NOTA INFORMATIVA
Assumpte: justificació documentació pendent
El dia 10 d’agost de 2021 es va fer públic a la pàgina web de la Direcció General de
Política Universitària i Recerca (http://dguni.caib.es) l’informe relatiu a la manca de
documentació o als defectes de les sol·licituds presentades a la convocatòria, amb
indicació dels aspectes que s’han d’esmenar.
Amb la publicació d’aquest informe es varen notificar els possibles defectes de les
sol·licituds o la manca de documentació. Els sol·licitants poden aportar la
documentació per esmenar la sol·licitud fins al 17 de setembre de 2021.
A efectes informatius es transcriu la descripció de la documentació justificativa
que s’exigeix a l’apartat vuitè de l’annex 1 de la Resolució del conseller de Fons
Europeus, Universitat i Cultura de 9 d’abril de 2021 per la qual es convoquen
ajudes de desplaçament per a alumnes de les Illes Balears empadronats a
Mallorca que cursen estudis universitaris a la Unió Europea (UE-27) durant l’any
acadèmic 2020-2021:
a)
b)
c)
d)
e)
f)

g)
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Imprès de sol·licitud emplenat i signat degudament per la persona sol·licitant,
el qual s’obté una vegada emplenat el tràmit telemàtic.
Fotocòpia del passaport.
Fotocòpia del número d’identitat d’estranger (NIE).
Fotocòpia de la targeta de residència.
Certificat d’empadronament que acrediti el veïnatge administratiu de la
persona sol·licitant en un municipi de Mallorca.
Certificat emès pel centre d’ensenyament que acrediti que la persona
sol·licitant no ha rebut cap beca del Ministeri d’Educació i Formació
Professional.
Fotocòpia de l’imprès de la matrícula universitària corresponent a l’any
acadèmic 2020-2021, en què consti la titulació cursada per la persona
sol·licitant i el nombre de crèdits de què s’ha matriculat, que ha de ser igual a
42 o superior, sense tenir en compte els crèdits convalidats, reconeguts o
transferits.

h)

i)

j)
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Els crèdits corresponents a assignatures no superades el primer semestre
dels quals el sol·licitant s’ha tornat a matricular el segon semestre d’aquest
curs acadèmic únicament es comptabilitzen una vegada.
Justificant de pagament de la matrícula: els originals segellats pel banc, o una
còpia compulsada, dels rebuts de l’entitat financera segellats pel banc que
acreditin el pagament complet de la matrícula dels estudis per als quals se
sol·licita l’ajuda, així com del total de la resta de despeses acadèmiques en el
cas d’universitats privades o de centres adscrits a universitats públiques o
privades; o un certificat original emès per la universitat, o una còpia
compulsada d’aquest certificat, que acrediti el pagament complet de la
matrícula dels estudis per als quals se sol·licita l’ajuda, així com del total de la
resta de despeses acadèmiques en el cas d’universitats privades o de centres
adscrits a universitats públiques o privades.
No s’admetran com a justificants del pagament bancari els obtinguts a través
d’internet si no estan validats per l’entitat bancària amb un segell corporatiu
original o si no disposen d’un codi segur de verificació (CSV) perquè terceres
persones puguin verificar-ne la validesa en el portal corporatiu de l’entitat
bancària.
Els documents han de ser originals o fotocòpies acarades. No s’admeten
fotocòpies simples, documents escanejats o impressions sense segellar. Els
exemplars impresos de documents electrònics únicament són vàlids si tenen
el corresponent codi segur de verificació (CSV), que permet comprovar la
integritat i la veracitat del document.
Certificat amb el resultat de les proves de batxillerat per a l’accés a la
universitat (PBAU).
Els exemplars impresos de documents electrònics únicament són vàlids si
tenen el corresponent CSV, que permet comprovar la integritat i la veracitat
del document.
En el cas d’accedir a la universitat per altres vies, una fotocòpia compulsada
de la nota de la prova o l’ensenyament que permet l’accés a la universitat.
Certificat acadèmic complet original o fotocòpia compulsada o un
certificat emès per la universitat a l’efecte de sol·licitar una beca o ajuda
original o fotocòpia compulsada o una còpia impresa de l’expedient
personal amb el segell original de la universitat (no s’admeten fotocòpies
simples o impressions sense segellar) en què constin les assignatures de què
es va matricular el curs acadèmic 2019-2020, amb el nombre de crèdits i les
qualificacions obtingudes.
En qualsevol cas, el segell original de la universitat ha d’incloure l’escut o
imatge corporativa identificativa de la universitat així com la denominació de
la universitat de què es tracti. No s’admeten documents amb segells que no
reuneixin els requisits anteriors.
En el cas que la persona sol·licitant s’hagi matriculat del primer curs d’uns
estudis de màster, també hi ha de constar la nota mitjana dels estudis que
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donen accés al màster. Els estudiants de segon curs de màster han d’acreditar
la nota mitjana del primer curs del màster.
Els documents han de ser originals o fotocòpies acarades. No s’admeten
fotocòpies simples, documents escanejats o impressions sense segellar. Els
exemplars impresos de documents electrònics únicament són vàlids si tenen
el corresponent codi segur de verificació (CSV), que permet comprovar la
integritat i la veracitat del document.
k) Declaració responsable de veracitat de les dades bancàries del compte del
qual l’alumne és titular o cotitular degudament emplenada i signada pel
sol·licitant.
Aquest document s’obté juntament amb l’imprès de sol·licitud una vegada fet
el tràmit telemàtic.
l) En els casos corresponents a les categories 1a, 4a, 5a i 7a en què el
desplaçament es produeix perquè no s’ha obtingut plaça, l’original o una
còpia compulsada del certificat de la Universitat de les Illes Balears que
acrediti aquesta circumstància.
m) En el cas dels sol·licitants que accedeixin per primera vegada al primer curs
d’uns ensenyaments de grau i hagin fet les proves d’accés a la universitat en
el curs 2018-2019 o anteriors, així com el sol·licitants de segon curs i/o
posteriors que durant el curs 2019-2020 no s’hagin matriculat
d’ensenyaments universitaris oficials, una declaració responsable en la qual
consti el darrer any acadèmic cursat.
n) Qualsevol altre document que l’Administració sol·liciti perquè el considera
necessari per verificar el compliment i l’efectivitat de les condicions de
concessió de l’ajuda.
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