
 

 

 

 

 

Bases del programa de beques CEU Merit  

 

 

 

 

 

 

    Barcelona, desembre de 2020 

  



Bases del programa CEU Merit 

2 

1. Concessió de les beques 

La Comissió de Beques de la Fundació Privada Universitat Abat Oliba CEU - Fundació 

Universitària CEU San Pablo és qui decideix els beneficiaris de les beques. La decisió 

de la comissió es comunica per les vies que estableix la UAO CEU i és inapel·lable. 

2. Mèrits per a la concessió 

Per concedir les beques, la comissió estudia els mèrits rellevants per poder valorar els 

candidats: 

a. Tenir una nota superior a la dels altres candidats i valorada com a 

excel·lent per la comissió.  

b. Acreditar el domini d'una o diverses llengües. Com a acreditació del 

nivell, s'accepten els estàndards i certificats d'ús habitual. Només es 

consideren mèrits els idiomes estrangers, no els que són cooficials en 

alguna comunitat autònoma d'Espanya. 

c. Nivell de renda familiar.   

d. Treball de recerca de batxillerat. 

e. Les activitats socials i extracurriculars fetes pel candidat o candidata. Les 

activitats socials i extracurriculars fetes pel candidat o candidata. En 

aquest sentit, el candidat o candidata pot presentar: la documentació que 

consideri que acredita l'activitat i/o cartes de recomanació de les 

persones que n'eren responsables, i/o una carta de motivació que 

expliqui la seva trajectòria i com hi encaixarien els nous estudis de la 

UAO CEU.  

 

3. Candidats, terminis i procés bàsic 

Aquestes beques CEU Merit Program tenen com a termini de sol·licitud fins al dia 28 de 

maig de 2021 (inclòs) per a la primera convocatòria i fins al 5 de juliol per a la segona 

convocatòria. Poden sol·licitar-les tots els alumnes que optin a estudiar un grau a la 

Universitat Abat Oliba CEU i que compleixin els requisits anteriors. Per fer-ho, cal aportar 

la documentació que es detalla al punt 6.  

  

4. Resolució de les beques i beneficis  

El 4 de juny de 2021 en primera convocatòria i el 12 de juliol en segona convocatòria 

es comunicarà a les persones sol·licitants la resolució de les beques a través de les vies 

establertes. 
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4.1. La concessió de la beca implica que el candidat o candidata es beneficia el 

primer curs (en què és obligatori matricular-se d'almenys 60 crèdits) d'una de les 

línies d'ajuts següents:  

a) Beca CEU Merit Program: reducció de les taxes acadèmiques indicades per a 

la titulació escollida. Es poden comprovar les reduccions i els preus finals per 

titulació a la taula adjunta. A més, es manté aquesta reducció sobre el preu total 

durant tots els cursos de la titulació, sempre que continuïn les condicions fixades 

al punt 5. La concessió d’aquesta beca és ferma un cop s’ha comunicat, malgrat 

que el candidat o candidata encara no hagi fet les PAU (proves d'accés a la 

universitat), i està condicionada a superar-les.  

b) Beca CEU Merit Program 100: gratuïtat total dels estudis de la titulació 

escollida. A més, es manté aquesta gratuïtat total cada curs, sempre que 

continuïn les condicions fixades al punt 5. Les beques CEU Merit Program 100 

estan condicionades a obtenir una qualificació igual o superior a 9 com a mitjana 

de primer i segon de batxillerat, i tercer i quart d'ESO. La concessió d’aquesta 

beca és ferma un cop s’ha comunicat, malgrat que el candidat o candidata encara 

no hagi fet les PAU (proves d'accés a la universitat), i està condicionada a 

superar-les.  A més, la Comissió de Beques pot proposar que el millor perfil de 

tots els candidats a qui s'atorga la beca CEU Merit Program, tant pel seu alt nivell 

acadèmic i idiomàtic com pel seu alt nivell d'implicació en activitats socials, 

culturals o esportives, rebi una beca CEU Merit Program 100, encara que no 

compleixi els requisits propis fixats per a aquesta modalitat.  

4.2 Si el beneficiari o beneficiària de la beca obté una qualificació de matrícula 

d'honor a segon de batxillerat, automàticament se li concedeix la gratuïtat total 

del primer curs a la UAO CEU. Per a la resta de cursos, se li aplica el descompte 

que li resulti més avantatjós, ja sigui el que deriva de matrícules d'honor 

obtingudes a les matèries de la seva titulació universitària o el que deriva de ser 

beneficiari o beneficiària d'una beca CEU Merit Program. 

4.3 Les circumstàncies de planificació acadèmica d'un títol poden desaconsellar 

comunicar la concessió de les beques per a aquell grau en la data fixada. En 

aquest cas, els primers dies de juny s'informarà els candidats a beques per a 

aquest títol de la nova data en què es comunicarà la concessió. Davant d'aquesta 

nova data el candidat o candidata, si ho vol, podrà retirar-se del procés. 

