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PREGUNTES FREQÜENTS 
 

rend 

 

Vull demanar una beca. Què he de fer? 

Pas 1. Sol·licita l’acreditació de caràcter econòmic (procediment MATRC) i la 
beca Equitat a l’Agència de Gestió d’Ajuts Universitaris i de Recerca (AGAUR) en 
un únic formulari de sol·licitud. Més informació 

Pas 2. Sol·licita la beca general del Ministeri d’Educació i Formació 
Professional. Si compleixes els requisits, podràs gaudir de diversos ajuts: des de 
l’ajut de matrícula fins a la totalitat dels ajuts que preveu la convocatòria. Cal que 
compleixis els requisits generals, acadèmics, econòmics i patrimonials. Més 
informació 

 

ON, COM i QUAN puc demanar aquestes beques?  

 

Acreditació Econòmica (MATRC) i la Beca Equitat 

 
ON 

• A la pàgina web de l’AGAUR.  
 

COM (Certificat digital)  
 

• Accedeix al formulari amb identificació digital. Cal que t'identifiquis amb algun dels 
mecanismes d'identificació digital vàlids (idCAT Mòbil, Cl@ve, DNI electrònic, 
idCAT Certificat, FNMT, T-CAT, Camerfirma, etc. Més informació 

• Es tracta d'única sol·licitud en la que et demanes la Beca Equitat i l'acreditació 
econòmica (MATRC).Tot i ser un únic formulari de sol·licitud, cada procediment 
té els seus requisits propis i, per tant, es generaran dues respostes que es podran 
descarregar des de l’apartat “Tràmits” gencat. 

• Revisa la teva sol·licitud un cop emplenada i abans d’enviar-la. No pots fer cap 
canvi a la sol·licitud un cop tramitada. 

• Cal confirmar i signar telemàticament la sol·licitud per tal que aquesta es tramiti. 
Si guardes la sol·licitud com a 'esborrany', recorda finalitzar el procés 'guardar 
sol·licitud' quan tinguis totes les dades/documentació. En cas contrari, no se li 
donarà tràmit.  

• Un cop hagis fet la tramitació, rebràs el resguard de la presentació de la sol·licitud 
per e-mail. 

• La petició genèrica no és vàlida per a la presentació de les sol·licituds d'aquest 
tràmit 

 
QUAN 
 

• Es demana entre els mesos de juliol, agost, setembre i fins a la primera 
quinzena del mes d’octubre. Comprova els terminis establerts al nostre web. 

• L’has de demanar, com a mínim, 10 dies abans de matricular-te. 

 
 

 

 

PREGUNTES FREQÜENTS 

http://www.ub.edu/beques/grausimasters/beca_equitat/03_sollicitud.html
http://www.ub.edu/beques/grausimasters/beca_gral_mecd/02_requisits.html
http://www.ub.edu/beques/grausimasters/beca_gral_mecd/02_requisits.html
https://agaur.gencat.cat/ca/beques-i-ajuts/convocatories-per-temes/Acreditacio-de-caracter-economic-procediment-MATRC-i-beques-Equitat-per-al-curs-academic-2021-2022-MATRC-EQUITAT-2021?moda=1
https://agaur.gencat.cat/ca/beques-i-ajuts/convocatories-per-temes/Acreditacio-de-caracter-economic-procediment-MATRC-i-beques-Equitat-per-al-curs-academic-2021-2022-MATRC-EQUITAT-2021?moda=1
http://www.ub.edu/beques/grausimasters/beca_equitat/docs/2122_SOL_NOU.pdf
https://agaur.gencat.cat/ca/beques-i-ajuts/convocatories-per-temes/Acreditacio-de-caracter-economic-procediment-MATRC-i-beques-Equitat-per-al-curs-academic-2021-2022-MATRC-EQUITAT-2021
https://ovt.gencat.cat/gsitfc/AppJava/tramit/quepro.do?reqCode=list&amp;set-locale=ca_ES&amp;portalId=1
http://www.ub.edu/beques/grausimasters/beca_equitat/index.html
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Beca General del Ministeri d’Educació i Formació Professional 

 
ON 

• Has d’accedir al web del Ministeri i emplenar el formulari de la sol·licitud. 
 

QUAN 

 
• Es demana entre els mesos d’agost, setembre i fins a la primera quinzena del 

mes d’octubre. Comprova els terminis establerts al nostre web. 

