
 

 

 

 1 

 
BASES DE LA CONVOCATÒRIA D’AJUTS A L’ESTUDI PER ALS ESTUDIANTS AMB 
DIFICULTATS ECONÒMIQUES ESPECIALS O AMB CIRCUMSTÀNCIES PERSONALS 

SOBREVINGUDES, 
PER AL CURS 2021-2022 

 
La vicerectora d’Estudiants i Participació, de conformitat amb el que preveu l’Estatut de la 
Universitat de Barcelona i d’acord amb els compromisos de l’equip de govern, mitjançant el 
programa especial d’ajuts de la Universitat de Barcelona anomenat bkUB ha aprovat les bases 
que regeixen la concessió d’ajuts a l’estudi per als estudiants amb dificultats econòmiques 
especials o circumstàncies personals sobrevingudes, entenent com a tals les situacions 
personals sobtades que afecten les condicions econòmiques de l’estudiant en el moment en 
què ha d’efectuar el pagament de la matrícula o d’una part. 
 
 

Base I. Objecte 

1. Aquestes bases regulen la convocatòria dels ajuts a l’estudi per als estudiants de grau i 
màster universitari que es troben en una situació econòmica vulnerable que no els permet 
assumir l’import total o parcial de la matrícula, com a resultat de: 

a) Haver patit una situació sobrevinguda que afecta de manera greu l’economia familiar 
durant el darrer semestre del 2020, durant l’any 2021 o després del tancament de les 
convocatòries de les beques. 

b) Tenir denegada la beca  general només per motius acadèmics  

c) Tenir concedida la beca general o Equitat, tenir uns ingressos familiars compresos entre 
els llindars 1 i 2 de la beca Equitat i haver d’abonar assignatures amb recàrrec per 
matricular-les per segona vegada.  

2. L’import de l’ajut és com a màxim l’import total dels crèdits matriculats per primera 
vegada i la deducció del 25 % dels crèdits matriculats per segona vegada, fins a un 
màxim de 18 crèdits. En situacions excepcionals, la comissió avaluadora pot valorar la 
concessió de l’import total dels crèdits matriculats per segona vegada  

3. La dotació econòmica total de la convocatòria és de 250.000 euros, en funció dels 
recursos disponibles en la partida pressupostària del programa bkUB, en què s’habiliten 
fins a un màxim de 300.000 euros. Aquesta dotació es pot ampliar depenent dels 
resultats de les diferents convocatòries relacionades amb el programa bkUB. Aquesta 
convocatòria es tramita de manera anticipada,  i, per tant, la resolució dels ajuts està 
condicionada a l’efectiva dotació pressupostària en la partida corresponent del 
pressupost 2022 de la UB. La reserva de crèdit és la número RC 200009680 de la 
partida pressupostària 10020002206000 D/482000900/P2022G/G00 AG00BKUB. 

 
4. L’import destinat a aquesta convocatòria es distribueix entre les diferents modalitats 

d’ajuts segons el quadre adjunt i de manera proporcional a les diferents resolucions 
parcials que es puguin publicar. En cas que no s’exhaureixi el pressupost d’una 
modalitat, l’import sobrant es pot acumular a les altres modalitats d’ajuts.  

 
 
5. La matrícula de l’estudiant que queda inclosa en una llista de reserva en les resolucions 

parcials passa automàticament a la resolució següent. Igualment, no queda afectada per 
la normativa econòmica aplicable en cas d’impagament (article 34 de la Normativa 
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acadèmica i econòmica de matrícula del curs 2021-2022, aprovada per la Comissió 
Econòmica del Consell Social de 8 de juliol de 2021 fins a la resolució definitiva d’aquest 
ajut. 

Aquests ajuts es poden atorgar només una vegada, a excepció dels casos en què la 
comissió de selecció consideri que s’ha produït una nova situació sobrevinguda. En 
qualsevol cas, es prioritzen les sol·licituds que no hagin gaudit d’ajuts anteriorment. 

