ANNEX 1

BASES DE LA CONVOTÒRIA
BASE I: Requisits per sol·licitar l’ajut :
Es segueixen les directrius de la convocatòria de la beca general per ajut de matrícula.
http://www.ub.edu/beques/grausimasters/beca_gral_mecd/docs/2122_CONVO.pdf

1.

2.

Requisits Generals:
1.1.

Tenir la nacionalitat espanyola.

1.2.

Per alumnes estrangers tant comunitaris com no comunitaris, tenir condició de
resident permanent i que acreditin, el sol·licitant i/o algun dels seus sustentadors
principals de la unitat familiar, ser treballadors per compte aliè o propi durant l'any
anterior a la convocatòria. Per no comunitaris, el NIE amb condició de resident
permanent.

1.3.

No estar en possessió o no reunir els requisits legals per l'obtenció de cap títol de
màster oficial ni de cap títol acadèmic que habiliti per exercir activitats
professionals.

1.4.

Estar matriculat en l’ensenyament propi d’Investigació Privada en l’actual curs
acadèmic 2021-22.

Requisits Acadèmics:
2.1.

L’alumnat haurà d’estar matriculat d’un mínim de 60 crèdits (matrícula a temps
complert), o bé entre 30 i 59 crèdits (matrícula a temps parcial).
Si es formalitza la matrícula amb un nombre d’assignatures o de crèdits superior
al mínim exigit, totes seran computables per a l’obtenció de la nota mitjana i el
percentatge de crèdits que cal aprovar.

2.2.

3.

L’alumnat de 2n. i 3r. curs haurà d’haver superat el 80% dels crèdits matriculats
durant el curs acadèmic anterior per matrícules a temps complert o el 100% per
matrícules a temps parcial.

Requisits econòmics
3.1.

No s’ha de superar el límit de renda familiar neta establert per l’any 2020. (4.)

3.2.

Per al càlcul de la renda familiar es compten tots els ingressos de tots els
membres computables de la unitat familiar: salaris, pensions, patrimoni,
interessos bancaris, etc. Al model de declaració de renda del 2020 es fa el
següent
càlcul
sumant
i
restant
les
caselles
435+460(1260+1263+1266+1269)(1272+1276+1279+1282)-595

3.3.

És un barem relatiu, és a dir, en relació amb el nombre de membres computables
de la família.

3.4.

Són membres computables (a 31 de desembre de 2020) el pare, la mare, la
persona encarregada de la guarda i protecció de la/el menor, el/la sol·licitant, els
germans i les germanes de menys de 25 anys i els i les mes grans de 25 anys
amb discapacitat física, psíquica o sensorial, com també els i les ascendents dels

3.5.

pares que justifiquin la seva residència en el mateix domicili per mitjà del certificat
d’empadronament.
Quan les persones sol·licitants al·leguin independència econòmica, també es
considerarà membre computable el-la cònjuge o la parella de fet, així com els fills
i les filles.
Hauran d’acreditar que els mitjans econòmics propis son suficients i la titularitat o
lloguer del seu domicili habitual.

3.6.

Deduccions de la renda familiar:
a) 50% ingressos de altres membres que els sustentadors principals
b) 525,00 € per cada germà que convisqui al domicili de famílies nombroses
generals, inclòs el/la sol·licitant i de 800,00 € per famílies nombroses
especials. Quan sigui el mateix sol·licitant el titular de la família nombrosa,
les quantitats assenyalades es computen en relació amb els fills que la
componen.
c) 1.811,00 € per cada germà o fill de la/el sol·licitant o el mateix sol·licitant
amb grau de discapacitat igual o superior al 33%; o 2.881 euros quan la
discapacitat sigui de grau igual o superior al 65%. Quan el/la sol·licitant
tingui un grau de discapacitat igual o superior al 65%, la deducció serà de
4.000,00 €.
d) 1.176,00 € per cada germà o per la/el propi sol·licitant menor de 25 anys
que cursi estudis universitaris i resideixi fora del domicili familiar, quan siguin
dos o més els germans que resideixin fora per aquest motiu.
e) El 20% de la renda familiar quan el/la sol·licitant sigui orfe absolut i menor
de 25 anys.
f) 500,00€ per pertànyer, el/la sol·licitant a una família monoparental.

4.