• Sí. Has de modificar la sol·licitud de la beca un cop presentada, en pots fer una 
de nova, sempre que estigui obert el període de presentació de les beques. Es 
tramitarà la última sol·licitud presentada. 

 

Si tinc el DNI/NIF/NIE caducat, puc demanar les beques? 
 

• Sí. No afecta a la sol·licitud de la beca general. L’aplicació del Ministeri comprova 
que el número del DNI/NIF coincideixi  amb l’IDESP/IXESP. Si és la mateixa data 
que consta a la base de dades del Ministeri d’Interior, l’accepta i es pot continuar 
amb la sol·licitud de la beca. 

• En el cas del MATRC i de la Beca Equitat, no permet posar data de caducitat, 
però es pot posar una data actual i validar correctament. Posteriorment, l’AGAUR 
s’encarrega de la tramitació. 

  

Consulta resultats MATRC 
 

Com sabré el resultat de l’acreditació econòmica (MATRC)? 

• Rebràs la resposta de l'acreditació econòmica (procediment MATRC) en un termini 
d'uns 10 dies a partir de la presentació de la sol·licitud, llevat que s’hagi 
d’esmenar.  

• Si se’t concedeix, et podràs descarregar l’acreditació via portal Tràmits gencat.  

• El tram de renda familiar i la beca Equitat (procediment EQUITAT) serà notificada 
a través de la publicació al tauler electrònic de l'Administració de la Generalitat de 
Catalunya i, de manera informativa, a la pàgina web de l'AGAUR. En ambdós 
casos també es notificarà via portal Tràmits gencat. 

 

Matrícula condicional i ordinària  
 
Què he de fer un cop rebi la resposta sobre l’acreditació de caràcter 
econòmic? 
 

• Si l’AGAUR et comunica que la teva acreditació és POSTIVA, significa que 
compleixes els requisits econòmics establerts a la convocatòria i que pots 
matricular-te amb la condició de becari (matrícula condicional). 

• Si l’AGAUR et comunica que la teva acreditació és NEGATVA significa que no 
compleixes els requisits econòmics establerts a la convocatòria i que no pots 
matricular-te amb la condició de becari (matrícula ordinària). 

http://www.ub.edu/beques/grausimasters/beca_gral_mecd/01_convocatoria.html
https://agaur.gencat.cat/ca/beques-i-ajuts/convocatories-per-temes/Acreditacio-economica-procediment-MATRC-i-beques-EQUITAT-per-al-curs-academic-2019-2020-MATRC-EQUITAT-2019?category=77405924-a82c-11e3-a972-000c29052e2c&evolutiuTramit=1
https://ovt.gencat.cat/carpetaciutadana360#/consulta;jsessionid=dOLDe-AdASLzZzsewdI9sKx_5oQ5C5TAx_Nm_k6Nt-fJpcnwTxrf!-1508479471!-355704031
https://tauler.seu.cat/inici.do?idens=1&lang=ca&changeLang=true
https://tauler.seu.cat/inici.do?idens=1&lang=ca&changeLang=true
http://agaur.gencat.cat/ca/inici/index.html
https://ovt.gencat.cat/carpetaciutadana360#/consulta;jsessionid=dOLDe-AdASLzZzsewdI9sKx_5oQ5C5TAx_Nm_k6Nt-fJpcnwTxrf!-1508479471!-355704031
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• En qualsevol cas, has de sol·licitar la beca general del Ministeri.  

• En cas d’haver tingut concedida la beca general del Ministeri el curs anterior, se’t 
mantindrà la condició de becari. Si vas ser becari de la beca general del Ministeri a 
una altra comunitat autònoma, hauràs de presentar la credencial de becari en el 
moment de matricular-te i establir, així, la matrícula condicional.   

Comunicació de les propostes de resolució (resultat provisional) i 
resolucions jurídiques (resultats definitius) 
 

Com em comunicaran els resultats de la beca general del Ministeri i la 

beca Equitat de l’AGAUR? 

• Tant el resultat de la beca Equitat com el de la Beca General es comunicarà de la 
següent manera:  

o Tauler electrònic de l'Administració de la Generalitat de Catalunya. 
o Portal de Tràmits gencat de la pàgina web de l'AGAUR.  
o La Universitat farà públics els resultats a: 

▪ la pàgina web de beques de graus i masters 
▪ MónUB  
▪ Seu electrònica.  

