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PROGRAMA D’AJUTS AL PAGAMENT DE LA MATRÍCULA DEL CURS 2021-2022,  DESTINATS A 
ESTUDIANTS JA MATRICULATS ELS CURSOS PRECEDENTS ALS CENTRES UNIVERSITARIS TECNOCAMPUS I A 

ESTUDIANTS DE NOU ACCÉS DE LA CONVOCATÒRIA DE PREINSCRIPCIÓ DE SETEMBRE, QUE ESTIGUIN EN 
SITUACIONS DE DIFICULTAT ECONÒMICA A CAUSA DE LA CRISI SANITÀRIA  PROVOCADA PER LA COVID-
19. 
 
Exposició de motius. 
 
La crisi sanitària provocada per la COVID-19 ha derivat en greus problemes econòmics que afecten a 

les famílies. 

 

El 15 de Maig de 2020 el consistori de la ciutat de Mataró va signar l’Acord Institucional per a la 
Reconstrucció Social i Econòmica, en el qual es preveu l’elaboració d’un Pla de reconstrucció social i 
econòmica de la ciutat. L’Acord, signat per representats de tots els grups municipals i pels agents socials, 
reconeix que l’aturada de l’activitat ha provocat una crisi econòmica profunda que exigirà actuacions de 
tots els poders públics, així com  la complicitat activa entre els sectors públic i privat. Tot i que es recorda 
que l’impacte final és encara desconegut, la crisi és especialment visible en el context local, que es 
configura com a àmbit de primera intervenció davant les necessitats de la població. 
 

TecnoCampus forma part d’aquest Pla de Ciutat, com a institució de rellevància en l’àmbit territorial i 
com a inversió en la formació i desenvolupament del talent local, element essencial en tot pla de 
reconstrucció. En aquest sentit, considera que l’objectiu de mitigar els impactes a les famílies envers a 
la continuïtat o inici dels estudis universitaris dels seus fills i filles ha de ser considerat tot preveient els 
impactes econòmics de la situació. 
 
Amb aquesta finalitat, TecnoCampus ja en el curs 2019-2020 llançà una convocatòria,  dotada amb 
200.000€, que es destinà a ajuts a la matrícula a estudiants de grau en situacions de dificultat econòmica 
a causa de la crisi sanitària provocada per la pandèmia de la COVID-19. L'experiència d'aquesta primera 
edició va ser molt positiva i es va poder complir la finalitat prevista. El programa va ser finançat 
íntegrament per la Taula per a la reconstrucció econòmica i social de Mataró. 
 
En la present anualitat i novament, mitjançant l’aportació de la Taula per a la reconstrucció, es  confirma 
el compromís amb el programa i s’habilita una nova línia d’ajudes a la matrícula del curs 2021-2022.  
 
El programa d’ajudes es basa en els principis de flexibilitat per acompanyar necessitats sobrevingudes i 
rigor i retiment de comptes, al tractar-se d’ajuts  que es financen a través d’aportacions públiques. 
 
 
1. Objecte 
 

1.1 L’objecte del programa consisteix en concedir bonificacions de fins al 50% sobre l’import de la 
matrícula dels estudis universitaris de grau en el curs acadèmic 2021/2022; destinats a estudiants ja 
matriculats els cursos precedents als centres universitaris TecnoCampus. Així mateix, els estudiants de 
nou accés assignats a la convocatòria de preinscripció de setembre, es podran acollir al present 
programa d’ajuts. L’import sobre el que es calcularà l’ajuda no tindrà en compte els preus dels serveis 
acadèmics de caràcter no docent (Gestió de matrícula, serveis SIGMA, Assegurances, PDL, que caldrà 
satisfer íntegrament per part de l’estudiant) i es calcularà una vegada  aplicats els descomptes i 
bonificacions als que l’estudiant tingui dret.  
 
