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CONVOCATÒRIA D’AJUTS A L’ESTUDI DE  LA UNIVERSITAT DE VIC  

CURS 2013 - 2014 

 
D’acord amb el conveni de col·laboració signat entre l’Agència de Gestió d’Ajuts Universitaris i de Recerca 
(AGAUR) del Departament d’Universitats, Recerca i Societat de la Informació de la Generalitat de 
Catalunya  i la Universitat de Vic (UVic) pel finançament d’ajuts a l’estudi d’aquesta universitat, 
s’estableixen les següents bases: 
 
 
PUNT 1 – L’OBJECTE L’AJUT 

 
La present convocatòria  té com a finalitat convocar per al curs acadèmic 2013/2014 ajuts a l’estudi 
destinats als estudiants matriculats en ensenyaments oficials de graus, primer cicle, primer i segon cicle o 
només segon cicle impartits en el campus de Vic. 
 
 
PUNT 2 – PERIODE D’EXECUCIÓ DE L’ACTIVITAT 

 
El període d’execució d’aquesta convocatòria d’ajut és per al curs acadèmic 2013-2014. 
 
 
PUNT 3 – SOL·LICITANTS 

 
Aquest ajut el podran sol·licitar els estudiants que estiguin matriculats el curs acadèmic 2013-2014 a 
qualsevol carrera oficial de la UVic.  
 
Resten exclosos de la present convocatòria els estudiants matriculats a : 
 

- Ensenyaments de caràcter no oficial, és a dir, títols propis de la universitat 
- Ensenyaments de postgrau, màsters i d'altres d’extensió universitària. 
- Ensenyaments de tercer cicle. 
- Màsters Universitaris 
- Grau de Disseny impartit en el centre BAU 

 
PUNT 4 – REQUISITS 

 
- Tenir la nacionalitat espanyola o posseir la nacionalitat d’un Estat membre de la Unió 

Europea. En aquest últim cas es requerirà que la persona sol·licitant o els seus sustentadors 
estiguin treballant a Espanya l’any 2012. 
En el supòsit d’estudiants no comunitaris s’aplicarà el que disposa la normativa sobre els 
drets i llibertats dels estrangers a Espanya i la seva integració social. 
 

- Haver presentat la sol·licitud del Ministeri d’Educació en el curs 2013 -2014. 
 

4.1 – REQUISITS ACADÈMICS 
 

4.1.1 - Estar matriculat en el curs 2013-2014 a qualsevol dels estudis adreçats a l’obtenció d’un títol oficial 
de primer cicle, de primer i segon cicle , només de segon cicle i estudis de Grau. 

 
 

• Estudiants que inicien per primera vegada estudis universitaris hauran d’estar matriculats de 
totes les assignatures obligatòries que integren el primer curs. 
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• Estudiants de segon curs o posteriors hauran d’estar matriculats d’un mínim de 54 crèdits .  
 

• Estudiants que inicien ensenyaments de segon cicle, ensenyaments semipresencials o aquells 
ensenyaments que el centre organitza en un itinerari més llarg s’hauran de matricular d’un mínim 
de 30 crèdits. 

 
L’estudiant ha d’estar matriculat del mínim de crèdits exigible (punt 4.1.1) en el moment de la 
presentació de la sol·licitud d’aquest ajut. En cas contrari l’ajut serà denegat. 
 
Excepcionalment, en els casos que per raó de l’organització acadèmica del centre, l’estudiant no s’ha 
pogut matricular del nombre mínim de crèdits , podrà tenir accés a aquest ajut si es matricula de tots els 
crèdits possibles, encara que no arribi al mínim. 
No es podran acollir a aquest supòsit aquells estudiants que, per raó del seu rendiment acadèmic en els 
cursos anteriors, no s’hagin pogut matricular del nombre de crèdits previstos en els punts anteriors. 

 
No serà exigible aquest mínim si l’alumne es matricula de tots els crèdits per acabar la carrera. 

 
Els crèdits convalidats i/o adaptats per primer i segon cicle o reconeguts per Grau, no es tindran en 
compte pel còmput del mínim matriculat . 

 
En el càlcul de crèdits mínims matriculats es tindran en compte els crèdits obtinguts per reconeixement i 
els crèdits que es puguin acreditar que s’obtindran per aquesta via  durant el curs acadèmic 2013 - 2014. 
 
