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I. DISPOSICIONS GENERALS

MINISTERI DE LA PRESIDÈNCIA, RELACIONS
AMB LES CORTS I IGUALTAT

10941 Reial decret 951/2018, de 27 de juliol, pel qual s’estableixen els llindars de 
renda i patrimoni familiar i les quanties de les beques i ajudes a l’estudi per al 
curs 2018-2019, i es modifica el Reial decret 1721/2007, de 21 de desembre, 
pel qual s’estableix el règim de les beques i ajudes a l’estudi personalitzades.

El compliment del deure constitucional de garantir la igualtat dels ciutadans en l’accés 
a l’educació requereix la remoció de qualsevol obstacle de naturalesa socioeconòmica que 
dificulti o impedeixi l’exercici d’aquest dret fonamental. Més enllà de l’educació bàsica, les 
prestacions educatives perden les notes d’obligatorietat i/o gratuïtat, però la garantia 
constitucional del dret a l’educació exigeix que ningú quedi exclòs de l’accés a 
l’ensenyament de nivells que no siguin obligatoris o gratuïts per raons socioeconòmiques, 
per a la qual cosa és necessari establir mecanismes d’exempció de taxes i preus públics o 
de compensació d’aquestes despeses als beneficiaris, a través de beques i ajudes a 
l’estudi. D’aquesta manera, es pot inferir que el Constituent va fixar l’obligació dels poders 
públics d’establir un sistema de beques i ajudes per garantir el dret de tothom a l’educació.

En aquest sentit, el legislador ha abordat aquests aspectes, en compliment de la seva 
responsabilitat continguda a l’article 81.1 de la Constitució («desenvolupament dels drets 
fonamentals i de les llibertats públiques»), a l’article 6.3.h) de la Llei orgànica 8/1985, de 3 
de juliol, reguladora del dret a l’educació, a l’article 45 de la Llei orgànica 6/2001, de 21 de 
desembre, d’universitats, i a l’article 83 de la Llei orgànica 2/2006, de 3 de maig, d’educació. 
A través d’aquestes disposicions s’han conformat les beques i ajudes en l’ensenyament 
postobligatori com un element essencial del dret a l’educació que se sustenta en un doble 
principi: compensació de les condicions socioeconòmiques desfavorables dels beneficiaris 
i concessió en funció de l’aprofitament i el rendiment escolar. Finalment, l’article 2.bis.3.e) 
de la Llei orgànica 2/2006, de 3 de maig, defineix el sistema estatal de beques i ajudes a 
l’estudi, com a garantia de la igualtat d’oportunitats en l’accés a l’educació, com un dels 
instruments de què disposa el sistema educatiu espanyol per a la consecució de les 
finalitats previstes a l’article 2.

D’altra banda, la disposició addicional novena de la Llei 24/2005, de 18 de novembre, 
de reformes per a l’impuls de la productivitat, va establir la concessió directa a l’alumnat 
d’estudis reglats del sistema educatiu, tant universitaris com no universitaris, de les beques 
i ajudes a l’estudi que es convoquin amb càrrec als pressupostos del Ministeri d’Educació 
per a les quals no es fixi un nombre determinat de beneficiaris.

Al seu torn, el Reial decret 1721/2007, de 21 de desembre, pel qual s’estableix el règim 
de les beques i ajudes a l’estudi personalitzades, determina els elements estructurals 
bàsics del sistema: les modalitats de les beques, les condicions acadèmiques i 
econòmiques, els supòsits d’incompatibilitat, revocació i reintegrament i tots els requisits, 
les condicions socioeconòmiques o els altres factors que siguin necessaris per assegurar 
la igualtat en l’accés a l’educació. En tot cas, es difereix a un reial decret anual la 
determinació de dos paràmetres quantitatius que, pel seu caràcter conjuntural, no es 
poden establir amb caràcter general: els llindars de renda i patrimoni la superació dels 
quals determina la pèrdua del dret a l’obtenció de la beca o ajuda, i l’import dels diferents 
components i quanties de les beques i ajudes a l’estudi. Aquest marc jurídic es completa, 
doncs, amb aquest Reial decret, que estableix per al curs acadèmic 2018-2019 les 
quanties de les beques i ajudes a l’estudi dels ministeris de Ciència, Innovació i Universitats 
i del Ministeri d’Educació i Formació Professional, així com els llindars de patrimoni i renda 
familiar per damunt dels quals desapareix el dret a la seva obtenció. S’ha d’assenyalar que 
han d’adoptar de manera conjunta i a través dels mecanismes organitzatius que s’articulin 
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el disseny, la planificació i la direcció de la política de beques i ajudes a l’estudi, d’acord 
amb la disposició addicional setena del Reial decret 865/2018, de 13 de juliol, pel qual es 
desenvolupa l’estructura orgànica bàsica del Ministeri de Ciència, Innovació i Universitats.

El Govern assumeix un compromís ferm amb la dimensió social de l’educació i amb 
una política de beques i ajudes a l’estudi que garanteixi que cap estudiant abandoni els 
seus estudis postobligatoris per motius econòmics, i s’assegura així la cohesió social i la 
igualtat d’oportunitats. En aquest sentit, té el ferm propòsit de revisar amb deteniment el 
model actual de beques i ajudes a l’estudi i millorar-ne el finançament de manera que es 
pugui incrementar tant el nombre d’estudiants becats com la quantia de les beques. 
Tanmateix, per al proper curs 2018-2019, no ha estat possible abordar aquesta revisió, 
atès que s’ha considerat prioritari mantenir el calendari previst de tramitació del projecte 
d’aquest Reial decret així com la publicació de la convocatòria per al curs esmentat, i 
mantenir així mateix els terminis de presentació de sol·licituds tradicionals.

S’introdueix, no obstant això, l’elevació en 100 euros de la quantia fixa lligada a la 
renda que perceben els estudiants de famílies amb rendes inferiors. Això suposa que la 
seva quantia passa dels 1.500 euros actuals a 1.600 euros.

D’altra banda, es redueix de 5,50 a 5,00 punts la nota mínima requerida per obtenir 
beca de matrícula el primer curs d’estudis universitaris alhora que s’inclou un nou 
component lligat al rendiment acadèmic per a tots els becaris que obtinguin una nota 
mitjana igual o superior a 8,00 punts. En conseqüència, es modifica el Reial decret 
1721/2007, de 21 de desembre, per atendre aquestes dues últimes novetats.

Finalment, seguint el dictamen aprovat pel Ple del Congrés del 28 de setembre de 2017, 
s’incorpora un tractament específic per a les sol·licitants de beca que hagin estat 
declarades víctimes de violència de gènere, i per als seus fills i filles menors d’edat 
sol·licitants de beca que hagin estat exposats a l’esmentada violència de gènere, i se’ls 
exonera del compliment de certs requisits acadèmics exigits amb caràcter general per a 
l’obtenció de beca.

