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Conveni de col·laboració entre l'Administració de la Generalitat de Catalunya i universitats 
públiques i privades catalanes per al manteniment del programa pilot de represa dels 
estudis universitaris a Catalunya per a persones refugiades ubicades al Líban 
 

REUNITS 

D'una banda, el senyor Josep Ginesta i Vicente, secretari general del Departament de Treball, 
Afers Socials i Famílies, a l'empara del Decret de nomenament 23/2016, de 14 de gener, en ús 
de les facultats previstes a l'article 1 de la Resolució BEF/573/2006, d'1 de març, de delegació 
de competències de la persona titular de la Conselleria en diversos òrgans del Departament; 
 
De l'altra, el senyor Francesc Xavier Grau Vidal, secretari d'Universitats i Recerca del 
Departament d'Empresa i Coneixement, nomenat per a aquest càrrec pel Decret 143/2018, de 3 
de juliol, i actuant en virtut de les funcions que li assigna l’article 3.4 de la Resolució 
EMC/1456/2016, de 8 de juny, de delegació de competències de la persona titular del 
Departament d’Empresa i Coneixement en diferents òrgans del Departament (en la redacció 
donada per Resolució EMC/2321/2018, de 8 d'octubre); 
 
De l'altra, el senyor Joan Elias i García, rector de la Universitat de Barcelona, nomenat per a 
aquest càrrec pel Decret 329/2016, de 13 de desembre, que actua d’acord amb la competència 
que li atorga l’article 79.1 de la Llei 1/2003, de 19 de febrer, d’universitats de Catalunya, i com a 
president en aquest acte de la Fundació Solidaritat UB, amb NIF G61084950 i domicili al carrer 
Melcior Palau, núm. 140. 08014 Barcelona; 
 
De l'altra, la senyora Margarita Arboix i Arzo, rectora de la Universitat Autònoma de Barcelona, 
nomenada per a aquest càrrec pel Decret 260/2016, de 31 de maig, que actua d’acord amb la 
competència que li atorga l’article 79.1 de la Llei 1/2003, de 19 de febrer, d’universitats de 
Catalunya, i com a presidenta en aquest acte de la Fundació Autònoma Solidària, amb NIF 
G61884359 i domicili a l’Edifici l'Àgora, plaça Cívica, Campus UAB. 08193 Bellaterra; 
 
De l'altra, el senyor Francesc Torres Torres, rector de la Universitat Politècnica de Catalunya, 
nomenat per a aquest càrrec pel Reial Decret 1025/2017, de 7 de desembre, i que actua d’acord 
amb la competència que li atorga l’article 79.1 de la Llei 1/2003, de 19 de febrer, d’universitats 
de Catalunya; 
 
De l'altra, el senyor Jaume Casals Pons, rector de la Universitat Pompeu Fabra, nomenat per a 
aquest càrrec pel Decret 37/2017, de 18 d'abril, i que actua d’acord amb la competència que li 
atorga l’article 79.1 de la Llei 1/2003, de 19 de febrer, d’universitats de Catalunya; 
 
De l'altra, el senyor Jaume Puy Llorens, rector de la Universitat de Lleida, nomenat pel Decret 
113/2019, de 21 de maig, i que actua d’acord amb la competència que li atorga l’article 79.1 de 
la Llei 1/2003, de 19 de febrer, d’universitats de Catalunya; 

 
De l'altra, el senyor Joaquim Salvi Mas, rector de la Universitat de Girona, nomenat per a aquest 
càrrec pel Reial Decret 1065/2017, de 22 de desembre, que actua d’acord amb la competència 
que li atorga l’article 79.1 de la Llei 1/2003, de 19 de febrer, d’universitats de Catalunya; 
 
De l'altra, la senyora María José Figueras Salvat, rectora de la Universitat Rovira i Virgili, 
nomenada per a aquest càrrec pel Decret 32/2018, de 7 de juny, que actua d’acord amb la 
competència que li atorga l’article 79.1 de la Llei 1/2003, de 19 de febrer, d’universitats de 
Catalunya; 
 
De l'altra, el senyor Josep Eladi Baños, rector de la Universitat de Vic - Universitat Central de 
Catalunya, nomenat pel Patronat de la Fundació Universitària Balmes, entitat titular de la UVic-
UCC, en data 17 de desembre de 2018, amb efectes a partir del 7 de gener de 2019, que actua 
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d'acord amb les competències que preveuen les Normes d'organització i funcionament de la 
UVic-UCC, aprovades en l'Acord GOV/175/2013, de 17 de desembre, i com a president en 
aquest acte de la Fundació Universitària Balmes, amb NIF G58020124 i domicili al carrer Perot 
Rocaguinarda, núm. 17. 08500 Vic; 
 
De l'altra, el senyor Xavier Gil Mur, rector de la Universitat Internacional de Catalunya, nomenat 
pel Patronat de la Fundació, en data 8 d’octubre de 2015, que actua d'acord amb les 
competències que preveuen les Normes d'organització i funcionament de la Universitat 
Internacional de Catalunya, aprovades en l'Acord GOV/46/2017, d'11 d'abril, i com a president 
en aquest acte de la Fundació Privada Universitat Internacional de Catalunya, amb NIF 
G61737409 i domicili al carrer Immaculada, 22. 08017 Barcelona; 
 
I de l'altra, el senyor Rafael Rodríguez-Ponga y Salamanca, rector de la Universitat Abat Oliba 
CEU, elegit per la Junta de la fundació de la universitat esmentada, celebrada el 15 de desembre 
de 2018, amb efectes a partir de l’1 de febrer de 2019 i actuant d’acord amb la competència que 
estableix l’article 38 de les Normes d’organització i funcionament de la Universitat Abat Oliba 
CEU, aprovades per l’Acord GOV/138/2011, d’11 d’octubre; 
 
Les parts, que actuen en exercici dels càrrecs respectius, declaren i manifesten que intervenen 
en aquest acord amb la capacitat legal necessària i la competència suficient per subscriure’l, i  
 

EXPOSEN QUE: 

 
I.En data 4 de juny de 2018 es va signar l’Acord marc de col·laboració entre diversos departaments 
de l’Administració de la Generalitat de Catalunya i les universitats públiques i privades catalanes 
per establir un programa pilot que faci possible reprendre els estudis universitaris a Catalunya a 
persones refugiades ubicades al Líban.  

