Beques Impuls – Curs 2018-2019 – Bases de la convocatòria
La realitat demostra que l’accés a la universitat per als estudiants amb discapacitat
suposa moltes vegades un gran repte personal i econòmic tant per a ells com per a les
seves famílies. El sistema de prestacions i beques actual és insuficient per a cobrir les
necessitats d’aquests estudiants, sobretot els que es troben en situació de
dependència.
El suport que requereixen aquest percentatge d’estudiants amb discapacitat per
accedir a la universitat ha de ser possible amb ajudes econòmiques que complementin
l’actual sistema de prestacions facilitant la igualtat d’oportunitats vers la resta
d’estudiants i fomentant el desenvolupament de polítiques inclusives vers els col·lectius
amb menys oportunitats.
En aquesta línia, la Fundació Autònoma Solidària proposa a través del Programa
Impuls la creació d’una línia de beques adreçades als estudiants amb discapacitat en
situació de dependència amb l’objectiu final de garantir la igualtat de condicions en
l’accés a la educació superior d’aquests estudiants per tal que, una vegada finalitzats
els seus estudis, s’insereixin al món laboral d’acord amb les seves capacitats.

Requisits dels beneficiaris
Podran optar a les Beques Impuls els estudiants amb discapacitat i en situació de
dependència als graus 3 i 2 segons estableix la Llei 39/2006 de Promoció de
l'Autonomia Personal i Atenció a les Persones en Situació de Dependència (LAPAD) o,
en el seu defecte, que tinguin reconeguda la necessitat del concurs d’una tercera
persona per a realitzar les activitats bàsiques de la vida diària i que estiguin matriculats
en primera titulació als estudis oficials de Grau, Llicenciatura o Màster oficial a la
Universitat Autònoma de Barcelona durant el curs 2018/2019.
En el cas del estudiants que hagin cursat estudis universitaris durant el curs anterior,
és un requisit per poder participar de la convocatòria que hagin superat més del 60%
dels crèdits matriculats.
Els estudiants que hagin gaudit d’una Beca Impuls en cursos anteriors, han d’haver
presentat la corresponent documentació justificativa per a poder optar a la present
convocatòria del curs 2018/2019.
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Concepte de l’ajut
Els estudiants beneficiaris dels ajuts podran destinar els recursos als següents
conceptes:
Assistència personal
Per cobrir despeses de la contractació d’assistència personal durant el
calendari/jornada acadèmica. Les despeses hauran d’estar vinculades a la contractació
d’un professional que realitzarà tasques de suport a l’estudi i a les activitats bàsiques
de la vida diària en l’àmbit acadèmic.
Mobilitat
Per cobrir despeses derivades dels desplaçaments d’estudiants que, degut a la seva
discapacitat, tinguin dificultats per fer ús dels transports públics col·lectius de forma
autònoma i/o que requereixin de suport per fer ús de transports específics des del seu
lloc de residència fins al centre universitari.

Import dels ajuts
La dotació total de la línia de Beques Impuls és de 15.000 euros. L’import total de
l’ajuda a percebre serà, com a màxim, de 3.000 € per estudiant.
El compliment de les condicions i requisits previstos a la convocatòria no implicarà
necessàriament la concessió de l’ajut, que estarà subjecte a les limitacions
pressupostàries.
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L
aDocumentació
La documentació necessària per poder optar als ajuts econòmics objecte d’aquesta
convocatòria i que cal presentar en la seva totalitat en el termini establert és la següent:
Formulari normalitzat
http://www.uab.cat/fas

de

sol·licitud,

disponible

a

l’adreça

electrònica

Documentació complementària:
-

Fotocòpia del DNI o NIE (en el cas d'estudiants de fora d'Espanya) del sol·licitant.

-

Fotocòpia del certificat de discapacitat oficial emès per l’òrgan competent en base a
la legislació actual.

-

Fotocòpia de la resolució del Grau de Dependència emès per l’òrgan competent en
base a la legislació actual, en el cas que l’estudiant disposi d’aquesta valoració.

