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RESUM 

El Consell de la Sindicatura de Comptes va acordar incloure en el Programa Anual 
d’Actuació de l’any 2021 l’auditoria operativa de les beques a l’alumnat d’ensenyaments 
universitaris. 

L’abast d’aquesta auditoria s’ha centrat a analitzar en quin grau el sistema general de 
beques garanteix l’accés equitatiu a l’educació i en quina mesura aquest sistema contribueix 
a la reducció de l’abandó acadèmic prematur. 

Entre les conclusions extretes del treball realitzat destaquem les següents, a més de les 
xifres clau incloses en l’apartat específic de l’Informe: 

 L’Administració autonòmica està contribuint de manera significativa perquè el sistema 
general de beques aconseguisca l’objectiu bàsic: que els estudiants que volen estudiar 
i que no disposen dels mitjans econòmics necessaris puguen fer-ho. No obstant això, 
el sistema hauria de reformar-se: d’una banda, seria convenient augmentar el 
pressupost i poder així incrementar les quanties fixes per a les rendes més baixes i, 
d’altra banda, caldria homogeneïtzar la informació de l’oferta disponible i, sobretot, 
agilitar el procés de gestió i reduir els temps de tramitació, de tal manera que hi haja 
una igualtat efectiva d’oportunitats per a tots els estudiants, independentment de les 
seues circumstàncies econòmiques i socials. A diferència de la majoria de països 
europeus, el sistema general de beques actual a Espanya i a la Comunitat Valenciana 
no preveu la concessió de préstecs amb finançament públic destinats a l’alumnat que 
cursa estudis universitaris. 

 En general, el sistema de beques a la Comunitat Valenciana té un efecte aparentment 
positiu en el rendiment acadèmic i redueix l’abandó del sistema educatiu universitari, 
encara que, com tota ajuda pública, hi ha un cost improductiu a conseqüència 
d’estudiants que han sigut becats i no acaben els estudis. La política pública de beques 
ha de completar-se en la fase de planificació estratègica incloent-hi indicadors de 
resultats més precisos que faciliten el seguiment dels objectius previstos. 

Entre les recomanacions que hem inclòs en el nostre informe, cal esmentar que en el marc 
de la reforma de la gestió administrativa de les beques de la Generalitat, que ha de 
permetre agilitar-ne la tramitació, seria convenient unificar la beca salari i la d’estudis 
universitaris en una sola convocatòria i establir-ne diferents llindars. 

 

 

  

NOTA 

Aquest resum pretén ajudar a comprendre els resultats del nostre informe i facilitar la tasca als lectors 
i als mitjans de comunicació. Recomanem llegir-lo per a conéixer el veritable abast del treball realitzat. 
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1. XIFRES CLAU 

 

 

 
Import concedit a universitaris de 
la Comunitat Valenciana (curs 
2019-2020): 76,1% pel MEFP, 
13,7% per la GVA, 6,0% per 
universitats públiques, 4,2% per 
universitats privades 

Import màxim de la beca salari de la GVA. Aquesta beca és la de 
major quantia individual: cobreix les despeses incrementals d’un 
universitari que haja de residir fora de la llar familiar. Aquesta 
beca es va implantar per primera vegada per al curs 2016-2017 

Cost potencialment 
improductiu dels 
universitaris becats que 
abandonen els estudis 

Increment de l’import 
mitjà de les beques de 
caràcter general 
concedides per la GVA 
des del curs 2015-2016 

Import mitjà concedit per la GVA per cada estudiant matriculat en 
universitats de la Comunitat Valenciana. És la quarta autonomia 
que més aporta per cada matriculat per a complementar el 
sistema general de beques del Ministeri 

Temps transcorregut des de l’inici del curs acadèmic 2019-2020 
fins al moment del pagament de la beca salari de la GVA 

Proporció de matriculats en les universitats valencianes que van 
ser beneficiaris d’alguna de les beques del Ministeri en el curs 
2019-2020, per damunt de la proporció en el conjunt d’Espanya 
(23,4%). El nombre de beneficiaris de les beques més significatives 
de la GVA s’ha mantingut pràcticament estable en el període 
2016-2020 

Taxa de rendiment (proporció de crèdits aprovats sobre 
matriculats) dels estudiants de grau en les universitats valencianes 
que han rebut beca: 7,1 punts per damunt dels estudiants que no 
reben beca (curs 2019-2020) 
Taxa d’abandó (proporció de nous matriculats que no es 
matriculen en cursos següents) dels estudiants de grau en les 
universitats valencianes que han rebut beca: 6 punts per davall 
dels estudiants que no reben beca (curs 2015-2016) 

Beneficiaris de la beca salari de la GVA en el curs 2019-2020, l’1,8% 
dels matriculats en grau o màster a la Comunitat Valenciana, que 
han rebut de mitjana 4.479 euros  
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2. OBJECTIUS I ABAST DE L’AUDITORIA 

L’article 6 de la Llei de la Generalitat Valenciana 6/1985, d’11 de maig, de Sindicatura de 
Comptes, inclou entre les seues funcions, a més de les referides al control extern de la 
gestió economicofinancera del sector públic valencià i dels seus comptes, aquelles que 
d’acord amb l’ordenament jurídic siguen convenients per a assegurar adequadament el 
compliment dels principis financers, de legalitat, d’eficàcia i d’economia i de transparència, 
exigibles al sector públic, així com la sostenibilitat ambiental i la igualtat de gènere. D’altra 
banda, l’article 9.3 de la mateixa llei determina que els informes han de pronunciar-se, entre 
altres qüestions, sobre si la gestió dels recursos humans, materials i dels fons pressupostaris 
s’ha desenvolupat de manera econòmica i eficient, i avaluar el grau d’eficàcia en 
l’assoliment dels objectius previstos. 

D’acord amb el que s’ha esmentat en el paràgraf anterior, el Consell de la Sindicatura de 
Comptes va acordar incloure en el programa anual d’actuació de l’any 2021 l’auditoria 
operativa de les beques a l’alumnat d’ensenyaments universitaris. 

L’abast d’aquesta auditoria s’ha centrat a avaluar si la gestió de les beques universitàries se 
subjecta als principis d’economia, eficàcia i eficiència, al mateix temps que contribueix a 
promoure tant la transparència com la responsabilitat en la gestió. En particular, en aquest 
informe analitzem en quin grau el sistema general de beques garanteix l’accés equitatiu a 
l’educació i en quina mesura aquest sistema contribueix a la reducció de l’abandó acadèmic 
prematur. 

Per a poder avaluar aquesta gestió amb aquests criteris s’han definit els següents objectius 
concrets, formulats en termes de preguntes: 

Objectiu 1. El sistema actual de beques contribueix a garantir la igualtat d’oportunitats 
perquè aquells que volen estudiar i que no disposen dels mitjans econòmics necessaris 
puguen fer-ho? 

Objectiu 2. El sistema actual de beques universitàries és eficaç per a aconseguir la 
continuïtat dels estudis, la millora del rendiment acadèmic i la consecució del títol 
universitari? 

Per a facilitar l’obtenció de respostes a aquests objectius, se n’ha desglossat cada un en 
diversos subobjectius i per a cada un d’aquests s’han definit els criteris d’auditoria, que es 
resumeixen en l’annex I. 

L’apartat 3 d’aquest informe conté les conclusions més rellevants que es formulen per a 
cada un dels objectius esmentats adés. L’apartat 4 recull les recomanacions per a millorar 
la gestió del sistema general de beques en l’àmbit de la Comunitat Valenciana. 

L’Informe inclou també tres apèndixs: 

 En l’apèndix 1 es descriu l’activitat auditada. 
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 L’apèndix 2 resumeix el nostre enfocament metodològic.  

 L’apèndix 3 recull les nostres observacions, que es formulen per a cada un dels objectius 
i subobjectius, que suporten les conclusions. 

L’objectiu de la fiscalització és avaluar el grau de compliment en relació amb l’eficiència, 
eficàcia i economia del sistema general de beques i ajudes concedides per la Generalitat 
Valenciana per a la realització d’estudis universitaris en els centres valencians amb la 
finalitat de garantir les condicions d’igualtat en l’exercici del dret a l’educació universitària. 

En concret, la nostra anàlisi se centra en aquelles beques més significatives des del punt de 
vista econòmic, que són les beques d’estudis universitaris i, en particular, les ajudes 
complementàries a les beques del Ministeri d’Educació i Formació Professional (MEFP)1 i 
les beques salari lligades a renda. 

Queden excloses de la nostra revisió les beques i ajudes directes que concedeixen les 
universitats privades als seus alumnes, així com qualsevol beca que atorguen empreses o 
fundacions privades. 

Queda expressament exclosa de l’abast d’aquesta auditoria operativa la fiscalització de 
compliment de legalitat de les beques i ajudes concedides per qualsevol dels òrgans 
concedents. 

L’àmbit subjectiu es refereix a la Direcció General d’Universitats de la Conselleria 
d’Innovació, Universitats, Ciència i Societat Digital (d’ara en avant, la DGU), si bé en el 
transcurs del nostre treball hem sol·licitat determinada informació a les unitats de beques 
de les universitats públiques valencianes quant al fet que col·laboren amb la DGU (i amb el 
MEFP) en la seua gestió.  

L’àmbit temporal comprén, amb caràcter general, el període 2016 a 2020. En particular, 
hem reflectit en el nostre informe les estadístiques de l’últim curs acadèmic disponible en 
el moment d’executar el treball de camp. 

Hem dut a terme el treball de conformitat amb els Principis fonamentals de fiscalització de 
les institucions públiques de control extern i amb les normes tècniques d’auditoria aprovades 
pel Consell de la Sindicatura, recollides en el Manual de fiscalització de la Sindicatura de 
Comptes, especialment en la secció 3200 d’aquest manual, “Guia de fiscalització operativa”, 
que adapta a les necessitats de la Sindicatura els aspectes rellevants de les normes 
aprovades per les institucions de control extern sobre la fiscalització operativa, les normes 
ISSAI-ES 300, ISSAI-ES 3000 i ISSAI-ES 3100. 

                                                            
1 A escala estatal, les competències de dissenyar, planificar i dirigir la política de beques i ajudes a 
l’estudi corresponen de manera coordinada al Ministeri d’Educació i Formació Professional i al 
Ministeri d’Universitats (MU). El MEFP és el principal òrgan concedent de l’Administració general de 
l’Estat (AGE), per la qual cosa indistintament ens referim en el nostre informe a Ministeri, a MEFP o a 
AGE. Les ajudes concedides pel MU són diferents de les de caràcter general i de molta menor 
rellevància (per exemple, ajudes per a estades breus i trasllats temporals que tenen per objecte 
reforçar la internacionalització de la formació científica). 
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Per a dur a terme aquesta auditoria operativa, s’ha realitzat prèviament una anàlisi de 
l’entorn relacionat amb la matèria. Per a això, s’ha consultat i analitzat la documentació que 
s’ha considerat més rellevant en aquest àmbit, referida bàsicament a la legislació aplicable, 
informació econòmica pressupostària, enquestes i estadístiques oficials, informes d’òrgans 
de control, estudis d’associacions i organitzacions especialitzades i articles d’opinió. 

Agraïm la col·laboració prestada en la realització del treball a la Direcció General 
d’Universitats i als departaments de gestió de beques de les universitats públiques 
valencianes. 

3. CONCLUSIONS 

3.1. EN RELACIÓ AMB LA CONTRIBUCIÓ DEL SISTEMA ACTUAL DE 
BEQUES A GARANTIR LA IGUALTAT D’OPORTUNITATS 

L’Administració autonòmica està contribuint de manera significativa perquè el sistema 
general de beques aconseguisca l’objectiu bàsic: que els estudiants que volen estudiar i 
que no disposen dels mitjans econòmics necessaris puguen fer-ho. No obstant això, el 
sistema ha de reformar-se: d’una banda, cal augmentar el pressupost i poder així 
incrementar les quanties fixes per a les rendes més baixes i, d’altra banda, s’ha 
d’homogeneïtzar la informació de l’oferta disponible i, sobretot, agilitar el procés de 
gestió i reduir els temps de tramitació, de tal manera que hi haja una igualtat efectiva 
d’oportunitats per a tots els estudiants, independentment de les seues circumstàncies 
econòmiques i socials. A diferència de la majoria de països europeus, el sistema general 
de beques actual a Espanya i a la Comunitat Valenciana no preveu la concessió de 
préstecs amb finançament públic destinats a l’alumnat que cursa estudis universitaris. 

Aquesta conclusió general està fonamentada en les conclusions parcials següents: 

1. La quantia fixa per residència de la beca del MEFP no cobreix les necessitats 
econòmiques de l’estudiant universitari de la Comunitat Valenciana que viu fora del 
domicili familiar durant el curs acadèmic (vegeu el subobjectiu 1.1). 

2. L’import mitjà de les beques de caràcter general de la GVA no és suficient per a atendre 
les despeses incrementals del curs acadèmic de l’universitari valencià. No obstant això, 
l’import mitjà de la beca salari de la GVA (4.779 euros en el curs 2019-2020) sí que 
cobreix la totalitat dels costos directes i incrementals dels estudis. A més, els 
beneficiaris que reben l’import màxim que preveu la convocatòria (6.000 euros) 
cobreixen parcialment els costos indirectes i d’oportunitat associats a l’ensenyament 
universitari, de tal manera que aquesta beca contribueix perquè els joves puguen 
prendre la decisió sobre matricular-se (o continuar) en la universitat amb 
independència de la capacitat econòmica de la seua unitat familiar, objectiu que hauria 
de perseguir el sistema general de beques. La beca salari de la GVA permet que 
l’estudiant reba uns recursos econòmics que compensen l’absència d’altres ingressos, 
i facilita així la dedicació plena a l’estudi, millorar el rendiment acadèmic i evitar que 
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joves amb rendes baixes es vegen forçats a abandonar els estudis per haver de posar-
se a treballar (vegeu el subobjectiu 1.1). 

3. L’import de les beques que concedeix el MEFP i la GVA no està vinculat explícitament 
a l’evolució de preus, sinó que els òrgans concedents opten per un model de quanties 
fixes. L’increment de l’import mitjà de les beques de caràcter general de la GVA (130%) 
és molt superior a l’evolució de l’IPC en el període analitzat, a conseqüència de la 
posada en marxa de les beques salari a partir del curs 2016-2017 (vegeu el subobjectiu 
1.2). 

4. La Comunitat Valenciana, per mitjà de les beques i ajudes pròpies, fa un esforç 
econòmic molt superior a la majoria de les comunitats autònomes per a complementar 
el sistema general (vegeu el subobjectiu 1.3). 

5. En relació amb la informació disponible sobre beques, no existeix un portal comú que 
reculla tant les iniciatives estatals com les autonòmiques, cosa que dificulta als 
ciutadans la cerca i identificació de les diferents convocatòries de beques i ajudes a 
l’estudi (vegeu el subobjectiu 1.4). 

6. Les beques de la GVA del curs acadèmic 2019-2020 no s’han pagat de manera oportuna 
ni amb anterioritat a l’inici del curs. El pagament a les universitats públiques de les 
beques d’estudis universitaris i de les ajudes complementàries a les beques del MEFP 
es va realitzar 689 dies després de l’inici del curs, i el de les beques salari, 282 dies 
després de l’inici del curs. Les universitats públiques van avançar als seus estudiants 
becaris el 87,3% de les beques salari de la Generalitat corresponent al curs 2019-2020. 

L’anàlisi de l’execució del pressupost de la Generalitat Valenciana dels exercicis 2018 a 
2021 evidencia el retard en el pagament a les universitats de les beques de la GVA 
corresponents als cursos 2018-2019, 2019-2020 i 2020-2021 (vegeu el subobjectiu 1.5). 

7. La cobertura, entesa com la proporció d’estudiants que reben una beca del MEFP, és 
major a la Comunitat Valenciana que en el conjunt d’Espanya. La diferència cal atribuir-
la al nivell de riquesa de la comunitat autònoma (inferior a la mitjana estatal). No 
obstant això, i atés que la GVA complementa el sistema general de beques per damunt 
d’altres comunitats autònomes, la proporció d’universitaris valencians que reben 
beques autonòmiques és superior a la d’altres autonomies (vegeu el subobjectiu 1.6). 

8. La proporció de dones beneficiàries de les beques del MEFP (62%) supera la proporció 
de dones matriculades (56%) en tot el període analitzat. Aquesta situació pot derivar-
se, en part, del seu major rendiment acadèmic, ja que la nota mitjana dels universitaris 
que han gaudit de beca en el període analitzat se situa per a les dones en 7,23 i per als 
homes en 7,02. El règim d’ajudes no inclou en la seua normativa bàsica cap criteri amb 
la finalitat d’incentivar determinades especialitats amb major interés social, o corregir 
desequilibris entre gèneres diferents dels de les pròpies vocacions o esmenar dificultats 
extraordinàries de l’alumnat (vegeu el subobjectiu 1.7). 

9. Tots els països de la Unió Europea ofereixen suport financer per a cursar estudis 
universitaris per mitjà d’un sistema de beques o de préstecs o una combinació dels dos. 
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Només hi ha dos països europeus on no existeixen beques o ajudes (Islàndia i en part 
del Regne Unit, en concret Anglaterra).  

En el cas d’Espanya, i concretament a la Comunitat Valenciana, no existeixen actualment 
línies de préstec que permeten oferir un suport financer destinat a l’alumnat que cursa 
estudis universitaris, sinó únicament un sistema de beques universitàries en règim de 
concurrència competitiva basada en requisits econòmics i acadèmics (vegeu el 
subobjectiu 1.8). 

3.2. EN RELACIÓ AMB L’EFICÀCIA DEL SISTEMA ACTUAL DE BEQUES 
UNIVERSITÀRIES 

En general, el sistema de beques a la Comunitat Valenciana té un efecte aparentment 
positiu2 en el rendiment acadèmic i redueix l’abandó del sistema educatiu universitari, 
encara que, com tota ajuda pública, hi ha un cost improductiu a conseqüència 
d’estudiants que han sigut becats i no acaben els estudis. No obstant això, hem 
d’assenyalar la necessitat de reformar el procediment de gestió de les beques: una gestió 
més àgil anticiparia la notificació del compliment dels requisits als estudiants i els 
permetria planificar el seu curs acadèmic. La política pública de beques ha de completar-
se en la fase de planificació estratègica, incloent-hi indicadors de resultats més precisos 
que faciliten el seguiment dels objectius previstos. 

Aquesta conclusió general està fonamentada en les conclusions parcials següents: 

1. En l’actualitat, els sistemes estatal i autonòmic de beques s’inclouen en plans 
estratègics de subvencions específics (del MEFP i de la Conselleria d’Innovació, 
Universitats, Ciència i Societat Digital) que contenen objectius, costos anuals 
previsibles, línies d’actuació i indicadors. No obstant això, respecte del pla estratègic 
vigent de la Conselleria, hem d’assenyalar que les línies d’actuació proposades per a 
aconseguir els objectius i els indicadors definits són de caràcter genèric, és a dir, no 
s’han concretat en tots els casos en actuacions o dates previstes de realització. En 
conseqüència, no és possible detectar les desviacions que es produïsquen ni els 
problemes que sorgisquen i incidisquen en la seua consecució (vegeu el subobjectiu 
2.1). 

2. L’efecte de la beca sobre el rendiment acadèmic és aparentment positiu: contribueix a 
un major nombre de crèdits aprovats i a obtindre una millor nota mitjana d’expedient, 
especialment si el beneficiari rep l’ajuda quatre anys o més. No obstant això, no 
s’observa que la duració mitjana dels estudis diferisca entre els titulats becats i els 
titulats no becats (vegeu el subobjectiu 2.2). 

                                                            
2 Aquesta conclusió està subjecta a les limitacions del nostre treball, perquè no disposem de les 
microdades que suporten les estadístiques publicades pel Ministeri i, per tant, no coneixem quines 
són les característiques socioeconòmiques dels beneficiaris (per exemple, el nivell d’estudis i 
l’ocupació laboral dels progenitors o el nombre de membres que formen part de la unitat familiar), 
factors que poden incidir també en el rendiment acadèmic. 
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3. Les beques ajuden a reduir l’abandó prematur, ja que el primer any abandonen els seus 
estudis més els estudiants no becats que els becats. Les taxes d’abandó a la Comunitat 
Valenciana són sempre majors entre els no becats, encara que es van igualant a mesura 
que augmenta el nombre d’anys en què l’alumne està matriculat (vegeu el subobjectiu 
2.3). 

4. El cost potencialment improductiu dels universitaris becats per alguna administració 
que inicien els seus estudis durant un curs acadèmic i acaben abandonant s’estima 
aproximadament en 28 milions d’euros, cinc dels quals concedits per les 
administracions públiques valencianes i la resta per l’Administració general de l’Estat 
(vegeu el subobjectiu 2.4). 

5. La millora de la gestió del sistema estatal de beques s’ha de realitzar en coordinació 
amb les comunitats autònomes i les universitats perquè les ajudes arriben als qui més 
les necessiten i reduir així l’abandó universitari per motius econòmics. L’Administració 
general de l’Estat (AGE) i la Generalitat Valenciana haurien d’anticipar uns quants mesos 
la convocatòria de les beques amb la finalitat de avançar la seua sol·licitud. La gestió 
de les sol·licituds és un procés complex que implica diverses administracions i que 
requereix canvis de gran importància en el sistema actual. Això no obstant, ha de ser 
una línia de treball prioritària per a les administracions implicades (vegeu el 
subobjectiu 2.5). 

4. RECOMANACIONS 

Com a resultat del treball d’auditoria operativa i d’acord amb el que s’estableix en l’article 
12 de la Llei de Sindicatura de Comptes, convé efectuar les recomanacions que s’assenyalen 
a continuació: 

1. La Direcció General d’Universitats ha d’assignar els recursos humans i tècnics suficients 
per a evitar que la gestió de les beques recaiga en aplicacions informàtiques poc 
robustes i que siga duta a terme per un nombre molt limitat de persones. 

2. És necessari completar i aglutinar la informació disponible sobre beques. Per a facilitar 
als ciutadans la cerca i identificació de les diferents convocatòries de beques i ajudes a 
l’estudi, l’AGE i les comunitats autònomes han d’agilitar els treballs de creació d’un 
portal comú que reculla tant les iniciatives estatals com les autonòmiques (vegeu el 
subobjectiu 1.4). 

3. La GVA ha d’efectuar diligentment el pagament de les seues beques a les universitats 
per a evitar-los problemes de liquiditat (vegeu el subobjectiu 1.5). 

4. El sistema de beques pot ser un complement d’altres mesures a implementar per les 
administracions que incidisquen en la selecció d’àmbits de coneixement per part dels 
estudiants, amb la finalitat d’incentivar determinades especialitats amb major interés 
social, o corregir desequilibris entre gèneres diferents dels de les pròpies vocacions o 
esmenar dificultats extraordinàries de l’alumnat. Les noves bases de la convocatòria de 
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beca salari (publicades a l’octubre de 2021) afavoreixen estudiants en situació de 
violència de gènere en eliminar la majoria de requisits acadèmics per a ser beneficiaris 
de la beca (vegeu el subobjectiu 1.7). 

5. Han de completar-se els indicadors pressupostaris que concreten els resultats de les 
actuacions i indiquen les fites que cal aconseguir durant l’exercici pressupostari. És 
fonamental la identificació d’objectius quantificables i indicadors per al seu seguiment 
(vegeu el subobjectiu 2.1). 

6. La Conselleria d’Innovació, Universitats, Ciència i Societat Digital podria prendre com a 
referència la metodologia i concreció del pla estratègic del MEFP i, sobretot, aprofitar 
la informació del Sistema Integrat d’Informació Universitària (SIIU), que ofereix una 
sèrie d’indicadors que faciliten el seguiment a escala nacional, per comunitats 
autònomes i per universitats. Tot això a fi de contribuir a millorar l’avaluació de la 
política en matèria de beques (vegeu el subobjectiu 2.1). 

7. Els estudiants han de conéixer, abans de l’inici del curs, si compleixen els requisits 
econòmics per a rebre o no aquestes ajudes i planificar així el seu curs acadèmic. La 
reforma de la gestió administrativa de les beques de la GVA ha de permetre avançar la 
seua tramitació. La publicació més prompte de la convocatòria i l’agilitació de la gestió 
provocarà un avançament en la notificació de la resolució sobre la sol·licitud de beques. 
Potser és convenient unificar la beca salari i la d’estudis universitaris en una sola 
convocatòria (com fa el MEFP) i establir diferents llindars. Els gestors consideren 
aquesta unificació com una opció encertada per a no duplicar esforços ja que, encara 
que les convocatòries no es dirigeixen al mateix grup d’alumnat, són molt nombroses 
les persones que sol·liciten les dues beques (vegeu el subobjectiu 2.5). 

8. Podria implantar-se en la Generalitat Valenciana un procediment d’obtenció d’una 
acreditació de caràcter econòmic al sol·licitant d’una beca similar al que s’ha establit a 
Catalunya. L’obtenció d’aquesta acreditació contribuiria a agilitar la tramitació en les 
unitats de beques, ja que els garantiria el compliment dels requisits econòmics i 
s’assegurarien d’eximir l’universitari adequat del pagament de la matrícula. Únicament 
haurien de verificar el compliment de la resta dels requisits acadèmics per a continuar 
tramitant la beca (vegeu el subobjectiu 2.5). 
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1. DESCRIPCIÓ DE L’ACTIVITAT 

1.1. Concepte de beques i ajudes a l’estudi 

Es consideren beques o ajudes a l’estudi les transferències destinades a estudiants i llars, 
bé directes o canalitzades a través d’institucions educatives, pagaments en espècie i 
reduccions de preus o beneficis fiscals, la concessió de les quals està supeditada al 
compliment de requisits socioeconòmics i/o acadèmics i requereixen una sol·licitud prèvia 
per part de l’interessat. Es considera becari o beneficiari l’estudiant perceptor d’una o més 
beques o ajudes. 

La diferència entre beques i ajudes és que les primeres es concedeixen per a iniciar o 
prosseguir ensenyaments conduents a l’obtenció d’un títol o certificat de caràcter oficial 
amb validesa en tot el territori nacional, atenent les circumstàncies socioeconòmiques i 
l’aprofitament acadèmic del sol·licitant, mentre que les ajudes a l’estudi es concedeixen 
atenent únicament les circumstàncies socioeconòmiques del beneficiari. 

Com a accepció general, les beques són ajudes al finançament d’uns estudis que s’ofereixen 
a l’alumnat per part d’un organisme o una entitat pública o privada. Aquestes aportacions 
econòmiques poden ser per a cursar estudis obligatoris o postobligatoris, i sempre que 
l’estudiant complisca determinats requisits establits en les convocatòries respectives. 

