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CONVOCATÒRIA “UBDIVERSA” DE SUPORTS INCLUSIUS PER A 
DETERMINADES SITUACIONS DE DIVERSITAT FUNCIONAL 

Preàmbul 

El desenvolupament de polítiques inclusives de la diversitat, entesa com 
una riquesa i una multiplicitat d’aportacions a la construcció d’espais 
compartits i comuns, és un principi inspirador dels sectors socials, les 
organitzacions internacionals o les administracions públiques més 
compromeses amb el futur comú que reivindiquen els Objectius de 
Desenvolupament Sostenible. La Universitat de Barcelona està 
compromesa amb l’assoliment d’aquests Objectius, inspirats en els 
principis esmentats, i amb el desenvolupament de l’Agenda 2030 de les 
Nacions Unides. La Fundació Solidaritat UB treballa, específicament, en la 
concreció d’aquest compromís, mitjançant els diferents projectes que porta 
a terme. Entre d’altres, en l’ODS 10, Reducció de les desigualtats, que 
consigna, com a la seva fita 10.2, “d’aquí a 2030, potenciar i promoure la 
inclusió social, econòmica i política de totes les persones, independentment 
de la seva edat, sexe, discapacitat, raça, ètnia, origen, religió o situació 
econòmica o una altra condició”.  

En els darrers anys s’ha avançat de manera desigual en la inclusió  de la 
diversitat funcional com a element enriquidor dels diferents àmbits de la 
societat, de manera que es mantenen encara territoris d’exclusió, 
situacions en les que les persones amb diversitat funcional (com amb 
d’altres diversitats) no poden exercir els seus drets en plenitud. Això 
succeeix encara en àmbits com el normatiu, l’assistencial, l’educatiu, el 
laboral, l’accés a l’habitatge, i d’altres). Mentre tota la societat no estigui 
lliure d’elements d’exclusió per a aquestes persones, es trobaran, i es 
troben, en situació de desavantatge que, normalment, no es pot superar si 
no és per la via d’assumir determinades despeses addicionals, per a la 
recepció de serveis sanitaris, socials, educatius, d’acompanyament, de 
lleure, de mobilitat, i d’altres. 
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L’article 5.1.c dels Estatuts de la Fundació Solidaritat UB estableix, entre les 
seves finalitats, “promoure, emparar, ampliar i dur a terme iniciatives 
d’acció social a favor dels sectors de la nostra societat en situació de 
vulnerabilitat econòmica, risc d’exclusió social i pobresa, mitjançant totes 
aquelles actuacions en què, ja sigui actuant de manera singular o en 
col·laboració amb altres institucions, organitzacions de la societat civil o 
moviments socials, s’incorpori a la finalitat social el valor afegit que pot 
aportar la institució universitària”. I, en l’article 8, afegeix que “en aquelles 
activitats que es refereixin a qualsevol tipus de treballs relacionats amb les 
finalitats de la Fundació, aquesta donarà prioritat en la seva concepció, 
disseny, implementació i, àdhuc, incorporant-los com a beneficiaris, si 
s’escau, als membres de la comunitat universitària de la Universitat de 
Barcelona”. D’altra banda, la Fundació Solidaritat UB i la Universitat de 
Barcelona van signar l’1 de setembre de 2012 un conveni de col·laboració 
per a facilitar-se mútuament l’acompliment dels objectius tant de la 
Fundació com de la pròpia Universitat.  

Des d’una perspectiva interseccional, el risc d’exclusió que pot associar-se 
a la diversitat funcional (i per tant, la necessitat de suports més enllà dels 
habituals), pren un relleu especial en edats de la vida que, com la infantesa 
o l’adolescència, es desenvolupen en espais compartits d’aprenentatge, de 
lleure, on pot existir un major risc per a la inclusió d’aquestes persones. O 
en aquests mateixos períodes vitals, perquè, vinculat al creixement físic, 
psico-social o emotiu, poden requerir de major suport en àmbits com els de 
la salut o l’acompanyament psico-emocional. 

