Convocatòria d’ajuts de matrícula per a
treballadores i treballadors de la UAB. Curs
2011-2012
(Acord de la Comissió d’Economia i d’Organització de 30 de juny de 2011)
Introducció / Preàmbul.
Aquest document conté les normes d’aplicació general que afecten les treballadores i els
treballadors de la UAB pel que fa als ajuts a la matrícula. Amb aquestes normes es pretén aportar
a la comunitat universitària una eina d’organització, clara, completa, i ajustada a la legislació
actual vigent.

Article 1. Objecte de la normativa.
L’objecte d’aquest document és establir els supòsits i les condicions sota les quals el personal de
la Universitat Autònoma de Barcelona pot obtenir ajuts per a la matrícula del curs 2011-2012.

Article 2. Beneficiaris.
1. Són beneficiàries dels ajuts previstos en aquesta Normativa les persones que, en el moment
de presentar la sol·licitud de matrícula pertanyin a algun dels col·lectius següents:
1.1. El professorat dels cossos docents universitaris, de la UAB o d’altres administracions,
que prestin serveis a la UAB.
1.2. El personal funcionari d’administració i serveis, de la UAB o d’altres administracions,
que prestin serveis a la UAB.
1.3. El personal funcionari, de la UAB o d’altres administracions en serveis especials, encara
que no es trobin en servei actiu a la UAB.
1.4. El personal funcionari jubilat, sempre que en el moment de la jubilació es trobés en
situació de servei actiu a la UAB.
1.5. El personal d’Administració i Serveis laboral, en les condicions que es regulen en el
conveni col·lectiu del personal laboral de les universitats públiques catalanes vigent en el
període.
1.6. El professorat interí dels cossos docents universitaris amb dedicació a temps complet.
1.7. El personal d’Administració i Serveis interí amb dedicació a temps complet.
1.8. El professorat associat permanent estranger.

1.9. El personal Docent i Investigador laboral, en les condicions que es regulen a l’article 47
del I Conveni Col·lectiu del personal docent i investigador de les universitats públiques
catalanes:
Article 47. Ensenyament universitari.
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1. El PDI laboral actiu a temps complet, així com els jubilats i els que es trobin en
situació d’incapacitat permanent o provisional provinents de la mateixa dedicació,
tindran -ells, els fills a càrrec seu i el seu cònjuge o parella de fet- dret a un ajut
equivalent a l’import de la primera matrícula d’estudis oficials impartits en les
universitats públiques catalanes.
2. El PDI laboral a temps parcial tindrà dret a un ajut equivalent a l’import de la primera
matrícula en estudis oficials impartits en les universitats públiques catalanes.
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2. També en són beneficiaris, amb les mateixes condicions que els titulars, els fills, els orfes i el
cònjuge o parella de fet de les persones incloses en els apartats 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.6, 1.7 i 1.8
de l’article 2, i les persones amb dedicació a temps complet incloses a l’apartat 1.9 de l’article 2.

Article 3. Àmbit d’aplicació.
1. Els ajuts s’atorguen únicament per cursar estudis universitaris oficials impartits a universitats
públiques.
2. En el cas d’estudis cursats a la UOC i a centres adscrits a les universitats públiques
catalanes, l’ajut serà l’equivalent a l’import corresponent als preus públics de la matrícula.
3. Els ajuts de matrícula que preveu aquesta normativa són incompatibles amb qualsevol altre
ajut de matrícula concedit per la UAB en les seves diferents convocatòries.
4. Les persones que ja hagin gaudit d’ajuts de matrícula per a treballadores i treballadors de la
UAB no podran ser beneficiaris d’un ajut de matrícula d’uns estudis d’igual o inferior nivell als
estudis pels quals ja hagin estat beneficiaris. Per tant, els ajuts sufraguen a cada persona
exclusivament els preus públics d’una titulació, amb les excepcions següents:
4.1. Es podrà sufragar l’import d’un segon cicle a persones a qui s’hagi sufragat únicament
l’import del primer cicle d’una altra titulació.
4.2 Es podrà sufragar l’import de l’últim curs de grau a persones a qui s’hagi sufragat
únicament l’import d’una titulació finalitzada de primer cicle.
4.3. Es podrà sufragar un màster universitari a persones a qui s’hagi sufragat únicament
l’import d’una titulació de segon cicle, de primer i segon cicle o de grau.
4.4. Es podrà sufragar el doctorat a persones a qui s’hagi sufragat únicament l’import d’una
titulació de màster universitari, de segon cicle, de primer i segon cicle o de grau.
5. L’ajut sufraga l’import dels preus públics de les assignatures o cursos matriculats per primera
vegada, amb les excepcions següents:
5.1. Els ajuts sufragaran únicament l’import dels primers 32 crèdits matriculats i la tutela
acadèmica a les persones matriculades a estudis de doctorat regits pel RD 778/1998. En el
cas de l’alumnat matriculat a doctorats regits per decrets posteriors, es sufragarà únicament
l’import del seguiment dels estudis de doctorat durant els tres primers anys.