1.2. El sistema general de beques i ajudes 
Mandat constitucional 

L’article 27 de la Constitució espanyola estableix que “tots tenen el dret a l’educació” i que 
“els poders públics garanteixen el dret de tots a l’educació per mitjà d’una programació 
general de l’ensenyament, amb participació efectiva de tots els sectors afectats i la creació 
de centres docents”. 

Segons aquest article 27 de la Constitució espanyola, la Llei Orgànica d’Educació i la Llei 
Orgànica d’Universitats, és l’Estat qui estableix amb càrrec als seus pressupostos generals 
un sistema general de beques i ajudes amb la finalitat de “garantir les condicions d’igualtat 
en l’exercici del dret a l’educació i perquè tots els estudiants, amb independència del seu 
lloc de residència, tinguen les mateixes oportunitats d’accés als estudis superiors”, és a dir, 
un sistema general de beques “destinat a remoure els obstacles d’ordre socioeconòmic 
que, en qualsevol part del territori, impedisquen o dificulten l’accés a la continuïtat dels 
estudis superiors als estudiants que estiguen en condicions de cursar-los amb 
aprofitament.” 

Atés el caràcter tècnic i la naturalesa conjuntural dels aspectes bàsics d’aquesta matèria, 
aquestes lleis orgàniques estableixen que el Govern regularà, amb caràcter bàsic, els 
paràmetres necessaris per a assegurar la igualtat en l’accés a les beques i ajudes 
esmentades, sense detriment de les competències normatives i d’execució de les 
comunitats autònomes. Només en el cas del País Basc es va transferir, en 1985, a aquesta 
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comunitat la regulació i gestió de les convocatòries de beques per a estudiants 
d’ensenyament superior amb veïnatge administratiu en aquesta. 

Ministeri d’Educació i Formació Professional (MEFP)3 

La garantia constitucional del dret a l’educació exigeix que ningú quede exclòs de l’accés i 
permanència en l’ensenyament de nivells que no siguen obligatoris o gratuïts per raons 
socioeconòmiques, i per a això cal establir mecanismes d’exempció de taxes i preus públics 
o de compensació de despeses als beneficiaris a través de beques i ajudes a l’estudi. 

El legislador ha abordat aquests aspectes, en compliment de la seua responsabilitat 
continguda en l’article 81.1 de la Constitució (“desenvolupament dels drets fonamentals i 
de les llibertats públiques”), en l’article 6.3.h de la Llei Orgànica 8/1985, de 3 de juliol, 
reguladora del Dret a l’Educació, en l’article 45 de la Llei Orgànica 6/2001, de 21 de 
desembre, d’Universitats, i en l’article 83 de la Llei Orgànica 2/2006, de 3 de maig, 
d’Educació. A través d’aquestes disposicions s’han conformat les beques i ajudes en 
l’ensenyament postobligatori com un element essencial del dret a l’educació. 

D’altra banda, la disposició addicional novena de la Llei 24/2005, de 18 de novembre, de 
reformes per a l’impuls de la productivitat, va establir la concessió directa a l’alumnat 
d’estudis reglats del sistema educatiu, tant universitaris com no universitaris, de les beques 
i ajudes a l’estudi que es convoquen amb càrrec als pressupostos del MEFP per a les quals 
no es fixa un nombre determinat de beneficiaris. 

Al seu torn, el Reial decret 1721/2007, de 21 de desembre, pel qual s’estableix el règim de 
les beques i ajudes a l’estudi personalitzades, determina els elements estructurals bàsics 
del sistema: les modalitats de les beques, les condicions acadèmiques i econòmiques, els 
supòsits d’incompatibilitat, revocació i reintegrament i tots els requisits, condicions 
socioeconòmiques o altres factors que siguen necessaris per a assegurar la igualtat en 
l’accés a l’educació. Aquest reial decret té un doble objectiu: 

 assegurar la igualtat d’oportunitats de tots aquells que tinguen vocació i aptituds per 
a l’estudi i no disposen dels mitjans econòmics necessaris per a emprendre’ls o 
continuar-los, 

 ser un instrument d’estímul a la millora del rendiment acadèmic dels estudiants, 
especialment dels que cursen els nivells superiors del sistema educatiu. 

Per mitjà d’un reial decret anual es determinen, d’una banda, els llindars de renda i 
patrimoni, la superació dels quals determina la pèrdua del dret a l’obtenció de la beca o 
ajuda (dos paràmetres quantitatius que, pel seu caràcter conjuntural, no poden establir-se 
amb caràcter general) i, d’altra banda, l’import dels diferents components i quanties de les 
beques i ajudes a l’estudi. 

                                                            
3 D’ara en avant assenyalarem Ministeri d’Educació, Ministeri o MEFP per a referir-nos al ministeri 
amb competències en educació que, al llarg del període auditat ha tingut diversos noms. L’actual és 
el de Ministeri d’Educació i Formació Professional (MEFP). 
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El MEFP convoca anualment les beques de caràcter general per al curs acadèmic 
corresponent, per a estudiants que cursen estudis postobligatoris, entre els quals es troba 
l’ensenyament universitari. L’import d’aquestes beques es fa efectiu amb càrrec als crèdits 
consignats en els pressupostos generals de l’Estat. La convocatòria anual no fixa un nombre 
determinat de persones beneficiàries, sinó que es concedeixen de manera directa en funció 
de la renda de la unitat familiar i l’acompliment acadèmic de l’estudiant. 

Quadre 1. Proporció4 dels components de les beques que reben els becaris del MEFP 

Component  Curs 16-17 Curs 17-18 Curs 18-19 Curs 19-20 Curs 20-21 Mitjana 
Taxes 100% 100% 100% 100% 100% 100% 
Variable 64% 64% 64% 64% 71% 65% 
Fixa renda 33% 31% 29% 30% 54% 36% 
Fixa 
residència 23% 24% 24% 25% 25% 24% 

Quanties 
addicionals 17% 17% 17% 18% 21% 18% 

Fixa 
excel·lència -- -- 27% 28% 33% 29% 

Font: Elaboració pròpia sobre la base dels qüestionaris rebuts de les universitats públiques valencianes 

L’exempció de taxes, en els termes indicats en la convocatòria, comprén la totalitat de 
beneficiaris de les beques MEFP. A continuació, el concepte variable és el que reben major 
nombre de becaris, però aquest component és d’escassa quantia individual (vegeu el 
quadre 9). 

La quantia fixa de renda és el concepte més significatiu en termes d’import individual. En 
el període ha passat d’una quantia individual de 1.500 euros als 1.700 del curs 2020-2021 i 
només es pagarà als sol·licitants inclosos en el llindar 1 de rendes (vegeu el subobjectiu 1.1). 
Hem de destacar el considerable increment produït en el percentatge del curs 2020-2021, 
que té l’origen en la pandèmia de covid-19, fins a aconseguir el 54%. 

La quantia fixa en funció del rendiment acadèmic del becat (fixa excel·lència) s’introdueix 
en el curs 2018-2019. 

Comunitat Valenciana 

A més de les beques i ajudes de caràcter general del MEFP, les diferents comunitats 
autònomes han anat implantant sistemes complementaris de l’anterior. 

L’Estatut d’Autonomia de la Comunitat Valenciana estableix en l’article 53 que correspon a 
la Generalitat la competència exclusiva en la regulació i l’administració de l’ensenyament 
                                                            
4 La interpretació d’aquest quadre és, a títol orientatiu, la següent: entre els becats pel MEFP en el 
curs 2020-2021, el 100% d’ells va rebre l’exempció de taxes, el 71% va rebre el component variable, 
el 54% va rebre el component de renda fixa… Un estudiant pot ser beneficiari de més d’un concepte. 
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en tota la seua extensió, nivells i graus, modalitats i especialitats, sense perjudici de les 
facultats que corresponen a l’Estat. 

La Generalitat Valenciana, per a facilitar l’accés als estudis superiors, ha regulat des de 1993 
una política específica de beques i ajudes de caràcter complementari a la de 
l’Administració de l’Estat. 

Així, la Llei de la Generalitat Valenciana 7/1992, de 28 de desembre, de Pressupostos per a 
l’exercici de 1993, va disposar que el Consell hauria de desenvolupar una línia de beques o 
ajudes dirigides a atendre les despeses de matrícula dels alumnes de les universitats 
públiques de la Comunitat Valenciana que ho sol·liciten. Per a la concessió s’ha de tindre 
en compte la capacitat econòmica i l’aprofitament acadèmic, sense perjudici de la 
coordinació amb el sistema general de beques i ajudes a l’estudi. 

El Consell, conscient de la necessitat d’invertir en formació de capital humà, en els últims 
anys ha continuat en aquesta línia d’ampliar l’abast de les beques i ajudes perquè arriben 
a una majoria d’estudiants universitaris de la Comunitat Valenciana, i així afavorir la 
competència, la igualtat d’oportunitats i l’excel·lència en el rendiment acadèmic. 

Amb aquesta finalitat, el Consell ha aprovat mesures de suport als estudiants universitaris 
a la Comunitat Valenciana. Els diferents tipus d’ajudes regulades per l’Administració 
autonòmica s’estableixen en el Decret 40/2002, modificat parcialment pel Decret 88/2006 
i el Decret 180/2016. 

A aquest efecte, a més de l’exempció del pagament de la tarifa de les taxes per serveis 
acadèmics universitaris, actualment es convoquen diferents tipus d’ajudes. 

Quadre 2. Política específica de beques i ajudes de la Generalitat Valenciana 

Tipus Normativa reguladora 
Ajudes complementàries a les beques del Ministeri Ordre 20/2016, de 10 de juny 
Beques d’estudis universitaris (exempció de taxes) Ordre 21/2016, de 10 de juny 
Beques salari lligades a renda Ordre 22/2016, de 10 de juny 
Beques finalització estudis universitaris Ordre 24/2016, de 10 de juny 
Beques UNED Ordre 74/2016, de 23 de novembre 
Ajudes a l’excel·lència acadèmica Ordre 24/2017, de 21 de juny 
Ajudes programes Erasmus Ordre 27/2017, de 3 de juliol 
Ajudes al transport universitari Ordre 3/2019, de 31 de gener 

Font: https://innova.gva.es/va/web/universidad/ayudas-y-becas 

A aquestes ordres, pel seu caràcter de subvenció, els és aplicable la Llei 1/2015, de 6 de 
febrer, de la Generalitat, d’Hisenda Pública, del Sector Públic Instrumental i de Subvencions, 
i en els preceptes que siga aplicable, la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de 
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Subvencions, i el Reial Decret 887/2006, de 21 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament de 
la Llei General de Subvencions. 

1.3. Estadístiques oficials del sistema general de beques i ajudes a 
l’estudi 

Els diferents tipus de beques inclouen tant les concedides per l’Administració general de 
l’Estat (AGE), principalment per mitjà de l MEFP, com les de les mateixes CA i les de les 
universitats públiques i privades en tot el territori espanyol. 

Les últimes dades estadístiques disponibles en el web del Ministeri d’Universitats es 
refereixen al curs 2019-2020 i es van publicar al novembre de 2021. Per a aquest curs, els 
diferents òrgans van concedir quasi 1.022 milions d’euros. 

A més de les beques i ajudes a l’estudi recollides en el SIIU (vegeu el quadre 3), hi ha altres 
organismes o entitats privades que també ofereixen beques i ajudes complementàries amb 
l’objectiu de facilitar l’accés als diferents estudis oficials a les persones amb menys recursos 
econòmics o als estudiants que destaquen per la seua trajectòria acadèmica. 

Quadre 3. Import concedit per tipus d’òrgan concedent i tipus de beca. Total Espanya. 
Curs 2019-2020. En milers d’euros 

Tipus de beca AGE CA 
Univ. 

públiques 
Univ. 

privades Total 
Beques de caràcter general 839.868 43.767 20.728 24.107 928.470 
Complementària beques generals -- 21.107 2.183 -- 23.290 
Complementària beques Erasmus -- 4.018 18.384 56 22.458 
Col·laboració 4.712 297 5.979 2.522 13.510 
Pràctiques externes -- -- 3.339 129 3.468 
Excel·lència, premis i concursos -- 6.877 1.144 9.225 17.247 
Idiomes 927 84 604 -- 1.615 
Convenis amb altres organismes -- 2.292 4.180 1.868 8.340 
Altres -- 935 488 2.020 3.443 
Total 845.508 79.376 57.031 39.926 1.021.841 
Proporció 82,7% 7,8% 5,6% 3,9% 100,0% 

Font: Elaboració pròpia a partir de dades del SIIU 

Les beques i ajudes concedides a estudiants universitaris de la Comunitat Valenciana en el 
curs 2019-2020 ascendeixen a 147,8 milions d’euros, el 76,1% a través de convocatòries del 
Ministeri d’Educació i Formació Professional. 
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Quadre 4. Import concedit per tipus d’òrgan concedent i tipus de beca. Comunitat 
Valenciana. Curs 2019-2020. En milers d’euros 

Tipus de beca AGE GVA 
Univ. 

públiques 
Univ. 

privades Total 
Beques de caràcter general 111.746 14.981 2.368 3.753 132.848 
Complementària beques generals -- 4.733 -- -- 4.733 
Complementària beques Erasmus -- 586 4.382 10 4.979 
Col·laboració 566 -- 1.201 947 2.714 
Pràctiques externes -- -- 77 126 203 
Excel·lència, premis i concursos -- -- 24 932 956 
Idiomes 153 -- 149 -- 301 
Convenis amb altres organismes -- -- 476 368 844 
Altres -- -- 164 45 208 
Total 112.465 20.300 8.841 6.181 147.787 
Proporció 76,1% 13,7% 6,0% 4,2% 100,0% 

Font: Elaboració pròpia a partir de dades del SIIU 

1.4. Entitats fiscalitzades 

Les competències en matèria de beques i ajudes a l’estudi en ensenyaments universitaris 
depenen de la Conselleria d’Innovació, Universitats, Ciència i Societat Digital. Concretament 
és la Direcció General d’Universitats la que les gestiona, amb l’ajuda de les seccions de 
beques de les universitats valencianes. 
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Gràfic 1. Organigrama de la Conselleria d’Innovació, Universitats, Ciència i Societat 
Digital 

 
Font: Ordre 7/2020, d’11 de febrer, de la consellera d’Innovació, Universitats, Ciència i Societat Digital, per la qual 
es desplega el Decret 243/2019, de 25 d’octubre, del Consell, pel qual s’aprova el Reglament Orgànic i Funcional 
de la Conselleria d’Innovació, Universitats, Ciència i Societat Digital. 

1.5. Beques i ajudes a l’estudi concedides per la Generalitat Valenciana 

El programa de beques universitàries que gestiona la Direcció General d’Universitats 
(Conselleria d’Innovació, Universitats, Ciència i Societat Digital) inclou en cada curs 
acadèmic diferents modalitats de beques i ajudes de marcat caràcter social que pretenen 
contribuir a fomentar la igualtat d’oportunitats. 

La conselleria publica en la seua pàgina web la informació detallada referent a les diferents 
beques i ajudes a l’estudi. Les ajudes previstes amb càrrec al pressupost de la GVA per a 
l’any 2020 (últim any de l’àmbit temporal de la nostra fiscalització) eren les següents: 
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Quadre 5. Últimes5 convocatòries de beques i ajudes amb càrrec al programa 
pressupostari 422.60, línia de subvenció S1313. Import en euros 

Tipus de beques/ajudes 
Aplicació 

pressupostària 

Convocatòria 
Curs 

acadèmic 
(a) 

Finançament 

Any (b) Import 
Beques d’estudis universitaris 
(exempció de taxes) 

21.02.02.422.60.4 19/20 2020 4.000.000 

Ajudes complementàries a les 
beques del Ministeri 

21.02.02.422.60.4 19/20 2020 5.500.000 

Ajudes a l’excel·lència acadèmica 21.02.02.422.60.4 18/19 2020 450.000 
Beques finalització estudis 
universitaris 

21.02.02.422.60.4 20/21 2019 150.000 

Beques salari lligades a renda 09.02.03.422.60.4 19/20 2019 12.000.000 
2020 2.000.000 

Beques UNED 21.02.02.422.60.4 19/20 2020 80.000 
Total    24.180.000 

(a) Curs acadèmic que estudien els beneficiaris. Amb caràcter general, les últimes convocatòries consultades per 
a la realització del nostre treball es refereixen al curs 2019-2020, excepte les ajudes a l’excel·lència acadèmica, que 
són destinades per a aquells estudiants que han conclòs els seus estudis durant el curs 2018-2019, i les beques 
per a l’alumnat que finalitze els seus estudis durant el curs 2020-2021. 
(b) Any és l’exercici pressupostari al qual s’imputa el crèdit reservat. La convocatòria de les beques salari té caràcter 
pluriennal i s’imputen a dos exercicis pressupostaris. 

Font: Informació obtinguda de https://innova.gva.es/va/web/universidad/ayudas-y-becas  

El conjunt de les ajudes atorgades per la Administració valenciana en l’últim any de l’àmbit 
temporal de la nostra fiscalització (any 2020) es mostra en el quadre següent. 

   

                                                            
5 Són les últimes convocatòries publicades en relació amb l’àmbit temporal de la nostra fiscalització 
(2016-2020). 
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Quadre 6. Beques i ajudes amb càrrec al programa pressupostari 422.60. Curs 2019-
2020. Import concedit, nombre de beneficiaris i import mitjà 

Tipus de beca 

Total 
concedit 

(euros) Beneficiaris 
Import mitjà 

(euros) Curs 
Beques d’estudis universitaris 
(exempció de taxes) 

3.146.922 3.443 914,0 19/20 

Ajudes complementàries a les 
beques del Ministeri 

4.733.096 38.185 124,0 19/20 

Ajudes a l’excel·lència acadèmica 322.880 160 2.018,0 18/19 
Ajudes programes Erasmus 600.000 337 1.780,4 19/20 
Beques finalització estudis 
universitaris 

115.528 159 726,6 19/20 

Beques salari lligades a renda 12.951.200 2.710 4.479,0 19/20 
Beques UNED 11.922 29 411,1 19/20 
Total 21.881.548 45.023   

Font: Informació facilitada per la DGU 

El major nombre de beneficiaris en les ajudes complementàries a les del Ministeri és pel fet 
que estan destinades als alumnes ja becats per l’Estat, les taxes de matrícula dels quals són 
majorment cobertes pel MEFP i complementades per aquesta beca. Per tant, com que es 
tracta d’imports xicotets, pot beneficiar-se’n una gran quantitat d’alumnes. 

El 95% de l’import concedit, acumulat des del curs 2015-2016 fins al 2019-2020, es refereix 
a les beques d’estudis universitaris (exempció de taxes), les beques complementàries del 
MEFP i les beques salari lligades a renda. 

Beques d’estudis universitaris (exempció de taxes) 

L’objectiu d’aquesta beca consisteix en l’exempció del pagament de l’import dels crèdits de 
primera i segona matrícula en el cas de graus impartits en universitats públiques integrades 
en el sistema universitari valencià (d’ara en avant, SUV). De la mateixa manera, l’ajuda també 
finança els estudis de grau en veterinària de centres privats.  

Està dirigida als alumnes que no resulten beneficiaris de les beques del Ministeri, o a aquells 
als quals aquesta administració cobreix l’import de la primera matrícula, però també tenen 
crèdits de segona matrícula.  

Per a accedir a aquestes ajudes s’ha de complir una sèrie de requisits econòmics i 
acadèmics, a fi de garantir així tant la necessitat de la beca com l’esforç de l’alumne (Ordre 
21/2016, de la Conselleria d’Educació, Investigació, Cultura i Esport). 
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Beques complementàries del MEFP  

L’objectiu de la beca és compensar la part de la matrícula que no s’haja cobert per l’ajuda 
estatal. Gràcies a aquestes beques es compensa a les universitats públiques de la Comunitat 
Valenciana la part no finançada6 amb càrrec als pressupostos generals de l’Estat de les 
beques de matrícula del sistema general de beques i ajudes a l’estudi concedides pel MEFP.  

Aquest tipus d’ajuda és una compensació a les universitats, es tramita i es paga directament 
per la GVA a la universitat. Per al becari del MEFP l’efecte real és l’exempció de les taxes 
acadèmiques, ja que únicament paga alguna taxa de secretaria. Els beneficiaris últims són 
els estudiants als quals es concedeix una beca de matrícula del sistema de beques i ajudes 
a l’estudi del MEFP.  

Per a poder accedir a aquesta beca és necessari estar matriculat en una universitat pública 
de la Comunitat Valenciana i ser beneficiari d’algun tipus d’ajuda o beca del MEFP. 

Per mitjà de l’Ordre 20/2016, de 10 de juny, de la Conselleria d’Educació, Investigació, 
Cultura i Esport, es regulen les bases del procediment que cal seguir per a la compensació 
a les universitats de la diferència entre l’import de la taxa dels crèdits en primera matrícula 
que satisfà l’Administració estatal i l’import de les taxes dels crèdits en primera matrícula 
que els alumnes han de satisfer per al curs acadèmic que determine cada convocatòria. 

Beca salari 

La beca salari lligada a la renda té com a objectiu igualar les capacitats econòmiques dels 
estudiants més vulnerables respecte a companys amb major nivell de renda familiar. 
A aquest efecte es concedeix un import màxim per beneficiari de 6.000 euros. 

Per a optar a aquesta ajuda es requereix que l’alumne estiga matriculat en alguna de les 
universitats públiques de la Comunitat Valenciana amb 60 crèdits. També és necessari 
complir una sèrie de requisits econòmics i acadèmics per a optar a la beca i mantindre-la 
posteriorment (Ordre 22/2016, de la Conselleria d’Educació, Investigació, Cultura i Esport). 

Aquesta beca és la més important quantitativament entre les que concedeix la GVA (vegeu 
el quadre 6). L’import mitjà per beneficiari en el curs 2019-2020 va ser de 4.479 euros i es 
va concedir a un total de 2.710 estudiants, un 1,8% dels matriculats en grau o màster en 
universitats valencianes. 

   

                                                            
6 La GVA compensa a les universitats públiques la part de la matrícula no finançada per les beques 
de l’Estat. És a dir, la diferència entre el cost autonòmic de la matrícula i l’estàndard fixat pel Ministeri 
d’Educació. 
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Evolució import concedit i beneficiaris 

En el gràfic següent podem observar l’evolució anual de l’import concedit i el nombre 
d’alumnes beneficiats per totes les beques i ajudes gestionades per la Generalitat 
Valenciana en el període objecte de la nostra fiscalització.  

Gràfic 2. Evolució de l’import concedit (en euros) i del nombre de beneficiaris de 
beques i ajudes dependents de la Generalitat Valenciana per als cursos acadèmics 
2015-2016 fins a 2019-2020 (línia S1313) 

 

Font: Elaboració pròpia a partir de la informació facilitada per la DGU 

La tendència creixent (excepte per al curs 2018-2019) relativa a l’import concedit no està 
acompanyada pel mateix increment proporcional d’alumnes beneficiats, amb el 
consegüent augment de l’import mitjà per beneficiari. Això és perquè en el curs 2016-2017 
es convoquen per primera vegada les beques salari lligades a la renda, la quantia individual 
de les quals és significativament més elevada que la resta de tipus de beques i ajudes 
(vegeu el quadre 6), i al mateix temps observem una reducció gradual de l’import de les 
convocatòries de les ajudes complementàries a les beques del Ministeri (que són les de 
menor quantia individual). 
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Gràfic 3. Evolució de l’import concedit per les beques més significatives. En euros 

 

Font: Elaboració pròpia a partir de la informació facilitada per la DGU 

El nombre de beneficiaris per a cada un dels tipus de beques s’ha mantingut pràcticament 
estable en el període observat. 

Gràfic 4. Evolució del nombre de beneficiaris en les beques autonòmiques més 
significatives  

 

Font: Elaboració pròpia a partir de la informació facilitada per la DGU 
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Gràfic 5. Evolució de l’import mitjà per tipus de beca autonòmica. En euros 

 

Font: Elaboració pròpia a partir de la informació facilitada per la DGU 

1.6. Procediment de concessió de beques  

En l’actualitat s’està utilitzant en la Direcció General d’Universitats una nova aplicació per a 
la gestió de les ajudes (denominada BECUNE). La seua implantació i posada en marxa no 
ha sigut l’adequada, per la qual cosa continua havent-hi problemes puntuals que es van 
resolent sobre la marxa. 

En exercicis anteriors s’utilitzava una base de dades en format Access. Cal destacar que la 
gestió de les beques es va veure afectada en 2020 per la marxa de la persona que se 
n’encarregava des de fa 20 anys a conseqüència dels concursos de trasllats convocats. 
Aquesta persona gestionava les beques per mitjà d’una aplicació que calculava els requisits 
econòmics de l’alumnat sol·licitant, però després utilitzava el programa Access per a fer el 
gruix de la gestió. Aquesta dependència de l’aplicació ofimàtica es va agreujar amb les 
beques implantades en 2016, beques salari i beques finalització. Així mateix, es gestionaven 
íntegrament en Access les beques compensatòries al MEFP i les beques complementàries 
Erasmus. La Direcció General d’Universitats no disposava de recursos humans alternatius, 
de tal manera que la gestió depenia d’una única persona que comptava amb formació 
avançada en Access. 

Procediment de les beques d’estudis universitaris (exempció de taxes) 

Les bases reguladores de la concessió de beques per a la realització d’estudis universitaris 
en les universitats de la Comunitat Valenciana estan establides per mitjà de l’Ordre 21/2016, 
de 10 de juny, de la Conselleria d’Educació, Investigació, Cultura i Esport. 

Anualment es convoquen beques per a la realització d’estudis universitaris durant el curs 
acadèmic en les universitats de la Comunitat Valenciana, així com en els seus centres 
adscrits. Per mitjà de la Resolució de 30 de desembre de 2019, de la Conselleria d’Innovació, 
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Universitats, Ciència i Societat Digital, es convoquen les corresponents al curs acadèmic 
2019-2020. 

El procediment s’inicia a instàncies de l’interessat, prèviament matriculat en ensenyaments 
universitaris adaptats a l’espai europeu d’educació superior i crèdits complementaris 
conduents a l’obtenció de títols oficials de grau. La presentació de la sol·licitud s’ha de 
realitzar únicament per mitjans electrònics en la plataforma de tramitació de la GVA.  

Per a obtindre la beca s’han de complir una sèrie de requisits generals, acadèmics i 
econòmics detallats en la convocatòria. Les beques es concedeixen en règim de 
concurrència competitiva. En el cas que l’import de les beques proposades per a concessió 
supere l’import global màxim previst en la convocatòria, les beques s’adjudiquen, en primer 
lloc, per als crèdits matriculats en primera matrícula i, si hi ha crèdit suficient, es passa a 
adjudicar les beques per als crèdits matriculats en segona matrícula. 

