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SOL·LICITUD TOTALMENT DIGITAL
En principi no has de lliurar cap
documentació en paper a la

ALERTA!

universitat:
- Si signes electrònicament
la sol·licitud has d’adjuntar els

documents en format pdf.
- Si no disposes de signatura electrònica pots presentar la sol·licitud omplint
tots els camps addicionals, sense adjuntar cap document. Només si el formulari ho demana hauràs de portar la

NOVA AJUDA PER
RENDIMENT
ACADÈMIC:
Els becaris tindran una
ajuda suplementària
de 150€ si:
Màster
Nou accés:
Nota d’accés ≥ 7,00.
Resta d’alumnat:
Nota mitjana del curs
anterior ≥ 8,50

documentació en paper a la UAB.
Graus, diplomatures, i
llicenciatures

L’AJUT DE MATRÍCULA JA NO COBREIX TOTES
LES ASSIGNATURES
Des d’aquest curs la beca només cobrirà l’import
de les assignatures matriculades per primera o
segona vegada, excepte en el cas de les
enginyeries, on també es cobrirà la tercera
matrícula.

Cal aprovar un mínim
de crèdits matriculats el
curs anterior:
Enginyeries: 80%
Resta d’estudis :100%

Has d’omplir la teva sol·licitud al Web del Ministeri d’Educació:
http:/sede.educacion.gob.es  Trámites y servicios

AVÍS IMPORTANT DE MATRÍCULA
Beques de Règim General i Mobilitat
Convocatòria 2011-2012
Abans de sol·licitar la beca
consulta:

SÓN MEMBRES COMPUTABLES A EFECTES DELS LLINDARS ECONÒMICS DE
LA BECA (A DATA 31/12/2010)

Web de la UAB:

•

http://www.uab.cat
 Beques d’estudi

Web del Ministeri:
http:/sede.educacion.gob.es
 Trámites y servicios

Web de l’Agaur:
http://agaur.gencat.net
Beques i ajuts per a estudiants
universitaris

Pots fer qualsevol consulta a la Gestió
Acadèmica del teu centre o a l’adreça
electrònica:
consulta.beques@uab.cat
Data d’actualització: 02/09/2011

El pare, la mare, el/la sol·licitant, el/les germans/nes menors de 25 anys
que convisquin al domicili familiar i els més grans si són discapacitats físics,
psíquics o sensorials, com també els ascendents del pares (avis/àvies) que
justifiquin residir al mateix domicili.

•

El nou/la nova cònjuge del pare/mare, si és el cas, o la persona unida per
anàloga relació.

•

Per a les persones sol·licitants que constitueixin una unitat familiar
independent, també en serà membre computable, si escau, el/la cònjuge o
persona a què es trobi unida per anàloga relació, així com els fills/es.

•

Per evitar situacions irregulars amb l’AEAT que poden comportar la
denegació de la beca, us recordem la necessitat de què tots els membres de
la unitat familiar estiguin al corrent de les obligacions tributàries de l’any
2010.

DOCUMENTACIÓ A PRESENTAR NOMÉS SI HO REQUEREIX EL FORMULARI O LA UAB
SITUACIÓ A 31/12/2010

DOCUMENTACIÓ ACREDITATIVA

Famílies nombroses.

Fotocòpia del títol de família nombrosa vigent, on consti si és de categoria general o especial.

Discapacitat legalment qualificada de la persona sol·licitant, els seus
germans/es o fills/es.

Certificat de discapacitat on consti el grau.

Orfes absoluts menors de 25 anys.

Certificats defunció.

Sol·licitants que han de residir fora del domicili familiar a causa de la Fotocòpia del contracte de lloguer on consti el nom de la persona
distància entre el domicili habitual i el centre d’estudis
sol·licitant o document signat pel propietari que certifiqui que el
sol·licitant viu al domicili malgrat no consti al contracte.
Germans/es de la persona sol·licitant que cursen estudis universitaris i resideixen fora del domicili familiar.

Fotocòpia de la matrícula i justificant de la residència.

Avis/Àvies declarats/des com a membres computables de la unitat
familiar.

Certificat de convivència.

Sol·licitants que es declaren independitzats/des.

Contracte de lloguer o titularitat del pis i ingressos de tot l’any 2010
(renda, certificat d’empresa, pensió...).
Certificat de convivència si viuen amb altres persones.

Sol·licitants sense nacionalitat espanyola.

Justificació dels ingressos derivats del treball obtinguts a Espanya
durant l’any 2010.

Sol·licitants d’últim curs que matriculen menys crèdits dels exigits a
la convocatòria i tenen crèdits pendents de reconèixer o convalidar.

Justificació documental o matrícula de les activitats que li donaran
dret a obtenir aquests crèdits.

Sol·licitants que el curs 2010-2011 han estudiat titulacions universitàries fora de la UAB.

Còpia de l’expedient acadèmic de la universitat on s’estudiava el curs
2010-2011.

