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I. DISPOSICIONS GENERALS

MINISTERI D’EDUCACIÓ
8850 Reial decret 708/2011, de 20 de maig, pel qual s’estableixen els llindars de 

renda i patrimoni familiar i les quanties de les beques i ajudes a l’estudi del 
Ministeri d’Educació per al curs 2011-2012 i pel qual 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.

El Reial decret 1721/2007, de 21 de desembre, estableix el nou règim de les beques i 
ajudes a l’estudi personalitzades, modificant l’anteriorment vigent de gestió centralitzada i 
regulant, amb caràcter bàsic, els paràmetres necessaris per assegurar la igualtat en l’accés 
a les esmentades beques i ajudes a l’estudi sense detriment de les competències 
normatives i d’execució de les comunitats autònomes. Així, estableix les normes generals 
aplicables tant a les beques territorialitzades com a aquelles la gestió de les quals correspon 
a l’Estat, els requisits econòmics i acadèmics per ser beneficiari i els principis i les condicions 
de revocació i reintegrament i incompatibilitat de les beques i ajudes estatals.

No obstant això, a causa del seu caràcter quantitatiu, alguns dels referits paràmetres 
bàsics han de ser objecte d’actualització periòdica a fi que no resultin devaluats pel 
transcurs del temps. A aquests efectes, la disposició addicional primera de l’esmentat Reial 
decret 1721/2007 encomana al Govern la determinació d’aquests paràmetres variables 
per a cada curs acadèmic, mitjançant un reial decret que s’ha d’aprovar anualment, amb la 
consulta prèvia a les comunitats autònomes.

D’altra banda, la disposició addicional novena de la Llei 24/2005, de 18 de novembre, 
de reforma per a l’impuls de la productivitat, disposa que les beques i ajudes a l’estudi que 
es convoquin per seguir estudis reglats i per a les quals no es fixi un nombre determinat de 
persones beneficiàries, s’han de concedir de forma directa a l’alumnat tant universitari com 
no universitari. Així mateix, l’esmentada Llei estableix que la quantia de les referides 
beques i ajudes a l’estudi s’ha de fixar en funció dels costos que generi l’educació per als 
estudiants, així com de les circumstàncies socioeconòmiques de la seva unitat familiar i 
que s’han de concedir atenent, quan sigui procedent, l’aprofitament acadèmic i els nivells 
de renda i patrimoni de què disposi la unitat familiar. Finalment, disposa que el seu règim 
s’ha d’establir mitjançant un reial decret, que ha de comptar amb un informe favorable del 
Ministeri d’Economia i Hisenda.

En compliment d’aquests preceptes, aquest Reial decret estableix, per al curs acadèmic 
2011-2012, els paràmetres econòmics de les beques i ajudes a l’estudi del Ministeri 
d’Educació que es convoquen sense un nombre determinat de persones beneficiàries, i 
fixa les seves quanties, així com els llindars de patrimoni i renda familiar per damunt dels 
quals desapareix el dret a la seva obtenció.

Aquest Reial decret reflecteix el ferm compromís del Ministeri d’Educació amb la 
dimensió social de l’educació, explicitat en el Pla Acció 2010-2011, presentat al Consell de 
Ministres el 25 de juny de 2010, que pretén garantir, mitjançant la política de beques, que 
cap estudiant abandoni els seus estudis postobligatoris per motius econòmics, i assegurar 
així la cohesió social i la igualtat d’oportunitats.

En aquest sentit, es dóna continuïtat a la política de beques i ajudes a l’estudi que 
s’està desenvolupant els últims anys, mantenint els esforços financers malgrat l’estricte 
marc d’austeritat pressupostària. Des del curs 2009-2010 s’ha dissenyat un nou sistema 
de beques i ajudes a l’estudi inspirat en els criteris d’equitat i d’eficàcia i adaptat a la nova 
estructura dels estudis que integren l’Espai Europeu d’Educació Superior. Així, en el marc 
del nou model de finançament de les universitats espanyoles, es va crear per als estudiants 
universitaris de grau una nova modalitat de beca compensatòria sota la fórmula de «beca 
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salari» i es van introduir, a més, diverses mesures per facilitar l’accés i la continuació dels 
estudis universitaris als estudiants afectats per discapacitat.

Les principals novetats que aquest Reial decret introdueix es refereixen precisament a 
aquest àmbit de l’educació superior. D’una banda, s’introdueix en aquest curs 2011-2012 
un nou component destinat a recompensar el rendiment dels estudiants universitaris que 
obtenen uns resultats acadèmics superiors als requerits per tenir dret a la beca, i renuncia 
a canvi a finançar terceres i successives matrícules, llevat del cas de les branques 
d’arquitectura i enginyeria, en les quals la beca de matrícula no cobreix l’import dels crèdits 
que es matriculen per quarta vegada o successives vegades. D’altra banda, s’incrementa 
la quantia de les beques salari destinades als estudiants de cicles formatius de grau 
superior, que s’incrementa fins a equiparar-la amb la que perceben els estudiants 
universitaris de grau.

També cal destacar la decisió de mantenir els llindars de renda familiar que donen 
accés al sistema de beques i ajudes a l’estudi, mesura que evidencia la importància que el 
Govern atorga al desenvolupament de la dimensió social de l’educació.

Aquest Reial decret disposa d’informes favorables del Ministeri d’Economia i Hisenda 
i del Ministeri de Política Territorial. A més, ha estat objecte de dictamen pel Consell Escolar 
de l’Estat i, en la seva tramitació, han estat consultades les comunitats autònomes, a 
través de la Comissió General d’Educació de la Conferència Sectorial i de la Conferència 
General de Política Universitària.