 
II. A l’empara d’aquest Acord marc es van signar dues addendes. La primera, el 14 de juny de 

2018, entre el Departament de Treball, Afers Socials i Famílies i la Universitat Oberta de 
Catalunya, per facilitar l’aprenentatge de la llengua castellana a les persones refugiades 
beneficiàries del programa pilot que s’impartí a través del Campus Virtual de la UOC, amb 
una vigència pactada durant el segon semestre del curs acadèmic 2017-2018, i que s’ha 
desenvolupat i finalitzat correctament. La segona, el 23 d’octubre de 2018, entre els 
departaments de Treball, Afers Socials i Famílies i el d’Empresa i Coneixement i la resta 
d’universitats catalanes signants de l’Acord marc (excepte la Universitat Oberta de 
Catalunya), amb l’objecte d’establir les condicions de col·laboració i la participació de les 
parts per implementar el programa pilot establert per l’Acord marc de 4 de juny de 2018. Dels 
19 estudiants beneficiaris del programa pilot, finalment van arribar-ne a Catalunya 18. Com 
a conseqüència d’això, la Universitat Ramon Llull Fundació no ha tingut cap participant del 
programa pilot assignat. És per aquest motiu que l’11 d’octubre de 2018, la Universitat 
Ramon Llull Fundació va enviar un certificat a la Secretaria d’Igualtat, Migracions i Ciutadania 
declarant-se exempta de les obligacions adquirides amb la signatura de l’addenda, ja que, 
finalment, per motius aliens a ells, no tenien cap persona acollida, alhora que palesava la 
seva no participació en les futures pròrrogues de l’Acord marc. 

 
III. En aquest context, el Departament de Treball, Afers Socials i Famílies de la Generalitat de 

Catalunya, a través de la Secretaria d’Igualtat, Migracions i Ciutadania (SIMC), i les 
universitats i fundacions signants es comprometen a continuar donant suport, en els termes 
indicats en el present Acord, als estudiants beneficiaris (18), fins a la finalització dels estudis 
pels quals van accedir al programa pilot (seguint uns criteris de rendiment acadèmic de 
l’estudiant), donant compliment a l’apartat 8è. de l’Acord de Govern de 21 de febrer de 2017, 
pel qual es referma el compromís del govern amb la societat catalana per a l’acollida de les 
persones refugiades i es posa en marxa el programa pilot d’acollida universitària. 
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IV. Aquest conveni resta sotmès al règim jurídic establert en l’article 47 i següents de la Llei 

40/2015, d’1 d’octubre, de règim jurídic del sector públic, així com l’article 108 i concordants 
de la Llei 26/2010, de 3 d’agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions 
públiques de Catalunya. 

 
Tenint en compte aquests antecedents, i per tal de donar seguiment durant el proper any a les 
actuacions ja iniciades a l’empara de l’Acord marc de 4 de juny de 2018, les parts acorden 
formalitzar el present Conveni, amb subjecció als següents: 
 

PACTES 
 

PRIMER. OBJECTE 

Donar continuïtat, durant l’exercici 2019, al programa pilot definit a l’Acord marc de col·laboració 
subscrit el 4 de juny de 2018, entre l’Administració de la Generalitat de Catalunya i universitats 
públiques i privades catalanes, que permet prosseguir els estudis universitaris de persones 
refugiades provinents del Líban. Concretament, inclou el compromís íntegre de manteniment del 
programa pilot des de l’1 de gener fins al 31 de desembre de 2019, donant cobertura tant als 
pagaments meritats i no percebuts com a la resta d’abonaments de l’exercici 2019 vinculats al 
Programa. 
  

  
SEGON. OBLIGACIONS DE LES PARTS SIGNATÀRIES 

A. Obligacions comunes per a totes les universitats signatàries. 

 
 Finançar, si escau, un curs d'extensió universitària que incidirà especialment en 

l'aprenentatge de les llengües oficials a Catalunya, oferint també coneixements de la 
cultura i la societat catalana i del sistema universitari català. Serà decisió de cada 
universitat impartir el curs i fer-ho de manera conjunta o separada. 

 
 Finançar els crèdits matriculats per primera vegada, crèdits reconeguts, gestió 

d'expedient, suport a l'aprenentatge escolar, taxa d'estudi de convalidacions i expedició 
de títol durant la durada teòrica dels estudis dels estudiants que acullin. Tanmateix, tenint 
en compte les circumstàncies excepcionals de les persones que participen del programa 
pilot, cada cas s'estudiarà de manera individual. 

 
 Fer un abonament mensual (transferència) als estudiants beneficiaris del programa pilot, 

a compte dels recursos transferits per la SIMC, per finançar les despeses d'habitatge, 
transport, alimentació, vestit i calçat, parament de la casa, medicació, comunicació, 
ensenyament, despeses administratives i altres béns i serveis en funció de la taula de 
despeses que consta a l’annex II al present conveni. Cada estudiant signarà una 
declaració responsable conforme destinarà els diners transferits mensualment a les 
finalitats indicades. 

 
 Fer un abonament únic (transferència) als estudiants beneficiaris del programa pilot, per a 

despeses específiques del grau o del màster, a compte dels recursos transferits per la 
SIMC. 

 

 Facilitar l'accés al material escolar, bibliografia, etc., necessaris per fer els seus estudis.  

 
 Impulsar un programa de mentoria per part d'estudiants de cadascuna de les universitats, 

amb la finalitat de millorar la integració de les persones refugiades a la societat catalana. 

 
B. Les obligacions específiques per a cada universitat/fundació signant es determinen a l'annex 

I a aquest conveni. 
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C. El Departament de Treball, Afers Socials i Famílies, mitjançant la Secretaria d’Igualtat, 

Migracions i Ciutadania (SIMC), es compromet a: 

 
 Fer les gestions necessàries amb el Departament de Salut i/o mutualitats catalanes, per 

garantir la cobertura sanitària de les persones refugiades que participin del programa pilot. 

 
 Finançar les despeses d'habitatge, transport, alimentació, vestit i calçat, parament de la 

casa, medicació, comunicació, ensenyament, despeses administratives, despeses 
específiques de cada grau o màster (transferència única) i altres béns i serveis de les 
persones refugiades que participin del programa pilot. A aquests efectes, la SIMC farà 
una transferència a cada universitat per l'import anual que es determini per a cada 
estudiant, en funció de la taula de despeses que consta a l'annex II al present conveni i 
pels imports que es concreten a l'annex III a aquest conveni. En el moment de la signatura 
d'aquest conveni s’iniciaran els tràmits legalment previstos per a les corresponents 
transferències a les universitats i fundacions, d’acord amb les disponibilitats 
pressupostàries de la Generalitat de Catalunya i en compliment de l’Acord de Govern de 
21 de febrer de 2017. 

 
D. El Departament d'Empresa i Coneixement, a través de la Secretaria d'Universitats i Recerca, 

es compromet a vetllar per la coordinació tècnica i educativa del conjunt d'universitats en 
l'execució del programa pilot, amb l'objectiu de garantir el compliment dels seus propòsits i 
de facilitar les sinergies entre els diferents actors formatius, participant tanmateix i a tal efecte 
en la Comissió de Seguiment del present conveni. 