5.2. Els ajuts no comprenen en cap cas les assignatures, els mòduls o els crèdits
matriculats per segona vegada o posterior, convalidats, reconeguts, equiparats o adaptats,
les taxes i serveis extra acadèmics, l’assegurança escolar, les despeses de matriculació i
d’expedient acadèmic, així com qualsevol altra despesa de la qual no se’n reconegui
expressament la gratuïtat en aquesta normativa, sigui quina sigui la seva denominació.
6. L’obtenció de l’ajut a la matrícula previst en aquest document és incompatible amb qualsevol
altre tipus d’exempció total o parcial de matrícula. S’entendrà que les persones adjudicatàries de
l’ajut renuncien a qualsevol altre tipus d’exempció.
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7. A efectes fiscals, els ajuts concedits a les persones diferents de la treballadora o treballador
tenen la consideració de retribució en espècie de la treballadora o treballador que hi dóna dret, i,
en conseqüència, estan subjectes a la normativa fiscal corresponent.
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Article 4. Condicions de concessió dels ajuts
1. Per poder accedir als ajuts, les persones beneficiàries han de complir els requisits establerts
en els articles següents, en el moment de la presentació de la sol·licitud de matrícula.
2. Els ajuts sufragaran el 100% de l’import dels preus públics compresos a l’apartat 5 de
l’article 3 en els casos següents:
2.1. Personal comprès en els col·lectius descrits en els apartats 1.1, 1.2, 1.3 i 1.4 de
l’article 2.
2.2. Personal comprès en els col·lectius descrits en els apartats 1.5, 1.8 i 1.9 de l’article 2,
si té:
a. Contracte indefinit.
b. Contracte de durada igual o superior a un any.
c. Contracte inferior a 1 any, sempre que la persona interessada hagi prestat serveis a
la UAB durant un període igual o superior a un any immediatament anterior a la
data d’inici del termini de matriculació. Si els períodes de contractació durant el
darrer any es veuen interromputs com a màxim un mes no afectarà a la continuïtat
de l’antiguitat per a atorgar l’ajuda.
2.3. Personal comprès en els col·lectius descrits en els apartats 1.6 i 1.7, si té:
a. Contracte o nomenament de durada igual o superior a un any.
b. Contracte o nomenament entre sis mesos i un any, sempre que la persona
interessada hagi prestat els seus serveis a la UAB durant un període igual o
superior a un any immediatament anterior a la data d’inici del període de
matriculació. Si els períodes de contractació durant el darrer any es veuen
interromputs com a màxim un mes no afectarà a la continuïtat de l’antiguitat per a
atorgar l’ajuda.
3. Els ajuts sufragaran el 75% de l’import dels preus públics compresos a l’apartat 5 de l’article
3, en el cas del personal que pertanyi als col·lectius descrits en els apartats 1.5, 1.6, 1.7, 1.8 i
1.9, si té:
a. Contracte o nomenament de durada superior als sis mesos i inferior a un any.
b. Contracte o nomenament igual o inferior a sis mesos, sempre que la persona
interessada hagi prestat els seus serveis a la UAB durant un període superior als sis
mesos immediatament anteriors a la data d’inici del termini de matriculació.

4. Els ajuts sufragaran el 50% de l’import dels preus públics compresos a l’apartat 5 de l’article
3, en el cas del personal que pertanyi als col·lectius descrits en els apartats 1.5, 1.6, 1.7, 1.8 i
1.9, si té:
a. Contracte o nomenament de sis mesos de durada.
b. Contracte o nomenament inferior als sis mesos, sempre que la persona interessada
hagi prestat els seus serveis a la UAB en un període igual als sis mesos
immediatament anteriors a la data d’inici del termini de matriculació.