Aquest Reial decret figura en el Pla anual normatiu del Govern per a l’any 2018, i 
s’ajusta als principis de bona regulació que conté la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del 
procediment administratiu comú de les administracions públiques. Així, quant al principi de 
necessitat, es justifica en el manament per al desplegament reglamentari pel Govern que 
contenen la disposició addicional novena de la Llei 24/2005, de 18 de novembre, de 
reformes per a l’impuls de la productivitat, així com la disposició addicional primera del 
Reial decret 1721/2007, de 21 de desembre, pel qual s’estableix el règim de les beques i 
ajudes a l’estudi personalitzades que encarrega al Govern l’aprovació anual d’un reial 
decret en el qual s’especifiquin els paràmetres econòmics que han de regir la concessió de 
beques en cada curs acadèmic, i pel que fa als principis de proporcionalitat, seguretat 
jurídica, eficàcia i eficiència, aconsegueix el seu objectiu mitjançant l’única alternativa 
possible, l’aprovació d’una norma amb rang de reial decret. Finalment, compleix el principi 
de transparència atès que, de conformitat amb el que preveu l’article 26.6 de la 
Llei 50/1997, de 27 de novembre, del Govern, aquest Reial decret s’ha sotmès al tràmit 
d’audiència i informació pública mitjançant la seva publicació en el portal web del Ministeri 
d’Educació i Formació Professional.

La redacció que es fa de la disposició addicional quarta té el seu fonament en la 
previsió introduïda per la disposició final catorzena de la Llei de pressupostos generals de 
l’Estat per a 2018, atès que modifica la Llei orgànica 6/2001, de 21 de desembre, 
d’universitats, que permet que els preus públics per serveis acadèmics, per als 
ensenyaments de grau, en el cas de primera matrícula, que correspon fixar a les comunitats 
autònomes, dins dels límits establerts per la Conferència General de Política Universitària, 
puguin arribar a ser del 0 per 100 del cost del servei. En aquest supòsit, d’acord amb la 
normativa general de subvencions, l’Administració General de l’Estat no podria compensar 
les universitats per un import superior al preu fixat com a cost del servei per la corresponent 
comunitat autònoma.

Aquest Reial decret ha estat objecte de dictamen del Consell Escolar de l’Estat i 
d’informe del Consell d’Universitats i del Consell d’Estudiants Universitaris de l’Estat, i en 
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la seva tramitació s’han consultat les comunitats autònomes a través de la Conferència 
d’Educació i de la Conferència General de Política Universitària. Així mateix s’ha sotmès a 
consulta i informació pública i ha estat objecte d’informe per part dels ministeris d’Hisenda 
i Política Territorial i Funció Pública.

En virtut d’això, a proposta de la ministra d’Educació i Formació Professional i del 
ministre de Ciència, Innovació i Universitats, d’acord amb el Consell d’Estat i amb la 
deliberació prèvia del Consell de Ministres a la reunió del dia 27 de juliol de 2018,

DISPOSO:

CAPÍTOL I

Disposicions generals

Article 1. Objecte.

Aquest Reial decret té per objecte determinar els següents paràmetres quantitatius 
pels quals es regeixen les convocatòries de beques i ajudes a l’estudi corresponents al 
curs acadèmic 2018-2019, finançades amb càrrec al pressupost del Ministeri d’Educació i 
Formació Professional:

a) La quantia de les diferents modalitats de les beques i ajudes a l’estudi que regula 
el Reial decret 1721/2007, de 21 de desembre, pel qual s’estableix el règim de les beques 
i ajudes a l’estudi personalitzades.

b) Els llindars de renda i patrimoni familiar per sobre dels quals desapareix el dret a 
la percepció de les beques i ajudes a l’estudi.

Article 2. Àmbit d’aplicació.

Per al curs acadèmic 2018-2019 i amb càrrec als crèdits corresponents dels 
pressupostos generals de l’Estat, s’han de publicar les següents convocatòries de beques 
i ajudes a l’estudi, sense un nombre determinat de persones beneficiàries:

1. Convocatòria de beques i ajudes a l’estudi de caràcter general, adreçades als 
ensenyaments següents:

a) Batxillerat.
b) Formació professional de grau mitjà i de grau superior.
c) Ensenyaments artístics professionals.
d) Ensenyaments esportius.
e) Ensenyaments artístics superiors.
f) Estudis religiosos superiors.
g) Estudis militars superiors i de grau.
h) Ensenyaments d’idiomes fets en escoles oficials de titularitat de les administracions 

educatives, inclosa la modalitat de distància.
i) Cursos d’accés i cursos de preparació per a les proves d’accés a la formació 

professional i cursos de formació específics per a l’accés als cicles formatius de grau mitjà 
i de grau superior impartits en centres públics i en centres privats concertats que tinguin 
autoritzats ensenyaments de formació professional.

j) Formació professional bàsica.
k) Ensenyaments universitaris adaptats a l’Espai Europeu d’Educació Superior 

conduents a títols oficials de grau i de màster.
l) Curs de preparació per a l’accés a la universitat de majors de 25 anys impartit per 

universitats públiques.
m) Crèdits complementaris o complements de formació necessaris per a l’accés o 

l’obtenció del màster i del grau.
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2. Convocatòria d’ajudes a l’estudi per a estudiants amb necessitat específica de 
suport educatiu.

CAPÍTOL II

Beques i ajudes a l’estudi de caràcter general

Article 3. Quanties de les beques i ajudes a l’estudi de caràcter general per als 
ensenyaments a què es refereixen les lletres a) a j) de l’apartat 1 de l’article 2.

1. Les quanties de les beques i ajudes a l’estudi de caràcter general per als 
ensenyaments indicats en els paràgrafs a) a j) de l’article 2.1 que es poden percebre en els 
casos que preveu aquest Reial decret són les següents:

a) Quantia fixa lligada a la renda del sol·licitant: 1.600 euros.
b) Quantia fixa lligada a la residència del sol·licitant durant el curs: 1.500 euros. No 

obstant això, en cap cas aquesta quantia pot superar el cost real de la prestació.
c) Beca bàsica: 200 euros.
d) Quantia fixa lligada a l’excel·lència en el rendiment acadèmic: entre 50 i 125 euros 

amb la distribució següent:

Nota mitjana de l’estudiant Quantia en euros

Entre 8,00 i 8,49 punts . . . . . .  50
Entre 8,50 i 8,99 punts . . . . . .  75
Entre 9,00 i 9,49 punts . . . . . . 100
9,50 punts o més . . . . . . . . . . 125

e) Quantia variable: l’import mínim és de 60 euros.

2. Els qui cursin en modalitat presencial i matrícula completa els estudis enumerats 
en els paràgrafs a), b), c), d), e), f) i g) de l’article 2.1 poden percebre les quanties fixes, 
inclosa la beca bàsica, i la quantia variable. Per a l’adjudicació de la quantia lligada a la 
residència de l’estudiant durant el curs es requereix que el sol·licitant cursi estudis 
presencials amb un nombre mínim d’hores lectives que es determinen en cada convocatòria 
i que acrediti la necessitat de residir fora del domicili familiar durant el curs, per raó de la 
distància entre aquest i el centre docent, els mitjans de comunicació existents i els horaris 
lectius. A aquests efectes, es considera domicili familiar el més proper al centre docent del 
qual sigui titular o en el qual resideixi de manera habitual algun membre computable de la 
unitat familiar, encara que no coincideixi amb el domicili legal del sol·licitant.

Els llindars de renda aplicables per a la concessió de les quanties de les beques que 
preveu aquest apartat són els següents:

1r Llindar 1: els sol·licitants la renda dels quals no superi el llindar 1 de renda familiar 
que estableix aquest Reial decret poden obtenir les quanties a què es refereixen els 
paràgrafs a), b), d) i e) de l’apartat 1.

2n Llindar 2: els sol·licitants la renda dels quals superi el llindar 1 i no superi el llindar 
2 de renda familiar que estableix aquest Reial decret poden obtenir les quanties a què es 
refereixen els paràgrafs b), c), d) i e) de l’apartat 1.