Els complements de formació que es cursin simultàniament amb estudis de segon cicle es tindran en 
compte tant pel càlcul de crèdits matriculats com pel de crèdits aprovats. En el supòsit que l'estudiant 
només es matriculi de complements de formació, aquest no tindrà dret a l’ajut. 
 
L’estudiant de nou accés que realitza un primer curs i té convalidacions o reconeixements en els estudis 
de Graus, s’haurà de matricular de totes les assignatures que integren el primer curs, tant les que cursarà 
com les que se li convalidaran o reconeixeran.  

 
4.1.2 – Els estudiants de segon curs o posteriors han d’haver aprovat el 90% dels crèdits matriculats en el 
curs anterior en el cas d’ensenyament tècnics i el 100% en la resta d’ensenyaments. 
 
En el cas de que l’estudiant no hagi cursat estudis l’any anterior, els requisits acadèmics que haurà de 
complir són els de l’últim any cursat. 
 
L’estudiant que accedeixi a un ensenyament de la UVic havent cursat un únic curs acadèmic a un altre 
ensenyament serà considerat com a estudiant de nou accés i l’únic requisit acadèmic exigible serà 
l’establert en el punt 4.1.1. 
 
 
Es revocarà l’ajut i s’exigirà la devolució de la totalitat de la quantitat rebuda en el cas que : 
 

1- L’estudiant es doni de baixa de l’ensenyament pel qual havia sol·licitat l’ajut. 
2- L’estudiant modifiqui el nombre de crèdits matriculats, essent aquest inferior al mínim 

exigible establert en el punt 4.1. 
 

 
4.2 – REQUISITS ECONÒMICS 

 
4.2.1 – Per tenir accés a l’ajut la renda de la unitat familiar de la persona sol·licitant no podrà superar 
els llindars següents : 
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  Famílies d’un membre…………………..19.014,00 euros 
  Famílies de dos membres………………27.937,00 euros 
  Famílies de tres membres………………33.952,00 euros 

Famílies de quatre membres ..………40.384,00 euros 
Famílies de cinc membres………………45.138,00 euros 
Famílies de sis membres………..………48.727,00 euros 
Famílies de set membres……..…………52.278,00 euros 
Famílies de vuit membres………….……55.812,00 euros 

 
A partir del vuitè membre, s’afegiran 3.526,00 euros per cada membre computable. 
 
La renda neta familiar s’obtindrà per la suma dels ingressos propis obtinguts per cada un dels  
membres computables de la unitat familiar, independentment de la seva procedència, durant l’any 
2012. En el cas dels ingressos obtinguts pels membres que no siguin el cap de la unitat familiar o el seu 
cònjuge només es computarà el 50 %. 

 
Per al càlcul de la renda familiar són membres computables de la família el pare, mare, o el tutor legal, 
el/la sol·licitant, el/les germans/es menors de 25 anys que convisquin al domicili familiar a 31 de 
desembre de 2012 i els de més edat quan es tracta de disminuïts físics, psíquics i sensorials, així com 
els ascendents del pares (avis) que justifiquin residir al mateix domicili mitjançant un certificat 
municipal. 
 
En el cas de divorci, separació legal o de fet dels pares, no es considera membre computable el pare o 
la mare que no convisqui amb el sol·licitant de l’ajut, sens perjudici que a la renda familiar s’inclogui la 
seva contribució econòmica. Té la consideració de membre computable, si escau, el nou cònjuge o la 
persona unida per anàloga relació, per això les rendes i el patrimoni del qual s’inclouen en el còmput 
de la renda i el patrimoni familiar. 
 
En el cas que el propi sol·licitant constitueixi una unitat familiar independent, es consideraran 
membres computables el o la cònjuge o, si escau, la persona a la qual estigui unida en anàloga relació, 
així com els fills d’aquesta unió. 
 
En el cas que la persona sol·licitant al·legui independència familiar i econòmica, ha de justificar 
fefaentment aquesta condició mitjançant documents que ho demostri: 
 

- Mitjans econòmics , el sol·licitant haurà de demostrar que té uns ingressos no inferiors al 
salari mínim interprofessional establert pel Ministeri de Treball i Immigració per l’any 2012 en 
el Real Decreto 1888/2011 de 30 de desembre (BOE nº 315) que són de 641,40 euros/mes, 
essent el còmput anual no inferior a 8.979,60 euros anuals. En cas contrari s’entendrà que la 
independència no està provada i l’ajut serà denegat. 
 