Dubtes més freqüents 
 

 Cal que demani l’acreditació de caràcter econòmic si el Ministeri em va 

concedir la beca general el curs passat? 

• Sí, perquè mitjançant el mateix formulari estàs demanant la beca Equitat. 

 

Si el curs passat vaig sol·licitar la beca general del Ministeri, aquest curs l’he 

de tornar a demanar? 

• Sí. Has de sol·licitar la beca cada any. 

 

Puc demanar la beca general si soc estudiant d’un centre adscrit? 
 

• Sí. En el cas de la beca general del Ministeri, tingues en compte que, en cas de 

concedir-te-la, només et cobrirà la part de l’import del preu públic de la matrícula. I 

també podries gaudir dels altres ajuts, en el cas que et corresponguin.  

 

Puc demanar la beca equitat si soc estudiant d’un centre adscrit? 

 

• La beca Equitat només podràs sol·licitar-la en els centres adscrits on siguin 

aplicables els preus públics. En el cas de la UB són els següents: 

o Institut Nacional d'Educació Física (INEFC)   

o Institut de Seguretat Pública de Catalunya (ISPC) 

 

Puc demanar la beca general si soc estudiant estranger comunitari? 

 
• Si ets estudiant estranger comunitari, per poder demanar la beca has de tenir la 

condició de resident permanent o acreditar que tu o algun dels sustentadors principals 

http://www.ub.edu/beques/grausimasters/beca_gral_mecd/03_sollicitud.html
https://ovt.gencat.cat/carpetaciutadana360#/consulta;jsessionid=dOLDe-AdASLzZzsewdI9sKx_5oQ5C5TAx_Nm_k6Nt-fJpcnwTxrf!-1508479471!-355704031
http://www.ub.edu/beques/grausimasters/index.html
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de la unitat familiar heu treballat per compte aliè o propi durant l’any anterior a la 

convocatòria. Aquest requisit no és exigible per gaudir de l’ajut de matrícula. 

 

Puc demanar la beca general si soc estudiant estranger no comunitari? 

 
• Si ets estudiant estranger no comunitari, per poder demanar la beca has de disposar 

del permís de residència permanent, tal com estableix la Llei sobre drets i llibertats 

dels estrangers a Espanya i la seva integració social. Els permisos de residència per 

estudis no són vàlids per a la sol·licitud de beca. 

 

Puc sol·licitar l’acreditació de caràcter econòmic si estic cursant una 
segona titulació? 

 

• No. Només la pots sol·licitar si estàs cursant estudis oficials d’una primera titulació 
(ja sigui de grau o de màster). 

 

Què he de fer si no trobo el meu centre d’estudis o els meus estudis en el 
formulari de la beca general del Ministeri? 

 
• Comprova que les dades introduïdes a la sol·licitud siguin correctes: universitat, 

facultat, escola, etc. Només els estudis de nova creació no apareixen en el 
desplegable. En aquest cas, cal que cliquis un altre estudi i la unitat de Beques i 
Ajuts a l’Estudiant ho esmenarà. 

 

Si em  concedeixen la beca general del Ministeri significa que no hauré de 
pagar res de la meva matrícula? 
 

• La beca general del Ministeri només cobreix els crèdits matriculats per primera 
vegada.  

 

Quins crèdits no cobreix la beca general del Ministeri?   
 

• La beca general no cobreix: 

o ni els crèdits convalidats; 

o ni els crèdits reconeguts (excepte els de pràctiques externes o els Erasmus 

cursats en el mateix curs); 

o ni els crèdits matriculats per segona vegada o més. 

Tampoc cobreix les taxes i els serveis, segons la Normativa acadèmica i econòmica de 

matrícula de la UB.  

Quins crèdits no cobreix la beca Equitat?   
 

• En cas d’obtenir la beca Equitat en qualsevol dels dos trams, només es cobriria la 

minoració sobre els crèdits matriculats per primera vegada.  

Què he de fer si he pagat la matrícula i posteriorment em concedeixen la 
beca general del Ministeri? 

 
• No has de fer res, la UB et retornarà l’import dels crèdits matriculats per primera 

vegada al compte corrent indicat a la sol·licitud de la beca general del Ministeri. 
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Com s’efectua la devolució econòmica de la Beca Equitat?   

