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Com he de demanar l’ajut 

Les persones que reuneixen els requisits generals, acadèmics i econòmics, poden 
sol·licitar l'ajut de matrícula seguint les instruccions següents: 

1. Documentació necessària per presentar la sol·licitud 

Els documents obligatoris que cal adjuntar a la sol·licitud d'UIBdigital són: 

• Document acreditatiu de titularitat o cotitularitat del compte bancari del 
sol·licitant on consti el nom complet i el codi IBAN. 

És important que no cancel·leu el compte fins que no hàgiu percebut l'import total de 
l'ajut, ja que es poden produir diferents pagaments parcials en dates diferents. 

• Declaració responsable amb les dades econòmiques de la unitat familiar 
signada pels membres computables (explicada al punt 2 d'aquestes 
instruccions pel que fa a les dades econòmiques i al punt 3 pel que fa al 
formulari). 

• Document en format PDF amb el DNI o NIE de cada membre de la unitat 
familiar. 

Altra documentació, si escau, segons la situació familiar de l'estudiant: 

• El certificat d'empadronament dels majors d’edat, quan es tracti de les persones 
amb discapacitat, així com els ascendents dels pares, que viuen al domicili 
familiar. 

• La titularitat o el contracte de lloguer de l'habitatge del domicili habitual dels 
sol·licitants independents familiarment i econòmicament. 

• L’acreditació d’altres situacions familiars que donen dret a deducció. 

Avís: Tota la documentació s'ha d'adjuntar a la sol·licitud d'UIBdigital en un sol arxiu 
en format PDF. El nom d'aquest arxiu ha de ser el document d'identitat del sol·licitant. 
Exemple per als sol·licitants amb DNI: "00000000-X.pdf"; exemple per als sol·licitants 
amb NIE: "X-0000000-X.pdf" 

2. Indicacions per emplenar el formulari de la declaració responsable pel que fa a 
les dades econòmiques  

Abans d'emplenar el formulari llegiu l'apartat dels requisits econòmics (enllaç) per 
saber si els compliu.  

En el formulari us demanarem les dades econòmiques de les caselles 0435, 0460 i 
0595 de la declaració de la renda de 2021. Els ingressos de cada membre computable 
de la unitat familiar es calculen sumant els valors de les caselles 0435 i 0460, i al 
resultat s'hi ha de restar el valor de la casella 0595. 
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Si no heu presentat la declaració de la renda de l'any 2021, haureu d'obtenir el certificat 
d'imputacions de l'IRPF, que podeu consultar a l'AEAT. A la casella 0435 heu d'indicar 
els rendiments del treball, i a la casella 0595, les retencions aplicades als rendiments 
del treball. 

Si no heu presentat la declaració de la renda de l'any 2021 i no heu obtingut ingressos, 
s'ha de posar el valor "0" a les tres caselles. 

Heu de tenir en compte que als llindars de renda fixats a la convocatòria s'hi pot aplicar 
les deduccions de la renda familiar que trobareu definides a l'apartat de requisits 
econòmics. 

• Rendiments: {(casella 0435 + casella 0460) – (casella 0595)} – (deduccions) 
• Llindar màxim: 33.000 € (independents) / 52.800 € (membres computables) 

3. Emplenar el formulari de la declaració responsable referent a les dades 
econòmiques  

• Emplenau el formulari. 
• Comprovau que totes les dades són correctes. 
• Imprimiu el formulari (es pot signar amb firma electrònica i no serà necessari 

imprimir-lo). 
• Tots els membres computables de la unitat familiar han de signar el document 

imprès, a l'apartat firmes de tots els membres. 

Es recorda que la falsedat o omissió de les dades que se sol·liciten en aquest formulari 
pot donar lloc a la pèrdua de l'ajut, segons les bases de la convocatòria. 

4. Emplenar la sol·licitud a UIBdigital i adjuntar-hi la documentació 

Una vegada tingueu la documentació preparada, heu de fer la sol·licitud telemàticament 
a través d'UIBdigital: 

Anar a UIBdigital > Gestions i serveis > Tràmits > Sol·licituds > Disponibles > Servei 
d'Alumnes i Títols > Estudis oficials de grau i postgrau > Ajuts per a la matrícula UIB - 
Govern de les Illes Balears per a l'any acadèmic 2022-23 

Teniu en compte que: 

• A l' apartat de dades personals heu d'indicar l'adreça electrònica on voleu rebre 
les notificacions. 

• A l'apartat de dades bancàries heu d'emplenar els 24 dígits del compte corrent 
del qual el sol·licitant sigui titular o cotitular. 

• A l' apartat de situacions declarades per l'estudiant que donen dret a deducció, 
heu d'indicar si el 31 de desembre de 2021 teníeu alguna de les circumstàncies 
familiars que donen dret a deducció. En cas afirmatiu, haureu d'adjuntar a la 
sol·licitud l'acreditació de la circumstància. 

• A l'apartat observacions podeu fer constar alguna causa sobrevinguda a la 
situació familiar. 

http://www.uib.cat/
https://uibdigital.uib.es/uibdigital/acces_universitat/preinscripcio/resultats.html
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Adjuntar la documentació  

Un cop hàgiu finalitzat la sol·licitud de matrícula, heu d'ajuntar la documentació 
indicada al punt 1. 

Estat de la sol·licitud 

Podeu anar comprovant l'estat de la sol·licitud a: UIBdigital > Gestions i serveis > 
Tràmits > Sol·licituds > Pendents. 

Els estats de la sol·licitud aniran canviant a mesura que el Servei d'Alumnes i Títols faci 
les comprovacions oportunes. 
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