 
 

BASE II. Modalitats dels ajuts 

D’acord amb el que s’ha exposat a l’apartat 1 de la base I, les modalitats dels ajuts són les 
següents: 

a) Ajuts de matrícula per a estudiants amb situacions sobrevingudes  

b) Ajuts de matrícula per crèdits matriculats per segona vegada 

c) Ajuts de matrícula per  a estudiants de màster universitari no habilitant 

La comissió avaluadora té la potestat de concedir altres ajuts d’acord amb les circumstàncies 
excepcionals exposades per la persona interessada. 
 
Base III. Requisits de les persones sol·licitants   

La persona que sol·licita algun d’aquests ajuts ha de complir els requisits següents: 

REQUISITS GENERALS 

1.   Ser estudiant de la UB en qualsevol dels seus ensenyaments de grau o màster 
universitari (a excepció dels estudiants dels centres adscrits).  

Queden expressament exclosos els estudiants d’ensenyaments de doctorat, títols 
propis i estudis de postgrau propi. 

Als efectes d’aquesta convocatòria, els alumnes de mobilitat procedents d’altres 
universitats no es consideren estudiants de la UB. 

2.    En el cas de ser estudiant estranger no comunitari, cal que la persona sol·licitant i/o el 

seu   pare o mare hagin treballat a Espanya durant l’any 2020  i  tenir la condició de 

resident a Espanya, d’acord amb l’establert en la Llei 4/2000 de 11 de gener sobre 

dret i llibertats dels estrangers a Espanya i la seva integració social,  en la nova 

redacció donada per la Llei Orgànica 8/2000 de 22 de desembre. 

 

3.    No estar en possessió de cap títol acadèmic universitari oficial o no tenir les 
condicions per obtenir-lo, llevat que s’estiguin cursant els primers estudis de màster.  

4.   Trobar-se en una de les situacions següents: 

a) Haver demanat la beca general del Ministeri d’Educació i Formació Professional  i/o 
la beca Equitat el curs 2021-2022 i trobar-se en una situació sobrevinguda que afecta 
l’economia. S’exclou com a situació sobrevinguda aquella en què la situació la produeix 
una decisió individual, com ara l’emancipació de l’estudiant de la residència familiar. La 
beca general ha d’estar denegada només per motius acadèmics. En cas d’haver estat 
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denegada per motius econòmics, s’ha de demostrar un canvi important en la situació 
econòmica o cal estudiar les possibles excepcionalitats. 

b) No haver demanat beca general i/o Equitat i haver sofert una circumstància personal 
sobrevinguda posterior a la finalització del termini de presentació de les sol·licituds de 
les beques esmentades. 

c) Estar matriculat d’assignatures per segona vegada, haver sol·licitat la beca Equitat i 
trobar-se entre els trams 1 i 2 de la beca Equitat. 
 
d) Estar matriculat de primer curs de màster universitari no habilitant i tenir la beca 
general denegada únicament  per no haver assolit la nota mitjana d’accés. La nota 
mitjana d’accés mínima serà la següent  per àrees de coneixement:  

• Arts i Humanitats, Ciències Socials i Jurídiques i Ciències de la Salut: 6,5 punts 

• Ciències i Ensenyaments Tècnics : 6 punts 
 
 
 

REQUISITS ECONÒMICS 

Acreditar que la situació econòmica —durant el darrer trimestre del 2020, durant l’any 2021 o 

bé amb posterioritat al termini de presentació de les sol·licituds per obtenir la beca general o 

Equitat— no permet fer front al pagament dels preus públics de matrícula. En particular, la 

persona sol·licitant ha d’acreditar que es troba en unes circumstàncies que li haurien permès 

obtenir les beques de les convocatòries ordinàries. En concret d’acord amb els requisits 

establerts a la RESOLUCIÓ REU/2030/2021, de 21 de juny, per la qual s'estableixen, per al curs 

acadèmic 2021-2022, els procediments per a l'obtenció de l'acreditació del tram de renda 

familiar i de les beques Equitat per a la minoració dels preus dels crèdits dels estudis 

universitaris i l'acreditació de caràcter econòmic a l'efecte de formalitzar la matrícula com a 

becari o becària condicional i amb els de la  Resolució de 28 de juliol de 2021, de la Secretaria 

de Estado de Educación , per la que es convoquen les beques de caràcter general  per al curs 

acadèmic 2021/2022, per a estudiants que cursin estudis postobligatoris. 