Per tot això, la Fundació Solidaritat UB convoca una borsa de suports 
puntuals de caràcter econòmic, adreçada als membres de la comunitat 
universitària de la Universitat de Barcelona amb dedicació professional a 
temps complet a l’activitat docent o d’administració i serveis, amb 
situacions familiars a les que fa referència aquest preàmbul, i amb els 
imports, les condicions, terminis i particularitats d’aquestes situacions 
familiars que s’estableixen en les següents bases. 
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BASES GENERALS 

1. Objecte 
L’objecte d’aquestes bases és regular el contingut, el procediment de gestió 
i la resolució de suports inclusius de la borsa creada per la Fundació 
Solidaritat UB per a membres de la comunitat universitària de la UB amb 
dedicació professional a temps complet a l’activitat docent o 
d’administració i serveis. Aquesta borsa està dotada amb un import màxim 
de 70.000 euros, a càrrec del pressupost d’acció social de la Fundació 
Solidaritat UB de 2022. 

2. Contingut 
Les situacions familiars especials a què es fa referència en aquesta 
convocatòria resten limitades a aquells membres del PAS o del PDI de la UB 
amb dedicació a temps complet que tinguin fills o filles, o tutelats/tutelades 
o acollits/acollides amb diversitat funcional física, psíquica o sensorial a 
càrrec, i que no hagin accedit durant 2022 a d’altres ajuts amb la mateixa 
finalitat en raó de la pertinença al seu col·lectiu professional. Aquesta borsa 
d’ajuts té caràcter únic i extraordinari i l’eventual percepció d’un ajut amb 
càrrec a aquesta borsa no pressuposa el dret ni la garantia de gaudir-ne en 
el cas de que, en el futur, se’n poguessin convocar d’altres. 

3. Beneficiaris 
Pot participar en aquesta convocatòria el PDI i PAS de la Universitat de 
Barcelona en actiu, que estiguin prestant serveis actualment a temps 
complet, i que no hagin accedit durant 2022 a d’altres ajuts amb la mateixa 
finalitat en raó de la pertinença al seu col·lectiu professional, així com els 
que es trobin en situació d’incapacitat temporal o en excedència per cura 
d’un familiar o per causa de violència de gènere, i que tinguin a càrrec fills 
o filles o persones menors d’edat sota la seva tutela o acolliment, que 
estiguin inclosos en la unitat familiar bàsica, amb un grau reconegut de 
discapacitat física, psíquica o sensorial igual o superior al 33% i que no 
percebin retribucions laborals anuals superiors a l’import del salari mínim 
interprofessional per a jornada completa.  
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En el cas que es tracti de fills o filles i siguin majors d’edat, per ser inclosos 
en la convocatòria, caldrà que convisquin amb el  el sol·licitant, llevat dels 
casos en què, com a conseqüència de la seva diversitat funcional, hagin 
d’estar ingressats en un centre o en una residència per a persones amb 
diversitat funcional adequats a les seves necessitats. 

En el cas que més d’un membre de la unitat familiar treballi al servei de la 
Universitat de Barcelona, només un podrà demanar l’ajut per a un mateix 
fill o persona acollida o tutelada a càrrec. Tanmateix, en el cas que el pare i 
la mare del fill o menor no formin part de la mateixa unitat familiar, i 
ambdós en comparteixin la custòdia i sol·licitin el suport, aquest, si se 
n’escau l’atorgament, serà distribuït entre ambdós en parts iguals. 

Constitueix la unitat familiar, als efectes d’aquestes bases, el PAS o PDI, el 
seu cònjuge o la parella de fet, i els fills o filles o persones tutelades o 
acollides que conviuen a la mateixa llar i que en depenen, legalment i 
econòmica. També s’hi inclouen els fills o filles que, com a conseqüència de 
la seva diversitat funcional, hagin d’estar ingressats en un centre o en una 
residència adequats a les seves necessitats. En els casos en que s’escaigui, 
es requerirà l’aportació del certificat de convivència. 

