Programa del Poble Gitano i de la Innovació Social
Convocatòria d’ajuts de caràcter econòmic per a estudiants gitanes i
gitanos que cursin estudis postobligatoris (AJUT PIPG) (curs 2020-2021)

Acrònim:

AJUT PIPG

1º convocatòria
Inici termini:

13/10/2020

Fi termini:

26/10/2020

Inici termini:

15/02/2021

Fi termini:

01/03/2021

2º convocatòria

Més informació:

poble.gitano@gencat.cat

Podeu sol·licitar l’ajut al formulari que trobareu a l’enllaç següent:
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=3CeUOw7TvEOMBv9y
U2dv7Gl3_x60vVxHuUXLOKX6JwZUN0dJMVBWM1FSTk1aNFg1MERRRUdT
Nk9GSi4u

Per a qualsevol consulta referent al formulari, contacteu amb el Programa del
Poble Gitano i la Innovació Social: poble.gitano@gencat.cat // 93 882 23 46.
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1. Objecte

Són ajuts econòmics convocats pel Programa del Poble Gitano i la Innovació
Social que, sota el principi d'igualtat d'oportunitats, faciliten l'accés als estudis
postobligatoris de persones gitanes.

2. Àmbit

La Comissió de Beques i Ajuts nomenada pel Programa del Poble Gitano i la
Innovació Social gestionarà i resoldrà les sol·licituds dels i les estudiants que
cursin estudis postobligatoris en centres educatius de Catalunya.

3. Destinataris

Aquests ajuts s'adrecen a estudiants gitanes i gitanos que cursin:

o

Ensenyaments universitaris adaptats a l'Espai Europeu d'Educació Superior
(EEES) conduents a títols oficials de Grau i de Màster.

o

Ensenyaments universitaris conduents a títols oficials de Llicenciat, Enginyer,
Arquitecte, Diplomat, Mestre, Enginyer Tècnic i Arquitecte Tècnic.

o

Ensenyaments de Batxillerat i de Formació professional

o

Altres estudis no contemplats a l’educació obligatòria

No s'inclouen en aquesta convocatòria els ajuts per a la realització d'estudis
d'especialització, ni títols propis de les universitats, ni ensenyaments de tercer
cicle o doctorat.
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4. Requisits

4.1 Generals

o

Preferiblement, ser estudiant d’origen gitano que s’identifiqui com a gitano o
gitana.

o

Cursar algun dels estudis postobligatoris indicats a l’apartat 3 d’aquesta
convocatòria, en algun centre educatiu de Catalunya.

o

És fonamental que els sol·licitants de l’AJUT PIPG esgotin les vies ordinàries
de finançament per a cobrir les despeses que es puguin generar degut a
cursar estudis postobligatoris. En aquest sentit, l’AJUT PIPG es considera
com a un complement, pel que per a rebre-la s’ha d’haver sol·licitat
prèviament, com a mínim, les ajuts/beques públiques que es detallen a
continuació.
o

Estudiants no universitaris:
o

o

Beca General del MECD

Estudiants universitaris:
o

Beca Equitat de la Agencia de Gestió d'Ajuts Universitaris i de
Recerca (AGAUR) de la Generalitat de Catalunya

o

Beca General del MECD, depenen de si els estudis son
universitaris o no universitaris.

4.2 Acadèmics

o

Caldrà matricular-se de, com a mínim, la meitat dels crèdits del curs
acadèmic.

o

A partir del segon curs es tindrà en compte el percentatge de crèdits superats
el curs anterior.

o

Es tindrà en compte la nota mitjana de l'expedient.
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4.3 Econòmics

o

Caldrà no superar els llindars de renda i de patrimoni següents:

Famílies d’un membre

Entre 14.112 i 16.065 euros/anuals.

Famílies de dos membres

Entre 24.089 i 27.572 euros/anuals.

Famílies de tres membres

Entre 32.697 i 36.186 euros/anuals.

Famílies de quatre membres

Entre 38.831 i 42.554 euros/anuals.

Famílies de cinc membres

Entre 43.402 i 47.449 euros/anuals.

Famílies de sis membres

Entre 46.853 i 51.145 euros/anuals.

Famílies de set membres

Entre 50.267 i 54.802 euros/anuals.

Famílies de vuit membres

Entre 53.665 i 58.441 euros/anuals.

