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I. Disposicions generals i acords 
 
 
I.1. Comissions del Consell Social 
 
I.1.1. Comissió Acadèmica 
 
Acord 35/2008, de 16 de Desembre, pel qual s’informa al rector de les resolucions sobre el règim de 
permanència a la UAB, d´acord amb el que consta en el document CA 90/12-2008. 
 
Acord 36/2008, de 16 de Desembre, pel qual s’aprova la proposta de resolució, per delegació del Ple del 
Consell Social, de la Convocatòria de beques de matrícula corresponent al curs acadèmic 2008-2009 per als 
Estudis de Graduat Superior en Estudis Internacionals i Interpoladores, d´acord amb el consta en el document 
CA 91/12-2008. 
 
 
I.2. Comissions del Consell de Govern 
 
I.2.1. Comissió d’Afers Acadèmics 
 
Acord 94/2008, de 12 de desembre, pel qual s’aprova la proposta de canvi de nom de les titulacions 
recollides a l’apartat anterior pel de Graduat/da en Enginyeria de Sistemes de Telecomunicació i de Graduat/da 
en Enginyeria Electrònica de Telecomunicació. 
 
Acord 95/2008, de 12 de desembre, pel qual s’aprova la proposta de canvi de nom de les titulacions 
recollides a l’apartat següent: 
 
Nom anterior  Nova proposta 

Research on entrepreneurship and 
Business Management 

Master Universitario en Investigación y gestión de Empresas / 
University Master in Research on Entrepreneurship and Business 
Management 

Management organitzation and 
Business economics 

Master Universitario en Gestión, Organización y Economía de la 
Empresa / University Master in Management, Organization and 
Business Economics 

International Master in Economics 
and Business administration 

Master Universitario en Economía y Administración de Empresas / 
University Master in Economics and Business Administration 

 
Acord 96/2008, de 12 de desembre, pel qual s’aproven les memòries i dels plans d’estudis dels títols de 
grau del 2009-2010 i 2010-2011, per delegació del Consell de Govern, següents: 
 

- Graduat/Graduada en Enginyeria química 
- Graduat/Graduada en Enginyeria electrònica de telecomunicació 
- Graduat/Graduada en Enginyeria de sistemes de telecomunicació 
- Graduat/Graduada en Enginyeria en electrònica industrial i automàtica 
- Graduat/Graduada en Enginyeria elèctrica 
- Graduat/Graduada en Enginyeria mecànica 

 
 
Acord 97/2008, de 12 de desembre, pel qual s’aprova l’addenda al document d’equiparacions entre 
qualificacions d’universitats estrangeres i les qualificacions del sistema universitari espanyol, que tot seguit es 
transcriu: 
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Addenda a l’acord de la Comissió d’Afers Acadèmics del 23 de maig de 2006, d’aprovació 
de la taula d’equivalències entre les qualificacions d’universitats estrangeres i les 

qualificacions del sistema universitari espanyol. 
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Acord 98/2008, de 12 de desembre, pel qual s’aprova la proposta de Normativa de matriculació per als 
Graus, Màsters universitaris i Doctorat, que tot seguit es transcriu: 
 

Normativa de matrícula dels ensenyaments de Grau, de Màster universitari i de Doctorat 

 
Preàmbul 
El Reial Decret 1393/2007, de 29 d’octubre, pel qual s'estableix l’ordenació dels ensenyaments universitaris 
oficials de Grau, de Màster universitari i de Doctorat impartits per les Universitats espanyoles en tot el territori 
nacional, possibilita la implantació d’aquests ensenyaments a la nostra Universitat, d’acord amb les línies 
generals emanades de l’Espai Europeu d’Educació Superior i de conformitat amb l’establert a l’article 37 de la 
Llei Orgànica 6/2001, de 21 de desembre, d’Universitats, modificada per la Llei Orgànica 4/2007, de 12 de 
abril. Aquest canvi legislatiu comporta el desplegament per part de la nostra Universitat dels marcs normatius 
necessaris per a regular els nous ensenyaments. 
 
Una de les matèries que cal reglamentar és el procés de matrícula. En aquest sentit, aquesta normativa pretén 
regular i ordenar l'aplicació de tots els aspectes relacionats amb la matrícula. El marc regulador està estructurat 
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en cinc títols i set capítols. Així mateix, també s’hi estableixen una disposició transitòria, dues disposicions 
addicionals i dues disposicions finals. 
 
Índex: 
 
Títol 1.  Disposicions generals (articles 1-3) 
Títol 2. Condicions acadèmiques de la matrícula 

Capítol 1: Condicions generals (articles 4-9) 
Capítol 2: Matriculació del darrer curs dels estudis de Grau 
 (articles 10-15) 
Capítol 3: Matriculació per a continuar estudis (articles 16-18) 

Títol 3. Aspectes administratius de la matrícula 
Capítol 4: Sol·licitud de matrícula (articles 19-24) 
Capítol 5: Modificacions i anul·lacions de la matrícula (articles 25-27) 
Capítol 6: Preus públics i propis (articles 28-29) 
Capítol 7: Recàrrecs, exempcions i bonificacions en el preu de la matrícula (articles 30-31) 

Títol 4. Efectes de la matrícula (articles 32-34) 
Títol 5. Formalització de la matrícula als centres adscrits (articles 35-36) 
Disposicions 

Disposició transitòria única. Ensenyaments anteriors 
Disposició addicional primera: Resolució de les reclamacions i dels recursos 
Disposició addicional segona: Supòsits no recollits a la normativa 
Disposició final primera: Actualització dels annexos 
Disposició final segona: Entrada en vigor 

Fonaments de dret 
Annexos 

 
TÍTOL 1: 
DISPOSICIONS GENERALS 
 
Article 1. Definició de matrícula 
La matrícula és l’acte administratiu pel qual es formalitza un contracte entre l’estudiant i la Universitat per a la 
realització d’una activitat acadèmica. 
 
Article 2. Àmbit d’aplicació 
2.1. Aquesta normativa serà d'aplicació a tots els i les estudiants que es matriculin en els centres propis i en 

els centres adscrits de la Universitat Autònoma de Barcelona, d'ensenyaments universitaris oficials 
regulats pel Reial Decret 1393/2007, de 29 d’octubre, pel qual s'estableix l’ordenació dels ensenyaments 
universitaris oficials de Grau, de Màster universitari i de Doctorat impartits per les Universitats espanyoles 
en tot el territori nacional. 

2.2. Per a formalitzar la matrícula caldrà complir els requisits establerts a les normatives d’accés a la 
Universitat i a les normatives pròpies de la UAB. En cas que, en posteriors processos de verificació, es 
constatés que la matrícula fos contrària a la legislació vigent, es considerarà nul·la d’origen i quedarà 
sense efectes. 

 
Article 3. Terminis de matrícula 
El Consell de Govern de la UAB aprovarà anualment el calendari acadèmic administratiu, en el qual s’hi 
inclouran els terminis de matrícula. A partir d’aquest calendari marc, cada centre establirà el calendari de 
matriculació, els criteris i requisits propis, així com l'ordre de matriculació dels seus estudiants. 
 
TÍTOL 2 
CONDICIONS ACADÈMIQUES DE LA MATRÍCULA 
 
Capítol 1: Condicions generals 
 
Article 4. Normes de permanència 
4.1. S’entén per Règim de Permanència el conjunt de normes que exigeixen als i a les estudiants l’acompliment 

d’una sèrie de requisits mínims de rendiment acadèmic, l’incompliment dels quals origina la suspensió de 
la seva matrícula. Les normes de permanència són aprovades pel Consell Social de la UAB. 

4.2. Per a formalitzar la matrícula en un curs acadèmic caldrà haver superat els requisits establerts en el 
Règim de permanència de la UAB per a cada tipus d’estudis. 
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Article 5. Nombre mínim de crèdits de matrícula 
5.1. Els i les estudiants de nou ingrés que es matriculin per primera vegada a qualsevol dels estudis de grau 

hauran de matricular 60 crèdits si són estudiants a temps complet. En cas d'estudiants a temps parcial, el 
mínim de crèdits matriculats serà de 30. 

5.2. Tindran la consideració d'estudiants a temps parcial les persones que compatibilitzin els estudis amb un 
treball remunerat. Així mateix, també es podran incloure dins d'aquest col·lectiu els supòsits recollits a la 
Llei 39/2006, de 14 de desembre, de Promoció de l'Autonomia Personal i Atenció a les persones en 
situació de dependència, o altres supòsits similars regulats per llei. Per tal d'escollir aquesta modalitat es 
requerirà un contracte laboral, i/o qualsevol altra documentació justificativa que escaigui. 

5.3. Els i les estudiants de nou ingrés a un màster universitari hauran de matricular un mínim de 30 crèdits. 
5.4. Les persones discapacitades podran sol·licitar una reducció del nombre mínim de crèdits matriculats, 

tenint en compte circumstàncies personals degudament justificades, sempre i quan el nombre mínim de 
crèdits no sigui inferior a 30. Així mateix, i per tal de garantir la igualtat d'oportunitats dels estudiants 
amb discapacitat, la UAB podrà realitzar adaptacions curriculars, d'acord amb els procediments que 
s'estableixin a tal efecte. 

5.5. Els programes amb docència només virtual podran establir un nombre mínim de crèdits de matrícula 
inferior a 30. 

5.6. Els crèdits transferits, els reconeguts i els adaptats no computaran als efectes de màxim i mínim de 
matrícula. 

 
Article 6. Nombre màxim de crèdits de matrícula 
6.1. Per estar en disposició de sol·licitar el títol d'uns estudis de grau, s'hauran d'haver superat 240 crèdits, 

llevat d’alguns ensenyaments regulats que, per directrius generals, tenen un nombre diferent de crèdits. 
Tanmateix, es permetrà la matrícula de fins a 6 crèdits addicionals per tal d'ajustar el nombre necessari 
de crèdits per a finalitzar dels estudis. 

6.2. Per estar en disposició de sol·licitar el títol de màster universitari l’estudiant haurà d’haver superat el 
nombre de crèdits que es va configurar com el seu itinerari curricular en el moment de l’admissió als 
estudis, i que haurà de ser com a mínim de 60 crèdits. 

6.3. El nombre màxim de crèdits que podran matricular els i les estudiants en un curs acadèmic serà de 72, 
amb possibilitat d’ampliar-se fins a 75 si el nombre total de crèdits a matricular no és múltiple de 6. En el 
cas de màster universitari, el nombre màxim de crèdits de matrícula serà de 75 en tots els casos. 

6.4. El vicerectorat responsable de l'ordenació acadèmica podrà autoritzar l'ampliació del nombre màxim de 
crèdits a aquells i aquelles estudiants que es trobin en situació de finalitzar els seus estudis, i que tinguin 
l'informe favorable del centre. En cas que s'hagi matriculat un nombre de crèdits superior sense trobar-se 
en les situacions assenyalades, es requerirà l’anul·lació de l'excés de crèdits o bé es procedirà a 
l'anul·lació d'ofici.  

 
Article 7. Obligatorietat de matrícula 
7.1. Com a norma general, per matricular-se de noves assignatures o mòduls d’un curs qualsevol serà 

necessari matricular-se també dels continguts obligatoris i de formació bàsica no superats a cursos 
anteriors. No obstant això, en el cas d’assignatures o mòduls optatius, no serà obligatori matricular-se de 
les matèries no superades per matricular-se’n de noves. 

7.2. En cap cas no es podrà tornar a formalitzar la matrícula d’una assignatura o mòdul ja superat. Es 
considerarà que una assignatura o mòdul ha estat assolit quan en la valoració del rendiment s’hagi 
obtingut una qualificació d’aprovat o superior. 

 
Article 8. Matrícula dels estudis de Doctorat 
8.1. El Doctorat té com a finalitat l’elaboració, presentació i defensa d’un treball original d’investigació -la tesi 

doctoral-, i està reglamentat pel Marc regulador del Doctorat a la UAB. 
8.2. Els i les doctorands que accedeixin als estudis de doctorat hauran de formalitzar la matrícula de la tutoria 

de tesi, més la resta de taxes que anualment s’estableixin, en el termini màxim d’un mes, a partir de la 
notificació d’admissió del Rector.  

8.3. A l’inici del curs acadèmic els i les doctorands hauran de formalitzar obligatòriament una nova matrícula 
de la tutoria de tesi, més la resta de taxes que anualment s’estableixin. La matrícula requerirà el vist i 
plau previ de la comissió de l’estudi de doctorat.  

8.4. Els directors i les directores de tesi podran requerir als i a les doctorands, si escau, la superació de 
complements de formació d’entre activitats de postgrau oficial reglades i ja programades per la 
Universitat, fins a un màxim de 30 crèdits. Aquests continguts formaran part de l’expedient acadèmic dels 
estudis de doctorat, i només es podran matricular el primer any, juntament amb la matrícula del doctorat. 

 
Article 9. Matrícula d’estudis interuniversitaris 
La matrícula dels programes interuniversitaris que no es gestionin des de la UAB es regirà per la normativa de 
la universitat coordinadora i pel conveni de col·laboració corresponent. 
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Capítol 2: Matriculació del darrer curs dels estudis de Grau 
 
Article 10. El darrer curs de grau a la UAB 
El darrer curs dels ensenyaments de grau inclou el treball final de grau. La resta de crèdits es completarà a 
partir de l’optativitat oferta de la mateixa titulació, dels minors de la UAB, de les estades en el marc de 
programes d’intercanvi, o de la realització de pràctiques externes. 
 
Article 11. Treball de fi de grau 
11.1. La matrícula del treball de fi de grau es podrà formalitzar juntament amb la resta d’assignatures o 

mòduls de la titulació, dins dels terminis fixats a tal efecte al calendari acadèmic, i haurà d’incloure tots 
els crèdits que restin per a finalitzar els estudis. 

11.2. En cas de no fer efectiva la matrícula de la totalitat de crèdits per a finalitzar els estudis, es podrà 
formalitzar la matrícula del treball de fi de grau a la Gestió acadèmica del centre, en el benentès que es 
pugui justificar la finalització dels estudis mitjançant el reconeixement de formació prèvia superada, o 
d’altres supòsits similars. 

 
Article 12. Mencions 
12.1. Les mencions són intensificacions del currículum en la mateixa disciplina dels estudis, per això, formen 

part del mateix pla d'estudis, i no es fixa un procediment especial de matrícula. 
12.2. Per tal que la menció quedi recollida en el Suplement Europeu al Títol, caldrà que es superin com a 

mínim 30 crèdits dels que conformen l'esmentat itinerari curricular.  
 
Article 13.Minors 
13.1. Els minors són itineraris d’universitat, amb responsabilitat de programació d’un centre, oberts a 

estudiants de diferents graus. Atesa aquesta especificitat, requereixen una gestió de matrícula diferent a 
la resta d’activitats acadèmiques, i que s’ha regulat en el Marc general per a la programació de Minors. 

13.2. Els i les estudiants interessats a cursar un minor hauran de presentar una sol·licitud de preinscripció 
abans de finalitzar el tercer curs dels seus estudis, amb l’excepció dels minors amb programació vertical, 
als quals se’n podrà sol·licitar l’admissió abans del tercer curs. Si la demanda supera el nombre de places 
disponibles, es podran seleccionar les sol·licituds a partir de la baremació de l’expedient acadèmic de les 
persones sol·licitants, o d’altres requisits que puguin ser establerts per part de la coordinació dels 
estudis. 

13.3. La matriculació d’un minor es farà conjuntament amb la resta d’assignatures o mòduls que conformen la 
titulació. El nombre de crèdits mínim de matrícula serà de 15, i es podran cursar la totalitat de crèdits 
programats d’un mateix minor. 

13.4. Els i les estudiants de centres adscrits podran matricular-se als minors inclosos en l’oferta pròpia de la 
UAB, en les mateixes condicions que la resta d’estudiants de la Universitat. Així mateix, els estudiants de 
centres propis de la UAB podran matricular-se a minors oferts des de centres adscrits a la Universitat. 

 
Article 14. Pràctiques externes 
14.1. Les pràctiques externes es podran realitzar tant en empreses / institucions externes a la UAB, com dins 

de la pròpia Universitat. La matrícula de les pràctiques externes es podrà formalitzar dins dels terminis 
fixats a tal efecte al calendari acadèmic. 

14.2. Les pràctiques externes requeriran la signatura d’un conveni de col·laboració entre les institucions 
col·laboradores i la UAB, on es recolliran les condicions d’aquestes estades formatives. 

14.3. Als i a les estudiants de 28 anys en endavant se’ls exigirà que disposin d’una assegurança amb 
cobertures equivalents a l’assegurança escolar. 

 
Article 15. Formació dins del marc de la mobilitat 
15.1. Els i les estudiants de la UAB formalitzaran la matrícula de les estades formatives de mobilitat dins del 

seu pla d'estudis, abonaran l'import de la matrícula a la UAB, i gaudiran de matrícula gratuïta a la 
institució d'acollida. Els crèdits que es superin a la universitat de destinació, i que tinguin equivalència 
amb les matèries del pla d’estudis, quedaran reconeguts automàticament en l’expedient; pel que fa als 
crèdits superats que no tinguin equivalència amb les matèries del pla d'estudis de l’estudiant, 
s’incorporaran a l’expedient acadèmic mitjançant el procediment de transferència i reconeixement de 
crèdits, i s’abonarà l’import que s’estableixi en el Decret de preus públics. 

15.2. Els estudiants internacionals que participin a un programa d'intercanvi a la UAB formalitzaran la 
matrícula a la universitat d’origen, i gaudiran de la matrícula gratuïta a la UAB. Una vegada matriculats, 
seran considerats estudiants de la Universitat a tots els efectes. 

15.3. Als i a les estudiants de 28 anys en endavant se’ls exigirà que disposin d’una assegurança amb 
cobertures equivalents a l’assegurança escolar. 

15.4. Seran d'aplicació la Normativa dels programes d'intercanvi i la Normativa de reconeixement i 
transferència de crèdits, pel que fa al procediment de reconeixement d'estades formatives en altres 
universitats. 
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Capítol 3: Matriculació per a continuar estudis  
 
Article 16. Matrícula en un pla d'estudis en procés d'extinció 
Els i les estudiants que es matriculin a un pla d'estudis en procés d'extinció d’assignatures de les quals no 
s’imparteix docència, abonaran l’import que fixi el Decret de preus de públics, d'acord amb els criteris que 
s’estableixin en el decret. 
 
Article 17. Adaptació i reconeixement de crèdits 
Els i les estudiants que hagin obtingut l’adaptació, l’equivalència o el reconeixement de crèdits per raó d’estudis 
o activitats realitzades en qualsevol centre universitari abonaran l'import que fixi el Decret de preus públics de 
la Generalitat de Catalunya, que es recollirà anualment a l’annex I d’aquesta normativa. 
 
Article 18. Reincorporacions 
18.1. Dins el termini fixat per cada centre, els i les estudiants als quals se'ls hagi acceptat la reincorporació a 

uns estudis de la UAB que haguessin abandonat, procediran a formalitzar la seva matrícula. 
18.2. Caldrà presentar, a més de la documentació exigida per a la matrícula ordinària, la resolució d'acceptació 

de la reincorporació i, si escau, la documentació següent: 
i) Fotocòpia compulsada del títol i Certificació acadèmica personal dels estudis finalitzats, els quals es 

van iniciar posteriorment als abandonats. 
ii) Resguard d'haver fet efectiu el pagament corresponent al trasllat d'expedient acadèmic, per a 

aquells estudiants que no hagin finalitzat els estudis que van iniciar posteriorment als abandonats. 
18.3. En cas de reincorporació a uns estudis en procés d'extinció que hagin estat substituïts per uns estudis de 

grau, es procedirà a formalitzar la matrícula en el títol antic, sempre i quan el procés d'implantació dels 
nous graus ho permeti. En qualsevol altre cas, la reincorporació serà sempre als estudis de grau. 

18.4. En cas de reincorporació a uns estudis en procés d'extinció que no hagin estat substituïts per uns estudis 
de grau, només s’admetrà la reincorporació si és compatible amb el procés d'extinció dels estudis.  

 
TÍTOL 3 
ASPECTES ADMINISTRATIUS DE LA MATRÍCULA 
 
Capítol 4: Sol·licitud de matrícula 
 
Article 19. Modalitats de matrícula 
La Universitat posarà a disposició dels seus i de les seves estudiants els sistemes per a formalitzar la sol·licitud 
de matrícula, així com qualsevol altre tràmit acadèmic, ja sigui a través de la Gestió acadèmica del centre o per 
via telemàtica. La Universitat determinarà la modalitat de matriculació que podran emprar els estudiants per a 
cada titulació i per a cada curs acadèmic. Existiran dues modalitats de matrícula, la presencial i la virtual. 
 
Article 20. Matrícula virtual o automatrícula 
20.1. Per norma general, a la UAB s’emprarà la modalitat d’automatrícula. Aquesta modalitat es realitzarà per 

Internet, en els llocs que especifiqui la Universitat. 
20.2. La Universitat posarà a disposició dels estudiants la documentació necessària per a formalitzar la 

sol·licitud de matrícula. Es considerarà que l'estudiant ha donat la seva conformitat en validar les dades 
de la sol·licitud. 

20.3. Aquesta modalitat no s’utilitzarà en cas de modificacions i anul·lacions de la matrícula. 
 
Article 21. Matrícula presencial 
21.1. Aquesta modalitat es realitzarà de manera assistida a les Gestions acadèmiques dels centres o a d’altres 

espais habilitats per la Universitat. 
21.2. Els centres posaran a disposició dels estudiants l’imprès de matrícula, que haurà de ser complimentat i 

signat com a prova de conformitat, així com la documentació necessària per a formalitzar la sol·licitud. 
21.3. Es processarà la informació continguda en la sol·licitud esmentada i es facilitarà la documentació 

acreditativa referent als apartats acadèmic i econòmic. Una vegada se n’hagi revisat el seu contingut, es 
validaran les dades de la matrícula. 

21.4. Anualment s’aprovaran els col·lectius que, per alguna o altra circumstància, hauran de fer la matrícula 
segons la modalitat presencial. 