Les beques es concedeixen en ordre descendent, d’acord amb la nota mitjana obtinguda 
pels alumnes proposats per a concessió, en el curs acadèmic anterior o últim realitzat. En 
aquest supòsit les beques s’adjudiquen fins que s’esgote l’import global màxim esmentat 
abans, i queden exclosos de la beca els alumnes la nota mitjana dels quals siga inferior a la 
de l’alumne o alumnes on s’esgote aquest import global màxim. En cas d’empat entre 
diversos alumnes té preferència el sexe infrarepresentat en la titulació en la qual estiguen 
matriculats. 

Procediment de les beques salari 

Les beques salari lligades a la renda per a la realització d’estudis universitaris en les 
universitats de la Comunitat Valenciana es convoquen per primera vegada en el curs 2016-
2017. 

El procediment de concessió és en règim de concurrència competitiva i per a obtindre la 
condició de beneficiari el sol·licitant ha de posseir els requisits establits en l’Ordre 22/2016, 
de la Conselleria d’Educació, Investigació, Cultura i Esport. 

Aquesta beca autonòmica concedeix un import màxim per beneficiari de 6.000 euros a fi 
d’igualar les capacitats econòmiques dels estudiants més vulnerables respecte a companys 
amb major nivell de renda familiar. En cas que el beneficiari de la beca salari ho haja sigut 
també de la beca de quantia fixa lligada a la renda que cada curs acadèmic convoca el 
MEFP (en el curs 2018-2019 va ser de 1.600 euros, i a partir del curs 2020-2021, de 1.700 
euros), l’import de l’ajuda serà una quantia que complete l’assignada en la beca de quantia 
fixa lligada a la renda del Ministeri, fins a arribar a l’import màxim de 6.000 euros (4.400 
euros o 4.300 a partir del curs 2020-2021). 

Pot ser-ne beneficiari per primera vegada l’alumnat que inicie, en règim presencial i de 
matrícula completa, els seus estudis en alguna de les universitats públiques del SUV i 
complisca els requisits econòmics i acadèmics assenyalats en la convocatòria. L’alumnat de 
segon i cursos posteriors del grau ha d’haver sigut beneficiari en la convocatòria anterior 
per a poder ser receptor d’aquesta. 



Auditoria operativa de les beques a l’alumnat d’ensenyaments universitaris. 
Exercicis 2016-2020 

26 

La tramitació de la beca salari la realitza la DGU amb l’ajuda de les universitats que li 
proporcionen la informació acadèmica. 

Gestió per les universitats de les beques pròpies i de les del MEFP 

Les beques universitàries les tramita la unitat de beques de la mateixa universitat en què es 
troba matriculat el sol·licitant. S’encarrega de la tramitació de totes i cada una de les beques 
convocades, tant per la mateixa universitat (beques pròpies) com pel Ministeri. 

Les universitats públiques utilitzen eines informàtiques pròpies per a la gestió i tramitació 
de beques, a excepció d’aquelles aplicacions i plataformes compartides amb el MEFP i la 
GVA i que són utilitzades per a la gestió de beques d’aquestes administracions. 

Només la Universitat de València realitza per mitjà d’una única aplicació de gestió tot el 
procés de recepció i anàlisi de les sol·licituds, resolucions de concessió i pagament de les 
ajudes o beques pròpies. La resta d’universitats públiques utilitzen diverses aplicacions o 
plataformes. 

La sol·licitud per l’estudiant de les beques pròpies es fa des del web de la mateixa 
universitat. 

1.7. Resultats esperats de l’exercici de l’activitat: objectius quantificats i 
indicadors del programa pressupostari 422.60 

En la memòria d’actuacions del programa 422.60, “Universitat i estudis superiors”, en el 
pressupost de 2020 (fitxa FP4) es detallen les diferents problemàtiques emmarcades sobre 
les quals actua el programa pressupostari. En relació amb l’objectiu de la nostra fiscalització, 
aquest programa assenyala que actua sobre la “dimensió social dels estudis universitaris 
garantint la igualtat d’oportunitats en l’accés a la universitat i als estudis superiors”. 

En el quadre següent es detallen els objectius d’aquest programa referits a la política de 
beques, juntament amb les principals línies d’actuació per a aconseguir objectius i 
indicadors. 
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Quadre 7. Objectius i línies d’actuació del programa 422.60 relatius a beques 
universitàries. Pressupost 2020 

Objectius del programa 422.60, “Universitat i 
estudis superiors” 

Principals línies d’actuació per a aconseguir 
objectiu i indicadors 

1. Agilitar el procés de concessió de beques i 
ajudes universitàries. 

1.1. Anàlisi i avaluació dels sistemes d’ajudes 
públiques a fi de millorar la seua eficiència i el 
seu caràcter retributiu. 
1.2. Reunions periòdiques amb les universitats 
a fi d’agilitar els procediments d’avaluació de 
fet. 
1.3. Millora dels processos informàtics 
encarregats de la gestió administrativa de les 
beques per a cursar ensenyaments universitaris 
la concessió de les quals competeix a la 
Conselleria. 
1.4. Millora del grau de cobertura i tipologia 
del sistema de beques i altres mesures de 
suport a estudiants universitaris. 

2. Afavorir la igualtat d’oportunitats en l’accés 
als ensenyaments universitaris, incorporant 
criteris de gènere que equilibren la 
participació. 

2.1. Incorporació en les convocatòries d’ajudes 
de criteris de gènere que eviten desigualtats i 
equilibren la participació. 
2.2. Seguiment, a través de les unitats 
d’igualtat de les universitats, de protocols de 
prevenció i actuació en cas de violència de 
gènere i assetjament per raó de sexe, 
orientació sexual o identitat de gènere. 
2.3. Convocatòria de beques salari lligades a la 
renda que afavoreix la igualtat d’oportunitats 
en l’accés als estudis universitaris. 

3. Incrementar la cobertura i tipologia de 
beques i ajudes als estudiants universitaris 
primant els resultats acadèmics favorables i la 
situació econòmica desfavorable de l’alumnat. 

3.1. Convocatòries de beques destinades a 
l’exempció de taxes universitàries que 
complementen les concedides pel Ministeri. 
3.2. Línies d’ajudes que impedisquen l’abandó i 
la no finalització dels estudis universitaris per 
motius econòmics. 

Font: Fitxes pressupostàries pressupost GV 2020. FP4. Memòria d’actuacions 

Com a indicadors dels objectius 1 i 3 assenyalats en el quadre anterior es mostren els 
següents en l’FP4 esmentada (no hi ha cap indicador referit a l’objectiu 2): 
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Quadre 8. Indicadors pressupostaris per objectius. Pressupost 2020 

Objectius programa 422.60 Indicador Unitat mesura Valor 
1. Agilitar el procés de concessió de 
beques i ajudes universitàries. 

Convenis de 
col·laboració subscrits 
amb les universitats  

Convenis 
subscrits 

5 

Reunions periòdiques 
amb les universitats 

Reunions 
coordinació 

10 

3. Incrementar la cobertura i tipologia de 
beques i ajudes als estudiants 
universitaris primant els resultats 
acadèmics favorables i la situació 
econòmica desfavorable de l’alumnat. 

Anàlisi i avaluació dels 
sistemes d’ajudes 
públiques 

Beques 
concedides 

55.227 

Font: Fitxes pressupostàries pressupost GV 2020. FP4. Indicadors per objectius 
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S’indica a continuació esquemàticament l’enfocament metodològic aplicat d’acord amb la 
secció 3200 del Manual de fiscalització de la Sindicatura de Comptes, “Guia de fiscalització 
operativa”: 

Identificació i valoració de riscos relacionats amb l’activitat objecte de l’auditoria 

El sistema de beques de la 
comunitat autònoma 

complementa el sistema de 
l’Estat 

El càlcul de la beca depén de 
múltiples factors 

La gestió de les sol·licituds és 
un procés complex que 

implica diverses 
administracions 

La sol·licitud de beques es 
realitza íntegrament de 

manera telemàtica 

Escassetat de recursos 
humans en la DGU i en les 

universitats per a la gestió de 
les beques 

Informació obtinguda de 
diferents fonts que ofereixen 
dades dispars. Multiplicitat de 

dades no coincidents 

Falta de coordinació i 
comunicació entre unitats 

gestores 
Falta de dades oficials 
bàsiques sobre beques 

Múltiples aplicacions i 
plataformes de gestió: 

mancances de les aplicacions 

 

Definició d’objectius de l’auditoria 

El sistema de beques garanteix la igualtat 
d’oportunitats a la Comunitat Valenciana Verificació de l’eficàcia del sistema de beques 

 

Determinació de l’enfocament 

Basat en els resultats 

 

Disseny de proves substantives 

Qüestionaris7 Anàlisi quantitativa: tendències 
i correlació Benchmarking8 

Revisió documental Anàlisi qualitativa 
Reunions amb personal tècnic 
de Conselleria i d’universitats 

públiques 

                                                            
7 Dissenyats per la Sindicatura i dirigits a les cinc universitats públiques valencianes. 
8 Comparativa amb altres comunitats autònomes i amb altres països europeus. 
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OBJECTIU 1. EL SISTEMA ACTUAL DE BEQUES CONTRIBUEIX A 
GARANTIR LA IGUALTAT D’OPORTUNITATS PERQUÈ AQUELLS QUE 
VOLEN ESTUDIAR I QUE NO DISPOSEN DELS MITJANS ECONÒMICS 
NECESSARIS PUGUEN FER-HO? 

Les beques són un instrument essencial per a aconseguir l’equitat en l’àmbit educatiu, i per 
això la política de beques i ajudes a l’estudi ha d’intentar que cap estudiant abandone els 
seus estudis postobligatoris per motius econòmics, i assegurar així la cohesió social i la 
igualtat d’oportunitats. 

Subobjectiu 1.1. L’import de les beques és suficient per a atendre la 
despesa subvencionada? 

L’objectiu de les beques i ajudes a l’estudi és garantir el dret a l’educació de totes les 
persones. No sols l’accés, sinó també la permanència en el sistema educatiu. Els universitaris 
han de disposar dels mitjans necessaris per a seguir el seu procés formatiu, qualssevol que 
siguen les seues circumstàncies. Per això, l’import de les beques ha de ser suficient per a 
atendre la despesa subvencionada. 

En la nostra opinió, les ajudes del MEFP no són suficients per a afrontar els costos 
econòmics d’estudiar en la universitat (entre altres, de matrícula, transport, material i 

residència) i per tant no es garanteix que els 
estudiants més vulnerables econòmicament 
puguen continuar estudiant en la universitat.  

El component de la beca per matrícula cobreix la 
totalitat de l’import dels crèdits de què s’haja 
matriculat l’estudiant per primera vegada en el 
curs acadèmic perquè la GVA completa aquest 
finançament als alumnes beneficiaris del sistema 
general de beques i ajudes a l’estudi del MEFP, 

en concedir l’ajuda complementària. 

No obstant això, el component de residència (1.500 euros) és clarament insuficient per a 
atendre la despesa específica (3.798 euros) d’aquells estudiants que acrediten la necessitat 
de residir fora del domicili familiar durant tot el curs acadèmic per raó de la distància entre 
aquest i el centre docent, els mitjans de comunicació existents i els horaris lectius. 

Dels tres principals tipus de beques concedides per la GVA, tan sols les beques salari 
contribueixen a finançar totes les necessitats econòmiques, no sols les referides a la 
matrícula (s’ha de tindre en compte que els estudiants becats tenen cobertes les taxes, a 
més de la quantia econòmica rebuda). Només els estudiants que reben l’import màxim 
que preveu la convocatòria (6.000 euros) veuen compensada la totalitat de les despeses 
addicionals relacionades amb la seua incorporació al sistema universitari. 

Les ajudes del MEFP no són 
suficients per a afrontar els 
costos econòmics d’estudiar 
en la universitat i no es 
garanteix que els estudiants 
més vulnerables 
econòmicament puguen 
continuar estudiant 
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El sistema actual pot ajudar a reduir l’abandó en determinats casos, però no pot suposar 
una garantia absoluta que cap estudiant abandone per motius econòmics. Les beques més 
quantioses poden arribar a cobrir raonablement la despesa educativa i les despeses 
complementàries (allotjament, material, etc.), però difícilment podrà compensar l’absència 
d’un salari si en depén el manteniment d’una família. 

Quanties de les beques de caràcter general concedides pel MEFP9 

El Sistema Integrat d’Informació Universitària (SIIU) distingeix entre el total de les beques 
concedides els tipus següents: beques de caràcter general, col·laboració, complementària 
beques Erasmus, complementària beques generals, convenis amb altres organismes, 
excel·lència, premis i concursos, idiomes, pràctiques externes i altres.  

El 82,7% de les beques concedides per tots els òrgans concedents són les de caràcter 
general que convoca el MEFP, amb un total de 839,9 milions d’euros (vegeu el quadre 3). 

En la concessió de les beques universitàries del MEFP, els dos factors que cal tindre en 
compte són la renda de la unitat familiar i l’acompliment acadèmic de l’estudiant. No 
obstant això, el càlcul de la quantia de cada beca és un procés complex, i a més les 
convocatòries inclouen algunes excepcions i situacions particulars (matrícula parcial, 
estudis no presencials, complements de formació o treball de fi de grau) i altres que 
incrementen la quantia total (quanties addicionals per domicili insular o a Ceuta o Melilla). 
A més, especifica un règim especial per a les víctimes de violència de gènere i per a 
estudiants universitaris afectats d’una discapacitat. 

En concret, actualment per a cursar els ensenyaments universitaris es convoquen beques 
que inclouen alguna o algunes de les quanties següents:  

1. Quanties fixes, que són la beca de matrícula, la quantia fixa lligada a la renda de 
l’estudiant, la quantia fixa lligada a la residència de l’estudiant durant el curs acadèmic i la 
quantia fixa lligada a l’excel·lència en el rendiment acadèmic  

2. Quantia variable. La beca podrà incloure, així mateix, una quantia variable i diferent per 
als diferents sol·licitants que resultarà de la ponderació de la nota mitjana de l’expedient 
de l’estudiant i de la seua renda familiar. 

A continuació detallem les quanties que ha de rebre el beneficiari de beques de caràcter 
general del MEFP en el curs 2019-2020 en funció del llindar de renda. Només els sol·licitants 
la renda dels quals no supere el llindar 1 de renda familiar, establit per a cada curs acadèmic 
per reial decret, poden obtindre la quantia fixa lligada a la renda.  

   

                                                            
9 També denominades beques AGE. 
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Quadre 9. Quanties de les beques de caràcter general del MEFP en funció dels llindars 
de renda10 establits per al curs 2019-2020 

Component Llindar 1 Llindar 2 Llindar 3 
Renda 1.600 -- -- 

Residència 1.500 1.500 -- 
Excel·lència (import mínim) 50 50 50 
Variable (import mínim) 60 60 -- 
Total 3.210 1.610 50 

Font: Reial Decret 430/2019, de 12 de juliol, pel qual s’estableixen els llindars de renda i patrimoni familiar i les 
quanties de les beques i ajudes a l’estudi per al curs 2019-2020 

Addicionalment a aquestes quanties, tots els universitaris becats reben la beca de matrícula, 
que cobreix l’import dels crèdits en els quals s’haja matriculat l’estudiant per primera 
vegada, amb exclusió dels que es formalitzen per a segona matrícula i posteriors 
(l’exempció de pagament equival aproximadament a 896 euros en les universitats 
públiques valencianes per al curs 2019-2020). 

Respecte al curs 2019-2020, l’ajuda mitjana rebuda pels universitaris becats pel MEFP a la 
Comunitat Valenciana (2.599 euros) és coincident amb la mitjana a escala nacional (2.600 
euros). Els imports oscil·len entre els 1.952 euros de les Balears i els 3.224 euros 
d’Extremadura.  

   

                                                            
10 Els llindars de renda depenen del nombre de membres computables de la unitat familiar i es 
publiquen cada any per mitjà de l’anomenat decret de llindars (correspondrà més o menys quantia 
de beca en funció del llindar de renda familiar de l’estudiant). 
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Quadre 10. Beques de caràcter general del MEFP per comunitat autònoma.11 Curs 2019-
2020 

Comunitat autònoma 
Nombre de 
beneficiaris 

Import concedit 
(milers d’euros) 

Import mitjà per 
beneficiari (euros) 

Andalusia 76.182 218.484 2.868 
Aragó 6.488 16.035 2.472 
Canàries 13.402 33.342 2.488 
Cantàbria 3.237 6.748 2.085 
Castella i Lleó 19.329 53.641 2.775 
Castella-la Manxa 9.003 25.389 2.820 
Catalunya 42.541 101.576 2.388 
Comunitat de Madrid 49.603 124.272 2.505 
Comunitat Foral de Navarra 2.147 5.173 2.410 
Comunitat Valenciana 42.996 111.746 2.599 
Estat (UNED) 6.976 8.478 1.215 
Extremadura 7.635 24.613 3.224 
Galícia 18.239 49.592 2.719 
Illes Balears 2.833 5.529 1.952 
La Rioja 2.337 4.639 1.985 
País Basc 1.330 4.161 3.128 
Principat d’Astúries 5.223 11.165 2.138 
Regió de Múrcia 13.498 35.284 2.614 
Mitjana 322.999 839.868 2.600 

Font: Elaboració pròpia a partir de dades del SIIU 

Quanties de les principals beques concedides per la Generalitat Valenciana 

Les principals beques concedides per la Generalitat Valenciana són les referides a 
l’exempció de taxes, les complementàries del Ministeri i les beques salari. Les quanties 
mitjanes concedides en el curs 2019-2020 es detallen en el quadre següent. 

   

                                                            
11 Segons la nota metodològica del SIIU, “per a les beques convocades per l’Administració general de 
l’Estat, la comunitat autònoma es refereix a aquella on l’alumne ha obtingut l’ajuda i per tant està 
lligada a la titulació en què està matriculat”. 
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Quadre 11. Beques de caràcter general concedides per la Generalitat Valenciana. Curs 
2019-2020 

Tipus de beca 
Nombre de 
beneficiaris 

Import 
concedit 
(euros)12 

Import  
mitjà per 

beneficiari 
(euros) 

Beques d’estudis universitaris (exempció de taxes) 3.443 3.146.922 914 
Ajudes complementàries a les beques del Ministeri 38.185 4.733.096 124 
Beques salari lligades a renda 2.710 12.951.200 4.779 
Total 44.338 20.831.218 470 

Font: Informació facilitada per la DGU 

Estimació de les despeses incrementals a conseqüència de cursar estudis universitaris 
durant un curs acadèmic 

Les despeses incrementals que una economia domèstica suporta quan un membre de la 
família inicia els estudis universitaris estan relacionades amb els costos de la matrícula i el 
material. En funció de la distància entre el domicili familiar i la universitat, l’estudiant també 
ha d’afrontar la despesa de transport i/o de la residència. 

La matrícula estaria coberta en la pràctica totalitat13 per les beques amb exempció de taxes 
acadèmiques, que cobririen el 84,6%14 d’aquestes en el curs 2019-2020. 

Hem realitzat una estimació de les necessitats econòmiques, de caràcter incremental 
respecte a les despeses corrents (habitatge familiar, roba i calçat, alimentació, salut, oci…) 
de l’alumne universitari per curs acadèmic (nou mesos lectius). 

  

                                                            
12 En el quadre 4 del nostre informe, el SIIU indica que les beques de caràcter general concedides per 
la GVA ascendeixen a 14.981 milers d’euros (quantia que difereix lleugerament de la suma d’exempció 
de taxes i beques salari de què ens ha informat la DGU, 16.098 milers d’euros) i les complementàries 
a 4.733 milers d’euros (que coincideix amb la quantia sobre la qual ens ha informat directament la 
DGU). Per a completar la nostra anàlisi, hem utilitzat la informació facilitada per la DGU que està 
suportada en les resolucions de concessió. 
13 Atés que tant els requisits econòmics com acadèmics de la beca salari són més restrictius que la 
convocatòria de taxes, la probabilitat que un alumne tinga la beca salari i no tinga la de taxes (bé per 
MEFP, bé per GVA) és molt remota. 
14 Es cobreix el 100% de les primeres matrícules amb la beca MEFP i la complementària de la GVA. La 
beca d’exempció de taxes de la GVA cobreix primeres i segones matrícules. No obstant això, els 
universitaris han de pagar íntegrament les matrícules posteriors (terceres, quartes…) i les taxes de 
secretaria. El 84,6% és el resultat de dividir el total d’ajudes per exempció entre el preu dels crèdits 
totals matriculats. 
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Les hipòtesis utilitzades per a estimar la despesa incremental15 de l’universitari són: 

 Hem calculat el cost mitjà de matriculació a partir del preu mitjà del crèdit en primera 
matriculació en les universitats de la Comunitat Valenciana (17,5 euros per crèdit) amb 
el supòsit que l’alumne es matricula de 60 crèdits.  

 Respecte al cost del material hem pres com a referència el cost calculat per l’AIReF en 
la seua “Evaluación del gasto público 2018. Estudio becas de educación universitaria” 
(400 euros a l’any). 

 Hem estimat dos components de despesa per transport per als estudiants que no estan 
obligats a canviar de residència: el transport urbà, que s’ha calculat com el cost 
aproximat d’un bo mensual de transport d’autobús i metro (30 euros al mes) i 
addicionalment el transport interurbà per a aquells estudiants que visquen en un radi 
aproximat màxim d’uns 40 km i que requerisquen transport des del seu municipi fins a 
la ciutat on estiga el centre educatiu (36 euros al mes). 

 En cas que l’estudiant residisca fora de la llar, hem estimat la despesa de transport 
interurbà, calculat com el cost de dos viatges setmanals i una tarifa mitjana del 
transport en rodalia. 

 En cas que l’estudiant residisca fora de la llar, hem estimat el cost de residència com la 
mitjana entre el lloguer d’una habitació en pis compartit i l’estada en una residència 
universitària. 

   

                                                            
15 La despesa per manutenció (alimentació) és parcialment incremental, ja que amb independència 
de ser estudiant o no, l’economia domèstica destina una part del pressupost a aquest component. 
Pot existir un efecte incremental (menjar fora de casa pot ser més costós que menjar a casa), però 
considerem que és poc rellevant en el global de la despesa. 
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Quadre 12. Despeses incrementals a conseqüència d’estudiar en la universitat segons si 
l’estudiant resideix en la llar familiar o fora. Curs 2019-2020 

Concepte Hipòtesi de càlcul En la llar 
Fora de  

la llar 
Matrícula 60 crèdits x 17,5 euros/crèdit 1.050 1.050 
Material Estudi Airef 400 400 
Transport urbà Abonament mensual jove (30 euros) x 9 mesos 270 -- 
Transport interurbà 
(sense canvi de 
residència) 

Abonament mensual mitjà de 4 zones en tren 
de rodalia (36 euros) x 9 mesos x 33%16  

107 -- 

Transport interurbà 
(amb canvi de 
residència) 

Preu mitjà unitari d’un trajecte amb tren de 
rodalia (4 euros) x 2 viatges setmanals x 9 
mesos  

-- 288 

Residència Mitjana entre lloguer d’una habitació en pis 
compartit (300 euros/mes) i estada en 
residència universitària (544/mes) x 9 mesos 

-- 3.798 

Total   1.827 5.536 

Font: Elaboració pròpia 

El resultat de les estimacions de la Sindicatura per al curs 2019-2020 mostra que les 
despeses incrementals de l’alumne ascendeixen a 1.827 euros (si l’estudiant resideix en la 
llar familiar) o a 5.536 euros (si l’estudiant resideix fora de la llar familiar).17 

Les necessitats sense incloure el cost de la matrícula serien, respectivament, 777 euros 
(resident en la llar familiar) o 4.486 euros (resident fora de la llar familiar). 

És suficient la beca del MEFP que rep un estudiant per a compensar les despeses 
incrementals relacionades amb l’estudi? 

L’import mitjà que un estudiant de la Comunitat Valenciana rep del MEFP en concepte 
d’ajudes de caràcter general (2.599 euros en 2019-2020) és inferior als costos incrementals 
als quals ha de fer front l’estudiant que estiga obligat a residir fora de la llar familiar (4.486 

                                                            
16 Aproximació del nombre d’estudiants que es traslladen diàriament des d’una distància aproximada 
de 40 km al centre educatiu. Hem estimat aquesta proporció a partir d’informació publicada per la 
Universitat de València (https://www.uv.es/uvweb/transparencia-uv/ca/portal-transparencia-
1285924287697.html), que desglossa el nombre de matriculats segons la comarca de la residència 
familiar. Atés que aquesta universitat és la més gran a la Comunitat Valenciana, hem considerat que 
aquesta proporció és reflex de la situació de l’estudiant mitjà. Les nostres conclusions no es veurien 
afectades de manera significativa si la proporció d’estudiants que es traslladen diàriament des de fora 
del municipi on està situat el centre d’estudis fora lleugerament superior o inferior al 33%. 
17 Segons informació de les universitats públiques valencianes, el 24,7% dels seus becats ha rebut la 
quantitat fixa per residència de la beca MEFP a la Comunitat Valenciana (vegeu el quadre 1). 
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euros en 2019-2020), de tal manera que la beca de caràcter general de la MEFP cobreix, de 
mitjana, el 57,9% de les necessitats incrementals de l’universitari. 

El component de la beca per matrícula cobreix la totalitat de l’import dels crèdits de què 
s’haja matriculat l’estudiant per primera vegada en el curs acadèmic perquè la GVA 
completa aquest finançament als alumnes beneficiaris del sistema general de beques i 
ajudes a l’estudi del MEFP, en concedir l’ajuda complementària18 (que com a mitjana, 
segons hem indicat en el quadre 11, va ser de 124 euros en el curs 2019-2020). 

No obstant això, el component de residència (1.500 euros) és clarament insuficient per a 
atendre la despesa específica (3.798 euros) d’aquells estudiants que acrediten la necessitat 
de residir fora del domicili familiar. Resulta evident que és difícil per a un estudiant disposar 
d’una residència digna en qualsevol de les ciutats universitàries de la Comunitat Valenciana, 
encara que es compartisca pis, pagant 167 euros19 al mes, despeses generals incloses. 

Referent a això, l’AIReF20 recomana augmentar la quantia fixa per residència fins als 2.700 
euros per a cobrir les necessitats econòmiques de l’estudiant que viu fora del domicili 
familiar per a estudiar en la universitat.  

En la nostra opinió, coincidim amb aquesta entitat en referència al fet que les ajudes del 
MEFP no són suficients per a afrontar els costos econòmics addicionals que un estudiant 
ha d’afrontar quan estudia en la universitat (matrícula, material, transport i residència) i per 
tant no es garanteix que els estudiants més vulnerables econòmicament puguen continuar 
estudiant en la universitat.  

