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MINISTERIO  

DE EDUCACIÓN  

Y FORMACIÓN PROFESIONAL    
            DIRECCIÓN GENERAL DE   

PLANIFICACIÓN Y GESTIÓN EDUCATIVA  

  

INSTRUCCIONS PER A LA GESTIÓ DELS REINTEGRAMENTS DE BEQUES I 

AJUDES A L'ESTUDI CORRESPONENTS Al CURS 2019-2020.  

El Reial Decret 463/2020, de 14 de març pel qual es declara l'estat d'alarma per a la gestió de la 

situació sanitària ocasionada pel COVID 19 estableix, en el seu article 9, la suspensió de tota 

l'activitat educativa presencial en tots els centres i etapes, així com qualsevol altra activitat 

educativa i de formació tant en centres públics com privats, romanent aquelles activitats que es 

puguen desenvolupar en la modalitat en línia. 

La suspensió de les activitats docents i lectives presencials pot, en alguns casos, dificultar la 

destinació de les beques i ajudes concedides en el curs 2019-2020 a la fi per al que van ser 

concedides d'acord amb el que es disposa en les respectives convocatòries, al no ser possible 

l'assistència a classe i la realització, el desenvolupament i/o avaluació de determinades matèries 

o activitats que necessàriament han de dur-se a terme de manera presencial. En aquest sentit, 

algunes Unitats de gestió de les beques tant de les CCAA com de les universitats han plantejat 

dubtes a aquesta Direcció General.  

Aquesta circumstància de força major, ha de ser tinguda necessàriament en compte a l'hora de 

determinar el compliment de les finalitats per als quals la beca o ajuda va ser concedida, a l'efecte 

de determinar la procedència o no, si escau, de la revocació d'aquesta i el reintegrament de les 

quantitats corresponents. De acuerdo con lo anterior, se aprueban las siguientes instrucciones 

en materia de reintegros referidas exclusivamente al cumplimiento de los requisitos académicos 

relativos a las actividades o enseñanzas correspondientes al curso 2019-2020:  

1. CONVOCATÒRIA DE BEQUES DE CARÀCTER GENERAL:  

1.1: Estudis universitaris:  

a) Anul·lació de la matrícula o abandó dels estudis: 

            La regla general en el cas d'abandó d'estudis serà la procedència del 

reintegrament de la beca concedida. 

 A l'efecte de determinar si l'estudiant es troba matriculat del nombre mínim 

exigible de crèdits matriculats i  si es tracta de matrícula completa o de matrícula 

parcial, es consideraran crèdits matriculats la totalitat dels crèdits matriculats en el 

curs 2019-2020, tenint en compte el que es disposa en els paràgrafs següents. 

L'anul·lació de la matrícula d'una o més assignatures o crèdits de manera 

voluntària i particular per l'estudiant, sense que aquesta anul·lació haja sigut 

imposada per la Universitat amb caràcter obligatori per no haver donat alguna 

alternativa a l'estudiant per a la seua realització efectiva (ajornament, substitució 
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per treballs o per una altra mena d'activitats, etc), es considerarà com a reducció 

del nombre de crèdits efectivament matriculats. Per contra, no es considerarà 

reducció del nombre de crèdits matriculats i, per tant, no afectaran la beca 

concedida, els crèdits que hagueren sigut anul·lats per no haver pogut ser cursats 

per l'estudiant com a conseqüència de la situació creada per l'estat d'alarma, 

sempre que la Universitat no haguera oferit alguna alternativa per a la seua 

realització o la seua substitució per una altra activitat.  

b) No presentació del Projecte de fi de Carrera que no constituïsca una assignatura 

del pla d'estudis en el termini de dos anys des de la data de concessió de la beca segons 

el que es disposa en l'article 43.2 b) de la convocatòria:  

S'entendrà prorrogat el termini de presentació d'aquest Projecte fins a la 

finalització del pròxim curs 2020-2021, en el cas que la causa directa i immediata 

que el becari no haja pogut presentar-lo es trobe relacionada amb la impossibilitat 

material de desenvolupar les tasques corresponents o de la seua avaluació com 

a conseqüència de les mesures adoptades en relació amb el COVID 19.  

