
Novetats matrícula 2020
Estudiants No Nous
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ORDRE SEPA

Tant si el titular del  compte és l’estudiant com si ho és una altra
persona:

1. L’estudiant diposita el document (amb signatura electrònica o 
amb signatura manual i escanejat) a l’e‐secretaria.

2. El centre valida prèviament a la matrícula
3. L’estudiant no ha de lliurar a posteriori el document original a la 

secretaria del centre.
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SITUACIONS QUE DONEN LLOC A DEDUCCIONS O 
GRATUÏTAT

DOCUMENTACIÓ SENSIBLE

No es pot enviar al centre per correu electrònic/tiquet DEMANA. 

L’estudiant ha de:

● Fer arribar la documentació pel Registre Electrònic UPC ‐> Instància
Directora ETSEIB

● Al Setembre l’estudiant haurà passar pel centre presencialment amb
la documentació original.

● Si amb data 30 de setembre l’estudiant no ha portat la documentació
se li modificarà l’import de la matrícula sense aplicar el descompte
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FAMÍLIA NOMBROSA

● S’ha ampliat la data de caducitat dels carnets de família
nombrosa. Cada comunitat autònoma ha definit una política
diferent.

● Dels estudiants de Catalunya que s’han pogut consultar ja s’ha
actualitzat la data de caducitat i els estudiants ho poden
consultar a la e‐secretaria.

● En la resta de casos hauran de presentar el carnet, indicant la
nova data de caducitat i còpia de la legislació que li dona
suport (és diferent en cada comunitat autònoma)

Juliol de 2020

Decret de Preus i gestió
econòmica de la matrícula



PRÉSTEC AGAUR

● No es continua oferint 
mensualitats de l’AGAUR.
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la forma de pagament fraccionat en

● Com alternativa poden escollir la forma de pagament domiciliat
fraccionat.

● Si tenen alguna dificultat de pagament i abans havien agafat AGAUR,
que triïn la modalitat de pagament Entitat Financera i posin un
DemanaSGA. Intentarem buscar alguna solució

Decret de Preus i gestió
econòmica de la matrícula



MODIFICACIONS I VARIACIONS

● Si l’estudiantat us presenta un document que és susceptible de
descompte de matrícula passats el 31 d’octubre/31 de març, cal que
demani la devolució de preus públics i, si es concedeix, llavors
s’introdueix el descompte en el sistema

● Les variacions són fins el 30.09.2020. Passat aquest termini no es
poden gestionar més variacions, cal demanar devolució de preus
públics.

● Quan es fan modificacions:
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○ Atenció a la taxa de modificació, si cal o no aplicar‐la
○ Atenció a l’import final de la matrícula abans de finalitzar
○ Utilitzeu l’opció de canvis de grup en comptes de 

modificació de matrícula, sempre que sigui possible
la de

Decret de Preus i gestió
econòmica de la matrícula



DECRET DE PREUS
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● Rebaixa d’un 30% del preu públic dels crèdits dels estudis de grau i màster
habilitant

○ Coeficient C: de 39,53 a 27,67
○ Coeficient B: de 35,77 a 25,04
○ Màster habilitant: de 41,17 a 28,82 MUEI

● En el cas dels màsters no habilitants, s’aplicaran els preus fixats al decret,
sense bonificació del Consell Social. Els preus aplicats son inferiors al curs
passat.

○ De 51,46 a 46,11

● No es fixen percentatges de recàrrec per segona, tercera i quarta i successives
matrícules. Es fixa exactament el preu a aplicar.

● El preu del reconeixements passa del 15% al 20% del preu del crèdit de 1a
vegada.

Decret de Preus i gestió
econòmica de la matrícula



BEQUES I AJUTS PER ESTUDIANTS DE GRAU I MÀSTER

CONDICIONAL BECA A LA MATRÍCULA DE NOU ACCÉS

Beques i ajuts
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BEQUES I AJUTS PER ESTUDIANTS DE GRAU I MÀSTER

CONDICIONAL BECA A LAMATRÍCULA DE NOU ACCÉS
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● Estudiant becari en una universitat o centre de secundària de Catalunya el curs 2019‐2020. 
La condició de beca ja constarà al sistema

● Estudiant  no becari en una  universitat o  centre de secundària  de Catalunya.  Ha  de
demanar l’acreditació MATRC
○ Si en el moment de la matrícula no ha arribat la resposta, fer matrícula ordinària i 

amb pagament en entitat financera i, SOBRETOT, no pagar‐la.
○ Si la paga, no es retornaran els imports fins que es resolgui la beca.
○ Quan arribi la resposta del fitxer MATRC, si és positiva, cal recalcular la matrícula per

tal que quedi com a condicional beca.
● Estudiant amb NIE no becari del MEyFP. El centre o l’estudiant ha de fer arribar mitjançant

el DEMANA (SGA) una còpia del NIE escanejada. Un cop validat el tipus de NIE es marca 
l’excepció per a la matrícula condicional de beca.