És suficient la beca salari de la GVA que rep un estudiant per a compensar l’increment 
de les despeses com a conseqüència de l’estudi? 

Dels tres principals tipus de beques concedides per la GVA, només les beques salari 
contribueixen a finançar tots els costos addicionals, no sols els referits a la matrícula (s’ha 
de tindre en compte que els estudiants becats sempre tenen cobertes les taxes, a més de 
la quantia econòmica rebuda). 

L’import mitjà concedit en concepte de beca salari als estudiants de la Comunitat 
Valenciana en el curs 2019-2020 va ser de 4.779 euros i cobreix la totalitat de les despeses 
incrementals de l’estudiant (4.486 euros), diferents del cost de la matrícula.  

                                                            
18 És l’import de la part de la matrícula no compensada a les universitats públiques de la Comunitat 
Valenciana pel MEFP, amb una quantia igual a la diferència entre l’import de la taxa de matrícula 
establit en el decret del Consell pel qual es fixen les taxes que cal satisfer per la prestació de serveis 
acadèmics universitaris, per al curs acadèmic que indique cada convocatòria, i el preu públic fixat per 
a la titulació corresponent en el curs 2011-2012, actualitzat de conformitat amb el que es preveu en 
l’article 7.2 del Reial Decret Llei 14/2012, de 20 d’abril, de mesures de racionalització de la despesa 
pública en l’àmbit educatiu. 
19 La quantia anual de la beca pel component de residència són 1.500 euros, a repartir entre nou 
mesos. 
20 Informe “Evaluación del gasto público 2018. Estudio becas de educación universitaria”. 
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Els beneficiaris que reben l’import màxim que preveu la convocatòria (6.000 euros)21 veuen 
compensades les despeses incrementals, i a més permeten a l’estudiant finançar part de la 
resta de les seues despeses corrents (segons l’Enquesta de Pressupostos Familiars de l’any 
2020, elaborada per l’INE, la despesa mitjana per persona a la Comunitat Valenciana 
ascendeix a 10.517 euros a l’any). En aquests casos, la beca salari de la GVA també cobreix 
parcialment els costos indirectes i d’oportunitat associats a l’ensenyament universitari, de 
tal manera que aquesta beca contribueix perquè els joves puguen prendre la decisió sobre 
matricular-se (o continuar) en la universitat amb independència de la capacitat econòmica 
de la seua unitat familiar, un objectiu que hauria de perseguir el sistema general de beques. 
La beca salari de la GVA permet que l’estudiant reba uns recursos econòmics que 
compensen l’absència d’altres ingressos, i facilita així la dedicació plena a l’estudi, millorar 
el rendiment acadèmic i evitar que joves amb rendes baixes es vegen forçats a abandonar 
els estudis per haver de posar-se a treballar. 

Subobjectiu 1.2. L’import mitjà de les beques concedides ha evolucionat 
en funció del cost de la vida? 

L’import de les beques que concedeix el MEFP i la GVA no està vinculat explícitament a 
l’evolució de preus, sinó que els òrgans concedents opten per un model de quanties 
fixes. 

Quanties de les beques de caràcter general concedides pel MEFP  

Des del curs 2015-2016, les quanties individuals a rebre per la beca del MEFP han tingut les 
variacions següents: 

a) Per al curs 2018-2019, l’import de beques del MEFP (gràcies al Reial Decret 951/2018)22 
manté el model anterior encara que eleva en 100 euros la quantia fixa lligada a la renda 
que perceben els estudiants de famílies amb menors rendes. Això suposa que la seua 
quantia passa de 1.500 a 1.600 euros. 

D’altra banda, la nota exigida per a obtindre la beca de matrícula en primer curs 
d’estudis universitaris de grau es redueix de 5,5 a 5 punts, al mateix temps que s’hi 
inclou un nou component lligat al rendiment acadèmic per a tots els becaris que 
obtinguen una nota mitjana igual o superior a 8 punts (la quantia de les quals varia de 
50 a 125 euros). A més, es recull un tractament específic per a la concessió de beques 
a les víctimes de violència de gènere. 

                                                            
21 El 23,7% dels 2.710 beneficiaris de beques salari del curs acadèmic 2019-2020 van rebre la quantia 
màxima (6.000 euros). 
22 Reial Decret 951/2018, de 27 de juliol, pel qual s’estableixen els llindars de renda i patrimoni familiar 
i les quanties de les beques i ajudes a l’estudi per al curs 2018-2019. 
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b) S’incrementen les quanties fixes per renda i residència en 100 euros en el curs 2020-
2021 (RD 688/2020).23 

Gràfic 6. Evolució de la quantia de les beques generals MEFP. Beneficiari amb nivell 1 de 
renda familiar. No inclosa la quantia de la beca matrícula. En euros  

 

Font: Reials decrets que estableixen els llindars de renda i patrimoni familiar i les quanties de les beques i ajudes a 
l’estudi per a cada curs acadèmic. 

Les variacions descrites anteriorment, incloses les del curs 2020-2021, representen un 
increment de l’11,4% respecte a les vigents per al curs 2015-2016 (per a la quantia mínima 
de la beca de caràcter general per als sol·licitants la renda dels quals no supere el llindar 1 
de renda familiar). 

La variació de l’índex general nacional (IPC) des de setembre de 2015 fins a setembre de 
2021 ha sigut del 8,1%. 

La mitjana de les beques de caràcter general del MEFP a la Comunitat ha oscil·lat entorn 
dels 2.600 euros durant el període analitzat.  

   

                                                            
23 Reial Decret 688/2020, de 21 de juliol, pel qual s’estableixen els llindars de renda i patrimoni familiar 
i les quanties de les beques i ajudes a l’estudi per al curs 2020-2021 i es modifica parcialment el Reial 
Decret 1721/2007, de 21 de desembre, pel qual s’estableix el règim de les beques i ajudes a l’estudi 
personalitzades. 
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Quadre 13. Evolució de l’import mitjà i de la quantia mínima (llindar 1) de la beca de 
caràcter general del MEFP a la Comunitat Valenciana 
 

Curs 
15-16 

Curs 
16-17 

Curs 
17-18 

Curs 
18-19 

Curs 
19-20 

Beca mitjana de caràcter general del MEFP (euros) 2.634 2.583 2.587 2.594 2.599 
 Percentatge variació beca mitjana   -1,9% 0,1% 0,3% 0,2% 
Quantia mínima de la beca de caràcter general 
del MEFP (llindar 1) 

3.060 3.060 3.060 3.210 3.210 

 Percentatge variació quantia mínima  0% 0% 4,9% 0% 
Evolució anual IPC  1,1% 1,2% 0,8% -0,5% 

Font: Elaboració pròpia a partir de dades del SIIU i INE 

Import mitjà de les beques generals concedides per la Generalitat Valenciana 

Igual que ocorre amb el sistema de beques del MEFP, les quanties que atorga la GVA són 
de caràcter fix, no vinculades a la variació dels preus. 

En el gràfic s’observa el significatiu increment de l’import mitjà de les beques generals de 
la GVA en el període analitzat (130%), molt superior a la variació de l’IPC en l’horitzó 
temporal indicat (increment mitjà de l’IPC anual registrat del 0,7%). Aquest increment està 
explicat principalment per la posada en marxa de les beques salari per al curs 2016-2017. 
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Gràfic 7. Evolució de l’import mitjà de les beques generals24 a la Comunitat Valenciana 
de la GVA 

 

Font: Elaboració pròpia a partir de dades del SIIU 

Evolució del preu mitjà del crèdit de la primera matrícula 

Quant a l’evolució percentual del preu mitjà del crèdit corresponent a la primera matrícula 
hem de destacar la reducció del 5,8% i del 9,5%, en els cursos 2017-2018 i 2018-2019 
respectivament. 

En el període analitzat el preu mitjà del crèdit corresponent a la primera matrícula es redueix 
mentre que l’IPC és positiu. Això es tradueix en un increment de la renda real disponible de 
l’alumnat universitari. 

  

                                                            
24 El SIIU inclou com a beques generals de la GVA: beques d’estudis universitaris (exempció de taxes), 
beques salari, beques finalització d’estudis i beques UNED. La quantificació de la beca mitjana no s’ha 
calculat per a la totalitat de beques concedides per la GVA, ja que l’ajuda de la GVA a les universitats 
complementària a la del MEFP distorsionaria l’anàlisi. Vegeu els quadres 3 i 4, on es recull la totalitat 
d’ajudes concedides per la GVA. 
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Gràfic 8. Evolució percentual preu mitjà del crèdit (1a matrícula) i evolució de l’IPC  

 

Font: Elaboració pròpia a partir de dades del SIIU i INE 

El preu mitjà dels crèdits docents de les universitats públiques valencianes ha disminuït en 
el període objecte d’anàlisi. Conseqüentment, es produeix la reducció de la beca mitjana 
d’estudis universitaris que compensa als becaris el pagament de les taxes universitàries.  

Quadre 14. Evolució dels preus públics universitaris25 (per alumne i per crèdit) en els 
últims cursos acadèmics (mitjana de les cinc universitats públiques valencianes)  

 Preu públic mitjà 
Curs acadèmic Per alumne Per crèdit 

2016-2017 1.002 20 
2017-2018 958 18 
2018-2019 882 17 
2019-2020 896 17 
2020-2021 840 16 

Font: Elaboració pròpia sobre la base dels qüestionaris rebuts de les universitats públiques valencianes. 

  

                                                            
25 L’import inclou només els crèdits docents, no el que correspon a l’assegurança escolar, obertura 
d’expedient, etc. Dada obtinguda sobre la base de les respostes als qüestionaris remeses per les 
universitats públiques valencianes. 
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Subobjectiu 1.3. És equiparable l’esforç del sistema de beques autonòmic 
amb la resta de les autonomies? 

Tal com hem assenyalat en l’apèndix 1, més del 80% de les beques i ajudes a l’estudi en 
educació universitària procedeix de les convocatòries del MEFP. No obstant això, les 
administracions educatives de les comunitats autònomes també fan un esforç pressupostari 
per a contribuir al sistema general. 

La Comunitat Valenciana, per mitjà de les beques i ajudes pròpies, fa un esforç molt 
superior a la majoria de les comunitats autònomes per a complementar el sistema 
general.  

Hem dissenyat els indicadors següents per a mesurar aquest esforç i poder avaluar així la 
contribució de la Comunitat Valenciana en comparació amb la resta d’Espanya: 

 Proporció que representa l’import concedit per l’administració educativa autonòmica 
amb relació a l’import concedit per l’Administració de l’Estat. 

 Proporció que representa l’import concedit per l’administració educativa autonòmica 
en relació amb el producte interior brut de la comunitat autònoma. 

 Import mitjà concedit en relació amb el nombre total d’estudiants universitaris 
matriculats en les universitats de la comunitat autònoma. 

Import concedit per l’administració educativa autonòmica amb relació a l’import 
concedit per la Administració de l’Estat 

Segons les dades obtingudes del SIIU per al curs 2019-2020, les comunitats autònomes van 
concedir 94 euros per cada 1.000 euros que atorga el MEFP. La GVA fa un esforç molt 
superior a la mitjana estatal, amb 181 euros per cada 1.000 euros concedits pel MEFP a la 
Comunitat Valenciana.  

Si n’excloem el País Basc per l’excepcionalitat del règim de beques (transferit a aquesta 
comunitat autònoma), el major import en termes absoluts correspon a la Comunitat 
Valenciana i és la cinquena autonomia que més complementa les beques del MEFP amb 
les pròpies. 
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Quadre 15. Esforç autonòmic: euros concedits per les CA26 per cada 1.000 euros 
concedits pel MEFP. Curs 2019-2020 

Comunitat autònoma 
Concedit per la CA 

(milers d’euros) 
Concedit pel MEFP 

(milers d’euros) 

Esforç de 
la CA respecte 

al MEFP 
Andalusia 0 219.784 0 
Aragó 2.182 16.181 135 
Canàries 9.497 33.504 283 
Cantàbria 0 6.809 0 
Castella i Lleó 3.003 54.048 56 
Castella-la Manxa 0 25.494 0 
Catalunya 2.619 102.294 26 
Comunitat de Madrid 7.024 125.389 56 
Comunitat Foral de Navarra 3.132 5.212 601 
Comunitat Valenciana 20.300 112.465 181 
Estat (UNED) 0 8.509 0 
Extremadura 1.482 24.719 60 
Galícia 1.666 49.956 33 
Illes Balears 1.383 5.562 249 
La Rioja 960 4.655 206 
País Basc 26.129 4.173 6.261 
Principat d’Astúries 0 11.272 0 
Regió de Múrcia 0 35.480 0 
Total Espanya  79.376 845.508 9427 

Font: Elaboració pròpia a partir de dades del SIIU   

                                                            
26 En el SIIU no figuren dades estadístiques sobre imports concedits per cinc comunitats autònomes 
en el període analitzat (cursos 2015-2016 a 2019-2020): Andalusia, Principat d’Astúries, Cantàbria, 
Castella-la Manxa i Regió de Múrcia. Les pàgines web de les conselleries d’educació de les comunitats 
esmentades no recullen informació estructurada i actualitzada sobre programes de beques de 
caràcter general per a universitaris. Segons consultes realitzades a les pàgines web d’algunes de les 
universitats d’aquestes regions, hem trobat informació puntual sobre algunes beques a l’excel·lència, 
de col·laboració, etc., per la qual cosa és possible que el SIIU no reculla la informació íntegra de totes 
les comunitats autònomes. 
27 Si n’excloem el País Basc, la mitjana seria 63 euros de les autonomies per cada 1.000 del Ministeri. 
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Import concedit per la Administració educativa autonòmica en relació amb el PIB de la 
comunitat autònoma 

El PIB regional és un indicador de riquesa productiva d’una comunitat autònoma i de la 
seua capacitat de finançament. L’esforç en despesa de beques i ajudes universitàries 
autonòmiques, mesurat en termes de despesa en relació amb el PIB, a la Comunitat 
Valenciana quasi triplica la mitjana (176 sobre 64).28  

Per cada milió de PIB, la Generalitat Valenciana concedeix 176 euros en beques i ajudes als 
estudiants de les universitats valencianes.  

La Comunitat Valenciana ocupa el segon major nivell d’esforç respecte al PIB regional, si 
n’exceptuem el País Basc, que té transferides des de 1985 la regulació i gestió de les 
convocatòries de beques per a estudiants d’ensenyament superior amb veïnatge 
administratiu en aquesta comunitat autònoma.  

Gràfic 9. Esforç autonòmic: euros concedits per les CA per cada 1.000.000 d’euros de 
PIB. Curs 2019-2020 

 
Nota: No hem representat l’indicador del País Basc (353) per la seua excepcionalitat. 

Font: Elaboració pròpia a partir de dades del SIIU i INE 

Import mitjà concedit en relació amb el nombre total de matriculats en les universitats 
de la comunitat autònoma 

Hem elaborat el quadre següent per a analitzar el nivell d’esforç que realitzen les diferents 
entitats convocants de beques (MEFP, comunitat autònoma i universitats privades i 
                                                            
28 Si n’excloem el País Basc, la mitjana seria 46 euros d’import concedit per les autonomies per cada 
1.000.000 d’euros del PIB. 
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públiques) en relació amb el nombre de matriculats en les universitats de cada autonomia, 
en el qual assenyalem l’esforç en beques realitzat per l’Administració autonòmica i per tot 
el sistema29 respecte al total d’universitaris matriculats (bé en grau, bé en màsters oficials). 

Quadre 16. Esforç autonòmic i de tot el sistema respecte al total d’universitaris 
matriculats (euros concedits per matriculat). Curs 2019-2020 

Comunitat autònoma 

Concedit per la 
CA (milers 

d’euros) 

Estudiants 
matriculats 

(2019-2020) 

Esforç de la CA 
respecte al nombre 

de matriculats 
(euros per 

matriculat) 

Total concedit 
per totes les 

administracions 
(milers d’euros) 

Esforç de tot el 
sistema respecte al 

nombre de 
matriculats (euros 

per matriculat) 
Andalusia 0 231.302 0 243.964 1.055 
Aragó 2.182 31.865 68 21.123 663 
Canàries 9.497 38.550 246 43.453 1.127 
Cantàbria 0 13.705 0 7.292 532 
Castella i Lleó 3.003 81.082 37 60.277 743 
Castella-la Manxa 0 24.492 0 26.798 1.094 
Catalunya 2.619 265.829 10 127.366 479 
Comunitat de Madrid 7.024 290.125 24 144.305 497 
Comunitat Foral de Navarra 3.132 19.314 162 11.256 583 
Comunitat Valenciana 20.300 151.854 134 147.787 973 
Estat (UNED) 0 136.884 0 8.509 62 
Extremadura 1.482 19.056 78 26.473 1.389 
Galícia 1.666 55.664 30 55.976 1.006 
Illes Balears 1.383 12.940 107 6.946 537 
La Rioja 960 38.419 25 5.767 150 
País Basc 26.129 54.365 481 33.867 623 
Principat d’Astúries 0 19.183 0 11.555 602 
Regió de Múrcia 0 48.868 0 39.126 801 
Total Espanya  79.376 1.533.497 52 1.021.841 666 

Font: Elaboració pròpia a partir de dades del SIIU 

La Generalitat Valenciana concedeix 134 euros en beques i ajudes per cada estudiant 
matriculat en les universitats valencianes. Si considerem la totalitat de les beques estatals, 
autonòmiques i de les universitats, l’import ascendiria fins a 973 euros.  

                                                            
29 Estat, comunitats autònomes i universitats. Vegeu el quadre 3. 
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La Comunitat Valenciana ocuparia el quart lloc respecte a l’esforç realitzat per la comunitat 
autònoma i el sisé si ens referim al total d’ens concedents de les beques per alumne 
matriculat. 

Subobjectiu 1.4. Es facilita informació i orientació suficient a l’estudiant 
universitari sobre les diferents beques disponibles? 

Hem observat que hi ha molta dispersió en la informació sobre beques (per mitjà de les 
pàgines web de diferents administracions que presenten les seues pròpies beques) i en 
alguns casos la falta de concreció dels requisits necessaris per a obtindre la beca.  

En les cinc universitats públiques valencianes es facilita informació i orientació a l’estudiant 
universitari sobre les diferents beques disponibles (MEFP, GVA i pròpies de cada universitat) 
de manera íntegra a través de les mateixes universitats per mitjà de diversos canals (pàgines 
web, chatbots,30 xarxes socials, apps per a l’alumnat, a través de consultes a unitats 
tramitadores i centres docents, per mitjà de la celebració de jornades informatives o 
jornades d’acollida). 

En les pàgines web de les universitats públiques s’informa sobre les beques a les quals pot 
aspirar un alumne d’aquestes universitats. Normalment, en la web de la universitat la 
informació es mostra estructurada d’acord amb les administracions convocants i enllaçada 
a les webs corresponents, i hi ha enllaços a les pàgines dels òrgans concedents (Ministeri o 
Conselleria) per a la tramitació electrònica. 

   

                                                            
30 Aplicació informàtica d’intel·ligència artificial dissenyada per a realitzar una sèrie de tasques de 
manera independent i sense l’ajuda d’un humà. El model més habitual és el del robot virtual amb la 
capacitat de simular una conversa amb una persona. 
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Quadre 17. Resum informació disponible en els webs de les universitats públiques 

Informació verificada UV UPV UA UJI UMH 
Beques del 
Ministeri 

Enllaç a portal informatiu del 
Ministeri amb l’oferta de 
beques 

No Sí Sí Sí Sí 

 
Consta la resolució de la 
convocatòria de beques de 
caràcter general 

Sí No Sí Sí Sí 

 
Enllaç a seu electrònica del 
Ministeri per a sol·licitar la 
beca 

Sí Sí Sí Sí Sí 

Beques de la 
GVA 

Enllaç a portal informatiu de 
la Conselleria amb l’oferta de 
beques 

No Sí Sí Sí Sí 

 
Consta la resolució de la 
convocatòria de les beques 
per a la realització d’estudis 
universitaris 

Sí No Sí Sí Sí 

 
Consta la resolució de la 
convocatòria de les beques 
salari 

Sí No Sí Sí Sí 

 
Enllaç directe a seu 
electrònica de la GVA per a 
sol·licitar la beca 

Sí No Sí Sí Sí 

Beques de la 
mateixa 
universitat 

Consta apartat específic amb 
les ajudes pròpies de la 
universitat 

Sí Sí Sí Sí Sí 

Totes Disposa d’un cercador 
genèric d’ajudes 

No Sí No Sí No 

Font: Elaboració pròpia a partir de consultes realitzades el 15 de febrer de 2022 a les pàgines webs de les 
universitats (www.uv.es, www.upv.es, www.uji.es, www.ua.es, www.umh.es) 

La creació d’un directori que reculla totes les convocatòries a nivell de totes les comunitats 
autònomes i institucions és una aspiració del MEFP que encara no s’ha materialitzat. 

La falta d’informació i orientació sobre les beques universitàries, tant en l’etapa 
preuniversitària com universitària, i l’absència d’un portal web que continga totes les 
beques, incloses les de comunitats autònomes i universitats, són conclusions que l’AIReF ja 
va manifestar en el seu estudi.31  

És necessari completar i aglutinar la informació disponible sobre beques32 que facilite als 
ciutadans la recerca i identificació de les diferents convocatòries de beques. És recomanable 
la creació d’un portal comú que reculla tant les iniciatives estatals com les autonòmiques. 

                                                            
31 “Evaluación del gasto público 2018. Estudio becas de educación universitaria”. 
32 La proposta manifestada en l’Observatori Universitari de Beques, Ajudes a l’Estudi i Rendiment 
Acadèmic (febrer de 2021): “per a facilitar als ciutadans la recerca i identificació de les diferents 
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Subobjectiu 1.5. El pagament de les ajudes es realitza de manera 
oportuna i abans de l’inici del curs acadèmic? 

Les beques han d’arribar als estudiants que més les necessiten, a fi de garantir-ne l’accés 
i la permanència en el sistema educatiu universitari. Per això és primordial una tramitació 
àgil de la beca, que facilite informació ràpida sobre el resultat de la resolució i, sobretot, 
fer-ne el pagament abans de l’inici del curs acadèmic. En la nostra opinió, aquests 
aspectes són millorables en el sistema actual de beques. 

Cal tindre en compte el tipus de beca, ja que unes beques són subsidiàries d’unes altres. 
Per exemple, la beca d’estudis universitaris de la GVA és subsidiària de la del MEFP i no es 
resol fins que la primera està finalitzada. Quant a beques pròpies de les universitats, l’ajuda 
d’acció social de la Universitat Politècnica de València (UPV), per exemple, no es resol fins 
que estan resoltes les del MEFP i les de la GVA. 

Beques de caràcter general concedides pel MEFP 

Les beques del MEFP no es resolen en una única data, sinó de manera gradual a mesura 
que es van enviant al Ministeri, per la qual cosa no tots els estudiants cobren alhora. 

La tramitació per les universitats i per la DGU de les beques del MEFP es fa en diverses 
fases. En primer lloc es tramiten i s’abonen les quanties fixes (lligades a la renda, a la 
residència, a l’excel·lència) i es valora amb posterioritat la quantia variable en una segona 
fase. 

Segons l’estudi que va dur a terme l’AIReF, més del 70% dels beneficiaris de la beca del 
MEFP la reben durant el segon quadrimestre del curs. Així, aquestes beques es reben ja 
iniciat el curs acadèmic, de manera que els estudiants amb menys recursos poden no 
comptar amb els mitjans necessaris per a poder afrontar l’inici del curs. 

Beques GVA  

Les beques de la GVA de la convocatòria 2019-2020 no s’han pagat de manera oportuna 
ni abans de l’inici del curs acadèmic (vegeu el subobjectiu 2.5): 

 La Generalitat Valenciana va efectuar el pagament a les universitats públiques de les 
beques d’estudis universitaris i de les ajudes complementàries a les beques del MEFP, 
corresponents al curs 2019-2020, 689 dies després de l’inici del curs acadèmic.  

 En el cas de les beques salari, la data mitjana ponderada de pagament per la Generalitat 
a les universitats és de 282 dies després de l’inici del curs acadèmic 2019-2020. 

En el cas de beques salari, les resolucions de la Generalitat solen ser tardanes. El seu 
pagament, no obstant això, és prioritari per a les universitats, per la qual cosa són aquestes 

                                                            
convocatòries de beques, els dos ministeris proposaran a les comunitats autònomes la creació d’un 
portal comú que reculla tant les iniciatives estatals com les autonòmiques. S’atén així una reclamació 
històrica de les associacions d’estudiants”, asseguren. 
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les que anticipen el pagament als seus alumnes amb fons propis. Amb posterioritat és la 
GVA la que paga a les universitats l’import anticipat per aquestes. 

En el cas de beques per a sufragar els preus públics, el perjudici de l’alumne per la tardana 
resolució de la beca no és econòmic, ja que en matricular-se indica que ha sol·licitat beca i 
no se li gira rebut per aquests crèdits, però sí que produeix inseguretat, ja que es desconeix 
el resultat de la seua sol·licitud. 

Quadre 18. Pagament per la GVA a les universitats valencianes de les beques 
universitàries autonòmiques. Curs acadèmic 2019-2020 

Tipus de beca Convocatòria 

Publicació 
resolució 

adjudicació Data pagament 
Import 
(euros) 

Beques estudis universitaris 30/12/19 22/10/20 29/07/21 3.146.922 
Ajudes complementàries a les 
beques del MEFP 

19/06/20 31/03/21 29/07/21 4.733.096 

Beques salari 22/07/19 20/01/20 
 

14/09/20 

15/05/20 
15/06/20 
22/10/20 
29/10/20 

3.249.200 
8.748.400 

713.600 
240.000 

Font: Comptabilitat de la GVA, exercicis 2020 i 2021 

L’estat d’alarma en el primer semestre de 2020 no va contribuir perquè les beques del curs 
2019-2020 es gestionaren d’una manera més àgil. No obstant això, el retard en els 
pagaments és un problema endèmic que els beneficiaris i les universitats públiques estan 
denunciant repetidament en els últims anys. Per exemple, la GVA va pagar al gener de 2020 
les beques salari del curs 2018-2019 més de dotze mesos després que foren concedides al 
desembre de 2018. 

La DGU ens ha indicat que actualment resulta impossible resoldre les sol·licituds abans de 
l’inici del curs acadèmic, a causa de les mancances del sistema informàtic i la insuficiència 
de personal del servei encarregat de la tramitació. 