 
Article 22. Documentació de matrícula 
22.1. Els i les estudiants hauran de presentar, juntament amb la sol·licitud de matrícula, o en el termini que 

els siguin requerits, els documents originals i degudament legalitzats, si escau, que es relacionen en 
l’annex II per a cada tipus d’estudi. 

22.2. La documentació expedida per institucions de països de la Unió Europea, de països signataris de l'Acord 
sobre l'Espai Econòmic Europeu i de Suïssa, haurà de ser oficial i haver estat expedida per les autoritats 
competents. 
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22.3. La documentació expedida per institucions de Països extracomunitaris, a més, haurà d’estar legalitzada 
per via diplomàtica, o, si és el cas, mitjançant la postil·la del conveni de l'Haia, per tal de proporcionar-
ne el reconeixement oficial. 

22.4. S’haurà d’adjuntar, si escau, la corresponent traducció al català, al castellà o a l’anglès, efectuada per un 
traductor jurat, si els documents originals no són expedits en una de les tres llengües esmentades. En 
cas de documents expedits en llengua francesa, italiana o portuguesa, la traducció jurada podrà ser 
substituïda per una traducció efectuada al castellà o al català pel Servei de Llengües de la UAB. La 
persona interessada es farà càrrec d’aquesta gestió i de les despeses que comporti. 

22.5. La presentació de la documentació requerida serà condició imprescindible per a la gestió de l’expedient 
acadèmic, per a la formalització d’una nova matrícula o modificació de la matrícula i/o per a la sol·licitud 
de qualsevol servei acadèmic.  

 
Article 23. Forma de pagament 
23.1. L’abonament de la matrícula es farà per domiciliació bancària, tot i que la Universitat posarà a l’abast 

dels i de les estudiants els sistemes alternatius següents per tal de facilitar aquest tràmit: 
i) Pagament mitjançant l'entitat bancària concertada per la UAB, prèvia presentació de l'abonaré 

corresponent. 
ii) Pagament mitjançant la contractació d’un préstec. 
iii) Pagament electrònic mitjançant una targeta financera. 
iv) Pagament mitjançant l’ingrés o transferència a un número de compte indicat, des de qualsevol 

entitat financera. 
23.2. En cas de modificacions de matrícula, l’import resultant s’haurà d’abonar en un únic pagament i 

preferentment per domiciliació bancària. 
 
Article 24. Terminis de pagament 
El pagament de la matrícula es podrà fer en un o en dos terminis: 
24.1. En un únic termini, ja sigui el pagament total de la matrícula o les seves modificacions. L’import es 

carregarà al compte bancari a partir del mateix dia que s’hagi formalitzat la matrícula. 
i) En cas que es formalitzi la matrícula com a becari o becària condicional, l’import corresponent a les 

taxes de gestió d’expedient, la documentació de matrícula, l’assegurança escolar i els serveis 
universitaris extra acadèmics que es sol·licitin, s’abonarà en un únic termini. 

ii) Els i les estudiants de doctorat que només matriculin la tutoria de tesi podran fer efectiu el 
pagament de la seva matrícula en un únic termini. En aquest cas, la data límit de pagament de la 
matrícula serà l’1 de desembre. 

24.2. En dos terminis: 
i) El 50 % de l’import dels crèdits matriculats, més les taxes de gestió d’expedient, la documentació 

de matrícula, l’assegurança escolar i els serveis universitaris extra acadèmics que es sol·licitin, es 
carregaran al compte bancari a partir del mateix dia que es formalitzi. 

ii) El 50 % restant es carregarà al compte bancari el dia 1 de desembre. 
iii) Tan sols es podrà seleccionar el pagament en dos terminis si es formalitza la matrícula abans del 

dia 1 de novembre. 
24.3. Els terminis de pagament establerts són improrrogables. 
 
Capítol 5. Modificacions i anul·lacions de la matrícula 
 
Article 25. Anul·lacions de la matrícula i d'assignatures o mòduls 
25.1. El deganat o la direcció del centre autoritzarà l'anul·lació total o parcial de la matrícula, sempre que la 

sol·licitud es presenti dins del termini fixat a tal efecte pel calendari acadèmic administratiu. En casos 
excepcionals degudament justificats, es podrà sol·licitar l’anul·lació de la matrícula fora del termini 
establert. 

25.2. Concedida l'anul·lació de la matrícula, serà aplicada immediatament en l'expedient acadèmic, tenint la 
mateixa consideració que si l'estudiant no s'hagués matriculat, i no s’hi podrà renunciar en cap cas. 

25.3. L'estudiant únicament tindrà dret a la devolució del preu públic per a la prestació de serveis acadèmics 
universitaris si: 
i) Per causes que no li són imputables, no es realitza l'activitat o no es presta el servei. 
ii) Justifica degudament malaltia greu, accident o qualsevol altra circumstància excepcional. 
iii) Durant el procés de reassignació l' Oficina d'Orientació per a l'Accés a la Universitat li adjudica una 

plaça en uns altres estudis. En aquest cas, no es retornarà l'import corresponent a la documentació 
de matrícula. 

 
Article 26. Modificacions de la matrícula 
26.1. En els terminis fixats a tal efecte, els i les estudiants podran sol·licitar al deganat o a la direcció del seu 

centre la modificació parcial de la matrícula. En casos excepcionals degudament justificats, es podrà 
sol·licitar la modificació de la matrícula fora del termini establert. 
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26.2. Concedida la modificació de la matrícula, serà aplicada immediatament en l'expedient de l'estudiant, i no 
s’hi podrà renunciar en cap cas. 

26.3. Els criteris emprats per a la resolució de les sol·licituds seran aquells que determini el centre, a través 
dels seus òrgans competents, i que hauran de ser publicats amb anterioritat al procés de matriculació. 

26.4. El calendari acadèmic administratiu fixarà dos terminis de modificació de matrícula: 
i) En el primer termini es podran acceptar modificacions que puguin comportar efectes econòmics 

corresponents tant a assignatures o mòduls del primer com del segon semestre. 
ii) En el segon termini només es podran acceptar modificacions corresponents a assignatures o mòduls 

que s’imparteixin durant el segon semestre, sempre que no hagin estat sol·licitades amb 
anterioritat i, en cas que impliquin un increment econòmic, que hagin estat degudament 
justificades. Es podran acceptar modificacions de matrícula ja sol·licitades amb anterioritat en el 
supòsit d‘estudiants que participin en un programa d'intercanvi, tal com es preveu a la normativa 
dels programes d'intercanvi. 

 
Article 27. Efectes econòmics de la modificació de matrícula 
27.1. En cas de que es produeixi un increment en l'import de la matrícula, s’haurà d’abonar la diferència 

resultant, en la qual s’hi inclourà, si escau, la taxa de modificació de matrícula, en un únic pagament i 
per domiciliació bancària. 

27.2. En els casos que les modificacions de matrícula suposin una disminució en la liquidació econòmica, no es 
tindrà dret a la devolució corresponent, a excepció que la modificació sigui deguda a causes imputables a 
la universitat o a qualsevol dels altres supòsits relacionats a l’article 25.3 d’aquesta normativa. 

27.3. Les modificacions tindran l'efecte que correspongui per aquells estudiants que hagin sol·licitat qualsevol 
de les beques ofertades o gestionades per la UAB. 

 
Capítol 6: Preus públics i propis 
 
Article 28. Preus dels estudis oficials 
28.1. Les taxes dels estudis oficials tindran la consideració de preus públics, i les fixarà anualment el Govern 

de la Generalitat de Catalunya en el Decret de preus públics pel qual es fixen els preus dels serveis 
acadèmics a les universitats públiques de Catalunya, dins dels límits que estableixi la Conferencia 
General de Política Universitaria. 

28.2. El Consell Social de la UAB podrà fixar altres preus pels conceptes que així s’especifiqui en el Decret de 
preus públics. 

 
Article 29. Conceptes inclosos a la matrícula 
La matrícula dels estudis oficials podrà tenir inclosos els conceptes següents: 
29.1. Despeses de gestió de matriculació i d’expedient acadèmic, regulades pel Decret de preus públics. 
29.2. Crèdits d’assignatures o mòduls a cursar, regulats pel Decret de preus públics, i diferenciats segons el 

coeficient d’estructura acadèmica dels ensenyaments. 
29.3. Informació i documentació de matrícula, aprovat anualment pel Consell Social.  
29.4. Assegurança escolar. Els menors de 28 anys espanyols, els ciutadans de Països de la Unió Europea o els 

estrangers amb residència a l’Estat Espanyol provinents de països amb conveni que així ho determini, o 
amb reciprocitat expressament reconeguda, hauran d'abonar els preus fixats per aquest concepte. 

29.5. Els i les estudiants que tinguin 28 anys o més, sense dret a l’assegurança escolar, no hauran d’abonar la 
quota corresponent. No obstant això, se’ls exigirà que disposin d’una assegurança amb cobertures 
equivalents a l’assegurança escolar en cas d’estades formatives en centres aliens a la UAB. La liquidació 
d’aquesta assegurança serà independent de la matrícula, tot i que les Gestions acadèmiques verificaran 
el compliment d’aquest requisit.  

29.6. Qualsevol altre preu fixat pel Consell Social, o regulat pel Decret de preus públics. 
29.7. En el cas de formalitzar la matrícula d’estudis de doctorat, aquesta inclourà, com a mínim, la tutoria de 

tesi (tutela acadèmica), regulada pel Decret de preus públics, i les taxes administratives que 
s’estableixin. 

 
Capítol 7. Recàrrecs, exempcions i bonificacions en el preu de la matrícula 
 
Article 30. Recàrrecs en el preu de la matrícula 
Seran recàrrecs en el preu de la matrícula els que estableixi el Decret de preus públics pel qual es fixen els 
preus dels serveis acadèmics a les universitats públiques de Catalunya, o aquells que fixi anualment el Consell 
Social de la UAB. Els conceptes als quals s’aplicarà el recàrrec en el preu de la matrícula es recolliran anualment 
a l’annex I d’aquesta normativa, i, entre d’altres, poden ser els següents: Matrícula de crèdits per segona 
vegada o successives; Matrícula a segons i successius ensenyaments universitaris del mateix nivell; Matrícula 
d’estudiants extracomunitaris no residents a cap dels Estats membres de la Unió Europea 
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Article 31. Exempcions i bonificacions en el preu de la matrícula 
31.1. Seran deduccions del preu de la matrícula les que estableixi anualment el Decret de preus públics pel 

qual es fixen els preus dels serveis acadèmics a les universitats públiques de Catalunya. 
31.2. Les condicions que donen dret a les exempcions en els preus s’hauran de complir a la data d’inici de la 

prestació de l’activitat acadèmica. 
31.3. Els imports corresponents a les exempcions dels preus que estableix l’esmentat Decret podran ser 

compensats per l’Administració Autonòmica o per l’Administració de l’Estat, segons correspongui. 
31.4. Així mateix, el Consell Social de la UAB podrà fixar anualment les deduccions que escaiguin en els preus 

de la matrícula. 
31.5. Els conceptes als quals s’aplicaran les deduccions en el preu de la matrícula es recolliran anualment a 

l’annex I d’aquesta normativa, i, entre d’altres, poden ser els següents: Becaris de Règim General i 
Mobilitat; Becaris de les convocatòries per al personal investigador en formació matriculats a màsters 
universitaris; Becaris d’altres convocatòries d’organismes públics o privats; Estudiants amb Matrícula 
d'honor o amb Premi extraordinari de Batxillerat; Estudiants amb Matrícules d’honor obtingudes durant el 
període acadèmic a la UAB; Estudiants amb Premi extraordinari de titulació a la UAB; Membres de 
Famílies nombroses; Persones discapacitades; Estudiants de 65 anys o més; Víctimes d’actes terroristes; 
Víctimes de violència de gènere; Treballadors d’universitats públiques catalanes. 

 
TÍTOL 4 
EFECTES DE LA MATRÍCULA 
 
Article 32. Drets i deures 
Sense perjudici de qualsevol altre dret o obligació legalment establerts, la matrícula realitzada d’acord amb 
aquesta normativa suposarà: 
32.1. El dret d’assistència a les diferents activitats formatives, i el dret a ser avaluat i evaluada d’acord amb 

allò establert a les guies docents de cada assignatura o mòdul. 
32.2. L’obtenció de la corresponent Targeta de la UAB, la qual permetrà l’accés als serveis i instal·lacions de la 

Universitat. 
32.3. El dret a participar en la vida acadèmica, d’acord amb l’establert en els Estatuts de la UAB. 
32.4. El deure d’assistència i realització de les activitats formatives que s’establexin a la programació docent. 
32.5. El deure d’efectuar el pagament dels preus per serveis acadèmics. 
 
Article 33. Condicions de validesa 
És condició indispensable de la validesa de la matrícula el pagament corresponent a la prestació, servei o 
activitat descrites al full de matrícula. Si el pagament es fa fraccionadament, l'obligació s'entendrà satisfeta 
totalment en el moment en que s'hagin efectuat tots i cadascun dels pagaments. 
 
Article 34. Conseqüències de l'impagament  
34.1. Els estudiants que haguessin fet efectiu el pagament de l'import de la matrícula fora del termini 

establert, o els que havent optat per la domiciliació bancària no se'ls hagués pogut fer el càrrec bancari 
en els terminis establerts per causes que els siguin imputables, hauran d'abonar les despeses de gestió 
de l'impagament que el Consell Social aprovi per a cada curs acadèmic, així com els interessos bancaris 
carregats per l'entitat financera sobre l'import impagat, si escau. 

34.2. El fet de no pagar la matrícula dins els terminis fixats comportarà l’estat de morositat econòmica de 
l’expedient, d’acord amb el que es reguli en el Decret de preus públics de la Generalitat de Catalunya. En 
tots els casos, serà imprescindible l’abonament de qualsevol pagament pendent i de les despeses 
corresponents com a condició prèvia per a la formalització de la nova matrícula o modificació de la 
matrícula i/o per a la sol·licitud de qualsevol servei acadèmic.  

 
TÍTOL 5 
FORMALITZACIÓ DE LA MATRÍCULA ALS CENTRES ADSCRITS 

 
Article 35. Preus dels centres adscrits 
Els centres adscrits a la UAB fixaran el preu de matrícula dels estudis que imparteixin, diferenciant entre els 
preus públics i els preus propis en el cas dels ensenyaments oficials. Els centres abonaran a la Universitat el 
percentatge que fixi anualment el Decret de preus públics, i que correspondrà als preus públics per a la 
prestació dels serveis acadèmics universitaris, en concepte de tutela universitària. 
 
Article 36. Procediment de matrícula 
36.1. Els centres adscrits a la UAB fixaran els seus procediments de matriculació respectant els criteris 

generals aprovats per la Universitat. En el document de matriculació emprat es farà constar la liquidació 
econòmica calculant els imports corresponents a cada preu segons la classe de matrícula de l'estudiant. 

36.2. Les incidències que modifiquin els preus de matrícula quedaran reflectides a l'imprès de matriculació, i se 
n’haurà d'adjuntar la documentació acreditativa corresponent. 
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DISPOSICIONS 

 
Disposició transitòria única. Ensenyaments anteriors 
1. Als i a les estudiants que en la data d’entrada en vigor d’aquesta normativa hagin iniciat estudis 

universitaris oficials conforme a anteriors ordenaments, els seran d’aplicació les disposicions reguladores 
per les quals hagin iniciat els seus estudis, sense perjudici de l’establert en la Disposició Addicional Segona 
del RD 1393/2007, fins el 30 de setembre de 2015, en què els estudis segons anteriors ordenaments 
quedaran definitivament extingits. 

2. Als i a les estudiants de Programes de Doctorat regulats pels RD 185/1985 i 778/1998 els seran d’aplicació 
les Disposicions transitòries primera i segona, del Marc regulador del Doctorat. Aquestes disposicions 
transitòries mantindran la seva vigència fins el 30 de setembre de 2015, data en la qual els ensenyaments 
de doctorat regulats segons ordenaments anteriors quedaran definitivament extingits. 

 
Disposició addicional primera. Resolució de les reclamacions i dels recursos 
Les reclamacions o recursos interposats pels i per les estudiants en assumptes relatius a la matrícula, es 
resoldran a l’empara d’aquesta normativa i de la resta de disposicions legals i reglamentàries aplicables a cada 
cas. 
La tramitació dels recursos es realitzarà conforme l’establert en els procediments sobre la tramitació de 
recursos administratius a la UAB. 
 
Disposició addicional segona. Supòsits no recollits a la normativa 
Qualsevol situació no prevista en els actuals ordenaments serà resolta per la Comissió d'Afers Acadèmics de la 
UAB. 
 
Disposició final primera. Actualització dels annexos 
S’autoritza a l’àrea responsable dels afers acadèmics, escoltada la Comissió d’Afers Acadèmics i/o el Consell 
Social de la UAB, a modificar, corregir o actualitzar, quan així es requereixi, els annexos de la present 
normativa. 
 
Disposició final segona. Entrada en vigor 
La present Normativa entrarà en vigor amb la implantació dels ensenyaments regulats pel Reial Decret 
1393/2007. 
 

FONAMENTS DE DRET 
 

1. Reial Decret 2298/1983, de 28 de juliol, pel que es regula el sistema de beques i altres ajuts a l’estudi de 
caràcter personalitzat. 

2. Llei 15/1997, de 24 de desembre de taxes i preus públics de la Generalitat de Catalunya, i les seves 
posteriors modificacions. 

3. Normativa dels programes d’intercanvi, aprovada per la Junta de Govern de la UAB del 28-4-1998. 
4. Llei 40/2003, de 18 de novembre, de Protecció a les Famílies Nombroses, les seves posteriors 

modificacions, i Reial Decret 1621/2005, de 30 de desembre, pel que s’aprova el Reglament de la Llei 
40/2003, de 18 de novembre, de protecció a les famílies nombroses. 

5. Estatuts de la Universitat Autònoma de Barcelona, aprovats mitjançant el Decret 237/2003, de 8 d'octubre 
(DOGC 3993 de 22 d'octubre de 2003). 

6. Normativa de permanència dels estudiants de la UAB, aprovada pel Consell Social del dia 16 de juliol de 
2004. 

7. Acord 9/2006, de 21 de març, de la Comissió d'Afers Acadèmics, delegada del Consell de Govern de la UAB, 
pel qual s’aprova el Marc per a l’elaboració dels plans d’estudis dels Màsters. 

8. Llei Orgànica 4/2007, de 12 d’abril, per la qual s modifica la Llei Orgànica 6/2001, de 21 de desembre, 
d’Universitats. 

9. Reial Decret 1393/2007, de 29 d’octubre, pel qual s’estableix l’ordenació dels ensenyaments universitaris 
oficials. 

10. Acord 60/2007, de 19 de desembre, del Consell de Govern de la UAB pel qual s'acorda aprovar la 
Normativa per a l'elaboració dels plans d'estudi de les titulacions de grau. 

11. Acord 62/2008, de 15 de juliol, de la Comissió d'Afers Acadèmics, delegada del Consell de Govern de la 
UAB, pel qual s’aprova la Normativa de reconeixement i de transferència de crèdits. 

12. Acord 76/2008, de 29 de juliol, de la Comissió d'Afers Acadèmics, delegada del Consell de Govern de la 
UAB, pel qual s’aprova el Marc regulador del doctorat. 

13. Proposta de Marc general per a la programació de Minors, proposada a la Subcomissió de Grau de la 
Comissió d’Afers acadèmics a data 2 de desembre de 2008. 

14. Decret de preus públics pel qual es fixen els preus dels serveis acadèmics a les universitats públiques de 
Catalunya i a la Universitat Oberta de Catalunya. 
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15. Calendari acadèmicoadministratiu de la UAB. 
16. Normativa de concessió d’ajuts de matrícula per a treballadors de la UAB. 
 
ANNEX I 

 
Article 17. Adaptació i reconeixement de crèdits 

 
Els i les estudiants que hagin obtingut la convalidació, l’adaptació o el reconeixement de crèdits per raó 
d’estudis o activitats realitzades en qualsevol centre universitari abonaran a la universitat el 25% dels preus 
acadèmics. 
La matrícula dels crèdits necessaris que fixi la universitat per adaptar els plans d’estudis anteriorment vigents 
als nous plans d’estudi serà gratuïta. 
En el cas de la matrícula de crèdits sense docència per raó de l’extinció del pla d’estudis, sempre que la 
universitat ofereixi un sistema de tutories o docència alternativa, l’estudiant abonarà l’import íntegre. En el cas 
que la universitat no ofereixi tutories o docència alternativa, s’abonarà a la universitat el 25% del preu. 

 
Article 30. Recàrrecs en el preu de la matrícula 

 
30.1. Matrícula de crèdits per segona vegada o successives 

Quan l'estudiant es matriculi per segona o ulterior vegada a un mateix crèdit, se li aplicaran els 
increments que estableixi el Decret de preus públics corresponent. 

30.2. Matrícula a segons i successius ensenyaments universitaris del mateix nivell 
i) S’aplicarà un recàrrec dels preus per crèdit que s’estableixen en aquest Decret als i a les estudiants 

que tinguin un o més títols universitaris oficials per iniciar un altre estudi que condueixi a l’obtenció 
d’un títol universitari oficial a les universitats i centres docents adscrits que apliquen els preus fixats 
en el Decret de preus públics, llevat que es tracti d’iniciar estudis oficials de postgrau (màsters 
universitaris i doctorats) i de doctorat no adaptats a l’Espai Europeu d’Educació Superior. 

ii) Es podrà sol·licitar l'exempció d’aquest recàrrec sempre que s'acrediti la inclusió en alguna de les 
causes que estableixi el Decret de preus públics. En cas de denegar-se l'exempció, es requerirà a la 
persona interessada que faci efectiu el pagament. 

30.3. Matrícula d’estudiants extracomunitaris no residents a cap dels Estats membres de la Unió Europea 
D’acord amb la previsió del Decret de preus públics aprovat anualment per la Generalitat de Catalunya, 
la Universitat, per mitjà del Consell Social, podrà diferenciar el preu dels crèdits en qualsevol nivell 
d’estudis per als estudiants estrangers no residents, que no siguin nacionals d’estats membres de la 
Unió Europea, sense que el preu corresponent pugui excedir quatre vegades els preus públics fixats. 