4. Documentació i termini de presentació de sol·licituds 
Per poder participar en aquesta convocatòria, les persones interessades 
hauran de fer arribar la sol·licitud corresponent, acompanyada de la 
documentació indicada a l’adreça de correu electrònic: 

solidaritatub@ub.edu 

fins el dia 19 de gener de 2023. 
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La documentació que s’ha de presentar, en format electrònic (escanejada), 
és la següent: 

a) Sol·licitud adreçada al director/a de la Fundació sol·licitant la 
participació en la convocatòria de la borsa d’ajuts, segons model 
disponible 

b) Fotocòpia del número de compte a on es realitzaria l’ingrés de l’ajut, 
on consti el sol·licitant de l’ajut com a titular del compte 

c) Fotocòpia del certificat de discapacitat del CAD, expedit per l’ICASS.  
d) Fotocòpia del llibre de família en què figuri inscrit el fill o menor 

objecte de l’ajut o, si s’escau, fotocòpia del document que n’acrediti 
l’acolliment, l’adopció o la tutela.  

e) Certificat de convivència, en cas que l’ajut sigui per fills o filles més 
grans de 18 anys. 

f) En cas que el fill o menor objecte de l’ajut resideixi en un centre o 
residència per a persones amb diversitat funcional, s’haurà 
d’acreditar mitjançant un certificat del/la directora/a que n’acrediti 
la seva residència durant l’any en curs. 
 

En el cas de que, un cop estudiada la sol·licitud, se’n detectin irregularitats 
o mancances de qualsevol tipus, la Fundació Solidaritat es posarà en 
contacte amb la persona sol·licitant per tal de requerir-li les esmenes que 
s’escaiguin, l’aportació de la documentació que pugui mancar o qualsevol 
altra informació o aclariment que es consideri rellevant per a l’avaluació de 
la sol·licitud. En aquest cas, si la persona sol·licitant no aporta la informació 
o documentació que es requereixi, en un termini màxim de 10 dies a partir 
de la data del requeriment, se’l donarà per desistit. 

L'ocultació, frau o falsejament de les dades o documentació aportada 
implicarà la no concessió de l'ajut, sense perjudici de les responsabilitats 
que se’n puguin derivar. 

5. Atorgament dels suports 
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La proposta d’atorgament la realitzarà una Comissió d’Avaluació integrada 
per les persones següents: 

- Vicerector/a d’Igualtat i Gènere, que actuarà com a presidenta de la 
Comissió i tindrà, si s’escau, vot diriment. 

- Tècnic/a de la Fundació Solidaritat UB 

- Tècnic/a de la Fundació Solidaritat UB 

Tenint en compte la documentació lliurada per les persones sol·licitants, la 
Comissió d’Avaluació, constituïda formalment, elaborarà una llista de les 
candidatures seleccionades, en base a l’establert a les bases tercera i 
quarta d’aquesta convocatòria. 

6. Resolució de la convocatòria 
La Comissió d’Avaluació elevarà el llistat provisional de beneficiaris al 
Director de la Fundació, que dictarà la Resolució d’atorgament. La Resolució 
serà publicada a la web de la Fundació Solidaritat UB. 

La Fundació Solidaritat UB es posarà en contacte amb les persones 
seleccionades per a comunicar-los l’atorgament, mitjançant correu 
electrònic. 

7. Import dels suports 
L’import dels suports serà el següent: 

- En el cas de fills i filles o persones menors d’edat sota tutela o 
acolliment amb un grau reconegut de discapacitat entre el 33% i el 
50%, fins a un màxim de 1.000 euros. 

- En el cas de fills i filles o persones menors d’edat sota tutela o 
acolliment amb un grau reconegut de discapacitat entre el 51% i el 
74%, fins a un màxim de 1.500 euros. 

- En el cas de fills i filles o persones menors d’edat sota tutela o 
acolliment amb un grau reconegut de discapacitat igual o superior al 
75%, fins a un màxim de 2.000 euros. 
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La quantitat exacta per cada tram serà la proporcional tenint en compte el 
nombre total de beneficiaris per cada tram i els imports que correspondrien 
perquè l’import total dels suports atorgats no superi la quantitat màxima 
establerta en la base primera. 

En el cas de persones amb més d’un fill o filla o persona menor d’edat sota 
tutela o acolliment i que resultin beneficiàries de més d’un suport, l’import 
total a percebre no podrà superar els 3.000 euros. 

8. Acceptació dels suports 
Un cop publicada la resolució d’atorgament, la persona beneficiària 
disposarà de 10 dies hàbils per acceptar el suport, mitjançant tramesa a la 
Fundació Solidaritat UB del document corresponent. La manca d’acceptació 
s’entendrà com una renúncia al suport. 