4.4 La resolució de la concessió de les beques suposa tres possibilitats:  

a) Que es concedeixi la beca al candidat o candidata: a partir de la comunicació, 

rep les instruccions per començar el procés de matriculació. 
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b) Que el candidat o candidata estigui en llista d'espera de concessió de beca. 

Aquesta situació suposa el següent:  

- Entre els candidats a beca se'n poden quedar fins a tres en llista d'espera per 

a cada una de les titulacions. Aquesta possibilitat es té en compte per a casos 

en què es considera que, pel perfil dels candidats i per factors de distribució de 

beques per àrea acadèmica, és possible concedir-la a més sol·licitants després 

que es tanqui la resolució inicial. Es pot donar el cas que en algunes titulacions 

no es generi llista d'espera.  

- Si el candidat o candidata està en llista d'espera, pot (A) desistir-ne en el 

moment en què se l'hi comuniqui i renunciar a la plaça, o pot (B) esperar que es 

resolgui la concessió definitiva. Aquesta possible concessió definitiva és al cap 

de 15 dies d'haver comunicat que s'està en llista d'espera.  Si finalment es 

comunica al candidat o candidata que és beneficiari o beneficiària d'una de les 

beques, se l'informa de com continuar el procés de matriculació. Si finalment se 

li comunica que no és beneficiari o beneficiària d'una de les beques, pot decidir 

si continuar el procés de matriculació o renunciar-hi. 

c) Que no es concedeixi la beca al candidat o candidata: a partir de la 

comunicació, pot optar entre continuar el procés de matriculació o renunciar-hi.  

 

5. Condicions d'aquestes beques CEU  

5.1 Per mantenir-se dins d'aquest programa de beques i, per tant, continuar beneficiant-

se de la reducció de les taxes acadèmiques establertes en la concessió, l'estudiant ha 

de superar tots els crèdits ECTS matriculats (el mínim és 60 crèdits ECTS per curs), 

amb una qualificació mitjana mínima de 7 sobre 10 —en el cas dels ajuts que suposen 

un percentatge del cost (o beques CEU Merit Program)— i de 8,25 sobre 10 —en el cas 

dels alumnes que es beneficien de la beca en format de gratuïtat total (o beques CEU 

Merit Program 100). En cas d'estar estudiant un doble grau, la nota que cal per renovar 

la beca és de 8 sobre 10. 

Si un o una estudiant que el curs anterior s'havia beneficiat d'una beca CEU Merit 

Program 100 de gratuïtat total no té una nota mitjana de 8,25 (8 si es tracta d'un doble 

grau) però sí igual o superior a 7, passarà al model d'ajut amb un percentatge sobre el 

cost (beca CEU Merit Program) en igualtat de drets i obligacions respecte a la resta 

d'estudiants que estan en aquest format de beques.  

Si es perd la condició de becari o becària d'aquest programa per tenir una qualificació 

mitjana de curs inferior a 7, l'estudiant pot sol·licitar qualssevol de les altres beques i 

ajuts que ofereix la Universitat. En aquest cas, aquesta nova sol·licitud es considera en 

igualtat de circumstàncies que les de la resta de peticionaris. Per tant, suposa un nou 
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procés de sol·licitud i possible concessió no condicionat per haver-se beneficiat de les 

beques anteriors.  

En el transcurs dels estudis, el preu per al beneficiari o beneficiària d'una beca CEU 

d'aquest programa és el que es va fixar per a l'any en què va ingressar a la Universitat. 

I, si se’n produeix un increment, estarà relacionat amb l’augment del cost de la quota de 

matrícula i de la reserva de plaça en la titulació de què està matriculat. Per tant, un 

possible increment de preu per al beneficiari o beneficiària d'una beca CEU Merit 

Program pren com a referència, amb caràcter general, l'increment de l'IPC oficial (índex 

de preus al consum) i només s'aplica als capítols de reserva de plaça i quota de 

matrícula. 

5.2 El beneficiari o beneficiària es compromet a col·laborar en iniciatives de difusió de 

l'activitat de la Universitat i en accions de valor formatiu dirigides als estudiants. Aquesta 

col·laboració amb la Universitat del beneficiari o beneficiària d'una beca se li comunicarà 

amb prou antelació, estarà coordinada per l'àrea corresponent de la Universitat i 

implicarà aprofitar les seves capacitats i competències. Aquestes col·laboracions del 

beneficiari o beneficiària de la beca en les activitats de la UAO CEU no poden suposar 

més de 30 hores per curs, tret que hi doni expressament el consentiment, i no poden 

interferir en activitats de formació o avaluació de l'estudiant becat o becada.  

5.3 Si l'estudiant rep alguna matrícula d'honor durant els estudis a la Universitat, el 

descompte que suposa es computarà dins del benefici de què ja disposa com a beca 

CEU Merit Program. Per tant, no poden ser valors sumatoris. En qualsevol cas, sempre 

s'ha d'aplicar el més beneficiós per a l'estudiant en termes econòmics.  