 

TERCER. JUSTIFICACIÓ 
 
La justificació dels imports transferits per la SIMC es farà mitjançant la presentació de la 
documentació següent, signada pel representant de cada universitat/fundació: 
  
a. Els justificants de les transferències mensuals que la universitat/fundació haurà fet a 

l’estudiant o estudiants assignats. De l’import d’aquesta transferència, se’n podrà restar la 
quantitat que correspongui en concepte d’allotjament, quan aquest sigui facilitat per la 
universitat/fundació, que es justificarà mitjançant el corresponent rebut/transferència.  

 
b. La declaració responsable signada per l’estudiant o estudiants assignats conforme destinarà 

els diners transferits mensualment a les despeses ordinàries d’allotjament, manutenció, 
desplaçament, educació i similars. 

 
c. El justificant de la transferència única en concepte de despeses específiques de grau o de 

màster. 

 
d. Breu memòria d’actuació i econòmica que reflecteixi la liquidació dels costos de la 

universitat/fundació. 

  
Aquesta documentació s’haurà de presentar a la Secretaria d’Igualtat, Migracions i Ciutadania 
com a màxim el 31 de gener de 2020, la qual, si escau, expedirà el certificat de correcta execució 
del projecte. 
  
La no atribució, total o parcial, de les aportacions mensuals als estudiants assignats o de 
l’aportació única per a despeses específiques de grau o de màster comporta l’obligació de 
devolució, total o proporcional, a càrrec de la universitat/fundació i a favor del Departament de 
Treball, Afers Socials i Famílies de les quantitats transferides i no gastades en l’execució del 
programa pilot durant el període de vigència d’aquest conveni. 
 

QUART. COMISSIÓ DE SEGUIMENT 
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Per tal d'efectuar el corresponent seguiment en l'execució d'aquest conveni, es constitueix una 
comissió de seguiment que manté la composició mixta prevista a l'Acord marc de col·laboració 
subscrit el 4 de juny de 2018, integrada per un total de sis persones: dues en representació del 
Comitè per a l'AcolIida de les Persones Refugiades, dues en representació de la Secretaria 
d'Universitats i Recerca i dues en representació del conjunt d'universitats. 
 
La Comissió es reunirà com a mínim una vegada a l'any o quan ho sol·liciti qualsevol dels seus 
membres. Durant la vigència del conveni disposarà d'informació actualitzada amb relació a les 
accions d'intermediació que es portin a terme. 
 

CINQUÈ. CONFIDENCIALITAT I TRACTAMENT DE DADES DE CARÀCTER PERSONAL 
 
Les parts es comprometen a guardar la més estricta confidencialitat sobre les informacions, 
dades i documentació a què tinguin accés en virtut d’aquest conveni i dels específics que se’n 
derivin, i no poden utilitzar-les per a usos diferents als previstos en aquest. Així mateix, fan 
constar, de manera expressa, que vetllaran pel compliment de la normativa de protecció de dades 
personals d’aplicació en cada cas. L’obligació de secret professional subsistirà fins i tot un cop el 
conveni s’hagi extingit. També s’obliguen al compliment estricte del Reglament (UE) 2016/679 
del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d’abril de 2016; de la Llei orgànica 3/2018, de 5 de 
desembre, de protecció de dades personals i garantia de drets digitals, i del Reial Decret 
1720/2007, de 21 de desembre, pel qual s’aprova el Reglament de desenvolupament de la Llei 
orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal, en aquells 
preceptes que no contradiguin la normativa abans esmentada, així com de qualsevol altra 
normativa vigent en matèria de protecció de dades de caràcter personal. 
 
Ni en virtut d’aquest conveni ni dels projectes que es puguin fer per desenvolupar-lo, es podrà 
accedir a dades de caràcter personal ni fer-ne tractaments ni cessions a tercers no permesos per 
les lleis.  
 
Quant als tractaments legítims de dades necessàries per al desenvolupament de les actuacions 
que es facin en el marc d’aquest conveni i dels específics que se’n derivin, en cas que siguin 
necessaris, les parts es comprometen a respectar la normativa de protecció de dades personals 
d’aplicació en cada cas, a adoptar les mesures de seguretat normativament previstes, així com 
a guardar una estricta confidencialitat sobre aquestes. 
 

SISÈ. VIGÈNCIA 
 
La vigència d'aquest conveni s'inicia en el moment de la seva signatura i finalitza el 31 de 
desembre de 2019. Abans de la finalització d'aquest termini, els signants del conveni en poden 
acordar unànimement i per escrit la pròrroga per un període de fins a quatre anys addicionals. 
 
En qualsevol cas, el compromís de les parts signants és el de continuar donant suport, en els 
termes indicats en el present acord, als estudiants beneficiaris, fins a la finalització dels estudis 
pels quals van accedir al programa pilot, d'acord amb les disponibilitats pressupostàries de 
l'Administració de la Generalitat de Catalunya. 
 

SETÈ. CAUSES DE RESOLUCIÓ ANTICIPADA 
 
El present conveni es resoldrà per alguna de les causes següents  
 

 Per mutu acord de les parts manifestat per escrit. 

 Per incompliment dels acords que s'hi estableixen. 

 Per la denúncia d'una de les parts feta amb un mínim de tres mesos d'antelació.  

 Per les causes generals establertes en la legislació vigent. 
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Qualsevol incompliment de les estipulacions d'aquest acord permet a la part perjudicada optar 
per exigir-ne l'acompliment o la resolució. 
 
La resolució del present conveni per l'incompliment de les obligacions i compromisos assumits 
per qualsevol de les parts pot comportar la indemnització dels perjudicis causats. 
 

VUITÈ. QÜESTIONS LITIGIOSES 
 
Les qüestions litigioses que puguin sorgir entre les parts per la interpretació i l’aplicació del 
present acord se sotmetran, en primer terme, a la Comissió de Seguiment a què es fa referència 
en el pacte quart, sens perjudici de la competència de la jurisdicció contenciosa administrativa, 
de conformitat amb el que disposa la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de  la jurisdicció 
contenciosa administrativa. 
 

En prova de conformitat, totes les parts signen aquest conveni a un sol efecte. 
 

 

 

 

  

  

  

Josep Ginesta i Vicente 

  

  

  

  

  

  

  

Francesc Xavier Grau i Vidal 
Secretari general del Departament de Treball, Afers 

Socials i Famílies 
 

Secretari d’Universitats i Recerca del Departament d’Empresa 
i Coneixement 

 

 

 

 

 

  

Margarita Arboix i Arzo 

  

  

  

  

  

 

 

Joan Elias i García 
President de la Fundació Solidaritat UB Presidenta de la Fundació Autònoma Solidària 

 

  

  

  

  

  

Francesc Torres Torres 

 

 

 

  

Jaume Casals Pons 
Rector de la Universitat Politècnica de Catalunya Rector de la Universitat Pompeu Fabra 

 

 

 

  

Jaume Puy Llorens 

  

  

  

  

Joaquim Salvi Mas 

 

Rector de la Universitat de Lleida 
 

Rector de la Universitat de Girona 
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María José Figueras Salvat 

 

 

 

 

  

Josep Eladi Baños Díez 

 

Rectora de la Universitat Rovira i Virgili 
 

Rector de la Universitat de Vic-Universitat Central de 
Catalunya 

 
 

  
  

  

  

  

  

Xavier Gil Mur  
     Rector de la Universitat Internacional de 

Catalunya 
 

 

 

 

 

  

Rafael Rodríguez-Ponga y Salamanca 
   Rector de Universitat Abad Oliba CEU 
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ANNEX I. OBLIGACIONS ESPECÍFIQUES DE LES UNIVERSITATS/FUNDACIONS 
SIGNATÀRIES 
 
 La Universitat de Barcelona acull 3 estudiants de grau o de màster universitari. Respecte a 

aquests estudiants, la Fundació Solidaritat Universitat de Barcelona es compromet a:  

 Finançar la part que li correspon del curs d'extensió universitària, tenint en compte que 
té 3 estudiants assignats.  

