
 

 
 
Beques préstec Fundació Privada Joan Bosch de l’Escola Universitària ERAM pel Grau 
en Comunicació Audiovisual i Multimèdia i el Grau en Arts escèniques. 
 
Convocatòria curs 2019-2020 
 

1. Objecte i duració 
1.1. L’Escola Universitària ERAM convoca les presents beques préstec amb l’objecte 

específic de potenciar la formació en l’àrea de les arts visuals i escèniques. 
1.2. La durada de la beca préstec és per el primer curs (un any lectiu) i amb caràcter 

prorrogable pels tres cursos següents. 
2. Convocatòria 

2.1. La convocatòria de les beques préstec 2019-2020 s’obre el dia 1 de maig de 
2019 amb la publicació de la mateixa, i finalitza el dia 31 de maig de 2019. 

2.2. L’ERAM convoca un total de 10 beques préstec de formació pels Graus en règim 
de concurrència administrativa. L’ERAM es reserva el dret de deixar desertes 
algunes beques si els participants no reuneixin els requisits exigits per optar a 
elles. Aquestes beques quedaran sense adjudicar, no tenint l’ERAM cap 
obligació en atorgar-les. Les beques préstecs seran de dos tipus, beques 
préstec completes i beques préstec parcials. 

2.2.1. L’ERAM convoca 2 beques préstec mitges, una per cada Grau. 
2.2.2. L’ERAM convoca 8 beques préstec parcials, quatre per cada Grau. 

3. Dotació econòmica 
3.1. La dotació econòmica per les beques préstec mitges serà d’un descompte a la 

matrícula ERAM de 3.000 euros pel Grau en Comunicació Audiovisual i 
Multimèdia i de 2.250 euros pel Grau en Arts Escèniques, en ambdós casos 
exceptuant les taxes de matriculació de la UdG. 

3.2. La dotació econòmica per les beques préstec parcials dels Graus serà d’un 
descompte a la matrícula ERAM de 1.500 euros, exceptuant les taxes de 
matriculació de la UdG. 

3.3. Aquests imports impliquen el descompte de l’ERAM de l’import de la matrícula 
del primer curs als alumnes que hagin estat escollits mitjançant el procés de 
selecció a càrrec de la Direcció de l’Escola (amb la salvaguarda del que 
s’estableix en l’últim paràgraf de l’estipulació 7 d’aquestes bases). En aquest 
sentit, l’ERAM gestionarà directament els tràmits de matrícula anual bonificada 
de l’alumne beneficiari de la beca. L’alumne no percebrà directament els diners 
corresponents a l’import de la beca que li hagi estat assignada. 

3.4. Pròrroga: La renovació de la beca serà automàticament validada pel següent 
any acadèmic si l’alumne becat obté una nota mitjana en el seu expedient de 6,5  

 
 

4. Requisits que han de reunir els sol·licitants 
4.1. Podran sol·licitar la beca préstec aquelles persones que compleixin els següents 

requisits, en qualitat de excloents: 



 

 
4.1.1. Renda familiar màxima: a tots els efectes de determinar aquest requisit, 

és d’aplicació la resolució EMC/1872/2017, de 27 de juliol, el tram exigit 
és el número 2, els trams de renda familiar computable i el patrimoni 
corresponents a l’exercici 2016, així com els càlculs que s’efectuaran per 
a la seva determinació, es detallen a l’apartat II d’aquesta resolució 
(veure annex 1). Per a les persones que vulguin sol·licitar el seu tram de 
renda familiar, s’hauran de dirigir a l’Agència tributària i demanar el 
certificat de renda. 

4.1.2. Nacionalitat espanyola 
4.1.3. Nota de Batxillerat o CFGS superior a 7 

 
5. Procés de selecció, valoració i resolució 

5.1. Aquest procés es desenvoluparà en un règim de concurrència competitiva. La 
selecció anirà a càrrec de la Direcció de l’ERAM, qui escollirà als candidats 
segons puguin acreditar els majors mèrits i capacitats, comprovant amb la 
documentació presentada per els mateixos. 

