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EXTENSIÓ DEL TERMINI DE PRÉSTEC - CONVOCATÒRIA ESPECIAL 
D’AJUTS PER A LA CESSIÓ TEMPORAL D’EQUIPAMENT INFORMÀTIC I DE 
CONNECTIVITAT DURANT EL PRIMER SEMESTRE DEL CURS 2020-2021, 
AMB LA FINALITAT D’AFRONTAR LA SITUACIÓ D’EMERGÈNCIA 
SANITÀRIA PROVOCADA PEL CORONAVIRUS COVID-19 .  

 
    

 
1. Àmbit d’aplicació 

Convocatòria dirigida a les estudiants i els estudiants que tenen concedit un ajut de 
cessió de material informàtic pel 1r semestre del curs 2020-2021, i que necessitin 
seguir utilitzant el material cedit al segon semestre del curs. 

2. Requisits 
a) Tenir concedit l’ajut de cessió de material al 1r semestre del curs 2020-2021 
b) Presentar la sol·licitud d’extensió del préstec, pel 2n semestre del curs 2020-2021 

 
3. Termini de sol·licitud 

Del 11 al 24 de gener de 2021 

4. Procediment de sol·licitud. 

L’alumnat que vulgui sol·licitar l’extensió de l’ajut ha de procedir tal com s’explica a 
continuació  

Escriure un correu electrònic a l’adreça coordinacio.beques@uab.cat. El correu 
electrònic ha de ser escrit obligatòriament des de l’adreça institucional de la persona 
interessada (@e-campus.uab.cat). Les sol·licituds que arribin des d’altres comptes de 
correu es consideraran nul·les. 

Al correu electrònic cal fer constar obligatòriament les següents dades: 

- Assumpte del correu: EXTENSIÓ Ajut COVID 1r semestre 2020-21  
- Cognom 1 Cognom 2, Nom 
- NIA 
- DNI 
- Material que té en préstec: Portàtil, Portàtil +WIFI, o només WIFI 
- Sol·licito l’extensió del préstec del material per al 2n semestre del curs 2020-

2021 
És imprescindible fer constar totes les dades sol·licitades 
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5. Procediment d’adjudicació 

Es revisaran les sol·licituds presentades i es comprovarà que les persones sol·licitants  
compleixen els requisits que s’estableixen en aquesta convocatòria. 

Totes les sol·licituds d’extensió del termini de préstec seran resoltes favorablement, 
si no es detecta cap us incorrecte del material per part de les persones sol·licitants. 

Si no es presenta la sol·licitud d’extensió, s’entendrà que no es vol renovar el préstec, 
i des de la UAB es contactarà amb les persones afectades per tal de informar-les de 
com efectuar la devolució dels equips.  

6. Data de resolució 

1 de febrer de 2021 

La resolució es publicarà en la pàgina web beques d’estudi. 

7. Obligacions de les persones beneficiaries 

a) Tenir cura del material prestat, i fer-ne un bon ús. 
b) Respectar les condicions d’utilització d’internet que determini l’operadora que 

presti el servei, així com l’estipulat a la legislació vigent referent a drets d’autor, 
etc.... Les persones beneficiaries hauran de respectar les condicions establertes 
per l’accés a la connexió d’internet que la UAB hagi acordat amb les empreses 
operadores. 

c) Utilitzar la connexió a internet únicament per activitats acadèmiques. Atès que 
el servei de dades tindrà una limitació de gb/mes, cal fer-ne un ús adequat per 
tal de no esgotar les dades a mig mes.  

d) Recollir el material assignat pels mitjans que la UAB determini, en la data que li 
sigui comunicada.  

e) Retornar el material prestat en les mateixes condicions que el va recollir, i pel i 
mitjans i la data que se li comuniqui des de la UAB. 

f) La UAB queda expressament exonerada de les conseqüències de qualsevol ús 
fraudulent que es pugui fer des dels aparells i connexions subministrades 
mentre duri el préstec dels mateixos. 

g) La UAB es reserva el dret de cancel·lar unilateralment els contractes si es detecta 
un ús fraudulent o indegut per part de les persones beneficiaries, o bé quan 
determini que ha finalitzat la necessitat per la qual s’ha establert aquest ajut, 
que en cap cas podrà superar els límits temporals establerts al punt 3. 

h) Les persones beneficiàries hauran de donar el seu compromís escrit de que 
accepten les condicions del préstec del material abans de la seva tramesa, pels 
mitjans que els comunicarà la UAB una vegada publicada la resolució dels ajuts. 
 
 

Bellaterra (Cerdanyola del Vallès), 11 de gener de 2021 


