
III CONVOCATÒRIA D’AJUTS DE MATRÍCULA DE LA UNIVERSITAT DE 
LES ILLES BALEARS PER ALS ESTUDIANTS AMB CIRCUMSTÀNCIES 
PERSONALS SOBREVINGUDES (CURS ACADÈMIC 2015-16) 
 
La Universitat de les Illes Balears, sensible davant l’actual conjuntura econòmica, va 
considerar adient introduir uns ajuts destinats a pal·liar situacions excepcionals 
sobrevingudes per a estudiants que es trobin en dificultats econòmiques derivades de 
circumstàncies personals o familiars amb les quals no havien comptat i que, pel seu 
caràcter de fet sobrevingut, no troben empara dins els mecanismes prevists per les 
administracions públiques competents, per la qual cosa resol convocar un nou ajut d’acció 
social per causa sobrevinguda. 
 
Aquests ajuts, que han de ser entesos com un suport que permeti a l’alumne continuar els 
seus estudis universitaris, s’adrecen als estudiants de la UIB matriculats als ensenyaments 
oficials de grau i màster a qui hagi sobrevingut durant el curs acadèmic 2015-16 una 
situació personal o familiar que els dificulti de poder continuar els estudis, i com a 
conseqüència de la qual hagin quedat en situació de desestructuració econòmica, social o 
familiar.  
 
A l’efecte d’aquesta convocatòria queden exclosos els alumnes matriculats en escoles 
adscrites i els alumnes de mobilitat procedents d’altres universitats. 
 
La limitació de recursos requereix una priorització de les sol·licituds d'ajut que es presentin 
en aquesta convocatòria, en resposta a l'objectiu de facilitar l'accés a l'educació superior i, 
per tant, que l’estudiant pugui obtenir una titulació universitària. Aquest objectiu explica 
que la present convocatòria es dirigeixi a estudiants que cursin titulacions oficials a la UIB 
de graus i màsters oficials, afectats per una situació de dificultat econòmica d'urgent 
necessitat que els dificulta fer front al pagament dels preus acadèmics de matrícula. 
 
1. Objecte de la convocatòria 
 

1.1. La present convocatòria té per objecte regular la concessió d’ajuts de matrícula per 
al curs acadèmic 2015-16 i donar resposta a les necessitats produïdes com a 
conseqüència de situacions sobrevingudes a la unitat familiar, o al mateix 
sol·licitant, que hagin causat un perjudici econòmic greu que pugui dificultar la 
continuació dels estudis universitaris. 

 
1.2. Els ajuts cobriran els preus acadèmics de matrícula del curs 2015-16, una vegada 

deduïdes les exempcions aplicables (família nombrosa o una altra exempció 
aplicable al pagament dels preus públics que hagi pogut cobrir l'import d'aquests) i 
exclosos els preus per serveis administratius. 

 



1.3. Els ajuts cobriran únicament el cost de les primeres matrícules. En el cas que 
l’estudiant estigui matriculat en segona, tercera i quarta i successives matrícules, 
s’haurà de fer càrrec de la diferència. 

 
1.4. L’ajut es dedicarà a satisfer, en primer lloc, l’import pendent de pagament que 

tingui l’estudiant corresponent al curs 2015-16. La resta de la quantia, si escau, 
serà abonada directament al beneficiari en un sol pagament. 

 
1.5. El finançament d'aquesta convocatòria s'efectuarà amb càrrec a la partida 

pressupostària número 093401.2016/48410/331A, per un import de 85.000 euros 
imputables al pressupost de l'any 2016. En cas que la quantia total corresponent a 
les sol·licituds avaluades favorablement sigui superior a aquest import, els ajuts es 
distribuiran proporcionalment. 

 
2. Requisits generals dels sol·licitants 
 

Els alumnes que sol·licitin aquest ajut han de complir els requisits següents: 
 

2.1. Estar matriculat a la UIB en uns estudis oficials de grau o màster, durant el curs 
acadèmic 2015-16. (Als efectes d’aquesta convocatòria queden exclosos els 
alumnes matriculats en escoles adscrites i els alumnes de mobilitat procedents 
d’altres universitats). 