5.2. Les sol·licituds seran valorades d’acord amb els següents criteris de valoració i a 
la corresponent puntuació: 

5.2.1. Certificació de la nota batxillerat o CFGS 50% 
5.2.2. Entrevista personal ERAM 25% 
5.2.3. Portfoli personal 25% 

5.3. La Direcció, a càrrec de la selecció, seguiment i interpretació crearà una relació 
ordenada dels candidats beneficiaris en funció de la suma de les puntuacions 
obtingudes. 

5.4. La resolució de les beques préstec concedides es publicarà entre el 11 i el 15 de 
Juny en la seu electrònica de ERAM: www.eram.cat i s’enviarà una comunicació 
personal a les persones seleccionades. Per més informació: eram@eram.cat 

5.5. Dins dels 10 dies hàbils següents a la publicació de la resolució de concessió, 
les persones adjudicatàries hauran d’acceptar la beca préstec mitjançant 
document exprés i per escrit, així com totes les obligacions que se'n deriven 
d’aquesta convocatòria, de les seves bases reguladores i de les normes pròpies 
de l’ERAM. 

6. Forma i termini de presentació de sol·licituds 
6.1. Els candidats hauran de presentar la seva sol·licitud online a l’adreça 

http://ca.eram.cat/solicitud-beca/ dins el període comprès entre el 1 de Maig i el 
31 de Maig del 2019. 

6.2. La sol·licitud ha d’incloure el Portfoli del sol·licitant de la beca. És imprescindible 
que tots els continguts del Portafoli siguin treballs originals creats pel propi 
alumne. 

El Portafoli és un dossier que reuneix les idees, els projectes, les obres i els exercicis fets per 
l’alumne que aquest considera que representen la seva creativitat i que expressa els seus 
interessos, les seves experiències, les seves capacitats i el seu talent en qualsevol àmbit 
relacionat amb l’àmbit de les arts visuals i les arts escèniques. Pot incloure document de tot 
tipus, com tècnic, social, humanístic, etc., i en qualsevol format (video, fotografia, disseny, 



 

 

composició musical, etc.) 

 
7. Obligacions de l’adjudicatari.  

 
Són obligacions de les persones adjudicatàries de les beques préstec 
 

7.1. Complir el règim de formació del pla d’estudis, seguint les indicacions del tutor/a 
assignat i de la plantilla docent estipulada per ERAM. 

7.2. Complir les normes al voltant de l’assistència, els beneficiaris es comprometen a 
cursar els estudis de forma presencial, amb el requisit de complir amb el 90% 
d’assistència a classe. 

7.3. Complir les normes de la participació en les tasques de formació així com les 
tasques de recolzament que li siguin assignades en els diferents departaments 
de l’ERAM. 

7.4. Estar al corrent de les seves obligacions tributàries. 
7.5. Complir amb caràcter general amb les normes aplicables en tant que alumne de 

ERAM. 
7.6. L’alumne adquireix el compromís de retornar la beca préstec a partir de l’any a 

comptar des del moment en que presenta el TFG (Treball Final de Grau). Per 
exemple, si es lliura el TFG al setembre del 2024, el becat haurà de començar a 
retornar la beca préstec al setembre del 2025. L’import a retornar serà de 125 
euros/mensuals durant 8 anys pel becats amb mitja beca del Grau en 
Comunicació Audiovisual i Multimèdia, 125 euros/mensuals durant 6 anys pels 
becats amb mitja beca del Grau en Arts Escèniques i de 150 euros/mensuals 
durant 4 anys pels becats amb beca parcial. Aquests imports aniran íntegrament 
a la Fundació Escola ERAM i serviran per finançar la beca préstec de futurs 
estudiants. 

