
Guia per a la Sol·licitud de Reintegrament de la 
Matrícula de Doctorat a Centres Propis de la UAB 

al Personal Investigador en Formació en Fase de Contracte 
 
Punt 1.- Destinataris de la Guia 
 

Personal Investigador en Formació que tingui un contracte laboral amb la UAB 
(p.e. beneficiaris dels ajuts FPI en fase de contracte) i que estigui matriculat a un centre 
propi de la UAB. 
 
* per a més informació consultar la “Convocatòria d’ajuts de matrícula per a treballadors i 
treballadores de la UAB. Curs 2010-2011” disponible a: 
http://www.uab.cat/servlet/Satellite?blobcol=urldocument&blobheader=application%2Fpdf&bl
obkey=id&blobnocache=true&blobtable=Document_AAA&blobwhere=1298443217927&ssbin
ary=true 
 
 
Punt 2.- Procediment 
 
Pas 1) Omplir la “Sol·licitud de Reintegrament de Preus Publics” 
 

1.a) Descarregar la sol·licitud a la següent adreça: 
http://www.uab.es/Document/reint01.pdf 

 
1.b) Omplir la sol·licitud d’acord amb el següent model: 
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Pas 2) Sol·licitar el “Full de Serveis” 
 

2.a) Accedir a la vostra Intranet a través de l’adreça: 
https://intranet.uab.es/ 

 
2.b) Introduir el vostre Usuari (NIU) i clau1 (la mateixa que utilitzeu per accedir 

al webmail de la UAB o a l’expedient acadèmic) a la pàgina inicial: 
 

 
 
1 si no recordeu el vostre usuari i/o clau els podeu obtenir seguint l’enllaç corresponent, que es 
troba a la mateixa pàgina inicial. 
 

2.c) A la portada de la vostra intranet seleccionar la pestanya “Gestions” (a dalt a 
la dreta): 
 

 
 

2.d) A la pàgina “Gestions” anar fins a baix de tot i seleccionar l’enllaç 
“Sol·licitud de certificat: full de serveis” a l’apartat “Certificats”: 
 

 
 

https://intranet.uab.es/


2.e) Omplir el formulari de la Sol·licitud de Full de Serveis d’acord amb el 
següent i seleccionar el botó “ENVIAR”: 
 

 
 
* com a modalitat de recepció suggerim correu intern perquè és ràpida i còmoda, però heu de 
localitzar la bústia on rebeu el correu intern i estar alerta de l’arribada de la carta amb el Full de 
Serveis. 
 
Pas 3) Lliurament de la Sol·licitud de Reintegrament de la Matrícula 
 

3.a) Una vegada es tingui la Sol·licitud de Reintegrament i el Full de Serveis, 
s’han de presentar aquest documents a l’Escola de Postgrau (és recomanable portar 
original i fotocòpia d’ambdós documents). 
 

3.b) En finalitzar el tràmit heu de rebre el “Rebut de Lliurament de 
Documentació” que ha d’incloure, entre d’altres, el número i la data de registre de la 
sol·licitud, les vostres dades i ha d’estar signat i segellat per la persona que us ha atès. 

 
NOTA: si a l’Escola de Postgrau no tenen les vostres dades bancàries (p.e. si NO 

heu fet el pagament de la matrícula amb targeta o mitjançant transferència) us caldrà, a 
més, portar un full amb les dades del compte on voleu que us facin el reintegrament i 
haureu de marcar la casella “Full de dades bancàries” a la vostra Sol·licitud de 
Reintegrament. 
 
* quan presenteu la sol·licitud no és necessari que us justifiqueu. Es tracta d’un tràmit per un 
reintegrament a què teniu dret i no cal donar explicacions. 
 
 
Punt 3.- Seguiment del Tràmit 
 

Si passats 3 mesos no heu rebut cap resposta heu d’entendre que la vostra 
sol·licitud ha estat ESTIMADA mitjançant silenci administratiu2. En cas que finalitzi 
aquest termini sense que us hagin ingressat els diners us recomanem que us poseu en 
contacte amb l’Assemblea de Tercer Cicle per procedir a reclamar que us efectuïn el 
reintegrament. 
 
2 d’acord amb la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions 
públiques i del procediment administratiu comú, modificada per la Llei 4/1999, de 13 de gener. 
 
 
Us agrairíem que ens mantinguéssiu informats de: 

 quan presenteu la sol·licitud 
 si teniu alguna incidència 
 si rebeu resposta negativa a la vostra sol·licitud 
 si passen 3 mesos sense cap resposta 
 per suposat, i esperem que sigui sempre el cas, de si us tornen els 400€ 

 
mitjançant correu electrònic a: avisos.tercercicle@gmail.com 
 
 
 

Molta Sort!!! 
Assemblea de Tercer Cicle 
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