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El Govern posa en marxa el web matriculauniversitar ia.cat 
per informar del procés de matriculació, sol·licitu d de 
beques i altres ajuts disponibles 
 
El web, destinat als més de 200.000 estudiants univ ersitaris, també permet 
resoldre dubtes adreçant-se directament a l’adreça de correu 
muniversitaria@agaur.gencat.cat  
 
 
Dilluns, 9 de juliol de 2012 
 
A partir de demà, el Govern posarà en funcionament un nou web, 
matriculauniversitaria.cat (http://www.matriculauniversitaria.cat), destinat als més 
de 200.000 estudiants universitaris, on s’informarà del nou sistema de preus 
públics universitaris de Catalunya i es facilitarà i orientarà sobre el procés a seguir 
per a la matriculació universitària i la sol·licitud de beques i altres tipus d’ajuts als 
estudis universitaris. 

El nou sistema de preus públics per a crèdits matriculats per primera vegada 
estableix l’import que ha de pagar l’estudiant en funció del nivell de renda familiar 
computable i el nombre de membres de la unitat familiar, sempre que no es 
superin determinats nivells de patrimoni familiar. S’estableixen set llindars 
diferents de renda familiar en funció dels quals es paga entre el 0% i el 25% del 
cost total dels estudis, a través de les Beques Equitat.  

El web ofereix tres possibles itineraris que l’estudiant ha de seguir per formalitzar 
la matrícula universitària. Aquests itineraris s’expliquen a matriculauniversitaria.cat 
pas a pas, i de manera molt estructurada i entenedora, per a facilitar al màxim el 
procés a seguir.  

El web matriculauniversitaria.cat també posa a disposició les eines necessàries 
perquè l’estudiant pugui trobar quin llindar de renda li correspon, així com per a 
calcular la seva renda computable, imprescindible per a saber quin itinerari de 
matriculació s’ha de seguir i per a la sol·licitud de beques i altres tipus d’ajuts al 
pagament dels estudis universitaris.  

D’altra banda, el web ofereix una completa secció de Preguntes i Respostes 
Freqüents (FAQ). Així mateix, els estudiants també podran resoldre els seus 
dubtes a través de la nova adreça de correu electrònic 
muniversitaria@agaur.gencat.cat 
 
El nou web matriculauniversitaria.cat és una orientació de caràcter general i és 
imprescindible que es complementi amb la informació i les indicacions 
específiques de cada universitat. 