 Cobrir el preu íntegre de les matrícules de grau i de màster.  

 Facilitar l’accés a material escolar, bibliografia, etc., que sigui necessari per als estudis.   

 Fer una transferència mensual de 916,19 € a cadascun dels estudiants per tal que puguin 
cobrir les seves necessitats d’allotjament, manutenció, transport i despeses corrents, a 
compte dels recursos transferits per la SIMC.  

 Fer una transferència única de 500,00 € a cadascun dels estudiants per a despeses 
específiques del grau o del màster, a compte dels recursos transferits per la SIMC.  

 Designar un professional de la Universitat per tal que, mensualment, faci un seguiment 
de cadascun dels estudiants.  

 

 La Universitat Autònoma de Barcelona acull 3 estudiants de màster universitari. Respecte a 
aquests estudiants, la Fundació Autònoma Solidària es compromet a:  

 Finançar la part que li correspon del curs d'extensió universitària, tenint en compte que 
té 3 estudiants assignats.  

 Cobrir el preu íntegre de les matrícules de màster.  

 Facilitar l’accés a material escolar, bibliografia, etc., que sigui necessari per als estudis.   

 Fer una transferència mensual de 916,19 € a cada un dels estudiants per tal que puguin 
cobrir les seves necessitats d’allotjament, manutenció, transport i despeses corrents, a 
compte dels recursos transferits per la SIMC.  

 Fer una transferència única de 500,00 € a cadascun dels estudiants per a despeses 
específiques del grau o del màster, a compte dels recursos transferits per la SIMC.   

 Designar un professional de la Universitat per tal que, mensualment, faci un seguiment 
de cadascun dels estudiants. 

 Garantir un acompanyament social a través de la inclusió d’aquests al Programa 
d’Acollida de la FAS/UAB.   

 Garantir la inscripció gratuïta als cursos d’aprenentatge d’idioma oferts per la UAB, als 3 
estudiants assignats, en cas que aquests desitgin utilitzar-los.  

 Garantir l’accés gratuït als recursos i serveis de la UAB (inclosa l’entrada al Servei 
d’Activitat Física), en cas que els estudiants en vulguin fer ús. 

 
 La Universitat Politècnica de Catalunya acull 3 estudiants de grau o de màster universitari, 

respecte als quals es compromet a: 

 Finançar la part que li correspon del curs d'extensió universitària, tenint en compte que 
té 3 estudiants assignats.  

 Cobrir el preu íntegre de les matrícules de grau o de màster.  

 Facilitar l’accés a material escolar, bibliografia, etc., que sigui necessari per als estudis.   

 Fer una transferència mensual de 916,19 € a cada un dels estudiants per tal que puguin 
cobrir les seves necessitats d’allotjament, manutenció, transport i despeses corrents, a 
compte dels recursos transferits per la SIMC.  

 Fer una transferència única de 500,00 € a cadascun dels estudiants per a despeses 
específiques del grau o del màster a compte dels recursos transferits per la SIMC.  

 Designar un professional de la Universitat per tal que aquest, mensualment, faci un 
seguiment de cadascun dels estudiants. 

 
 La Universitat Pompeu Fabra acull 2 estudiants de màster universitari, als quals oferirà els 

serveis següents: 

 Cobrir el preu íntegre de les matrícules de màster de cada un dels 2 estudiants que li 
han estat assignats.  

 Facilitar l’accés a material escolar, bibliografia, etc., que sigui necessari per als estudis.   
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 Fer una transferència mensual de 916,19 € a cada un dels estudiants per tal que puguin 
cobrir les seves necessitats d’allotjament, manutenció, transport i despeses corrents, a 
compte dels recursos transferits per la SIMC.  

 Fer una transferència única de 500,00 € a cadascun dels estudiants per a despeses 
específiques del grau o del màster, a compte dels recursos transferits per la SIMC.  

 Designar un professional de la Universitat per tal que, mensualment, faci un seguiment 
de cadascun dels estudiants. 

 Garantir la inscripció gratuïta a les activitats culturals i esportives de la UPF, si així ho 
desitgen els estudiants.  

 Oferir formació en llengües catalana i castellana al Servei d’Idiomes de la UPF. 

 Oferir un seguiment personal als estudiants a través del Servei d’Atenció Psicològica de 
la UPF. 

 
 La Universitat de Lleida acull 1 estudiant de grau o de màster universitari, respecte al qual 

es compromet a: 

 Finançar el curs d'extensió universitària.  

 Cobrir el preu íntegre de la matrícula de màster.  

 Facilitar l’accés a material escolar, bibliografia, etc., que sigui necessari per als estudis. 

 Fer una transferència mensual de 663,33 € a l’estudiant per tal que pugui cobrir les seves 
necessitats d’allotjament, manutenció, transport i despeses corrents, a compte dels 
recursos transferits per la SIMC.  

 Fer una transferència única de 500,00 € a l’estudiant per a despeses específiques del 
grau o del màster, a compte dels recursos transferits per la SIMC.  

 Designar un professional de la Universitat per tal que, mensualment, faci un seguiment 
de l’estudiant. 

 
 La Universitat de Girona acull 1 estudiant de grau universitari, respecte al qual es compromet 

a: 

 Finançar el curs d'extensió universitària.  

 Cobrir el preu íntegre de la matrícula de grau.  

 Facilitar l’accés a material escolar, bibliografia, etc., que sigui necessari per als estudis.   

 Fer una transferència mensual de 765,20 € a l’estudiant per tal que pugui cobrir les seves 
necessitats d’allotjament, manutenció, transport i despeses corrents, a compte dels 
recursos transferits per la SIMC.  

 Fer una transferència única de 500,00 € a l’estudiant per a despeses específiques del 
grau o del màster, a compte dels recursos transferits per la SIMC.  

 Designar un professional de la Universitat per tal que, mensualment, faci un seguiment 
de l’estudiant. 

 Assignar un grup de mentors a l’estudiant, per tal de facilitar la seva integració a la 
comunitat universitària. 