Beques i ajuts



Beques i ajuts

Beques i 
ajuts

Beca MEyFP

Exempció
ingrés 

mínim vital

Beca Equitat

Beca Salari
Ajuts UPC 

de matrícula

Beca 
Santander 
Progreso

I per 
postres…..
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BEQUES MEyFP
● Estem pendents de la publicació de la convocatòria de la beca

MEyFP
● Esborrany del 20 de maig del decret de llindars:

○ Augment d’alguns ajuts
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○ Preveu ajuts  addicionals  per a  l’alumnat amb  necessitats  específiques 
derivades de discapacitat o trastorn de conducta

○ Augment del llindar 1 (per a l’obtenció de l’ajut lligat a la renda)

Beques i ajuts

Ajut Curs 2019 Curs 2020

Lligat a la renda 1.600€ 1.700€

Lligat a la residència 1.500€ 1.600€



BEQUES MEyFP

Requisits acadèmics que recull l’esborrany

• Cap canvi pel que sembla.

• S’exigirà el  mateix  rendiment  del  curs  anterior que 
fins ara.

• La matrícula condicional de beca només contemplarà 
els requisits econòmics.
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INGRÉS MÍNIM VITAL

Beques i ajuts
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INGRÉS MÍNIM VITAL
Reial Decret‐llei 20/2020, de 29 de maig, pel que s’estableix l’ingrés
mínim vital.

Disposició transitòria cinquena. Exempció del pagament de preus públics per serveis 
acadèmics universitaris.

1.Els beneficiaris de la prestació de l’ingrés mínim vital a qui es reconegui aquesta
condició entre els mesos de juny i desembre de 2020 estaran exempts del pagament dels
preus públics per serveis acadèmics universitaris per a la realització d’estudis conduents a
l’obtenció de títols de caràcter oficial durant el curs 2020‐2021, en els termes d’aquesta
disposició.

2.Sense perjudici de les exempcions generals del pagament de preus públics per serveis
acadèmics universitaris, aquesta exempció s’aplicarà als beneficiaris de la prestació de
l’ingrés mínim vital que hagin vist denegada la seva sol∙licitud de concessió d’una beca de
l’Administració General de l’Estat per a cursar estudis postobligatoris en aquell curs per
superar els llindars de renda i patrimoni establerts a la normativa corresponent.

3.Reglamentàriament es determinarà la compensació a les universitats per l’exempció
del pagament d’aquests preus públics per serveis acadèmics. 14
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INGRÉS MÍNIM VITAL

Els estudiants interessats hauran de:

1. Demanar la beca MEyFP

2. Sol∙licitar l’ajornament del pagament fins que es resolgui la beca.

3. Acreditar la percepció de l’ingrés mínim vital si se’ls requereix.
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BECA EQUITAT

• Només hi hauran dos trams de renda

• S’elimina el descompte per a les enginyeries
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BECA SALARI

• 10  beques  de 500€ mensuals  de setembre a  juny i  durant la  durada 
teòrica dels estudis.

• Orientades a estudiants de secundària amb dificultats econòmiques.

• Matriculats en estudis de grau de centres propis.

• Termini: 13 de setembre de 2020

• Sol∙licitud: https://www.becas‐Santander.com

• Difusió entre els assignats a la UPC a partir dels mes de setembre

40
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AJUT MATRÍCULA 2020‐2021
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• Objectiu: finançar bosses de 6, 12, 18 i 24 crèdits als estudiants amb
matrícula quadrimestral i fins a 42 crèdits als estudiants amb matrícula
anual que acreditin dificultats econòmiques i no puguin gaudir de beca
MEyFP.

• Crèdits matriculats per segones i posteriors vegades o no coberts per la
beca equitat. Es cobrirà el preu del crèdit de primera vegada.

• Estudiants de grau i màster de centres propis.

• Han de sol∙licitar, obligatòriament, la beca del MEyFP i l’EQUITAT.

• Es recomana que els estudiants interessats optin pel pagament
fraccionat de la matrícula atès que es tracta d’una ajuda parcial

Beques i ajuts



BECA SANTANDER PROGRESO

• Convocatòria nova de 2019.

• 31 beques de 1.000€

• Estudiants de grau en centres propis.

• Beneficiaris de la beca MEyFP.
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