 
Article 31. Exempcions i bonificacions en el preu de la matrícula 
 
31.5.1. Becaris de Règim General i Mobilitat 

i) Les persones beneficiàries d'un ajut a l'estudi de Règim General i Mobilitat, estaran exemptes de 
pagar els preus públics per a la prestació dels serveis acadèmics universitaris, i tan sols hauran 
d’abonar les taxes de gestió d’expedient, la documentació de matrícula, l’assegurança escolar i els 
serveis universitaris extra acadèmics que es sol·licitin. Aquesta exempció també s’aplicarà 
provisionalment mentre la sol·licitud de beca no s’hagi resolt. 

ii) No obstant això, s'exigirà l'abonament cautelar de l'import de la matrícula a aquells estudiants que, 
en el moment de sol·licitar la beca, no reuneixin els requisits acadèmics exigits en l’ordre que reguli 
la convocatòria, o no presentin la documentació acreditativa dels requisits esmentats. L’import de la 
matrícula els serà retornat si la beca és concedida. 

iii) Els i les estudiants que en el moment de formalitzar la matrícula s'acullin a l'exempció de preus 
públics perquè reuneixen els requisits acadèmics per a sol·licitar un ajut a l'estudi i que 
posteriorment no els sigui adjudicat, hauran de satisfer el preu corresponent de la matrícula, en els 
terminis que els siguin indicats, amb independència que sol·licitin la revisió de la seva resolució. 

iv) Els i les estudiants que sol·licitin beca del règim general i puguin ser beneficiaris d’algun altre tipus 
d'exempció caldrà que ho indiquin, i que presentin la documentació acreditativa en el moment de 
formalitzar la matrícula. 

31.5.2. Becaris de les convocatòries per a personal investigador en formació matriculats a màsters universitaris 
i) Els estudiants que no estiguin en disposició d'acreditar la seva condició de becaris per a la formació 

del personal investigador abonaran el 50% de l'import de la matrícula ( 50% de l’import dels crèdits 
més les taxes de gestió d’expedient, la documentació de matrícula, l’assegurança escolar i els 
serveis universitaris extra acadèmics que es sol·licitin). 

ii) En el moment en què la UAB disposi de la informació corresponent es procedirà a informar el codi 
de la beca concedida. El dia 2 de maig es procedirà a reclamar l'abonament de la matrícula a 
aquells estudiants que encara no disposin de la resolució de la seva beca. 
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iii) En cas que l'estudiant no faci efectiu l'import de la matrícula, la UAB procedirà d'acord amb els 
circuits establerts en aquests casos. 

iv) Aquest col·lectiu tindrà l'opció de realitzar el pagament ajornat. 
31.5.3. Becaris d’altres convocatòries d’organismes públics o privats 

i) En el supòsit de gaudir d’un ajut diferent als esmentats als articles anteriors, els i les estudiants 
podran acollir-se a l’exempció dels preus públics dels serveis acadèmics i/o administratius si així 
s’esmenta a la convocatòria corresponent. L’organisme o institució convocant també compensarà a 
la Universitat per l’import dels ingressos que per aquest motiu deixi de percebre. 

ii) En el supòsit de no trobar-se en disposició d’acreditar la seva condició de becaris, se’ls aplicarà el 
regulat en l’article 31.5.2. 

31.5.4. Estudiants amb Matrícula d'honor o amb Premi extraordinari de Batxillerat 
i) Els i les estudiants amb matrícula d’honor o amb premi extraordinari en el batxillerat, es podran 

acollir a l’exempció total dels preus públics de tots els crèdits matriculats per primera vegada 
durant el primer curs dels estudis universitaris, excepte de les despeses de matriculació i 
d'expedient acadèmic, l'assegurança escolar i els serveis extra acadèmics sol·licitats, amb les 
condicions que fixi el Decret de preus públics.  

ii) Aquesta gratuïtat no s’aplicarà en el cas de matrícula d’honor obtinguda en un cicle formatiu de 
grau superior. 

31.5.5. Estudiants amb Matrícules d’honor obtingudes durant el període acadèmic a la UAB 
i) Els i les estudiants que obtinguin crèdits amb matrícules d’honor en el període acadèmic anterior, es 

podran acollir a l’exempció en l’import de la matrícula d’un nombre de crèdits equivalent al que 
hagin obtingut amb aquesta qualificació acadèmica. 

ii) Els beneficis derivats de l'obtenció d'una o més matrícules d'honor només seran d'aplicació si 
l'estudiant ha obtingut aquesta qualificació acadèmica a la UAB, i per la matrícula realitzada en el 
curs acadèmic següent. 

iii) En cap cas s'aplicarà la gratuïtat per matrícula d’honor a un nombre de crèdits superior al que 
s'hagi matriculat l'estudiant, ni la quantitat total de la deducció podrà sobrepassar l'import del preu 
de la matrícula. 

 
31.5.6. Estudiants amb Premi extraordinari de titulació a la UAB 

Els estudiants que hagin obtingut un premi extraordinari de titulació a la UAB gaudiran de la gratuïtat 
d’un màxim de 30 crèdits en les taxes acadèmiques del màster universitari. Aquesta deducció s'aplicarà 
a sol·licitud de la persona interessada, i a banda del procés de matrícula. 

31.5.7. Membres de Famílies nombroses 
i) Els membres de famílies nombroses classificades en la categoria especial gaudiran de l'exempció 

total dels preus fixats pel Decret de preus públics. Hauran de fer efectiu l'import corresponent a 
l'assegurança escolar. 

ii) Els membres de famílies nombroses de categoria general gaudiran d’una bonificació del 50 per cent 
dels preus fixats pel Decret de preus públics. Hauran de fer efectiu l'import corresponent a 
l'assegurança escolar. 

iii) Per tal d'obtenir els beneficis per ser membre de família nombrosa serà requisit imprescindible la 
presentació del títol oficial vigent que acrediti la condició de família nombrosa, o del document 
acreditatiu de la seva sol·licitud o renovació, a l’inici de la prestació de l’activitat acadèmica, 
entenent-se aquesta condició en el moment de formalitzar la matrícula. 

iv) Si en el moment de formalitzar la matrícula el títol de família nombrosa estigués en tramitació, es 
podran obtenir els beneficis corresponents acreditant la sol·licitud del títol esmentat, acompanyat 
d'una declaració jurada de la categoria que s'ha sol·licitat. Així mateix, si en el moment de fer 
efectiva la sol·licitud de matrícula l'estudiant no té vigent el títol acreditatiu de família nombrosa, 
disposarà de deu dies per a la seva tramitació i presentació a la Gestió Acadèmica del seu centre. 
Els documents acreditatius hauran d'estar expedits pels organismes oficials competents en aquesta 
matèria. 

v) En aquests supòsits, caldrà presentar l'original i una còpia del títol esmentat a la Gestió acadèmica 
del centre abans del dia 23 de desembre, o al Registre General de la Universitat, abans del dia 31 
de desembre. Si transcorregut aquest termini la persona interessada no hagués presentat el títol 
esmentat, o hagués presentat un títol d’inferior categoria, s'anul·laran automàticament els beneficis 
concedits i s’haurà d'abonar l'import corresponent. 

vi) Tots els documents acreditatius de la condició de família nombrosa hauran d'ésser originals o còpies 
autentificades; un cop feta la comprovació, la Gestió acadèmica se'n quedarà una fotocòpia i 
enregistrarà aquesta informació en el suport informàtic corresponent. L'estudiant únicament haurà 
de tornar a presentar la documentació acreditativa quan es produeixi algun canvi en la condició de 
la família nombrosa.  

vii) En el cas que l’estudiant presenti un títol individual acreditatiu de la condició de membre de família 
nombrosa, haurà d’adjuntar una certificació emesa per l’organisme responsable al qual s’hi inclogui 
el nombre de fills de què consta la família i la data d’expedició del títol. 
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viii) Els i les estudiant de nacionalitat estrangera que vulguin beneficiar-se de la condició de família 
nombrosa hauran de sol·licitar el títol acreditatiu corresponent expedit per l’òrgan competent de la 
Generalitat de Catalunya. 

31.5.8. Persones discapacitades 
Els i les estudiants amb un grau de discapacitat igual o superior al 33% tindran dret a l’exempció total 
dels preus públics fixats pel Decret de preus. Aquesta condició s’acreditarà mitjançant la presentació de 
qualsevol dels documents que preveu la normativa vigent. 

31.5.9. Estudiants de 65 anys o més 
Els i les estudiants de 65 anys o més que no tinguin cap títol universitari oficial, i que accedeixin a la 
universitat per a cursar uns estudis universitaris oficials, gaudiran de l’exempció dels preus per a la 
prestació de serveis acadèmics que s’estableixi anualment en el Decret de preus públics, quan es 
matriculin per primera vegada dels conceptes corresponents. Aquesta condició s’acreditarà mitjançant 
la presentació del document d’identitat o passaport. 

31.5.10. Víctimes d’actes terroristes 
Les persones que hagin estat víctimes d’actes terroristes, així com el seu/la seva cònjuge i els seus fills 
o filles tindran dret a l’exempció total dels preus públics fixats pel Decret de preus. Aquesta condició 
s’acreditarà mitjançant la presentació de la resolució administrativa corresponent. En el cas del/de la 
cònjuge i els fills o filles, s’adjuntarà també el llibre de família. 

31.5.11. Víctimes de violència de gènere 
Les dones que siguin víctimes de violència de gènere, així com els seus fills i filles dependents, tindran 
dret a l’exempció total dels preus públics fixats pel Decret de preus públics. Aquesta condició 
s’acreditarà mitjançant la presentació de qualsevol dels documents que preveu la normativa vigent, així 
com del llibre de família en el cas dels fills o filles dependents. 

31.5.12. Treballadors d’universitats públiques catalanes 
Els treballadors de les universitats públiques catalanes, els fills i les filles i el i la  cònjuge o la parella de 
fet, gaudiran de les deduccions descrites a la Normativa de concessió d’ajuts de matrícula per a 
treballadors a cada Universitat. En el cas de la UAB, la normativa serà aprovada anualment pel Consell 
de Govern. 

 
ANNEX II 

 
Article 22.1. Documentació de matrícula per als estudiants de Grau 
 
22.1.1 Estudiants de nou accés: 

1. Formulari de prematrícula degudament emplenat. 
2. Original i fotocòpia del DNI, del passaport o del document identificatiu (per a estudiants de països de la 

UE). 
3. Original i fotocòpia del NIE - o número d’identificació d’estranger (per als i per les estudiants estrangers 

no comunitaris). En cas que no es pugui presentar en el moment de la matrícula, es disposarà d’un 
termini màxim de tres mesos per a lliurar-lo. 

4. Dades bancàries d’una entitat financera ubicada a l’Estat espanyol. 
5. Document acreditatiu d’accés als estudis, el qual pot ser: 

a. Targeta de les PAU. 
b. Certificat de cicle formatiu de grau superior. 
c. Certificat de superació de la prova de més grans de 25 anys, d’acreditació d’experiència 

laboral o professional, o de superació de la prova de més grans de 45 anys. 
d. Certificat de la Universitat d’origen on consti la via d’accés a la universitat i la qualificació 

corresponent, i justificant del trasllat d’expedient acadèmic sol·licitat a la universitat 
d’origen (estudiants que continuïn els mateixos estudis, via 7). 

e. Certificat de la Universitat d’origen on consti la via d’accés a la universitat i la qualificació 
corresponent (estudiants que canviïn d’estudis, via 7). 

f. Certificat acadèmic personal i còpia compulsada del títol (estudiants via 2). 
g. Credencial expedida per la Universidad de Educación a Distancia (UNED) (estudiants 

provinents de sistemes educatius estrangers, segons es contempla a la legislació vigent). 
6. Dues fotografies en color.  
7. Original i fotocòpia de la documentació acreditativa de gratuïtat o descompte recollida a la normativa 

vigent, si és el cas. 
8. Per a aplicar el descompte per matrícula d’honor de COU o batxillerat LOGSE, caldrà presentar el 

certificat de notes i el llibre d’escolaritat.  
9. Sol·licitud de beca o d’exempció del recàrrec per segona titulació, si és el cas.  

 
22.1.2 Estudiants que hagin formalitzat  la matrícula en cursos acadèmics anteriors: 

1. Formulari de prematrícula degudament emplenat.  
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2. Original i fotocòpia del NIE - o número d’identificació d’estranger (per als estudiants estrangers no 
comunitaris). En cas que no es pugui presentar en el moment de la matrícula, es disposarà d’un termini 
màxim de tres mesos per a lliurar-lo. 

3. Original i fotocòpia de la documentació acreditativa de gratuïtat o descompte recollida a la normativa 
vigent, si és el cas. 

 
Article 22.2. Documentació de matrícula per als estudis de Màster Universitari 
 
22.2.1 Estudiants de nou accés: 

1. Imprès de sol·licitud de matrícula, signat pel coordinador/a o tutor/a del màster. 
2. Original i fotocòpia del DNI, del passaport o del document identificatiu (per als estudiants de països de 

la UE). 
3. Original i fotocòpia del NIE - número d’identificació d’estrangers – (per als estudiants estrangers no 

comunitaris). En cas de no poder presentar aquests documents en el moment de la matrícula, es 
disposarà d’un termini màxim de tres mesos per fer-los arribar a la Gestió Acadèmica. 

4. Dades bancàries d’una entitat financera ubicada a l'Estat espanyol. 
5. Original i fotocòpia del títol que hagi donat accés al màster, o del certificat acadèmic oficial acreditatiu 

de la seva expedició. 
6. Original i fotocòpia del certificat acadèmic dels estudis realitzats, en què hi figurin el període en anys 

acadèmics, les matèries cursades, els crèdits obtinguts i les qualificacions obtingudes. 
7. Dues fotografies en color. Els estudiants que tinguin la targeta de la UAB vigent només hauran de lliurar 

una fotografia. 
8. Original i fotocòpia de la documentació acreditativa de gratuïtat o descompte indicada a la normativa 

vigent, si és el cas. 
 
22.2.2. Si s’ha formalitzat la matrícula en cursos acadèmics anteriors: 

1. Imprès de sol·licitud de matrícula, signat pel coordinador/tutor del màster. 
2. Original i fotocòpia del NIE (número d’identificació d’estrangers, per als estudiants estrangers no 

comunitaris). En cas de no poder presentar aquests documents en el moment de la matrícula, es 
disposarà d’un termini màxim de tres mesos per fer-los arribar a la Gestió Acadèmica. 

3. Original i fotocòpia de la documentació acreditativa de gratuïtat o descompte indicada a la normativa 
vigent, si és el cas. 

 
Article 22.3. Documentació de matrícula per als estudis de Doctorat 

 
22.3.1 Tots els i les doctorands: 

1. Resolució d’admissió del Rector.  
2. Documentació acreditativa de gratuïtat o descompte, si escau. En el cas de ser personal d'altres 

universitats o bé fill o cònjuge de personal de la UAB, cal lliurar-ne el certificat corresponent. 
 
22.3.2. Doctorands de nou accés amb titulacions espanyoles: 

1. Original, o resguard substitutori, i fotocòpia del títol de grau, llicenciat, enginyer o arquitecte, i del títol 
de màster universitari o d’una certificació del compliment dels requisits d’accés. 

2. Dues fotografies. Els estudiants amb carnet UAB vigent només n'han de presentar una. 
3. Fotocòpia del DNI/ passaport/ NIE. 
4. Original i fotocòpia del certificat acadèmic dels estudis que s'han fet, en què hi figurin el període en 

anys acadèmics, les assignatures i/o mòduls cursats i les qualificacions obtingudes. 
5. Full de dades bancàries, si escau. 

 
22.3.3. Doctorands de nou accés amb titulació estrangera: 
A més a més de la documentació requerida per als doctorands amb títols espanyols, cal presentar: 
- Doctorands amb titulacions de la Unió Europea:  

1. Original i fotocòpia del títol o del certificat acadèmic oficial,dels estudis de grau i de màster universitari, 
o una certificació del compliment dels requisits d’accés, acreditatius de l‘expedició dels documents 
requerits. 

2. Original i fotocòpia del certificat acadèmic dels estudis que s'han fet, en què hi figurin el període en 
anys acadèmics, les assignatures i/o mòduls cursats i les qualificacions obtingudes. 

- Doctorands amb titulacions de fora de la Unió Europea: 
A més a més de la documentació exigida en els apartats anteriors, caldrà aportar la Targeta d'estudiant no 
comunitari. En cas de no tenir-la en el moment de la matrícula, s'haurà de lliurar a l'Escola de Postgrau en un 
termini màxim dels quatre mesos posteriors a la formalització de la matrícula. 
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Acord 99/2008, de 12 de desembre, pel qual s’aprova el Marc general per a la programació de Minors, que 
tot seguit es transcriu: 

Marc General per a la programació de Minors  
 
El model UAB d’estructuració dels estudis de grau preveu l’oferta d’itineraris de campus que permetin a 
l’estudiant completar la seva formació en un àmbit diferent al de la seva mateixa titulació, en àmbits 
transversals o en un àmbit proper al de la titulació, però amb un enfocament generalista. Aquests itineraris 
podran acreditar-se com a Minors en el Suplement Europeu al Títol. 
 
L’ampli ventall de titulacions que es poden seguir a la nostra universitat i el fet que la majoria d’elles 
s’imparteixin en un mateix campus permet dissenyar una oferta àmplia i molt variada de minors, la qual cosa 
pot suposar un fet distintiu, en comparació amb altres universitats del nostre entorn, i un atractiu afegit de cara 
als nostres futurs estudiants.   
 
Per tal d’avançar en la definició de les característiques dels minors que la UAB pot programar i de delimitar les 
condicions amb què es programaran, s’estableix el següent marc general: 
 
I. Definició. 
 

1. Els minors són itineraris d’universitat, amb responsabilitat de programació d’un centre, oberts a 
estudiants de diferents titulacions de grau de la UAB. 

 
2. Els minors podran ser: 

a. de caràcter interdisciplinari (per exemple, minor sobre igualtat de gènere o minor relacionat 
amb activitats culturals programades a la UAB). 

b. relacionats amb una sola disciplina i adreçats a estudiants d’altres disciplines (per exemple, 
minor en gestió d’empreses per a estudiants que no siguin d’econòmiques o empresarials). 

c. relacionats amb un àmbit de coneixement ampli i destinats a estudiants de titulacions d’aquest 
àmbit (per exemple, minor en bioquímica per a estudiants de ciències, biociències o ciències de 
la salut, o minor en antropologia per a estudiants de l’àmbit de ciències socials). 

 
II. Programació 
 

3. La programació d’un minor es farà ad hoc i, llevat de casos justificats, no s’alimentarà d’assignatures 
programades en el pla d’estudis d’una titulació. 

 
4. El pla d’estudis d’un minor haurà de preveure la programació d’un màxim de 45 crèdits, dels quals 

almenys 15 hauran de ser de caràcter obligatori. 
 

5. El pla d’estudis d’un minor ha de preveure que les competències associades als seus objectius s’han 
d’assolir cursant 30 crèdits. Per a obtenir l’acreditació d’un minor, l’estudiant haurà d’haver superat 
aquests 30 crèdits, d’acord amb el pla d’estudis corresponent.  

 
6. La programació d’un minor estarà condicionada a la inscripció d’un mínim de trenta estudiants, o de vint 

si la programació del minor no inclou assignatures optatives. En el primer cas, es podrà autoritzar 
excepcionalment la seva implantació si en el primer curs assoleix una inscripció mínima de vint 
estudiants, però la continuïtat de la programació estarà condicionada a assolir el nombre mínim de 
trenta estudiants de nova entrada inscrits en el curs següent, o bé a la supressió de l’optativitat dins el 
pla d’estudis del minor.  

 
7. Els minors es programaran, amb caràcter general,  com una oferta optativa a 4t curs. Excepcionalment, 

i per a itineraris conduents a l’adquisició de competències lingüístiques en llengües estrangeres, es 
podran programar “minors verticals” en terceres llengües, que distribuiran els crèdits corresponents a 
partir del segon curs (fins a 10 crèdits per curs). En aquest cas, els crèdits que es cursin s’acumularan a 
compte dels crèdits del quart curs. 

 
8. Per tal d’assegurar que els estudiants que així ho desitgin puguin cursar aquesta modalitat de “minors 

verticals”, la programació d’assignatures de totes les titulacions preveuran una reserva en una mateixa 
franja horària durant tot el curs acadèmic. En el calendari acadèmic anual de la UAB es determinarà 
aquesta franja horària. 
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III. Propostes i oferta de minors  
 
9. El mapa d’oferta de minors serà acordat conjuntament amb els degans i directors de centres i serà 

aprovat per la Comissió d’Afers Acadèmics. 
 

10. Les propostes de pla d’estudis dels minors també hauran de ser aprovades per la Comissió d‘Afers 
acadèmics. Aquestes propostes es trametran a aquesta Comissió mitjançant un formulari que 
s’elaborarà a aquest efecte. En qualsevol cas, el projecte haurà d’incloure: 

 
a. La definició dels objectius i  de les competències associades i els mecanismes d’avaluació 

d’aquestes competències. 
b.  El nombre de crèdits previstos i la distribució de les assignatures que conformen el seu pla 

d’estudis, segons el seu caràcter obligatori o optatiu.  
c. El nombre de places que s’ofereixen, determinant mínims i màxims, tenint en compte, pel que fa 

al mínim, el que es disposa en el punt 6 d’aquest marc i, pel que fa al nombre màxim 
d’estudiants, els criteris generals de la UAB quant a mida de grups (75 estudiants). En qualsevol 
cas, les assignatures optatives ofertes en el minor hauran de preveure un mínim de vint 
estudiants matriculats, tal com està previst, com a criteri general, per a totes les assignatures 
optatives. 

 
11. La Comissió d’Afers Acadèmics haurà d’aprovar també qualsevol modificació del pla d’estudis del minor. 
 
12. Un minor es programarà automàticament en cursos successius fins que la Comissió d’Afers Acadèmics el 

doni de baixa.  
 
IV. Inscripció i matrícula 
 

13. Els estudiants interessats a cursar un minor hauran de presentar una sol·licitud de preinscripció abans 
de finalitzar el tercer curs dels seus estudis. 

