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La quantia màxima d'aquesta ajuda serà del 75 % de les taxes 
de matrícula del crèdits matriculats per primera vegada, 
sempre que no supere el límit màxim que es determine per a 
cada convocatòria (en el curs 2022/2023 ha sigut 1.000 €).

* En el cas que no s'esgote el crèdit disponible, subsidiàriament es finançarà els crèdits matriculats 
per la o l'estudiant en 2a matrícula.

Què inclou la beca?



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

Europea. 

 En el cas d'estar en possessió de la nacionalitat d'un Estat que no 

pertanga a la Unió Europea, s'aplicarà el que es disposa en la normativa 

sobre drets i llibertats dels estrangers a Espanya i la seua integració social. 

Requisits Generals
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 Estudiants de primer curs de grau: 

 Matricular-se d’un mínim de 48 ECTS

 Estudiants que continuen estudis:

 Matricular-se d’un mínim de 48 ECTS 

El nombre mínim de crèdits fixats anteriorment no serà exigible per una sola vegada, 
a l’alumnat que, per a finalitzar els seus estudis, li reste un nombre de crèdits inferior 
a aquest mínim.

Requisits Acadèmics (els crèdits convalidats, 

adaptats o reconeguts no es tindran en compte)

Branques
Crèdits superats en el curs

anterior

Nota mitjana

mínima

Ensenyances Tècniques 50 % 3,40

Ciències 50 % 4,25

Ciències de la Salut 60 % 4,25

Cièncias Sociales i Jurídiques

Arts i Humanitats
70 % 4,25
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No superar els següents llindars de renda:

Requisits Econòmics

Llindar

Famílies d’1 membre 18.839 €

Famílies de 2 membres 30.073 €

Famílies de 3 membres 39.744 €

Famílies de 4 membres 46.846 €

Famílies de 5 membres 50.778 €

Famílies de 6 membres 54.228 €

Famílies de 7 membres 57.601 €

Famílies de 8 membres 60.928 €

A partir del huitè membre s’afegiran 3.391 € 

per cada nou membre computable.
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Les sol·licituds s'emplenaran per via telemàtica a 

través de l’E-Administració.

 UA Cloud Campus Virtual

 Aplicació “eAdministració” 

 Tràmits – Acadèmics – Sol·licitud de beques

Com i quan presentar la sol·licitud?
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El termini de presentació de sol·licituds serà el que indique la corresponent 

convocatòria (per al curs 2022-2023 serà del 6 de febrer al 3 de març de 

2023).

https://autentica.cpd.ua.es/cas/login?service=https://cvnet.cpd.ua.es/uacloud/home/indexVerificado


 La resolució provisional de les beques es publicarà en la pàgina web 

sa.ua.es/va/becas/ 

 Termini de reclamacions: 10 dies, a contar des de el següent al de la 

seua publicació en la pàgina web.

 Les sol·licituds d'al·legació es presentaran a través de UACloud – e-

Administració

Resolució i Reclamacions
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 La sol·licitud d’aquesta beca, en cap cas eximirà del pagament de la taxa de matrícula 

corresponent, procedint-se amb posterioritat a la devolució de l’import de l’ajuda, una 

vegada concedida.

 En els casos en què el sol·licitant al·legue la seua emancipació o independència 

familiar i econòmica, qualsevol que siga el seu estat civil, haurà d’acreditar fefaentment 

que compta amb mitjans econòmics propis suficients que permeten aquesta 

independència així com la titularitat o el lloguer del seu domicili habitual. En cas contrari, 

s’entendrà no provada la independència, per la qual cosa, per al càlcul de la renda i 

patrimoni familiar a l’efecte de beca, es computaran els ingressos corresponents als 

membres computables de la família.

Consideracions importants
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 Crèdits superats en el curs anterior:

Comparativa de beques 

MEC, GV i UA

Branques

de coneixement

Ministeri

(per a beca de 

matrícula)

Generalitat 

Valenciana
Universitat d’Alacant

Crèdits superats Crèdits superats
Crèdits superats i 

nota mitjana mínima

Ciències Socials i 

Jurídiques
90% 70% 70% i 4,25

Arts i Humanitats 90% 75% 70% i 4,25

Ciències de la Salut 80% 65% 60% i 4,25

Ciències 65% 55% 50% i 4,25

Enginyeria i 

Arquitectura
65% 55% 50% i 3,40
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 Requisits econòmics per a obtindre beca de matrícula (rendes de l’exercici 2022):

Comparativa de beques 

MEC, GV i UA

Membres que componen 

la unitat familiar
Ministeri

Generalitat Valenciana 

i

Universitat d’Alacant

Famílies d’1 membre 14.112 € 18.839 €

Famílies de 2 membres 24.089 € 30.073 €

Famílies de 3 membres 32.697 € 39.744 €

Famílies de 4 membres 38.831 € 46.846 €

Famílies de 5 membres 43.402 € 50.778 €

Famílies de 6 membres 46.853 € 54.228 €

Famílies de 7 membres 50.267 € 57.601 €

Famílies de 8 membres 53.665 € 60.928 €

Famílies de més de 8 

membres

+ 3.391 € per cada membre 

més

+ 3.391 € per cada membre 

més
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