9. Pagament 
L’abonament de les quantitats corresponents en concepte de suport 
s’efectuarà dins dels 10 dies hàbils següents a la seva acceptació expressa. 

10.  Obligacions tributàries 
Si en el moment de realitzar-se l’abonament del suport, la normativa 
tributària vigent obligués a practicar-ne retencions a compte, aquestes 
retencions es deduirien de l’import de la quantitat atorgada. 
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11.  Protecció de dades personals 
 

1. El responsable del tractament de les vostres dades és la Fundació 
Solidaritat UB, amb adreça postal Carrer Melcior de Palau, 140, 
08014 Barcelona i adreça de correu 
electrònic  solidaritatub@ub.edu. 

2. La finalitat del tractament de les dades personals de les persones 
que participin en aquesta convocatòria és gestionar els suports. 
3. La base jurídica són els Estatuts de la Fundació Solidaritat UB. Pel 
que fa a les categories especials de dades1 que puguin facilitar les 
persones que participin en aquesta convocatòria, ho serà el seu 
consentiment explícit, el qual poden revocar en qualsevol moment 
sense que tingui efectes retroactius.  
4. Les dades de les persones que participin en aquesta convocatòria es 
conservaran durant el temps necessari per complir la finalitat per la 
qual van ser recollides i per determinar les possibles responsabilitats 
que se’n poguessin derivar del seu tractament. 
5. La destinatària de les dades és la Fundació Solidaritat UB, com a 
responsable, i, si n’hi ha, els encarregats del tractament. Així mateix, 
es publicarà la resolució d’adjudicació en els lloc indicats en les 
presents bases amb les dades necessàries de les persones 
beneficiàries. No es contempla cap altra cessió de dades, tret que sigui 
obligació legal. En aquest supòsit, únicament s’enviaran les dades 
necessàries. 

6. Les persones que participin en aquesta convocatòria podran accedir 
a les dades, sol·licitar-ne la rectificació, la supressió, l’oposició, la 
portabilitat o la limitació, mitjançant un escrit adreçat a: 
 
• Fundació Solidaritat UB, per correu postal (Carrer Melcior de 
Palau, 140, 08014 Barcelona), o per correu electrònic 
(solidaritatub@ub.edu). 
Cal que hi adjuntin una fotocòpia del DNI o NIE. 

 
                                                           
1 D’acord amb l’article 9.1 del Reglament (UE) 2016/679, de 27 d’abril de 2016, les categories especials 
de dades són les dades personals que revelin l’origen ètnic o racial, les opinions polítiques, les 
conviccions religioses o filosòfiques o l’afiliació sindical, i el tractament de dades genètiques, dades 
biomètriques destinades a identificar de manera unívoca una persona física, dades relatives a la salut o 
dades relatives a la vida sexual o les orientacions sexuals d’una persona física. 

mailto:solidaritatub@ub.edu
http://www.solidwwaritat.ub.edu/
mailto:solidaritatub@ub.edu
mailto:solidaritatub@ub.edu


 
 
 
 
 

CIF: G61084950 

 

C. Melcior de Palau, 140 
Centre UB Sants 
08014 Barcelona 

Telèfon 93 403 55 38 
e-mail: solidaritatub@ub.edu 

www.solidwwaritat.ub.edu 
 

 
 

 
7. Si qualsevol persona que participi en aquesta convocatòria 
considera que els seus drets no s’han atès adequadament poden 
comunicar-ho al delegat de protecció de dades de la Fundació 
Solidaritat UB per correu postal (Carrer Melcior de Palau, 140, 08014 
Barcelona) o per correu electrònic (dpd.solidaritatub@ub.edu). 
8. També tenen dret a presentar una reclamació davant de l’Autoritat 
Catalana de Protecció de Dades. 
9. Amb la presentació de la sol·licitud, la persona interessada declara 
haver llegit aquest dret d’informació i, en el cas que faciliti dades 
personals de terceres persones, es compromet a facilitar-los el 
contingut d’aquesta base. 

 
Barcelona, 15 de desembre de 2022 
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