1.2 La línia d’ajuts es destina a cobrir necessitats sobrevingudes derivades de contingències produïdes 
arrel de la crisi sanitària provocada per la COVID-19. 
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1.3 Els estudiants hauran de sol·licitar l’ajut a partir del 20/09/2021 fins al 8/10/2021, en els termes 
que s’indica a l’apartat 4.  
1.4 No s’acceptaran sol·licituds fora de termini. 
 
2. Beneficiaris. 
 
2.1 Per a ser beneficiari de l’ajuda, caldrà reunir els següents requeriments: 
 

a. Matricular-se als centres universitaris Tecnocampus en el curs 2021/22 per a cursar estudis 
universitaris de Grau. Caldrà matricular un mínim de 30 ECTS i un màxim de 60 ECTS en estudis 
de grau i un màxim de 76 ECTS en el casos de dobles titulacions, simultaneïtat d’estudis o bé si 
fos necessari per a la finalització d’estudis. Es podrà ampliar fins a 69 ECTS o 88 ECTS 
respectivament, en els casos d’assignatures no superades del curs anterior. Dins els còmputs 
anteriors no es tindrà en compte la matrícula d’assignatures anàlogues ni les reconegudes. Pel 
que fa als estudiants de nou accés, s’aplicarà el punt 2.1. a) del programa d’ajuts al pagament 
de la matrícula a estudis de grau 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. 

Els estudiants que estiguin afectats de discapacitat d’un grau igual o superior al 65%, podran 
reduir la càrrega lectiva indicada per complir el requisit de matrícula fins a un màxim del 50%. 

b. Trobar-se al corrent de pagament de la matrícula de cursos anteriors, en cas d’estudiants ja 
matriculats en cursos precedents a TecnoCampus.  

c. No disposar, en el moment de la matrícula, d’un títol universitari.  

d. No superar els llindars de renda familiar disponible i els llindars de patrimoni establerts a l’annex 
I. No obstant això, també podran ser estudiades les situacions en què la renda de l'any 2020 

sobrepassi  aquest llindar en un màxim del 25%, sempre que s’acrediti suficientment canvis en 
la situació familiar que hagin significat una minoració important dels ingressos familiars.  

e. Acreditar la situació social a considerar per causes sobrevingudes, com a conseqüència de la crisi 
sanitària de la COVID-19, en particular: 

• 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. 

• 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. 

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

• Infortuni familiar, per defunció del/s sustentador/es de la unitat familiar 
• Qualsevol altra situació, degudament acreditada, amb impacte econòmic i social, com a 

conseqüència directa de l'emergència sanitària. 
 

3. Dotació econòmica dels ajuts i abonament al beneficiari/ària. 
 
La dotació del programa és de 155.000€. Aquesta convocatòria d’ajuts està destinada a tots els 
estudiants, exceptuant els de nou accés que disposen d’una convocatòria específica. L’òrgan instructor 
proposarà sobre la seva concessió i establirà una quantia de cadascun dels ajuts, que podrà cobrir fins 
al màxim del 50% de l’import de la matrícula de grau corresponent al curs 2021-2022 segons s’estableix 
a la rúbrica annexa a les presents bases. 
 

En cas de concessió d’ajut, es procedirà al descompte adjudicat en el moment de la formalització de la 
matrícula. 
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4. Sol·licituds i documentació. 
 
4.1. Els interessats hauran de presentar la sol·licitud d’ajut via formulari online habilitat a tal efecte i 
adjuntar la documentació indicada en aquest apartat. 

4.2. La presentació de la sol·licitud comporta l’autorització de l’interessat a la Fundació TecnoCampus 
per obtenir i contrastar les dades necessàries dels organismes públics i centres d’estudis superiors que 
correspongui en cada cas i, en especial, amb l’Agència Estatal d’Administració Tributària (AEAT), el 
cadastre o qualsevol altra administració, amb l’objectiu de resoldre satisfactòriament el procediment. 