 
14. La matriculació a un minor  es farà conjuntament amb la resta d’assignatures que conformen la titulació. 

La matriculació al minor  inclourà la matriculació a les assignatures que configuren el seu pla d’estudis. 
 

15. Quan per a cursar un minor la demanda superi el nombre de places que s’ofereixen, es podran 
seleccionar les sol·licituds a partir de la baremació de l’expedient acadèmic dels sol·licitants. 

 
16. L’estudiant podrà cursar el màxim de crèdits programats d’un mateix minor i, per a estar-hi admès, 

haurà de matricular-s’hi d’un mínim de 15 crèdits. 
 

17. Els estudiants de centres adscrits podran matricular-se als minors inclosos en l’oferta de la UAB, en les 
mateixes condicions que la resta d’estudiants de la UAB.  Així mateix, els estudiants de centres propis 
de la UAB podran matricular-se en minors oferts des de centres adscrits a la UAB.  

 
Acord 100/2008, de 12 de desembre, pel qual s’aprova la concessió de premis extraordinaris de titulació, 
per delegació del Consell de Govern, següents: 
 
Facultat de Ciències,Ciències Ambientals, els senyors F. Javier Garrido Benavides i Marc Olomi Sola 
 
Facultat de Ciències, Química, la senyora Rosa Miralles LLuma i el senyor Josep Recasens Bonet 
 
Facultat de Ciències, Estadística, la senyora Raquel López Jul 
 
Facultat de Ciències, Física, els senyors Javier Cerrillo Moreno i Hector Gil Marin 
 
Facultat de Biociències, Bioquímica, les senyores Anna Roig Borrellas i María Cano Colino 
 
Facultat de Biociències, Biologia, les senyores Laía Armengot Martinez, Meritxell Pons Espinal i Anna Pastoret 
Caldero 
 
Facultat de Biociències, Biotecnologia, la senyora Oiane Urra Vicario i el senyor Jordi Lanuza Masdeu 
 
Acord 101/2008, de 12 de desembre, pel qual s’aprova la concessió de premis extraordinaris de doctorat, 
per delegació del Consell de Govern, següents: 
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Prog. Doctorat/Departament NOM DELS DOCTORS 
Química teòrica i computacional Besora Bonet, Maria 
Ciències dels materials Gich Garcia, Martí 

Rubi, Diego 
 
Acord 102/2008, de 12 de desembre, pel qual s’informa favorablement la creació del diploma de postgrau 
“Pacient expert”, i s’eleva al Consell de Govern. 
 
Acord 103/2008, de 12 de desembre, pel qual s’aprova la ratificació dels nous plans d’estudis de màster i 
diplomes de postgrau propis i de renovació adaptats a l’EEES, per delegació del Consell de Govern. 
 
Acord 104/2008, de 12 de desembre, pel qual s’aprova el següent: 
 

a) Iniciar la desprogramació el proper curs acadèmic de la titulació de Documentació. 
b) No incloure en la promoció d’estudis ofertats per al curs 2009-10, però esperar a desprogramar els 

estudis en funció del resultat de la verificació d’algunes propostes de grau, les titulacions de 
Criminologia, Ciències del treball i d’Història i Ciències de la Música. 

c) Programar les titulació d’Enginyeria Electrònica i de Teoria de la Literatura i Literatura Comparada per 
darrera vegada durant el curs acadèmic 2009-10. 

d) Programar la titulació d’Enginyeria de Telecomunicacions el proper curs acadèmic 2009-10, i analitzar a 
la seva finalització l’evolució de les dades de matrícula.  

e) Programar durant el curs 2009-10, sempre i quan els recursos docents assignats a impartir aquesta 
docència no siguin necessaris per a la impartició d'altres estudis de Grau o de Màster universitari, les 
titulacions d’Antropologia social i cultural, de Bioquímica, de Ciència i tecnologia del aliments, 
d’Enginyeria de materials i d’Estudis d’Àsia Oriental. 

f) Seguir programant les titulacions que no tenen una oferta alternativa de Grau i de Màster universitari 
tramesa a verificació, Investigació i tècniques de mercat i Psicopedagogia. 

 
Acord 105/2008, de 12 de desembre, pel qual s’aprova els criteris per al reconeixement de crèdits de cicles 
formatius de grau superior als estudis conduents a títols oficials de grau, per delegació del Consell de Govern, 
que tot seguit es transcriu: 
 

Criteris per al reconeixement de crèdits de cicles formatius de grau superior als estudis 
conduents a títols oficials de grau 

 
Antecedents. 
Des de l’any 2003, el Departament d’Educació i les universitats catalanes han signat convenis de col·laboració, 
l'objecte dels quals ha estat el reconeixement de crèdits entre cicles formatius de grau superior i alguns estudis 
universitaris.  
 
La finalitat de l’experiència ha estat posar a disposició dels estudiants de cicles formatius de grau superior un 
mecanisme que potenciï un itinerari de formació a seguir, amb continuïtat cap als estudis universitaris, a través 
del reconeixement de la correspondència entre ambdós estudis. 
 
En un primer moment, l’acord va tenir un caràcter experimental i els convenis tan sols recollien 
correspondències entre cicles formatius de grau superior i estudis universitaris de primer cicle. No obstant això, 
la Comissió d'accés i afers estudiantils del Consell Interuniversitari de Catalunya ha anat incorporant any rere 
any noves taules de correspondències, algunes d’elles entre cicles formatius de grau superior i estudis de 
primer i segon cicle. 
 
Ara, amb la implantació dels nous estudis de grau, es fa necessari establir els següents criteris per al possible 
reconeixement de la formació rebuda en aquests cicles formatius de grau superior i la seva traducció en crèdits 
dins els nous estudis de grau. 
 
Criteris de reconeixement: 
 
1r. En els estudis conduents a l’obtenció de títols oficials de grau es podran reconèixer fins a un màxim 60 
crèdits per formació prèvia en cicles formatius de grau superior (CFGS). 
 
2n. Per al reconeixement de crèdits en estudis conduents a l’obtenció de títols oficials de grau es tindrà en 
consideració l’assoliment de competències associades a les matèries que figurin en el pla d’estudis 
corresponent. 
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3r. El nombre mínim de crèdits reconeguts no podrà ser inferior a 15.  
 
4t. El coordinador de la titulació establirà, en funció del nombre de crèdits reconeguts, quines assignatures 
poden quedar exemptes de cursar i quines haurà de cursar l’estudiant procedent de CFGS. En cap cas es 
podran reconèixer els crèdits corresponents al treball de fi de grau. 
 
5è. Quan el nombre total de crèdits que poden ser reconeguts sigui superior al nombre de crèdits 
d’assignatures de formació bàsica o nuclear programades en els tres primers cursos que quedin exemptes de 
ser cursades, els crèdits restants es podran reconèixer per crèdits de formació complementària a quart curs. 
 
Acord 106/2008, de 12 de desembre, pel qual s'aprova la proposta presentada per la Facultat de Psicologia 
de l'activitat Bases Científiques de la Medicina no Convencional, organitzada per la Facultat de Medicina, que 
dóna lloc al reconeixement de crèdits de lliure elecció per al curs 2008-2009.  
 
 
I.2.1.1. Subcomissió de Grau 
 
Acord 69/2008, de 2 de desembre, pel qual:  
 
Primer.- S’informa favorablement la memòria i el pla d’estudis dels ensenyaments conduents als títols 
següents: 
 

- Graduat/Graduada en Enginyeria electrònica, industrial i automàtica, de l’Escola Universitària 
Salesiana de Sarrià 

- Graduat/Graduada en Enginyeria Química, de l’Escola Tècnica Superior d’Enginyeria 
- Graduat/Graduada en Enginyeria de sistemes de telecomunicació, de l’Escola Tècnica Superior 

d’Enginyeria 
- Graduat/Graduada en Enginyeria de sistemes electrònics de telecomunicació, de l’Escola Tècnica 

Superior d’Enginyeria 
- Graduat/Graduada en Dret, de la Facultat de Dret 
- Graduat/Graduada en Psicologia, de la Facultat de Psicologia 

 
Segon.- S’eleven les memòries i els plans d’estudis anteriors a la Comissió d’Afers Acadèmics per a la seva 
aprovació. 
 
Acord 70/2008 de 2 de desembre, pel qual es dóna el vistiplau a les activitats susceptibles de 
reconeixement com a crèdits de lliure elecció per al segon semestre del curs acadèmic 2008-2009, que tot 
seguit es transcriu:  
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Acord 71/2008 de 2 de desembre, pel qual s’informa favorablement la proposta de criteris per al 
reconeixement de crèdits de cicles formatius de grau superior als estudis conduents a títols oficials de grau, i 
s’eleva a la Comissió d’Afers Acadèmics per a la seva aprovació. 
 
Acord 72/2008, de 2 de desembre, pel qual es dóna el vistiplau a la proposta de tribunals de premis 
extraordinaris de les titulacions de la Facultat de Psicologia. 
 
Acord 73/2008, de 9 de desembre, pel qual s’informa favorablement la proposta de canvi de nom de les 
titulacions recollides a l’apartat anterior pel de Graduat/da en Enginyeria de Sistemes de Telecomunicació i de 
Graduat/da en Enginyeria de Sistemes Electrònics de Telecomunicació, i s’eleva a la Comissió d’Afers Acadèmics 
per a la seva aprovació. 
 
Acord 74/2008, de 9 de desembre, pel qual s’informa favorablement el Marc general per a la programació 
de Minors, i s’eleva a la Comissió d’Afers Acadèmics per a la seva aprovació. 
 
Acord 75/2008, de 9 de desembre, pel qual s’informa favorablement la proposta de Normativa de 
matriculació per als Graus, Màsters universitaris i Doctorat, i s’eleva a la Comissió d’Afers Acadèmics per a la 
seva aprovació. 
 
Acord 76/2008, de 9 de desembre, pel qual s’informa favorablement i elevar les memòries i els plans 
d’estudis de Grau en Enginyeria de Sistemes de Telecomunicació i en Enginyeria de Sistemes Electrònics de 
Telecomunicació a la Comissió d’Afers Acadèmics per a la seva aprovació. 
 
Acord 77/2008, de 9 de desembre, pel qual es dóna el vistiplau a les activitats susceptibles de 
reconeixement com a crèdits de lliure elecció per al segon semestre del curs acadèmic 2008-2009, que tot 
seguit es transcriu:  
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Acord 78/2008, de 9 de desembre, pel qual es dóna el vistiplau a la desprogramació de l’assignatura 
d’Introducció a la Llengua occitana. 
 
 
I.2.1.2. Subcomissió de Postgrau 
 
Acord 81/2008, de 9 de desembre, pel qual s’aprova el canvi de denominació dels màsters següents:  
 

Research on Entrepreneurship and Business Management per Máster Universitario en Investigación 
en Creación y Gestión de Empresas / University Master in Research on Entrepreneurship and 
Business Management  
 
Management, Organization and Business Economics per Máster Universitario en Gestión, 
Organización y Economía de la Empresa / University Master in Management, Organization and 
Business Economics.  
  
International Master in Economics and Business Adminstration per Máster Universitario en Economia 
y Administración de Empresas / University Master in Economics and Business Administration. 

 
Acord 82/2008, de 9 de desembre, pel qual s’aprova la proposta de Normativa de matrícula dels 
ensenyaments de Grau, de Màster Universitari i de Doctorat i elevar la proposta a la Subcomissió de Grau.  
 
Acord 83/2008, de 9 de desembre, pel qual s’aprova la proposta de procediment de creació de nous estudis 
de doctorat, que tot seguit es transcriu:  
 

Procediment de creació de nous estudis de doctorat a partir de línies de recerca incloses en un 
estudi de doctorat sense menció de qualitat prèviament aprovat.  

 
Introducció:  
L’actual marc regulador dels estudis de Doctorat estableix que cada Departament o Institut de la UAB podrà 
tenir adscrit, com a màxim, un Estudi de Doctorat (ED) sense Menció de Qualitat (MQ), però no estableix límit 
en el nombre d’EDs amb MQ. Per tant, si un conjunt de línies de recerca d’un ED vol constituir-se en un nou ED 
(anomenarem a aquest conjunt de línies “pre-ED”) cal que obtingui la MQ. Amb aquest objecte, aquest 
document estableix un procediment d’avaluació (veure Annex) que, en cas de ser superat, permet la creació 
provisional del nou ED, que s’haurà de presentar a la primera convocatòria possible de la MQ.  
 
Objectiu de l’avaluació prèvia:  
Obtenir un diagnòstic que permetí conèixer les possibilitats del pre-ED d’obtenir la MQ i, alhora, facilitar la 
planificació d’accions de millora encaminades a la obtenció futura de la MQ. 
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Agenda d’actuació:  
El calendari previst és el següent:  
- Setembre: El pre-ED presenta la sol·licitud de nou estudi juntament amb la sol·licitud d’avaluació   
- Octubre - novembre: Procés d’Avaluació interna.  
- Desembre: Presentació dels resultats de l’avaluació interna a la Subcomissió de postgrau, qui nomena 

avaluador extern al programa.  
- Febrer: Comunicació a l’Estudi de les consideracions de la Subcomissió de Postgrau.  
- Març: Si l’avaluació de la subcomissió de postgrau ha estat coincident amb la interna i si d’acord amb la 

puntuació obtinguda es preveu tenir possibilitats d’obtenció de la MQ, la subcomissió de postgrau aprovarà 
provisionalment el nou ED, condicionadament a l’obtenció de la MQ en la convocatòria de l’any en curs.  

 
Agents participants:   
- Estudi de Doctorat: Comissió i coordinador de l’Estudi, directors dels departaments als quals s’adscriu, i 

gestors del programa.  
- Subcomissió de Postgrau: que actua com a “contrast extern” 
 - Agents facilitadors: Escola de Postgrau (EP) i Oficina de Programació i Qualitat (OPQ) 
 
Procés:  

1. Preparació de l’avaluació  
- El pre-ED presenta la sol·licitud per participar en el procés d’avaluació.  
- S’identifiquen les persones de contacte en el pre-ED i s’explica el procés i els objectius.  
- Els agents facilitadors elaboren la informació quantitativa.  
- El pre-ED recull la informació complementària i necessària per a l’avaluació.  

2. Avaluació interna  
- El pre-ED, a partir de tota la informació i documentació, inicia el procés d’avaluació interna 

utilitzant el protocol de valoració interna basat en els criteris de la MQ.  
- El pre-ED envia a l’EP tota la documentació i el protocol de valoració interna degudament 

complimentat.  
- L’EP fa una proposta tècnica de puntuació. Aquesta puntuació ha de seguir els mateixos criteris 

que els utilitzats per la Menció  
3. Validació per part de la Subcomissió de Postgrau  

- La Subcomissió de Postgrau, assumeix el rol de “comitè de contrast extern” i fa les consideracions 
pertinents pel que fa a la puntuació atorgada pel pre-ED a cadascun dels apartats del protocol.  

4. Autorització de la creació d’un nou ED  
- La Subcomissió de Postgrau envia al pre-ED les puntuacions dels criteris i les recomanacions 

respecte a les possibles millores a implementar amb l’objectiu d’assolir la puntuació mínima 
necessària per obtenir la menció de  qualitat.  

- En funció d’aquesta puntuació, es procedeix a autoritzar, si escau, la creació d’un nou ED. En cas 
contrari, es desestimarà la sol·licitud de creació del nou ED.  
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Acord 84/2008, de 9 de desembre, pel qual s’aprova el contingut dels estudis de Doctorat regulats pel RD 
1393/2007, següents: 
Didàctica de l’Educació Física, de les Arts Visuals, de la Música i de la Veu 
Didàctica de l’Història, la Geografia i les CC. Socials 
Dret Privat 
Dret Públic i Filosofia Jurídico Política 
Ecologia Terrestre  
Economics Management of Organizations DEMO 
Història Econòmica  
Psicologia  
Psicologia de la Salut i Psicologia de l’Esport. 
 
Acord 85/2008, de 9 de desembre, pel qual s’aproven els continguts dels estudis de doctorat regulats pel 
RD 1393/2007, següents: 
Antropologia Biològica 
Antropologia Social i Cultural 
Aqüicultura 
Biologia Cel·lular 
Ciència i Tecnologia Ambientals  
Didàctica de les Matemàtiques i les Ciències  
Geologia  
Història de l’Art i Musicologia  
Immunologia  
Microbiologia  
Neurociéncies  
Psicologia Clínica i de la Salut  
Química Teòrica i Computacional  
Educació  
Sociologia  
Teoria de la Literatura i Literatura Comparada  
Traducció i estudis interculturals 
 
Acord 86/2008, de 9 de desembre, pel qual s’aprova la proposta de Aprovació dels plans d’estudis de 
màsters i de diplomatures de postgrau propis, i elevar la proposta a la Comissió d’Afers Acadèmics per a la seva 
ratificació. 
 
 
I.2.2. Comissió d’Economia i d’Organització 
 
Acord 16/2008, de 18 de desembre de 2008, pel qual s'acorda aprovar el Pla de Mobilitat de la Universitat 
Autònoma. 
 
Acord 17/2008, de 18 de desembre de 2008, pel qual s'acorda aprovar les tarifes de l'Oficina Treball 
Campus, que tot seguit es transcriu: 
 

Tarifes de l'Oficina Treball Campus 
 

PROPOSTA SERVEIS I TARIFES 2008-2009  

Servei 
Tarifes 2008-2009 

EXTERNES 
Tarifes 2008-2009 

ESFERA UAB 

Tauler d’anuncis físic i virtual: exposició d’ofertes de 
treball a l’oficina de la Plaça Cívica, a les Escoles de 
Sabadell i a la web. 

14€ (IVA 16% inclòs) 
Gratuït per a ofertes 
adreçades a discapacitats 

8,00€ (IVA 16% inclòs) 
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Borsa de treball: gestió de processos de selecció amb 
aportació de currículums d’estudiants i/o de titulats quan la 
relació que se’n derivi no sigui un programa de cooperació 
educativa universitat empresa. S’han de proporcionar, al 
menys, dades de tres candidats, una vegada comprovada la 
disponibilitat. 
Després d’entrada l’oferta a Treball Campus, 
l’empresa/entitat gaudirà de fins a tres mesos per sol·licitar 
l’ampliació del mateix perfil, sense cost addicional. 

116€ (IVA 16% inclòs)  60,00€ (IVA 16% inclòs) 

Tauler virtual de demandants titulats (web): 
l’empresa/entitat pot observar les dades curriculars 
(excepte les personals i de contacte) dels titulats inscrits a 
la Borsa de Treball i demanar les dades completes (sempre 
d’acord a un perfil d’oferta professional).  

29€ (IVA 16% inclòs) 15,00€ (IVA 16% inclòs) 

Gestió dels programes de cooperació educativa 
universitat empresa tant si està inclòs el procés de 
selecció de l’estudiant (de la base de dades de la Borsa de 
Treball) com si no ho està. 

160€ (IVA 16% inclòs) les 
primeres 500 hores + 100€ + 
IVA (16%) si es fa una 
pròrroga 
 
116€ (IVA 16% inclòs) 

96,00€ (IVA 16% inclòs) 
per cada conveni individual 
fins a 500 hores. 
60,00€ (IVA 16% inclòs) 
Pròrroga més de 500 hores 

Presentació d’empreses/entitats al campus universitari 
a través del FORUM. 

FÒRUM (no es poden 
determinar) 

D’acord en el conveni 
signat amb l’empresa que 
co-organitza. 

Enviament d’informació procedent de les 
empreses/entitats, vinculada a la feina. 

Correu electrònic: 
50€+IVA (16%) (total) 
Correu postal: 
1€+IVA (16%) (per adreça) 

Correu electrònic  
30€ (IVA 16% inclòs) 

 
 
I.2.3. Comissió d’Investigació 
 
Acord 33/2008, de 2 de desembre, pel qual s'acorda aprovar la convocatòria d'ajuts per a estades de curta 
durada fora de Catalunya per a l'any 2009, que tot seguit es transcriu: 
 

Convocatòria UAB per a estades de curta durada fora de Catalunya per a l'any 2009 
 
1. Objecte  
L’objecte de les borses de viatge és l’atorgament d’ajuts per fer estades temporals fora de Catalunya, per 
completar la formació investigadora relacionada amb el projecte de recerca que portin a terme els becaris.  

2. Sol·licitants  
2.1 Podran ser beneficiaris aquells becaris en actiu del Programa de beques predoctorals FI de Formació de 
Personal Investigador de la UAB, i de les beques pròpies de departaments de la UAB de les convocatòries de 
2004, 2005 o 2006, així com els becaris de la convocatòria 2007 FI UAB Projectes. 
2.2 Els beneficiaris del les beques predoctorals d’aquest programa podran fer estades temporals fora de 
Catalunya amb l’objecte de completar la seva formació investigadora relacionada amb el projecte de recerca 
que portin a terme, amb l’autorització prèvia del director de tesi i del director del departament/institut/centre al 
que estigui adscrit.  
 
3. Condicions  
Queden explícitament exclosos d’aquesta convocatòria els viatges que tinguin com a finalitat la participació o 
l’assistència a congressos, reunions o simposis científics, tecnològics i humanístics, i també els cursos de caire 
formatiu o docent. No es podrà gaudir de l’estada en períodes d’interrupció de la beca o posteriorment a 
produir-se’n la baixa o la renúncia.  
 
4. Durada  
La durada de l’estada temporal fora de Catalunya serà, com a mínim, de tres setmanes i, com a màxim, de 
dotze setmanes que s’iniciïn abans del dia 31 de desembre del 2009.  
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5. Import  
5.1 Els ajuts es concretaran en l’abonament parcial de les despeses originades :  

 a) Import del bitllet en tarifa econòmica.  
 b) Despeses d’estada: màxim de 27€ per dia  

5.2 Aquests ajuts formen part de la beca i estaran subjectes a impostos segons la legislació vigent.  
 
6. Sol·licitud  
Els sol·licitants hauran d’omplir d’imprès de sol·licitud del Vicerectorat d'Investigació que es pot aconseguir a 
l’adreça: http://www.recerca.uab.es/convocatories (Carpeta Becaris Predoctorals de Formació de Personal 
Investigador de la UAB). La documentació que s’haurà de presentar serà la següent:  

 a) el currículum vitae,  
 b) l’acceptació del centre que ha d’acollir el becari  
 c) un informe del Director del Treball sobre d’interès de l’estada  
 d) factura proforma o pressupost del bitllet del viatge justificat  

 
7. Terminis per presentar les sol·licituds  
S’estableixen dos terminis: el primer, des de l'1 de gener fins el 10 de març i de l’11 de març al 15 de juny de 
2009. El lloc de presentació és el Registre General de la UAB. 
 
