
CRITERIS QUANTITATIUS
 fins a 40 puts

Tram 0 Tram 1 Tram 2 Tram 3 Tram 4 Tram 5
Famílies d’1 membre 14.112,00 € 14.112,00 € 16.065,00 € 17.017,12 € 17.968,17 € 21.774,50 €
Famílies de 2 membres 24.089,00 € 24.089,00 € 27.572,90 € 29.345,40 € 31.118,98 € 38.211,14 €
Famílies de 3 membres 32.697,00 € 32.697,00 € 36.186,95 € 37.354,34 € 38.552,80 € 43.194,50 €
Famílies de 4 membres 38.831,00 € 38.831,00 € 42.554,04 € 43.520,09 € 44.485,06 € 48.349,22 €
Famílies de 5 membres 43.402,00 € 43.402,00 € 47.449,58 € 48.415,63 € 49.380,60 € 53.244,77 €
Famílies de 6 membres 46.853,00 € 46.853,00 € 51.145,61 € 52.111,65 € 53.076,62 € 56.944,79 €
Famílies de 7 membres 50.267,00 € 50.267,00 € 54.802,00 € 55.768,04 € 56.733,03 € 60.597,18 €

Segons el nivell de renda familiar de l'any 2019 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

fins a 20 punts
Nou ACCÉS Puntuació

admissió (sobre 14) Socials Expedient Salut Expedient Enginyeria Expedient
igual o + 10,000 igual o  + 9 igual o  + 9 igual o  + 8 20
de 8,000 a 9,999 8,00 a 8,99 8,00 a 8,99 7,00 a 7,99 15
de 7,000 a 7,999 7,00  a 7,99 7,00  a 7,99 6,00 a 6,99 10
de 6,000 a 6,999 6,00 a 6,99 6,00 a 6,99 5,00 a 5,99 5
de 5,000 a 5,999 Superar menys 90% menys 80% menys 65% 0

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

fins a 40 punts

20 -40

20-40

20-40

20- 40

20-40

RENDIMENT ACADÈMIC

CRITERIS QUALITATIUS

SITUACIÓ COVID ACREDITADA

ALTRES CONSIDERACIONS

•        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 

•        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.

De 2n a 5è curs

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 pubtuació 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. 

PROPOSTA DE RÚBRICA DEL PROGRAMA D’AJUTS AL PAGAMENT DE LA MATRÍCULA DEL CURS 2020-2021, 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.

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

RENDA 2019