4.3. A les sol·licituds d’ajuts caldrà adjuntar la documentació següent: 

a) Els estudiants amb beca concedida pel Ministeri d’Educació en el curs 2020-2021 i els estudiants amb 
un import concedit a la primera edició d’aquest programa d’ajuts no hauran de presentar documentació 
justificativa de la renda familiar. Es substituirà per una declaració responsable de l’estudiant en la que s’hi 
reculli que no s’han alterat les condicions de renda i en els casos en què pertoqui caldrà adjuntar la 
credencial de la beca concedida pel Ministeri. 
La resta d’estudiants, hauran d’aportar: 

1. Declaració de la Renda de l’exercici 2020 o esborrany del 2020 i Renda del 2019 de tots els 
membres de la unitat econòmica i familiari, a les quals podrà adjuntar declaració jurada de 
les circumstàncies que consideri convenients.  

2. En cas que algun membre no estigui  obligat a fer la declaració de la renda : certificat 
d’exempció de l’obligatorietat de presentar la declaració de la renda de l’exercici 2020 
expedit per l’Agència Tributària, notificació de pensió, fotocòpia de les nòmines de l’any 
anterior i/o documentació acreditativa del període i la quantia concedits en concepte de 
prestació/subsidi d’atur. En tot cas, TecnoCampus podrà sol·licitar complementar la 
informació aportada amb altres documents com el certificat d’IRPF per a l’exercici 2019 o 
2020 expedit per l’Agència Tributària. 

3. Declaració jurada referent als ingressos totals de l’exercici 2020 en cas que els ingressos 
econòmics de la unitat familiar computable estiguin pel sota del llindar 1. 

4. Si l’estudiant al·lega independència econòmica, haurà d’acreditar la titularitat de 
l’habitatge amb la fotocòpia del contracte d’arrendament o escriptures del seu habitatge 
habitual; així com els mitjans econòmics amb els quals compta i sempre que no siguin 
inferiors al salari mínim interprofessional. Aquesta independència econòmica ha de 
quedar degudament acreditada aportant també, rebuts de subministraments o 
moviments bancaris a nom de la persona que al·lega aquesta condició per tal de justificar 
que se’n fa càrrec completament, formant una unitat econòmica diferent a la d’origen.  

5. Certificat de convivència col·lectiu expedit per l’ajuntament del municipi de residència on 
constin les persones que convivien en data 31 de desembre de 2020. 

6. Fotocòpia del DNI, NIE o passaport de tots els membres de la unitat econòmica i familiar. 

 

b) Escrit on s’expliqui l’impacte econòmic que la COVID-19 ha generat a l’entorn i documentació 
acreditativa de les situacions socials a considerar derivades de la crisis de la COVID-19, tals com 
justificant d’ERTO, justificant d’acomiadament, justificant de reducció de jornada, justificant de reducció 
o cessament d’activitat, partida de defunció i en general, qualsevol document que acrediti la  pèrdua 
substancial d’ingressos. 
 

Tots els documents han de ser expedits pels organismes oficials competents en la matèria. En el cas de 
treballadors assalariats, i sempre que no disposin d’una resolució dels organismes oficials competents, 
podran presentar informes o notificacions de l'empresa sobre reducció de jornada i / o de suspensió de 
contractes, acomiadaments temporals o definitius. 
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La no presentació de l’esmentada documentació en el moment de presentació de la sol·licitud o en el 
termini que en el seu cas es concedeixi per a la presentació d’esmenes comportarà la desestimació de 
la sol·licitud.  
 
4.4 En la presentació de la sol·licitud, l’estudiant indicarà qualsevol altra ajuda que hagi sol·licitat o 
rebut pel mateix concepte. Així mateix, declararà responsablement que les dades i documents entregats 
són veraços. 
 