8 Òrgan competent per a la resolució  
La Comissió d’Investigació de la universitat.  
 
9. Termini de resolució  
Es preveuen dos terminis de resolució. El primer, abans de l'1 d’abril ; el segon, abans de l'1 de juliol. El 
termini legal per resoldre és de sis mesos comptadors a partir de l’endemà del termini de presentació de 
sol·licituds. Transcorregut aquest termini sense resolució expressa, s’entendrà desestimat per silenci l’ajut 
sol·licitat.  
 
10. Forma de justificació  
10.1 El sol·licitant haurà de presentar, en el termini màxim d’un mes, un cop fet el desplaçament, un informe 
del treball dut a terme i dels resultats obtinguts, així com un certificat del centre de destinació en el qual es 
deixi constància de les dates d’inici i d’acabament de l’estada i l’original del bitllet del viatge. L’imprès de 
sol·licitud del Vicerectorat d'Investigació es pot aconseguir a l’adreça: http://www.recerca.uab.es/convocatories 
(Carpeta Becaris Predoctorals de Formació de Personal Investigador de la UAB).  
10.2 Exhaurit aquest termini, el Vicerectorat podrà revocar l’ajut concedit per a la realització de l’estada.  
 
11. Recursos  
Contra les resolucions d’aquesta convocatòria, que no esgoten la via administrativa, les persones interessades 
poden interposar recurs d’alçada davant l’Excm. i Magfc. Rector de la UAB, en el termini d’un mes, a comptar 
des del dia següent a la recepció d’aquesta notificació o, si s’escau, des del dia següent de la seva publicació, 
de conformitat amb el que preveu l’article 115 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de Règim Jurídic de les 
Administracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú, modificada per la Llei 4/1999, de 13 de gener.  
 
 
Acord 34/2008, de 2 de desembre, pel qual s'acorda aprovar la proposta definitiva de priorització de les 
beques FI de la DGR, que tot seguit es transcriu: 
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Convocatòria de beques predoctorals FI-DGR per a l'any 2009 

 

MODALITAT A

Nota 
Exp. Llic.

Nota 
Llic.

Nota 
Homol.

Nota 
Final

Projecte 
Vigent

Adscripció 
SGR

Tram 
Viu

Nota Final 
Director

NOTA 
TOTAL

1 LA017738 3,519 1,580 3,404 5,957 1 1 1 3 8,957

2 IF017749 3,284 1,630 3,094 5,414 1 1 1 3 8,414

3 ML018689 3,260 2,020 2,879 5,038 1 1 1 3 8,038

4 JC018263 3,090 1,690 2,818 4,932 1 1 1 3 7,932

5 LG017641 3,110 1,755 2,811 4,919 1 1 1 3 7,919

6 MA017549 3,050 1,704 2,759 4,828 1 1 1 3 7,828

7 TL018661 2,910 1,785 2,524 4,416 1 1 1 3 7,416

8 RM018001 2,810 1,640 2,487 4,353 1 1 1 3 7,353

9 IM018354 2,760 1,580 2,463 4,310 1 1 1 3 7,310

10 RD018013 2,740 1,581 2,437 4,265 1 1 1 3 7,265

11 JR018072 2,760 1,640 2,424 4,242 1 1 1 3 7,242

12 IC018032 2,850 1,831 2,409 4,216 1 1 1 3 7,216

13 AP017394 2,731 1,723 2,328 4,074 1 1 1 3 7,074

14 TZ017598 2,745 1,760 2,319 4,059 1 1 1 3 7,059

15 SA017451 2,720 1,756 2,289 4,005 1 1 1 3 7,005

16 XI017543 2,590 1,660 2,192 3,837 1 1 1 3 6,837

17 EB018672 2,800 2,020 2,182 3,818 1 1 1 3 6,818

18 MO018065 2,491 1,530 2,167 3,793 1 1 1 3 6,793

19 MM018055 3,010 1,660 2,731 4,779 1 1 0 2 6,779

20 GF019007 3,040 1,746 2,722 4,764 1 0 1 2 6,764

21 NB018002 2,540 1,640 2,144 3,752 1 1 1 3 6,752

22 MG017646 2,560 1,720 2,105 3,684 1 1 1 3 6,684

23 RM018439 2,690 1,940 2,092 3,661 1 1 1 3 6,661

24 JB018494 2,310 1,450 2,012 3,521 1 1 1 3 6,521

25 BW017665 3,375 1,835 3,134 5,484 1 0 0 1 6,484

26 IC018277 2,670 2,020 1,985 3,473 1 1 1 3 6,473

27 VR017920 2,430 1,670 1,979 3,462 1 1 1 3 6,462

28 XC018205 2,400 1,640 1,966 3,441 1 1 1 3 6,441

29 AG019087 2,250 1,450 1,941 3,397 1 1 1 3 6,397

30 JA018012 2,833 1,648 2,511 4,395 1 0 1 2 6,395

31 EK017945 2,356 1,648 1,903 3,330 1 1 1 3 6,330

32 EG018554 2,833 1,768 2,431 4,255 1 1 0 2 6,255

33 GR017978 2,354 1,720 1,834 3,210 1 1 1 3 6,210

34 JC017914 2,207 1,567 1,789 3,131 1 1 1 3 6,131

35 UU017492 2,460 1,920 1,779 3,113 1 1 1 3 6,113

36 CB018752 2,425 1,880 1,771 3,100 1 1 1 3 6,100

37 EA018255 2,172 1,611 1,705 2,983 1 1 1 3 5,983

38 GS018547 2,420 1,940 1,699 2,973 1 1 1 3 5,973

39 SC018638 2,260 1,746 1,684 2,947 1 1 1 3 5,947

40 FG018056 2,290 1,800 1,668 2,919 1 1 1 3 5,919

41 MR018358 2,370 1,920 1,649 2,886 1 1 1 3 5,886

42 TC018070 2,088 1,567 1,642 2,874 1 1 1 3 5,874

43 PP018371 2,050 1,530 1,632 2,855 1 1 1 3 5,855

44 JP019004 2,120 1,679 1,570 2,748 1 1 1 3 5,748

45 FJ017826 2,140 1,717 1,556 2,723 1 1 1 3 5,723

46 XG018250 2,300 1,920 1,548 2,709 1 1 1 3 5,709

47 MH017391 2,320 1,994 1,487 2,603 1 1 1 3 5,603

48 KA017794 2,476 1,658 2,048 3,584 1 0 1 2 5,584

49 YH018791 1,944 1,687 1,334 2,334 1 1 1 3 5,334

50 ES018588 2,889 1,827 2,466 4,316 1 0 0 1 5,316

51 NF018304 2,340 1,640 1,890 3,307 0 1 1 2 5,307

52 VS018898 2,463 1,827 1,878 3,287 1 0 1 2 5,287

53 JB018208 1,960 1,800 1,218 2,132 1 1 1 3 5,132

54 NU018076 1,750 1,637 1,143 2,001 1 1 1 3 5,001

55 SSO18984 2,625 1,610 2,274 3,980 1 0 0 1 4,980

56 MD018297 1,835 1,765 1,094 1,914 1 1 1 3 4,914

57 SH017817 1,594 1,631 0,953 1,668 1 1 1 3 4,668

58 RS017563 2,770 2,210 1,939 3,392 1 0 0 1 4,392

59 LG017575 1,720 1,871 0,787 1,378 1 1 1 3 4,378

60 PC017789 1,930 1,746 1,245 2,179 1 0 1 2 4,179

61 FO018935 2,034 1,870 1,231 2,154 1 0 1 2 4,154

62 KK019000 1,712 1,530 1,221 2,137 1 1 0 2 4,137

63 SM019005 1,840 1,670 1,219 2,133 1 0 1 2 4,133

64 AF018947 2,208 1,580 1,779 3,112 1 0 0 1 4,112

65 MB019006 1,600 1,450 1,176 2,059 1 1 0 2 4,059

66 MF018922 1,610 1,510 1,120 1,961 1 1 0 2 3,961

67 SM018361 1,835 1,785 1,068 1,869 1 0 1 2 3,869

68 RA017356 2,130 1,690 1,571 2,750 1 0 0 1 3,750

69 CP018476 1,543 1,610 0,916 1,603 1 0 1 2 3,603

70 HR018983 1,757 1,851 0,869 1,520 1 0 1 2 3,520

71 MM018321 1,930 1,580 1,434 2,509 1 0 0 1 3,509

72 AM018707 1,570 1,723 0,798 1,397 1 1 0 2 3,397

73 RM018731 1,779 1,813 0,953 1,668 1 0 0 1 2,668

74 RP018410 1,770 2,210 0,263 0,459 1 1 0 2 2,459

VALORACIÓ DIRECTOR

Expedient
Núm. 
Prior.

VALORACIÓ CANDIDAT
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MODALITAT B

Nota 
Exp. 
Llic.

Nota 
Llic.

Nota 
Homol.L
lic.

Nota 
Final

Nota Llic. 
Final 

(80%)
Nota Exp. 
Doct/Màst

Nota 
Doct/Màst

Nota Homol. 
Doct/Màst

Nota Exp. 
Doct/Màst 

(20%)
Nota Final 
(Llic+Doc)

Projec. 
Vigent

Adscripció 
SGR

Tram 
Viu

Nota Final 
Director

NOTA 
TOTAL

1 BT018540 3,439 1,685 3,273 5,728 4,582 3,390 2,850 2,409 0,843 5,425 1 1 1 3 8,425

2 PP018992 3,111 1,682 2,849 4,987 3,989 3,160 2,750 1,984 0,694 4,684 1 1 1 3 7,684

3 IM017809 3,281 1,871 2,987 5,227 4,182 2,000 1,950 1,073 0,376 4,557 1 1 1 3 7,557

4 DT017498 2,540 1,717 2,081 3,643 2,914 3,830 2,370 3,687 1,290 4,205 1 1 1 3 7,205

5 MO017654 2,596 1,150 2,522 4,414 3,531 2,400 2,060 1,526 0,534 4,065 1 1 1 3 7,065

6 NA017580 2,944 1,647 2,654 4,644 3,715 2,160 2,170 0,984 0,344 4,059 1 1 1 3 7,059

7 AS018145 2,270 1,646 1,795 3,142 2,513 4,000 2,370 4,000 1,400 3,913 1 1 1 3 6,913

8 KK017639 2,041 0,979 2,054 3,595 2,876 3,000 2,310 2,225 0,779 3,655 1 1 1 3 6,655

9 CC017822 2,370 1,290 2,196 3,842 3,074 2,720 2,440 1,538 0,538 3,612 1 1 1 3 6,612

10 MZ018725 3,104 1,576 2,891 5,059 4,048 3,280 3,130 1,517 0,531 4,579 1 0 1 2 6,579

11 XG018152 2,594 1,882 2,008 3,515 2,812 3,040 2,420 2,177 0,762 3,574 1 1 1 3 6,574

12 RA017459 2,667 1,471 2,419 4,233 3,386 2,500 2,720 0,484 0,170 3,556 1 1 1 3 6,556

13 MS017377 2,400 1,717 1,898 3,321 2,657 3,100 2,310 2,402 0,841 3,497 1 1 1 3 6,497

14 SF017925 2,761 1,230 2,658 4,652 3,721 3,150 2,600 2,179 0,763 4,484 1 1 0 2 6,484

15 TD017461 2,650 1,647 2,279 3,988 3,190 2,530 2,620 0,804 0,282 3,472 1 1 1 3 6,472

16 AP018687 2,390 1,862 1,741 3,046 2,437 3,500 2,750 2,800 0,980 3,417 1 1 1 3 6,417

17 LR018004 2,302 1,220 2,168 3,793 3,035 2,390 2,390 1,000 0,350 3,385 1 1 1 3 6,385

18 GP017951 2,530 1,849 1,950 3,412 2,730 3,000 2,620 1,826 0,639 3,369 1 1 1 3 6,369

19 LB017697 2,391 1,567 2,016 3,528 2,822 2,600 2,310 1,515 0,530 3,353 1 1 1 3 6,353

20 JM017338 2,300 1,679 1,803 3,155 2,524 3,000 2,310 2,225 0,779 3,302 1 1 1 3 6,302

21 MV018078 2,820 2,054 2,181 3,817 3,054 2,917 3,050 0,580 0,203 3,257 1 1 1 3 6,257

22 BL018338 2,542 1,825 1,989 3,481 2,785 2,850 2,740 1,262 0,442 3,227 1 1 1 3 6,227

23 TG018431 2,380 1,723 1,866 3,265 2,612 2,830 2,600 1,493 0,523 3,134 1 1 1 3 6,134

24 LY019022 3,097 2,036 2,621 4,586 3,669 2,330 2,180 1,247 0,437 4,105 1 1 0 2 6,105

25 JS017278 2,348 1,594 1,940 3,395 2,716 2,730 2,690 1,092 0,382 3,098 1 1 1 3 6,098

26 GG017347 2,100 1,450 1,765 3,088 2,471 2,330 1,740 1,783 0,624 3,095 1 1 1 3 6,095

27 IF018280 2,670 1,966 2,038 3,567 2,854 3,500 2,320 3,107 1,088 3,941 1 0 1 2 5,941

28 AB018437 2,410 1,871 1,760 3,079 2,463 2,714 2,587 1,270 0,444 2,908 1 1 1 3 5,908

29 GR017684 2,050 1,679 1,480 2,589 2,071 3,000 2,310 2,225 0,779 2,850 1 1 1 3 5,850

30 MP018243 2,495 1,755 1,989 3,481 2,784 2,450 2,840 -0,009 -0,003 2,781 1 1 1 3 5,781

31 ER018927 2,315 1,530 1,953 3,419 2,735 1,910 2,390 0,106 0,037 2,772 1 1 1 3 5,772

32 JQ017383 2,290 1,761 1,709 2,990 2,392 2,833 2,810 1,058 0,370 2,763 1 1 1 3 5,763

33 MP017625 1,913 1,546 1,449 2,535 2,028 3,000 2,440 2,077 0,727 2,755 1 1 1 3 5,755

34 IB018696 2,528 1,756 2,032 3,556 2,845 2,850 3,200 -0,313 -0,109 2,736 1 1 1 3 5,736

35 GH018248 2,310 1,849 1,643 2,875 2,300 2,830 2,770 1,146 0,401 2,701 1 1 1 3 5,701

36 PO018342 1,880 1,410 1,544 2,703 2,162 3,000 2,850 1,391 0,487 2,649 1 1 1 3 5,649

37 CR018467 2,230 1,758 1,632 2,855 2,284 2,330 2,310 1,036 0,362 2,647 1 1 1 3 5,647

38 CD017413 1,970 1,620 1,441 2,522 2,018 2,997 2,740 1,612 0,564 2,582 1 1 1 3 5,582

39 AC017342 1,838 1,662 1,226 2,145 1,716 2,500 1,250 2,364 0,827 2,543 1 1 1 3 5,543

40 EP018345 2,146 1,956 1,279 2,238 1,790 3,180 2,760 2,016 0,706 2,496 1 1 1 3 5,496

41 LJ018283 2,620 1,862 2,064 3,611 2,889 3,000 2,750 1,600 0,560 3,449 1 0 1 2 5,449

42 PR018830 1,817 1,658 1,204 2,106 1,685 3,000 2,400 2,125 0,744 2,429 1 1 1 3 5,429

43 AR018138 2,460 1,746 1,950 3,413 2,730 2,830 2,270 1,971 0,690 3,420 1 0 1 2 5,420

44 AA018787 1,967 1,660 1,394 2,439 1,951 2,840 2,720 1,281 0,448 2,399 1 1 1 3 5,399

45 AS018378 2,236 1,631 1,766 3,091 2,473 1,660 2,370 -0,307 -0,107 2,365 1 1 1 3 5,365

46 AT018161 1,920 1,662 1,331 2,329 1,863 2,750 2,540 1,432 0,501 2,364 1 1 1 3 5,364

47 SS018617 2,544 1,682 2,116 3,702 2,962 2,480 2,420 1,114 0,390 3,352 1 1 0 2 5,352

48 AG017409 2,147 1,677 1,607 2,813 2,250 3,550 2,650 3,000 1,050 3,300 1 0 1 2 5,300

49 JS018356 1,960 1,640 1,407 2,462 1,969 2,330 2,400 0,869 0,304 2,274 1 1 1 3 5,274

50 AM018770 2,020 1,849 1,238 2,167 1,734 2,830 2,620 1,457 0,510 2,244 1 1 1 3 5,244

51 JR018155 1,951 1,809 1,194 2,090 1,672 2,850 2,590 1,553 0,544 2,216 1 1 1 3 5,216

52 SE018667 2,500 1,862 1,895 3,317 2,653 3,000 2,750 1,600 0,560 3,213 1 1 0 2 5,213

53 MM017773 2,000 1,882 1,167 2,042 1,634 2,690 2,420 1,513 0,529 2,163 1 1 1 3 5,163

54 JF018373 1,810 1,849 0,946 1,655 1,324 3,160 2,620 2,174 0,761 2,085 1 1 1 3 5,085

55 MP018811 2,456 1,760 1,932 3,381 2,705 2,900 2,870 1,080 0,378 3,083 1 0 1 2 5,083

56 DT017708 2,168 1,742 1,566 2,740 2,192 3,320 2,770 2,341 0,820 3,012 1 0 1 2 5,012

57 AL017569 2,255 1,517 1,892 3,310 2,648 2,590 2,600 0,979 0,343 2,991 1 0 1 2 4,991

58 FA018669 2,380 1,994 1,577 2,760 2,208 3,250 2,950 1,857 0,650 2,858 1 0 1 2 4,858

59 AV017647 2,279 1,708 1,747 3,058 2,446 3,180 3,180 1,000 0,350 2,796 1 1 0 2 4,796

60 CC018884 1,727 1,658 1,088 1,905 1,524 2,500 2,620 0,739 0,259 1,782 1 1 1 3 4,782

61 XP019010 2,230 1,831 1,552 2,716 2,173 2,410 2,120 1,463 0,512 2,685 1 0 1 2 4,685

62 JL017634 2,180 1,960 1,324 2,316 1,853 3,330 2,820 2,297 0,804 2,657 1 0 1 2 4,657

63 GC018477 2,580 1,723 2,129 3,726 2,981 2,383 3,020 -0,950 -0,333 2,648 1 1 0 2 4,648

64 AR018964 2,545 1,511 2,246 3,931 3,145 2,550 3,200 -1,438 -0,503 2,642 1 0 1 2 4,642

65 AV018961 2,040 1,825 1,297 2,269 1,816 2,050 2,740 -0,643 -0,225 1,591 1 1 1 3 4,591

66 AR018912 1,770 1,662 1,138 1,992 1,594 3,167 2,160 2,642 0,925 2,518 1 0 1 2 4,518

67 IM018688 1,868 1,657 1,270 2,223 1,778 1,600 2,540 -0,932 -0,326 1,452 1 1 1 3 4,452

68 EP018965 1,680 1,677 1,004 1,758 1,406 3,600 2,840 2,966 1,038 2,444 1 0 1 2 4,444

69 AB017993 1,858 1,899 0,941 1,648 1,318 2,330 2,640 0,316 0,111 1,429 1 1 1 3 4,429

70 PC017627 2,000 1,755 1,327 2,323 1,858 3,000 2,740 1,619 0,567 2,425 1 0 1 2 4,425

71 AM018981 1,515 1,720 0,730 1,278 1,022 2,660 2,620 1,087 0,380 1,403 1 1 1 3 4,403

72 XS018702 2,020 1,798 1,303 2,279 1,824 2,500 2,370 1,239 0,434 2,257 1 1 0 2 4,257

73 NA017763 1,660 1,517 1,173 2,052 1,642 2,680 2,380 1,556 0,544 2,186 1 0 1 2 4,186

74 AM018660 2,531 1,831 1,968 3,444 2,755 2,250 2,120 1,207 0,423 3,178 1 0 0 1 4,178

75 NZ017334 2,097 1,747 1,466 2,566 2,052 1,880 2,270 0,324 0,113 2,166 1 0 1 2 4,166

76 AK017395 1,869 1,150 1,757 3,074 2,460 2,870 2,470 1,784 0,625 3,084 1 0 0 1 4,084

77 ES018433 1,800 1,679 1,156 2,024 1,619 2,160 2,310 0,734 0,257 1,876 1 0 1 2 3,876

78 OL017696 1,570 1,755 0,753 1,318 1,055 2,000 2,680 -0,545 -0,191 0,864 1 1 1 3 3,864

79 NP018193 1,990 1,882 1,153 2,018 1,614 3,220 2,420 2,519 0,882 2,496 1 0 0 1 3,496

80 LN018526 2,070 2,020 1,076 1,883 1,506 3,500 2,750 2,800 0,980 2,486 1 0 0 1 3,486

81 EF018663 2,304 1,848 1,636 2,862 2,290 2,000 2,410 0,226 0,079 2,369 1 0 0 1 3,369

82 MB017592 1,980 1,682 1,386 2,425 1,940 2,690 2,760 0,831 0,291 2,231 1 0 0 1 3,231

83 LS018348 2,000 1,724 1,364 2,387 1,909 2,652 3,590 -5,863 -2,052 -0,143 1 1 1 3 2,857

Núm. 
prior.