-

Fotocòpia de la matrícula universitària del curs 2018-2019 formalitzada.

-

Fotocòpia de l’expedient acadèmic del curs acadèmic 2017-2018. En el cas dels
estudiants de nou accés, es presentarà l’expedient acadèmic corresponent als
estudis que han donat accés a la universitat.

-

Justificació de la sol·licitud. On el sol·licitant justifiqui la necessitat dels recursos que
sol·licita i detalli els seus objectius personals a nivell acadèmic i laboral, segons el
model adjunt al formulari de sol·licitud.

Forma i termini de presentació de sol·licituds
El termini de presentació de la documentació indicada s’iniciarà el dia 29 d’octubre
de 2018 i finalitzarà el dia 14 de novembre de 2018 a les 14:00 hores.
El formulari normalitzat i la documentació complementària en paper haurà de lliurarse personalment en les dates establertes de 9:30 h a 13:30 h de dilluns a divendres i de
15:00 h a 17:00 h de dilluns a dijous a l’adreça següent:
PIUNE, Servei d’Atenció a la Discapacitat. Fundació Autònoma Solidària. Plaça
Cívica, local A02. Campus Universitat Autònoma de Barcelona. 08193 Bellaterra
(Cerdanyola del Vallès).
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Criteris de valoració
La valoració de les sol·licituds serà realitzada per una Comissió que es constituirà
amb aquesta finalitat formada per:
-

La Vicerectora d’Alumnat i d’Ocupabilitat de la UAB

-

La Vicegerent d’Ordenació Acadèmica de la UAB

-

La Secretària Executiva del Consell Social de la UAB

-

El Director de la Fundació Autònoma Solidària

-

La Responsable del PIUNE, Servei d’Atenció a la Discapacitat
Per tal de realitzar la valoració, la Comissió tindrà en compte els següents criteris:

-

Grau de Dependència i de Discapacitat

-

Altres prestacions econòmiques, prestació de servei o beques percebudes

-

Expedient acadèmic

En alguns casos, es podrà convocar als sol·licitants a una entrevista personal per
ampliar la informació.
La comissió de selecció podrà establir un ordre de prioritat atenent l’alumnat amb
menor nombre de prestacions i/o beques, i podrà tenir en compte també el nivell dels
estudis de les persones sol·licitants, donant preferència a l’alumnat de grau sobre el de
màster.
La presentació de la sol·licitud implica autoritzar la UAB i la FAS a verificar amb
d’altres institucions les dades necessàries per a resoldre la convocatòria.

Resolució,
formalització i justificació
L
L
La resolució de la convocatòria es farà a través de la pàgina web de la Fundació
Autònoma Solidària (http://www.uab.cat/fas) i del tauler d’anuncis del PIUNE, Servei
d’Atenció a la Discapacitat.
La formalització de les beques es realitzarà a través de la signatura d’un document
d’acceptació que establirà l’import de l’ajut, els conceptes als que es destinarà i la
forma i data de justificació.
El mateix document també determinarà les obligacions i responsabilitats de
l’estudiant per a garantir el bon ús de les ajudes.
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Compatibilitat amb altres ajuts
Aquest ajut pot ser compatible o parcialment compatible amb qualsevol altre ajut
d’entitats privades i/o prestacions públiques que l’estudiant pugui rebre per aquests
conceptes, sempre que la suma dels ajuts rebuts no superi el total de la despesa que
l’estudiant ha de realitzar.
En el formulari normalitzat, el sol·licitant haurà d’informar sobre altres prestacions o
ajuts que estigui percebent o tingui previst percebre.
La beca es podrà revocar en el moment en que es detectin incompatibilitats en
aquest sentit.

Més informació i consultes
Es pot obtenir més informació sobre la convocatòria i la documentació a presentar a
la pàgina web http://www.uab.cat/fas o adreçant-se al PIUNE, Servei d’Atenció a la
Discapacitat, Plaça Cívica, local A02. Telèfon 93 581 26 97. Correu electrònic
fas.piune@uab.cat.

Agents promotors

Agents finançadors
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