
ANY MOTIU EXPLICACIÓ
2022 Gaudir d'ajut o beca incompatible L'alumne/a disposa d'una beca de la convocatòria per necessitats educatives o per universitats. Si vol demanar que es 

tramiti la d'aquesta convocatòria caldrà que presenti un escrit de renúncia a l'altra sol·licitud
2022 Haver causat baixa en el centre d'estudis abans de la finalització del curs. D'acord amb el certificat facilitat pels centres docents. Per tant nou certificat que indiqui que era una errada

2022 Haver estat beneficiari de beca el nombre màxim d'anys que permet la 

Resolució de la Convocatòria

Llevat que es cursin els estudis en modalitat de matrícula parcial, només és pot tenir beca pels cursos que tingui 

l'ensenyament
2022 Haver gauditr de beca per al mateix nivell o superior als ensenyaments pels 

quals sol·licita l'ajuda

L'alumne/a ha tingut beca pel mateix nivell d'un altre ensenyament o per qualsevol nivell d'un ensenyament superior al 

que cursa aquest any
2022 La beca sol·licitada no és per cursar estudis superiors als ensenyaments ja 

cursats

La beca s'ha atorga per cursar estudis d'un nivell superior al que ja s'ha fet.

2022 L'alumne renuncia a la beca sol·licitada. L'alumne/a presenta un escrit de renúncia a la beca
2022 No arribar a la nota mitjana mínima exigida per la convocatòria En el cas del 1r de batxillerat i del 1r de CFGS s'ha de tenir un 5 d'accés (4t d'ESO exclusivament -2n de batxillerat-nota 

final del cicle formatiu de GM)
2022 No complir els requisits de tipus acadèmic establerts en el supòsit de canvi 

d'estudis sense condició de becari. Article 21.2 del RD 1721/2007, pel qual es 

regula el règim de les beques i ajuts a l'estudi personalitzats

"En el supuesto de cambio de estudios cursados totalmente sin condición de becario, se considerá a estos efectos, como 

rendimiento académico que debe cumplir el solicitante para obtener beca en los nuevos estudios, el requisito acadèmico 

que hubiera debido obtener en el úlitmo curso de los estudios abandonados"

2022 No consignar en la sol·licitud les dades bàsiques o no haver aportat la 

documentació necessària per a la resolució de la mateixa, tot i haver estat 

requerida.

Bàsicament, no han aportat la documentació que se'ls ha requerit per escrit amb avís de rebuda.

2022 No estar matriculat el nombre mínim exigit 

d'assignatures/matèries/mòduls/crèdits/hores lectives en el present curs.

En el cas de matrícula parcial cal estar matriculat de més de 500 hores. Si no és correcte, nou certificat del centre que, a 

més, ha de fer constar que l'anterior no era correcte

2022 No estar matriculat en el centre i/o en els estudis per als quals sol·licita 

l'ajuda 

D'acord amb la informació del centre l'alumne no estava matriculat. Habitualment s'han equivocat al demanar la beca o 

bé han fet un canvi de centre. Cal aportar escrit amb el certificat del cente en el qual estan realment matriculats.

2022 No haver aprovat el nombre o percentatge mínim 

d'assignatures/matèries/mòduls/crèdits establerts a les bases de la 

convocatòria.

En el cas del batxillerat es pot tenir beca per segon curs amb una pendent, en el cas dels cicles cal tenir superat el 85% de 

les hores de les quals es van matricular en 1r curs. Llevat repetidors que ho han de superar tot. Caldria aportar nou 

certificat del centre que, a més, indiqui que l'anterior era erroni
2022 No haver assistit al centre docent el percentatge d'hores requerit Cal assistir al 80% de les hores per tenir dret a la beca. 
2022 No reunir els requisits establerts a la convocatòria per a ser beneficiari del 

règim aplicable a les víctimes de violència de gènere

No aporta la documentació requerida per a ser considerat victima de violència de gènere. Si és el cas que l'aporti. Aquest 

curs ha d'estar el marca la LO 1/2004: sentència condemnatòria, ordre de protrecció, resolució judical amb mesura 

cautelar a favor de la víctima o informe del ministeri fiscal. Ja no cal informe del centre relatiu al rendiment acadèmic

2022 No tenir totalment aprovat el curs requerit. L'alumne/a ha estat repetidor/a el curs 2021-2022 i no l'ha superat totalment. Si no és correcte nou certificat del centre 

que, a més, ha de fer constar que l'anterior no era correcte
2022 Per sol·licitar beca pel mateix idioma que l'escollit al Batxillerat. En el cas dels idiomes, només es pot tenir beca pel mateix idioma que s'ha cursat en el batxillerat pels nivells intermig o 

avançat. En el cas d'estudis de GS, si s'ha accedit amb el batxillerat, és el mateix cas
2022 Posseir una titulació adient que permeti la pràctica professional o estar en 

disposició d'obtenir-la

La beca s'ha demanat per uns estudis amb un nivell del qual l'alumne ja té un títol o bé pot demanar-lo perquè ja té 

aprovats els estudis. Si no és correcte han d'aportat documentació que així ho indiqui.
2022 Repetir curs. L'alumne/ es repetidor d'acord amb el certificat del centre. Si no és correcte, cal un nou certificat que, a més, digui que 

l'anterior no era correcte.
2022 Sol·licitar beca o ajut per a estudis no emparats en la convocatòria. S'ha demanat una beca per uns estudis que no consten en la convocatòria (per exemple, accés a la universitat per majors 

de 25 anys en CFGA). Si no és correcte, cal aportar certificat de matrícula del centre amb un certificat específic per a 

beques
2022 Sol·licitar beca per a ensenyaments no  contemplats en la convocatòria És el cas d'alumne/a d'ESO que demanen aquesta beca

2022 Sol·licitud duplicada Informarà al sol·licitant que va presentar més d'una sol·licitud que aquesta ha estat denegada per aquest motiu.

INFORMACIÓ MOTIUS DE DENEGACIÓ ACADÈMICA DE LES BEQUES PER A ESTUDIS POSTOBLIGATORIS NO UNIVERSITARIS

CURS 2022-2023 


