Beques, Descomptes i Préstecs IQS Grau 2016-2017
IQS GRAU - EXCEL·LÈNCIA
IQS GRAU - AJUT FAMILIAR
Primera sol·licitud
Institut Químic de Sarrià CETS Fundació Privada és una institució sense afany de lucre
que dedica un fons limitat per concedir ajuts econòmics i fer front al finançament d'una part
del cost dels estudis, per als estudiants que es matriculen a les titulacions de Grau en
Administració i Direcció d’Empreses, Grau en Biotecnologia, Grau en Enginyeria Química i
Grau en Química (Tronc Comú), Grau en Enginyeria en Tecnologies Industrials i Dobles
Graus B/ADE, EQ/ADE, Q/ADE i ETI/ADE.
IQS compta amb l’inestimable suport d’empreses i entitats patrocinadores, moltes d’elles
membres de la Fundació Empreses IQS, que gràcies al seu mecenatge permeten ampliar
l’abast del servei a les persones i atendre millor les sol·licituds dels nostres estudiants.
L'ajut es fa efectiu mitjançant un descompte en l’import de la matrícula.
Modalitats de Beques de Grau:
 IQS Grau a l’Excel·lència (IQS-GE). Per alumnes de nou ingrés i per un import del 50%
de la matrícula (fins a un import màxim equivalent a 30 crèdits) en base únicament a la
seva excel·lència d’expedient acadèmic: 8,5 punts en la nota d’accés sobre 10, que és
la nota ponderada entre la de Batxillerat i la de les PAU obligatòries (la nota obtinguda
a les assignatures especials de l’examen de les PAU es tindran en compte en cas
d’igualtat en la resta de requisits).
25 beques per estudiants de qualsevol Grau d’IQS (Eduard Vitoria Miralles, SJ).
Beques IQS Grau Patrocini finançades per les entitats i empreses patrocinadores de
la Fundació Empreses IQS que es defineixen al llarg de cada curs acadèmic.
 IQS Grau Ajut Familiar (IQS-GAF): Per alumnes amb necessitats econòmiques en
base principalment al nivell d’ingressos familiars i amb rendiment acadèmic satisfactori.
25 beques de fins el 25% de l’import de la seva matrícula (Pere Ferrer Pi, SJ; Juan
Salañer Piqueres; Lluís Seguí Garriga; Joan Camp Puigdomènech).
15 beques de fins el 50% de l’import de la seva matrícula (Miquel Montagut Buscàs,
SJ; Jordi Masià Mas-Bagà; Josep Gassiot Llorens).
5 beques de fins el 75% de l’import de la seva matrícula (beat Francesc Castelló i
Aleu).
 Un alumne solament pot gaudir simultàniament d’una de les dues modalitats de beques.
Descomptes en els Graus IQS:
Aquests descomptes no són compatibles amb les beques GE i GAF, ni acumulables entre
sí, i només són vàlids per alumnes que reuneixen alguna de les condicions especials que
s’indiquen tot seguit i ho acreditin en el moment de fer la preinscripció:
 Alumni IQS: Per alumnes parents directes (fill, net o germà) d’associat a l’AIQS.
Descompte del 10% que s’aplicarà solament a primer curs.
 Família nombrosa: Per alumnes de família nombrosa. Descompte del 5% que s’aplica
mentre es compleixi aquesta condició.
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 Segon fill a IQS: Per alumnes amb un germà que està estudiant Grau o Màster a IQS.
Descompte del 5% que s’aplica al segon fill i per tots els cursos en que el seu germà
estigui estudiant a IQS. Si són bessons en el mateix curs s’aplica a tots dos.
Bases per la sol·licitud de Beques
1. Les beques IQS Grau s’atorguen a alumnes que es matriculen a qualsevol curs de les
titulacions de Grau impartides a IQS, excepte Farmàcia que disposa d’una normativa
pròpia.
2. La beca consisteix en finançar els costos de la matrícula dels quatre cursos del Grau si
es sol·licita a primer.
3. Per la continuïtat de la Beca IQS Grau Excel·lència caldrà que la qualificació mitja de
cada curs en primera convocatòria, ponderada pel nombre de crèdits, sigui igual o
superior a 8,0. Cas de no aconseguir-ho, s’atorga la part proporcional als crèdits
obtinguts amb qualificació superior o igual a 8,0.
Per la continuïtat de la Beca Grau Ajut Familiar caldrà fer la seva sol·licitud de renovació
i: (i) no haver perdut l’escolaritat en cap de les assignatures del curs; (ii) no suspendre
en segona convocatòria més d’un 20% dels crèdits cursats i; (iii) tenir un nivell
d’ingressos familiars similar al que es tenia al moment de la primera concessió.