En virtut d’això, a proposta del ministre d’Educació, d’acord amb el Consell d’Estat, i 
amb la deliberació prèvia del Consell de Ministres en la reunió del dia 20 de maig de 2011,

DISPOSO:

CAPÍTOL I

Disposicions generals

Article 1. Objecte.

Aquest Reial decret té per objecte determinar els paràmetres quantitatius següents 
pels quals s’han de regir les convocatòries de beques i ajudes a l’estudi corresponents al 
curs acadèmic 2011-2012 finançades amb càrrec al pressupost del Ministeri d’Educació:

a) La quantia dels components de les diferents modalitats de les beques i ajudes a 
l’estudi regulats en el Reial decret 1721/2007, de 21 de desembre, pel qual s’estableix el 
règim de les beques i ajudes a l’estudi personalitzades.

b) Els llindars de renda i patrimoni familiar per damunt dels quals desapareix el dret 
a la percepció de les beques i ajudes a l’estudi.

Article 2. Àmbit d’aplicació.

1. Per al curs acadèmic 2011-2012, i amb càrrec als crèdits corresponents dels 
pressupostos generals de l’Estat, es convoquen beques sense nombre determinat de 
persones beneficiàries per als ensenyaments següents:

a) Batxillerat.
b) Formació professional de grau mitjà i de grau superior.
c) Ensenyaments artístics professionals.
d) Ensenyaments esportius.
e) Estudis d’idiomes realitzats en escoles oficials de titularitat de les administracions 

educatives, inclosa la modalitat de distància.
f) Ensenyaments universitaris adaptats a l’Espai Europeu d’Educació Superior 

conduents a títols oficials de grau i de màster, inclosos, si s’escau, els corresponents als 
complements de formació necessaris per a l’accés al màster i al grau.
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g) Ensenyaments universitaris conduents als títols oficials de llicenciat, enginyer, 
arquitecte, diplomat, mestre, enginyer tècnic i arquitecte tècnic, inclosos els complements 
de formació per a diplomats universitaris que desitgin prosseguir estudis oficials de 
llicenciatura.

h) Ensenyaments artístics superiors.
i) Estudis religiosos superiors.
j) Estudis militars superiors i de grau.

2. Per al curs acadèmic 2011-2012, i amb càrrec als crèdits corresponents dels 
pressupostos generals de l’Estat, es convoquen ajudes a l’estudi sense nombre determinat 
de persones beneficiàries per als ensenyaments següents:

a) Cursos de preparació per a les proves d’accés a la formació professional impartits 
en centres públics i en centres privats concertats que, a més, tinguin autoritzats 
ensenyaments de formació professional.

b) Programes de qualificació professional inicial.
c) Curs de preparació per a l’accés a la universitat de majors de 25 anys impartit per 

universitats públiques.
d) Ensenyaments no universitaris adaptats a l’alumnat amb necessitat específica de 

suport educatiu derivada de discapacitat i trastorn de conducta o d’alta capacitat 
intel·lectual.

CAPÍTOL II

Beques i ajudes a l’estudi de caràcter general

Article 3. Estudis compresos.

Es convoquen beques i ajudes a l’estudi de caràcter general per a l’alumnat de 
batxillerat, de formació professional, d’ensenyaments esportius, d’ensenyaments d’idiomes, 
de programes de qualificació professional inicial, d’ensenyaments artístics, d’altres 
ensenyaments superiors, d’ensenyaments universitaris conduents al títol oficial de 
llicenciat, d’enginyer, d’arquitecte, de diplomat, de mestre, d’enginyer tècnic i d’arquitecte 
tècnic, així com per als ensenyaments universitaris conduents al títol oficial de grau i de 
màster que es cursin en universitats espanyoles.

Article 4. Components i quanties per als ensenyaments no universitaris.

1. Els components i les quanties de les beques i ajudes a l’estudi de caràcter general 
per als ensenyaments de batxillerat, formació professional, artístics professionals, 
esportius, d’idiomes i programes de qualificació professional inicial són els següents:

Components

Cicles 
formatius de 

grau 
superior 

amb durada 
d’un curs 

més 
pràctiques

–
Euros

Cicles 
formatius 
de grau 

mitjà amb 
durada 

d’un curs 
més 

pràctiques
–

Euros

Cicles 
formatius 
de grau 
superior

–
Euros

Cicles 
formatius 
de grau 
superior 

implantats 
segons 

LOE
–

Euros

Cicles 
formatius 
de grau 

mitjà
–

Euros

Programes de 
qualificació 
professional 

inicial
–

Euros

Altres 
estudis 

d’aquest 
article

–
Euros

De compensació.
Beca salari. 3.061 2.513 3.500
Ajuda compensatòria. 2.429 2.040 2.040
Beca de manteniment. 1.363

Per desplaçament.

Desplaçament de 5 a 10 km. 192
Desplaçament de més de 10 a 30 km. 386
Desplaçament de més de 30 a 50 km. 763
Desplaçament de més de 50 km. 937
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Components

Cicles 
formatius de 

grau 
superior 

amb durada 
d’un curs 

més 
pràctiques

–
Euros

Cicles 
formatius 
de grau 

mitjà amb 
durada 

d’un curs 
més 

pràctiques
–

Euros

Cicles 
formatius 
de grau 
superior

–
Euros

Cicles 
formatius 
de grau 
superior 

implantats 
segons 

LOE
–

Euros

Cicles 
formatius 
de grau 

mitjà
–

Euros

Programes de 
qualificació 
professional 

inicial
–

Euros

Altres 
estudis 

d’aquest 
article

–
Euros

Altres components.