4.5 Als efectes de poder avaluar la situació econòmica de les persones sol·licitants, s’aplicaran els 
criteris que regulen els llindars de renda familiar computable i patrimoni corresponents a l’exercici 2020. 
La Fundació TecnoCampus podrà requerir en qualsevol moment de la tramitació del procediment la 
documentació que consideri necessària per tal d’acreditar la concurrència dels requisits previstos en 
aquest procediment. La manca d’aportació d’aquesta documentació, si no es presenta dins el termini 
assenyalat en el requeriment, comportarà la desestimació de la sol·licitud. 
 
L’ocultació de qualsevol font de renda o element patrimonial donarà lloc a la denegació de l'ajut, a la 
modificació de la resolució o a l’exclusió del programa. TecnoCampus podrà determinar que es dóna 
ocultació de la renda amb qualsevol prova i en particular, mitjançant les dades que estiguin a disposició 
de qualsevol altre òrgan de les administracions públiques i del que la Fundació TecnoCampus hagi tingut 
coneixement de forma lícita. 
 
Així mateix, en el conjunt de circumstàncies que concorrin en cada cas concret, TecnoCampus podrà 
apreciar l’existència de falsejament dels requisits necessaris per a la concessió de les beques o l’ocultació 
de circumstàncies que n’haurien determinat la denegació. Aquests supòsits donaran lloc igualment a la 
denegació de la beca, a la modificació de la resolució o a l’exclusió del programa. 
 
Un cop revisades les sol·licituds, es publicarà un llistat amb els requeriments de documentació per tal 
d’esmenar-les i  aportar  la documentació sol·licitada dins el termini requerit. El llistat es publicarà 
utilitzant el número del registre d’entrada de l’expedient del sol·licitant. 
 

5. Procediment. 
 

5.1 L’òrgan instructor del procediment de concessió d’aquests ajuts serà una comissió de valoració, 
nomenada ad hoc pel Patronat de la Fundació TecnoCampus. 

 
5.2 L’òrgan instructor proposarà sobre la seva concessió i establirà la quantia de cadascun dels ajuts, 
que podran cobrir fins al màxim del 50% de l’import de la matrícula de grau corresponent al curs 2021- 
2022. La proposta es basarà en un criteri que combinarà el nivell de la renda familiar, l’impacte generat  a 
causa de la COVID-19 i el recorregut acadèmic segons la rúbrica annexa.  
 
5.3 La resolució de concessió o denegació de l’ajut correspon al director general de La Fundació, 
aquesta haurà de ser motivada i, com a mínim, contindrà la identificació de la persona o persones 
sol·licitants a les quals es concedeix l’ajut i els motius que s’han tingut en compte. 
 
5.4 En cas de denegació de l’ajut, el sol·licitant podrà demanar, de forma motivada, la revisió de la 
decisió en el termini màxim de deu dies hàbils des de la data de publicació de resolució definitiva. 
Correspondrà al president de la Fundació conèixer i resoldre definitivament sobre aquestes al·legacions. 
 
5.5. La informació agregada de les dades del programa d’ajuts, concessions i quanties atorgades podran 
ser publicades a la web de la Fundació als efectes de transparència. 
 



 
 

5 
 

6. Obligacions dels beneficiaris 
 

Són obligacions dels beneficiaris d’aquestes beques: 
a) Justificar davant TecnoCampus el compliment dels requisits i les condicions que determini la 

concessió o el gaudi de l’ajut. 
b) Informar a la Fundació TecnoCampus de totes les incidències relatives a les actuacions 

subvencionades, en especial, de qualsevol canvi relacionat amb l’estat de la seva matrícula. 
c) Informar a TecnoCampus sobre qualsevol ajut  que l’estudiant sol·liciti i en el seu cas, rebi i que 

tingui per objecte la mateixa finalitat que l’ajut concedit. 
 
7. Incompatibilitat i concurrència.  

 
Les beques previstes en aquestes bases reguladores no són compatibles amb qualsevol altra subvenció 
obtinguda pel beneficiari per a la mateixa finalitat  que de forma conjunta superi el cost dels estudis que 
motiven la concessió dels presents ajuts. 
 