 

Tipus de beca Estudi Quantitat total a retornar Quantitat mensual a 
retornar 

Anys 

Mitja Grau en Comunicació 
Audiovisual i Multimèdia 

3000 x 4 anys = 12000 
euros 

125 euros 8 

Mitja Grau en Arts Escèniques 2250 x 4 anys = 9000 
euros 

125 euros 6 

Parcial Grau en Comunicació 
Audiovisual i Multimèdia  

1800 x 4 anys = 7200  
euros 

150 euros  4 anys 

Parcial Grau en Arts Escèniques 1800 x 4 anys = 7200 
euros 

150 euros 4 anys 

 
7.7. Sol·licitar les beques de caràcter general i de mobilitat que el Ministeri 

d'educació, cultura i esports convoca o en un futur beques similars. Es demana a 
l’estudiant beneficiari de la beca préstec acreditació de la presentació de la 
sol·licitud de la beca del Ministeri, així com document de la concessió o no 



 

 
d’aquesta.  

8. Política de privacitat i protecció de dades 
8.1. L’Escola Universitària ERAM compleix la legislació vigent en matèria de 

protecció de dades de caràcter personal i té el compromís de confidencialitat 
sobre qualsevol dada aportada. Les dades personals que facin referència als 
sol·licitants de les beques préstec que estiguin incloses en documents referents 
a aquestes beques préstec s’incorporaran a la base de dades de l’ERAM. 
Aquestes dades s’utilitzaran per facilitar als sol·licitants els serveis que utilitza 
l’ERAM per la convocatòria, concessió i gestió de les beques préstec. 

8.2. Les dades personals que proporcionin els candidats hauran de ser verídiques, 
completes i actualitzades. 

9. Altres reserves 
9.1. La presentació d’una sol·licitud per aquestes beques préstec suposa, per part 

del sol·licitant l’acceptació expressa tant de les bases reguladores com dels 
criteris i decisions que l’ERAM pot fer davant qualsevol dubte de la interpretació 
sobre els requisits i condicions aquí anunciades. 

9.2. El sol·licitant accepta de forma expressa la plena validesa dels registres, mitjans 
electrònics i telemàtics gestionats per ERAM com a prova vàlida davant 
eventuals reclamacions relacionades a la sol·licitud, selecció, concessió, 
denegació i ús de les beques préstec. 

9.3. L’ERAM es reserva el dret d’anul·lar aquesta convocatòria, o canviar algunes de 
les seves condicions si per causes tècniques o de qualsevol altre índole alienes 
a la seva voluntat no pogués complir amb el normal desenvolupament de la 
mateixa segons el que estipulen les presents bases. 

9.4. Igualment l’ERAM podrà declarar nul·la la present convocatòria si detecta 
irregularitats en les dades identificatives dels candidats. 

9.5. L’ERAM descartarà aquelles sol·licituds que siguin abusives o fraudulentes. 
 
Escola Universitària ERAM 

 
 
 
 
 
 
 
   
 
 
 
 
Annex 1 
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IV Càlcul del llindar de renda familiar i de patrimoni 

  

—1 Membres computables 

1.1 Per al càlcul de la renda i patrimoni familiar a l'efecte d'aquest procediment, seran membres computables els 
pares i, si escau, el tutor o la persona encarregada de la guarda i custòdia del menor, els quals tindran la 
consideració de sustentadors principals de la família. També seran membres computables la persona sol·licitant, els 
germans solters menors de 25 anys que convisquin al domicili familiar el 31 de desembre de 2017, o els més grans 
de 25 anys, quan es tracti de persones amb discapacitat física, psíquica o sensorial, així com els ascendents dels 
pares que justifiquin que resideixen al mateix domicili que els anteriors amb el certificat municipal de convivència 
corresponent. 

1.2 En cas de divorci o separació legal o de fet dels pares, no tindrà consideració de membre computable el que no 
convisqui amb la persona sol·licitant de la beca. No obstant això, si escau, tindrà la consideració de membre 
computable i sustentador principal el nou cònjuge, la parella registrada o no o la persona unida per una relació 
anàloga, les rendes i patrimoni de la qual s'afegiran dins el còmput de la renda i el patrimoni familiars. Així mateix, 
tindrà la consideració de membre computable la persona amb ingressos propis que, a la data referida, convisqui al 
domicili amb la persona sol·licitant quan no hi hagi relació de parentiu i no es pugui justificar un lloguer de pis 
compartit.  