Pagament als beneficiaris de les beques salari de la GVA per les universitats públiques 
valencianes 

En el cas de les beques salari, les universitats reben de la Generalitat la totalitat de l’import 
concedit als becaris. Son les universitats les que, actuant com a entitats col·laboradores, 
entreguen i distribueixen l’import d’aquestes beques lligades a la renda, en la quantia 
determinada per la resolució d’adjudicació, als seus beneficiaris.  

Les universitats públiques anticipen, això no obstant, als seus estudiants beneficiaris 
l’import de les beques. S’ha sol·licitat informació a les universitats sobre els imports 
anticipats. 
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Quadre 19. Imports de les beques salari anticipats per les universitats públiques de la 
Comunitat Valenciana als alumnes becats 

Curs acadèmic 

Import 
anticipat 

(euros) 

Nombre de becaris als 
quals s’avança 

l’import de la beca 

Beca mitjana 
anticipada 

(euros) 
2016-2017 4.531.500 1.117 4.057 
2017-2018 6.945.000 1.975 3.516 
2018-2019 12.830.500 4.015 3.196 
2019-2020 11.301.200 2.666 4.239 
2020-2021 12.024.700 2.998 4.011 
Total 47.632.900 12.771 3.730 

Font: Elaboració pròpia sobre la base dels qüestionaris rebuts de les universitats públiques valencianes 

En el període analitzat les universitats públiques valencianes han anticipat 47.632.900 euros 
corresponents a 12.771 beques salari de la Generalitat. És significatiu que a partir del curs 
acadèmic 2018-2019 tant els imports anticipats de les beques com el nombre d’estudiants 
que les reben s’han incrementat substancialment respecte als cursos precedents. 

Les universitats públiques van avançar als seus estudiants becaris el 87,3% de les beques 
salari de la Generalitat corresponent al curs 2019-2020. 

No obstant això, l’avançament en termes de dies no és especialment significatiu, almenys 
per al cas de les universitats que ens han facilitat informació detallada sobre les dates i 
quanties pagades. 

Subobjectiu 1.6. És adequada la cobertura de les beques a la Comunitat 
Valenciana? 

La cobertura, entesa com la proporció d’estudiants que reben una beca del MEFP, és 
major a la Comunitat Valenciana que en el conjunt d’Espanya. La diferència cal atribuir-
la al nivell de riquesa de la comunitat autònoma (inferior a la mitjana estatal). La GVA 
complementa el sistema general de beques per damunt d’altres comunitats autònomes. 
La proporció d’universitaris valencians que reben beques autonòmiques és superior a la 
d’altres autonomies. 

Cobertura de les beques del MEFP per comunitat autònoma 

En el curs 2019-2020 es van matricular en universitats de la Comunitat Valenciana un total 
de 151.854 estudiants, que suposen el 10,9% dels matriculats en grau i màster a Espanya. 

El col·lectiu d’universitaris que reben alguna de les beques convocades pel MEFP i que 
estudien a la Comunitat Valenciana representa el 13,6% de tots els beneficiaris a Espanya. 
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Si analitzem la relació entre beneficiaris i matriculats veiem que el 28,7% dels matriculats 
en grau i màster a les universitats públiques i privades valencianes va ser beneficiari 
d’alguna de les beques de l’AGE en el curs 2019-2020. 

Quadre 20. Distribució del nombre d’estudiants matriculats i del nombre de 
beneficiaris de totes les beques del MEFP en universitats presencials (públiques i 
privades) per CA.33 Percentatge de beneficiaris sobre els matriculats. Curs 2019-2020. 
Per comunitat autònoma 

Comunitat autònoma 
Proporció de 

beneficiaris per CA 

Proporció de 
matriculats (en grau 

i màster) per CA 

Proporció de 
beneficiaris sobre 

matriculats 
Andalusia 24,1% 16,6% 33,3% 
Aragó 2,1% 2,3% 20,6% 
Canàries 4,2% 2,8% 35,1% 
Cantàbria 1,0% 1,0% 23,9% 
Castella i Lleó 6,1% 5,8% 24,2% 
Castella-la Manxa 2,8% 1,8% 37,0% 
Catalunya 13,4% 19,0% 16,2% 
Comunitat de Madrid 15,8% 20,8% 17,4% 
Comunitat Foral de Navarra 0,7% 1,4% 11,2% 
Comunitat Valenciana 13,6% 10,9% 28,7% 
Extremadura 2,4% 1,4% 40,4% 
Galícia 5,8% 4,0% 33,2% 
Illes Balears 0,9% 0,9% 22,1% 
La Rioja 0,7% 2,8% 6,1% 
País Basc 0,4% 3,9% 2,5% 
Principat d’Astúries 1,7% 1,4% 27,6% 
Regió de Múrcia 4,3% 3,5% 27,9% 
Total 100,0% 100,0% 23,4% 

Font: Elaboració pròpia a partir de dades del SIIU 

En el quadre anterior observem una elevada dispersió en el percentatge de beneficiaris de 
beques del MEFP per comunitat autònoma. L’explicació cal buscar-la en el fet que les ajudes 
de caràcter general (que són les de major quantia) es concedeixen en funció del llindar de 
renda, per la qual cosa cal pensar que en aquelles regions amb menor renda per capita, el 
percentatge de beneficiaris sobre matriculats serà major.  

                                                            
33 En el quadre s’analitzen els matriculats en universitats presencials públiques i privades per CA. No 
s’hi inclouen els 136.884 matriculats de la UNED, les beques de la qual són finançades per l’Estat. 
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En el cas de la Comunitat Valenciana, amb un PIB per capita l’any 2019 de 23.083 euros, la 
proporció de beneficiaris sobre matriculats (28,7%) és major que la mitjana del conjunt 
d’Espanya (23,4%). 

Una altra de les variables que poden distorsionar el comparatiu és el fet que algunes 
comunitats autònomes (en particular Madrid i Catalunya) aglutinen un major nombre 
d’estudiants de màster, que reben menys beques que els estudiants de grau (vegeu els 
quadres 20 i 21). 

Per a aïllar aquests dos aspectes (renda i estudiants de postgrau), hem elaborat el següent 
gràfic de correlació, on reflectim el PIB per capita i el percentatge de beneficiaris sobre 
estudiants de grau. Així, és evident que a major capacitat econòmica mitjana de la població 
resident en la comunitat autònoma (major PIB per capita), menor és la proporció de beques 
concedides sobre estudiants de grau matriculats en les universitats de la comunitat 
autònoma. 

Gràfic 10. Correlació entre el PIB per capita en euros i la proporció de beneficiaris de 
beques del MEFP sobre estudiants en grau. Curs 2019-2020 

 

Nota: A causa de l’especial regulació de les beques al País Basc, les dades referides a aquesta comunitat autònoma 
desvirtuen la seua comparació amb la resta de les autonomies. Per aquest motiu no hem representat aquesta 
comunitat en el gràfic. 

Font: Elaboració pròpia a partir de dades de l’INE i del SIIU 

Els matriculats en universitats de comunitats autònomes amb menor riquesa reben 
proporcionalment més beques del MEFP que aquells que estudien en comunitats amb 
major PIB regional. La Comunitat Valenciana és la sisena comunitat amb menor PIB per 
capita (en 2019) i la sisena comunitat amb major proporció d’estudiants que han rebut una 
beca del Ministeri.  
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Beneficiaris de beques distingint entre grau i màster 

La informació disponible en el SIIU està desagregada per nivell educatiu, ja que distingeix 
estudiants de grau i de màster. 

En el conjunt d’Espanya, el percentatge d’estudiants beneficiaris per les beques de l’AGE de 
nou ingrés en el sistema universitari espanyol (d’ara en avant, SUE) arriba al 40,7%, mentre 
que el de becaris matriculats en les universitats espanyoles arriba al 26,6% en el curs 2019-
2020. Els indicadors de la Comunitat Valenciana superen pràcticament en cinc punts 
percentuals la mitjana nacional en les dues poblacions. 

Quadre 21. Proporció de beneficiaris de les beques generals de l’AGE sobre el total de 
matriculats en grau 

 
Curs acadèmic 

Comunitat Valenciana Espanya 
Sobre total 
d’estudiants 
matriculats 

Sobre estudiants 
de nou ingrés en 

el SUE 

Sobre total 
d’estudiants 
matriculats 

Sobre estudiants 
de nou ingrés en 

el SUE 
2015-2016 30,4% 45,2% 26,5% 40,4% 
2016-2017 30,0% 43,7% 26,3% 40,3% 
2017-2018 31,6% 46,4% 26,8% 40,7% 
2018-2019 31,9% 47,3% 27,1% 41,9% 
2019-2020 31,3% 45,7% 26,6% 40,7% 

Font: Elaboració pròpia a partir de dades del SIIU 

La proporció d’estudiants de màster que són becats pel Ministeri és molt inferior a 
l’observada per al cas d’estudiants de grau, perquè reben beca menys de l’1% dels 
matriculats en aquests cursos de postgrau. 

Quadre 22. Beneficiaris de les beques generals de l’AGE sobre el total de matriculats en 
màster 

  Comunitat Valenciana Espanya 

Curs acadèmic 

Sobre total 
d’estudiants 
matriculats 

Sobre estudiants 
de nou ingrés en 

el SUE 

Sobre total 
d’estudiants 
matriculats 

Sobre estudiants 
de nou ingrés en 

el SUE 
2015-2016 1,5% 23,4% 0,7% 17,4% 
2016-2017 1,0% 22,5% 0,5% 16,5% 
2017-2018 0,9% 20,4% 0,5% 16,0% 
2018-2019 0,9% 21,1% 0,6% 14,9% 
2019-2020 0,8% 20,3% 0,6% 15,4% 

Font: Elaboració pròpia a partir de dades del SIIU 
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Concurrència de beques en un sol alumne 

Un universitari pot rebre diverses beques i aquestes poden procedir d’una o diverses 
administracions públiques. 

Huit de cada deu universitaris de la Comunitat Valenciana reben, a més de la beca 
concedida pel MEFP, alguna ajuda per part de la Generalitat Valenciana. Aquesta proporció 
és molt més elevada que en el conjunt d’Espanya, segons dades contingudes en el SIIU. 

Quadre 23. Beneficiaris de beques generals de l’AGE que també tenen una beca de la 
comunitat autònoma 

Curs acadèmic 
Comunitat 
Valenciana Espanya 

2015-2016 83,0% 13,2% 
2016-2017 82,4% 13,2% 
2017-2018 82,2% 13,6% 
2018-2019 80,9% 13,9% 
2019-2020 78,9% 13,3% 

Font: Elaboració pròpia a partir de dades del SIIU 

Nombre d’anys becat durant l’estudi i duració teòrica de l’estudi 

Un altre indicador de cobertura de les beques és la mitjana d’anys que un titulat ha rebut 
beques per part del MEFP. Si bé les diferències no són significatives, els titulats de les 
universitats valencianes han sigut becats durant més temps que els titulats del conjunt 
d’Espanya. 

Quadre 24. Nombre d’anys becat per l’AGE durant l’estudi (estudiants diplomats) 

Curs acadèmic 
Comunitat 
Valenciana Espanya 

2015-2016 3,19 3,12 
2016-2017 3,14 3,11 
2017-2018 3,18 3,10 
2018-2019 3,21 3,12 
2019-2020 3,19 3,11 

Font: Elaboració pròpia a partir de dades del SIIU 
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Cobertura de les beques concedides per la comunitat autònoma i les universitats 
públiques 

En el subobjectiu 1.3 hem assenyalat que la Comunitat Valenciana fa un esforç 
pressupostari, per a completar el sistema general de beques, superior al d’altres comunitats 
autònomes. Aquest esforç es reflecteix també en termes de cobertura, ja que la proporció 
de matriculats que són beneficiaris d’una beca concedida per l’òrgan autonòmic (27,2%) és 
sensiblement superior a la mitjana estatal (5,7%) en el curs 2019-2020. 

No obstant això, les diferències en relació amb les beques concedides per les universitats 
públiques no són significatives. 

Quadre 25. Proporció de beneficiaris de les beques de les comunitats autònomes i de 
les universitats públiques sobre el total de matriculats 

  Comunitat Valenciana Espanya 

Curs 
acadèmic 

De beques de la 
comunitat 
autònoma 

De beques de les 
universitats 
públiques 

De beques de la 
comunitat 
autònoma 

De beques de les 
universitats 
públiques 

2015-2016 27,6% 5,0% 5,5% 4,1% 
2016-2017 27,3% 5,6% 5,5% 4,5% 
2017-2018 28,8% 4,5% 5,9% 4,6% 
2018-2019 28,8% 5,3% 6,1% 4,4% 
2019-2020 27,2% 5,1% 5,7% 4,2% 

Font: Elaboració pròpia a partir de dades del SIIU 

Subobjectiu 1.7. Les convocatòries de les ajudes incorporen criteris de 
gènere que contribuïsquen a equilibrar la participació en les diferents 
titulacions universitàries? 

Les beques i ajudes a l’estudi són l’instrument essencial per a aconseguir l’equitat en 
l’educació. El règim d’ajudes no inclou en la seua normativa bàsica cap criteri amb la 
finalitat d’incentivar determinades especialitats amb major interés social, o corregir 
desequilibris entre gèneres diferents dels de les pròpies vocacions o esmenar dificultats 
extraordinàries de l’alumnat. Aquests desequilibris en la participació no són 
necessàriament conseqüència d’una desigualtat de gènere. 

La proporció de dones matriculades reflecteix, de manera global, una major presència 
femenina que masculina en el sistema d’estudis universitaris. En el curs 2019-2020, la 
proporció de dones matriculades sobre el total d’estudiants matriculats va arribar al 56,8%. 
S’observa una lleugera tendència alcista d’aquesta proporció en els últims cursos 
acadèmics. La situació a la Comunitat Valenciana és similar a la de la resta d’Espanya i a 
altres països del nostre entorn. 
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Si bé no és objecte de la nostra fiscalització, el major nombre de dones respecte a homes 
que estudien en la universitat pot ser degut a altres factors de desigualtat. Així, per exemple, 
un informe34 elaborat per l’Organització per a la Cooperació i el Desenvolupament 
Econòmic (OCDE), “el major benefici d’un títol d’educació universitària per a dones és degut 
principalment a les significatives altes taxes de desocupació de les dones amb una segona 
etapa d’educació secundària en comparació amb els homes”. És a dir, és possible que 
darrere d’aquesta major proporció de dones que estudien en la universitat s’amague el 
problema d’accés de la dona amb estudis secundaris a treballs ben remunerats, de tal 
manera que es vegen “obligades” a estudiar en la universitat per a reduir les diferències 
retributives en comparació amb els homes. 

Segons les dades disponibles, tal com s’observa en el gràfic següent, la proporció de dones 
beneficiàries de les beques de l’AGE (62%) supera la proporció de dones matriculades (56%) 
en tot el període.  

Aquesta situació pot ser, en part, conseqüència del major rendiment acadèmic de les dones, 
ja que la nota mitjana dels universitaris que han obtingut beca en el període analitzat se 
situa per a les dones en 7,23 i per als homes en 7,02. 

Gràfic 11. Percentatge de matriculats i beneficiaris de beques de l’AGE a la Comunitat 
Valenciana per gènere i curs 

 

Font: Elaboració pròpia a partir de dades del SIIU 

   

                                                            
34 Font: OECD (2021): “¿Por qué acceden más mujeres que hombres a la educación terciaria?”. 
Education Indicators in Focus, núm. 79. Disponible en https://www.educacionyfp.gob.es/inee/ 
publicaciones/publicaciones-periodicas/educacion-indicators-in-focus.html. 
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Feminització de les beques i les titulacions 

Hem analitzat la correlació existent entre la taxa de feminització de les beques i la presència 
de la dona en les universitats de la Comunitat Valenciana, per titulacions agrupades en els 
deu àmbits d’estudi que distingeix el SIIU. 

Quadre 26. Presència35 de la dona en la universitat i proporció de dones becades36 en 
universitats presencials públiques i privades de la Comunitat Valenciana. Curs 2019-
2020 

Àmbit d’estudi 

Presència de la dona 
en les carreres 
universitàries 

Proporció de 
dones becades 

Agricultura, ramaderia, silvicultura, pesca i veterinària 61,5% 11,5% 
Arts i humanitats 65,0% 41,1% 
Ciències 51,6% 38,2% 
Ciències socials, periodisme i documentació 62,5% 38,7% 
Educació 77,6% 45,4% 
Informàtica 14,1% 37,7% 
Enginyeria, indústria i construcció 31,3% 29,6% 
Negocis, administració i dret 56,3% 28,5% 
Salut i serveis socials 70,0% 31,9% 
Serveis 37,7% 33,0% 

Font: Elaboració pròpia a partir de dades del SIIU 

La feminització de determinades titulacions no és necessàriament un reflex de la desigualtat 
de gènere. Algun estudi37 assenyala que els països amb major igualtat de gènere tenen una 
proporció menor de dones que cursen estudis de ciències, tecnologia, enginyeria i 
matemàtiques que aquells països en què es considera que no hi ha igualtat de gènere. Els 
factors que expliquen la major o menor feminització d’algunes titulacions no són objecte 
de la nostra fiscalització, perquè requeriria dur a terme una anàlisi des del punt de vista 
sociològic, que explique els motius pels quals hi ha menys dones en carreres científiques i 
més en carreres relacionades amb la salut. 

No obstant això, cal recalcar que el programa 422.60 de la Conselleria preveu com a 
objectiu afavorir la igualtat d’oportunitats en l’accés als ensenyaments universitaris per 
mitjà de la incorporació de criteris de gènere que equilibren la participació. 

                                                            
35 Percentatge de dones entre el total d’estudiants matriculats. 
36 Percentatge de dones becades sobre el total de dones matriculades. 
37 A. Falk, J. Hermle: “Relationship of gender differences in preferences to economic development and 
gender equality”. Science 362 (2018). Disponible en https://www.science.org/doi/epdf/10.1126/ 
science.aas9899. 
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D’altra banda, la Conferència de Rectors de les Universitats Espanyoles (CRUE) assenyala 
que “en general, les dades mostren desigualtats de gènere molt significatives tant en l’accés 
com en el desenvolupament posterior de la carrera científica” i afig que “observant les 
característiques de gènere del nostre sistema de ciència i tecnologia, convé considerar la 
necessitat de facilitar l’accés de les dones a la ciència i la investigació i el desenvolupament 
de la seua carrera científica” i que “cal plantejar les polítiques necessàries per a l’eliminació 
del biaix de gènere en l’estudiantat”. 

En canvi, els objectius38 de la convocatòria general de beques i ajudes a l’estudi del Ministeri 
són essencialment dos, i cap explícitament relacionat amb els desequilibris en la 
participació:  

 Fer efectiu el dret a l’educació. Atendre la dimensió social de l’educació resulta 
fonamental i és una prioritat de la política educativa garantir, per mitjà de la política de 
beques, que cap estudiant abandone els seus estudis postobligatoris per motius 
econòmics, a fi d’assegurar així la cohesió social i la igualtat d’oportunitats. 

 Col·laborar en l’erradicació de l’abandó escolar. La política de beques ha de resultar un 
instrument eficaç en l’erradicació de l’abandó escolar després de les etapes de 
l’educació obligatòria, i aportar una compensació suficient de l’eventual salari als joves 
que arriben a l’edat requerida per a la seua incorporació al món laboral. 

Dins de l’abast del nostre treball, volem donar resposta a l’objectiu que preveu la 
Conselleria.39 Per a això, en primer lloc, hem elaborat el següent gràfic de dispersió per a 
verificar si es dona suport per mitjà de beques a la feminització de les carreres universitàries 
amb menor nombre de matriculades. 

   

                                                            
38 Pressupostos Generals de l’Estat 2021: Pressupost per programes i memòria d’objectius. Tom VIII 
(secció 18). Disponible en https://www.sepg.pap.hacienda.gob.es/presup/PGE2021Proyecto/ 
MaestroTomos/PGE-ROM/doc/L_21_A_G8.PDF. 
39 La pertinència i idoneïtat d’aquest objectiu hauria de ser objecte d’una avaluació de política pública, 
un abast que excedeix la nostra fiscalització. 
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Gràfic 12. Relació entre la presència de la dona en la universitat i la proporció de dones 
becades. Comunitat Valenciana. Curs 2019-2020 

 

Font: Elaboració pròpia a partir de dades del SIIU 

Un major pendent negatiu hauria significat que en les àrees d’estudi amb menor presència 
de la dona (per exemple, informàtica) hi hauria un major percentatge de dones becades, a 
fi de fomentar i facilitar que el cost no siga un impediment més. La línia de tendència 
(pràcticament plana) ens indica que les beques no interfereixen en la feminització de les 
titulacions, sinó que la proporció de dones becades sobre el total de becats és lineal 
respecte a la proporció de dones matriculades sobre el total d’estudiants matriculats. 

Incorporació en les convocatòries d’ajudes de criteris de gènere que reduïsquen els 
biaixos en la selecció d’àmbits de coneixement i equilibren la participació 

El programa pressupostari 422.60 inclou, com a línia d’actuació 3.2.1, “la incorporació en 
les convocatòries d’ajudes de criteris de gènere que eviten desigualtats i equilibren la 
participació”. 

Hem constatat que en els criteris de valoració i adjudicació de les beques d’estudis 
universitaris i en les beques salari de la GVA, corresponents als cursos acadèmics 2019-
2020 i 2020-2021, s’esmenta que les beques es concediran en ordre descendent, d’acord 
amb la nota mitjana obtinguda per l’alumnat proposat per a concessió, en el curs acadèmic 
anterior o últim realitzat. En aquest supòsit les beques s’adjudiquen fins que s’esgota 
l’import global màxim concedit, i queda exclòs de la beca l’alumnat amb una nota mitjana 
inferior a la de l’alumne/a o alumnes on s’esgota aquest import global màxim. En cas 
d’empat, té preferència el sexe infrarepresentat en la titulació en la qual estiguen 
matriculats/ades; si persisteix l’empat, té preferència la renda més baixa. Aquesta referència 
a la possibilitat d’un empat és l’única referència a criteris de gènere en les convocatòries. 
En la pràctica, i si la nota mitjana s’ordena amb dos decimals, aquest criteri de desempat té 
un efecte molt limitat. 
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En les beques GVA no hi ha encara cap previsió respecte al fet que reduïsquen els biaixos 
per raó de gènere en la selecció d’àmbits de coneixement i equilibren la participació i és en 
la convocatòria de beques salari del curs 2021-2022 quan es regula un règim especial per 
a víctimes de violència de gènere que elimina la majoria de requisits acadèmics per a ser 
beneficiaris de la beca. 

Així mateix, en la majoria de les universitats públiques es fa un seguiment, a través de les 
seues unitats d’igualtat, de protocols de prevenció i actuació en cas de violència de gènere 
i assetjament per raó de sexe, orientació sexual o identitat de gènere. 

Subobjectiu 1.8. Hi ha un sistema mixt de beques que siga equiparable 
als nivells existents als països integrants de la Unió Europea? 

Tots els països d’Europa ofereixen suport financer per a cursar estudis universitaris, per 
mitjà d’un sistema de beques o de préstecs o una combinació dels dos. Als països on 
conviuen beques i préstecs, aquests últims no són molt usats pels estudiants. Solament 
hi ha dos països europeus on no hi ha beques o ajudes, Islàndia i el Regne Unit. Espanya 
ofereix beques universitàries en concurrència competitiva basada en requisits econòmics 
i acadèmics. 

L’educació superior és de vital importància per a la societat i la seua qualitat i accessibilitat 
depenen enormement del finançament. No obstant això, a pesar dels esforços continus, hi 
ha una considerable infrarepresentació de grups desfavorits en educació superior. Per 
aquesta raó, la comunicació de la Comissió Europea titulada “Fer realitat un espai europeu 
d’educació en 2025”40 preveu la inclusió com un dels seus objectius clau, a fi de garantir 
que l’educació superior siga accessible per a diferents poblacions d’estudiants. 

Els sistemes de taxes i ajudes són eines importants de les polítiques nacionals en aquest 
camp, ja que exerceixen un paper de suport (o dissuasiu) per a l’accés a l’educació superior, 
i també poden tindre un impacte sobre els índexs d’avanç i finalització dels estudis. 

Les ajudes públiques s’entreguen principalment en forma de beques i préstecs, encara que 
també a través de beneficis fiscals o prestacions familiars.  

Ajudes econòmiques 

Les beques en funció de les necessitats són el tipus d’ajuda econòmica directa més habitual 
a Europa. Encara que en quasi tots els sistemes europeus d’educació superior hi ha beques 
públiques, les ajudes econòmiques no reembossables es concedeixen als estudiants 
d’acord amb diversos principis segons el país. Es presenten tres tipus d’enfocaments 
d’assignació: beques universals, beques en funció de les necessitats i beques en funció dels 
mèrits. Sovint coexisteixen diferents enfocaments dins d’un mateix sistema d’educació 
superior. 

                                                            
40 Comunicació de la Comissió al Parlament Europeu, al Consell, al Comité Econòmic i Social Europeu 
i al Comité de les Regions titulada “Fer realitat un espai europeu d’educació en 2025”. Brussel·les, 
COM(2020) 625 final. 
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En els sistemes d’educació superior que ofereixen beques en funció de les necessitats, la 
proporció de becaris és, en la majoria dels casos, inferior al 50%. 

Préstecs de finançament públic 

Els préstecs estudiantils existeixen en la majoria dels països, però només s’utilitzen de 
manera generalitzada en alguns. Les condicions d’amortització, inclosos l’inici del 
reembossament, el termini per a completar-lo, els tipus d’interés, les possibilitats 
d’exempció del reembossament, etc. varien d’un país a un altre. 

Els préstecs estudiantils subvencionats (o garantits per l’Estat) ajuden els estudiants a 
prefinançar les seues despeses d’educació superior, però han de reembossar-se a posteriori. 
Aquest tipus d’ajuda existeix en aproximadament dos terços de tots els sistemes europeus 
d’educació superior. En comparació amb les beques públiques, que existeixen en 
pràcticament tots els sistemes, els préstecs són un tipus menys comú d’ajuda pública per 
als estudiants. 

La majoria dels països europeus que tenen un sistema de préstecs de finançament públic 
estan situats al nord d’Europa, segons l’informe Sistemas Nacionales de Tasas y Ayudas a 
los Estudiantes en la Educación Superior Europea 2020/21.41 El Regne Unit (Anglaterra, 
Gal·les i Irlanda del Nord) registra la proporció més elevada de beneficiaris de préstecs, 
amb més del 90% dels estudiants de primer cicle a temps complet amb préstecs subscrits. 
Ací, l’elevat percentatge de beneficiaris de préstecs és indissociable d’unes taxes universals 
i relativament altes (els majors costos d’Europa en taxes universitàries). 