Residència. 3.000 3.000 2.556 2.556 2.556
Escolarització. 581
Escolarització en centres municipals. 291
Escolarització en centres amb concert singular. 226
Projecte de fi de carrera. 543 543
Material escolar. 217 204 217 204 204 204
Suplement ciutats. 204

2. La beca salari és incompatible amb el component de material escolar. El component 
de residència és incompatible amb els components de desplaçament.

3. Amb excepció dels beneficiaris del component de residència, tots els altres becaris 
a què es refereix aquest article que cursin estudis presencials en una població de més de 
100.000 habitants han de rebre, a més dels components a què tenen dret, un suplement 
de 204 euros.

4. L’alumnat de programes de qualificació professional inicial pot obtenir els 
components de material escolar, desplaçament i escolarització i, si s’escau, el suplement 
de ciutats. L’alumnat que cursi els mòduls voluntaris pot obtenir, a més, el component de 
manteniment que s’abona de forma fraccionada i l’obtenció del qual queda condicionada a 
l’aprofitament acadèmic del becari durant el curs 2011-2012.

5. L’alumnat matriculat en centres a què es refereix l’apartat 2.a) de l’article 2, per 
seguir cursos de preparació per a les proves d’accés a la formació professional, pot obtenir 
els components de material escolar, desplaçament i, si s’escau, el suplement de ciutats.

L’alumnat que cursi estudis d’idiomes en escoles oficials pot obtenir els components de 
material escolar, desplaçament i, si s’escau, el suplement de ciutats.

6. Els qui, de conformitat amb el que disposa l’article 18 del Reial decret 1721/2007, 
de 21 de desembre, utilitzin l’oferta específica per a persones adultes o l’oferta de matrícula 
parcial poden obtenir els components per a escolarització, desplaçament i material escolar 
i, si s’escau, el suplement de ciutats. Les quanties d’aquests components es poden 
ponderar en funció de la càrrega lectiva i de l’horari escolar.

7. L’alumnat que cursi estudis oficials de batxillerat o formació professional a distància 
pot obtenir el component de material escolar amb les quanties establertes en aquest Reial 
decret i en les condicions que es determinin en la convocatòria corresponent. A més, pot 
obtenir una quantia màxima de 386 euros en concepte de desplaçament quan no resideixi 
a la mateixa localitat en la qual radiqui la seu del centre col·laborador o l’extensió del 
centre de batxillerat a distància, per a les assistències programades pel centre a 
distància.

8. Els llindars de renda aplicables per a la concessió dels components de les beques 
i ajudes a l’estudi que preveu aquest article són els següents:

a) Per a la concessió del component de compensatòria i de beca salari la renda 
familiar del sol·licitant no pot superar el llindar 1 de renda familiar establert en aquest Reial 
decret.

b) Per a la concessió del component d’escolarització la renda familiar del sol·licitant 
no pot superar el llindar 2 de renda familiar.

c) Per a la concessió del component de residència la renda familiar del sol·licitant no 
pot superar el llindar 4 de renda familiar. Aquests sol·licitants també poden rebre el 
component de material.
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d) Per a la concessió de la beca bàsica, és a dir, del material escolar i, si s’escau, del 
suplement de ciutats, com a únics components, la renda familiar del sol·licitant no pot 
superar el llindar 5 de renda familiar.

e) Per a la concessió dels altres components de beca la renda familiar del sol·licitant 
no pot superar el llindar 3 de renda familiar.

Article 5. Components i quanties per als ensenyaments universitaris i altres estudis 
superiors.

1. Els components i quanties de les beques de caràcter general per als ensenyaments 
universitaris conduents al títol de grau, de màster oficial, de llicenciat, d’enginyer, 
d’arquitecte, de diplomat, de mestre, d’enginyer tècnic i d’arquitecte tècnic, d’ensenyaments 
artístics, i d’altres ensenyaments superiors són els següents:

Components de la beca

Ensenyaments adaptats a l’EEES

Altres ensenyaments 
d’aquest article

–
Euros

Estudis 
universitaris de 

grau
–

Euros

Màster
–

Euros

De compensació.
Ajuda compensatòria. 2.550 2.550

Beca salari. 3.500

Per desplaçament.

Desplaçament de 5 a 10 km. 192

Desplaçament de més de 10 a 30 km. 386

Desplaçament de més de 30 a 50 km. 763

Desplaçament de més de 50 km. 937

Transport urbà. 185

Altres components.

Residència. 2.556

Material per a estudis. 244

Rendiment acadèmic. 150

Matrícula per a estudis universitaris. Import dels preus públics oficials per serveis 
acadèmics per al curs 2011-2012.

Projecte de fi de carrera. 543

2. La beca salari és incompatible amb els components de material per a estudis i 
transport urbà. El component de residència és incompatible amb els components de 
desplaçament i aquests, al seu torn, són incompatibles amb el de transport urbà.

3. Els qui optin per la matrícula parcial i els qui realitzin el curs de preparació per a 
l’accés a la universitat en la seva modalitat presencial poden obtenir únicament els 
components de matrícula, desplaçament, transport urbà i material d’estudis. Les quanties 
d’aquests components es poden ponderar en funció de la càrrega i l’horari lectius.