Quan el règim de custòdia dels fills sigui el de custòdia compartida o no estigui regulat, es consideraran membres 
computables el pare i la mare de la persona sol·licitant, els fills comuns i els ascendents del pare i la mare que 
justifiquin que resideixen al mateix domicili que els anteriors mitjançant el certificat municipal corresponent. 

1.3 En els supòsits en què la persona sol·licitant sigui un menor en situació d'acollida, s'aplicarà a la família 
d'acollida tot el que disposen els paràgrafs anteriors. Quan es tracti d'una persona major d'edat, tindrà la 
consideració de no integrada a la unitat familiar a aquests efectes, sempre que hagin canviat les circumstàncies 
familiars i aquest fet s'acrediti degudament. 

1.4 En el cas de persones sol·licitants que constitueixin unitats familiars independents, es consideraran membres 
computables i sustentadors principals la persona sol·licitant i el seu cònjuge, la parella (registrada com a tal o no) 
i, si escau, la persona amb la qual estigui unida per una relació anàloga. També seran membres computables els 
fills, si n'hi ha, que visquin al mateix domicili.  

1.5 En els casos en què la persona sol·licitant al·legui independència familiar i econòmica, sigui quin sigui el seu 
estat civil, haurà d'acreditar documentalment aquesta circumstància, que disposa de mitjans econòmics propis 
suficients que permeten aquesta independència, així com la titularitat o el lloguer del seu domicili que, a tots els 
efectes, serà el que l'alumne habiti durant el curs acadèmic. 

En el procediment Equitat, si la persona sol·licitant no justifica degudament aquests aspectes, se n'exclourà la 
sol·licitud. En el cas del procediment MATRC, s'entendrà que no s'ha pogut acreditar el compliment dels requisits 
econòmics. 

No obstant això, es podrà modificar la sol·licitud i calcular la renda i el patrimoni familiar a l'efecte d'aquest 
procediment, incloent-hi els membres descrits als apartats 1.1, 1.2 i 1.4 d'aquesta disposició. 

1.6 A l'efecte d'aquest procediment, s'entén per relació anàloga la que compleix els requisits que disposa la Llei 
25/2010, de 29 de juliol, del llibre segon del Codi civil de Catalunya, relatiu a la persona i la família, així com 
qualsevol altra relació afectiva assimilable, encara que no compleixi el requisit que estableixen els apartats a), b) i 
c) de l'article 234.1.a) de la Llei 25/2010, de 29 de juliol, esmentada. 

1.7 En els casos en què algun dels membres de la unitat familiar tingui domicili fiscal al País Basc o a la Comunitat 
Foral de Navarra, s'ha de presentar una fotocòpia de la declaració de la renda o certificats d'imputacions i del 
cadastre corresponents a l'any 2017 de tots els membres que formen la unitat familiar.  

1.8 No s'accepten canvis en el nombre de membres computables de la unitat familiar llevat que es justifiqui 
adequadament aquesta modificació. 

  



 

 
—2 Càlcul de renda familiar 

2.1 En el cas del procediment Equitat, la renda familiar s'obté per agregació de les rendes de l'exercici 2017 de 
cadascun dels membres computables de la unitat familiar que hagin obtingut ingressos de qualsevol naturalesa, 
que es calcula segons el que s'indica als paràgrafs següents i de conformitat amb la normativa reguladora de 
l'impost sobre la renda de les persones físiques (IRPF). 

En el cas del procediment MATRC, la renda familiar s'obté per agregació de les rendes de l'exercici 2016 de 
cadascun dels membres computables de la unitat familiar que hagin obtingut ingressos de qualsevol naturalesa, 
que es calcula segons el que s'indica als paràgrafs següents i de conformitat amb la normativa reguladora de 
l'impost sobre la renda de les persones físiques (IRPF). 