 
2.2. 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. 

 
2.3. Haver demanat beca general del Ministeri d'Educació, Cultura i Esport el curs 

2015-16 i que hagi estat denegada, o no haver-la demanat i, en qualsevol dels dos 
casos, haver sofert una circumstància personal sobrevinguda, que s’hagi produït a 
partir del dia 14 d’abril de 2015. 

 
2.4. Trobar-se en una situació econòmica de dificultat per circumstàncies personals 

sobrevingudes. Es consideren causes sobrevingudes: 
 

2.4.1. Defunció del pare, de la mare o del cònjuge del sol·licitant. 
2.4.2. Situació d’atur o expedient de regulació d'ocupació del sol·licitant, cònjuge 

i/o pares. 
2.4.3. Jubilació forçosa del pare, de la mare o del sol·licitant. 
2.4.4. Malaltia greu o accident greu del sol·licitant, del pare, de la mare o d'un 

familiar de primer grau. 
2.4.5. Desnonament. 



2.4.6. Altres circumstàncies excepcionals sobrevingudes no previstes que, segons 
el parer de la comissió avaluadora, constitueixin una situació de necessitat 
urgent, sempre que estiguin justificades documentalment. 

 
3. Requisits econòmics 
 

Els ingressos de la unitat familiar després de la causa sobrevinguda no poden superar el 
llindar de renda fixat en el llindar 3 establert a la Resolució de 30 de juliol de 2015 de 
la Secretaria d’Estat d’Educació, Formació Professional i Universitats, per la qual es 
convoquen beques de caràcter general per al curs acadèmic 2015-16 per a estudiants 
que cursin estudis postobligatoris. 

 
Nombre de membres de la família Euros 
Famílies d’un membre 14.112 
Famílies de dos membres 24.089 
Famílies de tres membres 32.697 
Famílies de quatre membres 38.831 
Famílies de cinc membres 43.402 
Famílies de sis membres 46.853 
Famílies de set membres 50.267 
Famílies de vuit membres 53.665 

 
A partir del vuitè membre, s’afegiran 3.391 euros per cada nou membre computable de 
la família. 

 
4. Requisits acadèmics 
 

4.1. Alumnes que es matriculen per primera vegada d’uns estudis de grau:  han 
d’acreditar una nota d’accés a la Universitat de 5 punts a la fase general. 

4.2. Alumnes de màster i alumnes de segon curs i de cursos posteriors de grau: haver 
estat matriculat el darrer curs universitari realitzat, dins els últims cinc anys, 
almenys de 30 crèdits i haver superat els percentatges dels crèdits matriculats 
següents: 

4.3. Branca de coneixement d’Arts i Humanitats: 50 per cent dels crèdits matriculats. 
4.4. Branca de coneixement de Ciències Socials i Jurídiques: 50 per cent dels crèdits 

matriculats. 
4.5. Branca de coneixement de Ciències de la Salut: 40 per cent dels crèdits matriculats. 
4.6. Branca de coneixement de Ciències: 30 per cent dels crèdits matriculats. 
4.7. Branca de coneixement d’Enginyeria o Arquitectura: 30 per cent dels crèdits 

matriculats. 
 
5. Incompatibilitats 
 



5.1. Aquest ajut és incompatible amb la beca general del Ministeri d’Educació, Cultura 
i Esport i amb qualsevol altra beca o ajut, amb la mateixa finalitat, que la persona 
sol·licitant pugui rebre d’altres entitats o persones públiques o privades. 

5.2. No es consideraran incompatibles els ajuts d’aquesta convocatòria amb les beques 
de col·laboració de la UIB, les beques de mobilitat i les borses d'ajuda per a la 
realització de pràctiques externes autoritzades per la UIB. 

5.3. A efectes d’incompatibilitat, la persona que sigui beneficiària d’aquest ajut està 
obligada a comunicar al Servei d’Alumnes de la UIB qualsevol altra beca o ajut 
amb la mateixa finalitat que hom li hagi pogut concedir i, en cas de ser 
incompatible, a la devolució, si escau, dels imports percebuts. 