Límits màxims de renda

________________________________________________________________
Nombre de membres unitat familiar
1 membre computable

Límits de renda màxims acceptats
14.112,00€

2 membres computables

24.089,00€

3 membres computables

32.697,00€

4 membres computables

38.831,00€

5 membres computables

43.402,00€

6 membres computables

46.853,00€

7 membres computables

50.267,00€

8 membres computables

53.665,00€

A partir del vuitè membre computable s’han d’afegir 3.391,00 € per membre.
________________________________________________________________

5.

Límits de patrimoni:

Tampoc s’ha de superar el límit del valor de patrimoni del conjunt dels membres computables de
la família, qualsevol que sigui la renda familiar.
El patrimoni familiar no pot superar els imports que s’indiquen a continuació:
a) Finques urbanes: la suma dels valors cadastrals de les finques urbanes que pertanyin a la
unitat familiar, exclosa l’habitatge habitual, no podrà superar 42.900,00 €., un cop aplicats els
coeficients reductors que assenyala la convocatòria. En cas que la data d’efecte de la darrera
revisió cadastral estigues compresa entre el 1 de gener de 1990 i el 31 de desembre de 2002,
es multiplicaran els valors cadastrals per 0.49. En cas que la data de revisió fos posterior al
31 de desembre de 2002, es multiplicarà pels coeficients següents: per 0.43 els revisats el
2003, per 0.37 el 2004, per 0.30 el 2005, per 0.26 el 2006, per 0.25 el 2007 i el 2008, per
0.26 el 2009, per 0.28 el 2010, per 0.30 el 2011, per 0.32 el 2012, per 0.34 el 2013, per 0.36
el 2014, el 2015, el 2016, el 2017, el 2018, el 2019 i el 2020. Els immobles enclavats a la
Comunitat Foral de Navarra, el valor cadastral es multiplicarà per 0.50.
b) La suma de valors cadastrals de les construccions situades a finques rústiques, exclòs el de
la construcció que constitueixi el domicili habitual de la família, no pot superar els
42.900 €, aplicant els coeficients de l’apartat anterior.
c) Finques rústiques: la suma dels valors cadastrals de les finques rústiques, exclosos els valors
cadastrals de les construccions que pertanyin als membres computables de la família no pot
superar 13.130 € per cada membre computable.
d) Capital mobiliari: no pot superar els 1.700,00 € (rendiments nets reduïts del capital mobiliari
més el saldo net positiu dels guanys i les pèrdues patrimonials de la unitat familiar).
e) Ingressos procedents d’activitats econòmiques en el 2020: 155.500,00 €, exclòs l’IVA (article
20.3)
f) Es deduirà el 50% del valor dels elements patrimonials que pertanyin a qualsevol membre
computable, exclosos els sustentadors principals.

BASE II: Sol·licituds
1. Els estudiants que vulguin sol·licitar aquest ajut hauran de presentar l’imprès normalitzat de
sol·licitud, juntament amb els documents que s’especifiquen a la Base III, des de l’endemà de
la publicació d’aquesta convocatòria fins al dia 3 de març de 2022 en la Secretaria
d’Estudiants i Docència de la Facultat de Dret o per qualsevol dels mitjans que estableixen
els articles 66 i següents de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del Procediment Administratiu
comú de les Administracions Públiques.
Ubicació :

Facultat de Dret,
Av. Diagonal, 684

Cal demanar Cita Prèvia, preferentment en horari de tarda, per presentar la documentació.
2. Cada sol·licitant podrà optar només a un sol ajut de matrícula en aquesta convocatòria.

BASE III: Documentació
La sol·licitud en la qual es declara no rebre cap altre ajut d’entitats o persones públiques o
privades s’haurà d’acompanyar amb els següents documents:

1.

2.

Documentació General:
1.1.

Sol·licitud degudament emplenada i signada

1.2.

Fotocòpia de DNI/NIE de tots els membres computables

1.3.

Fotocòpia del full de la llibreta d’estalvis o compte corrent on consti el número de
compte i el nom del beneficiari (sol·licitant) on s’haurà d’ingressar l’import de la
beca .

1.4.

Fotocòpia del carnet de família nombrosa, o monoparental, si s’escau.