 
 

 
MÈRITS 

Per gaudir de l’ajut que se sol·licita, es considera un mèrit que la persona sol·licitant:  

• Hagi sol·licitat una beca de col·laboració de la UB. 

• Estigui apuntada al Servei d’Ocupació de Catalunya. 

• Participi en accions de voluntariat a la UB o d’aprenentatge servei (ApS). 

• Col·labori o sigui sòcia de la Fundació Solidaritat UB. 
 
 
Base IV. Incompatibilitats 

El gaudiment d’aquests ajuts és compatible i complementari amb la beca general i la d’Equitat, 
però és incompatible amb la resta d’ajuts públics o privats destinats a la mateixa finalitat. 
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Base V. Presentació de sol·licituds 

1. La persona sol·licitant ha d’emplenar i confirmar el formulari, al qual pot accedir a través 
dels webs següents:  

https://seu.ub.edu      
http://www.ub.edu/beques/grausimasters/ajuts_espec_bkub/ajuts_estudi/index.html 

 
En cas de sol·licitar la modalitat A, s’ha d’adjuntar en pdf la documentació següent: 

• Fotocòpia del DNI/NIE o passaport de tots els membres de la unitat familiar. S’entén 
per unitat familiar el que estableix l’article 14 del Reial decret 1721/2007, de 21 de 
desembre, pel qual s’estableix el règim de les beques i ajudes a l’estudi 
personalitzades. 

• Model signat per cadascun dels altres membres de la unitat familiar facilitat en el 
formulari de sol·licitud. 

• Certificat de convivència del padró municipal d’habitants que correspongui. 

• Documentació acreditativa de la circumstància personal sobrevinguda al·legada (atur, 
malaltia, desnonament, traspàs...). 

• Acreditació de la situació econòmica actual: ingressos actuals de la unitat familiar. 

• Còpia de la declaració de la renda o rendes de l’any 2020 dels membres de la unitat 
familiar. En el cas que no es presenti la declaració de la renda, informació fefaent sobre 
la situació econòmica de la renda i el patrimoni, o certificat resum de la declaració anual 
de l’IRPF o certificat d’imputacions dels membres computables de la família, a més del 
certificat emès per l’Agència Tributària de la no obligació de formalitzar la declaració de 
la renda. 

• Acreditació dels mèrits indicats a la base II, si escau. 

El període de presentació de les sol·licituds va del 28 de setembre de 2021 al 30 d’abril de 
2022. Es podran establir terminis extraordinaris de presentació de sol·licituds, amb la publicació 
prèvia de la resolució corresponent de la vicerectora d’Estudiants i Participació, sempre que no 
s’hagi exhaurit el pressupost. 

La resolució de les sol·licituds té lloc de forma periòdica i parcial durant el període de 
presentació i després del tancament fins que s’exhaureixi el pressupost. 
 
 

Base VI. Avaluació i adjudicació 

1. Valora les sol·licituds la unitat de Beques i Ajuts a l’Estudiant, que duu a terme les 
actuacions següents: 

1.1 Avalua exclusivament les que compleixen tots els requisits establerts a la base III. 

1.2 Avalua les sol·licituds d’acord amb els criteris següents, seguint l’ordre de prioritat:  

1. Grau  

2. Màster universitari  

3. Evolució del rendiment acadèmic 

https://seu.ub.edu/
http://www.ub.edu/beques/grausimasters/ajuts_espec_bkub/ajuts_estudi/index.html
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4. Situació econòmica 

