
        Requisits generals i acadèmics

Bonificació  100%
de la primera matrícula

Reducció del  50%
del cost de les segones matrícules

Any acadèmic 

2022-23

Tenir nacionalitat espanyola 
o d'algun estat membre de la 
Unió Europea

Cursar per primera 
vegada un grau 
o màster habilitant 

Estar matriculat a la UIB* d’un mínim de 
12 crèdits en un estudi oficial de grau o d'un 
màster habilitant

No haver estat beneficiari 
de la beca MEC de l'any 
acadèmic 2022-23 per a 
primeres matrícules

Els alumnes matriculats de menys de 12 crèdits 
que acabin els estudis també poden demanar 
l'ajut.

Les famílies de dos o més membres 
computables no poden superar els 
52.800 euros de renda

Les famílies d'un membre 
computable no poden superar 
els 33.000 euros de renda

< 33.000 euros < 52.800 euros

Documentació a entregar

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

Formulari web de declaració 
responsable  emplenat amb les 
dades econòmiques de la unitat 
familiar signada pels membres 
computables

DNI o NIE de
cada membre 
de la unitat 
familiar

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

Més informació

Presencialment des de
<citaprevia.uib.cat>
Seleccionant:
Palma: ajuts de matrícula
Eivissa i Formentera: Seu d’Eivissa i Formentera 
Menorca: Seu de  Menorca

alumnes@uib.cat

Del 16 de novembre (a les 9.30 h) al 2 de desembre (a les 23.59 h)

971 10 10 70 
(de 9 a 14 hores)

Mínim
12 crèdits

Les persones estrangeres no 
comunitàries han d'acreditar la 
condició de residents

*Consultau-ne els exclosos

Llegeix les bases
i comprova que reuneixes els 
requisits generals, acadèmics i 
econòmics

Prepara la 
documentació

Emplena el formulari 
de declaració responsable referent 
a les dades econòmiques

Emplena la sol·licitud 
a UIBdigital i adjunta-hi la 
documentació

A B

1 2 3 +

*Consultau la documentació

        Requisits econòmics
*Consultau a les bases com es calcula la renda familiar

https://citaprevia.uib.cat/
https://estudis.uib.cat/Beques-i-ajuts/ajuts_matricula/


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

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

Declaració responsable 
amb les dades econòmiques 
de la unitat familiar signada 
pels membres computables

DNI o NIE de
cada membre 
de la unitat 
familiar.

Altra 
documentació, 
si escau.

Més informació

Sol·licitud del 16 de novembre (a les 9.30 h) al 2 de desembre (a les 23.59 h) 

A

 Declaració
 de la renda
 de 2021

Valor 
de la casella

0435

Valor 
de la casella

0460

Valor 
de la casella

0595

Tria l’opció segons la situació de cada membre computable de la unitat familiar* 

Si ha presentat la declaració 
de la renda de l'any 2021

B

Obtenir el certificat 
d'imputacions de l'IRPF, 
que podeu consultar a l'AEAT. 

Casella

0435
Casella

0595

C
Si no ha presentat la declaració 
de la renda de l'any 2021 i NO ha 
obtingut ingressos, s’ha de posar 
el valor “0” a les tres caselles

Si no ha presentat la declaració de 
la renda de l'any 2021 i ha obtingut 
ingressos

Casella

0435
Casella

0460
Casella

0595
0 0 0

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.

!

Anar a sol·licituds de UIBdigital:  Ajuts per a la matrícula UIB - Govern de les Illes Balears per a 
l'any acadèmic 2022-23

indicau 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.

Indicau l'adreça 
electrònica on voleu 
rebre les notificacions.

Emplenau els 24 dígits del 
compte corrent del qual el 
sol·licitant sigui titular o coti-
tular.

Adjunta la documentació 

*Consultau els membres computables

Desa la sol·licitud 

Dades personals Dades bancàries 
Situacions declarades per l'estudiant 
que donen dret a deducció

*Consultau la documentació

icones: flaticon.com

Preferiblement tota la 
documentació ha d’adjuntar-se
en un únic document PDF

1

2

3

+

    Emplenar el formulari de la declaració responsable pel que fa a les dades econòmiques 

!

!

https://sat.uib.cat/Arees/beques_goib/
https://sat.uib.cat/Arees/beques_goib/
https://uibdigital.uib.es/uibdigital/tramits/sollicituds/oferta.html
https://uibdigital.uib.es/uibdigital/tramits/sollicituds/oferta.html