2.2 Per determinar la renda dels membres computables que hagin presentat la declaració de l'IRPF, es procedeix 
de la manera següent: 

Pel que fa al procediment Equitat, primer se suma la base imposable general amb la base imposable de l'estalvi, 
excloent-ne els saldos nets negatius dels guanys i les pèrdues patrimonials de 2013 a 2016, i el saldo net negatiu 
dels rendiments del capital mobiliari de 2013 a 2016, que s'ha d'integrar a la base imposable de l'estalvi.  

I, quant al procediment MATRC, se suma la base imposable general amb la base imposable de l'estalvi, excloent-ne 
els saldos nets negatius dels guanys i les pèrdues patrimonials de 2012 a 2015, i el saldo net negatiu dels 
rendiments del capital mobiliari de 2012 a 2015, que s'ha d'integrar a la base imposable de l'estalvi. 

Seguidament, d'aquest resultat, se'n resta la quota resultant de l'autoliquidació. 

2.3 Per determinar la renda dels membres computables que obtinguin ingressos propis i no hagin presentat la 
declaració de l'IRPF, se segueix el procediment descrit al paràgraf anterior i, del resultat obtingut, se'n resten les 
despeses a compte efectuades. 

El càlcul de la renda familiar s'ha de fer en tots els ingressos dels diferents membres de la unitat familiar; 
tanmateix, en el cas dels membres que no siguin la persona sustentadora principal o el seu o la seva cònjuge o 
persona unida per una relació anàloga, només s'hi suma el 50% de l'import resultant de la renda corresponent. 

Un cop obtinguda la renda familiar, es procedeix a fer-hi les deduccions següents: 

a) En el cas de famílies nombroses: 525,00 (cinc-cents vint-i-cinc) euros per cada germà o germana, incloent-hi la 
persona sol·licitant, que convisqui al domicili familiar en el cas de famílies nombroses de categoria general, i 
800,00 (vuit-cents) euros si es tracta de famílies nombroses de categoria especial. La deducció aplicable a la 
persona sol·licitant és de 2.000,00 (dos mil) euros quan aquesta està afectada per un grau de discapacitat igual o 
superior al 65%. Quan la persona sol·licitant sigui la titular de la família nombrosa, les quantitats assenyalades 
seran computables en relació amb els fills o les filles que la formin. 

b) Aplicació exclusiva en el procediment d'Equitat. En el cas de famílies monoparentals: 525,00 (cinc-cents vint-i-
cinc) euros per cada germà o germana, incloent-hi la persona sol·licitant, que convisqui al domicili familiar en el 
cas de famílies monoparentals de categoria general, i 800,00 (vuit-cents) euros si es tracta de famílies 
monoparentals de categoria especial. La deducció aplicable a la persona sol·licitant és de 2.000,00 (dos mil) euros 
quan està afectada per un grau de discapacitat igual o superior al 65%. Quan la persona sol·licitant sigui la titular 
de la família monoparental, les quantitats assenyalades seran computables en relació amb els fills o les filles que la 
formin. 

En el cas de famílies monoparentals en què, aplicant la deducció que preveu l'apartat anterior, no es produeixi una 
variació en el tram de renda familiar, s'aplicarà automàticament el tram de renda inferior, llevat que la seva renda 
familiar se situï en el tram 6. 

En el procediment Equitat, si una família està en possessió del títol de família nombrosa i del títol de família 
monoparental, només s'aplicarà la deducció del títol més favorable a la persona sol·licitant i no seran acumulables.  

c) 1.811,00 (mil vuit-cents onze) euros per cada germà o germana o fill o filla de la persona sol·licitant, o la 
mateixa persona sol·licitant, que estiguin afectats per una disminució, legalment qualificada, de grau igual o 
superior al 33%. Aquesta deducció serà de 2.881,00 (dos mil vuit-cents vuitanta-un) euros quan la disminució 
sigui de grau igual o superior al 65% i de 4.000,00 (quatre mil) euros en cas que sigui la mateixa persona 
sol·licitant l'afectada per la discapacitat de grau igual o superior al 65%. 