- Personal : la titularitat del seu domicili familiar (lloguer o propietat) corresponent a l’any 
2012. 

 
De no justificar-ho la sol·licitud serà objecte de denegació 
 
La renda familiar a efectes de l’ajut s’obté per agregació de les rendes de l’exercici 2012 de cada un 
dels membres computables de la unitat familiar que hagin obtingut ingressos. 
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4.2.2 - Per la determinació de la renda dels membres computables que hagin presentat declaració per 
a l’impost sobre la renda de les persones físiques, es procedeix de manera següent: 
 
       Base imponible general   
 +    Base imponible de l’estalvi  

- Saldo net negatiu dels guanys i pèrdues patrimonials d’exercicis anteriors a 2011. 
- Saldo net negatiu dels rendiments de capital mobiliari del 2009, 2010 i 2011. 
- Quota resultant de l’autoliquidació 

                   _______________________ 
  RENDA NETA 

 
4.2.3 Per determinar la renda dels membres computables que obtinguin ingressos propis i no hagin 
presentat la declaració de l’IRPF,  o sol·licitud de devolució  es calcularà : 
 
  RENDA = Ingressos propis – retencions  – cotitzacions 
 
4.2.4 – Deduccions de la renda familiar. 
Un cop obtinguda la renda neta familiar segons els punts anterior, es podran fer les següents 
reduccions : 
  

- 500,00 euros per cada germà, inclòs el sol·licitant que convisqui en el domicili familiar en el 
cas de famílies nombroses de primera categoria o general i 765,00 euros si es tracta de 
famílies nombroses de segona o especial. 

 
- El 20%  de la renda familiar disponible en els casos següents: 

 
a- Quan la persona principal, el seu cònjuge o el sol·licitant tingui declarada la incapacitat 

permanent absoluta d’acord amb la legislació laboral i l’única font d’ingressos que tingui 
la unitat familiar sigui la pensió percebuda per aquesta invalidesa. 

b- Quan la persona principal sigui vídua o cònjuge separat legalment o de fet, sempre que 
l’única font d’ingressos de la unitat familiar sigui la pensió o els aliments percebuts. 

c- Quan la persona principal es trobi en situació d’atur i no percebi prestació per 
desocupació. 

d- Quan la persona principal sigui pare o mare solter/a, vidu/vídua o separat/a legalment o 
de fet i no tingui altra font d’ingressos que la procedent del seu treball. 

e- Quan el sol·licitant sigui orfe absolut i depengui econòmicament de la seva pensió 
d’orfandat o d’un altra unitat familiar. 

f- Quan el sol·licitant tingui una minusvalia legalment qualificada de grau igual o superior al 
33%. 

Per tal d’efectuar les deduccions corresponents, s’ha de justificar documentalment, amb la certificació 
oficial. 
 
En el cas que el sol·licitant al·legui un canvi en la situació econòmica de la unitat familiar degut a una 
situació d’atur de la persona principal, es tindrà en compte depenent del mes de començament de 
l’atur. 
 
4.2.5 – Llindars de patrimoni del conjunt dels membres computables de la família que no es poden 
superar, independentment de quina sigui la renda familiar computable: 
 

 
a- La suma dels valors cadastrals de les finques urbanes supera la quantitat de 42.900,00 euros, 

exclòs l’habitatge habitual. En el cas que la data d’efecte de l’última revisió cadastral fos: 
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- l’1 de gener de 1990 fins el 31 de desembre 2002 aquests valors es 
        multiplicaran per 0,49. 

