
ALTRES DISPOSICIONS

DEPARTAMENT DE RECERCA I UNIVERSITATS

AGÈNCIA DE GESTIÓ D'AJUTS UNIVERSITARIS I DE RECERCA

RESOLUCIÓ REU/49/2022, de 17 de gener, per la qual es modifiquen les bases reguladores dels ajuts per
als estudiants matriculats en una universitat catalana que hagin començat per primera vegada estudis
universitaris de grau a partir del curs 2014-2015, per promoure la formació i l'acreditació de terceres
llengües, aprovades mitjançant la Resolució EMC/422/2018, de 5 de març.

La Resolució EMC/422/2018, de 5 de març (DOGC núm. 7577, de 13.3.2018), aprova les bases reguladores
dels ajuts per als estudiants matriculats en una universitat catalana que hagin començat per primera vegada
estudis universitaris de grau a partir del curs 2014-2015, per promoure la formació i l'acreditació de terceres
llengües.

La Resolució EMC/112/2021, de 18 de gener (DOGC núm. 8323, de 22.1.2021), modifica les bases reguladores
dels ajuts per als estudiants matriculats en una universitat catalana que hagin començat per primera vegada
els estudis universitaris de grau a partir del curs 2014-2015, per promoure la formació i l'acreditació de les
terceres llengües, aprovades mitjançant la Resolució EMC/422/2018, de 5 de març.

Amb la finalitat d'incrementar la quantia dels ajuts de la modalitat A i de la modalitat C, s'ha considerat
necessari modificar el contingut de la Resolució EMC/422/2018, de 5 de març, d'acord amb els termes que
s'especifiquen en aquesta resolució.

L'article 11 dels Estatuts de l'AGAUR, aprovats pel Govern de la Generalitat de Catalunya mitjançant el Decret
168/2002, d'11 de juny, disposa que correspon al Consell de Direcció aprovar les convocatòries de beques i
subvencions, així com resoldre-les. Aquestes facultats s'han delegat en el president o la presidenta de la
Comissió Executiva d'Ajuts Universitaris (CEAU) en data 5 de desembre de 2002.  

Tenint en compte les consideracions anteriors, 

Resolc: 

Article 1

Modificar la base 4.1 de l'apartat I de l'Annex: modalitat A, que queda redactada en els termes següents:

“L'import de l'ajut és d'un màxim de 75 (setanta-cinc) euros. Aquest ajut no podrà superar, en cap cas,
l'import de la matrícula de la prova d'acreditació corresponent.

Els ajuts concedits se sotmeten al règim fiscal vigent en el moment de l'atorgament.”

Article 2

Modificar la base 4.1 de l'apartat III de l'Annex: modalitat C, que queda redactada en els termes següents:

“L'import de l'ajut serà d'un màxim de 600 (sis-cents) euros per nivell o subnivell (entesos com a nivells l'A2 i
el B1, i com a subnivells el B2.1 i el B2.2), que s'abonarà a l'estudiant un cop resolta la convocatòria. Aquest
ajut s'establirà segons l'import dels cursos i no podrà superar, en cap cas, l'import total dels cursos o mòduls
duts a terme que comprenen un nivell o subnivell.”

Contra aquesta resolució, que exhaureix la via administrativa, es pot interposar un recurs potestatiu de
reposició davant la presidenta de la CEAU, en el termini d'un mes a comptar de la publicació al Diari Oficial de
la Generalitat de Catalunya (DOGC), d'acord amb el que preveuen els articles 123 i 124 de la Llei 39/2015, d'1

DL B 38014-2007ISSN 1988-298X https://www.gencat.cat/dogc

Núm. 8589 - 21.1.20221/2 Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya

CVE-DOGC-A-22018041-2022



d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques; o bé directament un recurs
contenciós administratiu davant dels jutjats contenciosos administratius de Barcelona, en el termini de dos
mesos a comptar de la seva publicació al DOGC, de conformitat amb els articles 8, 14 i 46 de la Llei 29/1998,
de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa.

Barcelona, 17 de gener de 2022

P. d. (Resolució UNI/73/2003, de 14.1.2003, DOGC núm. 3808, de 27.1.2003)

M. Victòria Girona Brumós

Presidenta de la Comissió Executiva d'Ajuts Universitaris

(22.018.041)
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ALTRES DISPOSICIONS

DEPARTAMENT DE RECERCA I UNIVERSITATS

AGÈNCIA DE GESTIÓ D'AJUTS UNIVERSITARIS I DE RECERCA

RESOLUCIÓ REU/328/2022, de 14 de febrer, per la qual es modifiquen les bases reguladores dels ajuts per
als estudiants matriculats en una universitat catalana que hagin començat per primera vegada estudis
universitaris de grau a partir del curs 2014-2015, per promoure la formació i l'acreditació de terceres
llengües, aprovades mitjançant la Resolució EMC/422/2018, de 5 de març.

La Resolució EMC/422/2018, de 5 de març (DOGC núm. 7577 - 13.3.2018), aprova les bases reguladores dels
ajuts per als estudiants matriculats en una universitat catalana que hagin començat per primera vegada
estudis universitaris de grau a partir del curs 2014-2015, per promoure la formació i l'acreditació de terceres
llengües.

La Resolució EMC/112/2021, de 18 de gener (DOGC núm. 8323 - 22.1.2021), modifica les bases reguladores
dels ajuts per als estudiants matriculats en una universitat catalana que hagin començat per primera vegada
estudis universitaris de grau a partir del curs 2014-2015, per promoure la formació i l'acreditació de terceres
llengües, aprovades mitjançant la Resolució EMC/422/2018, de 5 de març.