4. L’alumnat que cursi estudis universitaris no presencials, inclòs el curs de preparació 
per a l’accés de majors de 25 anys, pot obtenir el component de material d’estudis i el 
component de matrícula amb les quanties establertes en aquest Reial decret i en les 
condicions que es determinin en la corresponent convocatòria. A més, poden obtenir una 
quantia màxima de 386 euros en concepte de desplaçament quan no resideixin a la mateixa 
localitat en la qual radiqui la seu del centre associat o col·laborador.

5. La beca de matrícula finança el preu públic oficial per als serveis acadèmics en 
l’àmbit de cada comunitat autònoma. En el cas dels estudiants d’universitats privades, 
l’import d’aquesta beca no excedeix els preus públics oficials establerts per a la mateixa 
titulació i pla d’estudis en els centres de titularitat pública de la seva mateixa comunitat 
autònoma. La quantia de la beca és la de l’import dels preus públics oficials per serveis 
acadèmics per al curs 2011-2012 i arriba al mínim de crèdits necessaris per obtenir la 
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titulació de què s’hagi matriculat i per a la qual se li concedeix la beca. En els estudis de 
les branques d’arquitectura i enginyeria la beca de matrícula no cobreix l’import dels crèdits 
que es matriculen per quarta vegada o successives vegades; en les altres titulacions, la 
beca de matrícula no cobreix l’import dels crèdits que es matriculin per tercera vegada o 
successives vegades.

6. La beca de projecte fi de carrera està destinada a facilitar un import o benefici 
econòmic als estudiants d’ensenyaments tècnics i d’altres estudis superiors en els quals 
es requereixi la superació de l’esmentat projecte per a l’obtenció del títol. No és aplicable 
quan el projecte estigui configurat dins del pla d’estudis i els crèdits del qual formin part del 
mínim per a l’obtenció del títol o quan es realitzi simultàniament amb algun dels cursos de 
la carrera. Els beneficiaris universitaris de la beca de projecte fi de carrera poden obtenir 
igualment la beca de matrícula i de material per a estudi.

7. Els llindars de renda aplicables per a la concessió dels components de les beques 
i ajudes a l’estudi previstes en aquest article són els següents:

a) Per a la concessió del component de compensatòria i de beca salari la renda 
familiar del sol·licitant no pot superar el llindar 1 que estableix aquest Reial decret.

b) Per a la concessió del component de residència la renda familiar del sol·licitant no 
pot superar el llindar 4 que estableix aquest Reial decret. Els sol·licitants que obtinguin el 
component de residència també poden rebre el component de material d’estudi i de 
transport urbà.

c) Per a la concessió de la matrícula com a únic component la renda familiar del 
sol·licitant no pot superar el llindar 5 que estableix aquest Reial decret.

d) Per a la concessió del component per rendiment acadèmic la renda familiar del 
sol·licitant no pot superar el llindar 5 que estableix aquest Reial decret.

e) Per a la concessió dels altres components de beca la renda familiar del sol·licitant 
no pot superar el llindar 3 que estableix aquest Reial decret.

Article 6. Quanties addicionals.

Les quanties de les beques i ajudes a l’estudi que estableixen els articles 4 i 5 d’aquest 
Reial decret s’incrementen en les quanties següents:

a) La quantia del component de residència s’incrementa en 204 euros quan el centre 
docent al qual assisteixi l’alumne radica en una població de més de 100.000 habitants. 
Aquesta quantia addicional és de 350 euros quan l’esmentada població superi els 500.000 
habitants.

b) De conformitat amb el manament que conté l’article 138.1 de la Constitució, les 
persones beneficiàries de beca amb domicili familiar a l’Espanya insular, o a Ceuta o 
Melilla, que es vegin en la necessitat d’utilitzar transport marítim o aeri per accedir al centre 
docent en el qual cursin els seus estudis des del seu domicili, disposen de 442 euros més 
sobre la quantia de la beca que els hagi correspost.

c) Aquesta quantitat addicional és de 623 euros per als becaris amb domicili familiar 
a les illes de Lanzarote, Fuerteventura, Gomera, Hierro i La Palma, Menorca i les Pitiüses. 
Aquests complements de beca també són aplicables a l’alumnat matriculat en centres 
oficials de batxillerat a distància que resideixin en territori insular que no tingui centre 
associat o col·laborador.

d) En cas que l’alumnat s’hagi de desplaçar entre les illes Canàries i la Península, les 
quantitats a què es refereixen els dos paràgrafs anteriors són de 888 euros i 937 euros, 
respectivament.
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CAPÍTOL III

Beques de mobilitat

Article 7. Estudis compresos.

1. Es convoquen beques de mobilitat per a l’alumnat que cursi en modalitat presencial 
i en centres ubicats en una comunitat autònoma diferent de la del seu domicili familiar 
algun dels ensenyaments següents: artístics superiors, estudis religiosos superiors, 
ensenyaments conduents als títols de llicenciat, enginyer, arquitecte, diplomat, mestre, 
enginyer tècnic i arquitecte tècnic, així com per als ensenyaments universitaris conduents 
al títol de grau i de màsters oficials que es cursin en universitats espanyoles.