8. Revocació de l’ajuda. 
 
Seran causes de revocació de l’ajuda: 

• L’ocultament o falsedat de les dades de la sol·licitud, sense perjudici de les responsabilitats 
legals que puguin resultar exigibles. 

• L’anul·lació de la matrícula per part de l’estudiant, en els termes regulats en el Protocol de 
Matrícula de TecnoCampus. 

• L’abandonament dels estudis. 

• No superar, com a mínim, el 50% dels ECTS matriculats. 
 

9. Protecció de dades personals 
 
De conformitat amb el Reglament (UE) 2016/679, de 27 d'abril de 2016, relatiu a la protecció de les 
persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació d'aquestes dades, 
així com la Llei Orgànica 3/2018, del 5 de desembre, de Protecció de Dades Personals i Garantia de Drets 
Digitals (LOPDGDD), TecnoCampus informa: 
 
Responsable del Tractament: FUNDACIÓ TECNOCAMPUS MATARÓ-MARESME, amb NIF G62034111 i 
domicili a l’Avinguda d’Ernest Lluch, 32 - 08302 Mataró (Barcelona), delegat de protecció de dades; 
rgpd@tecnocampus.cat; en qualitat de Responsable del Tractament de les dades personals 
proporcionades en aquest document informa: 
Finalitat: Les dades personals facilitades es tractaran per a la realització de les activitats objecte de la 
present convocatòria d'ajuts en els termes que es determini. 
Legitimació: La base que legitima el tractament de les dades de caràcter personal és el compliment 
d’una missió realitzada en interès públic, en virtut de l’article 6.1.e) del RGPD. 
Conservació: Les dades no es conservaran més temps del necessari per a les quals han estat demanades, 
excepte que hi hagi una obligació legal. 
Destinataris: Les dades podran ser cedides a terceres entitats que estiguin directament relacionades 
amb la finalitat del tractament. No se cediran les dades a uns altres tercers, excepte per obligació legal 
o amb el consentiment exprés de l’interessat. 
Drets: L’estudiant podrà exercir els seus drets d'accés, rectificació i supressió (Dret a l'oblit), limitació de 
les dades, portabilitat de les dades i oposició, enviant una carta, acompanyada d’una fotocòpia del DNI 
del titular de les dades, adreçada a la Secretaria General de la Fundació Tecnocampus Mataró-Maresme 
(Avinguda d’Ernest Lluch, 32. 08302 Mataró) o correu electrònic a l’adreça electrònica; 
rgpd@tecnocampus.cat, així com presentar una reclamació davant l’Autoritat Catalana de Protecció de 
Dades. 
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FUNDACIÓ TECNOCAMPUS MATARÓ- MARESME l'informa que compleix amb tots els requisits 
establerts per la normativa de protecció de dades i amb totes les mesures tècniques i organitzatives 
necessàries per garantir la seguretat de les dades de caràcter personal. 
 
 
 
 
 

ANNEX I. Llindars de renda i patrimoni. 
 
S'utilitzen de referència els llindars de renda de la resolució EMC/1806/2019, on s’establia els 
procediments per a l'obtenció de l'acreditació del tram de renda familiar i de les beques Equitat,  que no 
es poden superar, i que són els següents: 
 

Membres unitat familiar Llindar màxim de renda 

1 membre 21.774,50 

2 membres 38.211,14 
3 membres 43.194,50 

4 membres 48.439,22 

5 membres 53.244,77 

6 membres 56.944,79 

7 membres 60.597,18 
8 membres 64.236,44 

 

A partir del 8è membre, s’afegeixen 3.391€ per a cada nou membre computable. 
 
Patrimoni. S´estableixen els següents llindars com a límits màxims de patrimoni que no es poden 
superar, independentment de la renda familiar, i que són els següents: 
 
• Per a finques urbanes (béns immobles, excepte l’habitatge habitual) s’estableix un import fins als 
42.900,00 €. 