- Els revisats en el 2003  es multiplicaran per 0,43 
- Els revisats en el 2004 es multiplicaran per 0,37 
- Els revisats en el 2005 es multiplicaran per 0,30 
- Els revisats en el 2006 es multiplicaran per 0,26 
- Els revisats del 2007 al 2008 es multiplicaran per 0,25 
- Els revisats del 2009 es multiplicaran per 0,26 
- Els revisats del 2010 es multiplicaran per 0,28 
- Els revisats del 2011 es multiplicaran per 0,30 
- Els revisats del 2012 es multiplicaran per 0,32 

En el cas de municipis situats a la Comunitat Foral de Navarra, el valor cadastral es multiplicaran 
per 0,5. 
 
b- La suma dels rendiments nets reduïts del  capital mobiliari més el saldo net positius de guanys 

i pèrdues patrimonials de la unitat familiar, excloent-ne les subvencions rebudes per 
l’adquisició o la rehabilitació de l’habitatge habitual, i si s’escau, la renda bàsica 
d’emancipació, no pot superar els  1.700,00 euros. 

 
L’ocultació de qualsevol font de renda o element patrimonial dóna lloc a la denegació de l’Ajut. 
 
PUNT 5 – QUANTIA DE L’AJUT 

 
La quantia de l’ajut dependrà dels coeficients assignats : 
 
5.1 Preu de la carrera on estigui matriculat l'estudiant d'acord amb els trams establerts a la UVic.  
S'assignen els següents coeficients: 
 

                             Graus Diplomatures - Llicenciatures 
 

 
Coeficient  
      1 

 
Mestre Ed. Infantil i Primària, Educació 
Social, Infermeria, Teràpia Ocupacional, 
Treball Social, Marketing i Comunicació 
Empresarial 
 

 
Mestre esp. Educació Especial, Infantil, 
Primària, Llengua Estrangera, Educació 
Física, Educació Social, Psicopedagogia, 
Infermeria, Teràpia Ocupacional, Turisme, 
Turisme/PIRP, Biblioteconomia i 
Documentació 

 
 
Coeficient   
   1,06 

 
Ciències de l’Activitat Física i l’Esport, 
Traducció i Interpretació, Llengües 
Aplicades i Comunicació Intercultural, 
Psicologia, Fisioteràpia, Administració i 
Direcció d’Empreses, Publicitat i Relacions 
Públiques, Periodisme, Comunicació 
Audiovisual 

 
Ciències de l’Activitat Física i l’Esport, 
Fisioteràpia, Ciències Empresarials, 
Administració i Direcció d’Empreses, 
Publicitat i Relacions Públiques, 
Periodisme, Comunicació Audiovisual, 
Traducció i Interpretació,  ADE/PIRP 

 
Coeficient   
     1,10 

 
Nutrició Humana i Dietètica, Enginyeries, 
Ciències Ambientals, Tecnologia i Gestió 
Alimentària, Biotecnologia, Biologia, 
Multimèdia. 

 
Nutrició Humana i Dietètica, Enginyeries 
Tècniques, Ciències Ambientals, Ciència i 
Tecnologia dels Aliments, Organització  
Industrial, Biotecnologia 
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5.2 De la distància entre el domicili familiar i la Universitat de Vic. 
 

a- menys de 20 Km.     - coeficient 1 
b- de 20 a 50 Km.  - coeficient 1,06 
c- més de 50 Km. - coeficient 1,10 

 
  

En cap cas la quantia de l’ajut pot superar el 60% de l’import total de la matrícula. 
 
L’adjudicació d’aquest ajut podrà ser revocat en el cas que es descobreixi que en la concessió es va 
incórrer en ocultació o falsejament de dades. 
 
 
PUNT 6 – SOL·LICITUDS I DOCUMENTACIÓ 
 
L’imprès de sol·licitud i les bases corresponents es poden obtenir a la pàgina web de la UVic. La sol·licitud 
s’ha de complimentar a la mateixa pàgina web, imprimir, signar i presentar-la junt amb tota la 
documentació requerida a l’Àrea de Gestió Acadèmica dins del termini establert per aquesta 
convocatòria. 
 
La documentació que cal adjuntar a l’imprès degudament omplert es la següent: 
 
 

1. Fotocòpia del NIF/NIE de la persona sol·licitant i de tots els membres computables de la 
unitat familiar de 14 anys o més, d’acord amb el que establert el punt  4.2.1. 

 
2. Documentació acreditativa dels ingressos corresponents al exercici 2012 de la unitat familiar: 
 

- Fotocòpia completa de la declaració de l’Impost sobre la Renda de les Persones Físiques 
(IRPF) del 2012 de tots els membres computables de la Unitat familiar que hagin fet 
declaració o Fotocòpia de l’Esborrany de la declaració de renda 2012. 
 

