
Documentació necessària al moment de formalitzar la matrícula

• 1 fotografía per lliurar a la Secretaria Acadèmica en formalitzar la matrícula i 
una altra fotografia per adjuntar a la sol·licitud del carnet UPC

• Si sou estudiants de nou accés i teniu la nacionalitat espanyola haureu de 
presentar l’original i la fotocòpia del DNI. Si sou estrangers, cal que presenteu 
l’original i la fotocòpia del NIE  i del passaport. Si encara no disposeu de NIE, 
caldrà aportar la fotocòpia conforme s’ha sol·licitat.

• Resguard acreditatiu d’haver abonat els drets de trasllat d’expedient en el 
centre d’origen.

A  més,  segons  les  opcions  econòmiques  que  vulgueu  marcar  a  la  matrícula 
necessiteu la  següent documentació:

1. Si  teniu  carnet  de  família  nombrosa:  original  i  fotocòpia  del  carnet  de 
família nombrosa que ha de ser vigent el dia de la matrícula i un certificat 
expedit  pel  departament  de  Benestar  i  Família  de  la  Generalitat  de 
Catalunya, on constarà el nombre de fills.  Si continua vigent el carnet que 
vàreu presentar a la última matrícula no cal que el torneu a presentar.

2. si sol·liciteu una beca del Ministeri: impresos de sol·licitud (s'adquireixen als 
estancs  o  bé  es  poden  aconseguir  per  Internet  a: 
http://www.mepsyd.es/mecd/jsp/plantilla.jsp?area=becas&id=433)

3. si sou personal de la UPC: certificat que ho justifiqui expedit pel Servei de 
Personal de la UPC.

4. si  sou  cònjuge  o  fill  de  personal  de  la  UPC:  certificat  que  ho  justifiqui 
expedit pel Servei de Personal de la UPC.

5. si sou personal d'altres universitats públiques catalanes o cònjuge o fill, i 
així  ho especifiquen les  seves  normatives,  cal  que presenteu un certificat 
normalitzat que ho acrediti, expedit per la universitat corresponent. En el cas 
del cònjuge i els fills, s'adjuntarà també llibre de família.

6. si teniu un grau mínim de minusvalia del 33% i no teniu cap títol universitari 
oficial: certificat expedit o validat per l'Institut Català d'Assistència i Serveis 
Socials,  que ho certifiqui.  Si  en  una matrícula  anterior  ja  vàreu acreditar 
aquesta situació no cal que torneu a presentar cap document.

http://www.mepsyd.es/mecd/jsp/plantilla.jsp?area=becas&id=433


7. si  teniu  65 anys  o  més  i  no teniu  cap títol  universitari  oficial:  Document 
d'identitat  o  passaport.  Si  en  una  matrícula  anterior  ja  vàreu  acreditar 
aquesta situació no cal que torneu a presentar cap document.

8. si heu estat víctima d'actes terroristes, així com el vostre cònjuge i els vostres 
fills,  i  no  teniu  cap  títol  universitari  oficial:  Resolució  administrativa 
corresponent. En el cas del cònjuge i els  fills,  s'adjuntarà també llibre de 
família. Si en una matrícula anterior ja vàreu acreditar aquesta situació no 
cal que torneu a presentar cap document.

Si compagineu estudis i treball, i heu demanat la via lenta, haureu de portar:
• Certificat de la Tresoreria de la Seguritat Social conforme esteu donats d’alta
• Còpia del contracte temporal, que haurà d’estar vigent i no finalitzar abans 

de 6 mesos comptats a partir de la data de formalització de la matrícula.

Aquesta documentació que heu presentat  per sol·licitar  la Via  Lenta l’haureu 
d’actualitzar cada mes de juliol, en el moment de formalitzar la matrícula.