2. Les modalitats i quanties de les beques de mobilitat són les següents:

Modalitats

Estudiants amb 
domicili familiar a 
les Illes Balears

–
Euros

Estudiants amb 
domicili familiar a 
Canàries, Ceuta o 

Melilla
–

Euros

Resta
 d’estudiants

–
Euros

General de mobilitat amb residència . . . . . . . . 3.959 4.273 3.336
Especial de mobilitat amb residència . . . . . . . . 6.679 6.993 6.056
General de mobilitat sense residència . . . . . . . – – 1.592
Especial de mobilitat sense residència. . . . . . . – – 3.772

És aplicable als beneficiaris de beques de mobilitat el component de rendiment 
acadèmic.

3. Els llindars de renda aplicables per a la concessió dels components de les beques 
de mobilitat són els següents:

a) Per a la concessió de les modalitats especials de beca de mobilitat la renda familiar 
del sol·licitant no pot superar el llindar 1 que estableix aquest Reial decret.

b) Per a la concessió de la beca general de mobilitat sense residència la renda 
familiar del sol·licitant no pot superar el llindar 3 que estableix aquest Reial decret.

c) Per a la concessió de la beca general de mobilitat amb residència la renda familiar 
del sol·licitant no pot superar el llindar 4 que estableix aquest Reial decret.

d) Per a la concessió del component per rendiment acadèmic la renda familiar del 
sol·licitant no pot superar el llindar 5 que estableix aquest Reial decret

e) Per a la concessió de la matrícula com a únic component la renda familiar del 
sol·licitant no pot superar el llindar 5 que estableix aquest Reial decret.

CAPÍTOL IV

Ajudes per a l’alumnat amb necessitat específica de suport educatiu

Article 8. Estudis compresos.

1. Es convoquen ajudes a l’estudi i subsidis per a l’alumnat amb necessitat específica 
de suport educatiu derivada de discapacitat o trastorn de conducta o associada a alta 
capacitat intel·lectual que cursi estudis en els nivells de segon cicle d’educació infantil, 
educació primària, educació secundària obligatòria, batxillerat, cicles formatius de grau 
mitjà i de grau superior i programes destinats a l’obtenció d’una qualificació professional 
inicial. Els subsidis atenen les despeses de menjador escolar i de transport escolar i es 
concedeixen a l’alumnat amb necessitats educatives especials que pertanyen a famílies 
nombroses.
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2. Els components i les quanties de les ajudes i subsidis per a l’alumnat amb necessitat 
específica de suport educatiu derivada de discapacitat són els següents:

Components

Educació primària, 
ESO i programes 

de qualificació 
professional inicial

–
Euros

Resta de nivells 
educatius

–
Euros

Ajuda d’ensenyament . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Fins a 862 Fins a 862
Ajuda o subsidi de transport escolar . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Fins a 617 Fins a 617
Ajuda o subsidi de menjador escolar . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Fins a 574 Fins a 574
Ajuda de residència escolar . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Fins a 1.795 Fins a 1.795
Ajuda per a transport de cap de setmana . . . . . . . . . . . . . . . Fins a 442 Fins a 442
Ajuda per a transport urbà . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Fins a 308 Fins a 308
Ajuda per a material escolar. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Fins a 105 Fins a 204
Ajuda per a reeducació pedagògica. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Fins a 913 Fins a 913
Ajuda per a reeducació del llenguatge . . . . . . . . . . . . . . . . . . Fins a 913 Fins a 913

3. Les quanties establertes en la taula anterior per a les ajudes o subsidis de transport 
s’incrementen fins en un 50 per cent quan l’alumne tingui una discapacitat motora 
reconeguda superior al 65 per cent.

4. No es concedeixen ajudes ni subsidis quan les despeses a les quals atenen 
estiguin cobertes suficientment per serveis o fons públics o, si s’escau, per ajudes 
concedides als centres per finançar el corresponent servei. En el nivell d’educació infantil 
no es concedeixen ajudes per a material escolar.

5. L’alumnat amb altes capacitats intel·lectuals pot obtenir, en els termes que preveu 
l’article 11 del Reial decret 1721/2007, de 21 de desembre, una ajuda de fins a 913 euros 
per al pagament de les despeses derivades de la inscripció i assistència a programes 
específics per a aquest col·lectiu.

6. Els llindars de renda aplicables per a la concessió dels components de les ajudes 
a l’estudi i subsidis per a l’alumnat amb necessitat específica de suport educatiu són els 
següents:

a) Per a la concessió d’aquestes ajudes la renda familiar del sol·licitant no pot superar 
el llindar 3 que estableix aquest Reial decret.

b) Per a la concessió dels subsidis no s’atén la renda ni el patrimoni familiar.

CAPÍTOL V

Els llindars de renda i patrimoni familiar

Article 9. Llindars de renda familiar.

1. De conformitat amb el que preveu l’apartat e) de la disposició addicional primera 
del Reial decret 1721/2007, de 21 de desembre, pel qual s’estableix el règim de les beques 
i ajudes a l’estudi personalitzades, el llindar 1 de renda familiar per al curs 2011-2012 es 
fixa en les convocatòries que aprovin el Ministeri d’Educació i les administracions educatives 
competents que hagin assumit el ple exercici de les competències que preveu l’esmentat 
Reial decret.

El Ministeri d’Educació finança la totalitat de les beques subjectes a l’extrem inferior de 
l’interval recollit en la següent taula. Les beques que es concedeixin als estudiants amb 
una renda familiar que se situï dins de l’interval fixat es financen al cinquanta per cent entre 
el Ministeri d’Educació i la Comunitat Autònoma convocant.