En el cas que sigui necessari prioritzar entre aquestes categories, es preveu: 

•  Fer una entrevista (entre 0 i 1 punt) 

•  Avaluar els mèrits (fins a 0,5 punts) 

La unitat de Beques i Ajuts a l’Estudiant, si ho considera oportú d’acord amb les 
situacions presentades, entrevista les persones sol·licitants que reuneixen els requisits 
de la convocatòria per poder avaluar millor les situacions al·legades. En el cas que la 
unitat els ho demani, aquestes persones han d’aportar documentació acreditativa, que 
pot incloure un informe dels Serveis Socials. Així mateix, en aquesta entrevista el 
personal de la unitat assessora sobre alternatives i/o accions que els estudiants poden 
dur a terme. 

 En el cas dels ajuts de la Modalitat C, la priorització es realitzarà d’acord amb  la nota mitjana 
més alta d’acord amb el requisits establerts.  

 

Si la sol·licitud no reuneix algun dels requisits exigits en aquesta convocatòria o s’observa que 

hi falta algun document, es requerirà a la persona interessada que esmeni la sol·licitud en el 

termini de 10 dies i que l’acompanyi dels documents preceptius. Si no ho fa així, es considera 

que desisteix de la petició. Aquest requeriment es realitzarà mitjançant notificacions per e-

notum al correu electrònic indicat per  les persones sol·licitants. 

 

 

1.3 Tramet la documentació a la comissió avaluadora dels ajuts per tal que elabori la 
proposta d’adjudicació. Formen la comissió: 

Presidenta:  Vicerectora d’Estudiants i Participació o persona que delegui 

Vocals:  Director de l’Àrea de Suport Academicodocent o persona que delegui 

Delegat o delegada del Rector per a Graus i Màsters o persona que 
delegui 

Vicepresident o vicepresidenta de la Conferència de Degans en el 
moment de publicació de la convocatòria, que roman com a vocal 
durant tot el curs acadèmic, o persona que delegui 

Secretari o secretària del Consell de l’Alumnat o persona que delegui 

Secretària: Cap de Beques i Ajuts a l’Estudiant o persona que delegui 

1.4 La comissió avaluadora elabora la proposta d’adjudicació d’acord amb l’avaluació feta 
per la unitat de Beques i Ajuts a l’Estudiant i determina els tipus d’ajuts que s’han de 
concedir segons les situacions al·legades, proposta que lliura a la vicerectora 
d’Estudiants i Participació 

2. En el termini màxim de deu dies a partir de la data de la proposta d’adjudicació, la  
vicerectora d’Estudiants i Participació emet la resolució parcial corresponent, en què 
consten: 

• les persones adjudicatàries dels ajuts, 

• les persones sol·licitants excloses per no complir els requisits, i 
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• les persones sol·licitants en llista de reserva per possibles redistribucions del 
pressupost. 

En les resolucions es fa constar la manera en què es regularitza l’import definitiu de la 
matrícula i el termini en què es fan les devolucions de matrícula, si escau. Les persones que 
tinguin l’ajut denegat han de pagar la totalitat de la matrícula abans de l’inici del curs següent.  

Aquesta resolució es notifica a les persones interessades publicant-la al web de Beques i Ajuts 
a l’Estudiant: 

http://www.ub.edu/beques/grausimasters/ajuts_espec_bkub/ajuts_estudi/index.html i a 
https://seu.ub.edu/  
 
 

Contra aquesta resolució, que esgota la via administrativa. independentment de la seva 

immediata executivitat, d'acord amb l'establert en l'article 8 de la llei 29/1998. de 13 de juliol, 

reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa, els interessats podran interposar recurs 

contenciós administratiu davant els jutjats contenciosos administratius de Barcelona. El recurs 

es podrà interposar en el termini de dos mesos, a comptar des de l’endemà de la recepció de la 

notificació d'aquesta resolució, segons el que estableix l'article 46 de l'esmentada llei. També 

es possible interposar qualsevol altre recurs que es consideri procedent.  