3r Llindar 3: els sol·licitants la renda dels quals superi el llindar 2 i no superi el llindar 
3 de renda familiar que estableix aquest Reial decret poden obtenir la quantia fixa lligada 
a l’excel·lència en el rendiment acadèmic i la beca bàsica.

3. Els qui cursin en modalitat diferent de la presencial i matrícula completa els estudis 
enumerats a l’apartat 2 anterior poden percebre la quantia fixa lligada a l’excel·lència en el 
rendiment acadèmic, la beca bàsica i la quantia variable mínima.
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Els llindars de renda aplicables per a la concessió de les quanties de les beques que 
preveu aquest apartat són els següents:

1r Llindar 2: els sol·licitants la renda dels quals no superi el llindar 2 de renda familiar 
que estableix aquest Reial decret poden obtenir la quantia fixa lligada a l’excel·lència en el 
rendiment acadèmic, la beca bàsica i la quantia variable mínima.

2n Llindar 3: els sol·licitants la renda dels quals superi el llindar 2 i no superi el llindar 
3 de renda familiar que estableix aquest Reial decret poden obtenir la quantia fixa lligada 
a l’excel·lència en el rendiment acadèmic i la beca bàsica.

4. Els qui cursin els estudis enumerats en els paràgrafs h), i) i j) de l’article 2.1, així 
com els qui facin el projecte de fi d’estudis o optin per matrícula parcial, poden percebre la 
beca bàsica i la quantia variable mínima.

Els llindars de renda aplicables per a la concessió de les quanties de les beques que 
preveu aquest apartat són els següents:

1r Llindar 2: els sol·licitants la renda dels quals no superi el llindar 2 de renda familiar 
que estableix aquest Reial decret poden obtenir la beca bàsica i la quantia variable mínima.

2n Llindar 3: els sol·licitants la renda dels quals superi el llindar 2 i no superi el 
llindar 3 de renda familiar que estableix aquest Reial decret poden obtenir únicament la 
beca bàsica.

Article 4. Quanties de les beques i ajudes a l’estudi de caràcter general per als 
ensenyaments a què es refereixen les lletres k), l) i m) de l’apartat 1 de l’article 2.

1. Les quanties de les beques de caràcter general per als ensenyaments indicats en 
els paràgrafs k) a m) de l’article 2.1 que es poden percebre en els supòsits que preveu 
aquest Reial decret són les següents:

a) Quantia fixa lligada a la renda del sol·licitant: 1.600 euros.
b) Quantia fixa lligada a la residència del sol·licitant durant el curs: 1.500 euros. No 

obstant això, aquesta quantia no pot superar el cost real de la prestació. En tot cas, per a 
l’adjudicació de la quantia lligada a la residència de l’estudiant durant el curs es requereix 
que el sol·licitant cursi estudis en la modalitat presencial i acrediti la necessitat de residir 
fora del domicili familiar durant el curs, per raó de la distància entre aquest i el centre 
docent, els mitjans de comunicació existents i els horaris lectius. A aquests efectes, es 
considera domicili familiar el més proper al centre docent que pertanyi o en el qual resideixi 
de manera habitual algun membre computable de la unitat familiar, encara que no 
coincideixi amb el domicili legal del sol·licitant.

c) Quantia fixa lligada a l’excel·lència en el rendiment acadèmic: entre 50 i 125 euros 
amb la distribució següent:

Nota mitjana de l’estudiant Quantia en euros

Entre 8,00 i 8,49 punts . . . . . .  50
Entre 8,50 i 8,99 punts . . . . . .  75
Entre 9,00 i 9,49 punts . . . . . . 100
9,50 punts o més.......... . . . . . 125

Exclusivament a aquests efectes, a la qualificació a tenir en compte en el cas dels 
estudiants matriculats en segons cursos universitaris i posteriors, se li aplica un coeficient 
corrector d’1,17 per als estudis de l’àrea d’arquitectura i enginyeria, d’1,11 per als estudis 
de l’àrea de ciències i d’1,05 per als estudis de l’àrea de ciències de la salut.

d) Quantia variable: l’import mínim és de 60 euros.
e) Beca de matrícula: comprèn el preu públic oficial dels serveis acadèmics 

universitaris corresponent als crèdits en què s’hagi matriculat l’estudiant per primera 
vegada en el curs 2018-2019.
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No formen part de la beca de matrícula els crèdits que excedeixin el mínim necessari 
per obtenir la titulació de què es tracti.

En el cas dels estudiants d’universitats privades, la quantia d’aquesta beca de 
matrícula és igual al preu mínim establert per la comunitat autònoma per a un estudi amb 
la mateixa experimentalitat en una universitat pública d’aquesta mateixa comunitat 
autònoma.

La compensació a les universitats de les quanties de la beca de matrícula a què es 
refereixen els paràgrafs anteriors s’ha d’efectuar d’acord amb el que preveu la disposició 
addicional quarta.

2. Els qui cursin els estudis que enumera el paràgraf k) de l’article 2.1 amb matrícula 
completa poden percebre les quanties fixes, la quantia variable i la beca de matrícula. Per 
a l’adjudicació de la quantia lligada a la renda i la quantia lligada a la residència de 
l’estudiant durant el curs es requereix que el sol·licitant cursi estudis en la modalitat 
presencial.

Els llindars de renda aplicables per a la concessió de les quanties de les beques que 
preveu aquest apartat són els següents:

1r Llindar 1: els sol·licitants la renda dels quals no superi el llindar 1 de renda familiar 
que estableix aquest Reial decret poden obtenir les quanties a què es refereixen els 
paràgrafs a), b), c), d) i e) de l’apartat 1.

2n Llindar 2: els sol·licitants la renda dels quals superi el llindar 1 i no superi el llindar 
2 de renda familiar que estableix aquest Reial decret poden obtenir les quanties a què es 
refereixen els paràgrafs b), c), d) i e) de l’apartat 1.

3r Llindar 3: els sol·licitants la renda dels quals superi el llindar 2 i no superi el llindar 
3 de renda familiar que estableix aquest Reial decret poden obtenir la quantia fixa lligada 
a l’excel·lència en el rendiment acadèmic i la beca de matrícula.

3. Els qui facin el curs de preparació per a l’accés a la universitat de majors de 25 
anys impartit per universitats públiques, els qui cursin complements de formació o 
únicament facin o el treball de fi de grau o màster, així com els qui optin per matrícula 
parcial, poden obtenir la beca de matrícula i la quantia variable mínima.

Els llindars de renda aplicables per a la concessió de les quanties de les beques que 
preveu aquest apartat són els següents:

1r Llindar 2: els sol·licitants la renda dels quals no superi el llindar 2 de renda familiar 
que estableix aquest Reial decret poden obtenir la beca de matrícula i la quantia variable 
mínima.

2n Llindar 3: els sol·licitants la renda dels quals superi el llindar 2 i no superi el 
llindar 3 de renda familiar que estableix aquest Reial decret poden obtenir únicament la 
beca de matrícula.

Article 5. Quantia variable.

