
 
 
 
 
 
 
Diligència per la que es fa pública la proposta de valoració del programa d’ajuts al pagament 
de la matrícula del curs 2021-2022, destinats a estudiants de nou accés ( Convocatòria 
preinscripció de juny ) que estiguin en situació de dificultat econòmica a causa de la crisi 
sanitària provocada per la Covid-19.  
 
23 de juliol de 2021 
 
En data 23 de juliol de 2021, es reuneix la comissió de valoració del programa d’ajuts al 
pagament de la matrícula del curs 2021-2022, destinats a estudiants de grau en situació de 
dificultat econòmica a causa de la crisi sanitària provocada per la Covid-19 a l’objecte de valorar 
les sol·licituds presentades i declarades admeses.  
 
D’acord amb les bases de la convocatòria, la proposta de concessió es basa en un criteri que 
combinarà el nivell de la renda familiar, l’impacte generat a causa de la COVID-19 i el recorregut 
acadèmic. La rúbrica dels ajuts estableix el següent:  
 
 

CRITERIS QUANTITATIUS 
RENDA 2020 Fins a 40 punts 
S'utilitzen de referència els llindars de renda de la resolució EMC/1806/2019, que estableix els procediments per a l'obtenció de 
l'acreditació del 
tram de renda familiar i de les beques Equitat 
 Tram 1 Tram 2 Tram 3 Tram 4 Tram 5 

Famílies d’1 membre 14.112,00 € 16.065,00 € 17.017,12 € 17.968,17 € 21.774,50 € 
Famílies de 2 
membres 

24.089,00 € 27.572,90 € 29.345,40 € 31.118,98 € 38.211,14 € 

Famílies de 3 
membres 

32.697,00 € 36.186,95 € 37.354,34 € 38.552,80 € 43.194,50 € 

Famílies de 4 
membres 

38.831,00 € 42.554,04 € 43.520,09 € 44.485,06 € 48.349,22 € 

Famílies de 5 
membres 

43.402,00 € 47.449,58 € 48.415,63 € 49.380,60 € 53.244,77 € 

Famílies de 6 
membres 

46.853,00 € 51.145,61 € 52.111,65 € 53.076,62 € 56.944,79 € 

Famílies de 7 
membres 

50.267,00 € 54.802,00 € 55.768,04 € 56.733,03 € 60.597,18 € 

Segons el nivell de renda familiar de l'any 2020 declarat, s'assignaran les següents puntuacions 
 

Llindar Puntuació     

TRAM 1 40     

TRAM 2 35     

TRAM 3 30     

TRAM 4 20     

TRAM 5 10     

(superar 25%) 0     

RENDIMENT ACADÈMIC Fins a 20 punts 
Notes Batxillerat o 
CFGS 

Puntuació     

+ 8,000 20     

De 7,000 a 7,999 15     

De 6,000 a 6,999 10     

De 5,000 a 5,999 5     

      

CRITERIS QUALITATIUS 
Es valoraran les circumstàncies concretes derivades de la COVID, al·legades per cada estudiant 

      



 
 
 
 

SITUACIÓ COVID ACREDITADA Fins a 40 punts 
Reducció salarial, en cas de de treball per compte d'altri, del/s sustentador/s de la unitat familiar, com a 
conseqüència d'adaptació de la seva jornada i/o reducció d’aquesta. Percentatge esperat (o calculat) de 
reducció de renda al 2021. 

20 -40 

Les suspensions de contracte, en cas de de treball per compte d'altri, del/s sustentador/es de la unitat 
familiar, que tinguin la seva causa directa en pèrdues d’activitat que impliquin suspensió o cancel·lació 
d'activitats. 

 
20-40 

Cessament, suspensió o reducció d'activitat com a treballador/a per compte pròpia, del/s sustentador/es de 
la unitat familiar. 

 
20-40 

Infortuni familiar, per defunció del/s sustentador/es de la unitat familiar  

20- 40 

Qualsevol altra situació, degudament acreditada, amb impacte econòmic i social, com a conseqüència 
directa de l'emergència sanitària. 

 

20-40 

ALTRES CONSIDERACIONS 

Per a obtenir una ajuda, les sol·licituds hauran de superar els 60 punts. D'aquesta manera, s'assegura que cal obtenir puntuacions 

en els tres ítems, o elevades almenys en dos. 

S'atorgarà la intensitat del 50% sobre el preu de la matrícula en els casos en què la puntuació sigui igual o major a 90 punts. Per a 

la resta de sol·licituds, s'atorgarà ajuts del 25% fins a exhaurir la dotació del fons. 

 

La rúbrica estableix, com a altres consideracions, les següents:  
 

• Per a obtenir una ajuda, les sol·licituds hauran de superar els 60 punts. D'aquesta 
manera, s'assegura que cal obtenir puntuacions en els tres ítems, o elevades almenys 
en dos.  

• S'atorgarà la intensitat del 50% sobre el preu de la matrícula en els casos en què la 
puntuació sigui igual o major a 90 punts. Per a la resta de sol·licituds, s'atorgarà ajuts 
del 25% fins a exhaurir la dotació del fons.  