No obstant, els interessats podran optar per interposar, contra aquesta resolució, un recurs 

potestatiu de reposició, en el termini d'un mes. a comptar des de l’endemà de la recepció de la 

notificació d'aquesta resolució, davant el mateix òrgan que l'ha dictada. En aquest cas no es 

podrà interposar el recurs contenciós administratiu en tant que no recaigui resolució expressa o 

presumpte del recurs potestatiu de reposició, d'acord amb allò que predisposen els articles 112 

i ss de la llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions 

públiques. 

 
 

Base VII. Obligacions de la persona beneficiària 

La persona beneficiària està obligada a aprofitar el curs acadèmic presentant-se a totes les 
convocatòries d’exàmens, en el benentès que aquest ajut és extraordinari per a situacions 
sobrevingudes. 

A efectes d’incompatibilitat, la persona beneficiària està obligada a comunicar a Beques i Ajuts 
a l’Estudiant qualsevol altra beca o ajut amb la mateixa finalitat que se li pugui concedir i, en 
cas de ser incompatible, a tornar els imports percebuts. 
 
 

Base VIII. Renúncies 

En qualsevol moment del procés, l’estudiant pot renunciar a la sol·licitud de l’ajut. En el cas que 
ja hagi estat concedit, ha de fer el pagament de la matrícula i, si escau, s’aplica el que estableix 
la Normativa acadèmica i econòmica de matrícula del curs 2021-2022, aprovada per la 
Comissió Econòmica del Consell Social de 8 de juliol de 2021. 

http://www.ub.edu/beques/grausimasters/ajuts_espec_bkub/ajuts_estudi/index.html
https://seu.ub.edu/
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L’estudiant també pot anul·lar la matrícula en els terminis corresponents. En aquest cas, cal 
que també renunciï a l’ajut i faci el pagament de la matrícula i, si escau, s’aplica el que 
estableix la Normativa acadèmica i econòmica de matrícula del curs 2021-2022, aprovada per 
la Comissió Econòmica del Consell Social de 8 de juliol de 2021. 

En ambdós casos, l’estudiant ha de contactar amb la Secretaria d’Estudiants i Docència del seu 
centre per fer la tramitació corresponent. 

  
 

Base IX. Dret d’informació relatiu al tractament de dades personals. 

 

1. El responsable del tractament de les dades personals és la Secretaria General de la 

Universitat de Barcelona, amb adreça postal Gran Via de les Corts Catalanes, 585, 08007 

Barcelona i adreça de correu electrònic secretaria.general@ub.edu. 

2. La finalitat del tractament de les dades personals és gestionar aquest ajut o beca. 

3. La base jurídica és el compliment d’una missió realitzada en interès públic (Llei 1/2003, de 

19 de febrer, d’universitats de Catalunya; Llei Orgànica 6/2001, de 21 de desembre, 

d’Universitats; i Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions). El consentiment 

explícit és necessari per al tractament de categories especials de dades personals.  

4. Les dades es tractaran durant el temps necessari per complir la finalitat per la qual van ser 

recollides i per determinar les possibles responsabilitats que es poguessin derivar de dita 

finalitat i del tractament de les dades. 

5. Els destinataris de les dades són la Universitat i, si n’hi ha, els encarregats del tractament. 

No es contempla la cessió de dades, tret que sigui obligació legal. En aquest supòsit, 

únicament s’enviaran les dades necessàries. 

6. És pot accedir a les dades, sol·licitar-ne la rectificació, supressió, l’oposició o la limitació, 

mitjançant un escrit adreçat a la Secretaria General de la Universitat de Barcelona (Gran Via de 

les Corts Catalanes, 585, 08007 Barcelona), o mitjançant un missatge de correu electrònic a 

l’adreça secretaria.general@ub.edu. Caldrà adjuntar una fotocòpia del DNI o d’un altre 

document vàlid que us identifiqui. 