 
 La Universitat Rovira i Virgili acull 1 estudiant de grau universitari, respecte al qual es 

compromet a: 

 Finançar el curs d'extensió universitària.  

 Cobrir el preu íntegre de la matrícula de grau.  

 Facilitar l’accés a material escolar, bibliografia, etc., que sigui necessari per als estudis.   

 Fer una transferència mensual de 676,49 € a l’estudiant per tal que pugui cobrir les seves 
necessitats d’allotjament, manutenció, transport i despeses corrents, a compte dels 
recursos transferits per la SIMC.  

 Fer una transferència única de 500,00 € a l’estudiant per a despeses específiques del 
grau o del màster, a compte dels recursos transferits per la SIMC.  

 Designar un professional de la Universitat per tal que, mensualment, faci un seguiment 
de l’estudiant. 

 
 La Universitat de Vic-Universitat Central de Catalunya (UVic-UCC) es compromet a 

acollir 2 estudiants de grau universitari. Respecte a aquests estudiants, la Fundació 
Universitària Balmes, titular de la UVic-UCC, es compromet a: 

 Finançar el curs d'extensió universitària.  
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 Cobrir el preu íntegre de la matrícula de grau.  

 Facilitar l’accés a material escolar, bibliografia, etc., que sigui necessari per als estudis.  

 Fer una transferència mensual de 916,19 € a cada un dels estudiants per tal que aquests 
puguin cobrir les seves necessitats d’allotjament, manutenció, transport i despeses 
corrents, a compte dels recursos transferits per la SIMC.  

 Fer una transferència única de 500,00 € a cadascun dels estudiants per a despeses 
específiques del grau o del màster, a compte dels recursos transferits per la SIMC.   

 Designar un professional de la Universitat per tal que, mensualment, faci un seguiment 
de cadascun dels estudiants. 

 Assignar un grup de mentors als estudiants, per tal de facilitar la seva integració a la 
comunitat universitària. 

 
 La Universitat Internacional de Catalunya es compromet a acollir 1 estudiant de grau 

universitari. Respecte a aquest estudiant, la Fundació Privada Universitat Internacional de 
Catalunya es compromet a: 

 Finançar la part que li correspon del curs d'extensió universitària, tenint en compte que 
té 1 estudiant assignat.  

 Cobrir el preu íntegre de la matrícula de grau.  

 Facilitar l’accés a material escolar, bibliografia, etc., que sigui necessari per als estudis.   

 Fer una transferència mensual de 916,19 € a l’estudiant per tal que pugui cobrir les seves 
necessitats d’allotjament, manutenció, transport i despeses corrents, a compte dels 
recursos transferits per la SIMC.  

 Fer una transferència única de 500,00 € a l’estudiant per a despeses específiques del 
grau o del màster, a compte dels recursos transferits per la SIMC.   

 Designar un professional de la Universitat per tal que, mensualment, faci un seguiment 
de l’estudiant. 

 
 La Universitat Abat Oliba CEU es compromet a acollir 1 estudiant de grau universitari. 

Respecte a aquest estudiant, la Fundació Privada Universitat Abat Oliba es compromet a: 

 Finançar la part que li correspon del curs d'extensió universitària, tenint en compte que 
té 1 estudiant assignat.  

 Cobrir el preu íntegre de la matrícula de grau.  

 Facilitar l’accés a material escolar, bibliografia, etc., que sigui necessari per als estudis.   

 Fer una transferència mensual de 916,19 € a l’estudiant per tal que pugui cobrir les seves 
necessitats d’allotjament, manutenció, transport i despeses corrents, a compte dels 
recursos transferits per la SIMC.  

 Fer una transferència única de 500,00 € a l’estudiant per a despeses específiques del 
grau o del màster, a compte dels recursos transferits per la SIMC.   

 Designar un professional de la Universitat per tal que aquest, mensualment, faci un 
seguiment de l’estudiant. 
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ANNEX II. TAULES DE DESPESES PER PERSONA I DEMARCACIÓ DE CATALUNYA DEL 
PROGRAMA D’ACOLLIDA D’ESTUDIANTS REFUGIATS DEL LÍBAN  
 
Per calcular el cost per persona, tant mensualment com anualment, s’han tingut en compte els 
aspectes següents: habitatge, transport, alimentació, vestit i calçat, despeses corrents, salut, 
comunicació, ensenyament, altres despeses i imprevistos.   

HABITATGE 

Per poder calcular el preu de l’habitatge a cada una de les ciutats, s’ha tingut en compte la 
informació publicada per la Secretaria d’Habitatge i Millora Urbana (SHMU), la informació sobre 
el cost de vida proporcionada per les diferents universitats del territori i la informació obtinguda 
dels portals de lloguer de pisos. A les quantitats establertes per cada un dels municipis, cal 
sumar-li una paga extra en concepte de fiança que s’haurà d’abonar a l’inici de l’estada. Aquesta 
despesa correspon a una mensualitat d’habitatge, però no està reflectida a la graella final, ja que 
només s’efectua en un únic pagament i no de manera mensual.  

Barcelona 

Evolució trimestral del mercat de lloguer a Catalunya per municipis 

Lloguer mitjà contractual (euros/mes)  

 
 2017 

Municipi   T I T II T III 

Barcelona  845,15 864,98 903,40 

 
Taula 1 Font: Secretaria d'Habitatge i Millora Urbana, a partir de les 
fiances de lloguer dipositades a l'INCASÒL. 

 
La SHMU quantifica el preu mitjà de lloguer a Barcelona en 903,40 € mensuals. Comptabilitzant 
que en un pis compartit hi ha una mitjana de 3 persones, el preu per persona seria de 301,14 €. 
Tanmateix, diverses universitats situades a Barcelona publiquen, per a estudiants estrangers que 
tinguin interès a estudiar a Catalunya, informació sobre el cost de vida a la ciutat. Tenint en 
compte la informació facilitada per la Universitat Autònoma de Barcelona, la Universitat Pompeu 
Fabra, la Universitat Politècnica de Catalunya i l’Escola Superior de Disseny, el preu d’una 
habitació se situa entre els 260 € i els 500 €; amb una mitjana de 380 € mensuals. Tenint en 
compte el preu establert per la Secretaria d’Habitatge i Millora Urbanística, la recomanació feta 
per diverses universitats i la realitat dels preus a la ciutat de Barcelona, extreta de la consulta a 
diversos portals de lloguer de pisos i habitacions, el preu que s’estableix és la mitjana de les 
recomanacions universitàries: 380 € mensuals. 

Girona 

Evolució trimestral del mercat de lloguer a Catalunya per municipis 

Lloguer mitjà contractual (euros/mes)  

  2017 

Municipi   I II III 

Girona  537,62 536,72 591,34 

 
Taula 2 Font: Secretaria d'Habitatge i Millora Urbana, a partir de 
les fiances de lloguer dipositades a l'INCASÒL. 