1. Els recursos assignats pel Ministeri d’Educació i Formació Professional per a la 
convocatòria del curs escolar 2018-2019 de beques i ajudes a l’estudi de caràcter general, 
a excepció dels que es destinin a compensar les beques de matrícula, s’han d’aplicar en 
primer lloc a la cobertura de les beques bàsiques i de les quanties fixes lligades a la renda, 
a la residència i a l’excel·lència en el rendiment acadèmic del sol·licitant segons el que 
indiquen els articles 3 i 4, així com de les quanties addicionals que preveu l’article 6, les 
quanties addicionals que preveu la disposició addicional primera, i dels imports de les 
quanties variables mínimes que indiquen els articles 3.3, 3.4 i 4.3 d’aquest Reial decret i 
els articles 12, 18.1, 19.1, 20.1, 22.2, 26 i la disposició transitòria primera del Reial 
decret 1721/2007, de 21 de desembre.
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L’import que, si s’escau, resti després d’efectuar les operacions indicades en el 
paràgraf anterior, depenent de les disponibilitats pressupostàries, s’ha d’assignar a la 
cobertura de la quantia variable, que s’ha de distribuir entre els sol·licitants en funció de la 
renda familiar i del rendiment acadèmic dels estudiants, mitjançant l’aplicació de la fórmula 
que estableix l’article 9.2 del Reial decret 1721/2007, de 21 de desembre. Els ministeris 
d’Educació i Formació Professional i de Ciència, Innovació i Universitats han de determinar 
de manera conjunta el percentatge de l’import esmentat que s’ha de destinar a la quantia 
variable que correspongui, d’una banda, als estudiants universitaris, d’ensenyaments 
artístics superiors, d’estudis religiosos superiors i d’estudis militars superiors i de grau, i, 
de l’altra, a la resta d’estudiants no universitaris.

Per a la concessió de la quantia variable, la renda del sol·licitant no pot superar el 
llindar 2 de renda familiar que estableix aquest Reial decret.

2. L’import reservat per compensar les beques de matrícula s’ha d’abonar una 
vegada que es rebi en el Ministeri d’Educació i Formació Professional la informació de les 
universitats sobre preus públics meritats pels becaris als quals correspongui la beca de 
matrícula, sense perjudici de la possibilitat d’efectuar pagaments a compte a les 
universitats.

Article 6. Quanties addicionals.

1. L’import que resulti de la concessió de les beques i ajudes a l’estudi que estableixen 
els articles 3 i 4 d’aquest Reial decret s’ha d’incrementar en una de les quanties addicionals 
següents:

a) D’acord amb el manament que conté l’article 138.1 de la Constitució, les persones 
beneficiàries de beques i ajudes a l’estudi amb domicili familiar a l’Espanya insular o a 
Ceuta o Melilla que hagin d’utilitzar transport marítim o aeri per accedir al centre docent en 
què cursin els seus estudis des del seu domicili disposen de 442 euros més sobre la 
quantia de les beques i ajudes a l’estudi que els hagin correspost.

b) Aquesta quantitat addicional és de 623 euros per als becaris amb domicili familiar 
a les illes de Lanzarote, Fuerteventura, La Gomera, El Hierro i La Palma, Menorca, Eivissa 
i Formentera.

c) En cas que l’estudiant s’hagi de desplaçar entre les Illes Balears o les illes 
Canàries i la Península, les quantitats a què es refereixen els paràgrafs a) i b) anteriors 
són de 888 i 937 euros, respectivament.

2. Les quanties addicionals indicades a l’apartat anterior també són aplicables als 
estudiants matriculats en centres oficials de batxillerat a distància i que resideixin en un 
territori insular que no tingui un centre associat o col·laborador.

CAPÍTOL III

Ajudes a l’estudi i subsidis per a l’alumnat amb necessitat específica de suport 
educatiu

Article 7. Estudis compresos.

1. Es convoquen ajudes a l’estudi i subsidis per a l’alumnat amb necessitat específica 
de suport educatiu derivada de discapacitat o trastorn greu de conducta o associada a alta 
capacitat intel·lectual que cursi estudis en els nivells de segon cicle d’educació infantil, 
educació primària, educació secundària obligatòria, batxillerat, cicles formatius de grau 
mitjà i de grau superior i formació professional bàsica.

2. Els subsidis atenen les despeses de menjador escolar i de transport escolar i es 
concedeixen a l’alumnat amb necessitats educatives especials que pertanyi a famílies 
nombroses. Per a la concessió dels subsidis no es té en compte la renda ni el patrimoni 
familiar.
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3. Els components i les quanties de les ajudes i els subsidis per a l’alumnat amb 
necessitat específica de suport educatiu derivada de discapacitat o trastorn greu de 
conducta són els següents:

Components

Educació primària, ESO
 i formació professional 

bàsica

Resta
 de nivells educatius

Quanties
–

Euros

Ajuda d’ensenyament . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Fins a 862 Fins a 862
Ajuda o subsidi de transport escolar . . . . . . . . . . Fins a 617 Fins a 617
Ajuda o subsidi de menjador escolar . . . . . . . . . . Fins a 574 Fins a 574
Ajuda de residència escolar . . . . . . . . . . . . . . . . . Fins a 1.795 Fins a 1.795
Ajuda per a transport de cap de setmana . . . . . . Fins a 442 Fins a 442
Ajuda per a transport urbà . . . . . . . . . . . . . . . . . . Fins a 308 Fins a 308
Ajuda per a material escolar. . . . . . . . . . . . . . . . . Fins a 105 Fins a 204
Ajuda per a reeducació pedagògica. . . . . . . . . . . Fins a 913 Fins a 913
Ajuda per a reeducació del llenguatge . . . . . . . . . Fins a 913 Fins a 913

Les quanties establertes a la taula anterior per a les ajudes o els subsidis de transport 
s’incrementen fins a un 50 % quan l’alumnat presenti una discapacitat motora reconeguda 
superior al 65 %.

No es concedeixen ajudes ni subsidis quan les despeses que atenen estiguin cobertes 
suficientment per serveis o fons públics o, si s’escau, per ajudes concedides als centres 
per finançar el servei corresponent. En el nivell d’educació infantil no es concedeixen 
ajudes per a material escolar.

4. L’alumnat amb altes capacitats intel·lectuals pot obtenir, en els termes previstos a 
l’article 11 del Reial decret 1721/2007, de 21 de desembre, una ajuda de fins a 913 euros 
per al pagament de les despeses derivades de la inscripció i l’assistència a programes 
específics per a aquest col·lectiu.

5. El llindar de renda aplicable per a la concessió dels components de les ajudes a 
l’estudi per a l’alumnat amb necessitat específica de suport educatiu és el següent:

Nombre de membres de la família
Llindar

–
Euros

Famílies d’un membre . . . . . . . . . . . . . . . 11.937
Famílies de dos membres . . . . . . . . . . . . 19.444
Famílies de tres membres . . . . . . . . . . . . 25.534
Famílies de quatre membres . . . . . . . . . . 30.287
Famílies de cinc membres . . . . . . . . . . . . 34.370
Famílies de sis membres . . . . . . . . . . . . . 38.313
Famílies de set membres . . . . . . . . . . . . . 42.041
Famílies de vuit membres . . . . . . . . . . . . 45.744

A partir del vuitè membre s’afegeixen 3.672 euros per cada nou membre computable 
de la família.
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CAPÍTOL IV

Llindars de renda i patrimoni familiar

Article 8. Llindars de renda familiar.

1. De conformitat amb el que preveu el paràgraf e) de la disposició addicional primera 
del Reial decret 1721/2007, de 21 de desembre, el llindar 1 de renda familiar per al curs 
2018-2019 s’ha de fixar en les convocatòries que aprovin el Ministeri d’Educació i Formació 
Professional i les administracions educatives competents que hagin assumit el ple exercici 
de les competències previstes en el Reial decret esmentat.