En el cas d'estudiants que cursen Treball de Fi de Grau o Treball de Fi de Màster 

que constituïsca una assignatura del pla d'estudis no serà aplicable aquesta 

pròrroga i serà tractada com una assignatura més a l'efecte de reintegrament.  

c) No haver superat el 50% o el 40% (branques de ciències o ensenyaments 

tècnics) dels crèdits matriculats):  

A l'efecte del càlcul del percentatge de crèdits que han de ser superats pels becaris per a 

considerar complida la finalitat de la beca s'actuarà de la següent manera:   

‐  Per a calcular el percentatge de crèdits superats no es tindran en compte els 

crèdits corresponents a assignatures del segon semestre o de curs complet 

que, com a conseqüència de l'aplicació de les mesures derivades de l'estat 

d'alarma, no li hagen pogut ser avaluats al becari. Tampoc seran tingudes en 

compte aquelles assignatures suspeses el primer trimestre que, pels mateixos 

motius, no hagen pogut ser objecte d'avaluació extraordinària. En aquests 

casos, el percentatge de crèdits superats de calcularà sobre el nombre de 

crèdits o assignatures efectivament avaluades o que hagueren pogut ser 

avaluades.  

‐  Ej: Si l'estudiant s'ha matriculat de 60 crèdits, però no han pogut ser avaluades 

unes pràctiques de 12 crèdits per no haver-se pogut dur a terme, el 

percentatge necessari es calcularà sobre 48 crèdits de manera que serà 

necessari superar 24 crèdits per a considerar complida la finalitat de la beca.  
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En el cas d'estudiants d'intercanvi internacional (ERASMUS o anàlegs), per al 

còmput del percentatge de crèdits superats, es descomptaran aquelles 

assignatures que no hagen pogut ser avaluades al país de destinació com a 

conseqüència de les mesures derivades del COVID 19, qualsevol que siga el 

seu número, llevat que hagueren sigut substituïdes i avaluades per altres 

assignatures diferents en la universitat d'origen. En aquest últim cas es 

computaran els crèdits de les assignatures efectivament avaluades o que 

hagueren pogut ser avaluades.  

1.2 Estudis no universitaris:  

a) Haver causat baixa de fet en el centre:  

       La regla general serà la procedència del reintegrament de la beca concedida. 

b) No haver assistit a un 80% o més de les hores lectives:  

Per al càlcul del percentatge corresponent es tindran en compte exclusivament les 

hores d'assistència fins a la data d'entrada en vigor de l'estat d'alarma (14 de març 

de 2020).   

c) Reducció del nombre d'assignatures/mòduls o matèries matriculades:  

A l'efecte de determinar si l'estudiant es troba matriculat del número mínim exigible i  

si es tracta de matrícula completa o de matrícula parcial, es consideraran matriculats 

la totalitat de les assignatures/crèdits/mòduls/hores matriculats en el curs 2019-2020, 

tenint en compte el que es disposa en els paràgrafs següents..  

L'anul·lació de la matrícula d'una o més assignatures de manera voluntària i 

particular per l'estudiant, sense que aquesta anul·lació haja sigut imposada pel 

centre amb caràcter obligatori per no haver donat alguna alternativa a l'estudiant 

per a la seua realització efectiva (ajornament, substitució per treballs o per una 

altra mena d'activitats, etc), es considerarà com a reducció del número 

d'assignatura/mòduls/crèdits/hores efectivament matriculats. Per contra, no es 

considerarà reducció i, per tant, no afectaran la beca concedida, les 

assignatures/crèdits/mòduls/hores que hagueren sigut anul·lats per no haver 

pogut ser cursats per l'estudiant com a conseqüència de la situació creada per 

l'estat d'alarma, sempre que no s'haguera oferit alguna alternativa per a la seua 

realització o la seua substitució per una altra activitat.  

