CONVOCATÒRIA D’AJUTS A L’ESTUDI PER A ESTUDIANTS EN SITUACIONS
SOCIOECONÒMIQUES GREUS. CURS 2019-2020
Acord número 108/2019 del Consell de Govern de 25 d’abril de 2019, pel qual s'aprova
la Convocatòria d’ajuts a l’estudi per situacions socioeconòmiques greus per al curs
2019-2020.
1. PREÀMBUL
Al Capítol IX (“De les beques i ajuts a l’estudiant”) de l’Estatut de l’Estudiant
Universitari (2010), en el seu article 40, (“Principis bàsics dels programes de beques i
ajuts ”), estableix els següents principis:
a) El dret dels estudiants a participar en els programes de beques i ajuts,
així com a rebre cobertura en determinades situacions, haurà de ser
garantit per l’Administració General de l’Estat, per les Comunitats
Autònomes i per les universitats, mitjançant el desenvolupament de
programes i convocatòries generals o pròpies, respectant, en tot cas, el
principi general que cap estudiant hagi de renunciar als seus estudis per
raon econòmiques.
b) En els programes de beques i ajuts que siguin adients, s’aplicarà el
principi de la progressivitat, de manera que les quantitats assignades a
cada estudiant s’ajustin , en cada cas, a la seva situació socioeconòmica i
a les seves necessitats reals.
c) Els programes de beques i ajuts respondran als principis de suficiència i
equitat i promouran l'aprofitament acadèmic dels estudiants.
Així mateix, el Decret pel qual es fixen els preus dels serveis acadèmics a les
universitats públiques de Catalunya per a cada curs acadèmic, determina, per regla
general, que “les universitats poden establir sistemes d’ajuts per atendre aquells
estudiants que es trobin en circumstàncies personals sobrevingudes que afectin a
l’aplicació dels preus establerts en aquest Decret.”
D’acord amb aquestes previsions i conscient que part de l’estudiantat pot necessitar
ajut per tal de poder iniciar o continuar els seus estudis universitaris, a causa de
situacions sobrevingudes greus de caràcter socioeconòmic, la Universitat de Lleida
exerceix la seva responsabilitat social i acadèmica en aquest àmbit, publicant la
present convocatòria.
2. OBJECTE
La Universitat de Lleida, amb la col·laboració de l'Obra Social de la Caixa d'Estalvis i
Pensions de Barcelona (“La Caixa”), publica aquesta convocatòria d’ajuts econòmics
destinats a compensar aquelles situacions que dificultin la evolució acadèmica dels
estudis universitaris oficials dels estudiants, matriculats a la UdL, amb rendes més
baixes, que es trobin en una situació de greus dificultats econòmiques o de
desestructuració, social o familiar, i que han pogut condicionar el pagament de la
matrícula de les titulacions oficials de la UdL durant el curs acadèmic.
La dotació pressupostària total d’aquesta convocatòria serà de 35.000 euros, que
s’han de destinar a subvencionar parcialment o totalment el pagament de la
matrícula.
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3. ÀMBIT D’APLICACIÓ I CARACTERÍSTIQUES
Aquests ajuts van adreçats a l’estudiantat de grau i màster matriculat en alguna
titulació oficial en un centre propi de la Universitat de Lleida durant el curs
acadèmic 2019-2020, i que es trobi en una situació socioeconòmica familiar
especialment greu.
Es podran reconèixer ajuts fins a un import màxim de 1.500 euros per estudiant,
atenent al grau de dificultat de cada situació. Excepcionalment, i depenent de la
gravetat de la situació econòmica, es podrà arribar a un ajut equivalent al cost
de la matrícula.
L'import màxim de l'ajut per estudiant es destinarà a subvencionar els crèdits dels
quals s’ha matriculat per primera vegada durant el curs acadèmic, en funció del
preu públic oficial fixat per a aquest curs acadèmic, i que no hagin quedat coberts
o minorats per la beca Equitat o qualsevol altre ajut que s’hagi aplicat a la matrícula
de l’estudiant (família nombrosa, ajut a màster, entre altres).
No formen part de l'ajut de matrícula els crèdits que excedeixin el mínim necessari
per obtenir la titulació de què es tracti, ni el reconeixement de crèdits, ni les taxes
administratives, ni l’assegurança obligatòria, ni els crèdits que no siguin de primera
matrícula. En cas de crèdits que no es matriculin per primera vegada,
excepcionalment es valorarà en funció de la situació de gravetat socioeconòmica que
es documenti per part del sol·licitant.
La sol·licitud de l'ajut registrada per l'estudiant no eximeix de la seva obligació de
pagar l'import de la matrícula dins de termini, amb els efectes previstos en l'article 5.2
de les normes acadèmiques de graus i màsters. En el cas que sigui atorgat l'ajut, la
resolució de concessió produirà efectes retroactius a comptar de la data de
presentació de la sol·licitud de matrícula.
El Servei de Gestió Acadèmica haurà d’administrar el retorn dels imports de
matrícula pagats pels estudiants que hagin obtingut aquest ajut, al número de compte
que consta a l’expedient de matrícula.
4. REQUISITS
Per beneficiar-se d’aquests ajuts, cal complir els següents requisits:
a)
Ser estudiant de la UdL del curs 2019-2020 en qualsevol titulació oficial e n
u n c e n t r e p r o p i d e l a U d L . Inclòs l’estudiantat que no hagi fet efectiu el
pagament de la matrícula a termini o se’ls hagi anul·lat la matrícula per
impagament en el curs .
b)
Tenir la nacionalitat es p an yo l a o d’un país que formi part de la Unió
Europea. Els estudiants estrangers no comunitaris hauran d’acreditar la condició de
residents.
c)
No estar en possessió d’un títol oficial o tenir els requisits per obtenir-lo d’un
ensenyament del mateix nivell dels estudis pel qual es demana l’ajut.
d)
Acreditar la situació socioeconòmica familiar especialment greu durant el curs
acadèmic .
e)