El Ministeri d’Educació i Formació Professional finança les beques subjectes a l’extrem 
inferior de l’interval recollit en la taula següent, incloent-hi el component de la beca de 
matrícula en els termes que estableix la disposició addicional quarta. Les beques que es 
concedeixin als estudiants la renda familiar dels quals se situï dins de l’interval fixat es 
financen al cinquanta per cent entre el Ministeri d’Educació i Formació Professional i la 
comunitat autònoma convocant:

Nombre de membres de la família
Interval

–
Euros

Famílies d’un membre . . . . . . . . . Entre 3.771 i 3.962.
Famílies de dos membres . . . . . . Entre 7.278 i 7.646.
Famílies de tres membres . . . . . . Entre 10.606 i 11.143.
Famílies de quatre membres . . . . Entre 13.909 i 14.613.
Famílies de cinc membres . . . . . . Entre 17.206 i 18.076.
Famílies de sis membres . . . . . . . Entre 20.430 i 21.463.
Famílies de set membres . . . . . . . Entre 23.580 i 24.773.
Famílies de vuit membres . . . . . . Entre 26.660 i 28.009.

A partir del vuitè membre s’afegeixen entre 3.079 i 3.235 euros per cada nou membre 
computable de la família.

2. El llindar 2 de renda familiar per al curs 2018-2019 és el que recull la taula següent:

Nombre de membres de la família
Llindar

–
Euros

Famílies d’un membre . . . . . . . . . . . . . . . 13.236
Famílies de dos membres . . . . . . . . . . . . 22.594
Famílies de tres membres . . . . . . . . . . . . 30.668
Famílies de quatre membres . . . . . . . . . . 36.421
Famílies de cinc membres . . . . . . . . . . . . 40.708
Famílies de sis membres . . . . . . . . . . . . . 43.945
Famílies de set membres . . . . . . . . . . . . . 47.146
Famílies de vuit membres . . . . . . . . . . . . 50.333

A partir del vuitè membre s’afegeixen 3.181 euros per cada nou membre computable 
de la família.

3. De conformitat amb el que preveu el paràgraf e) de la disposició addicional primera 
del Reial decret 1721/2007, de 21 de desembre, el llindar 3 de renda familiar per al curs 
2018-2019 s’ha de fixar en les convocatòries que aprovin el Ministeri d’Educació i Formació 
Professional i les administracions educatives competents que hagin assumit el ple exercici 
de les competències previstes en el Reial decret esmentat.

El Ministeri d’Educació i Formació Professional finança les beques subjectes a l’extrem 
inferior de l’interval recollit en la taula següent, incloent-hi el component de la beca de 
matrícula en els termes que estableix la disposició addicional quarta. Les beques que es 
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concedeixin als estudiants la renda familiar dels quals se situï dins de l’interval fixat es 
financen al cinquanta per cent entre el Ministeri d’Educació i Formació Professional i la 
comunitat autònoma convocant:

Nombre de membres de la família
Interval

–
Euros

Famílies d’un membre . . . . . . . . . Entre 14.112 i 14.826.
Famílies de dos membres . . . . . . Entre 24.089 i 25.308.
Famílies de tres membres . . . . . . Entre 32.697 i 34.352.
Famílies de quatre membres . . . . Entre 38.831 i 40.796.
Famílies de cinc membres . . . . . . Entre 43.402 i 45.598.
Famílies de sis membres . . . . . . . Entre 46.853 i 49.224.
Famílies de set membres . . . . . . . Entre 50.267 i 52.810.
Famílies de vuit membres . . . . . . Entre 53.665 i 56.380.

A partir del vuitè membre s’afegeixen entre 3.391 i 3.562 euros per cada nou membre 
computable de la família.

Article 9. Càlcul de la renda familiar.

1. La renda familiar als efectes de beca o ajuda s’obté per agregació de les rendes 
de cadascun dels membres computables de la família que obtinguin ingressos de qualsevol 
naturalesa, calculades segons s’indica en els apartats següents i de conformitat amb la 
normativa reguladora de l’impost sobre la renda de les persones físiques aplicable. Als 
efectes de les beques i ajudes a l’estudi del curs 2018-2019, es computa l’exercici 2017.

2. Per a la determinació de la renda dels membres computables que hagin presentat 
la declaració per l’impost sobre la renda de les persones físiques, es procedeix de la 
manera següent:

a) Se suma la base imposable general amb la base imposable de l’estalvi, excloent-ne 
tots els saldos nets negatius de guanys i pèrdues patrimonials de 2013 a 2016 i el saldo 
net negatiu de rendiments del capital mobiliari de 2013 a 2016 a integrar en la base 
imposable de l’estalvi.

b) D’aquest resultat es resta la quota resultant de l’autoliquidació.

3. Per a la determinació de la renda dels altres membres computables que obtinguin 
ingressos propis i no hagin presentat declaració per l’impost sobre la renda de les persones 
físiques s’ha de seguir el procediment descrit a la lletra a) de l’apartat 2, i del resultat 
obtingut se n’han de restar els pagaments a compte efectuats.

Article 10. Deduccions de la renda familiar.

En el curs 2018-2019 s’apliquen les següents deduccions de la renda familiar:

a) El 50 % dels ingressos aportats per qualsevol membre computable de la família 
diferent dels sustentadors principals.

b) 525 euros per cada germà que sigui membre computable i convisqui en el domicili 
familiar, inclòs el sol·licitant, quan es tracti de famílies nombroses de categoria general, i 
800 euros si es tracta de famílies nombroses de categoria especial, sempre que tingui dret 
a aquest benefici. Quan sigui el mateix sol·licitant el titular de la família nombrosa, les 
quantitats assenyalades es computen en relació amb els fills que la componen. Aquesta 
deducció és de fins a 2.000 euros en la convocatòria d’ajudes per a l’alumnat amb 
necessitat específica de suport educatiu.

c) 1.811 euros per cada germà o fill del sol·licitant o el mateix sol·licitant que presenti 
discapacitat, legalment reconeguda, de grau igual o superior al 33 %; o 2.881 euros quan 
la discapacitat sigui de grau igual o superior al 65 %. Aquesta deducció és de 4.000 euros 



BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Suplement en llengua catalana al núm. 185  Dimecres 1 d'agost de 2018  Secc. I. Pàg. 11

pel sol·licitant i el mateix per cadascun dels seus germans amb discapacitat legalment 
qualificada de grau igual o superior al 33 % en la convocatòria d’ajudes per a alumnat amb 
necessitat específica de suport educatiu.

d) 1.176 euros per cada germà del sol·licitant de menys de 25 anys o el mateix 
sol·licitant que cursi estudis universitaris i resideixi fora del domicili familiar, quan siguin 
dos o més els estudiants amb residència fora del domicili familiar per motiu d’estudis 
universitaris.

e) El 20 % de la renda familiar quan el sol·licitant sigui orfe absolut i menor de 25 
anys.

Article 11. Altres llindars indicatius.