 
• Per tal de fer efectives les possibles devolucions econòmiques de la beca equitat, 

és necessari que incorporeu les dades bancàries al vostre espai personal de 
MónUB -> Consulta de qualificacions i expedient. L’ingrés es farà efectiu en tres 
setmanes aproximadament.  

Quins ajuts concedeix la beca general del Ministeri? 

 
• La beca del Ministeri pot cobrir des del preu de la matrícula fins a matrícula i altres 

ajuts (quantia fixa lligada a la renta, quantia fixa lligada a la residència, excel·lència 
acadèmica i quantia variable). 

 

Com puc canviar el número de compte corrent on vull rebre els diners de 
la beca? 

 
• Has d’enviar un missatge de correu electrònic a l’AGAUR beques.agaur@gencat.cat 

i a la Unitat de Beques i Ajuts a l’Estudiant beca.estudis@ub.edu informant d’aquest 
canvi. 

 

 Com puc saber l’estat de tramitació de la beca general del Ministeri? 
 

• Has de consultar l’apartat “Tràmits” gencat accedint-hi amb el teu codi ID. Aquest 
codi (alfanumèric) te’l facilitarà l’AGAUR mitjançant un correu electrònic. Si el 
resultat continua en estat de ‘tramitació’ et recomanem que consultis les instruccions 
per descarregar-te resposta que trobaràs en aquest apartat. 

 

Puc demanar la beca general del Ministeri fora de termini? 

 
• No. La beca només es pot demanar fora de termini en alguns casos molt 

excepcionals previstos en la convocatòria.  
 

On he de portar la documentació que em requereix el Ministeri en el 
moment de fer la sol·licitud de la beca general? 
 

• Presencialment en el registre de l’AGAUR, únicament amb cita prèvia que s’ha de 

sol·licitar a través del web de l’AGAUR. 

• Per qualsevol de les vies que es detallen aquí. 

 

En el cas que em manqui més documentació, qui me la requerirà? 

 
• En el cas que et falti documentació, l’AGAUR et farà un requeriment de 

documentació. Hauràs d’escanejar i penjar la documentació a l'apartat “Tràmits” 
gencat.  

 
 
 
 
 
 

http://www.ub.edu/monub/
mailto:beques.agaur@gencat.cat
mailto:beca.estudis@ub.edu
https://ovt.gencat.cat/gsitfc/AppJava/tramit/quepro.do?reqCode=list&amp;set-locale=ca_ES&amp;portalId=1
http://www.ub.edu/beques/grausimasters/beca_equitat/03_sollicitud.html
https://agaur.gencat.cat/ca/contacte/index.html
https://web.gencat.cat/ca/tramits/registres/oficines-de-registre-propies-i-concertades/index.html
https://ovt.gencat.cat/gsitfc/AppJava/tramit/quepro.do?reqCode=list&amp;set-locale=ca_ES&amp;portalId=1
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Dubtes sobre requisits acadèmics beca general del Ministeri 
pels estudis: Graus i Màsters Oficials. 
 

Puc demanar la beca general del Ministeri si em queden menys de 30 
crèdits per finalitzar el grau o el màster? 

 
• Sí. La pots demanar sempre i quan et matriculis de tot el que et quedi per finalitzar 

el grau i compleixis els requisits acadèmics i econòmics que marquin la 
convocatòria.  

 

Cal que aprovi tots els crèdits matriculats? 

 
• Consulta la taula resum de rendiment acadèmic que trobaràs en aquest enllaç. 

• Llegeix amb deteniment tant els requisits del curs actual (matrícula parcial o 

matrícula completa) com els del curs passat (rendiment acadèmic)   
 
 

Puc obtenir beca general del Ministeri si faig un canvi d’estudis i/o 
 d’Universitat? 

 
 

• Si el curs passat o l’últim any que vas cursar estudis se’t va concedir la beca, no 

pots tornar a optar-hi perquè la convocatòria interpreta que has perdut un curs lectiu. 

Si no se’t va concedir la beca, pots optar-hi sempre que compleixis els requisits 

generals, econòmics i acadèmics. 

• Quan es produeixi un canvi d’estudis amb condició de becari no podrà obtenir beca 

en els nous estudis fins que el sol·licitant hagi quedat matriculat de com a mínim 30 

crèdits més dels que hagués cursat amb beca en els estudis abandonats.  