 

 
d) 1.176,00 (mil cent setanta-sis) euros per cada germà o germana, inclosa la persona sol·licitant, menor de 25 
anys que cursi estudis universitaris i que resideixi fora del domicili familiar, quan siguin dos o més els germans 
estudiants amb residència fora del domicili familiar per raó d'estudis universitaris. 

e) Es deduirà el 20% de la renda familiar quan la persona sol·licitant sigui òrfena absoluta i menor de 25 anys. 

  

—3 Càlcul i llindars de patrimoni familiar 

S'assignarà el tram 6 en el procediment Equitat i s'entendrà que no es compleixen els requisits econòmics en el 
procediment MATRC, sigui quina sigui la renda familiar calculada segons els articles anteriors, quan els elements 
indicatius del patrimoni del conjunt dels membres computables de la família superin els llindars següents: 

3.1 Elements patrimonials 

a) La suma dels valors cadastrals de les finques urbanes que pertanyin a la unitat familiar, excloent-ne l'habitatge 
habitual, no pot superar la quantitat 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 entre l'1 de gener de 1990 i el 31 de desembre de 2002, es 
multipliquen els valors per 0,49. En cas que la data de la revisió esmentada sigui posterior al 31 de desembre de 
2002, els valors cadastrals es multipliquen pels coeficients següents: 

Per 0,43, els revisats el 2003. 

Per 0,37, els revisats el 2004. 

Per 0,30, els revisats el 2005. 

Per 0,26, els revisats el 2006. 

Per 0,25, els revisats el 2007 i el 2008. 

Per 0,26, els revisats el 2009. 

Per 0,28, els revisats el 2010. 

Per 0,30, els revisats el 2011. 

Per 0,32, els revisats el 2012. 

Per 0,34, els revisats el 2013. 

Per 0,36, els revisats el 2014 i el 2015. 

Per 0,36, els revisats el 2016. 

Per 0,36, els revisats el 2017. 

En el cas dels municipis situats a la Comunitat Foral de Navarra, el valor cadastral es multiplica per 0,5. 

b) La suma dels valors cadastrals de les construccions situades en finques rústiques, exclòs el valor cadastral de la 
construcció que constitueixi l'habitatge habitual de la família, no pot superar els 42.900 (quaranta-dos mil nou-
cents) euros. Es podran aplicar a les construccions esmentades els coeficients multiplicadors, en funció de l'any en 
el qual s'hagués efectuat l'última revisió cadastral que estableix l'apartat a) anterior. 

c) La suma dels valors cadastrals de les finques rústiques, excloent-ne el valor cadastral de la construcció que 
constitueixi l'habitatge habitual, que pertanyin a la unitat familiar no pot superar la quantitat de 13.130,00 (tretze 
mil cent trenta) euros per cada membre computable de la unitat familiar. 

d) La suma dels rendiments nets reduïts del capital mobiliari més els saldos nets positius de guanys i pèrdues 
patrimonials de la unitat familiar, excloent-ne les subvencions rebudes per l'adquisició o la rehabilitació de 
l'habitatge habitual i, si escau, la renda bàsica d'emancipació, no pot superar els 1.785,00 (mil set-cents vuitanta-
cinc) euros en el procediment Equitat i 1.700,00 (mil set-cents) euros en el procediment MATRC. Les dades que es 
valoren a aquest efecte són les que consten a l'AEAT. 



 

 
No es tindran en compte a l'efecte del que preveu aquest apartat els premis en metàl·lic o en espècie obtinguts per 
la participació en jocs, concursos, rifes i combinacions aleatòries fins a un límit de 1.500,00 (mil cinc-cents) euros. 
Els guanys patrimonials derivats dels premis esmentats es computen d'acord amb la normativa de l'IRPF. 