 
El preu mitjà de lloguer contractual a Girona, per al tercer trimestre de 2017, se situa en  591,14 
€. Dividint aquesta quantitat per una mitjana de 3 habitants en pisos compartits, el preu per 
persona és de 197,05 €. La Universitat de Girona no ofereix informació en relació amb el cost de 
vida a la ciutat. Tanmateix, tenen enllaçada la pàgina web de la residència universitària que lloga 

 



   
  G

E
N

E
R

A
LI

T
A

T
 D

E
 C

A
T

A
LU

N
Y

A

Doc.original signat per:
41443276J FRANCISCO
TORRES 22/07/2019, TCAT P
Margarita Arboix Arzo
22/07/2019, Jaume Puy Llorens
25/07/2019, 33862564D Josep
Eladi Baños Díez 25/07/2019,
37317474C Jaume Casals
Pons 25/07/2019, María Josefa
Figueras Salvat  25/07/2019,
00385701Z RAFAEL
RODRIGUEZ 25/07/2019,
XAVIER GIL MUR 25/07/2019,
38169993K JUAN ELIAS
26/07/2019, 40524831G
JOAQUIN SALVI 30/07/2019,
Francesc Xavier Grau i Vidal
30/07/2019, CPISR-1 C Josep
Ginesta Vicente 31/07/2019,
Serveis Administració
Electrònica Generalitat de
Catalunya 26/08/2019

Document electrònic garantit amb signatura electrònica. Podeu verificar la integritat
d'aquest document a l'adreça web csv.gencat.cat

Original electrònic / Còpia electrònica autèntica

CODI SEGUR DE VERIFICACIÓ

*0FZFZCKI57NBNQEIJ85AE83T5VUKKGBC*
0FZFZCKI57NBNQEIJ85AE83T5VUKKGBC

Data creació còpia:
26/08/2019 10:25:39
Data caducitat còpia:
26/08/2022 00:00:00

Pàgina 12 de 19

habitacions en residències i pisos. Els preus per persona de lloguer de pisos se situa entre els 
215 € i els 350 €; amb una mitjana de 282,50 €. Tenint en compte els preus d’habitacions ofertes 
a plataformes d’internet (en les quals la mitjana és de 265 €), s’estableix la quantitat mensual en 
270 €, quantitat que està entre la mitjana de les plataformes d’internet i la mitjana dels preus dels 
lloguers oferts al portal enllaçat a la Universitat de Girona.  

Lleida 

Evolució trimestral del mercat de lloguer a Catalunya per municipis 

Lloguer mitjà contractual (euros/mes)  

  2017 

Municipi   I II III 

Lleida  390,92 385,23 431,41 

 
Taula 3 Font: Secretaria d'Habitatge i Millora Urbana, a partir de 
les fiances de lloguer dipositades a l'INCASÒL. 

 
Les dades publicades per la SHMU estableixen la mitjana del lloguer contractual a Lleida en 
431,41 € el tercer trimestre de 2017. Dividint aquesta quantitat per una mitjana de 3 habitants en 
pisos compartits, el preu per persona és de 143,80 €. Els preus de lloguer d’una habitació a la 
web de la Universitat de Lleida oscil·la entre els 140 € i els 240 €, fet que suposa una mitjana de 
190 €. Tenint en compte els preus dels portals de lloguer, per a una habitació (182 € de mitjana), 
i les recomanacions de la Universitat de Lleida, s’estableix la despesa per persona i habitació en 
180 € mensuals.  

Tarragona 

Evolució trimestral del mercat de lloguer a Catalunya per municipis 

Lloguer mitjà contractual (euros/mes)  

  2017 

Municipi   I II III 

Tarragona  458,33 462,88 506,15 

 
Taula 4 Font: Secretaria d'Habitatge i Millora Urbana, a partir de les 
fiances de lloguer dipositades a l'INCASÒL. 

 
El preu mitjà de lloguer contractual a Tarragona, per al tercer trimestre de 2017, és de 506,15 €. 
Dividint aquesta quantitat per una mitjana de 3 habitants en pisos compartits, el preu per persona 
és de 168,72 €. La Universitat Rovira i Virgili quantifica el preu aproximat del lloguer per a 
estudiants en un pis compartit entre 175 € i 200 €; això suposa una mitjana de 187,50 €. Tenint 
en compte que als portals d’internet, la mitjana de preu se situa en 215 €, amb les recomanacions 
de la Universitat i les dades de la SHMU, s’estableix la despesa en 190 € mensuals. 

 
TRANSPORT 

Per tal d’establir una quantitat mensual de transport, s’han analitzat els preus dels diferents 
transports per a cada una de les ciutats, per tal de triar el tipus de bitllet que surti més a compte, 
agafant com a mesura que una persona fa una mitjana de 3 viatges diaris (o sigui, una mitjana 
de 92 viatges mensuals). 
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Barcelona  

Preus dels bitllets integrats de l'Àrea de Transport Metropolità de Barcelona 

Preus del 2018     
 
 

 

Tipus de 
bitllet 

Preu 1 
zona 

Preu 2 
zones 

Quantitat de bitllets 
necessària mensualment 

Preu viatge 
1 zona 

Preu/viatge 2 
zones 

T-10 10,20 € 20,40 € 10 1,11 € 2,22 € 

T 50/30 43,50 € No 
disponible 2 0,95 € No disponible 

T-Mes 54 € 72,7 1 0,57 € 0,79 € 

T-Trimestre 145,30 € 196,5 0,3 0,53 € 0,71 € 

T-Jove 105 € 142 € 0,3 0,38 € 0,51 € 

T 70/30 60,90 € 88,05 € 1,5 0,99 € 1,43 € 

 
Taula 5. Font: Dades públiques a la web de Transports Metropolitans de Barcelona 

Tenint en compte el preu per viatge, per a aquelles persones menors de 25 anys s’estableix el 
preu de la T-Jove, mentre que les persones majors de 25 anys utilitzarien una T-Trimestre. La T-
Jove té un cost trimestral de 105 € per a una zona i de 142 € per a dues zones. Això suposa una 
despesa mensual de 35 € i 47,34 €, respectivament. En el cas de la T-Trimestre, el preu trimestral 
és de 145,30 € i 195,50 € per a una i dues zones, respectivament. Això suposa una mensualitat 
de 48,44 € per a una zona i 65,5 € per a dues. En ambdós casos, caldrà abonar el preu total del 
trimestre en un sol pagament a l’inici del període.  