VALORACIÓ DIRECTOR

Expedient

VALORACIÓ CANDIDAT
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Acord 35/2008, de 2 de desembre, pel qual s'acorda ratificar les actuacions dutes a terme des del 
Vicerectorat d'Investigació en relació amb la creació i l'actualització de Grups de Recerca de la UAB, que tot 
seguit es transcriu: 
 

Sol·licitud altes i modificacions de grups propis UAB 
 

 GRUP / ENTITAT 
ESTAT DEL 
GRUP CANVIS SOL·LICITATS 

1542 - Grup de Recerca Presència de la 
Mitologia Prehispànica a la Literatura 
Llatinoamericana  

Aprovat 
02/03/06 

Afegir el següent investigador: Edmer Calero del 
Mar, Centre de Recherches Ibériques et Ibéro-
Américaines de l'Université de Paris X (Nanterre, 
France) 

1790 - Grup de Recerca de Paleoecologia 
Tropical i d'Alta Muntanya -PATAM 

Aprovat 
16/05/07 

Donar de baixa grup, ja que l'IP (Valentí Rull) ja 
no és PDI de la UAB. Ell i el seu equip de recerca 
s'han traslladat al CSIC. Correu enviat 16/09/08 

1402 - Grup de Recerca en Antropologia 
Fonamental i Orientada - GRAFO 

Aprovat 
02/03/06 

Baixa: Paulo Jablonski Garsia; canvi responsable 
d'Aurora González Echevarría a Teresa San 
Román Espinosa. La primera passarà a figurar 
com a coordinadora. 

1519 - Grup de Recerca en Etnografia dels 
Processos Educatius i d'Antropologia 
Aplicada a l'Educació - MOSSA 

Aprovat 
02/03/07 

Baixa: Rosa Castelló Chacón; Altes: Addaia 
Marrades Rodríguez, Núria Portell Martorell.  

1494 - Grup de Recerca Laboratori de 
Xarxes Personals i Comunitats  

Aprovat 
02/03/07 

Baixa: Paulo Jablonski Garsia; Altes: Eva 
Bretones, Silvia Gómez, Miranda J. Lubbers, 
Susana Tovías, Javier Ávila, Rodrigo Araya,  
Beatriz García, Gustavo Induráin, Jaume Llopis, 
Alicia Marian Chico, Addaia Marrades, Miryam 
Navarro, Laia Prat Garcia, Ivone Puig, Aurora 
Reparato, Júlia Vich 

1737 - Grup de recerca en Terapèutica 
Farmacològica Veterinària 

Aprovat 
16/05/07 

Canvi d'IP del grup de Margarida Arboix (baixa 
UAB) a Carles Cristòfol Adell 

1302 - Grup de Recerca Enginyeria de 
Bioprocessos i Biocatàlisi Aplicada 

Aprovat 
02/03/07 

Baixes: Cos Busquets, Oriol; Ramón Real, Ramón; 
Suau Tirón, Trinitat; Resina Rodríguez, David; 
Surribas Casalprim, Anna; Alarcón Vivero, 
Manuel; Vidal Conde, Luis; Sergio Daniel Rios; 
Sergio Santos. CAMBIO DE STATUS: Juan Miguel 
Puertas Perez actualment es becari FPI; Carolina 
Arnau Jiménez, actualment es PIF. ALTAS: Casas 
Alvero, Carles; Carnicer Heras, Marc; Kristin 
Bauman;  Jordá Murria, Joel ; Guillén Montalbán, 
Marina ; García Ortega, Xavier; Barrigón San 
Marcos, José Manuel; Adelantado Vallvé, Nuria; 
Ruiz Franco, Jordi; Sans Durán, Cristina; 
Fernández Castañé, Alfred; López Conde, 
Carmen; Milja Pesic 

M
O

D
IF

IC
A

C
IO

N
S

 

1330 - Grup de Recerca en Educació Infantil 
- GREI 

Aprovat 
02/03/06 

Canvi de responsable de grup per jubilació de 
Carme Ángel, per Dra. Isabel Guibourg García. 
Baixes: Glòria Soler i Montserrat Bigas. Altes: 
Sílvia Blanch, Esther Secanilla i Isabel Regueira. 
Eliminar el dpt. De Montserrat Bigas: Didàctica 
Llengua, Literatura i Ciències Socials. Eliminar les 
observacions. 

M
O

D
IF

IC
A

C
IO

N
S

 

1360 - Grup de Recerca Dinàmica Discreta 
en Baixa Dimensió de la UAB 

Aprovat 
02/03/06 

Email: alseda@mat.uab.cat - Mañosas Capellades, 
Francesc; Departament de Matemàtiques; 
dedicació única. Ja no formen part del grup: 
Trioni, Saverio; Departament de Matemàtiques de 
la UAB; Dedicació única. 
Henriksen, Christian Technical University of 
Denmark; Dedicació única. 
Los, Jerome CMI, Université de Provence; 
Dedicació única.  
Nous membres: 
Morales, Leopoldo; Departament de Matemàtiques 
de la UAB; Dedicació única. 
Dong Zhaoyang; Departament de Matemàtiques 
de la UAB; Dedicació única. 
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1742 - Grup de Recerca i Innovació en el 
Currículum de Ciències Socials - GRICCSO 

Aprovat 
15/05/07 

A partir del 15 de setembre de 2008, la dra. 
Benejam es jubila i s'ha decidit que la Dra. Roser 
Canals Cabau la substitueixi com a responsable. 
Sol·licitem la incorporació de la professora 
Montserrat Palomera Barbany (Dep. d'Educació, 
Generalitat de Catalunya, dedicació 100%). Es 
modifica la dedicació de la Dra. Neus González 
Monfort (Dep. Didàctica de la Llengua i la 
Literatura i de les Ciències Socials, UAB, 25%). 
Incorporem el nom del grup en llengua anglesa: 
Group for Research and Innovation in Social 
Science Curriculum 

1438 - Grup de Recerca sobre Migracions 
Aprovat 
02/03/06 

El Dr. Ricar Moren i Alegret que fins ara assumia 
la tasca de coordinació del grup, passarà a 
assumir les funcions de director adjunt 

1570 - Grup de Recerca Transmedia 
Aprovat 
03/03/06 

Baixa: Jorge Díaz Cintas; Altes: Cristóbal Cabeza, 
Minia Porteiro, Pablo Romero Fresco, Eduard 
Bartolí, Paula Igareda, Anjana Martínez, Alicia 
Palomo, Verónica Arnáiz 

1451 - Grup de Recerca d'Enginyeria de 
Microones i Mil·limètriques Aplicat - GEMMA 

Aprovat 
02/03/06 

Baixa: Ignació Gil Galí; Altes: Gerard Zamora 
González, David Bouyge, Jordi Selga Ruiz, Miguel 
Durán-Sindreu Viader 

        

Grup de Recerca Protecció de Sòls. Dep 
/ centre al qual està adscrit: Dep. Biologia 
Animal, de Biologia Vegetal i d'Ecologia. IP: 
Josep Maria Alcañiz Baldellou 

    

A
L
T
E
S

 

Grup de Recerca Laboratori 
d'Enginyeria Metabòlica i Biologia de 
Sistemes Aplicada. Dep / centre al qual 
està adscrit: Dep. d'Enginyeria Química. IP: 
Pau Ferrer i Alegre 

    

Grup de Recerca Drets Laborals dels 
Treballadors Espanyols i Estrangers. 
Dep. de Dret Públic i de Ciències Històrico-
Jurídiques. IP: Eduardo Rojo Torrecilla 

  

  

Grup de Recerca Avaluació Integrada: 
Sociologia, Tecnologia i Medi Ambient. 
Centre al qual està adscrit: ICTA. IP: Mario 
Giampietro 

  

  

A
L
T
E
S

 

Grup de Relacions Interculturals i 
Marginació Social - GRIM. Departament 
d'Antropologia Social i Cultural. IP: Aurelio 
Díaz Fernández 

  

  

Grup d'Estudi Transcultural del 
Parentiu - GETP. Departament 
d'Antropologia Social i Cultural. IP: Aurora 
González Echevarría 

    

Laboratori de Bioarqueologia Humana. 
Dep. de Prehistòria. IP: Cristina Rihuete 

    

KRAIL: Knowledge Representatio for 
Artifitial Intelligence Based on Logic. 
Dep, de Filosofia. IP: Maria Pilar Dellunde i 
Clavé 

    A
L
T
E
S

 

Grup de Recerca Estudis de 
Comunicació i Política. Dep. de 
Periodisme i de Ciències de la Comunicació. 
IP: Eugeni Giral Quintana 
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I.2.4. Comissió de Relacions Internacionals i Cooperació 
 
Acord 2/2008, de 3 de desembre de 2008, pel qual s'acorda aprovar el calendari d'aplicació a la 
convocatòria de beques ERASMUS per al curs 2009/2010, que tot seguit es transcriu: 
 

Calendari de la convocatòria de beques ERASMUS per al curs 2009/2010 
 

ACCIÓ QUI? ON? / COM? QUAN? 

Signatura acords Erasmus 
ARI (promotor: coord 
intercanvis) 

ARI/centre de setembre a desembre 

Actualització convenis i lliurament llistat 
actualitzat a la facultat 

ARI e-mail gener 

Publicació places al web UAB ARI web UAB gener 

Convocatòria intercanvi ARI 
web UAB / díptics, 
pòsters 

16 febrer a 6 març 2009 

Selecció estudiants 
Coordinador 
d'intercanvis 

centre 9 març 2009 a 17 abril 2009 

Proves nivell d'idioma estudiant Servei de llengües del 20 a 25 de març de 2009 

Publicació resultats selecció a la facultat 
Oficina d'intercanvis 
centre 

centre (taulell / web?) 17 d'abril de 2009 

Període de confirmació/renúncia (per 
escrit) plaça intercanvi 

estudiant centre 20 al 24 d'abril de 2009 

Elaboració llistat definitiu 
Oficina d'intercanvis 
centre 

centre (taulell / web?) 24 d'abril 2009 

Tramesa llistat a l'ARI 
Oficina d'intercanvis 
centre 

e-mail 24 d'abril 2009 

Publicació llistat definitiu al web UAB ARI web UAB 27 d'abril de 2009 

Comunicació estudiants seleccionats a les 
univ. Partners 

ARI e-mail 27 abril a 15 de maig de 2009 

Elaboració credencial becari i informe 
financer 

ARI   a partir 18 de maig de 09 

Enviament dels docs alumnes OUT al 
centre 

ARI correu intern a partir 18 de maig de 09 

Avisar estudiant que reculli i lliuri 
documentació beca 

Oficina d'intercanvis 
centre 

  a partir 18 de maig de 09 

Lliurar learning agreement al coordinador 
d'intercanvis 

estudiant centre abans data sortida 

Deixar una còpia del Learning agreement 
a la GA 

estudiant centre abans data sortida 

Certificat d'arribada estudiant centre primera setmana arribada 

Comprovació matrícula a la UAB 
Oficina d'intercanvis 
centre 

  
en rebre certificat d'arribada 
(c.a.) 

Lliurament certificat d'arribada a l'ARI 
Oficina d'intercanvis 
centre 

correu intern en rebre certificat d'arribada 

Transferència 70% beca ARI   
en rebre OK facultat sobre c.a. 
i matrícula 

Canvis al learning agreement estudiant centre 6 setmanes a partir data c.a. 

Lliurament certificat d'estada, informe final 
i notes  

estudiant centre 15 dies següents a la tornada 

Lliurament certificat d'estada i informe 
final  

Oficina d'intercanvis 
centre 

correu intern 
tan aviat com es rebi doc al 
centre 

Transferència 30% restant beca ARI   
en rebre tota la doc 
justificativa 
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Acord 3/2008, de 3 de desembre de 2008, pel qual s'acorda aprovar el calendari d'aplicació a la 
convocatòria de places del programa SICUE-SENECA per al curs 2009/2010, , que tot seguit es transcriu: 
 

Calendari de la convocatòria de places del programa SICUE-SENECA per al curs 2009/2010 
 

Limit per formalitzar acords  Centres 15 de desembre del 2008 

Convocatòria per a la sol·licitud de places SICUE ARI del 12 de gener al 20 de febrer del 2009 

Revisió notes mitjes (2n. cicles, etc) i selecció de places  Centres del 23 al 6 de març 

Limit per notificar la selecció de places a l'ARI Centres 6 de març 

Publicació llistes als centres (voluntari) Centres 11 de març 

Resolució de l'assignació de les places i 
publicació llistes provisionals web UAB 

ARI 11 de març 

Aceptacions-renúncies de les places Estudiants fins el 18 de març 

Convocatòria beques SENECA Ministeri 
21 de març (segons convocatòria del curs 
anterior) 

Periode per presentar alegacions  Estudiants 1 mes des la publicació. Límit: 11 d'abril 

Resolució i publicació llistes definitives ARI 20 d'abril 

Publicació provisional assignació de les beques SENECA Ministeri juny 

Aceptacions-renúncies de les places SENECA Estudiants termini del Ministeri 

Publicació definitiva assignació de les beques SENECA Ministeri setembre 

 
Acord 4/2008, de 3 de desembre de 2008, pel qual s'acorda aprovar el procés de pagament dels ajuts del 
programa propi de mobilitat de la UAB, , que tot seguit es transcriu: 
 

Procés de pagament de l'ajut del programa propi de mobilitat de la UAB 
 
L'import de l’ajut del Programa Propi de mobilitat ascendeix a 1.500€ per curs complet i 750 per semestre. Per 
estades inferiors, l’import serà de 400 €. Per accedir al pagament de la beca serà imprescindible haver lliurat 
tota la documentació requerida. 
 
El pagament es farà per transferència bancària en dos terminis: 
 
• El primer, que serà un 70% del total adjudicat, s’efectuarà quan l’estudiant hagi arribat a la universitat 

de destí i hagi enviat el certificat d’estada per fax. 
 
• A partir de la convocatòria 2010/11, el segon pagament (del 30% restant) es farà efectiu durant l’últim 

trimestre d’estada de l’estudiant, amb el compromís de l’estudiant de lliurar, a la seva arribada, el 
certificat d’estada original amb l’apartat de finalització d’estada també signada. Amb efectes retroactius 
al curs 2008/09. 

 
• Els pagaments s’ordenaran el dia ú de cada mes, de manera que es tindran en compte tots els certificats 

rebuts el mes anterior.  Heu de calcular que, a partir d’aquesta data, la transferència pot prendre fins a 
un mes per a fer-se efectiva.  Durant el mes d’agost no es gestionarà cap pagament. 

 
No es farà cap pagament d’ajuts del Programa Propi corresponent al curs 2009/10 amb posterioritat al 30 de 
novembre de 2010.  
 
Altres ajuts complementaris als que podeu optar:  
 
- AGAUR (Agència de Gestió d’Ajuts Universitaris i de Recerca de la Generalitat) obre cada any una 

convocatòria d’ajuts complementaris per als estudiants que participin en els programes de mobilitat de les 
universitats catalanes.  

 



BOUAB Núm. 58         Desembre del 2008 

 
 

_____________________________________________________ 57

- Bancaja. D’acord amb el conveni signat amb Bancaja, aquesta entitat atorgarà ajuts complementaris de fins 
a 1.800€ per un curs acadèmic, als alumnes que tinguin els millors expedients d’entre tots aquells que se’ls 
ha atorgat una plaça del Programa Propi i que van sol·licitar la beca Bancaja en el seu moment. La selecció 
dels estudiants es publicarà a partir de la segona quinzena d’abril.  

 
Aquests dos ajuts, el de l’AGAUR i el de Bancaja són incompatibles entre ells.  
 
Podreu trobar informació més actualitzada sobre beques que es vagin convocant a la nostra web de Mobilitat i 
Intercanvi. 
 
 
I.3. Comissió de Reclamacions 
 
Acord 3/2008, d'1 de desembre, pel qual:  
 

a. S’estima el recurs presentat contra la proposta de la comissió del concurs 7/D0405 per a la provisió 
d'una plaça de professor lector amb destinació al Departament de Geologia.  

b. S’anul.len les actuacions dutes a terme per la comissió avaluadora del concurs i instar la repetició del 
procés selectiu.  

 
Acord 4/2008, d'1 de desembre, pel qual: 
 

a. S’estima el recurs presentat contra la proposta de la comissió del concurs 37/D0414 per a la provisió 
d'una plaça de professor lector amb destinació al Departament de Periodisme i de Ciències de la 
Comunicació.  

 
b. S’anul.len les actuacions dutes a terme per la comissió avaluadora del concurs i instar la repetició del 

procés selectiu. 
 
 
I.4. Junta Electoral General 
 
Resolució de Junta Electoral General, de 15 de desembre de 2008, per la qual per la qual es publica la 
proclamació provisional dels resultats de eleccions a rector o rectora de la UAB del dia 15 de desembre de 
2008. 
 
Resolució de Junta Electoral General, de 18 de novembre de 2008, per la qual per la qual es publica la 
proclamació dels resultats definitius de eleccions a rector o rectora de la UAB del dia 15 de desembre de 2008.  
 
 
I.5. Resolucions del Rectorat 
 
Resolució del rector, de 3 de desembre de 2008, per la qual es convoquen 26 places per accedir a l´escala 
de gestió, pel sistema de concurs-oposició (DOGC núm. 5279 de 16 de desembre de 2008). 
 
Resolució del rector, de 19 de desembre de 2008, per la qual es designa la vicerectora d´Ordenació 
Acadèmica, doctora Dolors Riba Lloret, rectora suplent durant el període comprès entre els dies 22 i 28 de 
desembre de 2008, ambdós inclosos. 
 
Resolució del rector, de 19 de desembre de 2008, per la qual es designa al vicerector d´Estudis i de 
Qualitat, doctor Antonio Méndez Riera, rector suplent durant el dia 29 de desembre de 2008 i el període 
comprès entre el 31 de desembre de 2008 i el 2 de gener de 2009 , ambdós inclosos. 
 
Resolució del rector, de 19 de desembre de 2008, per la qual es designa a la vicerectora d´Economia,  
doctora Immaculada Vilardell Riera, rectora suplent durant el dia 30 de desembre de 2008 i el període comprès 
entre el 3 i  el 7 de gener de 2009 , ambdós inclosos. 
 
 
I.6. Resolucions de la Gerència  
 
Resolució del gerent, de 12 de desembre de 2008, per la qual s’atorga al senyor Agustí Verde Parera la 
plaça de cap de l´Oficina de Promoció Econòmica i Compres, amb destinació a la Vicegerència d´Economia de la 
UAB. 
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Resolució del gerent, de 18 de desembre de 2008, per la qual s’informa de la cobertura de serveis mínims 
per a al període de vacances de Nadal 2008-2009, que tot seguit s’indiquen: 
 

Organització dels serveis mínims per al període de vacances de Nadal 2008-2009 
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Resolució del gerent, de 17 de desembre de 2008, per la qual s’estableix el calendari laboral i el 
manteniment dels serveis als períodes de cessament d'activitat per a l'any 2009, per al personal d'administració 
i serveis de la UAB,, que tot seguit es transcriu: 
 

Calendari laboral del Personal d’Administració i Serveis de la UAB per a l’any 2009 
 
1. Festes de caràcter nacional i local 
 

1.1 Festes de caràcter nacional 
 

1/01/2009 Cap d’any Dijous 
6/01/2009 Reis Dimarts 

10/04/2009 Divendres Sant Divendres 
13/04/2009 Dilluns de Pasqua Florida Dilluns 
1/05/2009 Festa del Treball Divendres 

24/06/2009 Sant Joan Dimecres 
15/08/2009 L’Assumpció Dissabte 
11/09/2009 Diada Nacional de Catalunya Divendres 
12/10/2009 Festa Nacional d’Espanya  Dilluns 
8/12/2009 La Immaculada Dimarts 

25/12/2009 Nadal Divendres 
26/12/2009 Sant Esteve Dissabte 

 
 1.2 Festes de caràcter local 
 
  Barcelona  (campus de Bellaterra) 
 
  01.06.2009  Dilluns de Pasqua Granada (Dilluns) 
  24.09.2009  La Mercè    (Dijous) 
 
  Sabadell 
 
  11.05.2009  La Salut    (Dilluns) 
  07.09.2009  Festa Major   (Dilluns) 
 
  Badalona 
 
  11.05.2009  Festa local   (Dilluns) 
  01.06.2009  Dilluns de Pasqua Granada  (Dilluns) 

 

2. Permisos de Pasqua i de Nadal 
 

 2.1 Permís de Pasqua 

Del 6 (dilluns) al 13 d’abril (dilluns) de 2009, ambdós inclosos. 
 
 2.2 Permís de Nadal 

Del 24 de desembre de 2009 (dijous) al 6 de gener de 2010 (dimecres), ambdós inclosos. 
 

3. Calendari laboral 

S’adjunta el calendari resultant per a cada grup horari i les regularitzacions de la jornada laboral anual calculades a partir del torn 
de vacances del mes d’agost i del torn de vacances del mes de juliol. 
 
L’assignació de les vacances es farà prenent com a marc de referència les normes generals i/o específiques d'atorgament de 
vacances que preveu la legislació laboral i la de funció pública (Conveni Laboral vigent, Llei de la Funció Pública, Lleis de 
Conciliació familiar i d'altres regulacions específiques).  
 

La interpretació contenciosa d'aquest calendari dins la UAB correspondrà al Gerent escoltada la part social. 

 

4. Manteniment dels serveis durant determinats períodes de l'any donada la seva activitat docent i/o de recerca 
 
S’adjunten per períodes els serveis que s’han de mantenir tot indicant-hi l’horari i el nombre d’efectius. Així mateix, s’adjunta la 
relació de compensacions per la prestació d’aquests serveis. 
 
En cas que s'hagués de produir algun canvi en algun dels serveis serà comunicat oportunament. 
 

Bellaterra (Cerdanyola del Vallès), 17 de desembre de 2008 
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II. Nomenaments i cessaments 
 
II.1. Facultats i Escoles universitàries 
 
Nomenaments 
 
Resolució del rector, de 4 de desembre de 2008, per la qual es nomena el senyor Jordi Tor Aguilera 
coordinador de la Unitat Docent de l’Institut Català de la Salut: Hospital Universitari Germans Trias i Pujol de la 
Facultat de Medicina.  
 
Resolució del rector, de 4 de desembre de 2008, per la qual es nomena el senyor Benjamín Oller Sales 
secretari de la Unitat Docent de l’Institut Català de la Salut: Hospital Germans Trias i Pujol de la Facultat de 
Medicina.  
 
Resolució del rector, de 4 de desembre de 2008, per la qual es nomena el senyor Josep Bartomeu Cladera 
Cerdà secretari de la Facultat de Medicina.  
 