A Espanya es concedeixen ajudes econòmiques directes. No s’ofereixen ajudes públiques a 
través de deduccions fiscals a les 
famílies dels estudiants. En el cas 
d’Espanya, i concretament a la 
Comunitat Valenciana, no hi ha en 
l’actualitat línies de préstec que 
permeten oferir un suport financer 
destinat a l’alumnat que cursa estudis 
universitaris per als cursos acadèmics 
compresos entre 2019-2020 i 2020-

2021. Hi ha un sistema de beques universitàries en règim de concurrència competitiva 
basada en requisits econòmics i acadèmics. 

                                                            
41 Comissió Europea/EACEA/Eurydice, 2020. Sistemas Nacionales de Tasas y Ayudas a los Estudiantes 
en la Educación Superior Europea - 2020/21. Eurydice - Datos y cifras. Luxemburg: Oficina de 
Publicacions de la Unió Europea. 
S’hi inclou informació sobre els 27 estats membres de la UE, així com el Regne Unit, Albània, Bòsnia i 
Hercegovina, Suïssa, Islàndia, Liechtenstein, Montenegro, Macedònia del Nord, Noruega, Sèrbia i 
Turquia. En total, 38 països participants. Dades referides als cursos acadèmics 2019/20 o 2020/21. 

A la Comunitat Valenciana no hi ha 
línies de préstecs que donen suport 
financer a l’universitari. Hi ha un 
sistema de beques universitàries en 
règim de concurrència competitiva 
basada en requisits econòmics i 
acadèmics 
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Entre 2007 i 2010, el Ministeri sí que va regular la concessió de préstecs per a finançar els 
ensenyaments universitaris de màster universitari i de doctorat, dins de les polítiques de 
beques, préstecs i ajudes a l’estudi. 

Amb un sistema de préstecs estudiantils universitaris, els costos de la participació en 
l’educació superior serien (almenys en part) prefinançats per institucions financeres, i els 
estudiants serien els qui reembossarien el préstec amb posterioritat, normalment després 
d’obtindre la titulació o aconseguir una ocupació remunerada. En el cas d’optar-se per 
préstecs de finançament públic, el Govern (autonòmic o central) podria sufragar una part 
dels costos (per exemple a través de tipus d’interés bonificats) o podria oferir una forma de 
garantia pública (els préstecs estudiantils estarien garantits o assegurats per l’Administració 
contra el risc d’impagament i pèrdua).  

En el curs acadèmic 2020-2021 els préstecs de finançament públic existien en 
aproximadament dos terços de tots els sistemes europeus d’educació superior, tal com es 
mostra a continuació. 

Gràfic 13. Ajudes econòmiques públiques directes per a estudiants nacionals de primer 
cicle a temps complet, Curs 2020-2021  

 

Nota: no es pot detallar el Regne Unit. Solament hi ha dos països europeus on no hi ha beques o ajudes, Islàndia 
i Anglaterra (Regne Unit). 

Font: Comissió Europea/EACEA/Eurydice, 2020. Sistemas Nacionales de Tasas y Ayudas a los Estudiantes en la 
Educación Superior Europea - 2020/21. Eurydice – Datos y cifras. Luxemburg: Oficina de Publicacions de la Unió 
Europea (gràfic en pàgina 28) 

El gràfic mostra que tots els països europeus ofereixen almenys un tipus d’ajuda 
econòmica pública directa als seus estudiants de primer cicle d’educació superior. Les 
beques públiques existeixen en quasi tots els sistemes europeus d’educació superior a 
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excepció d’Islàndia i el Regne Unit (Anglaterra). Entre els països que concedeixen tant 
beques públiques com préstecs de finançament públic, la majoria els concep com dos 
mitjans diferents de suport als estudiants. Alguns, no obstant això, els ofereixen 
conjuntament com un “paquet” (Alemanya, Luxemburg, Suïssa, Liechtenstein i Noruega). 

Com a conclusió, de l’anàlisi de l’informe de la Comissió Europea sobre les ajudes 
econòmiques en 38 països es dedueix que: 

 Tots els països europeus ofereixen suport financer als estudiants de primer cicle 
d’educació superior a temps complet.  

 Les beques en funció de les necessitats són el tipus d’ajuda econòmica directa més 
habitual a Europa. 

 L’assignació de les beques en funció de les necessitats no és completament 
independent del rendiment acadèmic. 

 Hi ha diferències substancials entre els països quant a la proporció de beneficiaris de 
les beques. 

 La quantia de les beques varia considerablement d’un país a un altre. 

 Els préstecs estudiantils existeixen en la majoria dels països, però només s’utilitzen de 
manera generalitzada en alguns. 

 L’accés a les ajudes econòmiques públiques directes (beques i préstecs) sol estar limitat 
per l’edat (no així a Espanya). 

 Aproximadament la meitat dels països europeus ofereix ajudes econòmiques als 
progenitors dels estudiants (no a Espanya). 

OBJECTIU 2. EL SISTEMA ACTUAL DE BEQUES UNIVERSITÀRIES ÉS 
EFICAÇ PER A ACONSEGUIR LA CONTINUÏTAT DELS ESTUDIS, LA 
MILLORA DEL RENDIMENT ACADÈMIC I LA CONSECUCIÓ DEL TÍTOL 
UNIVERSITARI? 

L’objectiu de les beques universitàries de l’AGE (principalment per mitjà del Ministeri 
d’Educació i Formació Professional) i de la GVA és garantir la igualtat d’oportunitats, 
ajudant els estudiants que volen estudiar i no disposen dels mitjans econòmics necessaris 
per a fer-ho. 

En aquest apartat, analitzem l’estratègia i definició del sistema de beques universitàries, el 
procediment de gestió i tramitació de les beques i el seu impacte respecte als objectius 
últims que persegueix: l’accés a la universitat i la consecució del títol universitari. A més, 
s’analitza la seua fortalesa com a instrument d’estímul per a incentivar el rendiment 
acadèmic. 
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Subobjectiu 2.1. El sistema de beques s’emmarca en una estratègia 
predefinida l’eficàcia de la qual puga ser avaluada?  

El sistema de beques universitàries, com a element clau de la política educativa, ha de 
formar part d’una estratègia formalitzada en la qual es plantegen els objectius realistes i 
mesurables. 

L’estratègia s’ha de concebre com un sistema d’accions conscientment planificades, 
coherents, amb objectius, procediments i polítiques, i dirigides a millorar el procés de gestió 
de beques sobre la base del seguiment i l’avaluació dels seus resultats. 

Si bé la GVA disposa d’un pla estratègic de subvencions en el qual inclou la línia 
específica de beques i ajudes per a l’alumnat universitari i estudis superiors, en la nostra 
opinió, els indicadors previstos en les fitxes pressupostàries són massa generals i s’han 
de completar amb indicadors que concreten els resultats de les actuacions i indiquen les 
fites que cal aconseguir durant l’exercici pressupostari. És fonamental la identificació 
d’objectius quantificables i indicadors per al seu seguiment. La Conselleria d’Innovació, 
Universitats, Ciència i Societat Digital podria prendre com a referència la metodologia i 
concreció del pla estratègic del MEFP i, sobretot, aprofitar la informació del SIIU, que 
ofereix una sèrie d’indicadors que faciliten el seguiment a escala nacional, per 
comunitats autònomes i per universitats. Tot això a fi de contribuir a millorar l’avaluació 
de la política en matèria de beques. 

Pla Estratègic de Subvencions 2021-2023 del MEFP 

La Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions, estableix en el seu article 8.1 
que els òrgans de les administracions públiques o qualssevol ens que proposen 
l’establiment de subvencions, amb caràcter previ han de concretar en un pla estratègic de 
subvencions els objectius i efectes que es pretenen amb la seua aplicació, el termini 
necessari per a la seua consecució, els costos previsibles i les fonts de finançament. 

En compliment d’aquesta obligació, al maig de 2021 es va aprovar el Pla Estratègic de 
Subvencions (PES) 2021-2023, amb l’objectiu d’ajudar a la planificació, l’execució i el 
seguiment de les subvencions gestionades pel Ministeri. Recull la informació relativa a un 
total de 74 línies de subvenció, agrupades en 8 objectius estratègics. Amb el Pla es pretén 
dotar el Ministeri d’una eina que facilitarà majors cotes d’eficàcia i eficiència en la gestió i 
un funcionament més transparent. 

L’objectiu estratègic 5 del pla és garantir la igualtat d’oportunitats en l’exercici del dret a 
l’educació i per a aquest objectiu es preveu el 87% de la despesa total en subvencions. 

En el PES 2021-2023 del MEFP s’indica que “les beques i ajudes a l’estudi de caràcter general 
per a estudiants que cursen estudis postobligatoris i per a estudiants amb necessitats 
específiques de suport educatiu, d’ara en avant Sistema Estatal de Beques, [...] constitueixen 
amb molta diferència les ajudes amb major dotació pressupostària del MEFP”. Per a 
aquestes ajudes cal assenyalar que s’està treballant en l’objectiu d’anticipar el moment de 
la notificació als estudiants sobre el compliment dels requisits econòmics de la unitat 
familiar, de manera que puguen preveure, abans del començament del curs, si els serà 
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concedida la beca. Aquest objectiu es considera important per al curs 2022-2023, ja que 
en anticipar la notificació sobre el compliment dels requisits econòmics, tenint en compte 
que els estudiants sol·licitants de beca coneixen les seues dades acadèmiques, farà que 
puguen determinar si poden obtindre la beca i decidir, atés que ho coneixen abans del 
començament del curs, si iniciar o continuar els estudis. 

El pla inclou un règim de seguiment i avaluació contínua. Així, les fitxes de les diferents 
línies de subvenció incorporen una sèrie d’indicadors de resultats que, oportunament 
mesurats, permetran efectuar un adequat seguiment de la seua execució i una estimació 
de la seua efectivitat per a aconseguir els fins del Pla.  

Addicionalment, tal com preveu l’article 14 del Reglament de la Llei 38/2003, de 17 de 
novembre, General de Subvencions, s’haurà d’elaborar abans del 30 d’abril de cada any un 
informe sobre el grau d’avanç de l’aplicació del pla, els seus efectes i les repercussions 
pressupostàries i financeres que es deriven de la seua aplicació. Aquest informe, juntament 
amb el pla actualitzat, serà remés a la Secretaria d’Estat de Pressupostos i Despeses i 
comunicat a les Corts Generals. 

Pla Estratègic de Subvencions 2020-2023 de la Conselleria d’Innovació, Universitats, 
Ciència i Societat Digital 

El pla estratègic de subvencions del programa 422.60, “Universitat i estudis superiors”, per 
al període 2020-2023, s’integra en el Pla Estratègic de Subvencions de la Conselleria 
d’Innovació, Universitats, Ciència i Societat Digital (d’ara en avant, PESCI). 

L’estratègia en matèria d’ajudes als estudis superiors es desplegarà en una triple dimensió: 

 La dimensió social, establint unes condicions que faciliten la igualtat d’oportunitats, 
promoguen l’estudi i el rendiment acadèmic, així com la mobilitat nacional i 
internacional. 

 La recerca de l’excel·lència en l’àmbit acadèmic. 

 La incentivació de la mobilitat dels nostres estudiants. 

Les principals línies d’actuació seran: 

 Establir requisits econòmics i acadèmics en la concessió de les ajudes que corregisquen 
les desigualtats. 

 Incorporar criteris de gènere que equilibren la participació en els estudis. 

 Ampliar la cobertura de les necessitats objecte de les ajudes. 

 Establir línies d’ajuda que eviten l’abandó dels estudis per motius econòmics. 

 Implantar actuacions dirigides a una millor i major inserció laboral. 

 Buscar fórmules que permeten agilitar el procediment de gestió. 
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 Promoure la posada en marxa d’un sistema d’informació àgil i actualitzada. 

L’objectiu estratègic número 1 del PESCI és “garantir la igualtat d’oportunitats en l’accés als 
estudis universitaris i superiors incrementant la cobertura i tipologia de beques i ajudes, 
agilitant el procés de concessió i primant els resultats acadèmics favorables i la situació 
econòmica desfavorable de l’alumnat”. S’intenta aconseguir a través de la línia de subvenció 
S1313000, “Beques a l’alumnat per a ensenyaments universitaris i estudis superiors”, en són 
beneficiaris els alumnes d’ensenyaments universitaris i la forma de concessió és la 
concurrència competitiva. 

Aquesta línia té com a finalitat facilitar i incentivar la realització d’ensenyaments 
universitaris a l’alumnat en funció de l’expedient acadèmic i del nivell de recursos 
econòmics, així com millorar i reforçar la formació de l’alumnat d’estudis universitaris i 
superiors. 

L’elaboració de noves bases reguladores de les subvencions o modificació de les existents, 
en cas de ser necessari, i una convocatòria anual per a la concessió de les ajudes per 
concurrència competitiva contribuirien a aconseguir l’objectiu. 

El PESCI assenyala costos anuals previsibles de 30,8 milions d’euros en els exercicis 
pressupostaris 2020 a 2023, que es financen amb fons propis que seran gestionats per la 
Direcció General d’Universitats. 

El Pla Estratègic de Subvencions 2016-2019 anterior va ser elaborat per la Conselleria 
d’Educació, Investigació, Cultura i Esport, i aprovat per la Resolució de 30 d’agost de 2016, 
del conseller d’Educació, Investigació, Cultura i Esport. Aquest pla preveia les línies de 
subvenció de la llavors Direcció General d’Universitat, Investigació i Ciència, agrupades en 
huit objectius estratègics, dels quals de l’1 al 5 corresponien a línies de subvenció del 
programa 422.60, “Universitat i estudis superiors”. 

Al juny de 2019 es constitueix la Conselleria d’Innovació, Universitats, Ciència i Societat 
Digital, per la qual cosa és aquesta conselleria la que inclouria a partir d’aquell moment el 
sistema autonòmic de beques universitàries en el seu pla estratègic de subvencions. 

A diferència del PES del MEFP, el PESCI no desenvolupa en la mateixa mesura els indicadors 
de resultats. Si bé sí que s’esmenten tres indicadors relacionats amb el sistema de beques 
a l’alumnat d’ensenyaments universitaris (són els mateixos que es descriuen en la fitxa 
pressupostària del programa 422.60 i que esmentem en el subapartat següent), trobem a 
faltar que per a cada indicador no s’haja definit el seu valor actual (situació de partida) i els 
valors desitjats com a objectiu per als anys de vigència de la subvenció. 

Indicadors pressupostaris 

El programa 422.60 de la Direcció General d’Universitats intenta actuar sobre la “dimensió 
social dels estudis universitaris garantint la igualtat d’oportunitats en l’accés a la universitat 
i als estudis superiors”. Per a això planteja els objectius bàsics següents: 

1. Agilitar el procés de concessió de beques i ajudes universitàries. 
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2. Afavorir la igualtat d’oportunitats en l’accés als ensenyaments universitaris incorporant 
criteris de gènere que equilibren la participació. 

3. Incrementar la cobertura i tipologia de beques i ajudes als estudiants universitaris 
primant els resultats acadèmics favorables i la situació econòmica desfavorable de 
l’alumnat. 

Les línies d’actuació que es proposen per a aconseguir els objectius (detallades en l’apèndix 
1 d’aquest informe) són de caràcter genèric, és a dir, no s’han concretat en actuacions o 
dates previstes de realització. No és possible, per tant, detectar les desviacions que es 
produïsquen ni els problemes que sorgisquen i incidisquen en la seua consecució.  

Els indicadors per objectius que es plantegen en el pressupost de 2020 són únicament tres: 

 Per a l’objectiu 3.1 (“Agilitar el procés de concessió de beques i ajudes universitàries”), 
es planteja subscriure cinc convenis de col·laboració amb les universitats i mantindre 
un total de deu reunions de coordinació amb les universitats. 

 Per a l’objectiu 3.3 (“Incrementar la cobertura i tipologia de beques i ajudes als 
estudiants universitaris”), l’indicador pressupostari assenyala arribar a les 55.227 
beques concedides.  

Immobilisme en l’elaboració d’objectius i indicadors pressupostaris relacionats amb les 
ajudes i beques 

En els pressupostos dels exercicis 2018 a 2021 s’observa un cert immobilisme en la fixació 
dels objectius i indicadors, així com en la quantificació de la majoria.  

Els objectius pressupostaris són els tres objectius bàsics assenyalats amb anterioritat i no 
apareix cap indicador que quantifique el segon, per la qual cosa aquest objectiu definit no 
podrà ser quantificat i, per tant, no podrà controlar-se ni avaluar-se. 

La quantificació dels indicadors pressupostaris és similar excepte en el nombre de beques 
a concedir en els pressupostos de 2018 a 2021. 

Quadre 27. Indicadors pressupostaris del programa 422.60 de la Generalitat Valenciana. 
Per exercici pressupostari 

Indicadors 2018 2019 2020 2021 
Convenis de col·laboració amb les universitats  5 5 5 5 
Mantindre reunions coordinació amb les universitats 10 10 10 10 
Beques previstes 49.328 53.205 55.227 52.000 
Grau de compliment (beques concedides/previstes) 86,7% 80,6% 80,0% n/d 

Font: Pressupostos de la Generalitat Valenciana 2018 a 2021 

La DGU no ens ha facilitat informació sobre el compliment dels dos primers indicadors 
pressupostaris. Per tant, desconeixem el resultat de l’evolució i seguiment d’aquests 
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objectius pressupostaris i no podem concloure sobre el grau d’eficàcia obtingut en cada 
exercici. 

Respecte al nombre de beques autonòmiques, la DGU ens ofereix informació sobre les 
concedides de 2018 a 2020. El grau de compliment és superior al 80% en els últims anys. 

Subobjectiu 2.2. Les beques concedides han tingut un efecte positiu en 
el rendiment acadèmic? 

L’efecte de la beca sobre el rendiment acadèmic és aparentment positiu, contribueix a 
un major nombre de crèdits aprovats i a l’obtenció d’una millor nota mitjana 
d’expedient, especialment si el beneficiari rep l’ajuda quatre anys o més. No obstant 
això, no s’observa que la duració mitjana dels estudis diferisca entre els titulats becats o 
els que no han rebut beca. 

Per a analitzar la eficàcia de les beques universitàries i en quina mesura promouen la 
igualtat d’oportunitats hem utilitzat les dades existents en el Sistema Integrat d’Informació 
Universitària (SIIU) que contenen informació de tots els estudiants matriculats en les 
universitats espanyoles per a cada curs acadèmic, informació sociodemogràfica, de 
rendiment acadèmic, de sol·licitud de beques, de mobilitat, etc. 

A causa de la falta d’informació específica no hem pogut segregar l’efecte de les beques 
pròpies de la Generalitat Valenciana. No obstant això, entenem que l’anàlisi següent és 
representativa de la realitat dels becaris de les universitats valencianes, ja que huit de cada 
deu becaris del MEFP són també beneficiaris de beques convocades per la GVA. Analitzem 
ací indicadors del rendiment dels universitaris valencians que estudien en universitats 
presencials, que en la nostra opinió són més representatives de la influència de les beques 
en l’aprofitament i continuïtat en l’estudi dels becats. Els becaris en universitats presencials 
valencianes representen un 97,2% del total de becats en el curs 2019-2020. 

Anàlisi de la taxa de rendiment, èxit i avaluació dels becats que realitzen els seus estudis 
de grau en universitats presencials de la Comunitat Valenciana 

Per a avaluar l’efecte o no de les beques en els resultats acadèmics, el SIIU publica els 
indicadors següents: 

 Taxa de rendiment, que és la proporció dels crèdits superats sobre els crèdits 
matriculats. 

 Taxa d’èxit, que és la proporció dels crèdits superats sobre els crèdits presentats. 

 Taxa d’avaluació, que és la proporció dels crèdits presentats sobre els matriculats. 

El rendiment mitjà dels alumnes de grau de les universitats presencials de la Comunitat 
Valenciana i que són beneficiaris de beques generals del MEFP va ser del 93,3% en el curs 
2019-2020, mentre que aquest col·lectiu en el conjunt d’Espanya va aconseguir el 91,6%. 
En els cursos previs a l’esclat de la pandèmia de la covid-19, el rendiment a la Comunitat 
Valenciana s’acostava al 89%, un punt percentual per damunt de la mitjana espanyola. 
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En el cas de la Comunitat Valenciana, la taxa d’èxit oscil·la entorn del 92,6% i la taxa 
d’avaluació es manté en el 96,4% fins al curs 2018-2019. L’increment del valor que prenen 
els indicadors de rendiment en el curs 2019-2020 és conseqüència de la pandèmia i de les 
mesures preses en aquest curs excepcional. 

Quadre 28. Taxes de rendiment, èxit i avaluació dels becaris en universitats presencials 
públiques de la Comunitat Valenciana i a Espanya 

 Comunitat Valenciana Espanya 

Indicador 
Curs   
15-16 

Curs   
16-17 

Curs   
17-18 

Curs   
18-19 

Curs  
19-20 

Curs  
15-16 

Curs   
16-17 

Curs   
17-18 

Curs   
18-19 

Curs   
19-20 

Taxa de rendiment 89,2% 89,4% 89,1% 89,2% 93,3% 88,2% 88,1% 88,0% 87,7% 91,6% 
Taxa d’èxit 92,6% 92,7% 92,5% 92,5% 95,5% 92,3% 92,2% 92,3% 92,0% 94,8% 
Taxa d’avaluació 96,4% 96,4% 96,4% 96,4% 97,7% 95,5% 95,5% 95,4% 95,4% 96,7% 

Font: Elaboració pròpia a partir de dades del SIIU 

A fi de verificar l’efecte positiu que han tingut les beques concedides en el rendiment dels 
becats hem comparat les taxes anteriors dels becaris amb les dels alumnes que no han 
sigut beneficiaris de beques generals de l’AGE.  

Es posa de manifest l’efecte positiu de les beques en 
superar totes les taxes dels becats les taxes dels no 
becats. És molt significativa la diferència en el cas de la 
taxa de rendiment (crèdits superats dels matriculats), que 
es manté en dotze punts percentuals fins al curs 2018-
2019. Els becats es presenten més a les avaluacions de 
les assignatures en què estan matriculats (taxa 

d’avaluació) i aproven un major percentatge de crèdits de les assignatures a què es 
presenten (taxa d’èxit). 

Les diferències entre les taxes de rendiment, èxit i avaluació dels becaris i dels no becaris 
de les universitats presencials de la Comunitat Valenciana superen les observades a escala 
nacional en tots els cursos excepte el curs 2019-2020, excepcional per la pandèmia de 
coronavirus. 

  

Efecte positiu de les 
beques en superar tots 
els indicadors de 
rendiment dels becats els 
dels no becats 
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Gràfic 14. Diferència entre les taxes de rendiment, èxit i avaluació dels becaris i els no 
becaris a la Comunitat Valenciana i a Espanya. Percentatge 

  

Font: Elaboració pròpia a partir de les dades del SIIU 

Duració mitjana de l’estudi: nombre d’anys per a acabar la carrera universitària 

L’efecte de les beques en el rendiment podem també mesurar-lo comparant la duració 
mitjana de l’estudi, és a dir, el nombre mitjà d’anys que tarden els estudiants a graduar-se 
distingint els qui han tingut beca dels qui no.  

Quadre 29. Duració mitjana dels estudis (estudiants diplomats) distingint el cas dels 
becaris dels no becats a la Comunitat Valenciana 

 Duració mitjana becaris Duració mitjana no becats 
Duració 

teòrica del 
grau (anys) 

Curs  
15-16 

Curs 
16-17 

Curs 
17-18 

Curs 
18-19 

Curs 
19-20 

Curs 
15-16 

Curs 
16-17 

Curs 
17-18 

Curs 
18-19 

Curs 
19-20 

4 4,5 4,6 4,7 4,7 4,8 4,6 4,8 4,8 4,8 4,9 
5 5,4 5,7 5,8 5,6 5,7 5,4 5,6 5,6 5,6 5,6 

Font: Elaboració pròpia a partir de les dades del SIIU 

La duració mitjana dels estudis pràcticament no varia entre els titulats becats o els qui no 
han rebut beca, per la qual cosa no es constata que la beca tinga un efecte rellevant en 
l’acabament anticipat dels estudis. Aquesta conclusió també es confirma a escala nacional, 
tal com es mostra en el quadre següent. 
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Quadre 30. Duració mitjana dels estudis (estudiants diplomats) distingint el cas dels 
becaris dels no becats a Espanya 

 Duració mitjana en becaris Duració mitjana no becats 
Duració 

teòrica del 
grau (anys) 

Curs 
15-16 

Curs 
16-17 

Curs 
17-18 

Curs 
18-19 

Curs 
19-20 

Curs 
15-16 

Curs 
16-17 

Curs 
17-18 

Curs 
18-19 

Curs 
19-20 

4 4,6 4,7 4,8 4,8 4,9 4,7 4,8 4,9 4,9 5,0 
5 5,4 5,6 5,7 5,7 5,8 5,5 5,7 5,8 5,8 5,8 

Font: Elaboració pròpia a partir de les dades del SIIU 

Nota mitjana de l’expedient acadèmic 

A partir del curs 2018-2019, per a obtindre una beca del MEFP en el primer any d’universitat 
n’hi ha prou amb una nota mitjana de 5,0 punts. En línia amb aquesta reforma, en el curs 
2021-2022 es va reduir a l’aprovat la nota per a aconseguir beca per a cursar un màster 
habilitant, en compte dels 6,5 exigits fins a aquell moment, tant en primer curs com en 
segon.42 Aquests canvis en la nota d’accés a la beca juntament amb els augments 
pressupostaris asseguren encara més la igualtat d’oportunitats en l’accés a l’educació 
universitària.  

A partir de les dades del SIIU analitzem la influència de la beca en la nota mitjana del titulat. 

Quadre 31. Nota mitjana de l’expedient (estudiants diplomats) en estudis de grau dels 
beneficiaris de beques generals de l’AGE a la Comunitat Valenciana 

Temps becat  Curs 15-16 Curs 16-17 Curs 17-18 Curs 18-19 Curs 19-20 
1 any becat 7,14 7,10 7,03 7,05 7,02 
2 anys becat 7,15 7,12 7,12 7,16 7,11 
3 anys becat 7,29 7,31 7,30 7,34 7,31 
4 anys o més becat 7,50 7,48 7,49 7,51 7,52 
Total (becat algun any) 7,35 7,33 7,32 7,36 7,34 

Font: Elaboració pròpia a partir de dades del SIIU 

L’evolució al llarg dels cinc cursos acadèmics no assenyala variacions significatives en les 
notes, però sí que s’aprecia un lleuger augment de la nota mitjana en augmentar el nombre 
d’anys que l’estudiant ha sigut beneficiari de les beques generals de l’AGE. 