 
Girona 

Preus dels bitllets integrats de l'Àrea de Transport Metropolità de Girona 

Preus del 2018   

Tipus de bitllet Preu  Quantitat de bitllets necessària mensualment Preu/viatge 

T-10 10,70 € 10 1,16 € 

T 50/30 33,80 € 2 0,73 € 

T-Mes 46,15 € 1 0,50 € 

Targeta UdG 115 € 0,25 0,30 € 

 
Taula 6. Font: Dades públiques a la web de l'Ara de Transports Metropolitans de Girona 
 
Tenint en compte la quantitat de viatges de mitjana que s’han comptabilitzat, es prioritza l’ús de 
la Targeta UdG. Tanmateix, per les condicions de la targeta, tan sols se’n pot sol·licitar una 
anualment, amb 380 viatges. Aquesta quantitat cobreix 4 mesos de transport per a una persona. 
Per a la resta de viatges, es recomana l’ús d’una T-Mes, que és el següent bitllet més 
econòmic.  El preu de la Targeta UdG és de 115 €, mentre que el de la T-Mes té un preu de 46,15 
€. El preu a la taula resum del final del document representa la mitjana entre el preu de la Targeta 
UdG i la quantitat necessària de la T-Mes per complementar els viatges restants (un total de 8 T-
Mes). 
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Lleida  

Preus dels bitllets integrats de l'Àrea de Transport Metropolità de Lleida 

Preus del 2018   

Tipus de bitllet Preu Quantitat de bitllets necessària mensualment Preu/viatge  

T-10 9,80 € 10 1,07 € 

T 50/30 29,90 € 2 0,65 € 

T-Mes 39,40 € 1 0,43 € 

T-10/30 7,80 € 10 0,85 € 

 
Taula 7. Font: Dades públiques a la web de l'Àrea de Transports Metropolitans de Lleida 
 
Tenint en compte el preu per a cada un dels viatges, el bitllet que surt més econòmic és la T-
Mes, amb un preu mensual de 39,40 €. 

 
Tarragona 

Preus dels bitllets integrats de l'Àrea de Transport Metropolità de Tarragona 

Preus del 2018   

Tipus de bitllet Preu Quantitat de bitllets necessària mensualment Preu/viatge  

T-10 12,00 € 10 1,30 € 

T 50/30 29,25 € 2 0,64 € 

T-Mes 41,15 € 1 0,45 € 

T-10/30 8,80 € 10 0,96 € 

 
Taula 8. Font: Dades públiques a la web de l'Àrea de Transports Metropolitans de Tarragona 
 
Tenint en compte el preu per a cada un dels viatges, el bitllet més econòmic és la T-Mes, amb 
un preu mensual de 41,15 €. 

 
ALIMENTACIÓ 

Per calcular la despesa prevista per a alimentació, no s’ha considerat necessari fer una 
diferenciació entre diverses ciutats catalanes perquè la variació de preus no és significativa. Les 
darreres dades publicades a l’IDESCAT sobre l’enquesta de Despesa mitjana per persona en 
grans grups indica que, l’any 2016, una persona menor de 30 anys gastava 1.323 € anuals. 
Tenint en compte la variació de l’IPC durant el 2017 (amb un augment d’un 1,2% respecte a l’any 
anterior), la despesa actual se situa en 1.332,89 € anuals, quantitat que suposa 111,58 € 
mensuals. 

 

VESTIT I CALÇAT 

Les dades publicades per l’IDESCAT referent a la Despesa mitjana per persona per a grans 
grups quantificava la despesa anual en vestit i calçat de persones menors de 30 anys en 601 € 
anuals. Aplicant la variació de l’IPC durant el 2017 (un increment del 0,6%), actualment la 
quantitat és de 604,61 € anuals, que dividit per 12 mensualitats comporta una despesa de 50,38 
€ per persona i mes.   
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DESPESES CORRENTS 

Dins l’apartat “Parament de la casa”, l’IDESCAT inclou les despeses corrents de la llar. En la 
darrera dada, de l’any 2016, la quantitat anual per a persones menors de 30 anys se situava en 
474 €. Tenint en compte l’IPC (una disminució del 0,2% respecte a l’any anterior), actualment es 
xifra aquest concepte en 473,05 €, dada que suposa una quantitat mensual de 39,42 € per 
persona.   

 
SALUT 

En l’àmbit de la salut, l’INE publica, en el marc de l’enquesta sobre Gasto total y gastos medios 
de los hogares, que a Catalunya una persona es gastava una mitja de 410,10 € anuals. Si es té 
en compte la variació de l’IPC durant l’any 2017 (amb un increment de l’1,7%), actualment la xifra 
se situa en 417,07 €, dada que suposa una quantitat de 34,76 € per persona i mes.  

 
COMUNICACIÓ  

L’any 2016, d’acord amb les dades sobre despeses mitjanes d’una casa de l’INE, una persona 
destinava 380,92 € a l’any a aspectes relacionats amb la comunicació. Aplicant l’increment de 
l’IPC (+0,1%), l’any 2017 una persona es va gastar de mitjana 481,30 €, dada que significa 31,78 
€ mensuals.  

 
ENSENYAMENT 

L’any 2016, a Catalunya, una persona es gastava una mitjana de 225,52 €, segons l’enquesta 
sobre despeses mitjanes per persona publicada per l’INE. Tenint en compte la variació de l’IPC 
(+0,5%) aquesta xifra se situa en 226,65 € l’any 2017, quantitat que representa 18,88 € mensuals.  

ALTRES BÉNS I SERVEIS 

L’any 2016, segons les dades de l’INE, una persona a Catalunya gastava una mitja de 1016,46 
€ anuals en altres béns i serveis (d’aquest concepte, en queden exclosos serveis de restauració, 
oci i cultura, previstos en altres apartats de l’enquesta).  

Aplicant la variació de l’IPC (+1,2%), el 2017 aquesta quantitat se situa en 1.032,68 €, xifra que 
suposa 86,08 € mensuals.  

A totes les dades exposades en aquest informe, cal tenir en compte un marge d’error per a 
possibles imprevistos que les persones poden tenir durant la seva estada a Catalunya. Per 
quantificar els imprevistos, és recomanable comptar entre el 10% i 15% de la quantitat total. Per 
a aquest informe s’ha emprat el terme mitjà, 12%, que s’ha sumat a l’apartat d’altres béns i 
serveis.  
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Resum de despeses 

Concepte Barcelona Girona Lleida Tarragona 

Habitatge 380 € 270 € 180 € 190 € 

Transport 65,17 € 40,35 € 39,40 € 41,15 € 

Alimentació 111,58 € 111,58 € 111,58 € 111,58 € 

Vestit i calçat 50,38 € 50,38 € 50,38 € 50,38 € 

Parament de la casa 39,42 € 39,42 € 39,42 € 39,42 € 

Medicina 34,76 € 34,76 € 34,76 € 34,76 € 

Comunicació 31,78 € 31,78 € 31,78 € 31,78 € 

Ensenyament 18,88 € 18,88 € 18,88 € 18,88 € 

Altre béns i serveis 184,22 € 168,05 € 157,13 € 158,54 € 

TOTAL MENSUAL 916,19 € 765,2 663,33 676,49 € 

TOTAL ANUAL 10.994,28 € 9.182,34 € 7.959,97 € 8.117,89 € 

 
A les diferents mensualitats cal afegir una quantitat fixa de 500 € per persona i curs en concepte 
de despeses específiques de cada grau o màster. 
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ANNEX III. APORTACIONS DEL DEPARTAMENT DE TREBALL, AFERS SOCIALS I 
FAMÍLIES A LES UNIVERSITATS/FUNDACIONS PER A L'ANY 2019 
 