 
6. Regles i procediment 
 

6.1. Model de sol·licitud i documentació a presentar: 
 

6.1.1. Imprès de sol·licitud, degudament signat, el qual es pot obtenir a través del 
web de la UIB (www.uib.es). 

6.1.2. Fotocòpia del DNI/NIE. 
6.1.3. Fotocòpia acreditativa del compte bancari del qual sigui titular, inclòs el 

codi IBAN. 
6.1.4. Carta d’un màxim de 500 paraules on s’expliqui la situació econòmica o 

familiar que dificulta la continuació dels estudis universitaris. 
6.1.5. Documentació acreditativa de la circumstància personal sobrevinguda 

al·legada (atur, malaltia, desnonament...), com ara: 
6.1.5.1. Certificat oficial de defunció. 
6.1.5.2. Certificat oficial de jubilació forçosa o d’incapacitat laboral 

permanent d'algun dels sustentadors de la família. 
6.1.5.3. Certificat oficial d’atur o d’expedient de regulació d'ocupació d'algun 

dels sustentadors principals de la família.  
6.1.5.4. Sentència o conveni regulador, en el cas de separació o divorci dels 

pares o del sol·licitant. 
6.1.5.5. Certificat oficial de malaltia greu o d’accident greu d'algun dels 

sustentadors principals de la família. 
6.1.5.6. Altres documents que demostrin una situació de necessitat 

econòmica urgent per al sol·licitant i que puguin ser considerats per la 
comissió avaluadora. 

6.1.5.7. Certificat de convivència on es detalli la totalitat de persones que 
conviuen durant l'any 2015 al domicili habitual de la unitat familiar del 
sol·licitant. 

6.1.5.8. Els  qui  al·leguin independència  familiar  i  econòmica  han  de  
justificar fefaentment que disposen de mitjans econòmics propis 
suficients que permeten aquesta independència, així com la titularitat o el 
lloguer del seu domicili habitual. 



6.1.5.9. Acreditació  de  la  situació  econòmica  actual:  ingressos  actuals  de  
la  unitat familiar, mitjançant còpia de la declaració de renda de cada un 
dels membres de la unitat familiar de l'any 2014. 

6.1.5.10. En cas que no es presenti la declaració de renda, s'ha d'aportar la 
informació següent: 

6.1.5.10.1. Certificat d’imputacions dels membres computables de la 
unitat familiar 

6.1.5.10.2. Certificat de la no-obligació de formalitzar la declaració de 
renda (ambdós documents els proporciona l’Agència Tributària) 

6.1.5.10.3. Certificat de dades cadastrals de la unitat familiar, tot indicant 
el valor cadastral dels immobles i el percentatge de titularitat 
corresponent (el domicili fiscal no es tindrà en compte per a la 
resolució d’aquestes ajudes) 

6.1.5.11. Altra documentació que el sol·licitant o la comissió avaluadora 
considerin adient. 

 
En qualsevol cas, la documentació ha d’acreditar que les circumstàncies 
sobrevingudes declarades han suposat un perjudici econòmic a l’alumne o a la 
unitat familiar, respecte de la situació anterior. 

 
7. Lloc de presentació  
 

Les sol·licituds s’han de presentar en el Registre General de la Universitat, campus 
universitari, carretera de Valldemossa, km 7.5, Son Lledó. (L’horari del Registre és de 
9 a 14 hores.) No es tramitaran les sol·licituds enviades per correu electrònic. 

 
8. Termini de presentació 
 

El termini de presentació de sol·licituds serà del dia 22 de febrer al dia 23 de març de 
2016. 

 
En el supòsit que, un cop assignats els ajuts, quedàs algun romanent es faria una nova 
convocatòria de resultes. 

 
9. Autorització per a l'obtenció de dades 
 

La presentació de la sol·licitud firmada pel sol·licitant i, en cas que sigui menor d’edat o 
no estigui emancipat, pel pare, mare o tutor legal del sol·licitant implica que, amb la 
firma esmentada declaren sota responsabilitat solidària el següent: 
 
9.1. Que accepten les bases d’aquesta convocatòria. 
9.2. Que les dades aportades a la sol·licitud s’ajusten a la realitat. 