• Per a finques rústiques s’estableix un import fins als 13.130,00 € per a cada membre computable. 
• Rendiments de capital mobiliari (guanys patrimonials, excepte les subvencions per a l’adquisició o la 
rehabilitació de l’habitatge habitual i la renda bàsica d’emancipació) s’estableix un import fins als 
1.700,00 €. 
• Activitats econòmiques (ingressos procedents d’activitats econòmiques en estimació directa o 
objectiva o d’una participació ≥ 50% d’entitats sense personalitat jurídica o altres) s’estableix un import 
fins als 155.500,00 €. 
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Annex II. Rúbrica 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. 
 

Bases de la convocatòria. 5.2 La proposta de concessió es basarà en un criteri que combinarà el nivell de la renda 
familiar, l’impacte generat a causa de la COVID-19 i el recorregut acadèmic. 
 

 

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 

Expedient acadèmic fins el moment 

 Branca Socials  Branca de Salut  Branca d’Enginyeria  Puntuació  

Si l’estudiant té superat el 
percentatge de crèdits, 
obtindrà una puntuació en 
funció de la nota mitjana de 
l’expedient. 

igual o + 9 igual o + 9 igual o + 8 20  

8,00 a 8,99  8,00 a 8,99  7,00 a 7,99 15  

7,00 a 7,99 7,00 a 7,99 6,00 a 6,99 10  

6,00 a 6,99 6,00 a 6,99 5,00 a 5,99 5  

Si l’estudiant no té superat un 
90%, 80% o 65% dels crèdits 
dels graus de la branca  Social, 
de Salut i d’Enginyeria 
respectivament, no obtindrà 
cap puntuació 

Superar menys 90% Superar menys del 80% Superar menys 65% 

0  

      

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 d'adaptació de la seva jornada i/o reducció d’aquesta. Percentatge esperat (o calculat) de 
reducció de renda al 20201. 

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. 
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ANNEX III. Càlcul de la renda i patrimoni familiar  
 
La renda familiar es calcularà com segueix:   

1. La renda familiar serà la suma de les rendes netes obtingudes per a tots els membres de la unitat 
familiar l’any 2020, d’acord amb la normativa de l’impost sobre la renda i s’haurà de computar el 
percentatge que correspongui segons es tracti de sustentadors o no sustentadors principals. 

2. La convocatòria distingeix entre sustentadors/res principals (pares o tutors legals, sol·licitant més 
parella o cònjuge  -si al·lega que és independent-) i no sustentadors principals (sol·licitant, 
germans/es, avis/àvies). De la renda dels sustentadors principals es computarà el 100% i de la dels no 
sustentadors principals el 50%. 

3. La renda familiar es calcularà d’acord amb els criteris següents: Base imposable general + base 
imposable de l’estalvi – quota resultant de la declaració. 

4. Aquests criteris, en cas de fer la declaració de renda, es tradueixen en una fórmula de càlcul que és 
la següent: (caselles declaració IRPF 2020)= 420+432-421+424+429-430-425-595. 

5. En cas de no estar obligat a presentar la declaració de renda, caldrà calcular la renda familiar d’acord 
amb els criteris següents: Base imposable general + base imposable de l’estalvi – els pagaments 
efectuats a compte.  

6. La convocatòria en parlar de patrimoni es refereix a: 

• Rendiments que no són del treball (ni de prestacions, pensions, etc.). 

• Valors dels béns immobles urbans, excepte l’habitatge habitual (habitatges, apartaments, locals 
comercials, aparcaments i trasters que no formin part de l’habitatge habitual, etc.). 

• Valors dels béns immobles rústics (finques rústiques). 

• Rendiments de capital mobiliari (interessos de comptes bancaris, de depòsits, dividends, etc.). 

