Benvingut/da a l’ETSAB
Vols demanar BECA? Segueix aquestes instruccions:
Si eres becari/ària el curs anterior, i compleixes els requisits acadèmics, al final de la matrícula ja estarà reconeguda la
condició de becari/ària i la liquidació serà únicament del preu de les taxes (sense crèdits). Això no significa que ja siguis
becari/ària!! Recorda que has de sol·licitar la beca EQUITAT i la beca MECD quan s’obrin les convocatòries.

Si no eres becari/ària el curs passat però ja has demanat el procediment MATRC (l’Acreditació de caràcter econòmic a
l'efecte exclusiu de formalitzar la matrícula sense el pagament previ dels preus públics dels serveis acadèmics que emet
l’AGAUR), a la pantalla de liquidació econòmica de la matrícula:
-

Si la UPC ja ha rebut la resolució positiva, constarà la teva condició de becari i la liquidació serà únicament del preu de
les taxes (sense crèdits). Això no significa que ja siguis becari/ària!! Recorda que has de sol·licitar la beca EQUITAT
i la beca MECD quan s’obrin les convocatòries.

-

Si la UPC encara no ha rebut la resolució, constarà el import total de la matrícula. En aquest cas has d’indicar la forma
de pagament ‘en efectiu’ i NO PAGAR LA MATRÍCULA fins que AGAUR resolgui:


Quan la UPC rebi la resolució d’AGAUR, si és positiva recalcularem l’import de la matrícula per tal que
puguis pagar únicament el preu de les taxes (sense crèdits). Hauràs d’entrar a l’e-secretaria per fer el
pagament de la matrícula. Això no significa que ja siguis becari/ària!! Recorda que has de sol·licitar
la beca EQUITAT i la beca MECD quan s’obrin les convocatòries.



Si l’AGAUR denega la teva sol·licitud i vols pagar la teva matrícula domiciliada en un termini o en
tres, si ens has lliurat l’imprès SEPA signat amb les dades bancàries, pots posar-te en contacte amb
nosaltres a secretaria.etsab@upc.edu, indicant que vols domiciliar i/o fraccionar la teva matrícula.
Modificarem la forma de pagament i t’arribarà un càrrec al compte que hagis indicat.

Si no eres becari/ària el curs passat i no has demanat encara el procediment MATRC (l’Acreditació de caràcter econòmic
a l'efecte exclusiu de formalitzar la matrícula sense el pagament previ dels preus públics dels serveis acadèmics que emet
l’AGAUR), a la pantalla de liquidació econòmica de la matrícula:
-

Constarà l’import total de la matrícula (taxes i crèdits). En aquest cas has d’indicar la forma de pagament “en
efectiu” i NO PAGAR LA MATRÍCULA fins que AGAUR resolgui.

-

Demana al web de l’AGAUR el procediment MATRC en el termini més breu possible. Quan la UPC rebi la resolució:


si és positiva recalcularem l’import de la matrícula per tal que puguis pagar únicament el preu de les
taxes (sense crèdits). Hauràs d’entrar a l’e-Secretaria per fer el pagament de la matrícula. Això no
significa que ja siguis becari/ària!! Recorda que has de sol·licitar la beca EQUITAT i la beca
MECD quan s’obrin les convocatòries.



Si l’AGAUR denega la teva sol·licitud i vols pagar la teva matrícula domiciliada en un termini o en
tres, si ens has lliurat l’imprès SEPA signat amb les dades bancàries, pots posar-te en contacte amb
nosaltres, a secretaria.etsab@upc.edu, indicant que vols domiciliar i/o fraccionar la teva matrícula.
Modificarem la forma de pagament i t’arribarà un càrrec al compte que hagis indicat.

A banda de la beca del Ministeri, et recordem que pots sol·licitar la beca Equitat de la Generalitat de Catalunya per obtenir una
bonificació en el preu públic dels crèdits matriculats per primera vegada. La beca s'atorga en funció del tram que et correspongui
segons la renda familiar computable i el nombre de membres de la unitat familiar.
Si tens el domicili familiar al País Basc has de sol·licitar la beca a la teva comunitat.
Si vols accedir a tots aquests links i informació actualitzada d’altres beques i ajuts, consulta la pàgina web del Servei de Gestió
Acadèmica de la UPC: https://www.upc.edu/sga/ca/Beques