Complir els següents requisits acadèmics:
- Estudiants de primer curs (nou ingrés) de Grau: comptar com a mínim amb 5
punts en la nota d’accés a la universitat.
- Estudiants de primer curs (nou ingrés) de Màster: comptar com a mínim amb 6
punts de nota mitjana dels estudis cursats i que donen accés al màster.
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- Resta d’estudiants: haver superat com a mínim el 50% dels crèdits matriculats del
curs anterior.
5. PRESENTACIÓ DE SOL·LICITUDS I DOCUMENTACIÓ
L’estudiant que vulgui demanar aquest ajut haurà de presentar:
a) Sol·licitud segons imprès normalitzat adreçat al Vicerectorat d’Estudiants de la
UdL (annex 1).
b) Declaració jurada de l’estudiant en què justifica els motius pels quals demana
l’ajut, la situació d’especial dificultat en què es troba i llurs circumstàncies.
c) Fotocòpia de la Declaració de l’IRPF i de patrimoni ─si és el cas─, de l’exercici
2018 (que s’han presentat durant l’any 2019). En cas que, durant el curs acadèmic ,
s’hagi produït un empitjorament greu de les condicions socioeconòmiques familiars
que no quedi reflectit a les declaracions de la renda i de patrimoni referides a
l’exercici 2018, s’haurà d’acreditar documentalment aquesta situació.
d) Documentació que es consideri adient per acreditar la situació socioeconòmica
familiar especialment greu.
6. LLOC DE PRESENTACIÓ, TERMINIS I INFORMACIÓ
Les sol·licituds i la documentació es podran presentar al Registre General de la
Universitat de Lleida (edifici del Rectorat, Plaça Víctor Siurana, 1, 25003 Lleida).
També es podran presentar a tots els registres auxiliars, sense perjudici de
qualsevol altre dels previstos en l’article 16 de la Llei 39/2015 de procediment
administratiu comú de les administracions públiques en el termini que marca la
convocatòria. La localització i els horaris de registre de la UdL es poden consultar a
la seu electrònica: https://tauler.seu.cat.
El termini de presentació serà des de l’endemà de la publicació d’aquesta
convocatòria en l’e-tauler de la seu electrònica de la Universitat de
Lleida:https://seuelectronica.udl.cat/etauler.php, fins al 30 d’abril de 2020.
Aquest termini romandrà obert sempre i quan hi hagi disponibilitat pressupostària, en
funció de les resolucions parcials que es vagin produint durant el curs i fins a la data
final (30/04/2020).
Es podrà sol·licitar informació de
d’Informació i Orientació Universitària.