  

                                                            
42 Resolució de 28 de juliol de 2021, de la Secretaria d’Estat d’Educació, per la qual es convoquen 
beques de caràcter general per al curs acadèmic 2021-2022, per a estudiants que cursen estudis 
postobligatoris. Extracte en el BOE de 2 d’agost de 2021. 
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Quadre 32. Nota mitjana de l’expedient de graduat a la Comunitat Valenciana 
distingint si ha sigut beneficiari o no de beques generals de l’AGE 

Comunitat Valenciana  Curs 15-16 Curs 16-17 Curs 17-18 Curs 18-19 Curs 19-20 
No becat cap any 7,27 7,23 7,25 7,28 7,27 
Becat algun any 7,35 7,33 7,32 7,36 7,36 

Font: Elaboració pròpia a partir de dades del SIIU 

Les notes mitjanes de l’expedient dels estudiants diplomats a la Comunitat Valenciana que 
han sigut becats algun any superen les corresponents als alumnes que no s’han beneficiat 
de les beques generals de l’AGE. La beca ha contribuït lleugerament a la millora de 
l’expedient acadèmic de l’estudiant becat. 

Subobjectiu 2.3. El sistema de beques ajuda a reduir l’abandó prematur 
del sistema educatiu universitari? 

Per a continuar l’avaluació de l’eficàcia de la política de beques, hem comparat les taxes 
d’abandó (el nombre d’estudiants de nou ingrés en una titulació que no es matriculen en 
aquesta mateixa titulació el curs següent ni tampoc el curs posterior) i la taxa de canvi 
d’estudi, segons que l’estudiant siga o no beneficiari d’algunes de les ajudes que formen 
part del sistema general de beques. 

La taxa d’abandó el primer any de grau en el curs 2017-2018 indica la proporció 
d’estudiants de nou ingrés matriculats en aquest curs i que 
no es matriculen en aquest estudi en el curs 2018-2019 ni 
en 2019-2020. Aquest indicador arriba al 13,6% en el cas dels 
becaris de l’AGE en universitats valencianes, inferior a la taxa 

en el conjunt d’Espanya (15,2%). 

  

Els no becats 
abandonen més els 
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Gràfic 15. Evolució de la taxa d’abandó el primer any dels beneficiaris de beques de 
l’AGE a la Comunitat Valenciana i a Espanya 

 

Font: Elaboració pròpia a partir de dades del SIIU 

El major nombre d’abandons es produeix després del primer any. Pot observar-se un 
increment en la continuïtat en els estudis a mesura que van transcorrent els cursos 
matriculats. La taxa d’abandó dels estudis disminueix molt ràpidament amb el transcurs 
dels anys, tant en becats com en no beneficiaris de les beques generals de l’AGE. 

Quadre 33. Taxes d’abandó dels beneficiaris de beques generals de l’AGE en estudis de 
grau a la Comunitat Valenciana  

 
Curs   
11-12 

Curs   
12-13 

Curs    
13-14 

Curs 
14-15 

Curs   
15-16 

Curs   
16-17 

Curs   
17-18 

Taxa d’abandó el 1r any 15,2% 12,9% 14,2% 13,5% 12,8% 13,7% 13,6% 
Taxa d’abandó el 2n any 5,9% 6,2% 5,5% 5,2% 5,0% 5,7% -- 
Taxa d’abandó el 3r any 3,5% 2,6% 2,9% 2,4% 2,7% -- -- 
Taxa general d’abandó 24,6% 21,7% 22,6% 21,1% 20,5% -- -- 

Font: Elaboració pròpia a partir de dades del SIIU 
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Quadre 34. Taxes d’abandó dels no beneficiaris de beques generals de l’AGE a la 
Comunitat Valenciana 

 
Curs   
11-12 

Curs   
12-13 

Curs    
13-14 

Curs 
14-15 

Curs   
15-16 

Curs   
16-17 

Curs   
17-18 

Taxa d’abandó el 1r any 18,0% 18,6% 21,4% 21,3% 16,4% 16,4% 17,1% 
Taxa d’abandó el 2n any 6,6% 7,9% 7,0% 6,3% 6,6% 6,4% -- 
Taxa d’abandó el 3r any 4,2% 3,5% 4,0% 3,2% 3,5% -- -- 
Taxa general d’abandó 28,9% 30,0% 32,4% 30,9% 26,5% -- -- 

Font: Elaboració pròpia a partir de dades del SIIU 

La taxa d’abandó en no beneficiaris de beques de l’AGE és superior a l’observada en el 
col·lectiu de becats. En el gràfic es pot observar la composició de la taxa d’abandó general 
com a suma dels abandons del primer, segon i tercer any d’estudis.  

Gràfic 16. Diferència entre les taxes d’abandó de no becaris i becats a la Comunitat 
Valenciana i a Espanya 

 

Font: Elaboració pròpia a partir de dades del SIIU 

S’observa una tendència alcista en la diferència de la taxa general d’abandó de becats i no 
becats en el període en el qual hi ha dades del SIIU disponibles a Espanya. Només en el 
curs 2015-2016 disminueixen a causa de la reducció de quasi cinc punts en les taxes 
d’abandó dels estudiants no becats a escala autonòmica que té l’origen en el primer curs 
de titulació. 
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En canvi, no s’observen diferències rellevants en la taxa de canvi d’estudi,43 amb resultats 
molt similars amb independència que els estudiants hagen rebut o no una beca. 

Quadre 35. Taxes de canvi d’estudi dels beneficiaris de beques generals de l’AGE a la 
Comunitat Valenciana. Universitats presencials 
 

Curs   
11-12 

Curs   
12-13 

Curs    
13-14 

Curs 
14-15 

Curs   
15-16 

Curs   
16-17 

Curs   
17-18 

Taxa de canvi el 1r any 7,4% 6,4% 7,8% 7,1% 6,9% 7,2% 7,4% 
Taxa de canvi el 2n any 2,6% 3,1% 2,4% 2,2% 1,9% 2,2% -- 
Taxa de canvi el 3r any 1,9% 1,0% 1%% 0,8% 0,9% -- -- 
Taxa global de canvi 11,9% 10,5% 11,2% 10% 9,7% -- -- 

Font: Elaboració pròpia a partir de dades del SIIU 

Quadre 36. Taxes de canvi d’estudi dels no beneficiaris de beques generals de l’AGE a 
la Comunitat Valenciana. Universitats presencials 
 

Curs   
11-12 

Curs   
12-13 

Curs    
13-14 

Curs 
14-15 

Curs   
15-16 

Curs   
16-17 

Curs   
17-18 

Taxa de canvi el 1r any 7,1% 6,6% 7,7% 7,0% 7% 7,8% 7,4% 
Taxa de canvi el 2n any 2,7% 3,7% 2,5% 2,3% 2,6% 2,3% -- 
Taxa de canvi el 3r any 2,2% 1,2% 1,2% 1,0% 1,1% -- -- 
Taxa global de canvi 11,9% 11,5% 11,4% 10,4% 10,7% -- -- 

Font: Elaboració pròpia a partir de dades del SIIU 

Subobjectiu 2.4. És significatiu el cost potencialment improductiu dels 
becats que han abandonat els seus estudis o no s’han graduat després 
de sis anys des del seu ingrés?  
Taxa de pèrdua de beca 

La taxa de pèrdua de beca podria ser un indicador de l’eficàcia de les beques, en haver-se 
concedit a alumnes que no han complit els requisits per al seu manteniment.  

La pèrdua de la beca pot ser deguda a l’incompliment d’algunes condicions específiques 
com una nota mitjana mínima o no haver aprovat el nombre o percentatge mínim 
d’assignatures o crèdits establits en les bases de la convocatòria. En aquests casos sí que 
seria improductiu el cost corresponent a les beques concedides, ja que no han complit 
l’objectiu per al qual es van concedir. No obstant això, les causes de denegació o de 
revocació de les beques són diverses i no es poden atribuir únicament als mals resultats 

                                                            
43 Taxa de canvi de l’estudi: percentatge d’estudiants d’una cohort de nou ingrés en el curs X, 
matriculats en el títol T, en la universitat U, que no s’han matriculat en aquest títol T durant dos cursos 
seguits, no s’han graduat i s’han matriculat en algun altre títol (RD 1393). 
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acadèmics de l’alumne (per exemple, per canvis en la situació econòmica, per no estar 
matriculat en el nombre mínim exigit d’assignatures o crèdits en el present curs, per estar 
matriculat en els últims crèdits per segona vegada o posteriors sense aconseguir el nombre 
mínim de crèdits, etc.). 

Basant-nos en aquest indicador no podem parlar exactament d’un cost improductiu de les 
beques, ja que els alumnes continuen amb els estudis però sense beca, encara que sí que 
podem assenyalar que, en alguns casos, la beca concedida no ha aconseguit l’objectiu per 
al qual es va concedir en no aconseguir-se els resultats acadèmics desitjats. 

Quadre 37. Taxa de pèrdua de beca en estudis de grau a la Comunitat Valenciana 
 

Curs   
12-13 

Curs   
13-14 

Curs   
14-15 

Curs   
15-16 

Curs   
16-17 

Curs   
17-18 

Pèrdua de la beca en el primer curs 29,7% 30,0% 27,8% 31,0% 29,6% 29,7% 
Pèrdua de la beca en el segon curs 12,2% 12,6% 14,6% 12,1% 12,3% -- 
Pèrdua de la beca en el tercer curs 6,0% 6,8% 6,6% 6,7% -- -- 

Font: Elaboració pròpia a partir de dades del SIIU 

Tal com s’aprecia en el quadre, a mesura que avança en els estudis és més difícil que el 
becari perda la beca. No obstant això, és elevat el percentatge d’estudiants que perden la 
beca el primer any dels estudis, i probablement a això contribueixen les elevades taxes 
d’abandó i de canvi d’estudis en primer curs (vegeu el subobjectiu 2.3). 

Càlcul de la “beca improductiva” en el curs 2015-2016 a la Comunitat Valenciana  

Entenem per beca improductiva l’import concedit a aquells becaris que no s’han graduat. 
Es calcularia multiplicant l’import de les beques concedides a la Comunitat Valenciana per 
la taxa d’abandó general dels becaris en el curs 2015-2016 (últim del qual tenim informació 
sobre la taxa general, xifrada en el 20,5%). 
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Quadre 38. Càlcul de la beca improductiva en el curs 2015-2016 a la Comunitat 
Valenciana 

Òrgan concedent 
Import concedit 15-16 

(milers d’euros) 

Taxa d’abandó 
general dels 

becaris 15-1644 

Beca improductiva 
curs 15-16 (milers 

d’euros) 
AGE 114.044 -- 23.379 
GVA  15.673 -- 3.213 
Universitats públiques 7.995 -- 1.639 
Total 137.712 20,5% 28.231 

Font: Elaboració pròpia a partir de les dades del SIIU 

El cost potencialment improductiu dels becats per alguna administració que van iniciar els 
seus estudis el curs 2015-2016 i els han abandonats ascendeix a uns 28 milions d’euros. 

La nostra estimació és raonablement coherent amb els càlculs facilitats per les universitats 
públiques. 

Cost dels becaris no graduats en un període de sis anys 

Segons les dades rebudes de les universitats públiques valencianes, podríem estimar que, 
en el període analitzat, el 32% dels universitaris que no s’han graduat en un període de sis 
anys eren becaris. Es podria quantificar en més de 33 milions d’euros l’import de les beques 
corresponents als becats no graduats després de sis anys de permanència en la universitat. 

   

                                                            
44 No hi ha disponibilitat de dades per a calcular les taxes de manera específica segons l’òrgan 
concedent, per la qual cosa a l’efecte del nostre treball hem pres la hipòtesi genèrica de mateixa taxa 
d’abandó. 
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Quadre 39. Nombre de becats que no s’ha graduat després de sis anys des del seu 
ingrés en la universitat. Import de les beques rebudes per ells 

Curs acadèmic 

Nombre 
d’alumnes que no 

s’han graduat 
després de sis 

anys 

Nombre de 
becats no 
graduats 

després de sis 
anys (a) 

Import de les beques 
dels alumnes becats 

que no s’han graduat 
en sis anys (b)  

% becats entre 
els no graduats 

en 6 anys 
2010-2011 8.079 2.629 7.802.418 32,5% 
2011-2012 7.004 2.558 7.291.292 36,5% 
2012-2013 6.825 2.213 6.999.128 32,4% 
2013-2014 6.698 2.201 5.626.099 32,9% 
2014-2015 8.364 2.263 5.943.406 27,1% 

Totals 36.970 11.864 33.662.342 32,1% 

(a) Alumnes beneficiaris d’alguna beca que no s’han titulat després de sis anys des del seu primer ingrés en una 
titulació de grau (és a dir, en el curs d’acabament considerat), independentment que hagen estat matriculats en 
tots els cursos d’aquest període. 
(b) Els imports inclosos en la taula es refereixen exclusivament als descomptes oferits per les beques oficials. S’hi 
inclouen els imports totals percebuts per l’alumne en la trajectòria considerada (sis anys des del seu primer ingrés). 

Font: Elaboració pròpia sobre la base dels qüestionaris rebuts de les universitats públiques valencianes. La 
Universitat de València (UV) no remet informació sobre aquest tema. 

Subobjectiu 2.5. És adequat el procés de concessió de beques i ajudes 
universitàries? 

Els estudiants han de conéixer, abans de l’inici del curs, si compleixen els requisits 
econòmics per a rebre o no aquestes ajudes i planificar així el seu curs acadèmic. 

És imprescindible una reforma de la gestió administrativa de les beques que permeta 
avançar la notificació de la resolució.  

Cronograma del procés de gestió de les beques  

El sistema autonòmic de beques intenta facilitar i incentivar la realització d’ensenyaments 
universitaris a l’alumnat en funció de l’expedient acadèmic i del nivell de recursos 
econòmics. L’elaboració de noves bases reguladores de les subvencions o modificació de 
les existents, en cas de ser necessari, i una convocatòria anual primerenca contribuirien a 
aconseguir l’objectiu. 

La presentació de sol·licituds i documentació, d’acord amb la convocatòria, la baremació 
per la comissió tècnica avaluadora, la resolució de concessió i la justificació de les activitats 
dins del termini són les diferents fites del procediment. 

A continuació es mostra el cronograma de les beques per a estudis universitaris i de les 
beques salari de la Generalitat Valenciana corresponents al curs 2019-2020. Hi podem 
constatar les fites següents en el procés de la gestió. 



Auditoria operativa de les beques a l’alumnat d’ensenyaments universitaris. 
Exercicis 2016-2020 

82 
 

1. La Generalitat Valenciana convoca les beques d’estudis universitaris 154 dies després 
d’haver-se iniciat el curs 2019-2020. El termini de presentació de sol·licituds de beca és 
de 28 dies, després dels quals passen 224 dies fins a la publicació de 
l’adjudicació/denegació de les beques. El pagament a les universitats es fa 283 dies 
després de la publicació.  

Així, el pagament per la Generalitat de les beques d’estudis universitaris a les 
universitats públiques es fa 689 dies després de l’inici del curs acadèmic (vegeu el 
subobjectiu 1.5), tal com es pot observar en el cronograma. 

La demora del pagament pot originar problemes de liquiditat a les universitats 
públiques, no al sol·licitant de la beca, ja que la sol·licitud l’eximeix, en principi, del 
pagament de les taxes acadèmiques, encara que sí que persisteix la incertesa sobre la 
resolució. En cas de denegació, la universitat requerirà el pagament del total de la 
matricula a l’alumne. 

2. Les beques salari es convoquen abans de la data d’inici del curs acadèmic, 
concretament 42 dies abans. El termini de sol·licitud acaba 16 dies després d’haver-se 
iniciat el curs acadèmic. El procés de gestió de la beca fins a la publicació de la resolució 
d’adjudicació/denegació dura 117 dies. Finalment, el de mitjana ponderada de 
pagament (tenint en compte que hi ha tres dates diferents de pagament) és de 149 
dies.  

En conseqüència, el termini mitjà ponderat des de l’inici de curs acadèmic fins a la data 
de pagament per la Generalitat a les universitats de les beques salari és de 282 dies.  

Aquesta demora en el pagament a les universitats és parcialment compensada per 
l’anticipació que realitzen les universitats públiques de les beques salari del curs 2019-
2020 (vegeu el subobjectiu 1.5). 
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Gràfic 17. Cronograma beques estudis universitaris. Curs acadèmic 2019-2020 

Font: Elaboració pròpia a partir d’informació de resolucions dels DOGV 
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Gràfic 18. Cronograma beques salari. Curs acadèmic 2019-2020 

Font: Elaboració pròpia a partir d’informació de resolucions dels DOGV 
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Admissió/denegació de sol·licituds 

Quadre 40. Resultat de la tramitació de beques de caràcter general de la GVA  

Estat 
Curs 

16-17 
Curs 

17-18 
Curs 

18-19 
Curs 

19-20 
Curs 

20-21 Mitjana 
Admeses 3.660 3.981 3.909 3.446 2.841 3.567 
Denegades 8.453 8.219 7.787 4.825 5.764 7.010 
Sol·licituds 12.113 12.200 11.696 8.271 8.605 10.577 

Font: Elaboració pròpia sobre la base dels qüestionaris rebuts de les universitats públiques valencianes (no inclou 
beques salari) 

El 34% de sol·licituds de beques de la GVA d’estudiants de les universitats públiques 
valencianes s’han resolt favorablement. 

Les causes de denegació de les sol·licituds de beques de la GVA més destacades s’ofereixen 
a continuació. Hem d’assenyalar que una sol·licitud pot ser denegada per una o diverses 
causes. 

Quadre 41. Resum principals causes de denegació de beques de la GVA en les 
universitats públiques valencianes (excepte la Universitat de València) 

Causa de la denegació  
Curs 

16-17 
Curs 

17-18 
Curs 

18-19 
Curs 

19-20 
Curs 

20-21 Mitjana 
Incompatibilitat amb beca MEFP 1.619 1.995 1.728 951 1.545 1.568 
Acadèmiques 1.699 1.924 1.702 1.191 1.032 1.510 
Patrimoni 1.448 1.352 1.231 1.181 1.212 1.285 
Renda 697 772 890 667 631 731 
Falta documentació o no complir 
termini presentació 724 730 606 52 521 527 

Nota: Una mateixa sol·licitud pot tindre més d’una denegació. 

Font: Elaboració pròpia sobre la base dels qüestionaris rebuts de les universitats públiques valencianes a excepció 
de la Universitat de València 

Segons les dades obtingudes de les universitats públiques valencianes amb excepció de la 
Universitat de València (que no ofereix aquest detall), la major causa de denegació és la 
incompatibilitat amb la beca del MEFP (mitjana del 35,2%). Després d’aquesta, les causes 
acadèmiques i la possessió d’un patrimoni superior a l’indicat en la convocatòria són 
l’origen de la majoria de les denegacions d’aquest tipus de beques (34 i 29,9% 
respectivament de mitjana). 
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Quadre 42. Resultat de la tramitació de beques de caràcter general MEFP  

Estat 
Curs  

16-17 
Curs  

17-18 
Curs  

18-19 
Curs  

19-20 
Curs  

20-21 Mitjana 
Admeses 37.612 38.570 39.085 38.333 42.566 39.233 
Denegades 20.589 20.346 19.635 20.473 20.161 20.241 
Total sol·licituds 58.201 58.916 58.720 58.806 62.727 59.474 

Font: Elaboració pròpia sobre la base dels qüestionaris rebuts de les universitats públiques valencianes 

El 66% de sol·licituds de beques MEFP d’estudiants de les universitats públiques valencianes 
s’han resolt favorablement. 

Les causes de denegació de les sol·licituds de beques del MEFP més destacades s’ofereixen 
a continuació. Hem d’assenyalar que una sol·licitud pot ser denegada per una o diverses 
causes. 

Quadre 43. Resum principals causes de denegació de beques MEFP en les universitats 
públiques valencianes 

Causa de la denegació 
Curs  

16-17 
Curs  

17-18 
Curs 

18-19 
Curs 

19-20 
Curs 

20-21 Mitjana 
Patrimoni 9.033 8.849 8.650 7.276 7.752 8.312 
Renda 5.365 5.887 6.458 7.128 8.474 6.662 
Acadèmiques 7.471 6.503 6.142 6.317 5.428 6.372 
Falta documentació 798 1.068 529 579 481 691 
No ser alumne de la 
Universitat 

615 739 569 520 621 613 

Independència no 
acreditada 

517 706 441 386 528 516 

Nota: Una mateixa sol·licitud pot tindre més d’una denegació. 

Font: Elaboració pròpia sobre la base dels qüestionaris rebuts de les universitats públiques valencianes 

La major causa de denegació (encara que disminuint en el període) és la possessió d’un 
patrimoni superior a l’assenyalat en la convocatòria (mitjana del 41,1%). Li segueix la 
superació del llindar 1 de renda, encara que la tendència d’aquesta causa és positiva en els 
cursos analitzats (mitjana del 32,9%). Les causes acadèmiques són l’origen del 31,5% de les 
denegacions d’aquest tipus de beques.  

Aspectes de millora 

Segons les universitats, entre les principals millores a introduir en el procés de gestió de les 
beques hi hauria les següents: 
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 Millorar la coordinació i comunicació entre GVA i les unitats de gestió de beques de les 
universitats. 

 La publicació d’una resolució provisional en totes les convocatòries de les beques de 
GVA, que possibilitara la presentació d’al·legacions als estudiants. Els gestors entenen 
que en aquests moments provocaria un retard en la resolució definitiva i en el 
pagament, però no descarten que puga realitzar-se una resolució provisional a més 
llarg termini. 

 Es considera convenient treballar directament amb l’aplicació del MEFP per a la gestió 
de les beques d’aquesta administració. 

 Incrementar el pressupost destinat a millorar les aplicacions de gestió de beques 
pròpies. 

 Compartir l’accés a la informació dels expedients dels sol·licitants de les convocatòries 
del MEFP i GVA en format reutilitzable. S’agilitarien els tràmits en considerar-se validats 
alguns dels requisits que ja han sigut valorats per altres unitats per a aquestes 
convocatòries. 

Addicionalment, com a aspecte de millora que pot aplicar la Generalitat Valenciana, 
descrivim a continuació les bones pràctiques implantades a Catalunya en relació amb 
l’acreditació econòmica. 

Acreditació econòmica dels sol·licitants per la Generalitat de Catalunya 

En el marc de les convocatòries anuals, els estudiants que sol·liciten una beca poden 
formalitzar la seua matrícula sense el pagament previ dels preus públics per serveis 
acadèmics. No obstant això, les secretaries dels centres universitaris poden requerir 
cautelarment l’abonament dels preus públics esmentats a aquells que no complisquen els 
requisits establits en la convocatòria corresponent. 

A l’efecte del que s’estableix en el paràgraf anterior i amb la finalitat d’unificar els criteris 
que apliquen les universitats públiques de Catalunya, la Generalitat de Catalunya va establir 
un procediment que permet acreditar als estudiants que previsiblement compleixen els 
requisits per a obtindre una beca de caràcter general, de manera que puguen formalitzar 
la matrícula sense el pagament previ dels preus públics per serveis acadèmics (denominada 
acreditació MATRC). Aquesta acreditació l’atorga l’Agència de Gestió d’Ajuts Universitaris i 
de Recerca, AGAUR.45 

L’objecte d’aquest procediment consisteix en l’obtenció d’una acreditació de caràcter 
econòmic als efectes exclusius de formalitzar la matrícula sense el pagament previ dels 
preus públics dels serveis acadèmics, dirigida als estudiants que desitgen sol·licitar la beca 
de caràcter general de l’AGE.  

                                                            
45 https://dogc.gencat.cat/ca/document-del-dogc/index.html?documentId=789754. 
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Per a obtindre l’acreditació MATRC, AGAUR comprovarà el compliment dels requisits 
econòmics previstos en la resolució per la qual es convoquen beques de caràcter general 
per a estudiants d’estudis postobligatoris. 

Entenem que aquest procediment d’obtenció d’una acreditació de caràcter econòmic al 
sol·licitant d’una beca es podria estendre a la Generalitat Valenciana. Un sistema eficaç 
d’acreditació dels requisits econòmics de les beques de caràcter general, seguint l’exemple 
de la Generalitat de Catalunya, contribuiria a agilitar el procés de concessió de beques i 
ajudes universitàries (objectiu bàsic del programa 422.60) i a la seguretat de l’estudiant 
d’obtindre una beca. 

Gràcies a aquesta acreditació, la tramitació de les unitats de beques també s’agilitaria, ja 
que els garantiria el compliment dels requisits econòmics i s’assegurarien d’eximir el 
sol·licitant d’una beca del pagament de la matrícula. Únicament haurien de verificar el 
compliment de la resta dels requisits acadèmics per a continuar tramitant la beca. 

Avançar la tramitació de les beques, objectiu de la reforma de l’AGE 

En l’actualitat, és habitual que un estudiant no sàpia si tindrà beca fins després del període 
nadalenc, o fins i tot més tard, tal com va assenyalar l’Observatori de Beques.46 L’objectiu 
de la proposta presentada per aquest òrgan consultiu es que l’any acadèmic 2022-2023 els 
estudiants sàpien si tindran beca abans de començar el curs.  

El càlcul de les quanties de cada beca és un procés complex que depén de múltiples factors. 
A més, les convocatòries inclouen algunes excepcions i situacions particulars (matrícula 
parcial, estudis no presencials, complements de formació o treball de fi de grau no rebran 
tots els tipus de quantia). Els llindars de renda relacionats amb el nombre de membres 
computables de la unitat familiar es publiquen cada any per mitjà de l’anomenat “decret 
de llindars” (correspondrà més o menys quantia de beca en funció del llindar de renda 
familiar de l’estudiant). 

Els ministeris d’Educació i Formació Professional i d’Universitats continuen treballant en la 
reforma de la gestió administrativa que permetrà avançar diversos mesos la sol·licitud de 
les beques. L’avançament en la publicació del reial decret de llindars també ajudarà a una 
gestió més ràpida de les beques. 

La gestió de les sol·licituds és un procés complex que implica diverses administracions i que 
requereix canvis de gran importància en el sistema actual. No obstant això, ha de ser una 
línia de treball prioritària per a les administracions implicades, ja que l’agilitació dels tràmits 

                                                            
46 Situació assenyalada per l’Observatori Universitari de Beques, Ajudes a l’Estudi i Rendiment 
Acadèmic, en la seua reunió de febrer de 2021. Aquest Observatori es crea per mitjà del Reial Decret 
1220/2010, d’1 d’octubre, com un òrgan consultiu adscrit a la Secretaria General d’Universitats del 
Ministeri d’Educació. 
És un òrgan col·legiat format per representants del Consell d’Universitats, de la Conferència General 
de Política Universitària, dels agents socials i econòmics, dels consells socials de les universitats i dels 
estudiants. 
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administratius permetria avançar la notificació de la resolució i, per tant, el cobrament dels 
alumnes. 