• Guanys patrimonials (guanys procedents de venda d’immobles, venda d’accions, etc.). 

7. El càlcul del rendiment de capital mobiliari s’obté fent una fórmula de càlcul: (caselles declaració IRPF 
2020)= 429- 430+56+1601+420+424-(299-300)-303+(290+292+296) 

8. Si els ingressos no consten a l'Agència Tributària (renda mínima garantida de ciutadania, treballadors 
en el règim de treballadors de la llar, ajuts socials, pensions per aliments o pensions compensatòries, 
etc.) caldrà presentar el certificat que acrediti aquests ingressos. En el cas concret dels treballadors 
del règim de treballadors de la llar caldrà que aportin les bases de cotització. 

 

 
El patrimoni familiar es calcularà com segueix: 
 

Llindars de Patrimoni del conjunt dels membres computables de la família que no es poden superar, 

independentment de quina sigui la renda familiar computable. 

 

La suma dels valors cadastrals de les finques urbanes o rústiques que pertanyin a la unitat familiar, 

excloent-ne l’habitatge habitual, no pot superar la quantia de 42.900,00 (quaranta-dos mil nou-cents) 

euros. En el cas dels municipis en què la data d’efecte de l’última revisió cadastral sigui l’1 de gener de 

1990 i el 31 de desembre de 2002, es multipliquen els valors per 0,49. En el cas que la data de l’esmentada 

revisió sigui posterior al 31 de desembre de 2002, els valors cadastrals es multiplicaran pels valors 

següents: 

 

Per 0,43, els revisats al 2003 

Per 0,37, els revisats al 2004 

https://www.agenciatributaria.es/AEAT.internet/Inicio/_Segmentos_/Empresas_y_profesionales/Empresarios_individuales_y_profesionales/Obligaciones_como_retenedor/_Que_rentas_estan_sometidas_a_retencion_o_ingreso_a_cuenta_/Rendimientos_de_capital_mobiliario.shtml
https://www.agenciatributaria.es/AEAT.internet/Inicio/Ayuda/Manuales__Folletos_y_Videos/Manuales_practicos/IRPF/_Ayuda_IRPF_2019/Capitulo_11__Ganancias_y_perdidas_patrimoniales/Declaracion_y_tributacion_de_las_ganancias_y_perdidas_patrimoniales/Declaracion_y_tributacion_de_las_ganancias_y_perdidas_patrimoniales.html
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Per 0,30, els revisats al 2005 i al 2011 

Per 0,26, els revistats al 2006 i al 2009 

Per 0,25, els revisats al 2007 i al 2008 

Per 0,28, els revisats al 2010 

Per 0,32 els revisats al 2012 

Per 0,34 els revisats al 2013 

Per 0,36 els revisats al 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019 i 2020 

 

Els immobles ubicats a la comunitat foral de Navarra, el valor cadastral es multiplicarà en tot cas per 0,50. 

 

La suma dels valors cadastrals de les construccions situades en finques rústiques, exclòs el valor cadastral 

de la construcció que constitueix l’habitatge habitual de la família, no podrà superar els 42.900 euros, 

sent aplicables a aquestes construccions els coeficients multiplicadors, en funció de l’any en que s’hagués 

efectuat l’última revisió cadastral, que s’estableixen en l’apartat anterior.  

 

La suma dels valors cadastrals de les finques rústiques exclosos els valors cadastrals de les construccions 

que pertanyen als membres computables de la família no podrà superar 13.130 euros per cada membre 

computable.  

 

La suma de tots els rendiments nets reduïts del capital mobiliari més el saldo net positiu de tots els guanys 

i pèrdues patrimonials pertanyents als membres computables de la família no podrà superar 1.700 euros.  