Resolució del rector, de 4 de desembre de 2008, per la qual es nomena la senyora M. Mercè Edo Baste 
coordinadora d’Estudis de la Diplomatura d’Educació Infantil de la Facultat de Ciències de l’Educació.   
 
Resolució del rector, de 5 de desembre de 2008, per la qual es nomena el senyor Carlos Rodrigo Gonzalo 
de Liria vicedegà d’Alumnes de la Facultat de Medicina.   
 
Resolució del rector, de 5 de desembre de 2008, per la qual es nomena el senyor Josep Nebot Cegarra  
vicedegà de Projectes Estratègics de la Facultat de Medicina.  
 
Resolució del rector, de 5 de desembre de 2008, per la qual es nomena el senyor Josep Àngel Bosch Gil 
vicedegà d’Hospitals i CAPs de la Facultat de Medicina.   
 
Resolució del rector, de 5 de desembre de 2008, per la qual es nomena el senyor Ramon Miralles Basseda 
vicedegà d’Economia i d’Innovació Docent de la Facultat de Medicina.  
 
Resolució del rector, de 15 de desembre de 2008, per la qual es nomena la senyora Cecília Llobet Roig 
coordinadora d’Estudis de la Diplomatura d’Educació Primària de la Facultat de Ciències de l’Educació.  
 
 
Cessaments 
 
Resolució del rector, de 2 de desembre de 2008, per la qual el senyor Francisco Reina de la Torre cessa 
com a coordinador d’Estudis de la Facultat de Medicina. 
 
Resolució del rector, de 4 de desembre de 2008, per la qual el senyor Celestino Rey-Joly Barroso cessa 
com a coordinador de la Unitat Docent Germans Trias i Pujol de la Facultat de Medicina.  
 
Resolució del rector, de 4 de desembre de 2008, per la qual el senyor Benjamín Oller Sales cessa com a 
secretari de la Unitat Docent de l’Hospital Universitari Germans Trias i Pujol.  
 
Resolució del rector, de 4 de desembre de 2008, per la qual el senyor Josep Nebot Cegarra cessa com a 
secretari de la Facultat de Medicina. 
 
Resolució del rector, de 4 de desembre de 2008, per la qual la senyora Cecília Llobet Roig cessa com a 
coordinadora d’Estudis de la Diplomatura d’Educació Infantil de la Facultat de Ciències de l’Educació.  
 
Resolució del rector, de 5 de desembre de 2008, per la qual el senyor Francesc Xavier Mir Bullo cessa com 
a vicedegà d’Alumnes de la Facultat de Medicina.   
 
Resolució del rector, de 5 de desembre de 2008, per la qual la senyora M. C. Agustina García Sánchez 
cessa com a vicedegana d’Economia de la Facultat de Medicina.  
 
Resolució del rector, de 5 de desembre de 2008, per la qual el senyor Enric Cáceres Palou cessa com a 
vicedegà d’innovació Docent i Relacions Internacionals. 
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II.2. Departaments 
 
Nomenaments 
 
Resolució del rector, de 5 de desembre de 2008, per la qual es nomena el senyor José Bonil Gargallo 
coordinador de la Unitat de Didàctica de les Ciències Experimentals del Departament de Didàctica de la 
Matemàtica i de les Ciències Experimentals.  
 
Resolució del rector, de 5 de desembre de 2008, per la qual es nomena la senyora Ana Cortés Fité 
secretària del Departament d’Arquitectura de Computadors i Sistemes Operatius.   
 
Resolució del rector, de 5 de desembre de 2008, per la qual es nomena el senyor Tomàs Manuel Margalef 
Burrull director del Departament d’Arquitectura de Computadors i Sistemes Operatius.   
 
Resolució del rector, de 15 de desembre de 2008, per la qual es nomena el senyor Joel Martí Olivé 
coordinador d’Economia i Serveis del Departament de Sociologia.  
 
Resolució del rector, de 15 de desembre de 2008, per la qual es nomena la senyora Sònia Parella Rubio 
coordinadora de Tercer Cicle del Departament de Sociologia.  
 
Resolució del rector, de 15 de desembre de 2008, per la qual es nomena el senyor Juan Miguel Verd 
Pericàs secretari del Departament de Sociologia.  
 
Resolució del rector, de 15 de desembre de 2008, per la qual es nomena la senyora Carlota Luisa Solé 
Puig directora del Departament de Sociologia.  
 
Resolució del rector, de 15 de desembre de 2008, per la qual es nomena el senyor Jordi González Sabaté 
coordinador de Tercer Cicle del Departament de Ciències de la Computació.  
 
Cessaments 
 
Resolució del rector, de 5 de desembre de 2008, per la qual el senyor Tomàs Manuel Margalef Burrull 
cessa com a secretari del Departament d’Arquitectura de Computadors i Sistemes Operatius.  
 
Resolució del rector, de 5 de desembre de 2008, per la qual el senyor Emilio Luque Fadón cessa com a 
director del Departament d’Arquitectura de Computadors i Sistemes Operatius.  
 
Resolució del rector, de 15 de desembre de 2008, per la qual el senyor Josep Nebot Cegarra cessa com a 
coordinador de la Unitat d’Anatomia i d’Embriologia Humana del Departament de Ciències Morfològiques.  
 
Resolució del rector, de 15 de desembre de 2008, per la qual la senyora Sònia Parella Rubio cessa com a 
coordinadora d’Economia i Serveis del Departament de Sociologia.  
 
Resolució del rector, de 15 de desembre de 2008, per la qual el senyor Jordi Planas Coll cessa com a 
coordinador de Tercer Cicle del Departament de Sociologia.   
 
Resolució del rector, de 15 de desembre de 2008, per la qual la senyora M. Esther Fernández Mostaza 
cessa com a secretària del Departament de Sociologia. 
 
Resolució del rector, de 15 de desembre de 2008, per la qual el senyor Antonio Martín Artiles cessa com a 
director del Departament de Sociologia. 
 
Resolució del rector, de 15 de desembre de 2008, per la qual el senyor Jordi Vitrià Marca cessa com a 
coordinador de Tercer Cicle en funcions del Departament de Ciències de la Computació.   
 
Resolució del rector, de 15 de desembre de 2008, per la qual el senyor Joan Bach Plaza cessa com a 
coordinador d’Estudis de la Diplomatura d’Educació Primària de la Facultat de Ciències de l’Educació.  
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II.3. Serveis 
 
Nomenaments 
 
Resolució del rector, d’1 de desembre de 2008, per la qual es nomena el senyor Pere Puig Casado director 
científic del Servei d’Estadística. 
 
 
Cessaments 
 
Resolució del rector, d’1 de desembre de 2008, per la qual el senyor Joan del Castillo Franquet cessa com 
a director científic del Servei d’Estadística. 
 
 
III. Convenis 
 
III.1. Marcs de col·laboració 
 
Conveni de 3 de novembre de 2008 entre la UAB i la Cámara de Senadores (Buenos Aires, Argentina), per a 
la cooperació mútua en matèria de complementació, investigació, col·laboració, assistència tècnica i 
assessorament per a la realització de tasques resultants dels respectius interessos. 
 
Conveni de 3 de novembre de 2008 entre la UAB i la Municipalidad de la Plata (Buenos Aires, Argentina), 
per a la cooperació mútua en matèria de complementació, investigació, col·laboració, assistència tècnica i 
assessorament per a la realització de tasques resultants dels respectius interessos. 
 
Conveni de 4 de novembre de 2008 entre la UAB i la West University of Timisoara (Rumania), per a la 
Col·laboració en els aspectes docents i de recerca en el camp de l'educació. 
 
Conveni de 4 de desembre de 2008 entre la UAB  i l’Université Mohammed V-Agdal (Marroc), per promoure 
les relacions en el camps acadèmics, científic i professional. 
 
Conveni de 18 de desembre de 2008 entre la UAB, Novartis Farmacéutica, S.A. i la Fundació Privada 
"Institut d'Investigació Oncológica de Vall-Hebron" (VHIO), per a la creació d'un consorci d'investigació 
biomèdica i oncològica translacional. 
 
 
III.2. Específics 
 
Conveni de 17 de juny de 2008 entre la UAB i la Corporació Sanitària Parc Taulí (Hospital de Sabadell), per 
tal que alumnes dels estudis de Medicina de la UAB assignats a la Unitat docent de la Vall d'Hebron puguin 
cursar els seus estudis en les instal·lacions de la Corporació. 
Conveni de 20 de juny de 2008 entre la UAB i l’Organisme Autònom Local Museus i Arxiu Històric de 
Sabadell (OAMA), per a la realització d'una recerca entorn la figura de Pau Vila. 
 
Conveni de 4 de juliol de 2008 entre la UAB i la Universidad Latina de México, per a la implementació de 
programes d'intercanvi acadèmic. 
 
Conveni de 30 de juliol de 2008 entre la UAB i l’Ajuntament de les Avellanes i Santa Llinya, per a 
l’organització de l'exposició itinerant Els primers pobladors del Pre-pirineu entre els dies 22 i 29 d'agost a 
l'Ajuntament de les Avellanes i Santa Llinya. 
 
Conveni de 31 de juliol de 2008 entre la UAB i l’Observatório da Comunicação (OberCom) de Portugal, per a 
col·laborar en els àmbits de la investigació i divulgació científica de la comunicació. 
 
Conveni de 5 d’agost de 2008 entre la UAB i l’Ajuntament de Camarasa, per a l’organització de l'exposició 
itinerant Els primers pobladors del Pre-pirineu del dia 9 a l’11 d'agost a l'Ajuntament de Camarasa. 
 
Conveni de 5 de setembre de 2008 entre la UAB i Novartis Farmacéutica S.A., per a la renovació del conveni 
de creació de la Càtedra UAB-Novartis de docència, investigació en medicina de família signat en data 9 de 
febrer de 2001. 
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Conveni de 9 d’octubre de 2008 entre la UAB i la Fundación Española para la Ciencia y Tecnología (FECYT), 
per a l’organització de l’Encuentro Europeo de Jóvenes, Ciencia y Sociedad. 
 
Conveni de 10 d’octubre de 2008 entre la UAB i l’Ajuntament de Sabadell per a prorrogar el conveni de 
col·laboració de 13 d’octubre de 2005 pel qual la Fundació Autònoma Solidària  gestiona el programa 
"Immigració i Universitat" per a la promoció de l'accés als estudis universitaris i la potenciació del capital humà 
de la població immigrada. 
 
Conveni de 15 d’octubre de 2008 entre la UAB i el Centre d'Iniciatives per a la Reinserció (CIRE), per formar 
i preparar la població reclusa del Centre Penitenciari Brians. Coordinació de 14 cursos d'ECDL que s'impartiran 
en els diferents Centres Penitenciaris de Catalunya i preparació dels interns per a la realització dels exàmens 
corresponents per a l'obtenció de la certificació d'ECDL. 
 
Conveni de 5 de novembre de 2008 entre la UAB i l’Agència de Gestió d'Ajuts Universitaris i de Recerca 
(AGAUR), per al desenvolupament, a traves de l'Observatori de Difusió Científica (ODC) de la UAB, d'un 
projecte de divulgació científica en el marc del portal Recerca en Acció entorn del projecte europeu Jeunes et 
Science que tindrà lloc durant l'any 2008. 
 
Conveni de 14 de novembre de 2008 entre la UAB i la Caixa d'Estalvis de Catalunya (Caixa Catalunya), per 
a la cessió, per part de Caixa Catalunya, de l'ús de l'entresòl de La Pedrera per a la celebració de l'acte 
d'inauguració del curs del Programa de Doctorat Economia, Organització i Gestió el dia 26 de novembre de 
2008. 
 
Conveni de 28 de novembre de 2008 entre la UAB i l’Ajuntament de Navès, per a l’organització de 
l'exposició itinerant Els primers pobladors del Pre-pirineu el dia 14 de desembre a la Fira de Santa Llúcia 
organitzada per l'Ajuntament. 
 
Conveni d’1 de desembre de 2008 entre la UAB i el Departament d'Innovació, Universitats i Empresa de la 
Generalitat de Catalunya (DIEU), per a l’mpuls de l'entorn UAB-Sincrotró Alba (Parc de l'Alba). 
 
Conveni de 3 de desembre de 2008 entre la UAB i el Departament d'Innovació, Universitats i Empresa de la 
Generalitat de Catalunya (DIEU), per a la promoció de places de personal docent funcionari i contractat de la 
UAB per a l'any 2008. 
 
Conveni de 3 de desembre de 2008 entre la UAB, el Departament d'Innovació, Universitats i Empresa 
(DIUE), la Universitat de Barcelona (UB), la Universitat Politècnica de Catalunya (UPC), la Universitat Pompeu 
Fabra (UPF), la Universitat de Girona (UdG), la Universitat de Lleida (UdL) i la Universitat Rovira i Virgili (URV), 
per prorrogar un any la primera fase quadriennal prevista per al desenvolupament del Pla Jaume Serra Húnter 
de professorat contractat permanent. 
 
Conveni de 3 de desembre de 2008 entre la UAB i el Departament d'Innovació, Universitats i Empresa de la 
Generalitat de Catalunya (DIEU), per al desenvolupament del Pla Jaume Serra i Húnter de professorat 
contractat permanent corresponent a l'any 2008 de la primera fase quadriennal. 
 
Conveni de 15 de desembre de 2008 entre la UAB i el Ministerio de Defensa, per al desenvolupament del 
seminari sobre seguretat i defensa: La responsabilidad de proteger en operaciones de paz: El papel de la 
Fuerzas Armadas españolas. 
 
 
IV. Convocatòries i resolucions de places 
 
IV.1. Personal docent i investigador 
 
Resolucions 
 
Resolució de 14 de novembre de 2008, per la qual es nomena  el senyor Vicente Garcia Patos Briones 
catedràtic d´universitat (DOGC núm. 5273 de 5 de desembre de 2008). 
 
Resolució de 17 de novembre de desembre de 2008, per la qual es nomena a la senyora Maria Neus Real 
Mercadal  professora agregada en règim de contracte laboral (DOGC núm. 5273 de 5 de desembre de 2008). 
 
Resolució de 17 de novembre de desembre de 2008, per la qual es declara finalitzat el procediment de 
places corresponents a la covvocatòria de concurs d´accés a cossos de funcionaris docents (DOGC núm. 5276 
de 11 de desembre de 2008). 
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Resolució de 21 de novembre de 2008, per la qual es nomena la senyora Maria Isabel Bielsa Marsol 
professora titular d´universitat (DOGC núm. 5276 de 11 de desembre de 2008). 
 
Resolució de 24 de novembre de 2008, per la qual es nomena el senyor Eduardo Maria Targarona Soler  
professor titular d´universitat (DOGC núm. 5276 de 11 de desembre de 2008). 
 
Resolució de 24 de novembre de 2008, per la qual es nomena el senyor Manuel Trias Foch catedràtic 
d´universitat (DOGC núm. 5276 de 11 de desembre de 2008). 
 
Resolució de 25 de novembre de 2008, per la qual es nomena la senyora Paraskevi Pappa professora titular 
d´universitat (DOGC núm. 5276 de 11 de desembre de 2008). 
 
Resolució de 17 de novembre de 2008,  per la qual es declara conclòs el procediment i vacants les places 
de Professors Titulars d´Universitat  següents: de l´àrea de coneixement d´Història de L´Art  del Departament 
d´Art i  de l´àrea de coneixement d´Arquitectura i Tecnologia de Computadors del Departament de 
Microelectrònica i Sistemes Electrònics (BOE núm. 299 de 12 de desembre de 2008). 
 
Resolució de 27 de novembre de 2008, de la Presidència del Consell de Coordinació Universitària, 
per la qual es publica la relació de candidats habilitats per al cos de Catedràtics d´Universitats, àrea de 
coneixement de Dret Administratiu, per concórrer a concurs d’accés al cos docent universitari (BOE núm. 299 
de 12 de desembre de 2008). 
 
Resolució de 28 de novembre de 2008, de la Presidència del Consell de Coordinació Universitària, 
per la qual es publica la relació de candidats habilitats per al cos de Catedràtics d´Universitats, àrea de 
coneixement de Filosofia, per concórrer a concurs d’accés al cos docent universitari (BOE núm. 299 de 12 de 
desembre de 2008). 
 
Resolució de 28 de novembre de 2008, de la Presidència del Consell de Coordinació Universitària, 
per la qual es publica la relació de candidats habilitats per al cos de Catedràtics d´Universitats, àrea de 
coneixement d´Economia Financera i Contabilitat, per concórrer a concurs d’accés al cos docent universitari 
(BOE núm. 303 de 17 de desembre de 2008). 
 
 
IV.2. Personal d’administració i serveis 
 
Convocatòries 
 
Resolució del cap de l’Àrea de Desenvolupament de Recursos Humans, de 28 de novembre de 2008, 
per la qual s’anuncia una convocatòria pública per a cobrir una plaça de tècnic/a especialista de laboratori amb 
destinació a la Sala de Dissecció i Osteoteca, Departament de Ciències Morfològiques, Administració de Centre 
de Medicina. 
 
Resolució del cap de l’Àrea de Desenvolupament de Recursos Humans, de 1 de desembre de 2008, 
per la qual s’anuncia una convocatòria interna per a cobrir una plaça de cap de suport logístic i punt 
d’informació, amb destinació a Administració de Centre de Dret, de Ciències Econòmiques i de Ciències  
Polítiques. 
 
Resolució del rector, de 3 de desembre de 2008, per la qual es convoquen 26 places per accedir a l´escala 
de gestió, pel sistema de concurs-oposició (DOGC núm. 5279 de 16 de desembre de 2008). 
 
Resolució del cap de l’Àrea de Desenvolupament de Recursos Humans, de 9 de desembre de 2008, 
per la qual s’anuncia una convocatòria interna per a cobrir una plaça d´Admintratiu/iva amb destinació al 
Departament de Sociologia. Administració de Centre de les facultats de CC. Econòmiques i Empresarials, Dret i 
CC Polítiques i Sociologia. 
 
Resolució del cap de l’Àrea de Desenvolupament de Recursos Humans, de 9 de desembre de 2008, 
per la qual s’anuncia una convocatòria interna per a cobrir una plaça de administratiu/iva de gestió acadèmica, 
amb destinació a l´Institut de Ciències de l´Educació.  
 
 
Resolució del cap de l’Àrea de Desenvolupament de Recursos Humans, de 9 de desembre de 2008, 
per la qual s’anuncia una convocatòria interna per a cobrir quatre places d´administratiu/iva, amb destinació a 
Gestions  Acadèmiques, que es detallen a continuació: 
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Resolució del cap de l’Àrea de Desenvolupament de Recursos Humans, de 9 de desembre de 2008, 
per la qual s’anuncia una convocatòria interna per a cobrir dues places d´administratiu/iva, que es detallen a 
continuació: 
 
 

 
 
Resolució del cap de l’Àrea de Desenvolupament de Recursos Humans, de 11 de desembre de 2008, 
per la qual s’anuncia una convocatòria interna per a cobrir dues places de tècnic/a especialista de laboratori, 
que  es detallen a continuació: 
 

 
 
Resolució del cap de l’Àrea de Desenvolupament de Recursos Humans, de 22 de desembre de 2008, 
per la qual s’anuncia una convocatòria interna per a cobrir dues places d’administratiu/iva, amb destinació a 
Gestions  Acadèmiques, que es detallen a continuació: 
 
 

 
Resolució del cap de l’Àrea de Desenvolupament de Recursos Humans, de 22 de desembre de 2008, 
per la qual s’anuncia una convocatòria interna per a cobrir una  plaça d’administratiu/iva, amb destinació al 
Departament de Biologia Animal, de Biologia Vegetal i d´Ecologia. Administració de Centre de les facultats de 
Ciències i de Biociències. 
 
 
Resolucions 
 
Resolució del cap de l’Àrea de Desenvolupament de Recursos Humans, de 1 de desembre de 2008, 
per la qual s’atorga al senyor David Galán de Miguel la plaça amb destinació al Servei d´Informàtica 
Distribuïda, Administració de Centre de Ciències de la Comunicació.  
 
Resolució del cap de l’Àrea de Desenvolupament de Recursos Humans, de 4  de desembre de 2008, 
per la qual es destina amb caràcter definitiu el senyor Alfonso Montalbán Seibane, a l´Àrea de Relacions 
Internacionals.  
 

Plaça Destinació Horari de treball 

A Facultat de Ciències Econòmiques i Empresarials 09:00-17:00h 

B Facultat de Ciències 09:00-17:00h 

C Facultat de Ciències 09:00-17:00h 

D Facultat de Ciències 14:00-21:00h 

Plaça Destinació Horari de treball 

A 
Biblioteca d´Humanitats 
Administració de Centre de Lletres i de Psicologia 

14:30-21:30h 

B 
Biblioteca de Comunicació i hemeroteca General 
Administració de Centre de CC de la Comunicació 

14:30-21:30h 

Plaça Destinació 

A Departament de Bioquímica i Biologia Molecular – Administració de Medicina 

B Departament de Genètica i de Microbiologia – Administració de Centre de Ciències i de Biociències 

Plaça Destinació Horari de treball 

A Facultat de Dret 09:00-17:00h 

B Facultat de Veterinària 09:00-17:00h 
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Resolució del cap de l’Àrea de Desenvolupament de Recursos Humans, de 5 de desembre de 2008, 
per la qual es declara desert el concurs intern, per a cobrir una plaça de tècnic/a superior amb destinació a 
Planificació i Diagnosi Interna, Oficina de Planificació i Organització de la UAB. 
 
Resolució del cap de l’Àrea de Desenvolupament de Recursos Humans, de 9  de desembre de 2008, 
per la qual es destina amb caràcter definitiu la senyora Montserrat Castro Serra a la Unitat d´Arxiu General, 
Registre i Certificació de l´Oficina de Gestió i Documentació.  
 
Resolució del cap de l’Àrea de Desenvolupament de Recursos Humans, de 11  de desembre de 2008, 
per la qual es destina amb caràcter definitiu la senyora Gemma Colomer Pérez, a la Biblioteca de Ciències  
Socials. 
 