Per a aconseguir una política de beques i ajudes a l’estudi “que garantisca que cap estudiant 
abandone els seus estudis per motius econòmics”, des del MEFP s’està impulsant una 
revisió en profunditat del model actual del sistema de beques i ajudes a l’estudi que s’ha 
de traduir en una reforma que assegure la igualtat d’oportunitats en l’accés a l’educació. 

En els últims anys s’ha revisat l’estructura de llindars, s’han modificat els requisits acadèmics 
baixant a cinc la nota d’accés a les beques d’estudis no universitaris i s’ha reduït la quantia 
variable en favor de la quantia fixa. A més, s’intentarà flexibilitzar el sistema de manera que 
siga possible compatibilitzar l’estudi i el treball. Aquestes millores se sumen a la reactivació 
de l’Observatori de Beques o a l’augment pressupostari a escala estatal.  

Ha de continuar-se amb la millora del procés de gestió del sistema estatal de beques i 
ajudes a l’estudi, en coordinació amb les comunitats autònomes i les universitats.  

Nou procediment de beques per al curs 2022-202347 

El MEFP té previst implantar un nou procediment de beques. Com a novetat per al curs 
2022-2023, el MEFP preveu avançar el termini en la gestió de les beques. Per a això, el 
termini de presentació de sol·licituds començarà a l’abril/maig i s’estendrà fins a final de 
maig/juny. A continuació, s’iniciarà una primera fase de tramitació de les sol·licituds per 
part de les unitats de beques de les universitats, en la qual es revisaran dades sobre la unitat 
familiar. Posteriorment, el MEFP encreuarà informació amb l’Agència Estatal 
d’Administració Tributària per a l’obtenció de les dades econòmiques de la unitat familiar, 
i remetrà una primera comunicació als interessats, respecte al compliment dels requisits 
econòmics.  

A partir d’aquesta primera comunicació, durant els mesos d’agost/setembre els interessats 
podran modificar en la seua sol·licitud les dades acadèmiques, així com presentar 
al·legacions sobre les possibles denegacions econòmiques. Als mesos de setembre/octubre 
es realitzarà una segona tramitació per part de les unitats de beques, respecte dels requisits 
acadèmics. 

Finalment, hi ha previst que entre els mesos d’octubre/desembre es puguen anar assignant 
les ajudes per part del MEFP.  

Quant a la difusió d’aquest nou model de gestió, el MEFP va informar que tenen previst 
fer-ne una campanya de publicitat i van sol·licitar la col·laboració de totes les universitats 
per a donar publicitat també a tots els estudiants.  

   

                                                            
47 Acta 24-9-21 de la Comissió de Selecció de Becaris de la UPV. 
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GLOSSARI DE TERMES48 

Crèdit (ECTS, de les sigles en anglés European Credit Transfer and Accumulation System): 
Els crèdits ECTS expressen el volum d’aprenentatge basat en els resultats d’aprenentatge 
definits i la seua càrrega de treball associada. 60 crèdits ECTS s’assignen als resultats 
d’aprenentatge i la càrrega de treball associada d’un curs acadèmic a temps complet o el 
seu equivalent, que normalment comprén una sèrie de components educatius als quals 
s’assignen els crèdits (sobre la base dels resultats d’aprenentatge i la càrrega de treball). Els 
crèdits ECTS s’expressen generalment en nombres enters. 

Duració mitjana dels estudis: Nombre mitjà d’anys que tarden els estudiants a graduar-se, 
segons la duració teòrica de l’estudi. 

Estudiant universitari de nou ingrés en l’estudi de grau: És la persona que accedeix per 
primera vegada, en la data de referència, a una titulació de grau en alguna universitat 
espanyola. 

Llindar de renda familiar: Factor determinant dels tipus d’ajuda als quals podria accedir un 
estudiant en funció de la seua renda familiar. Els llindars estan ordenats de manera que el 
llindar 1 es correspon amb les rendes familiars més baixes i el llindar 3 amb les més altes. 

Preus públics universitaris: Tots els costos que es cobren als estudiants d’educació 
superior, incloent-hi l’ensenyament, la matrícula, l’admissió i la certificació. 

Quantia variable: En el procés d’assignació de les beques, una vegada que s’han assignat 
les quanties fixes, el romanent es reparteix a través d’una fórmula matemàtica que assigna 
una quantitat d’aquest romanent a cada becari en funció de la seua renda i del seu 
rendiment acadèmic.  

Sistema Integrat d’Informació Universitària: Plataforma informàtica de recollida, 
processament, anàlisi i difusió de dades del sistema universitari espanyol. Està dividida en 
diferents àrees i en cada una es disposa de variables i indicadors que permeten realitzar 
una anàlisi exhaustiva de les diverses dimensions del sistema universitari. Una de les àrees 
és la referida a la de les beques i ajudes a l’estudi, concedides per l’Estat, les comunitats 
autònomes i les universitats. 

Taxa d’abandó de l’estudi: Situació que ocorre quan transcorren més de dos anys sense 
matricular-se, tenint en compte que es distingeix entre les assenyalades a continuació. 

Taxa d’abandó de l’estudi el primer any: Percentatge d’estudiants d’una cohort de nou 
ingrés en estudis de grau que no es troben matriculats en l’estudi en els dos cursos 
següents. L’indicador taxa d’abandó el primer any assenyala la proporció d’estudiants de 

                                                            
48 Font: Annex I, “Definiciones”. de Datos y cifras 2020-2021 SIIU. “9. Becas y ayudas al estudio”. 
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nou ingrés en el curs X que s’han matriculat en aquest curs i que no es matriculen en aquest 
estudi ni en cap altre en el curs X+1 ni X+2. 

Taxa d’abandó de l’estudi global: És la suma de les taxes d’abandó del primer, segon i 
tercer any. 

Taxa d’abandó el segon any: Proporció d’estudiants de nou ingrés en el curs X que estan 
matriculats en el mateix estudi en el curs X+1, que no s’han titulat, i no estan matriculats 
en aquest estudi ni en cap altre en el curs X+2 ni X+3. 

Taxa d’abandó el tercer any: Proporció d’estudiants de nou ingrés en el curs X que estan 
matriculats en el mateix estudi en el curs X+1 i X+2, que no s’han titulat, i no estan 
matriculats en aquest estudi ni en cap altre en el curs X+3 ni X+4. 

Taxa d’avaluació: Relació percentual entre nombre de crèdits presentats i nombre de 
crèdits matriculats.  

Taxa de canvi de l’estudi el primer any: Percentatge d’estudiants d’una cohort de nou 
ingrés en estudis de grau que es matriculen en un altre estudi en els dos cursos següents.  

Taxa de canvi de l’estudi global: És la suma de la taxa de canvi de l’estudi el primer any 
més la taxa de canvi de l’estudi el segon any més la taxa de canvi de l’estudi el tercer any.  

Taxa de pèrdua de beca després del primer curs: Percentatge d’estudiants d’una cohort 
de nou ingrés en el sistema universitari, que ha sigut becat el primer any i que en el curs 
següent perden la condició de becari i segueixen matriculats en el sistema universitari. En 
el SIIU reflecteix el percentatge d’estudiants de nou ingrés en el sistema universitari en el 
curs X/X+1 que són beneficiaris de beques generals en aquest curs i en el curs X+1/X+2 
segueixen matriculats i no han sigut beneficiaris de beques generals. 

Taxa de pèrdua de beca després del segon curs: Percentatge d’estudiants d’una cohort de 
nou ingrés en el sistema universitari, que ha sigut becat el primer i el segon any i que en el 
curs següent perden la condició de becari i segueixen matriculats en el sistema universitari. 
Percentatge d’estudiants de nou ingrés en el sistema universitari en el curs X/X+1 que són 
beneficiaris de beques generals en aquest curs i en el següent i en el curs X+2/X+3 
segueixen matriculats i no han sigut beneficiaris de beques generals. 

Taxa de pèrdua de la beca en el tercer curs: Percentatge d’estudiants de nou ingrés en el 
sistema universitari en el curs X/X+1 que són beneficiaris de beques generals en aquest 
curs i en els dos següents i en el curs X+3/X+4 segueixen matriculats i no han sigut 
beneficiaris de beques generals. 

Taxa de rendiment: Relació percentual entre nombre de crèdits superats i nombre de 
crèdits matriculats.  

Taxa d’èxit: Relació percentual entre nombre de crèdits superats i nombre de crèdits 
presentats.  
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Titulat: És l’individu que ha conclòs els seus estudis i ha obtingut un títol o una graduació 
acadèmica, normalment de rang universitari. 
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ÍNDEX D’ABREVIACIONS  

AGE Administració General de l’Estat 

DGU  Direcció General d’Universitats 

GVA Generalitat Valenciana 

MEFP Ministeri d’Educació i Formació Professional 

PESCI Pla Estratègic de Subvencions de la Conselleria d’Innovació, Universitats, Ciència 
i Societat Digital 

SIIU Sistema Integrat d’Informació Universitària 

SUE Sistema universitari espanyol 

SUV Sistema universitari valencià 

UA Universitat d’Alacant 

UJI Universitat Jaume I 

UMH Universitat Miguel Hernández 

UPV Universitat Politècnica de València 

UV Universitat de València 

   



 

   

 
 
 
ANNEX I 
Objectius, subobjectius i criteris d’auditoria 
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Objectius d’auditoria Subobjectius d’auditoria Criteris d’auditoria 

1. El sistema actual de 
beques contribueix a 
garantir la igualtat 
d’oportunitats perquè 
aquells que volen estudiar 
i que no disposen dels 
mitjans econòmics 
necessaris puguen fer-ho? 

1.1. L’import de les beques és suficient per a atendre la 
despesa subvencionada? 

Import mitjà de l’ajuda a la Comunitat Valenciana vs. altres 
comunitats autònomes 
Import mitjà de l’ajuda vs. cost econòmic mitjà del servei 
subvencionat 

1.2. L’import mitjà de les beques concedides ha evolucionat en 
funció del cost de la vida? 

Evolució de l’import mitjà de l’ajuda vs. evolució de l’IPC i vs. evolució 
de les taxes universitàries en cinc cursos acadèmics 

1.3. És equiparable l’esforç del sistema de beques autonòmic 
amb la resta de les autonomies? 

Proporció que representa l’import concedit per l’administració 
educativa autonòmica en relació amb l’import concedit per 
l’Administració de l’Estat 
Proporció que representa l’import concedit per l’administració 
educativa autonòmica en relació amb el producte interior brut de la 
comunitat autònoma 
Import mitjà concedit en relació amb el nombre total d’estudiants 
universitaris matriculats en les universitats de la comunitat autònoma 

1.4. Es facilita informació i orientació suficient a l’estudiant 
universitari sobre les diferents beques disponibles? 

Contingut de les pàgines web diferents que continguen informació 
d’ajudes 

1.5. El pagament de les ajudes es realitza de manera oportuna i 
abans de l’inici del curs acadèmic? 

Diferència de dies entre data d’inici del curs acadèmic i data de 
pagament 

1.6. És adequada la cobertura de les beques a la Comunitat 
Valenciana? 

Percentatge de becaris en educació universitària sobre el total 
d’alumnes matriculats 

1.7. Les convocatòries de les ajudes incorporen criteris de 
gènere que contribuïsquen a equilibrar la participació en les 
diferents titulacions universitàries? 

Verificació de la incorporació en les convocatòries d’ajudes de criteris 
de gènere que reduïsquen els biaixos i equilibren la participació. 
Distribució per sexe dels beneficiaris i matriculats 

1.8. Existeix un sistema mixt de beques que siga equiparable 
als nivells existents als països integrants de la Unió Europea? 

Països que complementen les beques amb préstecs en condicions 
especials per a educació universitària  
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Objectius d’auditoria Subobjectius d’auditoria Criteris d’auditoria 

2. El sistema actual de 
beques universitàries és 
eficaç per a aconseguir la 
continuïtat dels estudis, la 
millora del rendiment 
acadèmic i la consecució 
del títol universitari? 

2.1. El sistema de beques s’emmarca en una estratègia 
predefinida l’eficàcia de la qual puga ser avaluada? 

Identificació d’objectius quantificables i indicadors per a seguiment 

2.2. Les beques concedides han tingut un efecte positiu en el 
rendiment acadèmic? 

Indicadors de rendiment acadèmic 
Nota mitjana del titulat becat vs. no becat 
Temps d’obtenció de la titulació 

2.3. El sistema de beques ajuda a reduir l’abandó prematur del 
sistema educatiu universitari? 

Taxes d’abandó d’estudis universitaris 

2.4. És significatiu el cost potencialment improductiu dels 
becats que han abandonat els seus estudis o no s’han graduat 
després de sis anys des del seu ingrés? 

Import de les beques dels alumnes becats que no s’han graduat 
després de sis anys des del seu ingrés en la universitat 
Cost implícit dels beneficiaris que abandonen els estudis o no s’han 
titulat després de sis anys  

2.5. És adequat el procés de concessió de beques i ajudes 
universitàries? 

Cronograma de les beques universitàries en el curs 19-20 
Terminis de resolució per cada una de les universitats 
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TRÀMIT D’AL·LEGACIONS  

Prèviament al tràmit d’al·legacions i segons el que preveuen les seccions 1220 i 3200 del 
Manual de fiscalització de la Sindicatura, el 24 de gener de 2022 es va remetre a la Direcció 
General d’Universitats, que pertany a la Conselleria d’Innovació, Universitats, Ciència i 
Societat Digital, el document de treball que recollia els principals aspectes de la fiscalització 
realitzada (objectiu i abast de l’auditoria, conclusions, recomanacions, observacions i 
evidències obtingudes) una vegada finalitzada la fase del treball de camp, per a l’anàlisi i 
perquè ens enviaren els seus comentaris i observacions. 

En l’esborrany de l’informe elaborat a partir d’aquest document de treball s’han recollit, si 
era el cas, les observacions i s’han efectuat les modificacions que ha considerat oportunes 
la Sindicatura, derivades de la fase a què s’ha fet referència adés. 

Posteriorment, en compliment de l’article 16 de la Llei de la Generalitat Valenciana 6/1985, 
d’11 de maig, de Sindicatura de Comptes, i de l’article 55.1.c del Reglament de Règim 
Interior de la Sindicatura de Comptes, així com de l’acord del Consell d’aquesta institució 
pel qual va tindre coneixement de l’esborrany de l’Informe, aquest es va remetre el 9 de 
març de 2022 a la consellera d’Innovació, Universitats, Ciència i Societat Digital, perquè 
formulara les al·legacions que estimaren convenients, amb un termini que va finalitzar el 25 
de març de 2022. 

Dins del termini concedit s’hi van presentar al·legacions. Pel que fa al contingut de les 
al·legacions i al seu tractament, cal assenyalar el següent:  

1. Totes les al·legacions s’han analitzat detingudament.  

2. Cap al·legació ha sigut admesa i per això no s’ha alterat el contingut de l’Informe.  

En els annexos II i III s’incorporen el text de les al·legacions formulades i l’informe motivat 
que se n’ha emés i que ha servit perquè la Sindicatura les estimara o desestimara. 
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APROVACIÓ DE L’INFORME  

En compliment de l’article 19.j de la Llei de la Generalitat Valenciana 6/1985, d’11 de maig, 
de Sindicatura de Comptes, de l’article 55.1.h del seu Reglament de Règim Interior i dels 
programes anual d’actuació de 2021 i 2022 d’aquesta institució, el Consell de la Sindicatura 
de Comptes, en la reunió del dia 6 d’abril de 2022, va aprovar aquest informe de 
fiscalització. 
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Sindicatura de Comptes 

c/ Sant Vicent, 4 – 46002 Valencia 

 

En relación con el borrador para alegaciones del informe de Auditoría 

Operativa de las becas al alumnado de enseñanzas universitarias remitido por 

esa Institución y, en concreto, en relación con las recomendaciones contenidas 

en el mismo, por la presente quisiéramos realizar las siguientes observaciones: 

Respecto de la recomendación n.º 1, la Dirección General de 

Universidades asigna a la gestión de las becas y ayudas, y por tanto a la promoción 

del acceso a los estudios superiores, los recursos y medios de que dispone, debiendo 

de atender asimismo al resto de atribuciones que le confiere el Decreto 243/2019, 

de 25 de octubre, del Consell, por el que se aprueba el Reglamento orgánico y funcional de la 

Conselleria de Innovación, Universidades, Ciencia y Sociedad Digital y entre las que se 

encuentran  aquellas relativas a la formulación , ejecución y seguimiento de la política 

universitaria y de formación superior, a la regulación y gestión administrativa de las 

competencias de la Generalitat relativas a universidades, centros, estructuras y enseñanzas 

universitarias, al fomento y desarrollo del Sistema Universitario Valenciano, e impulso de su 

calidad, competitividad e internalización; a la elaboración y mantenimiento del mapa de 

titulaciones del Sistema Universitario Valenciano, a la propuesta de modelo de financiación 

universitaria y de las tasas académicas universitarias y de estudios superiores ; así como a la 

evaluación y prospectiva y a las enseñanzas artísticas superiores. 

Para la totalidad de las atribuciones encomendadas a la Dirección General 

de Universidades, se cuenta con un unos recursos personales y materiales 

limitados, por lo que se entiende que, más que una mera reasignación de los 

recursos disponibles debería recomendarse un incremento de los mismos. Un 

incremento de recursos humanos, materiales y técnicos que no depende de la 

voluntad de la Dirección General de Universidades, y para cuya materialización, a 

través de los presupuestos anuales, se requiere de la aquiescencia de otros 

departamentos de la Generalitat.  

A este respecto cabe apuntar, adicionalmente y a modo de ejemplo, que 

únicamente en lo que se refiere a las becas salario, y tras la modificación de las 

bases por las que se regulan, que han aumentado el número de potenciales 

beneficiarios de las mismas, se han recibido 12.332 solicitudes para el curso 

académico actual, mientras que para el curso académico anterior se alcanzó el 

número de 7.815 solicitudes. 

En cuanto a la información suministrada a la que se hace mención en la 

recomendación n.º 2, y sin prejuicio de que ésta se intenta mejorar 
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constantemente (por ejemplo, mediante la introducción de tutoriales o 

información FAQ’s como se ha hecho recientemente), en este momento existe 

un portal web en el que se suministra una información completa y actualizada en 

relación con las becas y ayudas que corren a cargo de los presupuestos de la 

Generalitat, que son sobre las que esta administración ostenta competencia. No 

obstante, no existiría inconveniente en facilitar enlaces a los correspondientes 

sitios web donde se alberga la información de becas y ayudas de otras 

administraciones o instituciones (Ministerio de Educación o universidades). 

 
Respecto de la recomendación n.º 3 relativa a la diligencia en el pago de 

las becas, cabe mencionar que, además de otros factores, depende asimismo de 
la existencia de personal y medios necesarios para su adecuada tramitación. Tal 
y como se comentado para la recomendación n.º 1. No obstante, se recuerda 
que, al margen de posibles retrasos en la resolución de concesión de las 
diferentes convocatorias, una vez resueltas, la tramitación económica y por tanto 
la transferencia a las universidades es directa, rápida y fluida. Además, existe un 
convenio con las mismas por el que, una vez publicadas las diferentes 
resoluciones de concesión, las universidades proceden a su pago inmediato.  

 
La recomendación n.º 4 referente a la introducción de criterios para 

incentivar o evitar desequilibrios entre géneros aborda cuestiones que han de 
abordarse con suma cautela y empatía, de manera que en ningún supuesto 
pueda suponer una vulneración del principio de igualdad del estudiantado y al 
tiempo atienda las necesidades que cada colectivo pueden tener o demandar. A 
este respecto, se recuerda que se ha incorporado en las convocatorias de becas, 
medidas de corrección en las titulaciones feminizadas o masculinizadas de 
manera que se reparen los desequilibrios que se dan por razones de sexo o 
género y que pueden generar a largo plazo una sociedad desequilibrada en sus 
profesiones y en los patrones sociales que estas profesiones ofrecen al conjunto 
de la sociedad. Así, en caso de empate en igualdad de méritos o criterios 
exigidos, se conceda la beca a las personas cuyo sexo está infrarrepresentado 
en la titulación solicitada.  

 

Respecto de las recomendaciones n.º 5 y n.º 6, esta dirección general, 

tiene previsto revisar de manera integral todo el sistema de indicadores de su 

actividad. Los indicadores ligados a las becas y su alcance en particular. 

También, y en todo caso aprovechar la existencia de una técnica dedicada en 

exclusiva a la gestión de las bases de datos, incluido el SIIE. 
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Por su parte, respecto del establecimiento de un sistema de acreditación 
de cumplimiento de los requisitos económicos con carácter previo, similar al 
establecido en Cataluña (contenido en la recomendación n.º 8) debe tenerse en 
cuenta que la situación económica del estudiante y de su familia, puede variar de 
un curso académico a otro. Por lo que se considera el conocimiento actualizado 
de los datos económicos de las personas solicitantes, mediante al acceso a los 
datos fiscales de los interesados, a través de comunicación directa con la 
Agencia Tributaria en el momento de la tramitación, tal y como se realiza hoy en 
día, ofrece una mayor fiabilidad y no supone una demora en la gestión de las 
becas. No obstante, se trata de una medida que se podría estudiar, por si 
supusiera una mejora significativa. 

 

Por último, no quisiéramos dejar de agradecer el trabajo realizado por la 
Sindicatura de Comptes que sin duda coadyuvará a este centro directivo a 
mejorar la gestión de las becas y ayudas al estudiantado, contribuyendo con ello 
a promover el acceso universal a los estudios superiores. 

 

LA DIRECTORA GENERAL DE UNIVERSIDADES 
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ANÀLISI DE LES AL·LEGACIONS EFECTUADES A l’ESBORRANY DE 
L’INFORME DE FISCALITZACIÓ D’AUDITORIA OPERATIVA DE LES 
BEQUES A L’ALUMNAT D’ENSENYAMENTS UNIVERSITARIS 

Per mitjà d’un escrit de 25 de març de 2022 de la directora general d’Universitats 
(Conselleria d’Innovació, Universitats, Ciència i Societat Digital) es van remetre les 
al·legacions a l’esborrany de l’informe esmentat, respecte de les quals s’assenyala el que 
segueix: 

Primera al·legació 
Apartats de l’esborrany de l’Informe 

 Apartat 4, “Recomanacions”, punt 1, pàgina 9. 

Comentaris 

L’entitat assenyala que més que una mera reassignació dels recursos disponibles hauria de 
recomanar-se un increment d’aquests, qüestió que no depén de la voluntat de la Direcció 
General d’Universitats, i per a la materialització de la qual, a través dels pressupostos anuals, 
es requereix l’aquiescència d’altres departaments de la Generalitat. 

En el nostre informe assenyalem la necessitat d’assignar els recursos humans i tècnics 
suficients per a gestionar les beques. L’al·legació assenyala la limitació d’aquests i la 
necessitat d’incrementar-los. Desconeixem les necessitats existents en la resta d’activitats 
competència de la Direcció General, ja que no han sigut analitzades. En definitiva, 
l’assignació de recursos que proposem podria passar per la reassignació de recursos o per 
un increment general de personal. 

Conseqüències en l’Informe 

No modificar l’Informe. 

Segona al·legació 
Apartats de l’esborrany de l’Informe 

 Apartat 4, “Recomanacions”, punt 2, pàgina 9. 

Comentaris 

Davant la proposta de creació d’un portal comú que complete i aglutine la informació 
disponible sobre beques, l’entitat assenyala que actualment un portal web subministra una 
informació completa i actualitzada sobre beques i ajudes que van a càrrec dels 
pressupostos de la Generalitat. Els gestors indiquen que no hi hauria inconvenient a facilitar 
enllaços als corresponents llocs web on s’allotja la informació de beques i ajudes d’altres 
administracions o institucions, de manera que admeten la possibilitat de completar la 
informació que cal proporcionar a l’estudiant interessat. 
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Conseqüències en l’Informe 

No modificar l’Informe. 

Tercera al·legació 
Apartats de l’esborrany de l’Informe 

 Apartat 4, “Recomanacions”, punt 3, pàgina 10. 

Comentaris 

L’entitat confirma l’existència de retards en la resolució de concessió de les diferents 
convocatòries, en part, originats per la falta de mitjans per a tramitar-los (assenyalada en 
la primera al·legació). 

L’entitat al·ludeix al conveni amb les universitats pel qual, una vegada publicades les 
diferents resolucions de concessió, les universitats procedeixen al pagament immediat. 
Hem d’assenyalar que això comporta el cobrament dels becaris però no evita els problemes 
de liquiditat a les universitats que assenyalem en el nostre informe. 

Conseqüències en l’Informe 

No modificar l’Informe. 

Quarta al·legació 
Apartats de l’esborrany de l’Informe 

 Apartat 4, “Recomanacions”, punt 4, pàgina 10. 

Comentaris 

L’entitat assenyala una mesura incorporada en les convocatòries de beques ja especificada 
en el nostre informe: en cas d’empat en igualtat de mèrits o criteris exigits, es concedeix la 
beca a les persones el sexe de les quals està infrarepresentat en la titulació sol·licitada.  

La nostra recomanació assenyalava que el sistema de beques podria complementar altres 
mesures que han d’implementar les administracions que puguen corregir els desequilibris 
entre gèneres diferents dels de les mateixes vocacions. 

Estem d’acord que aquestes qüestions s’han d’abordar amb summa cautela i empatia, de 
manera que en cap supòsit puga representar una vulneració del principi d’igualtat de 
l’estudiantat i que al mateix temps atenga les necessitats que cada col·lectiu pot tindre o 
demanar. 

Conseqüències en l’Informe 

No modificar l’Informe. 
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Cinquena al·legació 
Apartats de l’esborrany de l’Informe 

 Apartat 4, “Recomanacions”, punts 5 i 6, pàgina 10. 

Comentaris 

La Direcció General d’Universitats assenyala el seu propòsit de revisar el sistema 
d’indicadors lligats a les beques, tal com recomanem en el nostre informe. 

Conseqüències en l’Informe 

No modificar l’Informe. 

Sisena al·legació 
Apartats de l’esborrany de l’Informe 

 Apartat 4, “Recomanacions”, punt 8, pàgina 10. 

Comentaris 

L’entitat entén que la implantació d’un procediment d’obtenció d’una acreditació de 
caràcter econòmic al sol·licitant d’una beca és una mesura que podria estudiar-se per si 
suposa una millora significativa respecte al procediment actual. 

Conseqüències en l’Informe 

No modificar l’Informe. 
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