 
A partir de la rúbrica, es passa a valorar les sol·licituds. Atès que els dos primers ítems són de 
valoració automàtica, s’ha relacionat les dades de renda de la unitat familiar aportades pel propi 
sol·licitant i les dades referents al rendiment acadèmic, aportades per gestió acadèmica.  
 
Pel que fa a la valoració de criteris quantitatius, relatius a la situació COVID-19, en primer lloc 
s’han resumit els afectes fonamentals de cada sol·licitud, segons afectació als membres de la 
unitat familiar. En segon lloc, s’ha procedit a valorar les situacions al·legades, partint de la 
rúbrica publicada.  



 
 
 
 

• Sol·licituds valorades amb 0 punts:  
Es tracta de situacions al·legades en les que no es presenta una dificultat econòmica afegida 
provocada per la COVID o situacions que no han estat acreditades.  

• Sol·licituds valorades amb 20 punts:  
Es tracta, principalment, de situacions que acrediten afectació de la COVID sobre un únic 
membre de la unitat familiar, típicament per estar inclòs en un ERTO o per reducció d’activitat 
o ingressos. S’ha inclòs també situacions d’acomiadament que ja han estat superades.  

• Sol·licituds valorades amb 30 punts:  
Es tracta principalment de situacions que han comportat el cessament temporal i reducció 
d’ingressos posterior d’un membre de la unitat familiar (generalment, autònom), la situació 
d’ERTO de dos membres de la unitat familiar o la situació d’acomiadament d’un membre de la 
unitat familiar. També s’ha considerat situacions en què l’ERTO ha afectat al sustentador únic 
de la unitat familiar monoparental.  

• Sol·licituds valorades amb 40 punts:  
Principalment, es tracta de situacions de l’apartat anterior que afecten a dos membres de la 
unitat familiar o que es troben especialment reforçades, com és l’acomiadament del 
sustentador únic o el cessament definitiu de l’activitat econòmica situacions en què la família 
acumula més de dos incidències significatives que tenen la seva causa en la COVID.  
 
Es deixa constància que l’assignació de l’ajut, si escau, es durà a terme un cop la llista 
provisional de valoracions esdevingui definitiva, segons la rúbrica descrita i en funció de la 
dotació màxima del programa.  
 
Atès tot el qual, la comissió ha pres els següents acords:  
 
PRIMER.- Aprovar provisionalment la valoració de les sol·licituds admeses.  
 
SEGON.- Disposar la publicació de la valoració provisional de les sol·licituds admeses a l’apartat 
Programa d’Ajuts per a la Matrícula per a situacions derivades de la crisi del Covid-19.  
 
TERCER.- Establir un termini fins al proper 28 de juliol per tal de que les persones interessades 
puguin dirigir-se a la comissió i exposar les al·legacions que considerin oportunes.  
 
De tot el qual es deixa constància, als efectes oportuns.  
 
 
 
 
 
Dúnia Alzaga Buixó  
Secretària de la Comissió 

 

 

Dúnia Alzaga Buixó (23 Jul 2021 11:46 GMT+2)
Dúnia Alzaga Buixó

https://tecnocampus.eu1.echosign.com/verifier?tx=CBJCHBCAABAAyJ_xWxHbwiw4CQ-kMcyxtlCY5qVZ2kj1


 
 
 
 
ANNEX: LLISTAT DE VALORACIONS PROVISIONALS EN EL MARC DEL PROCEDIMENT PER A 

L’OBTENCIÓ DEL PROGRAMA D’AJUTS AL PAGAMENT DE LA MATRÍCULA DEL CURS 2021-2022, 

DESTINATS A ESTUDIANTS DE GRAU EN SITUACIONS DE DIFICULTAT ECONÒMICA A CAUSA DE 

LA CRISI SANITÀRIA PROVOCADA PER LA COVID-19. 

 

CODI ESTAT 
Puntuació 

RENDA 
Puntuació 

RENDIMENT  
Puntuació 

COVID 
TOTAL 

1 A 40 10 40 90 

3 A 40 10 20 70 

4 A 40 15 30 85 

7 A 40 20 40 100 

9 A 35 10 40 85 

10 A 40 15 30 85 

14 A 40 15 20 75 

15 A 40 10 20 70 

16 A 40 5 30 75 

17 A 40 10 40 90 

18 A 40 10 30 80 

22 A 40 15 20 75 

23 A 40 15 20 75 

24 A 40 15 20 75 

25 A 40 10 40 90 

27 A 40 10 30 80 

29 A 40 15 20 75 

31 A 40 10 30 80 

35 A 35 15 30 80 

36 A 35 5 20 60 

39 A 40 15 40 95 

44 A 40 5 20 65 

49 A 40 15 20 75 

61 A 40 15 20 75 

62 A 40 10 20 70 

63 A 40 10 20 70 

64 A 40 15 20 75 

65 A 40 20 20 80 

66 A 40 10 40 90 

67 A 40 20 30 90 
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