 

No s’inclouran en aquesta suma les subvencions rebudes per l’adquisició o rehabilitació de l’habitatge 

habitual, la renda bàsica d’emancipació ni l’import dels premis en metàl·lic o en espècie obtinguts per la 

participació a jocs, concursos, rifes o combinacions aleatòries fins 1.500 euros. Els guanys patrimonials 

derivats dels premis mencionats es computaran d’acord amb la normativa del Impuesto sobre la Renta 

de las Personas Físicas.  

El valor dels elements indicatius de patrimoni al que es refereix aquest apartat es determinarà de 

conformitat amb el que disposa la normativa del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas.  

 

Quan siguin diversos els elements indicatius de patrimoni descrits en els apartats anteriors de què 

disposin els membres computables de la família, es calcularà el percentatge de valor de cada element 

respecte al  

al llindar corresponent.  

 

Es denegarà la beca quan la suma dels percentatges referits superi el valor de cent.  

 

També es denegarà la beca o ajuda a l’estudi sol·licitada quan es comprovi que la suma dels ingressos que 

s’indiquen a continuació obtinguda pel conjunt dels membres computables de la família superi la 

quantitat de 155.500 euros: 

 

a) Ingressos procedents d’activitats econòmiques en estimació directa o en estimació objectiva. 
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b) Ingressos procedents d’una participació dels membres computables desenvolupades a través 

d’entitats sense personalitat jurídica o qualsevol altre classe d’entitat jurídica, una vegada aplicat 

als ingressos totals de les activitats el percentatge de participació en les mateixes.  

 

Als efectes del còmput del valors dels elements als que es refereixen els apartats anteriors, es deduirà el 

50 per cent del valor dels que pertanyen a qualsevol membre computable de la família, exclosos els 

sustentadors principals. 

 

 
 

i Són membres computables de la unitat familiar els que consten en el certificat municipal de convivència amb el grau de parentiu 
següent: els pares, que tindran la consideració de sustentadors principals de la família. També seran membres computables, el 
sol·licitant, els germans solters menors de vint-i-cinc anys i que convisquin en el domicili familiar a 31 de desembre de 2020 o els 
de major edat, quan es tracti de persones amb discapacitat física, psíquica o sensorial, així com els ascendents dels pares que 
justifiquin la seva residència en el mateix domicili que els anteriors amb el certificat municipal corresponent. Aquesta informació 
s’acreditarà mitjançant un certificat de convivència expedit pel municipi en el que el sol·licitant estigui empadronat. 
 
En el cas de divorci o separació legal o de fet dels pares, s’ha d’incloure el progenitor que tingui la guarda i custòdia d’acord amb 
el que s’especifiqui en el conveni regulador. Es poden donar dos supòsits: 
• Custòdia compartida: s’ha d’incloure tots dos progenitors, els germans o les germanes comuns i els ascendents dels pares que 
justifiquin la seva residència en el mateix domicili. 
• Custòdia no compartida: s’ha d’incloure el progenitor que tingui la custòdia, que s’haurà d’acreditar amb el conveni regulador. 
Si qui té la custòdia té una nova parella, també s’ha d’incloure com a membre de la unitat familiar. També els fills que convisquin 
en el mateix domicili, si n’hi ha.   
 
Així mateix tindrà la consideració de membre computable la persona amb ingressos propis que, a la referida data, conviu al 
domicili amb el sol·licitant quan no hi hagi relació de parentiu i no es pugui justificar un lloguer de pis compartit. 
 
En el cas de sol·licitants que constitueixin unitats familiars independents, es consideraran membres computables i sustentadors 
principals el sol·licitant sol o amb la parella (i/o fills menors de 25 anys si n’hi ha). En els casos en què la persona sol·licitant 
al·legui la seva independència familiar i econòmica, ha d’acreditar i justificar de manera fefaent que disposa de mitjans econòmics 
propis suficients que demostrin viabilitat econòmica, amb ingressos iguals o superiors al salari mínim interprofessional per a l’any 
2020 (SMI) (no depèn dels pares o de tercers) i, també la titularitat o lloguer del seu domicili habitual.   

 
 


