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La beca consistirà en una beca salari

l'import màxim del qual serà de 6.000 €.

En què consisteix la beca?
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 Alumnat que inicie o continúe estudis oficials de Grau o Màster

Habilitant en universitats de la Comunitat Valenciana a temps complet i

en modalitat presencial, en el curs 2022-2023.

 No estar en possessió d'un títol del mateix o superior nivell al corresponent

al dels estudis per als quals se sol·licita la beca.

 Ser espanyol/a o posseir la nacionalitat d'un Estat Membre de la Unió

Europea.

 En el supòsit de persones no comunitàries, s'aplicarà el que es disposa en

la normativa sobre drets i llibertats de les i els estrangers a Espanya i la

seua integració social.

Requisits Generals
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 Estudiants de grau

 Primer curs

 Matrícula a temps complet: 60 ECTS*

 Segon o posteriors cursos:

 Matrícula a temps complet: 60 ECTS*

 Requisits per a poder ser beneficiari/a d’aquesta beca en els cursos posteriors: 

* Consultar en la convocatòria altres casos.

Requisits Acadèmics (els crèdits

convalidats o adaptats no es tindran en

compte)

Branques
Crèdits que han de 

superar-se

Crèdits que han de 

superar-se i nota mitjana

Enginyeria i 

Arquitectura
80 % 70% i 6

Ciències 80 % 70% i 6

Ciències de la Salut 90 % 80% i 6,50

Ciències Socials i 

Jurídiques

Arts i Humanitats

95 % 85% i 6,50

Beques salari lligades a la renda per a la realització d'estudis universitaris en les universitats que integren el sistema universitari valencià (DOGV 14/11/2022)



 Estudiants de màster habilitant:

 Primer curs:

 Matrícula a temps complet: 60 ECTS*

 Tenir una nota mitjana de 5 punts en els estudis previs
que donen accés al màster.

 Segon curs:

 Matricular-te del curs complet.

 Aprovar el 100 % dels crèdits matriculats el curs anterior.

 Tenir una nota mitjana de 5 punts en el primer curs de
màster.

* Consultar en la convocatòria altres casos.

Requisits Acadèmics (els crèdits

convalidats o adaptats no es tindran en

compte)
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No superar els següents llindars de renda (exercici 2021*):

A més de la renda obtinguda, es tindran en compte determinats elements relacionats amb el patrimoni, com
els rendiments del capital, els guanys patrimonials o els immobles propietat de la família.

* Consultar en les bases altres aspectes econòmics a tenir en compte.

Requisits Econòmics

Llindars

Famílies d’1 membre 5.402 €

Famílies de 2 membres 9.961 €

Famílies de 3 membres 14.287 €

Famílies de 4 membres 18.581 €

Famílies de 5 membres 22.867 €

Famílies de 6 membres 26.559 €

Famílies de 7 membres 30.654 €

Famílies de 8 membres 34.023 €

A partir del vuitè membre s’afegiran 3.031 € per cada nou membre computable.
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La tramitació i presentació de la sol·licitud es realitzarà únicament
per mitjans electrònics en la plataforma de tramitació de la GVA.

innova.gva.es/va/web/universidad/becas-salario-ligadas-a-renta

 En el supòsit de presentar el sol·licitant més d'una sol·licitud es
considerarà únicament vàlida l'última presentada.

L'alumnat podrà consultar l'estat de tramitació de la seua beca en
la pàgina web indicada anteriorment.

El termini de presentació de sol·licituds serà fins al 14 de
desembre de 2022.

Com i quan presentar la 

sol·licitud?
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 La relació de persones sol·licitants a les quals se’ls concedeix o denega la

subvenció es publicarà en el Diari Oficial de la Comunitat Valenciana i en la

pàgina web de la Conselleria d’Innovació, Universitats, Ciència i Societat

Digital:

innova.gva.es/va/web/universidad/becas-salario-ligadas-a-renta

 Reclamacions: contra la resolució definitiva es podrà interposar:

 Recurs de reposició en el termini d’un mes

 Recurs contenciós-administratiu en el termini de dos mesos

Resolució i Reclamacions
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 Aquesta beca aquesta condicionada a la resolució de concessió de les beques de caràcter general
que per a cada curs acadèmic convoca el ministeri (Beques MEC) en la part referent a la beca de
quantia fixa lligada a la renda.

 Per a l'alumnat beneficiari de les dues beques lligades a la renda, MEC i GV, l'import de l'ajuda serà una
quantia que complete l'assignat en la beca lligada a la renda del ministeri, fins a aconseguir la quantia
màxima de 6.000 €.

 En aquells casos en els quals, en virtut de la normativa pròpia de la universitat, resulte limitat el nombre
de crèdits que puga quedar matriculat tot l'alumnat, la o el sol·licitant podrà obtenir aquesta beca de
conformitat amb el que es disposa en aquesta convocatòria si es matricula en tots els crèdits.

 Les persones becàries afectades per una discapacitat igual o superior al 65 % i l'alumnat de dobles
titulacions, en les quals una pertanga a la branca d'Enginyeria i Arquitectura, podran gaudir de la
condició de becari/a durant dos anys més dels establits en el corresponent pla d'estudis.

 S'entendrà que compleix el requisit acadèmic l'alumnat que obtinga un excepcional aprofitament
acadèmic.

 Del pressupost global màxim, es reservarà:

 25 % del pressupost per a l'estudiantat de primer curs de Grau.

 70 % del pressupost per a l'estudiantat de segon i superiors cursos de Grau.

 5 % per a l'estudiantat de Màsters Habilitants.

 1 % per a l'estudiantat beneficiari de protecció internacional (refugiats, apàtrides, sol·licitants d'asil i assimilats).

 En el cas que l'import de les beques proposades per a concessió superara l'import global màxim inclòs
en els Pressupostos de la Generalitat amb càrrec a l'aplicació, les beques s'adjudicaran, en primer lloc,
a l'estudiantat que hagueren gaudit d'aquesta beca en el curs anterior i, en segon lloc, a la resta de
l'estudiantat.

Consideracions importants
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