Resolució del cap de l’Àrea de Desenvolupament de Recursos Humans, de 12 de desembre de 2008, 
per la qual s’atorga al senyor Agustí Verde Parera la plaça de cap de l´Oficina de Promoció Econòmica i 
Compres, amb destinació a la Vicegerència d´Economia de la UAB. 
 
Resolució del cap de l’Àrea de Desenvolupament de Recursos Humans, de 16 de desembre de 2008, 
per la qual s’atorga al senyor Andreu Grau Fontanals  la plaça de tècnic/a superior de gestió de dades amb 
destinació a Gestió de Dades, Àrea de Gestió de Recerca de la UAB. 
 
Resolució del cap de l’Àrea de Desenvolupament de Recursos Humans, de 17 de desembre de 2008, 
per la qual s’atorga a la senyora Elena Morata Villodre la plaça de contractació temporal de tècnic/a de selecció  
amb destinació a l´Area de Desenvolupament de Recursos Humans de la UAB.  
 
Resolució del cap de l’Àrea de Desenvolupament de Recursos Humans, de 17 de desembre de 2008, 
per la qual es declara desert el concurs intern, per a cobrir dues places d’administratiu/iva amb destinació a la 
Biblioteca d´Humanitats (Administració de Centre de Lletres i de Psicologia) i  a la Biblioteca de Comunicació i 
Hemeroteca General (Administració de Ciències de la Comunicació), respectivament. 
 
Resolució del cap de l’Àrea de Desenvolupament de Recursos Humans, de 22 de desembre de 2008, 
per la qual es declara desert el concurs intern, per a cobrir la plaça de tècnic/a superior amb destinació a 
Planificació i Diagnosi Interna, Oficina de Planificació i Organització de la UAB. 
 
Resolució del cap de l’Àrea de Desenvolupament de Recursos Humans, de 22 de desembre de 2008, 
per la qual s’atorga al senyor Javier Ferreiro Espinosa la plaça de responsable de projectes júnior amb 
destinació al Servei d´Informàtica de la UAB. 
 
 
V. Disposicions d’interès per a la UAB 
 
V.1. Estatals 
 
Resolució de 18 de novembre de 2008, del Centre d’investigacions Sociològiques per la qual es 
convoquen ajudes a la investigació sociològica per a l’any 2009 (BOE núm. 290 de 2 de desembre de 2008). 
 
Llei 13/2008, de 5 de novembre de 2008, de la presidència de la Generalitat i del Govern per la qual 
es regula l’elecció, l’estatut personal i les atribucions del Govern de conformitat amb els articles 67.5 i 68.3 de 
l’estatut (BOE núm. 292 de 4 de desembre de 2008). 
 
Llei 14/2008, de 5 de novembre de 2008, de la oficina antifrau de Catalunya per la qual es crea la 
oficina antifrau de Catalunya. (BOE núm. 292 de 4 de desembre de 2008). 
 
Ordre APU/3519/2008  de 28 de novembre, per la qual s’aproven les bases reguladores per a la 
concessió de beques de formació per a titulats superiors universitaris en matèries relacionades amb les 
administracions públiques (BOE núm. 292 de 4 de desembre de 2008). 
 
Resolució de 11 de novembre de 2008, de la Secretaria d´Estats d´Universitats, per la qual es  
concedeixen subvencions del subprograma Torres Quevedo, corresponent al primer termini de presentació de 
sol·licituds  de la convocatòria de 2008 (BOE núm. 293 de 5 de desembre de 2008). 
 
Resolució de 28 de novembre de 2008, de la Secretaria d´Estat  per a l´ Administració Pública.per la 
qual s’estableix el calendari de dies inhàbils en el àmbit de l’Administració General de l’estat  per l’any 2009, a 
efectes de còmput a termini (BOE núm. 296 de 9 de desembre de 2008). 
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Ordre EHA/3566/2008 de 9 de desembre per la qual es fa públic l’acord del Consell de Ministres de 
5 de desembre de 2008 per el que s’aprova el destí del fons especial de l´Estat per a l’estímul de la 
economia i del treball, dotat per al Decret-llei 9/2008, de 28 de novembre, i la seva distribució per 
departaments ministerials (BOE núm. 297 de 10 de desembre de 2008). 
 
Reial Decret 1917/2008 de 21 de novembre de 2008, pel qual s’aprova el programa d’inserció 
sociolaboral de les dones víctimes de violència de gènere (BOE núm. 297 de 10 de desembre de 2008). 
 
Resolució de 20 de novembre de 2008, de la Secretaria d´Estat d´Universitats, per la qual es 
concedeix ajuda de la convocatòria per 2005, del Programa Torres Quevedo corresponent la segona anualitat 
(BOE núm. 298 de 11 de desembre de 2008). 
 
Resolució de 20 de novembre de 2008, de la Presidència de la Agencia Espanyola de Cooperació 
Internacional per al  Desenvolupament, d’adjudicació parcial de les ajudes de convocatòria oberta i 
permanent per activitats de cooperació i ajuts al desenvolupament, corresponents al tercer procediment de 
l’any 2008 (BOE núm. 301 de 13 de desembre de 2008). 
 
Resolució de 24 de novembre de 2008, de la Presidència de la Agencia Espanyola de Cooperació 
Internacional per al  Desenvolupament, per la qual es concedeixen ajudes de la convocatòria de Lectorats 
MAEC-AECI en universitats estrangeres, per al curs acadèmic 2008/2009 (BOE núm. 301 de 13 de desembre de 
2008). 
 
Resolució de 2 de desembre de 2008, de la Secretaria d´Estat de Cooperació Internacional, per la 
qual es publica la concessió d´ajudes corresponents a l´exercici 2008, per a la mobilitat d’artistes  i  
investigadors i científics (BOE núm. 301 de 13 de desembre de 2008). 
 
Resolució de 11 de novembre de 2008, de la Presidència de Agencia Espanyola de Cooperació 
Internacional pel Desenvolupament, per la qual es concedeix beca de la convocatòria de beques MAEC-
AECID, per al curs acadèmic 2008/2009, programa V.A (BOE núm. 301 de 13 de desembre de 2008). 
 
Resolució de 21 de novembre de 2008, de la Presidència de Agencia Espanyola de Cooperació 
Internacional pel Desenvolupament, per la qual s’aprova la LXII convocatòria general dels programes de 
<Beques MAEC-AECID>, per ciutadans estrangers i espanyols, per a l’estiu 2009 i el curs acadèmic 2009-2010 
(BOE núm. 301 de 13 de desembre de 2008). 
 
Resolució de 20 de novembre de 2008, de la Secretaria d´Estat per Iberoamèrica, per la qual es 
publica la concessió de subvencions a projectes d’entitats d’àmbit nacional que pertanyin a organitzacions 
internacionals amb presència a Iberoamèrica per a l’organització de trobades iberoamericanes a Espanya.  (BOE 
núm. 300 de 13 de desembre de 2008). 
 
Resolució de 18 de novembre de 2008, de la Secretaria d´Estat d´Universitats, per la qual es 
concedeixen ajudes de la convocatòria per 2005, del Programa Torres Quevedo corresponent a la segona 
anualitat del segon termini de presentació i avaluació de sol·licituds (BOE núm. 301 de 15 de desembre de 
2008). 
 
Resolució de 19 de novembre de 2008, de la Secretaria d´Estat d´Universitats, per la qual es 
concedeixen ajudes de la convocatòria per 2005, del Programa Torres Quevedo corresponent a la segona 
anualitat de les concedides per Resolució de 4 de juliol de 2007 (BOE núm. 301 de 15 de desembre de 2008). 
 
Resolució de 24 de novembre de 2008, de la Secretaria d´Estat d´Educació i Formació, per la qual 
s’acorda compensar a les Universitats els preus públics per serveis acadèmics corresponents als alumnes 
becaris del curs 2007-2008 (BOE núm. 302 de 16 de desembre de 2008). 
 
Resolució de 21 de novembre de 2008, de la Secretaria d´Estat d´Educació i Formació, per la qual 
s’acorda compensar a les Universitats públiques per la reducció dels preus públics per als serveis acadèmics 
corresponents als estudiants que pertanyen a famílies nombroses de tres fills, del curs acadèmic 2007-2008 
(BOE núm. 303 de 17 de desembre de 2008). 
 
Resolució de 27 de novembre de 2008, de l´Institut de Salut Carlos III, per la qual es modifiquen les 
Resolucions de 30 de març de 2006, per la que es convoquen ajudes destinades a finançar estructures estables 
d’investigació cooperativa, a l´àrea de biomedicina i ciències de la salut, en el marc de la iniciativa Ingenio 
2010, programa Consolider,accions CIBER;de 21 de març de 2007, per la qual es convoquen expressions 
d’interès per la incorporació de nous grups a los CIBER ja constituïts en el àrea de biomedicina i ciències de la 
salut, en el marc de la iniciativa Ingenio 2010, programa Consolider, accions CIBER; i de 27 de març, per la 
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qual es convoquen ajudes destinades a finançar estructures estables d’investigació cooperativa, en el àrea de la 
biomedicina i ciències de la salut , en el marc de la iniciativa Ingenio 2010, programa Consolider, accions CIBER 
(BOE núm. 303 de 17 de desembre de 2008). 
 
Resolució de 27 de novembre de 2008, de la Secretaria d´Estat d´Universitats, per la qual es modifica 
la de 13 d’octubre de 2008, per la qual es van convocar ajudes per a beques i contractes en el marc de l’estatut 
del personal investigador en formació, del programa de Formació del Professorat Universitari, del Programa 
Nacional de Formació de Recursos Humans d´Investigació , del Plan Nacional d´Investigació Científica, 
Desenvolupament e Innovació Tecnològica 2008-2011 (BOE núm. 303 de 17 de desembre de 2008). 
 
Resolució de 3 de desembre de 2008, de la Presidència de l´Agencia Estatal del Consell Superior 
d´Investigacions Científiques, per la qual es publica la convocatòria corresponent a l’any 2009 del 
subprograma JAE-Predoc de ajudes per al desenvolupament de tesis doctorals en el marc del programa <Junta 
para la Ampliación de Estudios> (BOE núm. 303 de 17 de desembre de 2008). 
 
Resolució de 27 de novembre de 2008, de la Secretaria d´Estat d´Universitats, per la qual es modifica 
la de 5 de juliol de 2008, conjunta de les Secretaries d´Estat d´Universitats i  d’investigació, per la qual es van 
adjudicar beques del programa de formació de professorat universitari, en el marc de l´Estatut del personal 
investigador en formació (BOE núm. 303 de 17 de desembre de 2008). 
 
Resolució de 1 de desembre de 2008, de la Secretaria d´Estat d´Investigació, per la qual es publica el 
crèdit disponible per finançar el subprograma de recolzament a projectes singulars i estratègics, inclòs en la 
convocatòria de l’any 2008, efectuada per l´Ordre PRE/1082/2008, de 11 d’abril , per la concessió de les ajudes 
del Programa Nacional de cooperació públic-privada en el marc del Plan Nacional d´Investigació Científica, 
Desenvolupament e Innovació Tecnològica,2008-2011 (BOE núm. 307 de 22 de desembre de 2008). 
 
Reial Decret 2090/2008, de 22 de desembre, pel qual s’aprova el Reglament de desenvolupament parcial 
de la Llei 26/2007, de 23 d’octubre, de Responsabilitat Mediambiental (BOE núm. 308 de 23 de desembre de 
2008). 
 
Llei 2/2008, de 23 de desembre, de Pressupostos Generals de L´Estat, per l’any 2009 (BOE núm. 309 
de 24 de desembre de 2008). 
 
Resolució de 18 de desembre de 2008, del Congrés dels Diputats, per la qual s’ordena la publicació de 
l´Acord de convalidació del Reial Decret-Llei 10/2008, de 12 de desembre, per el que s’adopten mesures 
financeres per la millora de la liquiditat de les petites i mitjanes empreses, i altres mesures econòmiques 
complementàries (BOE núm. 309 de 24 de desembre de 2008). 
 
Resolució de 9 de desembre de 2008, de La Direcció General de Programes i Transferència de 
Coneixement-Presidència de la Comissió Nacional Avaluadora de l´Activitat Investigadora, per la 
qual es nombra als membres dels diferents Comitès encarregats d’assessorar a la Comissió Nacional en la seva 
tasca avaluadora (BOE núm. 309 de 24 de desembre de 2008). 
 
Resolució de 2 de desembre de 2008, de La Secretaria d´Estat d´Universitats, per la qual s’adjudiquen 
beques en el marc de l´estatut del personal investigador en formació, del Programa de formació de professorat 
universitari (BOE núm. 309 de 24 de desembre de 2008). 
 
Llei 3/2008, de 23 de desembre, relativa al dret de participació en benefici de l’autor d’una obra d’art 
original (BOE núm. 310 de 25 de desembre de 2008). 
 
Llei 4/2008, de 23 de desembre, per la qual es suprimeix el gravamen de l´impost sobre el Patrimoni, es 
generalitza el sistema de devolució mensual en l´impost sobre el valor afegit i s’introdueixen altres 
modificacions en la normativa tributària (BOE núm. 310 de 25  de desembre de 2008). 
 
Resolució de 11 de desembre de 2008, de La Secretaria d´Estat d´Universitats, per la qual es 
concedeixen les aportacions complementaries a les universitats e institucions d’ensenyament superior per el 
desenvolupament del programa Erasmus (BOE núm. 313 de 29 de desembre de 2008). 
 
Ordre EHA/3786/2008, de 29 de desembre  per la qual s’aproven el model 303 Impost sobre el Valor 
Afegit, Autoliquidació, i el model 308 Impost sobre el Valor Afegit, sol·licitud de devolució: Recàrrec  
d´equivalència, article 30 bis del Reglament del IVA i subjectes passius ocasionals i es modifiquen els Annexos i 
I II de l’ordre EHA/3434/2007, de 23 de novembre, per la qual s’aproven els models 322 d’autoliquidació 
mensual, model individual, i 353 d’autoliquidació mensual, model agregat, així com altre normativa tributaria 
(BOE núm. 314 de 30 de desembre de 2008). 
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Ordre EHA/3787/2008, de 29 de desembre  per la qual s’aprova el model 340 de declaració informativa 
regulada en l’article 36 del Reglament General de les actuacions i els procediments de gestió e inspecció  
tributària i de desenvolupament de les normes comuns dels procediments d’aplicació dels tributs  (BOE núm. 
314 de 30 de desembre de 2008). 
 
Resolució de 4 de desembre de 2008, de La Secretaria d´Estat d´Universitats, per la qual es 
concedeixen ajudes per la mobilitat dels professors en ensenyaments universitaris oficials de màster conjunts 
desenvolupats per les universitats franceses i espanyoles pel curs acadèmic 2008-2009 (BOE núm. 314 de 30 
de desembre de 2008). 
 
Resolució de 18 de desembre de 2008, de La Secretaria d´Estat d´Investigació, per la qual s’amplia 
d’ofici el termini d’execució i de justificació dels projectes i actuacions corresponents a la convocatòria 2008 
dels subprogrames d’investigació Aplicada Industrial i Desenvolupament Experimental Industrial, en el marc de 
la Línea Instrumental d’Actuació de Projectes de I+D+i (BOE núm. 314 de 30 de desembre de 2008). 
 
Resolució de 18 de desembre de 2008, de La Secretaria d´Estat d´Investigació, per la qual s’amplia 
d’ofici el termini d’execució i de justificació dels projectes i actuacions corresponents a la convocatòria 2008 del 
subprograma de recolzament a la implantació de sistemes de gestió i de departaments de I+D+i en empreses  
(BOE núm. 314 de 30 de desembre de 2008). 
 
Resolució de 26 de desembre de 2008, conjunta de La Secretaria d´Estat d´Universitats i de la 
Secretaria d´Estat d´Investigació, per la qual es convoquen ajudes per a la realització de projectes 
d’investigació i accions complementàries dins del Programa Nacional de Projectes d´Investigació Fonamental, 
en el marc del VI Plan Nacional d´Investigació Científica, Desenvolupament e Innovació Tecnològica 2008-2011 
(BOE núm. 315 de 31 de desembre de 2008). 
 
Resolució de 12 de novembre de 2008, de La Secretaria d´Estat d´Universitats, per la qual es 
concedeixen subvencions per a la contractació laboral de doctors per centres d’investigació i desenvolupament , 
a càrrec al subprograma Juan de la Cierva (BOE núm. 315 de 31 de desembre de 2008). 
 
 
V.2. Autonòmiques 
 
Decret 239/2008 de 28 de novembre, d’encàrrec del despatx del conseller d´Innovació, Universitats i 
Empresa a la consellera D´Acció Social i Ciutadana del 6 al 12 de desembre de 2008 ambdós inclosos (DOGC 
núm. 5273 de 5 de desembre de 2008). 
 
Ordre IUE/539/2008, de 4 de desembre, per la qual s’estableix el calendari d’obertura dels establiments  
comercials els diumenges i els dies festius per a l’any 2009 (DOGC núm. 5278 de 15 de desembre de 2008). 
 
Ordre IUE/533/2008, de 5 de desembre, per la qual es reconeix la Barcelona Graduate School of 
Economics com a institut universitari de recerca adscrit a la Universitat Autònoma de Barcelona i a la 
Universitat Pompeu Fabra   (DOGC núm. 5278 de 15 de desembre de 2008). 
 
Edicte de 12 de desembre de 2008, de notificació dels acords de les comissions específiques de la Comissió 
de Professorat Lector i Professorat Col·laborador de l’Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de 
Catalunya (DOGC núm. 5278 de 15 de desembre de 2008). 
 
Ordre IUE/544/2008, de 3 de desembre, per la qual s’implanten els estudis universitaris oficials de grau en 
física i grau en matemàtiques, a la Facultat de Ciències, i grau en humanitats, a la Facultat de Filosofia i Lletres, 
de la Universitat Autònoma de Barcelona (DOGC núm. 5280 de 17 de desembre de 2008). 
 
Resolució IUE/3765/2008, de 3 de desembre, per la qual s’aproven les bases i sobre la convocatòria per a 
la concessió d’ajuts a estudiants universitaris de centres adscrits (DOGC núm. 5280 de 17 de desembre de 
2008). 
 
Resolució IUE/3750/2008, de 9 de desembre, per la qual es dóna publicitat als criteris específics per a 
l’avaluació de l’activitat de recerca del personal docent i investigador de les universitats públiques de Catalunya 
per a l’assignació dels complements addicionals per mèrits de recerca (DOGC núm. 5280 de 17 de desembre de 
2008). 
 
Resolució IUE/3779/2008, de 10 de desembre, per la qual es dóna publicitat a l’acord número 2, de 6 de 
novembre  recerca de 2008, de la Comissió Específica per a la Valoració del Mèrits i Activitats Individuals de la 
Comissió devaluació de la Qualitat (DOGC núm. 5281 de 18 de desembre de 2008). 
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Resolució IUE/3780/2008, de 10 de desembre, per la qual es dóna publicitat al procediment i els terminis 
de presentació de les sol·licituds d’avaluació de l’activitat investigadora del personal docent investigador 
funcionari i contractat, per a períodes que hagin finalitzat com a màxim el 31 de desembre de 2008 (DOGC 
núm. 5281 de 18 de desembre de 2008). 
 
Ordre IRP/551/2008, de 17 de desembre, per la qual s’aproven les bases reguladores de les subvencions 
per realitzar activitats commemoratives, de recerca i de difusió de la memòria històrica, i s’obre la convocatòria 
pública per presentar sol·licituds per obtenir aquestes subvencions per a l’any 2009  (DOGC núm. 5284 de 23 
de desembre de 2008). 
 
Resolució IUE/3843/2008, de 3 de desembre, per la qual es crea el Programa EnginyCat, d’impuls a la 
innovació tecnològica des de la formació científica i tècnica (DOGC núm. 5284 de 23 de desembre de 2008). 
 
Resolució IUE/3830/2008, de 17 de novembre, per la qual s’aproven les bases reguladores i s’obre la 
convocatòria de les línies de préstecs per a projectes de recerca industrial i desenvolupament experimental 
(R+D) (DOGC núm. 5284 de 23 de desembre de 2008). 
 
Resolució de 2 de desembre de 2008, per la qual s’aproven les bases reguladores i s’obre la convocatòria 
de les línies de préstecs per a projectes de recerca industrial i desenvolupament experimental (R+D) (DOGC 
núm. 5284 de 23 de desembre de 2008). 
 
Edicte de 16 de desembre de 2008, per la qual es fa pública la certificació de domini d’una finca de la 
Universitat (DOGC núm. 5287 de 30 de desembre de 2008). 
 
Llei 15/2008, del 23 desembre de 2008, de pressupostos de la Generalitat de Catalunya per al 2009 
(DOGC núm. 5287 de 31 de desembre de 2008). 
 
Llei 16/2008, del 23 desembre de 2008, de mesures fiscals i financeres (DOGC núm. 5287 de 31 de 
desembre de 2008). 
 
Llei 18/2008, del 23 desembre de 2008, de garantía i qualitat del subministrament elèctric (DOGC núm. 
5287 de 31 de desembre de 2008). 
 
Decret 239/2008 de 23 de desembre de 2008, pel qual s´aprova el Pla de comptabilitat de les fundacions i 
les associacions subjectes a la legislació de la Generalitat de Catalunya (DOGC núm. 5287, de 31 de desembre 
de 2008). 
 
Resolució IUE/3908/2008, de 18 de desembre de 2008, per la qual s’aprova una primera ampliació de 
l´import global destinat a la convocatòria d’adjunts per donar suport a les activitats dels grups de recerca per a 
l’any 2009 (DOGC núm. 5287 de 31 de desembre de 2008). 
 
Resolució IUE/3909/2008, de 18 de desembre de 2008, per la qual s’aproven les bases i s’obre la 
convocatòria d’ajuts per a estudiants universitaris/àries de les comarques de l’àmbit de l´Alt Pirineu, Aran i 
Solsonès (DOGC núm. 5287 de 31 de desembre de 2008). 
 
Edicte de 30 de desembre de 2008, de notificació dels acords d’avaluació de l’activitat investigadora del 
personal docent i investigador funcionari de les universitats públiques catalanes (DOGC núm. 5287 de 31 de 
desembre de 2008). 
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