7. Si  es considera que els vostres drets no s’han atès adequadament podeu comunicar-lo al 

Delegat de Protecció de Dades de la UB: protecciodedades@ub.edu o Travessera de les Corts, 

131-159, Pavelló Rosa, 08028 Barcelona 

8. Així mateix, es té dret a presentar una reclamació davant l’Autoritat Catalana de Protecció de 

Dades. 

 
Base X. Revocació de l’ajut 

La  vicerectora d’Estudiants i Participació pot revocar l’ajut si comprova que s’han falsejat les 
dades o que hi ha un incompliment dels requisits d’aquesta convocatòria. 
 
 
 

mailto:secretaria.general@ub.edu
mailto:secretaria.general@ub.edu
mailto:protecciodedades@ub.edu
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Base XI. Règim general de recursos 

Contra les resolucions dictades  per la vicerectora d’Estudiants i Participació, que esgoten la via 

administrativa, independentment de la seva immediata executivitat, podeu interposar recurs 

contenciós administratiu davant del jutjat contenciós administratiu de Barcelona en el termini de 

dos mesos, a comptar de l’endemà de la notificació de la resolució, d’acord amb el que 

estableixen els articles 8 i 46 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció 

contenciosa administrativa. També podeu interposar qualsevol altre recurs que considereu 

procedent. 

 

No obstant això, les persones interessades poden optar per interposar contra aquesta resolució 

un recurs de reposició davant el mateix òrgan que l’ha dictada, en el termini d’un mes, a 

comptar de l’endemà de la notificació de la resolució, de conformitat amb l’article 123 i 

següents de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les 

administracions públiques. En aquest cas no es podrà presentar el recurs contenciós 

administratiu mentre no es dicti resolució expressa o presumpta del recurs de reposició. 

 

Altrament, els interessats legítims podran interposar qualsevol altre recurs que creguin 
convenient en defensa dels seus drets. 

 

Base XII. Difusió 

Els centres de la Universitat de Barcelona han de fer la màxima difusió d’aquesta convocatòria. 
 
 

BASE XIII. Interpretació 

És competència de la vicerectora encarregada dels afers de beques interpretar aquesta 
convocatòria i resoldre els dubtes que es plantegin sobre aquestes bases. 
 
 
 
 
 
 
 
Marta Ferrer Garcia 
Vicerectora d’Estudiants i Participació 

 
Contra aquesta resolució, que esgota la via administrativa, independentment de la seva immediata executivitat, els 
interessats legítims poden interposar recurs contenciós administratiu davant del Jutjat Contenciós Administratiu de 
Barcelona, d’acord amb l’art. 8 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa 
administrativa. El recurs es podrà interposar en el termini de dos mesos, a comptar des de l’endemà de la 
notificació de la resolució, segons el que estableix l’article 46 de l’esmentada Llei.  
 
No obstant, els interessats legítims podran, potestativament, interposar recurs de reposició en el termini d’un mes, 
a comptar des del dia següent al de la notificació d’aquesta resolució, de conformitat amb l’article 123 i següents de 
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la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques. Cas 
d’interposar aquest, els interessats legítims no podran presentar el recurs contenciós administratiu fins que sigui 
resolt expressament o s’hagi produït la desestimació presumpta del recurs de reposició. 
 
Altrament, els interessats legítims podran interposar qualsevol altre recurs que creguin convenient en defensa dels 
seus drets. 
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PROPOSTA DE DESPESA I QUADRE DE DISTRIBUCIÓ  
DELS IMPORTS DE LA CONVOCATÒRIA 

  
  

Convocatòria 2021-2022 d’ajuts a l’estudi per a estudiants amb 
dificultats econòmiques especials o circumstàncies personals 

sobrevingudes 

Modalitat Pressupost 

A: circumstàncies personals sobrevingudes 125.000 € 

B: Assignatures repetides 50.000 € 

C: Ajuts de matrícula per  a estudiants de Màster 

universitari 
                      75.000 € 

  

TOTAL 250.000 € 
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