• Quan es produeixi un canvi d’estudis amb beca, no es podrà obtenir cap altra beca 

per cursar nous ensenyaments  ja que s’entén com a pèrdua d’un o més anys en el 

procés educatiu. NO seria pèrdua quan el pas a una altra etapa o nivell 

d’ensenyament estigui previst en la legislació vigent com una continuació possible 

dels estudis realitzats anteriorment.  

 
 

Puc demanar la beca general del Ministeri per iniciar un grau si ja en tinc 
un de finalitzat? 

 
• No. El Ministeri només beca una titulació. Si vas cursar la primera titulació sense 

beca, tampoc no hi pots optar perquè un dels requisits per obtenir-la és «no estar 
en possessió de cap títol del mateix nivell». 

 

Puc demanar una beca per cursar un màster oficial si he finalitzat el grau? 
 

• Sí, ja que és un ensenyament superior al que has cursat. 
 

Puc demanar la beca general del Ministeri per iniciar un màster si ja en 
tinc un de finalitzat? 

 
• No. Si ja has finalitzat un màster oficial i vols cursar-ne un altre, no pots demanar 

la beca. Passa exactament el mateix que amb els graus. 
 

http://www.ub.edu/beques/grausimasters/beca_gral_mecd/img/2122_requisits.jpg
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• No cal que calculis la nota mitjana. La pots obtenir del certificat acadèmic (l’has de 
sol·licitar a la teva Secretaria de la Universitat d’origen) i es valora sobre 10 punts. 

No obstant això, aquesta és la taula d’equivalència de notes per calcular la 
mitjana: 
— Matrícula d’honor: 10 
— Excel·lent: 9 
— Notable: 7,5 
— Aprovat / Apte: 5,5 

• Les assignatures o els crèdits convalidats, adaptats o reconeguts tenen 
l’equivalència en punts corresponent a la qualificació obtinguda al centre de 
procedència. Quan no hi ha qualificació, es valora com a aprovat. 

• Els treballs, projectes i exàmens de fi de carrera es compten com assignatures (amb 
els crèdits corresponents) sempre que tinguin qualificació. 

• Els estudiants amb estudis previs cursats a l’estranger han d’aportar la “Declaració 
d'equivalència de la nota mitja d'expedients acadèmics universitaris realitzats en 
centres estrangers" del Ministeri d'Educació i Formació Professional, acompanyada 
del Certificat Acadèmic Oficial original o fotocòpia compulsada, i en el seu cas la 
traducció corresponent. declaració d’equivalència de la nota mitjana d’expedients 
acadèmics universitaris cursats en centres estrangers, del Ministeri, acompanyada 
del certificat acadèmic oficial original o fotocòpia compulsada, i la traducció 
corresponent, si escau. 

 

Puc demanar la beca Equitat si curso estudis de Màster Oficial? 
 

• Només la poden demanar els estudiants de grau i els estudiants de Master Oficial 
habilitant (detall a la pregunta següent) 

• Recorda que si t’interessa poder matricular-te amb la condició de becari hauràs de 
sol·licitar l’acreditació econòmica en el mateix formulari de l’Equitat (dos 
procediments en un únic formulari). 

 

Quins màsters habiliten per exercir una professió? 
 

• Màster d’Advocacia. 

• Màster de Formació del Professorat de Secundària Obligatòria i Batxillerat, 
Formació Professional i Ensenyament d’Idiomes. 

• Màster de Psicologia General Sanitària. 

• Màster de Psicopedagogia. Especialitat en Orientació Psicopedagògica en 
Educació Secundària. 

Puc demanar la beca general del Ministeri si faig simultaneïtat d’estudis 
de grau? 

 
• Només pots demanar la beca per cursar un títol oficial de grau o una doble 

titulació en ensenyaments oficials de grau. 
 