9.3. Que autoritzen la UIB a obtenir, a través de les administracions corresponents, les 
dades necessàries per determinar el rendiment acadèmic i les dades necessàries de 
renda i patrimoni familiar a l’efecte de l’ajut. 

9.4. Que queden assabentats que la inexactitud en les circumstàncies declarades donarà 
lloc a la denegació i/o al reintegrament de l’ajut. 

9.5. Que coneixen la incompatibilitat d’aquests ajuts i que, en cas d’obtenir una altra 
beca o un ajut procedent de qualsevol administració o entitat pública o privada, ho 
hauran de comunicar a la UIB. 

 
10. Avaluació, adjudicació i notificació dels resultats 
 

10.1. La comissió de selecció estarà constituïda per: 
 

10.1.1. La vicerectora d’Alumnes, Titulats i Ocupabilitat. 
10.1.2. La Gerent, o persona que delegui. 
10.1.3. El Secretari General, o persona que delegui. 
10.1.4. El president del Consell Social, o persona que delegui. 
10.1.5. El president del Consell d’Estudiants, o alumne que delegui. 
10.1.6. El cap del Servei d’Alumnes, o persona que delegui. 

 
10.2. La comissió de selecció farà el control i seguiment de les sol·licituds 

presentades. Així mateix avaluarà i qualificarà les sol·licituds d’acord amb els 
criteris establerts a la present convocatòria, i el dia 15 d’abril de 2016 farà pública 
una proposta d’adjudicació amb els alumnes als quals els ha estat concedit l’ajut. 
En aquesta proposta d’adjudicació hi figuraran, també, els alumnes a qui s’ha 
denegat la sol·licitud, amb indicació de la causa per la qual s’ha denegat. 

 
10.3. La Comissió Avaluadora pot, si ho considera oportú, demanar l’opinió 

d’altres membres de la comunitat universitària per avaluar les sol·licituds 
presentades. 

 
10.4. Del dia 16 al dia 27 d’abril (ambdós inclosos) els alumnes podran presentar, 

si escau, al·legacions i aportar els documents i justificants que considerin oportú. 
 

10.5. En el termini màxim de deu dies a partir de la finalització del període 
d’al·legacions, la comissió de selecció farà pública la resolució amb la relació 
definitiva dels alumnes amb els ajuts concedits així com la relació definitiva dels 
alumnes amb els ajuts denegats. 

 
10.6. Aquesta resolució es notificarà a les persones interessades mitjançant un 

correu electrònic a l’adreça electrònica que hagin indicat a l’imprès de sol·licitud. 
 
11. Revocació de l’ajut  
 



11.1. La UIB pot revocar un ajut a instància de la comissió avaluadora en cas que 
es detecti ocultació o falsejament de dades per part de l'estudiant en el moment de 
sol·licitar-lo. 

 
11.2. La comissió avaluadora proposarà al Rector la revocació després de l'estudi 

de  l’informe  justificatiu  de  la  causa  de  revocació  i  oïda  prèviament  la 
persona interessada. Tot això sens perjudici de les accions legals que la Universitat 
pugui emprendre per possible frau, ocultació o falsejament de dades. 

 
12. Règim de recursos 
 

12.1. La resolució de la comissió avaluadora pot ser objecte de recurs d'alçada 
davant el Rector en els terminis establerts per la Llei 30/1992, de 26 de novembre, 
de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu 
comú.  

 
12.2. La resolució del Rector exhaureix la via administrativa, tot i que es pot 

interposar, d’acord amb el que determina la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de 
règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu 
comú, recurs contenciós administratiu, en els terminis establerts per la llei 
esmentada. 

 
13. Difusió 
 

La difusió d’aquesta convocatòria es farà mitjançant el tauler d’anuncis de la seu 
electrònica de la pàgina web de la UIB. 

 
14. Interpretació 
 

És competència de la comissió de selecció d’interpretar aquesta convocatòria i resoldre 
els dubtes que es plantegin sobre aquestes bases. 

 
Palma, 17 de febrer de 2016 
 