5.4 En el cas d'estudiants que cursen doble titulació, la concessió d'una beca CEU 

d'aquest programa té efectes sobre la primera de les titulacions de la combinació 

escollida. Per a la segona titulació s'aplica el règim econòmic de les dobles titulacions, 

per la qual cosa, mentre estiguin matriculats dels dos graus, en el primer tenen els 

beneficis propis de la beca i en el segon no han de pagar ni reservar plaça, ni matrícula, 

ni despeses de gestió. Només han d'abonar el cost dels ECTS matriculats en aquest 

títol.  

5.5 Es perd la condició de beneficiari o beneficiària d'una beca CEU d'aquest programa: 

a) Si es comet alguna falta en algun dels supòsits recollits per la disciplina 

acadèmica dins del Reglament dels alumnes. 

b) Si l'estudiant està en situació d'impagament. 

5.6 La concessió d'una beca CEU d'aquest programa és incompatible amb la concessió 

de la resta de beques de la Universitat Abat Oliba CEU. Per tant, no es poden acumular. 

Si, per qualsevol cosa, a un candidat o candidata se li concedís una beca CEU Merit 
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Program i alguna altra beca o algun altre ajut de la Universitat Abat Oliba CEU, hauria 

de renunciar a un dels dos i escollir de quin es vol beneficiar.  

 

6. Procés tècnic de sol·licitud de la beca 

S'ha de presentar la sol·licitud a través del Portal del Futur Alumne (intranet UAO CEU), 

on el candidat o candidata ha d'adjuntar els documents següents: 

1. Acadèmics:  

a) Certificat acadèmic amb les qualificacions de tercer i quart d'ESO, 

primer de batxillerat i nota mitjana de primer de batxillerat: adjuntar-

ne l'expedient acreditatiu. 

b) Nota mitjana de les dues primeres avaluacions fetes a segon de 

batxillerat: document que n'acrediti la nota mitjana. S'accepta com a 

document vàlid el butlletí de notes o un certificat del centre educatiu 

que acrediti les qualificacions de cada matèria i la mitjana resultant 

de l'avaluació.  

c) Nota mitjana global de segon de batxillerat: els candidats han d'afegir 

la nota mitjana de segon de batxillerat abans del 31 de maig, tot i que 

la poden acreditar posteriorment amb un document vàlid.  

d) Adjuntar el treball de recerca de batxillerat (opcional) 

e) En cas d'accés mitjançant altres vies diferents del batxillerat, cal 

adjuntar el document acreditatiu de la via d'accés corresponent i la 

mitjana obtinguda en aquests estudis.  

2. Econòmics: renda familiar de l'exercici anterior. S'ha d'aportar la informació 

resultant del conjunt de la renda familiar. Per tant, si és una declaració conjunta, 

la dada resultant. Si es fa la declaració per separat, la suma de les dues. No 

complir el requisit d'aportar el conjunt de la renda familiar és motiu per invalidar 

tot el procés, fins i tot si es prova aquest incompliment amb la documentació 

original, que es comprova després de concedir la beca. Si el candidat o candidata 

té la seva pròpia declaració de renda, ha d'aportar proves documentals que viu 

de manera independent (empadronament seu i dels seus progenitors, 

documents acreditatius de pagament de lloguer o d'hipoteca a nom seu). Seguint 

els criteris descrits, cal aportar les dades de renda següents:   

1. Base imposable general  

2. Base imposable de l'estalvi 

3. Quota resultant de l'autoliquidació 

4. Rendes externes (ingressos no inclosos dins de la 

declaració) 
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5. Nombre de membres de la família (sumant pares i fills; 

per tant, el nombre ha d'indicar el conjunt de persones 

que componen la família) 

6. Adjuntar documents PDF de la renda de l'exercici 

anterior que acreditin les dades aportades. Recorda 

que si són rendes presentades per separat, cal sumar-

ne els resultats i adjuntar ara els documents de les 

dues rendes.  

3. Llengües: adjuntar-hi documents acreditatius del nivell de llengües (opcional). 

Només de llengües estrangeres, no de llengües cooficials en alguna comunitat 

autònoma d'Espanya. 

4. Activitats socials i culturals: adjuntar documents acreditatius d'activitats socials i 

extracurriculars (opcional).  

Molt important: en el moment de concessió de la beca i en el de la matrícula, es demanen 

els originals o la còpia compulsada de tota la documentació que s'ha penjat a l'aplicació. 

Si en aquell moment els documents no concorden o no es poden aportar, es perd la 

concessió de la beca.  

7. Capacitats pròpies de la Comissió de Beques 

La Comissió de Beques és l'únic òrgan amb capacitat per interpretar i aplicar el que 

recullen aquestes bases. La comissió podrà declarar desertes una o més beques 

convocades per a una titulació si així ho considera després de valorar els perfils dels 

candidats.  

 
 
 
 
 
  

 

 

 


