
	
PREGUNTES FREQÜENTS:  

INSTANCIA GENÈRICA 
		
 
Què és una instància genèrica? 
 
És un procediment que permet als ciutadans presentar instàncies al registre 
general de la Universitat de Barcelona, en relació amb aquelles qüestions per a 
les quals no hi ha una sol·licitud o un procediment telemàtic. 
 
Qui pot presentar una instància genèrica? 

Qualsevol persona pot fer-ne ús. 

Quins requisits cal complir per poder presentar una instancia genèrica? 

En el cas de l’Ajut bkUB cal ser del col·lectiu UB, i l'accés es fa amb 
l'autenticació UB, mitjançant codi i contrasenya, i sense la signatura 
electrònica. 

Com s’accedeix a la instància genèrica des de la Seu Electrònica de la 
UB? 

Mitjançant aquest enllaç 

Quins passos cal fer per omplir correctament la instància genèrica ? 

• Entrar a la Seu Electrònica de la UB amb el codi i contrasenya que 
s’utilitzi a l’hora d’entrar a l’espai personal de MonUB. 

• Omplir una instància genèrica adreçada a Unitat de Beques i Ajuts a 
l’Estudiant. 

• Entrar com documentació annexa el PDF del resguard que ha generat 
l’aplicatiu quan s’ha omplert la sol·licitud de l’ajut. També, si s’escau, la 
documentació que acompanya a la sol·licitud. 

• Cal tenir en compte que, si s’ha demanat més d’una modalitat del 
programa BKUB, cal que es presenti una sol·licitud genèrica per a 
cadascuna d’elles. 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
 



Com es complimenten les dades obligatòries? 
 
Ens trobem amb els següents camps:   
 

CAMPS EMPLENAR SOL.LICTANT 
EXPOSO i DEMANO 
(camps genèrics) 

Explicar situació i què es demana 

DESTINACIÓ Seleccionar l’àmbit acadèmic 
FACULTATIU Beques i Ajuts a l’Estudiant 
ADJUNTAR LA DOCUMENTACIÓ Es refereix la documentació que requereix 

per valorar la teva situació i és la que 
s’indica a la convocatòria de la beca o ajut 
que estiguis demanant.  
 

SIGNAR LA SOL.LICITUD Mitjançant certificat digital o l’IdCAT Mòbil 

 
Quin és el procediment que seguirà la meva sol·licitud?  
 
La sol·licitud arribarà a la Secretaria General, que la processarà o l’enviarà a la 
Unitat corresponent per tal de donar resposta, reclamar documentació 
addicional i, finalment, resoldre.  
	
 
Quin és el temps que trigarà la Universitat en donar resposta a la  meva 
sol·licitud? 
 
En aquest cas, els mateixos que demanen en el procediment administratiu que 
s’està sol·licitant. Per instàncies generals, el que estableix l’Article 21.2 i 3 de la 
Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del Procediment Administratiu Comú de les 
Administracions Públiques.   
	