Per a l'any 2019 el Departament de Treball, Afers Socials i Famílies, mitjançant la SIMC, es 
compromet a fer una aportació econòmica màxima per un import total de 199.174,44 €, amb 
càrrec a les partides BE07 D/449000100/3140/0000 i D/481000100/3140/0000 dels pressupostos 
de la Generalitat de Catalunya d’enguany per al desenvolupament del programa pilot, amb el 
detall següent en funció de l’entitat destinatària de la transferència: 
 
 A càrrec de la D/449000100/3140/0000 es distribuirà entre les universitats signants la 

quantitat de 84.231,64 €. 

 A càrrec de la D/481000100/3140/0000 es distribuirà entre les fundacions signants la 
quantitat de 114.942,80 €. 

 
Ateses les característiques de les entitats signatàries (universitats i fundacions) i l’especificitat de 
les activitats que han d’impulsar, en el moment de la signatura d'aquest conveni s’iniciaran els 
tràmits legalment previstos per a les corresponents transferències a les universitats i fundacions, 
d’acord amb les disponibilitats pressupostàries de la Generalitat de Catalunya.  
 
 Es farà una única transferència a cada universitat/fundació signatària. Aquesta 

transferència inclou: d’una banda, una aportació única en concepte de despeses 
específiques del grau (500 €), i de l’altra, la totalitat de les mensualitats per al 2019 per a 
cada un dels estudiants que tenen assignats.  

 
Aquest import total es distribueix com s’indica i en les quantitats que es detallen a continuació, 
que corresponen a l’estudi dels costos previst a l’annex II al conveni i per a un total de 18 
estudiants. 
Fundació Solidaritat Universitat de Barcelona: 34.482,84 € 

 

Nombre estudiants assignats inicial: 3 
Ciutat: Barcelona 
Aportació única: 1.500  € 

 1.500 € (500 € x 3): despeses específiques del grau o del màster 
Total de les 12 mensualitats: 32.982,84 € 

 916,19 € x 3 estudiants i mes (habitatge, transport, alimentació, vestit i calçat, parament 
de la casa, medicina, comunicació, ensenyament, altres béns i serveis) 

 
Fundació Autònoma Solidària: 34.482,84 € 
Nombre estudiants assignats: 3 
Ciutat: Cerdanyola del Vallès 
Aportació única: 1.500 €  

 1.500 € (500 € x 3): despeses específiques del grau o del màster 
Total de les 12 mensualitats: 32.982,84 € 

 916,19 € x 3 estudiants i mes (habitatge, transport, alimentació, vestit i calçat, parament 
de la casa, medicina, comunicació, ensenyament, altres béns i serveis) 

 
Universitat Politècnica de Catalunya: 34.482,84 € 
Nombre d’estudiants assignats: 3 
Ciutat: Barcelona 
Aportació única: 1.500 €  

 1.500 € (500 € x 3): despeses específiques del grau o del màster 
Total de les 12 mensualitats: 32.982,84 € 

 916,19 € x 3 estudiants i mes (habitatge, transport, alimentació, vestit i calçat, parament 
de la casa, medicina, comunicació, ensenyament, altres béns i serveis) 

 
Universitat Pompeu Fabra: 22.988,56 € 
Nombre d’estudiants assignats: 2 
Ciutat: Barcelona 
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Aportació única: 1.000 €  
 1.000 € (500 € x 2): despeses específiques del grau o del màster 

Total de les 12 mensualitats: 21.988,56 € 
 916,19 € x 2 estudiants i mes (habitatge, transport, alimentació, vestit i calçat, parament 

de la casa, medicina, comunicació, ensenyament, altres béns i serveis)  

 
Universitat de Lleida: 8.459,96 € 
Nombre d’estudiants assignats: 1  
Ciutat: Lleida 
Aportació única: 500 €  

 500 €: despeses específiques del grau o del màster 
Total de les 12 mensualitats: 7.959,96 € 

 663,33 € x 1 estudiant/mes (habitatge, transport, alimentació, vestit i calçat, parament de 
la casa, medicina, comunicació, ensenyament, altres béns i serveis)  

 
Universitat de Girona: 9.682,40 € 
Nombre d’estudiants assignats: 1  
Ciutat: Girona 
Aportació única: 500 €  

 500 €: despeses específiques del grau o del màster 
Total de les 12 mensualitats: 9.182,40 € 

 765,20 € x 1 estudiant/mes (habitatge, transport, alimentació, vestit i calçat, parament de 
la casa, medicina, comunicació, ensenyament, altres béns i serveis)  

 
Universitat Rovira i Virgili: 8.617,88 € 
Nombre d’estudiants assignats: 1  
Ciutat: Tarragona 
Aportació única: 500 € 

 500 €: despeses específiques del grau o del màster 
Total de les 12 mensualitats: 8.117,88 € 

 676,49 € x 1 estudiant/mes (habitatge, transport, alimentació, vestit i calçat, parament de 
la casa, medicina, comunicació, ensenyament, altres béns i serveis) 

 
Fundació Universitària Balmes, titular de la UVic-UCC: 22.988,56 € 
Nombre d’estudiants assignats: 2  
Ciutat: Vic 
Aportació única: 1.000 €  

 1.000 € (500 € x 2): despeses específiques del grau o del màster 
Total de les 12 mensualitats: 21.988,56 € 

 916,19 € x 2 estudiants/mes (habitatge, transport, alimentació, vestit i calçat, parament 
de la casa, medicina, comunicació, ensenyament, altres béns i serveis)  

 
Fundació Privada Universitat Internacional de Catalunya: 11.494,28 € 
Nombre d’estudiants assignats: 1 
Ciutat: Barcelona 
Aportació única: 500 €  

 500 €: despeses específiques del grau o del màster 
Total de les 12 mensualitats: 10.994,28 € 

 916,19 € x 1 estudiant/mes (habitatge, transport, alimentació, vestit i calçat, parament de 
la casa, medicina, comunicació, ensenyament, altres béns i serveis)  

 
Fundació Privada Universitat Abat Oliba CEU: 11.494,28 € 
Nombre d’estudiants assignats: 1  
Ciutat: Barcelona 
Aportació única: 500 € 

 500 €: despeses específiques del grau o del màster 
Total de les 12 mensualitats: 10.994,28 € 
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 916,19 € x 1 estudiant/mes (habitatge, transport, alimentació, vestit i calçat, parament de 
la casa, medicina, comunicació, ensenyament, altres béns i serveis)  
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