la

convocatòria

adreçant-se

al

Servei

7. AVALUACIÓ I PROCEDIMENT D’ATORGAMENT
La CAE ( Comissió d’Afers Estudiantils) prioritzarà fonamentalment el criteri de
necessitat atenent a la situació de greus dificultats socioeconòmiques i familiars de
l’estudiant i que no tinguin cap altre ajut. Aquells aspectes que no estiguin regulats
a les bases han de ser resolts per la CAE .
La CAE aprovarà i farà públic el llistat provisional de persones admeses i excloses. Si
la sol·licitud presentada no compleix els requisits exigibles o no va acompanyada de
la documentació requerida, el Vicerectorat ha d’atorgar un termini de deu dies hàbils
per a que la persona sol·licitant pugui esmenar el defecte corresponent.
Transcorregut aquest termini sense que l’interessat l’hagi esmenat, s’ha d’entendre
que desisteix de la seva sol·licitud.
A continuació el vicerectorat farà públic el llistat definitiu d’alumnes exclosos i
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admesos, prèvia aprovació per part de la CAE.
Un cop avaluades les peticions admeses definitives, la CAE aprovarà la proposta
provisional d’adjudicacions dels ajuts. La publicació de la resolució dels ajuts
provisionals, comptarà amb deu dies hàbils per tal que les persones interessades hi
puguin presentar al·legacions.
La vicerectora d’Estudiants, per delegació del rector (Resolució de 18 de novembre
de 2015, DOGC núm. 7006 –26.11.2015), ha de resoldre i notificar la resolució de
l’adjudicació definitiva de cada sol·licitud en la forma prevista, amb la màxima
celeritat des del moment de rebre cada proposta de la CAE.
8. NOTIFICACIÓ
Per tal de notificar a les eventuals persones interessades les sol·licituds que es
presentin, la proposta de la CAE i les resolucions d’aquesta convocatòria,
s’efectuaran les corresponents publicacions al tauler d’anuncis de la seu electrònica
de la Universitat de Lleida: https://seuelectronica.udl.cat/etauler.php.
A més de la publicació, la resolució de cada sol·licitud també serà comunicada
telemàticament a la persona interessada.
En qualsevol cas, els terminis per interposar recurs, si escau, començaran a comptar
a partir de l’endemà de la corresponent publicació.
9. INCOMPATIBILITATS
Aquest ajut és incompatible amb:
a)
L’obtenció el curs 2019-2020 d’una beca general del Ministeri d’Educació i
Formació Professional.
b)
L’obtenció el curs 2019-2020 d’una beca Equitat de l’AGAUR, excepte
aquells/es estudiants que estiguin en el tram 1 de renda familiar que sí poden
presentar-se a aquesta convocatòria si reuneixen la resta de requisits.
c)
L’obtenció de qualsevol beca i ajut que l'estudiant pugui rebre pels mateixos
conceptes coberts per aquest ajut.
Aclariment: aquest ajut és compatible amb la beca salari de la Universitat de
Lleida.
10. AUTORITZACIÓ PER A L’OBTENCIÓ I TRACTAMENT DE DADES
Les dades facilitades per les persones sol·licitants s’incorporaran en un fitxer de la
Universitat de Lleida amb la finalitat de gestionar el procés de tramitació i resolució
dels ajuts convocats, així com els pagaments corresponents.
En relació amb les dades facilitades a través de la sol·licitud que la persona
interessada presentarà, i de conformitat amb el que preveu la Llei orgànica Llei
orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de protecció de dades personals i garantia dels
drets digitals., i el Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell de
data 27 de abril de 2016 relatiu a la protecció de les persones físiques en allò que
respecta al tractament de les dades personal i a la lliure circulació d’aquestes dades i
pel qual es deroga la Directiva 95/46/CE (Reglament general de protecció de dades ),
us facilitem la següent informació:
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-