Famílies d’un membre: Entre 3.771 i 3.962 euros.
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Famílies de dos membres: Entre 7.278 i 7.646 euros.
Famílies de tres membres: Entre 10.606 i 11.143 euros.
Famílies de quatre membres: Entre 13.909 i 14.613 euros.
Famílies de cinc membres: Entre 17.206 i 18.076 euros.
Famílies de sis membres: Entre 20.430 i 21.463 euros.
Famílies de set membres: Entre 23.580 i 24.773 euros.
Famílies de vuit membres: Entre 26.660 i 28.009 euros.

A partir del vuitè membre s’afegeixen entre 3.079 i 3.235 euros per cada nou membre 
computable de la família.

2. El llindar 2 de renda familiar per al curs 2011-2012 és el recollit en la següent taula:

Famílies d’un membre: 10.668 euros.
Famílies de dos membres: 17.377 euros.
Famílies de tres membres: 22.820 euros.
Famílies de quatre membres: 27.069 euros.
Famílies de cinc membres: 30.717 euros.
Famílies de sis membres: 34.241 euros.
Famílies de set membres: 37.576 euros.
Famílies de vuit membres: 40.882 euros.

A partir del vuitè membre s’afegeixen 3.282,00 euros per cada nou membre computable 
de la família.

3. El llindar 3 de renda familiar per al curs 2011-2012 és el recollit en la següent taula:

Famílies d’un membre: 11.937 euros.
Famílies de dos membres: 19.444 euros.
Famílies de tres membres: 25.534 euros.
Famílies de quatre membres: 30.287 euros.
Famílies de cinc membres: 34.370 euros.
Famílies de sis membres: 38.313 euros.
Famílies de set membres: 42.041 euros.
Famílies de vuit membres: 45.744 euros.

A partir del vuitè membre s’afegeixen 3.672,00 euros per cada nou membre computable 
de la família.

4. El llindar 4 de renda familiar per al curs 2011-2012 és el recollit en la següent taula:

Famílies d’un membre: 13.236 euros.
Famílies de dos membres: 22.594 euros.
Famílies de tres membres: 30.668 euros.
Famílies de quatre membres: 36.421 euros.
Famílies de cinc membres: 40.708 euros.
Famílies de sis membres: 43.945 euros.
Famílies de set membres: 47.146 euros.
Famílies de vuit membres: 50.333 euros.

A partir del vuitè membre s’afegeixen 3.181,00 euros per cada nou membre computable 
de la família.

5. De conformitat amb el que preveu l’apartat e) de la disposició addicional primera 
del Reial decret 1721/2007, de 21 de desembre, pel qual s’estableix el règim de les beques 
i ajudes a l’estudi personalitzades, el llindar 5 de renda familiar per al curs 2011-2012 s’ha 
de fixar en les convocatòries que aprovin el Ministeri d’Educació i les administracions 
educatives competents que hagin assumit el ple exercici de les competències que preveu 
l’esmentat Reial decret.

El Ministeri d’Educació finança la totalitat de les beques subjectes a l’extrem inferior de 
l’interval recollit en la següent taula. Les beques que es concedeixin als estudiants amb 
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una renda familiar que se situï dins de l’interval fixat es financen al cinquanta per cent entre 
el Ministeri d’Educació i la comunitat autònoma convocant.

Famílies d’un membre: Entre 14.112 i 14.826 euros.
Famílies de dos membres: Entre 24.089 i 25.308 euros.
Famílies de tres membres: Entre 32.697 i 34.352 euros.
Famílies de quatre membres: Entre 38.831 i 40.796 euros.
Famílies de cinc membres: Entre 43.402 i 45.598 euros.
Famílies de sis membres: Entre 46.853 i 49.224 euros.
Famílies de set membres: Entre 50.267 i 52.810 euros.
Famílies de vuit membres: Entre 53.665 i 56.380 euros.

A partir del vuitè membre s’afegeixen entre 3.391 i 3.562 euros per cada nou membre 
computable de la família.

6. En el supòsit que, resolta la convocatòria, el nombre de becaris sigui inferior al del 
curs acadèmic 2010-2011 incrementat en un 10 per cent, el Ministeri d’Educació pot elevar 
progressivament els llindars de renda familiar, sense excedir el 10 per cent. Si aquesta 
elevació de llindars afecta el llindar 1 o el llindar 5, els compromisos de finançament del 
Ministeri d’Educació s’han d’entendre adaptats als nous paràmetres.

Article 10. Càlcul de la renda familiar.

1. La renda familiar als efectes de beca o ajuda s’obté per agregació de les rendes 
de cadascun dels membres computables de la família que obtinguin ingressos de qualsevol 
naturalesa, calculades segons s’indica en els paràgrafs següents i de conformitat amb la 
normativa reguladora de l’impost sobre la renda de les persones físiques. Als efectes de 
les beques i ajudes a l’estudi del curs 2011-2012, es computa l’exercici 2010.

2. Per a la determinació de la renda dels membres computables que hagin presentat 
declaració per l’impost sobre la renda de les persones físiques cal procedir de la manera 
següent:

a) S’ha de sumar la base imposable general amb la base imposable de l’estalvi, 
excloent els saldos nets negatius de guanys i pèrdues patrimonials corresponents a 
exercicis anteriors a 2010 i el saldo net negatiu de rendiments del capital mobiliari que 
constitueixen la renda de l’estalvi corresponent a 2007, 2008 i 2009.

b) D’aquest resultat, se n’ha de restar la quota resultant de l’autoliquidació.