1. Independentment de quina sigui la renda familiar calculada segons el que disposen 
els articles 9 i 10, es deneguen les beques o ajudes a l’estudi sol·licitades per al curs 2018-
2019 quan se superin els llindars indicatius de patrimoni familiar que es fixen a continuació:

a) La suma dels valors cadastrals de les finques urbanes que pertanyin als membres 
computables de la família, exclosa la residència habitual, no pot superar els 42.900 euros. 
En cas d’immobles en els quals la data d’efecte de l’última revisió cadastral estigui 
compresa entre l’1 de gener de 1990 i el 31 de desembre de 2002, es multipliquen els 
valors cadastrals per 0,49. En cas que la data de la revisió sigui posterior al 31 de 
desembre de 2002, els valors cadastrals es multipliquen pels coeficients següents:

Per 0,43 els revisats el 2003.
Per 0,37 els revisats el 2004.
Per 0,30 els revisats el 2005.
Per 0,26 els revisats el 2006.
Per 0,25 els revisats el 2007.
Per 0,25 els revisats el 2008.
Per 0,26 els revisats el 2009.
Per 0,28 els revisats el 2010.
Per 0,30 els revisats el 2011.
Per 0,32 els revisats el 2012.
Per 0,34 els revisats el 2013.
Per 0,36 els revisats el 2014.
Per 0,36 els revisats el 2015.
Per 0,36 els revisats el 2016.
Per 0,36 els revisats el 2017.

En els immobles situats a la Comunitat Foral de Navarra, el valor cadastral es multiplica 
en tot cas per 0,50.

La Direcció General del Cadastre ha de facilitar per mitjans telemàtics la consulta de la 
informació dels municipis que corresponguin a cadascuna de les situacions indicades, als 
efectes d’aplicació del coeficient de ponderació.

b) La suma dels valors cadastrals de les construccions situades en finques rústiques, 
exclòs el valor cadastral de la construcció que constitueixi l’habitatge habitual de la família, 
no pot superar els 42.900 euros, i són aplicables a les construccions esmentades els 
coeficients multiplicadors, en funció de l’any en què s’hagi efectuat l’última revisió cadastral, 
que s’estableixen en el paràgraf a) anterior.

c) La suma dels valors cadastrals de les finques rústiques exclosos els valors 
cadastrals de les construccions que pertanyin als membres computables de la família no 
pot superar 13.130 euros per cada membre computable.

d) La suma de tots els rendiments nets reduïts del capital mobiliari més el saldo net 
positiu de tots els guanys i les pèrdues patrimonials pertanyent als membres computables 
de la família no pot superar 1.700 euros.



BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Suplement en llengua catalana al núm. 185  Dimecres 1 d'agost de 2018  Secc. I. Pàg. 12

No s’han d’incloure en aquesta suma les subvencions rebudes per a l’adquisició o la 
rehabilitació de la residència habitual, la renda bàsica d’emancipació ni l’import dels premis 
en metàl·lic o en espècie obtinguts per la participació en jocs, concursos, rifes o 
combinacions aleatòries inferiors a 1.500 euros. Els guanys patrimonials derivats d’aquests 
premis es computen d’acord amb la normativa de l’impost sobre la renda de les persones 
físiques.

El valor d’aquests elements indicatius de patrimoni es determina de conformitat amb el 
que disposa la normativa aplicable de l’impost sobre la renda de les persones físiques pel 
seu valor a 31 de desembre de 2017.

2. Quan siguin diversos els elements indicatius del patrimoni descrits a l’apartat 
anterior dels quals disposin els membres computables de la família, el percentatge de 
valor de cada element es calcula respecte del llindar corresponent. Es deneguen les 
beques i ajudes a l’estudi sol·licitades si la suma d’aquests percentatges supera el valor 
cent.

3. També es denega la beca o ajuda a l’estudi sol·licitada quan es comprovi que la 
suma dels ingressos que s’indiquen a continuació obtinguda pel conjunt dels membres 
computables de la família superi la quantitat de 155.500 euros:

a) Ingressos procedents d’activitats econòmiques en estimació directa o en estimació 
objectiva.

b) Ingressos procedents d’una participació dels membres computables igual o 
superior al cinquanta per cent en activitats econòmiques exercides a través d’entitats 
sense personalitat jurídica o qualsevol altra classe d’entitat jurídica, una vegada aplicat als 
ingressos totals de les activitats el percentatge de participació en aquestes.

4. Als efectes del còmput del valor dels elements a què es refereixen els apartats 
anteriors, s’ha de deduir el 50 per cent del valor dels que pertanyin a qualsevol membre 
computable de la família, exclosos els sustentadors principals.

Disposició addicional primera. Mesures específiques per compensar els desavantatges 
dels estudiants universitaris amb discapacitat.

1. Les quanties fixes de les beques i ajudes a l’estudi establertes per als estudiants 
universitaris, a excepció de les beques de matrícula, es poden incrementar fins un 50 % 
quan el sol·licitant presenti una discapacitat legalment qualificada de grau igual o superior 
al 65 %.

No es concedeixen ajudes si les despeses que atenen estan cobertes suficientment 
per serveis o fons públics.

2. Quan el sol·licitant presenti una discapacitat de grau igual o superior al 65 % 
legalment qualificada, les deduccions previstes en els paràgrafs b) i c) de l’article 10 per a 
l’alumnat amb necessitat específica de suport educatiu s’apliquen exclusivament al 
sol·licitant esmentat. Als germans del sol·licitant els són aplicables les deduccions previstes 
amb caràcter general.

3. El nombre de crèdits del qual hagin de quedar matriculats i que hagin de superar 
els sol·licitants de beques i ajudes a l’estudi s’estableix en les convocatòries corresponents 
i s’ha de minorar en el cas dels estudiants amb discapacitat legalment qualificada, amb 
una reducció de la càrrega lectiva necessària per complir el requisit de matriculació en un 
50 %, com a màxim, quan el sol·licitant presenti una discapacitat de grau igual o superior 
al 65 %.

Disposició addicional segona. Víctimes de violència de gènere.

1. Les sol·licitants de la convocatòria general de beques i ajudes a l’estudi 
corresponent al curs acadèmic 2018-2019 que, en virtut d’una sentència condemnatòria, 
ordre de protecció, resolució judicial que acordi mesures cautelars per a la protecció de la 
víctima, o, excepcionalment, un informe del Ministeri Fiscal que indiqui l’existència d’indicis 
que la demandant és víctima de violència de gènere mentre no es dicti l’ordre de protecció, 
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dictades entre el 30 de juny de 2017 i el 30 de juny de 2019 tinguin la condició de víctimes 
de violència de gènere i/o els seus fills i filles menors d’edat víctimes de violència de gènere 
i sol·licitin les esmentades beques i ajudes a l’estudi, poden obtenir en el curs 2018-2019, 
sempre que compleixin totes les altres condicions previstes en la normativa vigent, la beca 
bàsica, o beca de matrícula segons que correspongui, la quantia fixa lligada a la renda, la 
quantia fixa lligada a la residència i la quantia variable que sigui aplicable de la fórmula, 
sense que els siguin aplicables els requisits establerts en relació amb la càrrega lectiva 
superada en el curs 2017-2018 ni el límit del nombre d’anys amb condició de becari, ni 
l’exigència de superar un determinat percentatge de crèdits, assignatures, mòduls o hores 
en el curs 2018-2019 per al qual hagi resultat beneficiari de la beca.