Responsable del tractament:
La Universitat de Lleida (UdL) és la responsable del tractament de les dades
personals facilitades (dades de contacte del representant: Secretaria General.
Plaça de Víctor Siurana, 1, 25003 Lleida, sg@udl.cat
- Dades de contacte del delegat de protecció de dades:
dpd@udl.cat
Plaça Víctor Siurana, 1. 25003 Lleida.
- Finalitat del tractament:
Atorgament d’ajuts a l’estudiantat de la UdL.
- Base Jurídica:
Llei orgànica 6/2001, d’universitats, que preveu la possibilitat que les universitats
atorguin ajuts d’estudi a l’ estudiantat. Les dades són imprescindibles per a tramitat les
sol·licituds.
- Destinataris:
Les vostres dades no es comunicaran a tercers, ni es transferiran fora de la Unió
Europea.
- Drets de les persones:
Podeu accedir a les vostres dades, sol·licitar-ne la rectificació o supressió, oposar-vos al
tractament i sol·licitar-ne la limitació, mitjançant escrit tramès a l’adreça dpd@udl.cat.
- Termini de conservació de les dades :
Conservació permanent de les memòries finals i eliminació total de la resta de
documentació als sis anys.
- Reclamació:
Podeu presentar una reclamació adreçada a l’APDCAT, mitjançant la seu electrònica de
l’Autoritat ( https//seu.apd.cat) o per mitjans no electrònics.
11. RÈGIM JURÍDIC
L’òrgan instructor del procediment de concessió d’aquests ajuts és la vicerectora
d’Estudiants. Serà potestat de la vicerectora, previ informe de la CAE, la resolució de
les incidències que puguin tenir lloc, així com dictar les normes complementàries que
siguin necessàries per al normal desenvolupament del procediment. També té
atribuïda la potestat d’interpretació de les bases quan sorgeixin dubtes sobre l’abast o
significat d’algun dels seus preceptes.
Contra les bases d’aquesta convocatòria, que exhaureixen la via administrativa, i
independentment de la seua execució immediata, les persones interessades poden
interposar recurs contenciós administratiu davant el Jutjat Contenciós Administratiu de
Lleida, en el termini de dos mesos comptats a partir de l’endemà de la publicació
d’aquesta resolució, tal com disposen els articles 8.3, 46.1 i 14.1 de la Llei 29/1998, de
13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa.
No obstant això, les persones interessades podran optar per interposar contra aquest
acord un recurs de reposició, en el termini d’un mes, davant del Consell de Govern. En
aquest cas, no es podrà interposar el recurs contenciós administratiu anteriorment
esmentat mentre no recaigui resolució expressa o presumpta del recurs de reposició,
d’acord amb el que disposen els articles 123 i 124 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del
procediment administratiu comú de les administracions públiques.
Contra les resolucions de la vicerectora, que exhaureixen la via administrativa perquè
s’entenen dictades per delegació del rector (Resolució de 18 de novembre de 2015,
DOGC núm. 7006 –26.11.2015) i independentment de la seua execució immediata, les
persones interessades poden interposar recurs contenciós administratiu davant el Jutjat
Contenciós Administratiu de Lleida, en el termini de dos mesos a comptar de l’endemà
de la publicació de la resolució en el tauler electrònic de la seu electrònica, tal com
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disposen els articles 8.3, 46.1 i 14.1 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la
jurisdicció contenciosa administrativa.
No obstant això, les persones interessades poden optar per interposar contra aquestes
resolució un recurs de reposició, en el termini d’un mes, davant la vicerectora. En
aquest cas, no es pot interposar el recurs contenciós administratiu anteriorment
esmentat mentre no recaigui resolució expressa o presumpta del recurs de reposició,
d’acord amb el que disposen els articles 123 i 124 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del
procediment administratiu comú de les administracions públiques.
La participació en aquesta convocatòria comporta la plena acceptació d'aquestes
bases.
En tot el que no preveuen expressament aquestes bases s'apliquen els preceptes
continguts al capítol IX del text refós de la Llei de finances públiques de
Catalunya, aprovat per Decret legislatiu 3/2002, de 24 de desembre; els preceptes
bàsics de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, la Llei
30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i
del procediment administratiu comú, i la Llei 26/2010, del 3 d’agost, de règim jurídic
i de procediment de les administracions públiques de Catalunya.
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An n e x 1
Ajuts a l’estudi, curs 2019-2020
Sol·licitud
DADES PERSONALS DE L’ESTUDIANT
PRIMER COGNOM:

DNI
–
NIF
PASSAPORT:

SEGON COGNOM:

NOM:

-

TREBALLES?
NÚM. AFILIACIÓ SEGURETAT
SOCIAL:
_____________________

TITULAR
SÍ
BENEFICIARI

El domicili habitual
durant el curs acadèmic és:

NO

PROPIETAT D’ALGUN MEMBRE DE LA UNITAT FAMÍLIAR
LLOGUER
RESIDÈNCIA
ALTRES (Indicar)
)____________________________________________

TELÈFON:

MÒBIL:

ADREÇA
ELECTRÒNICA
PERSONAL
EFECTES DE NOTIFICACIÓ :

A

DADES ACADÈMIQUES DE L’ESTUDIANT
ESTUDIS UNIVERSITARIS PELS QUALS SOL·LICITA AJUT:

CURS:

CENTRE ON REALITZA ELS ESTUDIS:
DISTÀNCIA DES DEL
DOMICILI FAMILIAR (en
km):

UTILITZA TRANSPORTS URBANS PER ACCEDIR AL
CENTRE?
SÍ
NO
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HAS DEMANAT BECA DE RÈGIM
GENERAL PER AQUEST CURS?

REP ALTRES TIPUS D’AJUTS AQUEST
CURS?
SI

NO

QUINS?:

SI
NO

IMPORT:

IMPORT:

DADES DELS
SOL·LICITANT)
PARENTIU

MEMBRES

DE

NOM
COGNOMS:

LA

I

UNITAT

DNI

FAMILIAR

(INCLOENT-HI

GRAU
MIN(1)

EL

PROFESSIÓ
ESTUDIS (2)

Pare
Mare
Tutor/Tutora (si
escau)
Germà/Germana

(1)

En cas que estigui afectat per algun grau de minusvalia , indiqueu-ho.
(2) Situació laboral: estudiant, actiu, aturat, jubilat, altres.

DADES PATRIMONIALS (FINQUES URBANES I RÚSTIQUES) ( si és el cas)
NIF
TITULAR

CLASSE (pis, local,
garatge, etc.)

ÚS (segona
residència;
comercial;
etc.)

LOCALITAT

VALOR
CADASTRAL

TOTAL:
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DOCUMENTACIÓ QUE S’ADJUNTA
Declaració jurada de l’estudiantat en què justifica els motius pels quals demana
l’ajut. Document a adjuntar
Fotocòpia de la declaració de l’IRPF de l’exercici 2018 (que s’ha presentat durant
l’any 2019).
Declaració de responsabilitat de la veracitat dels documents presentats per les
persones interessades
Altra documentació (especificar).

Lleida,

de

de 2019

(signatura)

VICERECTORAT D’ESTUDIANTS
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DECLARACIÓ DE RESPONSABILITAT DE LA VERACITAT DELS DOCUMENTS
PRESENTATS PER LES PERSONES INTERESSADES
Nom
Cognoms
Amb DNI

, adreça de correu electrònic

Telèfon mòbil

i domicili

MANIFESTO:
1. Que els documents que he de presentar en el marc del procediment:
“Convocatòria d’ajuts a l’estudi per a estudiants en situacions
socioeconòmiques greus . Curs 2019-2020”
són còpies fidedignes dels documents originals.
2. Que em responsabilitzo de la veracitat de les esmentades còpies.
3. Que he estat informat de la possibilitat d’haver d’exhibir els originals per
confrontar les còpies presentades, quan hi hagi dubtes derivats de les
còpies o la rellevància del document en el procediment així ho exigeixi.

Lleida, a data de la signatura

VICERECTORAT D’ESTUDIANTS
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