3. Per a la determinació de la renda dels altres membres computables que obtinguin 
ingressos propis i no hagin presentat declaració per l’impost sobre la renda de les persones 
físiques s’ha de seguir el procediment descrit en el paràgraf a) anterior i del resultat obtingut 
se n’han de restar els pagaments a compte efectuats.

Article 11. Deduccions de la renda familiar.

En el curs 2011-2012, s’han d’aplicar les deduccions de la renda familiar següents:

a) El 50 per cent dels ingressos aportats per qualsevol membre computable de la 
família diferent dels sustentadors principals.

b) 500 euros per cada germà, inclòs el sol·licitant, que convisqui en el domicili familiar, 
quan es tracti de famílies nombroses de categoria general i 765 euros per a famílies 
nombroses de categoria especial, sempre que tingui dret a aquest benefici. Quan sigui el 
sol·licitant mateix el titular de la família nombrosa, les quantitats assenyalades han de ser 
computades en relació amb els fills que la componguin. Aquesta deducció és de fins a 
2.000 euros en la convocatòria d’ajudes per a alumnat amb necessitat específica de suport 
educatiu.

c) 1.811 euros per cada germà o fill del sol·licitant o el sol·licitant mateix que estigui 
afectat de minusvalidesa, legalment reconeguda, de grau igual o superior al 33 per cent. 
Aquesta deducció és de 2.881 euros quan la minusvalidesa sigui de grau igual o superior 
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al 65 per cent. Aquesta deducció és de fins a 4.000 euros en la convocatòria d’ajudes per 
a alumnat amb necessitat específica de suport educatiu.

d) 1.176 euros per cada fill menor de 25 anys que cursi estudis universitaris i resideixi 
fora del domicili familiar, quan siguin dos o més els fills estudiants amb residència fora del 
domicili familiar per raó d’estudis universitaris.

e) S’incrementa el llindar de renda familiar aplicable en un 20 per cent quan el 
sol·licitant sigui orfe absolut i menor de 25 anys.

Article 12. Llindars indicatius de patrimoni familiar.

1. Sigui quina sigui la renda familiar calculada segons el que disposen els articles 10 
i 11, es denega la beca o ajuda sol·licitada per al curs 2011-2012 quan se superin els 
llindars indicatius de patrimoni familiar que es fixen a continuació.

a) La suma dels valors cadastrals de les finques urbanes que pertanyin als membres 
computables de la família, exclòs l’habitatge habitual, no pot superar els 42.900 euros. En 
cas d’immobles en els quals la data d’efecte de l’última revisió cadastral estigui compresa 
entre l’1 de gener de 1990 i el 31 de desembre de 2002, es multipliquen els valors cadastrals 
per 0,49. En cas que la data de l’esmentada revisió sigui posterior al 31 de desembre 
de 2002, els valors cadastrals s’han de multiplicar pels coeficients següents:

Per 0,43 els revisats el 2003.
Per 0,37 els revisats el 2004.
Per 0,30 els revisats el 2005.
Per 0,26 els revisats el 2006.
Per 0,25 els revisats el 2007.
Per 0,25 els revisats el 2008.
Per 0,26 els revisats el 2009.
Per 0,28 els revisats el 2010.

En els immobles enclavats en la Comunitat Foral de Navarra, el valor cadastral s’ha de 
multiplicar en tot cas per 0,50.

La Direcció General del Cadastre ha de facilitar la relació de municipis que corresponguin 
a cadascuna de les situacions indicades, als efectes d’aplicació del coeficient de 
ponderació.

b) La suma dels valors cadastrals de les finques rústiques que pertanyin als membres 
computables de la família no pot superar els 13.130 euros per cada membre computable.

c) La suma dels rendiments nets reduïts del capital mobiliari més el saldo net positiu 
de guanys i pèrdues patrimonials pertanyent als membres computables de la família 
excloent les subvencions rebudes per a adquisició o rehabilitació de l’habitatge habitual i, 
si s’escau, la renda bàsica d’emancipació no pot superar els 1.700 euros.

No s’han de tenir en compte als efectes previstos en aquest apartat els premis en 
metàl·lic o en espècie obtinguts per la participació en jocs, concursos, rifes o combinacions 
aleatòries fins al límit de 1.500 euros.

En tot cas, els elements indicatius del patrimoni s’han de computar de conformitat amb 
el que disposa la normativa de l’impost sobre la renda de les persones físiques pel seu 
valor a 31 de desembre de 2010.

2. Quan siguin diversos els elements indicatius del patrimoni descrits en l’apartat 
anterior de què disposin els membres computables de la família, s’ha de calcular el 
percentatge de valor de cada element respecte del llindar corresponent. Es denega la 
beca quan la suma dels referits percentatges superi cent. No obstant això, si una vegada 
resoltes les convocatòries el nombre de becaris és inferior al del curs 2010-2011 incrementat 
en un 10 per cent, el Ministeri d’Educació pot determinar que no s’apliqui el que disposa 
aquest apartat.

3. També es denega la beca o ajuda a l’estudi sol·licitada quan les activitats 
econòmiques de què siguin titulars els membres computables de la família tinguin un total 
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d’ingressos computables d’activitats econòmiques en estimació directa i en activitats 
agrícoles, ramaderes i forestals en estimació objectiva, el 2010, superior a 155.500 
euros.

4. Als efectes del còmput del valor dels elements a què es refereixen els paràgrafs 
anteriors, s’ha de deduir el 50 per cent del valor dels que pertanyin a qualsevol membre 
computable de la família, exclosos els sustentadors principals.

Disposició addicional primera. Requisits acadèmics per als alumnes d’altres estudis 
superiors.