d) No haver superat el 50% de les assignatures, crèdits o hores  matriculades:  

Per a calcular el percentatge d'assignatures, crèdits o hores superats, no es 

tindran en compte els corresponents a assignatures/mòduls que, com a 

conseqüència de l'aplicació de les mesures derivades de l'estat d'alarma no li 

hagen pogut ser avaluats al becari. En aquest cas, el percentatge es calcularà 

sobre el nombre d'assignatures/mòduls efectivament avaluats o que hagueren 

pogut ser avaluats. 
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Ej: Si l'estudiant s'ha matriculat en un conjunt de mòduls professionals el total 

expressat dels quals en hores de currículum equival a 1000 hores d'un Cicle 

Formatiu d'FP, però no ha pogut ser avaluat un mòdul professional de formació en 

centre de treball de 200 hores, per no haver-se pogut dur a terme, el percentatge 

necessari es calcularà sobre 800 hores, de manera que serà necessari superar 

almenys 400 per a considerar complida la finalitat de la beca.  

e) No haver superat el curs complet d'accés o cursos de preparació o formació 

específics per a accés a FP o el curs en escola oficial d'idiomes:  

En el cas que l'estudiant no haja pogut ser avaluat com a conseqüència de 

l'aplicació de les mesures derivades de l'estat d'alarma, es prorroga la possibilitat 

d'acreditar la superació durant el pròxim curs 2020-2021.  

f) No presentació del Projecte de fi d'estudis en cas d'obtindre beca per a aquest 

Projecte:   

No procedirà el reintegrament quan l'estudiant s'haja vist impossibilitat de realitzar 

les activitats o de ser avaluat com a conseqüència de l'estat d'alarma.  

A l'efecte del que es disposa en  els apartats b), c), d), e) i f), la no disponibilitat o 

insuficiència de mitjans tècnics per a continuar amb les activitats programades pel 

centre de manera telemàtica, quan aquestes hagen sigut imprescindibles per a 

adquirir la formació necessària, o per a l'elaboració del Projecte, es considerarà 

justificació suficient per a entendre que les assignatures corresponents no han 

pogut ser avaluades o el Projecte presentat, prèvia certificació del tutor/tutora de 

l'alumne en aquest sentit.  

En el cas d'estudiants d'intercanvi internacional (ERASMUS o anàlegs), es 

descomptaran aquelles assignatures/mòduls que no hagen pogut ser avaluades 

al país de destinació com a conseqüència de les mesures derivades del COVID 

19, qualsevol que siga el seu número, llevat que hagueren sigut substituïdes i 

avaluades per altres assignatures diferents en  el seu centre d'origen. En aquest 

últim cas es tindran en compte les assignatures efectivament avaluades o que 

hagueren pogut ser avaluades.  

2. CONVOCATÒRIA D’AJUDES PER A ALUMNAT AMB NEAE  

a) Haver causat baixa de fet en el centre:  

   La regla general serà la procedència del reintegrament de la beca concedida.  

b) No haver assistit a un 50% o més de les hores lectives:  

Per al càlcul corresponent es tindran en compte exclusivament el percentatge 

d'hores d'assistència fins a la data d'entrada en vigor de l'estat d'alarma (14 de 

març de 2020).  
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c) No haver abonat serveis prestats per al finançament dels quals s'haguera concedit 

l'ajuda:  

c.1) Ajuda d'ensenyament, transport, residència: Procedirà el reintegrament 

únicament de l'excés corresponent si les quantitats percebudes superaren l'import del 

realment abonat pel beneficiari de l'ajuda per aquests serveis o si l'estudiant haguera 

percebut l'ajuda i no haguera assistit al centre o fet ús dels serveis amb anterioritat a 

la declaració de l'estat d'alarma.  

c.2) Ajuda de menjador: Únicament procedirà el seu reintegrament en el cas que 

l'estudiant haguera percebut l'ajuda i no haguera fet ús d'aquest servei amb anterioritat 

a la declaració de l'estat d'alarma.  