- Fotocòpia de rendes i pensions exemptes de declarar: pensions de la Seguritat Social ( 
invalidesa, jubilació, orfandat, viduïtat, etc..) 

 
- Certificat de les dades de què disposa l’Agència Tributària de tots els membres 

computables que hagin obtingut ingressos durant l’any 2012 i no hagin presentat 
declaració de renda. 

 
3. Fotocòpia de la credencial de becari del Ministeri d’Educació o AGAUR corresponent al curs 

2012/2013. Aquests estudiants restaran exempts de presentar la documentació sol·licitada a 
l’apartat 2- 

 
4. Fotocòpia dels rebuts de l’impost sobre bens immobles de l’any 2012, de caràcter urbà 

(excepte de l’habitatge habitual) que pertanyen a la unitat familiar. 
 

5. Documentació acreditativa de les situacions descrites en el punt 4.2.4 que donen dret a les 
deduccions en el càlcul de la renda familiar neta :  

 
- Família Nombrosa: fotocòpia del carnet de família nombrosa vigent 
- Minusvalia : Certificat /Resolució on consti el grau de disminució. 
- Família Monoparental: Certificat Municipal de convivència  i/o fotocòpia del    
  carnet de família monoparental. 
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6. En el cas de que el sol·licitant al·legui independència econòmica- familiar, justificant de la 

titularitat o lloguer del seu domicili familiar. 
 

7. Dades del compte bancari a nom de l’alumne per tal d’efectuar el pagament en el cas de que 
sigui becari. 

 
8. Fotocòpia de l’imprès de la matrícula corresponent al curs 2013-2014. 

 
9. Qualsevol altra documentació necessària per a la justificació de la situació acadèmica, 

econòmica o personal al·legada pel sol·licitant. 
 
La presentació de la sol·licitud comporta que la persona sol·licitant coneix i accepta la normativa que 
regeix  la concessió d’aquest ajut. 
 
La comissió avaluadora podrà sol·licitar documentació complementària no establerta en aquesta 
convocatòria sempre que ho cregui oportú per la correcta resolució de l’Ajut UVIC. 
 
 
PUNT 7 – FORMA I TERMINI DE PRESENTACIÓ DE SOL·LICITUDS 

 
La sol·licitud d’ajut a l’estudi de la UVic s’ha de presentar degudament omplerta en format paper junt 
amb tota la documentació requerida en el punt 6 a la l'Àrea de Gestió Acadèmica de la UVic. 
 
El termini per a la presentació de sol·licituds s’iniciarà el  l’endemà de la publicació de les bases a la 
pàgina web de la UVIC i finalitzarà el dia 19 de novembre de 2013 a les 18:00 hores. 
 
 
PUNT 8 – CRITERIS OBJECTIUS D’ATORGAMENT DE LA SUBVENCIÓ . AVALUACIÓ  I SELECCIÓ 

 
Es constituirà una comissió d’avaluació i selecció formada per: 
 

- Un representant de la Direcció General d’Universitats. 
- Dos representants de l’AGAUR. 
- Dos representants de la UVic 

 
La comissió d’avaluació i selecció podrà: 
  

a- Demanar al sol·licitant de l’ajut documents complementaris per tal de resoldre situacions 
concretes. 

 
b- Ponderar les situacions d’excepcionalitat (malalties greus, accidents i altres) que hagin impedit al 

sol·licitant superar els requisits previstos en aquesta convocatòria, sempre que s’acrediti 
fefaentment. 

 
c- Proposar la denegació de l’ajut en el cas de que hagi ocultació de dades personals, patrimonials o 

econòmiques. 
 

 
Abans de l’ ingrés de l’Ajut es cotejaran les dades econòmiques, patrimonials i familiars que consten en 
l’Ajut UVIC amb les dades de resolució de la beca del Ministeri d’Educació. En el cas que és detecti 
ocultació de dades l’Ajut serà revocat. 
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PUNT 9 –  IMPORT MÀXIM DESTINAT A LA CONVOCATÒRIA 

 

La dotació total d’aquesta convocatòria es de 214.905,82 euros els quals es distribuiran de la següent 
forma: 

a. 210.097,72 euros es repartiran entre el total de beques concedides ponderades pels 
coeficients especificats en el punt 5 de la convocatòria.  

 
b. 4.808,10 euros per resoldre les al·legacions que es podran presentar en el termini d’un mes a 

comptar a partir de la data de publicació de la resolució. 
 