Aquests elements indicatius del patrimoni es computen d'acord amb el que disposa la normativa de l'impost sobre 
la renda de les persones físiques pel seu valor el 31 de desembre de 2017 (procediment Equitat) i pel seu valor el 
31 de desembre de 2016 (procediment MATRC). 

3.2 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 llindar 
corresponent. El llindar de la suma dels percentatges referits no pot ser superior a 100. 

3.3 Llindars d'activitats econòmiques  

Quan es comprovi que la suma dels ingressos següents obtinguda pel conjunt dels membres computables de la 
família superi els 155.500,00 (cent cinquanta-cinc mil cinc-cents) euros:  

a) Ingressos procedents d'activitats econòmiques en estimació directa o en estimació objectiva. 

b) Ingressos dels membres computables procedents d'una participació, igual o superior al cinquanta per cent, en 
activitats econòmiques desenvolupades a través d'entitats sense personalitat jurídica o qualsevol altra mena 
d'entitat jurídica, un cop aplicat el percentatge de participació als ingressos totals de les activitats. 

3.4 A l'efecte del còmput del valor dels elements patrimonials descrits als apartats anteriors, s'ha de deduir el 50% 
del valor dels elements patrimonials que pertanyin a qualsevol membre computable de la família, excloent-ne la 
persona sustentadora principal i el seu o la seva cònjuge o la persona unida per una relació anàloga. 

  

—4 Trams de renda familiar 

4.1 Nombre de membres de la unitat familiar 

  

  1 
membre 

2 
membres 

3 
membres 

4 
membres 

5 
membres 

6 
membres 

7 
membres 

8 
membres 

Tra
m 0 

14.112,00 
€ 

24.089,00 
€ 

32.697,00 
€ 

38.831,00 
€ 

43.402,00 
€ 

46.853,00 
€ 

50.267,00 
€ 

53.665,00 
€ 

Tra
m 1 

14.112,00 
€ 

24.089,00 
€ 

32.697,00 
€ 

38.831,00 
€ 

43.402,00 
€ 

46.853,00 
€ 

50.267,00 
€ 

53.665,00 
€ 

Tra
m 2 

16.065,00 
€ 

27.572,90 
€ 

36.186,95 
€ 

42.554,04 
€ 

47.449,58 
€ 

51.145,61 
€ 

54.802,00 
€ 

58.441,26 
€ 

Tra
m 3 

17.017,12 
€ 

29.345,40 
€ 

37.354,34 
€ 

43.520,09 
€ 

48.415,63 
€ 

52.111,65 
€ 

55.768,04 
€ 

59.407,30 
€ 



 

 

Tra
m 4 

17.968,17 
€ 

31.118,98 
€ 

38.522,80 
€ 

44.485,06 
€ 

49.380,60 
€ 

53.076,62 
€ 

56.733,01 
€ 

60.372,27 
€ 

Tra
m 5 

21.774,50 
€ 

38.211,14 
€ 

43.194,50 
€ 

48.349,22 
€ 

53.244,77 
€ 

56.944,79 
€ 

60.597,18 
€ 

64.236,44 
€ 

Tra
m 6 

Rendes superiors o superació d’algun llindar de patrimoni (article 3 de l’apartat IV) 

  

  

A partir del vuitè membre cal incrementar el tram de renda familiar computable en 3.391 (tres mil tres-cents 
noranta-un) euros per cada nou membre. 

El tram 0 correspon als estudiants que compleixen els requisits generals, econòmics i acadèmics que estableixi el 
ministeri competent en aquesta matèria. 

El tram 1 correspon als estudiants que únicament compleixen els requisits econòmics que estableixi el ministeri 
competent en aquesta matèria 

Per al procediment MATRC, s'entén que s'ha pogut acreditar el compliment dels requisits econòmics dels estudiants 
que estiguin situats als trams 0 o 1 i que no superin algun dels llindars de patrimoni (article 3 de l'apartat IV). 

 

 

 

 

 