 

 

 

Vull fer un màster i necessito calcular la nota mitjana de l’expedient 
acadèmic dels estudis que em donen accés al màster. Com ho faig? 

http://www.educacionyfp.gob.es/servicios-al-ciudadano/catalogo/general/20/203615/ficha.html
http://www.educacionyfp.gob.es/servicios-al-ciudadano/catalogo/general/20/203615/ficha.html
http://www.educacionyfp.gob.es/servicios-al-ciudadano/catalogo/general/20/203615/ficha.html
http://www.mecd.gob.es/mecd/servicios-al-ciudadano-mecd/catalogo/general/educacion/203615/ficha.html
http://www.mecd.gob.es/mecd/servicios-al-ciudadano-mecd/catalogo/general/educacion/203615/ficha.html
http://www.mecd.gob.es/mecd/servicios-al-ciudadano-mecd/catalogo/general/educacion/203615/ficha.html
http://www.mecd.gob.es/mecd/servicios-al-ciudadano-mecd/catalogo/general/educacion/203615/ficha.html
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Si aquest any realitzo una estada d’intercanvi a una altra universitat 
espanyola. Quina Universitat haig d’indicar a l’apartat on diu ‘Universidad 
dónde realizará el curso’? 

 
• Has d’indicar la Universitat d’origen (p. e. si ets estudiant de la Universitat de 

Barcelona i aquest cus fas una estada SICUE a la Universitat de Granada, a la 
sol·licitud de la beca hauràs d’indicar que estàs estudiant a la Universitat de 
Barcelona) 

 

Si aquest any realitzo màster interuniversitari, quina Universitat haig 

d’indicar a l’apartat on diu ‘Universidad dónde realizará el curso’? 
 

• Has d’indicar la Universitat que coordini el teu Màster. 
 

La beca general cobreix els complements de formació? 
 

• Sí. Si et matricules de 54 crèdits ordinaris del màster i de 6 crèdits de complements 
de formació es comptabilitzaran 60 en total.  
 

La condició de becari també s’aplica als complements de formació? 

 
• Sí, però la Secretaria t’haurà de passar la matrícula dels complements de formació 

a condicional becari de forma manual.  

 
Dubtes sobre requisits econòmics 
 

Què vol dir “membres computables de la unitat familiar”? 
 
• Són membres computables de la unitat familiar el pare, mare o tutor o tutora legal; 

la persona sol·licitant; els germans solters de menys de 25 anys que conviuen al 
domicili familiar a 31 de desembre de l’any anterior a la sol·licitud de la beca; els 
germans de més de 25 anys quan es tracti de persones amb una disminució física, 
psíquica o sensorial, i els ascendents dels progenitors quan resideixin al mateix 
domicili. 

 

Com he d’indicar a la beca que visc amb la meva parella? 

 
• S’entén que tu i la teva parella constituïu una unitat familiar independent. Es 

consideren membres computables el cònjuge -o la persona que estigui unida en una 
relació anàloga- i els fills, si n’hi ha. 

 

Com he d’indicar a la beca que visc sol/sola (unitat familiar independent)? 

 
• Per poder posar-te com a independent, has d’acreditar que tens els ingressos 

suficients que ho justifiquin, un contracte de lloguer i/o un pis en propietat. 

• Tot i que ara visquis sol/sola, RECORDA que, a efectes de la beca, has de fer 
constar com a membres computables, els membres de la teva família amb qui vas 
conviure a 31 de desembre de l’any anterior a la sol·licitud de la beca. 

 

 Com puc justificar el lloguer d’un pis o habitació durant el curs  
acadèmic? 
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PREGUNTES FREQÜENTS 
 

 
• Has de presentar la fotocòpia del contracte de lloguer vigent acreditant que ets 

l’arrendatari del pis o de l’habitació on vius durant el curs. El contracte és vàlid si el 
teu nom consta a l’annex o a les clàusules addicionals del contracte. 

• Si no ets l’arrendatari del pis, has de presentar el contracte d’arrendament i el de 
subarrendament signat per l’arrendatari. 

• No és vàlid un document signat per l’arrendador fent constar que vius en aquell pis 
durant el curs. 

 

 

 

Com puc saber quina és la meva renda econòmica? 
 

• Per calcular la renda familiar es farà seguint els criteris següents: 
— Base imposable general + base imposable de l’estalvi - quota resultant de la 

declaració. Aquests criteris, en cas de fer la declaració de renda, es tradueixen 
en una fórmula de càlcul que és la següent: 

• Per al curs 2021-2022 (caselles declaració IRPF 2020)= 420+432-
421+424+429-430-425-595. El percentatge de renda que has de 
computar és diferent segons es tracti de sustentadors principals 
(100%) o no sustentadors principals (50%). 