2. Les persones a què es refereix l’apartat anterior, a més de complir els requisits que 
s’hi preveuen, han de:

a) Acreditar que en el curs 2017-2018 s’ha produït un rendiment acadèmic inferior 
amb causa directa en l’esmentada condició declarada per sentència condemnatòria, ordre 
de protecció, resolució judicial que acordi mesures cautelars per a la protecció de la víctima 
o, excepcionalment, informe del Ministeri Fiscal que indiqui l’existència d’indicis que la 
demandant és víctima de violència de gènere mentre no es dicti l’ordre de protecció. Per a 
això han de presentar, en els termes que estableixi la convocatòria, una certificació emesa 
sobre això pel director del centre docent, a la vista d’informe emès per un servei 
especialitzat d’orientació educativa. En el cas d’estudis universitaris, aquest informe l’ha 
d’emetre l’òrgan col·legiat de selecció de becaris de la universitat corresponent.

b) Matricular-se en el curs 2018-2019 del següent nombre de crèdits, hores o 
assignatures, com a mínim:

1r Estudiants d’ensenyaments artístics, estudis religiosos i militars superiors: 30 
crèdits o el 50 per cent del curs complet en el cas d’ensenyaments organitzats per 
assignatures.

2n Estudiants de grau superior de formació professional, d’arts plàstiques i disseny i 
d’ensenyaments esportius: 500 hores.

3r Estudiants de batxillerat, ensenyaments professionals de música i dansa i grau 
mitjà de formació professional, ensenyaments professionals d’arts plàstiques i disseny i 
dels ensenyaments esportius: 4 assignatures o 500 hores, respectivament.

4t Estudiants universitaris: 30 crèdits o la meitat del curs complet en el cas de dobles 
titulacions de grau. En aquests casos, la beca de matrícula s’estén als crèdits que es 
matriculin tant per primera com per segona vegada.

Disposició addicional tercera. Prolongació dels estudis universitaris.

En els supòsits en què els requisits i les condicions aplicables permetin el gaudi de 
beques i ajudes a l’estudi durant un o dos anys més dels que estableix el pla d’estudis de 
la titulació universitària corresponent, la convocatòria pot establir la quantia de les beques 
i ajudes a l’estudi que es concedeixin per a l’últim d’aquests cursos addicionals.

Disposició addicional quarta. Compensació a les universitats per l’exempció de matrícula.

1. Durant el curs 2018-2019, el Ministeri d’Educació i Formació Professional ha 
d’aportar a les universitats, en concepte de compensació dels preus públics per serveis 
acadèmics corresponents als alumnes becaris exempts del seu pagament, una quantitat 
per alumne becat igual a la del preu públic fixat per a la titulació corresponent en el curs 
2018-2019. En el supòsit que el preu del curs 2018-2019 sigui superior al vigent en el curs 
2011-2012, el Ministeri d’Educació i Formació Professional ha d’aportar a les universitats 
una quantitat per alumne becat igual a la del preu públic fixat per a la titulació corresponent 
en l’esmentat curs 2011-2012 actualitzada en un 1 %, de conformitat amb el que preveu 
l’article 7.2 del Reial decret llei 14/2012, de 20 d’abril, de mesures de racionalització de la 
despesa pública en l’àmbit educatiu.
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2. En el cas de noves titulacions que no existien en el curs 2011-2012, el Ministeri 
d’Educació i Formació Professional ha de compensar les universitats l’import del preu 
públic fixat per a la titulació corresponent en el curs 2018-2019. En el supòsit que el preu 
del curs 2018-2019 sigui superior al fixat en el curs 2011-2012 per a titulacions del mateix 
grau d’experimentalitat a la seva comunitat autònoma, actualitzat en els termes que preveu 
l’apartat anterior, el Ministeri d’Educació i Formació Professional ha de compensar aquesta 
última quantitat.

3. En el supòsit de becaris matriculats en els màsters que en el curs de referència 
2011-2012 es denominaven «Màsters amb preu diferenciat», el Ministeri d’Educació, i 
Formació Professional ha de compensar a la Universitat l’import del preu públic fixat per a 
la titulació corresponent en el curs 2018-2019 fins a un màxim de 2.100 euros.

4. El que disposen els paràgrafs anteriors també és aplicable a la quantificació de la 
compensació pel Ministeri d’Educació i Formació Professional de la bonificació del 50 per 
cent de les matrícules corresponent a estudiants que pertanyen a famílies nombroses de 
tres fills i assimilades, i s’aplica, per tant, un límit de 1.050 euros als màsters a què es 
refereix l’apartat anterior.

5. Quan la quantitat aportada pel Ministeri d’Educació i Formació Professional a la 
Universitat pública sigui inferior al cost de les beques de matrícula, en els termes definits 
a l’article 4.1.e), correspon a aquesta comunitat autònoma compensar les universitats 
públiques per la diferència, de manera que el beneficiari de la beca quedi efectivament 
exempt de qualsevol obligació econòmica.

Disposició transitòria primera. Convenis de cofinançament.

Excepcionalment per al curs 2018-2019, les comunitats autònomes que hagin iniciat la 
negociació per al traspàs de les funcions i els serveis en matèria de gestió de beques i 
ajudes a l’estudi personalitzades, de conformitat amb el que preveu la disposició addicional 
quarta del Reial decret 1721/2007, de 21 de desembre, poden acordar, a través d’un 
conveni amb el Ministeri d’Educació i Formació Professional, la convocatòria i el 
cofinançament amb càrrec als seus propis pressupostos del 50 per cent de les beques que 
es concedeixin als estudiants la renda familiar dels quals se situï dins de l’interval que fixa 
l’article 8, apartats 1 i 3.

Disposició transitòria segona. Renda familiar d’estudiants amb domicili fiscal a Navarra.

Per a la concessió en el curs acadèmic 2018-2019 de les beques i ajudes a l’estudi a 
què es refereix aquest Reial decret, en el cas dels estudiants que hagin obtingut una 
d’aquestes beques o ajudes a l’estudi en els cursos 2016-2017 o 2017-2018, per calcular 
el rendiment net del treball dels membres computables amb domicili fiscal a la Comunitat 
Foral de Navarra, s’ha de practicar la deducció prevista a la lletra f) de l’apartat 2 de 
l’article 19 de la Llei 35/2006, de 28 de novembre, de l’impost sobre la renda de les 
persones físiques i de modificació parcial de les lleis dels impostos sobre societats, sobre 
la renda de no residents i sobre el patrimoni, així com la reducció per obtenció de 
rendiments del treball que preveu l’article 20 de la Llei esmentada.

Disposició final primera. Modificació del Reial decret 1721/2007, de 21 de desembre, pel 
qual s’estableix el règim de les beques i ajudes a l’estudi personalitzades.

El Reial decret 1721/2007, de 21 de desembre, pel qual s’estableix el règim de les 
beques i ajudes a l’estudi personalitzades, queda modificat de la manera següent:

U. L’article 8 queda redactat en els termes següents:

«Article 8. Component de les ajudes en els nivells d’ensenyament gratuït.

En els nivells d’ensenyament gratuït es poden concedir ajudes per a transport, 
menjador i per a l’adquisició de llibres i del material escolar necessari sempre que 
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aquests conceptes no estiguin suficientment coberts amb serveis, fons o ajudes 
públiques.

A aquestes convocatòries no els són aplicables les normes reguladores dels 
requisits econòmics contingudes en aquest Reial decret ni en els reials decrets 
anuals pels quals s’estableixen els llindars de renda i patrimoni familiar i les quanties 
de les beques i ajudes a l’estudi personalitzades, llevat que es disposi una altra cosa 
en la convocatòria corresponent.»

Dos. Es modifica l’apartat 1 de l’article 9, que queda redactat en els termes següents:

«1. Quanties fixes:

a) Beca de matrícula. Tots els sol·licitants que cursin estudis universitaris i que 
compleixin els requisits establerts en la convocatòria corresponent tenen dret a 
percebre la beca de matrícula.

b) Quantia fixa lligada a la renda del sol·licitant.
c) Quantia fixa lligada a la residència de l’estudiant durant el curs escolar, la 

quantia de la qual no ha de ser en cap cas, superior al cost real de la prestació.
d) Quantia fixa lligada a l’excel·lència en el rendiment acadèmic del sol·licitant.
e) Beca bàsica.