4. Les beques seran adjudicades per la Comissió de Beques IQS, composta pel Director
General, que actua de President, el Degà d'IQS School of Engineering, el Degà d'IQS
School of Management, un professor d'IQS School of Engineering, un professor d'IQS
School of Management, un alumne d'IQS School of Engineering, un alumne d'IQS
School of Management, el Director d’Administració, el Secretari General i,
opcionalment, un representant o delegat de les entitats i empreses patrocinadores. Tant
la documentació rebuda, com les deliberacions i la resolució d’aquesta Comissió, tenen
caràcter confidencial.
5. L'acord de la Comissió serà comunicat a cadascun dels beneficiaris de la beca
mitjançant carta dirigida a l’alumne a l’adreça postal i correu electrònic que figuri en
l’imprès de sol·licitud.
6. Per sol·licitar una Beca IQS Grau Excel·lència cal presentar a la Secretaria General
d’IQS (Via Augusta, 390, 08017 Barcelona), el més aviat possible i sempre abans del
29 de juny a les 17:00, la següent documentació:
a. Imprès corresponent a la sol·licitud de la beca degudament complimentat. Aquest
imprès s’obté a la Secretaria General d'IQS o es pot també descarregar del web
institucional.
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b. Certificació acadèmica completa de les qualificacions obtingudes a Batxillerat o
equivalent.
c. Certificat del resultat de les PAU o credencial de la UNED. Per estudiants
iberoamericans o de fora de l’EEES, cal l’expedient acadèmic i el pla d’estudis
cursat. La qualificació de les PAU i la nota d’accés a la universitat s’ha de lliurar
abans del dia 4 de juliol a les 17:00 ja sigui personalment o per correu electrònic a
la Secretaria General d’IQS (secretaria@iqs.url.edu).
7. Per sol·licitar una Beca IQS Grau Ajut Familiar cal mantenir primer una entrevista
personal amb la Sra. Mª José Aranguren (sol·licitar entrevista a través del telèfon
93.267.20.20), el més aviat possible i sempre abans del 29 de juny, i aportar-li en el
moment de l’entrevista la documentació senyalada en els epígrafs “a” i “b” de l’apartat
anterior. Un cop mantinguda aquesta reunió i si ho considera oportú, cal presentar a la
Secretaria General d’IQS (Via Augusta 390, 08017 Barcelona), el més aviat possible i
sempre abans del 29 de juny a les 17:00, la següent documentació:
c. Carta d'intencions amb indicació dels estudis que es desitja cursar o s’està
cursant, dirigida al President de la Comissió de Beques, on el pare, mare o tutor del
sol·licitant, exposi raonadament els motius que justifiquen la sol·licitud de la beca,
la situació familiar i les circumstàncies personals que concorrin així com tota la
informació addicional que es consideri necessari sotmetre a consideració.
d. Fotocòpia, completa i clarament llegible, de la declaració de la renda corresponent
al darrer exercici on figuri el codi bancari o el de presentació telemàtica. En cas de
declaració individual ha de presentar còpia de les declaracions del pare i de la mare
o el certificat de no obligació a declarar.
e. Fotocòpia de l'últim full de salari tant del pare com de la mare o fotocòpia de l'últim
rebut de pagament com a autònom. En el cas d’empresaris o autònoms s’ha
d'adjuntar document acreditatiu dels resultats de les seves activitats, tal com la
declaració del impost de societats, o una documentació acreditativa de la seva
activitat econòmica real.
f. Els alumnes estrangers hauran d’adjuntar els documents equivalents on s’acrediti
el nivell d’ingressos complet de la unitat familiar.
g. La qualificació de les PAU i la nota d’accés a la universitat s’ha de lliurar abans del
dia 4 de juliol a les 17:00 ja sigui personalment o per correu electrònic a la Secretaria
General d’IQS (secretaria@iqs.url.edu).
8. Els criteris orientatius per a la valoració d’un ajut familiar són:
a. Haver formalitzat la preinscripció a una de les titulacions de Grau a IQS.
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b. No superar en la declaració del IRPF els 17.000 euros anuals de base imposable
general per membre de la unitat familiar.
Resolució
La resolució de les beques IQS-GAF dependrà del moment que IQS disposi de tota la
documentació assenyalada en els apartats 6 i 7. Orientativament les beques es resoldran
en les següents dates: 6 de maig, 10 de juny i, finalment, el 6 de juliol de 2016.
La resolució de les beques IQS-GE es farà el 6 de juliol de 2016.

Modalitats de Préstec
Els estudiants i les seves famílies poden sol·licitar un préstec bancari pel pagament total
o parcial de la matrícula, disposant de condicions preferents amb diferents entitats
bancàries (La Caixa, Catalunya Caixa, Caixa d’Enginyers, Banc Sabadell, Banc Santander).
Les condicions de préstec es troben a la web institucional d’IQS i concretament a l’adreça:
http://www.iqs.edu/ca/beques-i-ajuts-1-1320.
Des del departament d’administració d’IQS podem assessorar sobre el procediment de
sol·licitud d’aquests préstecs.

Secretaria General
14 de desembre de 2015
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