Documentació Econòmica:
Documentació acreditativa dels ingressos de la unitat familiar corresponents a l’exercici
2020:
1. Fotocòpia completa de la Declaració de la Renda de l’any 2020, de tots els membres
computables de la unitat familiar que l’hagin presentat.
2. Certificat d’Ingressos i Retencions (IRPF) del 2020, expedit per l’Agència Tributària,
de tots els membres computables que no hagin presentat la declaració de renda,
però hagin treballat o tingut ingressos.
3. Certificat de les pensions percebudes per qualsevol dels membres computables no
reflectides en la declaració de renda de l’any 2020 o en els certificats de l’AEAT.
4. Fotocòpia de tots els rebuts de contribució urbana i rústica (IBI) de l’any 2020
En el cas que el sol·licitant al·legui independència econòmica–familiar:
5. Fotocòpia completa de la Declaració de Renda del 2020 del sol·licitant, i si no ha
presentat declaració de la renda, haurà de presentar un Certificat d’Ingressos i
Retencions de l’any 2020 expedit per l’Agència Tributària.
6. Certificat d’empadronament col·lectiu expedit per l’ajuntament del municipi on
resideix i on hi consti la data d’alta al padró de tots els residents.
7. Còpia del contracte de lloguer del domicili o si n’és el propietari, còpia del rebut de
l’any 2020 de l’Impost de Béns Immobles.

Aquesta és la documentació bàsica que cal aportar amb la sol·licitud de beca. Si s’escau, amb
posterioritat i abans de l’atorgament de l’ajut es demanarà la documentació complementària que
es consideri necessària.

BASE IV: Import de l’ajut
L’import de l’ajut podrà arribar fins a un 50% del preu de la matrícula, en funció de la situació i
condicions particulars dels sol·licitants.

BASE V: Selecció
1. Finalitzat el termini de presentació de sol·licituds, el degà de la Facultat de Dret, constituirà
una Comissió d’Avaluació formada per:
• El degà o persona en qui delegui.
• El cap d’Estudis dels ensenyaments de Criminologia.
• L’ administrador de Centre
• La cap de la Secretaria d’Estudiants i Docència de la Facultat de Dret que actuarà com
a Secretària.
La Comissió d’Avaluació farà la valoració dels sol·licitants segons els criteris de la base VI,
així com dels criteris de la pròpia Comissió
2. Durant aquest període la Comissió d’Avaluació pot demanar als sol·licitants tots els
aclariments que consideri oportuns
3. El dia 4 d’abril de 2022 es publicarà a la pàgina web de la Facultat, la Resolució del degà
amb la llista provisional d’ajuts concedits i denegats fent constar el motiu de la denegació.
4. A partir de l’endemà de la publicació de la Resolució provisional s’obrirà un termini de deu
dies hàbils (fins el dia 20 d’abril) per presentar les al·legacions que s’estimin oportunes.
5. El dia 25 d’abril de 2022 es publicarà la Resolució definitiva d’ajuts concedits i denegats en
la pàgina web de la Facultat.
6. A partir de la primera quinzena del mes de maig es procedirà al pagament dels ajuts.

BASE VI: Criteris per a la concessió de l’ajut
1. ECONÒMICS:
Qui acompleixi tots els requisits econòmics establerts en la convocatòria ordenats de menor
a major renda familiar per càpita.
2. ACADÈMICS:
Qui acompleixi tots el requisits acadèmics establerts en la convocatòria.
En cas d’igualtat de condicions econòmiques es valorarà:
• Alumnes de 2n. i 3r. curs: L’expedient acadèmic (fins el curs anterior) calculant la nota
mitjana tal com es descriu a l’article 22 de la convocatòria de beca general del Ministeri
d’Educació i Formació Professional pel curs acadèmic 2021-2022 per a estudiants/es que
cursen estudis post obligatoris.
• Alumnes de 1r. curs: La nota per la qual van accedir a l’ensenyament.

BASE VII: Incompatibilitats, Anul·lacions, Revocació

,
1. L’ajut objecte d’aquesta convocatòria és incompatible amb qualsevol altre que es pugui rebre
d’entitats o persones, públiques o privades.
2. L’adjudicació d’aquest ajut, s’hagi o no abonat el seu import, podrà ésser revocada en cas de
descobrir-se que en la seva concessió va concórrer ocultació o falsejament de dades o que
existeixin incompatibilitats amb beneficis d’aquesta classe, procedents d’altres persones
físiques o jurídiques.

BASE VIII: Aclariment
És competència del degà de la Facultat de Dret l’aclariment de qualsevol dubte en la interpretació
d’aquestes bases.

Contra aquesta resolució que esgota la via administrativa, independentment de la seva immediata executivitat, podeu interposar
recurs contenciós administratiu davant el 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 interposar el recurs contenciós administratiu mentre no es dicti resolució expressa o presumpta del recurs
de reposició.