Article 5. Procediment de sol·licitud
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1. Ajut equivalent al 100% de l’import de la matrícula.
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1.1 Per a estudis a centres propis de la UAB i d’altres universitats públiques catalanes.
a) Al personal de la UAB amb un ajut d’import equivalent als preus públics de la matrícula,
sempre i quan compleixin les condicions que s’estableixen a l’article 3, que es matriculi a
qualsevol centre propi de la UAB se li aplicarà la gratuïtat automàticament.
b) Els beneficiaris del personal de la UAB amb un ajut d’import equivalent als preus públics
de la matrícula que es matriculi a qualsevol centre propi de la UAB, així com el personal
de la UAB i els seus beneficiaris que es matriculin a una altra universitat pública catalana,
caldrà que presentin, en el moment de formalitzar la matrícula, la documentació següent:
• Certificació acreditativa de les circumstàncies necessàries per ser beneficiari d'un
ajut a l'estudi, (emès per l'Àrea de Gestió i d'Administració de Recursos Humans i
específic per l'ajut a la matrícula) solament vigent pel curs que s’emet.
• Fotocòpia del llibre de família (si s'ha de justificar la condició de parentiu).
• Fotocòpia del carnet de família nombrosa (si és el cas).
c) Les persones beneficiàries que s’hagin matriculat sense aplicar la gratuïtat d’aquests
ajuts hauran de sol·licitar el reintegrament, abans que passi un mes de la data de
matrícula, presentant la documentació que s’especifica a continuació:
• Sol·licitud d'ajut
• Certificació acreditativa de les circumstàncies necessàries per a ser beneficiari
d'un ajut a l'estudi (emès per l'Àrea de Gestió i d'Administració de Recursos
Humans i específic per l'ajut a la matrícula).
• Resguard acreditatiu d'haver abonat l'import de la matrícula.
• Fotocòpia del llibre de família (si és el cas d'haver de justificar la condició de
parentiu).
• Fotocòpia del carnet de família nombrosa (si és el cas).
1.2. Per a estudis a centres adscrits de la UAB, d’altres universitats públiques catalanes i a
centres propis d’altres universitats públiques espanyoles.
El personal de la UAB i els seus beneficiaris han d'abonar l'import de la matrícula i sol·licitar el
reintegrament, en el termini d’un mes des de la data de matriculació, presentant la
documentació que s'especifica a continuació:
• Sol·licitud d'ajut
• Certificació acreditativa de les circumstàncies necessàries per a ser beneficiari
d'un ajut a l'estudi (emès per l'Àrea de Gestió i d'Administració de Recursos
Humans i específic per l'ajut a la matrícula).
• Resguard acreditatiu d'haver abonat l'import de la matrícula.

•
•
•
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Fotocòpia del llibre de família (si és el cas d'haver de justificar la condició de
parentiu).
Fotocòpia del carnet de família nombrosa (si és el cas).
Fotocòpia de la matrícula (no necessària per aquells estudiants matriculats en
centres propis de la UAB).
Full de dades bancàries o fotocòpia del número del compte bancari.
Fotocòpia compulsada de l'expedient acadèmic (no necessari si al full de la
matrícula hi consta el nombre de vegades que s'ha matriculat de
l'assignatura/crèdits).

2. Ajut parcial de l’import de la matrícula
El personal de la UAB amb un ajut parcial de la matrícula (75% i 50%) i els seus beneficiaris, han
d'abonar l'import de la matrícula i sol·licitar el reintegrament, presentant la mateixa documentació
que s'especifica en el punt 1.1 c), però substituint el Certificat d’ajut a l’estudi per la Certificació
de serveis prestats a la UAB,en el termini d’un mes des de la data de matriculació.

Article 6. Resolucions
1. Les sol·licituds es resoldran en el termini de quatre mesos des de la data de la seva
presentació. Quan la resolució impliqui l’abonament de l’ajut, aquest es farà efectiu en el mateix
termini i s’avisarà la persona sol·licitant per correu electrònic.
2. Les resolucions negatives s’emetran i comunicaran individualment per correu postal.
3. El 10 de juny de 2012 es publicarà a la pàgina de beques d’estudi de la UAB la relació de les
persones beneficiàries.

Article 7. Entrada en vigor
Aquesta normativa serà aplicable durant el curs acadèmic 2011-2012.