En el cas de no esgotar l’import de la dotació total destinada a la convocatòria, la Comissió de selecció 
decidirà la seva aplicació dintre del concepte “ajuts a l’estudi”. 
 
L’import total d’aquesta convocatòria, així com la seva distribució, es podrà veure afectada en el cas de 
que l’AGAUR no ratifiqui i/o aboni a la Uvic la quantia total que s’ha compromès a aportar en concepte de 
finançament d’ajuts a l’estudi a la Universitat.  
 

 

PUNT 10 – ÒRGAN COMPETENT PER A LA TRAMITACIÓ 

 
L’òrgan competent per la tramitació de les sol·licituds d’ajuts objecte d’aquesta convocatòria es la 
secció de beques de la Universitat de Vic. 

 
 
PUNT 11 – ORGAN COMPETENT DE LA RESOLUCIÓ 

 
La Comissió de selecció presentarà una proposta d’ajuts acceptats, denegats i exclosos.  
Serà el Vicerector d’Ordenació Acadèmica i Professorat qui signarà la resolució .  

 
 
PUNT 12 – MITJÀ DE NOTIFICACIÓ  DE LA RESOLUCIÓ 

 
La resolució es farà pública mitjançant llistat d’ajuts concedits amb l’import i dels ajuts denegats i 
exclosos amb el motiu de denegació o d’exclusió a la pàgina web de la UVic. 

 
 
PUNT 13 –  TERMINI PER NOTIFICAR LA RESOLUCIÓ 

 
La resolució de concessió, denegació i exclusió serà publicada el 20 de desembre del 2013 a la pàgina 
web de la UVic 

 
 
PUNT 14 – PAGAMENT 

 
El pagament de l’ajut es farà directament a la persona beneficiària mitjançant transferència bancària, 
d’acord amb la base 16 d’aquesta convocatòria. 

 
 
PUNT 15 – INCOMPATIBILITAT 

 
Aquests ajuts són compatibles amb les beques a l’estudi que atorga el Ministeri d’Educació. 
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PUNT 16 – CIRCUMSTÀNCIES QUE, COM A CONSEQÜÈNCIA DE L’ALTERACIÓ DE LES CONDICIONS 

TINGUDES EN COMPTE PER A LA CONCESSIÓ DE LA SUBVENCIÓ, PODRAN DONAR LLOC A LA 

MODIFICACIÓ DE LA RESOLUCIÓ 
 
L’òrgan de gestió podrà revocar l’ajut si es dona qualsevol de les circumstàncies següents: 
 

1- Ocultació o Falsificació de dades. 
2- Donar-se de baixa total o parcialment abans del tancament de la convocatòria. 

Sempre i quan aquesta variació comporti que el sol·licitant ja no reuneixi els requisits establerts 
en la convocatòria per l’atorgament de l’ajut. 

 
 
 
PUNT 17 – TERMINI I FORMA DE JUSTIFICACIÓ DE L’AJUT 

 
Aquests ajuts es justificaran mitjançant el full de matrícula acompanyat dels documents acreditatius del 
seu pagament. El full de matrícula es presentarà junt amb la sol·licitud de l’ajut en el període establert en 
la convocatòria, que comença l’endemà de la seva publicació i finalitza el 19  de novembre del 2013. 
 
 
PUNT 18 – RECLAMACIONS 

 
Contra la resolució de concessió, denegació i exclusió dels ajuts els interessats podran interposar 
reclamació davant el Vicerector d’Afers Acadèmics, segons model que es facilitarà a la pàgina web de la 
UVic. 
 
El període per la presentació de les reclamacions s’iniciarà l’endemà de la publicació de la resolució a la 
pàgina web de la UVic i finalitzarà al cap de 30 dies hàbils.  
 
Les reclamacions seran resoltes en el termini de quinze dies a comptar des de la data de finalització del 
període de reclamació i es publicarà a la pàgina web de la UVic. 
 
 
 
 
 
Vicerector d’ Ordenació Acadèmica i Professorat  
 
 Vic,  28  d’octubre  de 2013 
 