Per a cada curs acadèmic s’han de fixar els imports a què es refereixen les 
lletres b), c), d) i e) anteriors.»

Tres. Es modifica el segon paràgraf de l’apartat 2 de l’article 9, que queda redactat 
en els termes següents:

«Els recursos assignats pel Ministeri d’Educació i Formació Professional per a 
cada convocatòria, a excepció dels que es destinin a compensar les beques de 
matrícula, s’han d’assignar en primer lloc a la cobertura de les quanties indicades a 
les lletres b), c), d) i e) de l’apartat anterior i a les que indiquin els reials decrets 
anuals que fixin els llindars econòmics i la resta de requisits necessaris per obtenir 
beca o ajuda a l’estudi, per a tots els estudiants que en siguin beneficiaris segons 
estableixi la convocatòria. L’import que, si s’escau, resti després d’efectuar les 
operacions indicades anteriorment, depenent de les disponibilitats pressupostàries, 
s’ha d’assignar a la cobertura de la quantia variable, que s’ha de distribuir entre els 
sol·licitants de cada convocatòria en funció de la seva renda familiar i del seu 
rendiment acadèmic, mitjançant l’aplicació de la fórmula següent:»

Quatre. Es modifiquen els apartats dos, tres i quatre de l’article 14, que queden 
redactats de la manera següent:

«Article 14. Membres computables.

2. En el cas de divorci o separació legal o de fet dels pares, no es considera 
membre computable el que no convisqui amb el sol·licitant de la beca.

No obstant això, si s’escau, té la consideració de membre computable i 
sustentador principal el nou cònjuge, parella, registrada o no, o persona unida per 
una relació anàloga les rendes i el patrimoni del qual s’han d’incloure dins del 
còmput de la renda i el patrimoni familiars. Així mateix té la consideració de membre 
computable la persona amb ingressos propis que, a la data en qüestió, convisqui en 
el domicili amb el sol·licitant quan no hi hagi una relació de parentesc i no es pugui 
justificar un lloguer de pis compartit.

3. En els supòsits en què el sol·licitant de la beca o ajuda sigui un menor en 
situació d’acolliment, és aplicable a la família d’acollida el que disposen els paràgrafs 
anteriors. Quan es tracti d’un major d’edat té la consideració de no integrat en la 
unitat familiar a aquests efectes, sempre que de fet no subsisteixin les circumstàncies 
d’integració amb la família d’acollida i així s’acrediti degudament.
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4. En el cas de sol·licitants que constitueixin unitats familiars independents, es 
consideren membres computables i sustentadors principals el sol·licitant i el seu 
cònjuge, la seva parella registrada o no, que estigui unida per una relació anàloga. 
També són membres computables els fills, si n’hi ha, i que convisquin en el mateix 
domicili.»

Cinc. El segon paràgraf de l’apartat 1 de l’article 18 queda redactat en els termes 
següents:

«Els qui cursin ensenyaments no presencials o els estudiants que utilitzin l’oferta 
específica per a persones adultes o oferta de matrícula parcial també poden obtenir 
la beca matriculant-se com a mínim de quatre assignatures o d’un nombre de 
mòduls la suma horària dels quals sigui igual o superior a cinc-centes hores, que 
han d’aprovar en la seva totalitat per obtenir-la en el curs següent. Els becaris que 
cursin ensenyaments no presencials poden obtenir la quantia fixa lligada a 
l’excel·lència acadèmica, la beca bàsica i la quantia variable mínima. La resta de 
becaris a què es refereix aquest apartat únicament poden ser beneficiaris de la beca 
bàsica i de la quantia variable mínima.»

Sis. El segon paràgraf de l’apartat 1 de l’article 19 queda redactat en els termes 
següents:

«Els qui cursin ensenyaments no presencials o els estudiants que utilitzin l’oferta 
específica per a persones adultes o oferta de matrícula parcial també poden obtenir 
la beca matriculant-se de com a mínim un nombre de mòduls la suma horària dels 
quals sigui igual o superior a 500 hores, que han d’aprovar en la seva totalitat per 
obtenir-la en el curs següent. Els becaris que cursin ensenyaments no presencials 
poden obtenir la quantia fixa lligada a l’excel·lència acadèmica, la beca bàsica i la 
quantia variable mínima. La resta de becaris a què es refereix aquest apartat 
únicament poden ser beneficiaris de la beca bàsica i de la quantia variable mínima.»

Set. Els apartats 1, 2 i el primer paràgraf de l’apartat 3 de l’article 23 queden redactats 
de la manera següent:

«1. Per obtenir, en les condicions que preveu aquest Reial decret, les quanties 
a què es refereixen els paràgrafs a), b), c) i d) de l’apartat 1, i l’apartat 2 de l’article 
9 d’aquest Reial decret, els qui es matriculin per primera vegada d’estudis oficials de 
grau i tinguin el títol de batxiller o equivalent i accedeixin a través de l’avaluació de 
batxillerat per a l’accés a la universitat, han d’acreditar una nota d’accés a la 
universitat de 6,50 punts, a exclusió de la qualificació obtinguda en les proves de les 
matèries d’opció del bloc de les assignatures troncals. En qualsevol altre cas, han 
d’acreditar una nota de 6,50 punts en la prova o en l’ensenyament que els permeti 
l’accés a la universitat.

2. Per obtenir, en les condicions que preveu aquest Reial decret, la beca de 
matrícula com a únic component, la puntuació a què es refereix el paràgraf anterior 
ha de ser de 5,00 punts.

3. Per obtenir, en les condicions que preveu aquest Reial decret, les quanties 
a què es refereixen els paràgrafs a), b), c) i d) de l’apartat 1, i l’apartat 2 de l’article 9, 
els sol·licitants de segons i posteriors cursos d’ensenyaments universitaris han 
d’haver superat en els últims estudis cursats els següents percentatges dels crèdits 
matriculats.»

Disposició final segona. Títol competencial i caràcter de legislació bàsica.

Aquest Reial decret té caràcter bàsic i es dicta a l’empara de l’article 149.1.30a de la 
Constitució, que reserva a l’Estat la competència per establir les normes bàsiques per al 
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desenvolupament del dret a l’educació, per tal de garantir la igualtat de tots els espanyols 
en el seu exercici.

Disposició final tercera. Desplegament normatiu i aplicació.

1. Es faculta la ministra d’Educació i Formació Professional i el ministre de Ciència, 
Innovació i Universitats per dictar totes les disposicions que siguin necessàries per al 
desplegament i l’execució del Reial decret, en l’àmbit de les seves competències o 
conjuntament quan la disposició a dictar afecti tots dos ministeris.

2. Els òrgans competents han d’adoptar les mesures necessàries per a l’aplicació i 
millor compliment del que disposa aquest Reial decret i les seves normes de desplegament 
i execució.

Disposició final quarta. Entrada en vigor.

Aquest Reial decret entra en vigor l’endemà de la publicació en el «Butlletí Oficial de 
l’Estat».

Madrid, 27 de juliol de 2018.

FELIPE R.

La vicepresidenta del Govern i ministra de la Presidència,
Relacions amb les Corts i Igualtat,

CARMEN CALVO POYATO
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