
 
 
Documentació necessària al moment de formalitzar la matrícula  
 
 
Segons les opcions econòmiques que vulguis marcar a la matrícula necessites 
la  següent documentació: 
 
1. Si tens 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 
vas presentar a la última matrícula no cal que el tornis a presentar. 

 
2. si sol·licites una beca del Ministeri: hauràs d’esperar a que es publiqui la 

convocatòria de beques del Ministeri d’Educació d’enguany i un cop s’hagi 
publicat t’hauràs de connectar a l’e-secretaria (https://esecretaria.upc.edu/) i 
fer el tràmit de la beca des de l’opció “AUTOBECA”.  

 
És imprescindible, per poder gaudir d’aquest descompte a la 
matrícula,  que un cop hagis finalitzat el tràmit de la sol·licitud de beca, 
mitjançant l’opció “AUTOBECA” de l’e-secretaria, que t’imprimeixis la 
sol·licitud de la beca i que la portis, degudament signada, a l’Oficina 
Oberta dintre del termini que t’indiquem a la prestació “4. Tràmits 
imprescindibles abans de la formalització de la matrícula”. 

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

Personal de la UPC. 
 
4. si ets cònjuge o fill de personal de la UPC: certificat que ho justifiqui 

expedit pel Servei de Personal de la UPC. 
 
5. si ets personal d'altres universitats públiques catalanes o cònjuge o fill, 

i així ho especifiquen les seves normatives, cal que presentis 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 tens un grau mínim de minusvalidesa del 33% i no tens 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 vas acreditar aquesta situació no cal que tornis a presentar cap 
document. 

 
7. si tens 65 anys o més i no tens cap títol universitari oficial: Document 

d'identitat o passaport. Si en una matrícula anterior ja vas acreditar 
aquesta situació no cal que tornis a presentar cap document. 

 