En el cas que haguera fet només un ús parcial durant el primer trimestre, procedirà el 

reintegrament de la part proporcional corresponent.  

c.3) Reeducació pedagògica, reeducació del llenguatge i ajudes per a altes 

capacitats:  

Donades les circumstàncies concurrents com a conseqüència dels efectes derivats de 

la propagació del COVID 19 així com de la declaració de l'estat d'alarma i l'especial 

vulnerabilitat en la qual es troben els alumnes destinataris d'aquestes ajudes i dels 

seus familiars, amb caràcter excepcional, es consideraran emparats per aquesta 

ajuda totes aquelles despeses que redunden a afavorir la reeducació pedagògica o 

del llenguatge dels alumnes que per les  circumstàncies descrites, no han pogut 

assistir a les sessions presencials dels professionals prèviament fixades, com ara 

adquisició de material informàtic o audiovisual sempre que, per part dels equips 

d'orientació o per l'Administració educativa competent, s'estime que redunden a 

afavorir la reeducació d'aquests estudiants.  

En qualsevol cas, es consideraran justificats les despeses de reeducació pedagògica 

o del llenguatge que hagen sigut realitzats fins al primer dia de començament del curs 

escolar 2020-2021.  

3. BECA DE COL·LABORACIÓ EN DEPARTAMENTS UNIVERSITARIS:  

Donades les excepcionals circumstàncies sorgides com a conseqüència de la declaració 

de l'estat d'alarma, en aquells supòsits en els quals hagen existit situacions de força major 

que hagen impedit als beneficiaris prestar la col·laboració en els termes establits en la 

convocatòria, s'aplicaran les següents instruccions:  

a)  Es considerarà prestada la col·laboració i, per tant, no donarà lloc al reintegrament de 

la beca, quan el beneficiari haja desenvolupat tant de manera presencial com 

telemàtica gran part de les funcions i tasques que es descriuen en el projecte de 

col·laboració, sempre que, a més, el Departament en què s'haguera de prestar la 

col·laboració, considere que s'han complit de manera global els objectius d'aquest 
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projecte, fins i tot en el cas que no s'hagueren completat les hores o aquestes tareas 

no se hubieran desarrollado durante todo el período que establece la convocatoria.  

A aquest efecte, en el certificat a què fa referència l'apartat f) de l'article 5 de la 

convocatòria, es farà constar que el beneficiari de la beca ha prestat la seua 

col·laboració en els termes previstos en el projecte i que ha complit de manera global 

els objectius en ell previstos.  

b)   En el cas que l'estudiant no haguera pogut complir els citats objectius de manera 

global o haguera interromput de manera definitiva la seua col·laboració presencial i 

on line en iniciar-se l'estat d'alarma, procedirà el reintegrament de la beca.  

  

4. ACREDITACIÓ DE LES CIRCUMSTÀNCIES DE CARÀCTER EXCEPCIONAL 

CONTEMPLADES EN LES ANTERIORS INSTRUCCIONS  

Les secretàries dels centres en els quals s'impartisquen els ensenyaments a què fan 

referència les presents instruccions certificaran, quan així procedisca o siguen requerides 

per l'administració competent o per la universitat corresponent la concurrència de les 

circumstàncies excepcionals a què es refereixen aquestes instruccions.  

Madrid, 7 de maig de 2020  

EL DIRECTOR GENERAL  DE PLANIFICACIÓ Y GESTIÓ EDUCATIVA  

Diego Fernández Alberdi  

  

  

  

   

  

  

    


