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PATRONAT DE LA FUNDACIÓ PRIVADA SERRA                 BEQUES PER A NOIS I NOIES             CURS 2021-22 

La Fundació Serra convoca beques destinades a joves  de Berga que vulguin cursar estudis universitaris en l’àmbit 
científic o en educació.  

Aquestes beques volen contribuir al principi d’igualtat d’oportunitats i ajudar en els seus estudis a nois i noies amb 
rendes baixes en el seu àmbit familiar. 

Destinataris:  d’acord amb els estatuts de la Fundació, podran accedir-hi tots els/les estudiants que hagin de cursar 
o estiguin cursant estudis universitaris de les següents titulacions homologades: 

- Grau en l’àmbit científic, tecnològic o ciències de la salut 
- Grau en Educació 

Requisits: per a poder optar a aquestes beques, caldrà complir els següents requisits: 

 Haver nascut i ser resident al municipi de Berga. 

 Haver-se matriculat en un mínim de 60 crèdits per a tots els cursos.  
A partir del segon curs es tindrà en compte el percentatge de crèdits aprovats el curs anterior. 

 No podrà superar-se el llindar de renda familiar disponible i els llindars de patrimoni establerts en la 
convocatòria de les beques de caràcter general per a cursar estudis universitaris. 

 No tenir cap títol de Grau, de Màster Oficial, de Llicenciat, d’Enginyer o d’Arquitecte, amb validesa en tot 
el territori nacional. 

Import i condicions:  

Per al curs 2021-2022, l’import  serà de 4.000€.   
Aquesta beca serà compatible amb l’adjudicació de qualsevol altra beca.  
S’haurà de recollir de forma personal per part de l’interessat/la interessada. 
 
Termini: el termini per a la presentació de sol·licituds finalitzarà el dia 15 d’octubre de 2021. 

Documentació requerida: la documentació a presentar serà la següent: 

1. Escrit sol·licitant optar a la beca, on constin les dades personals i la signatura del/de la sol·licitant (si 
voleu, podeu recollir un model de sol·licitud a la Gestoria Plana). 

2. Fotocòpia del DNI del/de la sol·licitant i de cadascun dels membres de la unitat familiar. 
3. Fotocòpia del resguard de la matrícula, on constin els crèdits escollits per al curs 2021-2022. 

Per als/les  estudiants que no siguin de primer curs, caldrà una còpia de l’expedient acadèmic. 
4. Fotocòpia de la darrera declaració de l’IRPF, o declaració jurada de no estar obligats a realitzar-la, de 

tots els membres de la unitat familiar en edat laboral. En cas de no estar obligats a fer la declaració 
de renda, s’haurà de justificar els ingressos. 

5. Certificat d’empadronament col·lectiu de la família i històric. 
6. Qualsevol altre document que pugui ser d’interès d’acord amb els objectius de les beques indicats 

anteriorment. 

Contacte: per més informació, podeu contactar amb el Patronat al correu-e:  patronatserraberga@gmail.com  o per 
escrit a la Gestoria Plana de Berga. 

Presentació de sol·licituds: les sol·licituds hauran d’adreçar-se al  President de la Fundació del Patronat Serra i 
s’hauran de presentar a la Gestoria Plana de Berga (domicili social del Patronat), Ctra. de Sant Fruitós 32 baixos. 

Berga,  30 de juny de 2021 

 

El Patronat de la Fundació 
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