
Beques Residència universitària 

Campus Diagonal Besós 

La residència del campus Diagonal Besòs ofereix pel curs 2020-21 tres programes de 

beques: 

Beques Xior 

Beques Solidàries Besòs 

Beques Xior – Residents 2º any 

 

Beques Xior per a alumnat nou 16 places. 

QUOTA DE PAGAMENT PER MES 

Estudis dobles compartits    449€ per persona 

Estudis basic individuals   649€ per persona 

Estudis individuals     749€ per persona 

 

Beques Solidàries Besòs 4 places / 2 Estudi doble. 

QUOTA DE PAGAMENT PER MES 

2 Estudis dobles compartits    300€ per persona 

Aquesta beca està vinculada a realitzar treballs al Campus o territori amb una dedicació 

mínima de 3 hores setmanals.  

 

Beques Xior- Residents 2º any que renovan plaça 2020-21 20 places 

QUOTA DE PAGAMENT PER MES 

Estudis dobles compartits    449€ per persona 

Estudis basic individuals    649€ per persona 

Estudis individuals     749€ per persona 

Els imports del dos programes de beques inclouen impostos. 

 



Requeriments generals de les beques 

Requeriments Acadèmics: 

- Estar matriculat entre 30 i 60 crèdits/any d’algun grau, màster o programa de 

doctorat de la UPC – EEBE 

- En el cas d’estudiants ja matriculats a la Universitat, haver obtingut un 

rendiment acadèmic (assignatures superades/assignatures matriculades en el 

curs anterior (2 darrers quadrimestres) superior al 65%. 

Econòmics: 

- Tenir una renda familiar anual inferior a 30.000 euros per membre computable.  

- Per a residents de segon any que s’hagin vist afectat per un ERTE o similar.  

Documentació: 

A més de completar el formularia, s’haurá d’enviar la següent documentació en PDF: 

- Còpia del DNI o documentació acreditativa. 

- Expedient acadèmic. En el cas d’estudiants nous, certificat de notes dels estudis que 

donen accés a la titulació. 

- Còpia de la declaració de renda del darrer any, pròpia si la persona ha obtingut 

ingressos durant l’any anterior o de la unitat familiar si el sol·licitant resideix en el nucli 

familiar. 

- Certificat d’empadronament. 

- En cas de ser resident de segon any, documentació pertinent en cas d’ERTE o similar 

durant el COVID-19.  

- En el cas d'estar interessat en residir a Xior Diagonal Besòs únicament amb plaça 

becada: Document de confirmació de pagament de reserva (250€). No cal aquest 

requeriment en cas d'haver realitzat la reserva d'una plaça no becada. 

 

Selecció: 

Una comissió mixta formada per personal acadèmic i no acadèmic de l’EEBE, de 

gerència de la residència i del b_TEC tindran en consideració els següents criteris: 

1. Expedient acadèmic (20%), en el cas d’estudiants nous es considerarà la nota mitja 

obtinguda en els estudis que donen accés a la titulació a matricular. 

2. Renda econòmica (50%). Es valorarà la renda familiar prioritzant aquelles que 

tinguin un valor més baix. 

3. Distància al Centre (10%) 



4. Famílies nombroses o monoparentals, discapacitats, víctimes del terrorisme o de 

violència de gènere (20%) 

 

Terminis 

S’estableix un període del 15 de juliol al 12 de agost per poder fer la sol·licitud. La 

resolució es comunicarà als adjudicataris la setmana del 18 d´agost. En cas de quedar 

vacants, es proposa un segon termini de l’1 al 13 de setembre. 

 

Requeriments específics de les beques solidàries Besòs 

Als anterior requisits generals, per ser beneficiari d’aquest tipus de beques, se’ls 

hauran d’afegir els següents específics: 

• Sol·licitar explícitament la beca solidària Besòs 

• Presentar-se a una entrevista amb la comissió seleccionadora 

• Ser una persona interessada per la vida i l’entorn social del Campus Diagonal Besòs. 

• Comprometre’s a dedicar un mínim de 3 hores setmanals durant el curs 

acadèmic a un projectes vinculats amb el Campus i amb el territori. 

• Compartir el projecte amb altres estudiants del Campus Diagonal Besòs i 

executar-lo amb autonomia. 

• Explicar la marxa del projecte a la comissió de seguiment. 

(*) Els beneficiaris de les beques solidàries Besòs podran ser únicament per un sol curs 

 

Link per a completar el formulari de la solicitud: 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSc7__09uv4pOAiUhTFzn3L4-

rMwj8xFAp2IZI9hZqwFdAyHKg/viewform?usp=sf_link 

 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSc7__09uv4pOAiUhTFzn3L4-rMwj8xFAp2IZI9hZqwFdAyHKg/viewform?usp=sf_link
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSc7__09uv4pOAiUhTFzn3L4-rMwj8xFAp2IZI9hZqwFdAyHKg/viewform?usp=sf_link