(a partir del vuitè membre s’afegirà entre 3.391 i 3.562 euros per cada nou
membre computable de la família)

5. Tipus d'ajuts

5.1 Ajut de matrícula
La quantia de l’ajut de matrícula està destinada a cobrir l’import (total o parcial)
de la matricula dels estudis postobligatoris en què s'hagi matriculat l'estudiant en
el curs 2019-2020.
Donat que les “Beques de caràcter general per a estudiants que cursin estudis
postobligatoris (GRAL)” del Ministeri d'Educació, Cultura i Esport (MECD) tenen
un tipus de beca destinada també específicament a cobrir l’import de la de
matrícula, l’ajut de matricula de l’AJUT PIPG només podrà atorgar-se quan el
MECD hagi resolt les Beques de caràcter general. En aquest sentit, tots els i les
estudiants gitanes que sol·licitin l’Ajut de matrícula de l’AJUT PIPG hauran
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d’haver presentat la Beca General del MECD, i presentar la seva sol·licitud a la
segona convocatòria dels Ajuts PIPG.

5.2 Ajut de transport
La quantia de l’ajut de transport està destinada a cobrir part de les despeses de
desplaçament que l’estudiant hagi de realitzar per tal de participar en els estudis
postobligatoris en què s'hagi matriculat en el curs 2019-2020.
Els i les estudiants gitanes que sol·licitin l’Ajut de transport de l’AJUT PIPG
hauran de cursar estudis presencials.

5.3 Ajut de material
La quantia de l’ajut de material està destinada a cobrir part de les despeses de
material que l’estudiant hagi de realitzar per tal de participar en els estudis
postobligatoris en què s'hagi matriculat en el curs 2019-2020.

5.4 Ajut de caràcter extraordinari

La quantia de l’ajut de caràcter extraordinari està destinada a cobrir altres
despeses no incloses en la resta d’ajuts de l’AJUT PIPG, i a les quals l’estudiant
hagi de fer front per tal de participar en els estudis postobligatoris en què s'hagi
matriculat en el curs 2019-2020.

6. Import

La quantia de la AJUT PIPG és el resultat de la suma dels diferents ajuts als
quals tingui dret l'estudiant.

Pàgina 5 de 8

La quantia de la AJUT PIPG està subjecte al nombre total de sol·licituds rebudes,
així com al pressupost anual destinat a aquests ajuts.

La quantia de cada ajut es calcularà tenint en compte la situació socioeconòmica
de l’estudiant, així com la seva situació acadèmica.

7. Termini de presentació
Hi ha dos terminis de presentació de l’AJUT PIPG.

1º convocatòria
Inici termini:

13/10/2020

Fi termini:

26/10/2020

En aquest primer termini és podrà ser beneficiari dels següents tipus d’ajuts de
l’Ajut PIPG:
Ajut de transport.
Ajut de material.
Ajut de caràcter extraordinari.

Només excepcionalment es podran donar ajuts de matricula a estudiants
postobligatoris que acreditin i justifiquin adequadament la necessitat de rebre
l’ajut de matricula (estudiar a universitats privades o instituts privats, no ser becari
per motius acadèmics però si complir els econòmics, o altres).

2º convocatòria
Inici termini:

15/02/2021

Fi termini:

01/03/2021
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En aquest segon termini és podrà ser beneficiari dels següents ajuts:
Ajut de matrícula.
Ajut de transport.
Ajut de material.
Ajut de caràcter extraordinari.
8. Lloc de presentació
Per sol·licitar l’AJUT PIPG 2019-2020, s’ha d’omplir un formulari online, al qual
heu d’accedir a través del següent enllaç:
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=3CeUOw7TvEOMBv9y
U2dv7Gl3_x60vVxHuUXLOKX6JwZUN0dJMVBWM1FSTk1aNFg1MERRRUdT
Nk9GSi4u

9. Documentació

Una vegada finalitzat el termini de presentació de sol·licituds, la Comissió de
Beques i Ajuts nomenada pel Programa del Poble Gitano i la Innovació Social, o
altre entitat jurídica que el Programa del Poble Gitano i la Innovació Social
nomeni, reclamarà a cada sol·licitant la entrega de la documentació que
correspongui en cada cas. Si així es decideix, el lliurament d’aquesta
documentació serà en persona, a través d’una entrevista amb la persona
sol·licitant.

De manera orientativa, la documentació que es pot demanar seria la següent:
-

Resguard de la teva matrícula als estudis, on consta el preu i els
estudis que curses

-

Resguard de la teva Beca Equitat de l'AGAUR

-

Resguard de la teva Beca General del Ministeri d'Educació

-

Darrera nòmina laboral

-

Informe de Serveis Socials o similar
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-

Targeta de família nombrosa

-

Renda 2019

-

Rebut de l'ajut o prestació que cobreu tu o algun membre de la teva
unitat familiar

-

Últim rebut de lloguer

-

Últim rebut de la hipoteca

-

Altres documents que facin referència a despeses elevades de
l’habitatge de la teva unitat familiar, o altres despeses
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