En els estudis superiors no integrats a la universitat organitzats per cursos acadèmics 
es requereix, als efectes de l’obtenció de beca, que el sol·licitant es matriculi per cursos 
complets.

En els restants casos dels esmentats estudis és necessari que el sol·licitant es matriculi, 
com a mínim, del nombre de crèdits o assignatures que resulti de dividir el total dels que 
integren el pla d’estudis pel nombre d’anys que el componguin. En tot cas, l’esmentat 
nombre d’anys s’ha d’ajustar al que estableixen els reials decrets pels quals s’estableixen 
els aspectes bàsics comuns dels plans d’estudi d’aquests ensenyaments.

En els dos supòsits, aquests mínims no són exigibles, per una sola vegada, quan al 
sol·licitant li resti un nombre menor de crèdits o assignatures per finalitzar els seus estudis, 
cas en què s’han de matricular de tots.

Disposició addicional segona. Mesures específiques per compensar els desavantatges 
dels estudiants universitaris amb discapacitat.

1. La quantia dels components que es determinin de les beques i ajudes a l’estudi 
fixades per als estudiants universitaris, amb excepció de la relativa a la beca de matrícula, 
es pot incrementar fins en un 50 per cent quan el sol·licitant estigui afectat d’una discapacitat 
de grau igual o superior al 65 per cent, legalment qualificada.

No es concedeixen ajudes quan les despeses a les quals atenen estiguin cobertes 
suficientment per serveis o fons públics.

2. Les deduccions previstes en la renda familiar especificades en els apartats b) i c) 
de l’article 11 per a l’alumnat amb necessitat específica de suport educatiu s’apliquen 
igualment als estudiants universitaris d’una discapacitat de grau igual o superior al 65 per 
cent, legalment qualificada.

3. El nombre de crèdits del que han de quedar matriculats els sol·licitants de beca i 
que s’estableix en les convocatòries corresponents, s’ha de minorar en el cas dels 
estudiants afectats de discapacitat legalment qualificada, i s’ha de reduir la càrrega lectiva 
necessària per complir el requisit de matriculació en un 50 per cent, com a màxim, quan el 
sol·licitant estigui afectat de discapacitat de grau igual o superior al 65 per cent.

Disposició transitòria primera. Ajudes per a l’adquisició de llibres convocades per les 
comunitats autònomes.

Durant el curs 2011-2012 no són aplicables les normes reguladores dels requisits 
econòmics que contenen aquest Reial decret i el Reial decret 1721/2007, de 21 de 
desembre, pel qual s’estableix el règim de les beques i ajudes a l’estudi personalitzades, 
a les convocatòries d’ajudes per a l’adquisició de llibres de text i material escolar en els 
nivells obligatoris publicades per les comunitats autònomes a l’empara d’un conveni de 
col·laboració amb el Ministeri d’Educació.

Disposició transitòria segona. Convenis de cofinançament.

Excepcionalment per al curs 2011-2012, les comunitats autònomes que hagin iniciat la 
negociació per al traspàs de les funcions i serveis en matèria de gestió de beques i ajudes 
a l’estudi personalitzades, de conformitat amb el que preveu la disposició addicional quarta 
del Reial decret 1721/2007, de 21 de desembre, poden acordar, mitjançant un conveni 
amb el Ministeri d’Educació, la convocatòria i el cofinançament amb càrrec als seus propis 
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pressupostos del 25 per cent de les beques que es concedeixin als estudiants amb una 
renda familiar que se situï dins de l’interval fixat a l’article 9, apartats 1 i 5 d’aquest Reial 
decret.

La quantia del finançament que, si s’escau, hagi d’aportar l’Administració General de 
l’Estat en concepte de compensació a la Comunitat Autònoma per les despeses en què 
incorregués per executar el conveni a què es refereix el paràgraf anterior, s’hi ha de 
consignar.

Disposició final primera. Títol competencial i caràcter de legislació bàsica.

Aquest Reial decret té caràcter bàsic i es dicta a l’empara de les regles 1a i 30a de 
l’article 149.1 de la Constitució, que reserven a l’Estat la competència per establir les 
normes bàsiques per al desenvolupament del dret a l’educació, amb l’objecte de garantir 
la igualtat de tots els espanyols en el seu exercici.

Disposició final segona. Modificació del Reial decret 1721/2007, de 21 de desembre, pel 
qual s’estableix el règim de les beques i ajudes personalitzades.

S’addiciona un apartat 7 a l’article 9 amb la redacció següent:

«7. Plus de rendiment.

Aquest component està destinat a recompensar el millor aprofitament dels 
becaris que cursen els ensenyaments universitaris recollits en aquest Reial decret i 
obtenen uns resultats acadèmics sensiblement superiors als requerits per tenir dret 
a la beca. No es concedeix aquest component als qui optin per la modalitat de 
matrícula parcial ni als qui estiguin cursant exclusivament complements de 
formació.»

Disposició final tercera. Desplegament normatiu.

Correspon al ministre d’Educació, en l’àmbit de les seves competències, dictar les 
normes que siguin necessàries per a l’aplicació i el desplegament del que estableix aquest 
Reial decret.

Disposició final quarta. Entrada en vigor.

Aquest Reial decret entra en vigor l’endemà de la seva publicació en el «Butlletí Oficial 
de l’Estat».

Madrid, 20 de maig de 2011.

JUAN CARLOS R.

El ministre d’Educació,
ÁNGEL GABILONDO PUJOL
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