• Per calcular la renda de patrimoni es farà seguint els criteris següents: 
— Per al curs 2021-2022 (caselles declaració IRPF 2020)= 429-

430+60+1601+420+424-(299-300)-303  
Si (290+292+296) < 1.500 €, se resta el resultat de la suma de 290+292+296 

— Recorda que el percentatge de renda que es computa és diferent segons es 
tracti de sustentadors principals (100%) o no sustentadors principals (50%). 

• La convocatòria estableix deduccions de la renda en determinades situacions 
familiars: 
— 50 % dels ingressos aportats per altres membres que no siguin els sustentadors 

principals 

• Família nombrosa: 

— General: 525 € per fill 

— Especial: 800 € per fill 

• Sol·licitant, germà o fill del sol·licitant amb la condició de minusvalidesa: 

— Sol·licitant amb una discapacitat igual o superior al 33%: 1.811,00 € 

— Per cada germà o fill amb una discapacitat igual o superior al 33%: 1.811,00 € 

— Sol·licitant amb una discapacitat igual o superior al 65 %: 2.881,00 € 

— Per cada germà o fill amb una discapacitat igual o superior al 65 %: 2.881,00 
€ 

— En el cas que el sol·licitant es trobi afectat d’una discapacitat d’un grau igual o 
superior al 65 %, la deducció que s’aplica és de 4.000 €. 

• Quan a la unitat familiar hi ha més de dos estudiants amb residència fora del domicili 
familiar per raó d’estudis universitaris, s’aplica una deducció de 1.176 € per cada 
germà del sol·licitant o pel mateix sol·licitant de menys de 25 anys. 

• Quan el sol·licitant és orfe absolut i té menys de 25 anys, s’incrementa el llindar de 
renda familiar aplicable en un 20 %. 

• Si el sol·licitant pertany a una família mononoparental definida, s’aplica una deducció 
de 500 euros.  

En resum, es tracta d’un barem relatiu, és a dir, en relació amb el nombre de membres 
computables de la família. 
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PREGUNTES FREQÜENTS 
 

 

Denegació de la beca. Què he de fer? 
 

Quan he de pagar la matrícula si em deneguen la beca general del 
Ministeri? 

 
• La UB et notificarà per correu electrònic quan has de fer el pagament. De totes 

maneres, en el moment que se’t denegui la beca, podràs consultar l’estat dels teus 
rebuts al teu espai personal. 

 

 Si se m’ha denegat la beca general i presento una al·legació, estic 
exempt de pagar la matrícula fins a la resolució? 

 
• No. Has de pagar la matrícula encara que presentis una al·legació a la denegació. 

Si es resolgués favorablement, aleshores se’t retornaria el que haguessis pagat. 
 
 

Com i on haig de presentar al·legacions? 

 
• Has d’emplenar el model d’al·legació i presentar-lo a l’AGAUR:  

— Presencialment en el registre de l’AGAUR, únicament amb cita prèvia que s’ha 
de sol·licitar a través del web de l’AGAUR. 

 

• Tota la documentació addicional requerida o no per part de l’AGAUR cal tramet-la 
per qualsevol de les vies que es detallen aquí. 
 

Com puc presentar recurs de reposició si se m’ha denegat  la beca general 
del MECD o no se m’ha concedit el que jo esperava? 
 
• Has d’emplenar el model de recurs i presentar-lo a l’AGAUR:  

— Presencialment en el registre de l’AGAUR, únicament amb cita prèvia que s’ha 
de sol·licitar a través del web de l’AGAUR. 

 

• Tota la documentació addicional requerida o no per part de l’AGAUR cal tramet-la 
per qualsevol de les vies que es detallen aquí. 

  

http://www.ub.edu/beques/grausimasters/beca_gral_mecd/docs/Model_recurs_allegacio.pdf
https://agaur.gencat.cat/ca/contacte/index.html
https://web.gencat.cat/ca/tramits/registres/oficines-de-registre-propies-i-concertades/index.html
http://www.ub.edu/beques/grausimasters/beca_gral_mecd/docs/Model_recurs_allegacio.pdf
https://agaur.gencat.cat/ca/contacte/index.html
https://web.gencat.cat/ca/tramits/registres/oficines-de-registre-propies-i-concertades/index.html