La Resolució REU/49/2022, de 17 de gener (DOGC núm. 8589 - 21.1.2022), modifica les bases reguladores
dels ajuts per als estudiants matriculats en una universitat catalana que hagin començat per primera vegada
estudis universitaris de grau a partir del curs 2014-2015, per promoure la formació i l'acreditació de terceres
llengües, aprovades mitjançant la Resolució EMC/422/2018, de 5 de març.

S'ha detectat la necessitat de modificar el contingut de la Resolució EMC/422/2018, de 5 de març, d'acord amb
els termes que s'especifiquen en aquesta Resolució.

L'article 11 dels Estatuts de l'AGAUR, aprovats pel Decret 168/2002, d'11 de juny, del Govern de la Generalitat
de Catalunya, disposa que correspon al Consell de Direcció aprovar les convocatòries de beques i subvencions,
així com resoldre-les. Aquestes facultats s'han delegat al president o la presidenta de la Comissió Executiva
d'Ajuts Universitaris (CEAU) en data 5 de desembre de 2002.  

Tenint en compte les consideracions anteriors; 

Resolc: 

Article 1

Modificar la base 5.2 de l'apartat III: Modalitat C, que queda redactada en els termes següents:

“5.2 L'imprès de sol·licitud normalitzat està format per un formulari general, que incorpora la declaració
responsable o acreditativa del compliment dels requisits que preveu la base 2.2 d'aquest apartat i els
documents annexos següents:

a) El justificant de la matrícula universitària de grau del curs que prevegi la convocatòria de la persona
sol·licitant de l'ajut.

b) El justificant de la matrícula del curs de llengües estrangeres corresponent, emès pel centre responsable, on
consti l'import del curs sencer o dels diversos mòduls del curs de llengües que comprenen els nivells A2 i B1 o
subnivells (en el cas del B2.1 i el B2.2), del curs que prevegi la convocatòria.

c) La prova d'accés a la universitat de fora de Catalunya per als estudiants que van fer un trasllat d'expedient a
una universitat catalana i van començar, per primer cop, estudis universitaris de grau a partir del curs 2014-
2015.

d) En relació amb les persones no comunitàries, cal l'autorització legal corresponent, d'acord amb la Llei
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orgànica 2/2009, d'11 de desembre, de reforma de la Llei orgànica 4/2000, d'11 de gener, sobre drets i
llibertats de les persones estrangeres a Espanya i la seva integració social; per tant, es requereix que
l'estudiantat més gran de 18 anys aporti l'autorització de residència.”

Article 2

Modificar la base 7 de l'apartat III: Modalitat C, que queda redactada en els termes següents:

“7.1 El pagament de l'ajut es farà efectiu directament a la persona beneficiària mitjançant una transferència
bancària, un cop publicada la resolució de concessió.

Per tal de facilitar la realització de l'activitat subvencionada, s'efectuarà el lliurament de l'import total de l'ajut,
abans de la justificació, d'acord amb l'article 34.4 del capítol V de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General
de Subvencions.

7.2 L'import de l'ajut no superarà, en cap cas, els 600 euros per nivell (A2 o B1) o subnivell (B2.1 o B2.2)
assolit. En cas que el cost del curs o dels mòduls efectuats sigui inferior a 600 euros, com a màxim es pagarà
l'import total del nivell o subnivell.”

Article 3

Modificar la base 8.1 de l'apartat III: Modalitat C, que queda redactada en els termes següents:

“8.1 Les persones que han rebut aquest ajut han de presentar el certificat acreditatiu del nivell d'idioma cursat
i obtingut, i el rebut del pagament del curs sencer o els rebuts del pagament dels diversos mòduls del curs de
llengües que comprenen els nivells A2 i B1 o subnivells (en el cas del B2.1 i el B2.2) durant el curs acadèmic
que prevegi la convocatòria.”

Article 4

Modificar la base 9.3 de l'apartat III: Modalitat C, que queda redactada en els termes següents:

“9.3 En cas que les persones beneficiàries de l'ajut no acreditin la superació del nivell o subnivell (B2.1 i B2.2)
corresponent, se'ls revocarà l'ajut. Així mateix, en cas que l'import del curs o dels mòduls que comprenen el
nivell (A2 i B1) o el subnivell (B2.1 i B2.2) sigui inferior a l'ajut atorgat, se'ls revocarà la diferència del cost
real del nivell o subnivell respecte de l'ajut atorgat.”

Contra aquesta Resolució, que exhaureix la via administrativa, es pot interposar un recurs potestatiu de
reposició davant la presidenta de la CEAU, en el termini d'un mes, comptador des que es publiqui al Diari
Oficial de la Generalitat de Catalunya (DOGC), d'acord amb el que preveuen els articles 123 i 124 de la Llei
39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques; o bé directament
un recurs contenciós administratiu davant els jutjats contenciosos administratius de Barcelona, en el termini de
dos mesos des de la seva publicació al DOGC, de conformitat amb els articles 8, 14 i 46 de la Llei 29/1998, de
13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa.

Barcelona, 14 de febrer de 2022

P. d. (Resolució UNI/73/2003, de 14 de gener, DOGC núm. 3808, de 27.1.2003)

M. Victòria Girona Brumós

Presidenta de la Comissió Executiva d'Ajuts Universitaris

(22.047.045)
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