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Modificacions a la Llei 

• Eliminar el requisit del període de residència mínima de tres anys
consecutius per gaudir d’un ajut a l’estudi d’ensenyament superior

• Canviar ministeri encarregat de l’educació per ministeri encarregat dels
ajuts a l’estudi

• Simplificar tràmits administratius (declaracions especifiques que ara 
queden incloses en la sol.licitud)

• Determinar la Beca salari, per a estudis a ple temps i presencial. 



Modificacions a la Llei 

• Afegir concepte de beca de matrícula als ensenyaments no superiors a 
Andorra

• Especificar el concepte de beca de matrícula per als alumnes amb
necessitats educatives especials a l’estranger

• Encabir totes les tipologies de famílies

• Reduir tràmits suplementaris (acceptació de la beca atorgada).Simplifica i 
agilitza el procés



Modificacions a la Llei 

• Incorporar la casuística de progressió insuficient per motius justificats per 
no retornar l’import rebut en concepte d’ajut a l’estudi

• Facilitar el tràmit en línia

• Agilitzar els tràmits per a les sol·licituds fora de termini



Procés de sol·licitud en línia

Període de sol·licitud dels ajuts de maternal, primera i segona ensenyança,
batxillera i formació professional no superior: del 10 de juny al 10 de juliol.

• En línia: infoeducacio.ad o tramits.ad

• Presencialment: tràmits Govern o comuns



Procés de sol·licitud en línia



Procés de sol·licitud en línia



Beques Educació

Beques Ensenyament Superior

Any acadèmic 2014-2015 2015-2016 2016-2017 2017-2018 2018-2019 2019-2020
Sol·licituds 382 394 426 465 447 500

Beques atorgades 216 278 297 281 278 290

Beques denegades 166 116 129 184 169 210

Import atorgat 987.747,31 € 1.200.265,19 € 1.288.384,11 € 1.276.988,95 € 1.246.810,53 € 1.271.915,43 €
Premi Nacional  
l’Estudi (PNE) 16 17 20 19 18 20

Import PNE 86.972,36 € 87.220,56 93.431,61 € 98.686,01 € 75.795,85 € 69.771,29 €
Import global 1.074.719,67 € 1.287.485,75 € 1.381.815,72 € 1.375.674,96 € 1.322.606,38 € 1.341.686,72 €

Any acadèmic 2014-2015 2015-2016 2016-2017 2017-2018 2018-2019 2019-2020
Sol·licituds 1.887 1.976 1.888 1.844 1.786 1.763

Beques atorgades 1.649 1.736 1.694 1.623 1.574 1.535

Beques denegades 238 240 194 221 212 228

Import atorgat 1.420.413,20€ 1.515.536,39€ 1.468.336,16€ 1.397.076,96€ 1.357.879,40 € 1.297.541,77 €
Manquen 16 beques fora de termini + 9 pendents de resoldre en espera de documentació

Evolució dels imports destinats als ajuts a l’estudi



Gràcies per la vostra atenció


