Reintegrament de la beca
Si ens concedeixen la beca, igual que ocorria altres anys, cal tenir en compte que la
convocatòria contempla determinats suposats en els quals ens poden sol·licitar la devolució en
entendre que «no s'ha destinat per a la finalitat per a la qual va ser concedida«.
Per aquest motiu recordem les causes per les quals ens poden sol·licitar la devolució de la beca
i ampliem amb més detall el procés de reintegrament. Si us han sol·licitat el reintegrament de
beques anteriors, el motiu que al·leguin ha d'estar recollit en la convocatòria de l'any en què
us van concedir la beca.
Causes de reintegrament de la beca MEC
Els motius de reintegrament són els mateixos de les últimes convocatòries:
• Haver causat baixa de fet en el centre, abans de final del curs.
• No haver assistit a un 80% o més de les hores lectives, excepte dispensa d'escolarització.
• No haver superat el 50% de les assignatures, crèdits o hores matriculades, en convocatòria
ordinària ni extraordinària.
• No haver superat el curs complet en el cas del curs d'accés o del curs de preparació per a
l'accés a la formació professional o en el cas dels estudis cursats a les escoles oficials d'idiomes.
• En el cas d'haver obtingut beca per a la realització del projecte de fi d'estudis, no haver-lo
presentat en el termini d'un any des de la data de la concessió de la beca.
ALTRES MOTIUS DE DEVOLUCIÓ
Cal tenir en compte que a més dels anteriors existeixen altres motius de devolució:
• L'ocultació o falsejament de dades.
• Haver-la obtingut encara sent incompatible amb altres ajudes.
• L'obtenció de la beca sense complir algun dels requisits exigits.
• El propi error de l'Administració que l'ha concedit.
El Procediment de reintegrament de la beca
La devolució ens la poden sol·licitar en qualsevol moment, si bé el termini del qual disposa
l'Administració per a iniciar l'expedient és de quatre anys des que va ser concedida (amb
caràcter general ja que depèn del motiu).
Una vegada rebuda aquesta informació, la unitat de beques inicia el procediment de
reintegrament:
• NOTIFICACIÓ D'INGRÉS VOLUNTARI

En primer lloc, ens notificaran, per correu ordinari o a través de la Seu Electrònica, el motiu de
la devolució perquè procedim al reintegrament de la quantitat en el termini de dos mesos.
L'escrit anirà acompanyat del model 069 (per a realitzar l'ingrés en qualsevol Entitat Bancària).
Des d'aquest moment podem ingressar la quantitat o anar a l'Agència Tributària per a
sol·licitar un ajornament o fraccionament del pagament (la sol·licitud significarà un
reconeixement del deute, per la qual cosa no podrem posar al·legacions.)
Es tracta d'una primera notificació per a l'ingrés voluntari que anirà sense interessos i que no
suposa l'inici de l'expedient de reintegrament. La distingirem perquè en el seu text s'indica “ ….
amb la finalitat d'evitar la iniciació de l'oportú expedient de reintegrament …”. En aquest
moment no es poden posar al·legacions.
No és que no es puguin posar al·legacions. Podem informar-nos en la unitat de beques o posar
els escrits que estimem convenients. El que ocorre és que al no haver-se iniciat l'expedient de
reintegrament, legalment no formen part d'aquest, no estan obligats a tenir-les en compte i no
les podrem fer valer en tràmits posteriors, com per exemple en el contenciós (judicial), si
decidim acudir a ell.
– Si el motiu que al·leguen és un error evident (per exemple, ens diuen que ens hem donat de
baixa però realment ens hem canviat de centre, o similars), l'aconsellable és que aneu a la
vostra unitat de beques amb algun document que acrediti l'error. Si és així, una vegada ho
comprovin us comunicaran la conclusió per escrit.
– Si decidim retornar els diners, anem al banc amb el model 069 i una vegada pagat podem
lliurar còpia (“exemplar per a l'administració”) en la unitat de beques. Ells reben confirmació
de l'abonament per una altra via però així accelerarem el tancament de l'expedient.
• INICI DE L'EXPEDIENT DE REINTEGRAMENT
De no efectuar-se la devolució en el termini anterior es procedeix a obrir l'expedient de
reintegrament, de nou sense interessos. Rebrem una notificació a través de la Seu Electrònica,
on a l'encapçalat figura: “Acord d'Inici de Reintegrament”, acompanyada de nou pel model
069 i ens donarà un termini de 15 per a posar al·legacions. Si ens admeten les al·legacions, ens
enviaran una carta de tancament d'expedient.
La Notificació
Aquesta notificació sol enviar-se a través de la Seu Electrònica, previ avís per SMS o mail.
També podríem rebre-la per correu postal certificat amb justificant de recepció al domicili que
vam posar en la sol·licitud de la beca (recorda comunicar els canvis de domicili a la teva unitat
de beques per a evitar sorpreses). No recollir les notificacions no significa que es pari el
procediment. Una vegada intentada, si no s'aconsegueix fer, es publica l'avís en el BOE i així et
donen per notificat.?
• RESOLUCIÓ DE L'EXPEDIENT DE REINTEGRAMENT
Si no s'ha realitzat l'abonament, no es van plantejar al·legacions o aquestes no s'admeten,
l'expedient passa al Ministeri que dicta la Resolució del Reintegrament, que ja vindrà amb

interessos. Ho notifiquen a l'interessat i es comunica a l'Agència Tributària. Com comentàvem
anteriorment, podem posar-nos en contacte en qualsevol moment amb l'Agència Tributària
per a sol·licitar un ajornament o fraccionament del pagament.
Com hem vist, al principi del procediment no tindrem interessos però posteriorment vindran
les notificacions amb interessos de demora (el 4% aproximadament); si l'expedient passa a la
via de constrenyiment en l'Agència Tributària tindrem recàrrecs de constrenyiment (el 20%) i,
si finalment no s'abona, possibles embargaments.

