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CONVOCATÒRIA D’AJUTS PER A L’HABITATGE I EL DESPLAÇAMENT PER A
ESTUDIANTS DE GRAU DE LA UNIVERSITAT DE LLEIDA. CURS 2020-2021
Acord núm. 181/2020 del Consell de Govern de 23 de juliol de 2020, pel qual s’aprova
la Convocatòria d’ajuts per a l’habitatge i el desplaçament per a estudiants de grau de
la Universitat de Lleida. Curs 2020-2021.
1. PREÀMBUL
La Universitat de Lleida és una universitat pública, compromesa socialment i amb
voluntat de servei a tota la societat. Un dels seus objectius principals és que tot
estudiant, que reuneixi les condicions idònies per accedir a estudis universitaris, no
deixi de fer-ho per qüestions econòmiques o de distància del domicili familiar a les
seus de la Universitat de Lleida.
Alhora, vol facilitar especialment l’accés als estudiants de grau provinents de les zones
més allunyades de l’extensa geografia lleidatana, com són les del Prepirineu i del
Pirineu.
Per aquests motius, la Universitat de Lleida desenvolupa aquesta convocatòria per tal
de compensar despeses per desplaçament (des dels seus llocs de residència familiar)
o per l’habitatge al lloc de la seu universitària (Campus UdL a Lleida i Campus
Igualada-UdL) diferent del domicili familiar.
2. OBJECTIU I DESCRIPCIÓ
Aquesta convocatòria té com a objectiu donar suport, mitjançant ajut econòmic, a
aquells estudiants, amb domicili familiar fora de les seus de la Universitat de Lleida
(Lleida, Igualada), que es matriculin en estudis de grau, en un centre propi de la
Universitat de Lleida.
L'import global destinat a aquesta convocatòria és de 100.000 euros, distribuïts en dos
blocs per a dues modalitats: 75.000 euros per la modalitat A, i 25.000 euros per la
modalitat B, que podran subvenir l’una a l’altra en el cas que una d’elles no esgoti els
recursos assignats.
Els imports indicats estaran subjectes a les limitacions pressupostàries anuals de la
Universitat de Lleida.
L’estudiant només pot sol·licitar ajut per la modalitat A o la modalitat B, però no
per ambdues a la vegada.
Modalitat A: Ajut per a l’habitatge.
Un màxim de 750 € / ajut
Modalitat B: Ajut per al desplaçament diari.
Els imports d’aquests ajuts es calcularan en funció de la distància que
existeixi entre el domicili familiar i el centre propi en el qual l’estudiant
sol·licitant estigui matriculat/da.
Distància fins a 30 km (*): fins a 140 € / ajut
Distància de 31 o més km: fins a 260 € / ajut
(*) A comptar a partir dels límits dels termes municipals de Lleida i Igualada. Però s’inclouen els
nuclis de Sucs i Raimat tot i pertànyer al terme de Lleida.
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3. REQUISITS DELS CANDIDATS
Aquesta convocatòria s’adreça a estudiants matriculats en un estudi oficial de grau en
un centre propi de la Universitat de Lleida que no tinguin cap domicili familiar a les
seus de la Universitat de Lleida. Aquests estudiants de grau han de reunir els requisits
següents:
3.1. Requisits acadèmics:
•

Estar matriculat/da en estudis de grau en un centre propi de la UdL, en un
mínim de 60 crèdits o dels últims crèdits per finalitzar la titulació atenent a
l’especificitat dels respectius plans d’estudi.

•

Per estudiants de nou accés, acreditar una nota d’admissió a la universitat d’un
mínim de 8 (sobre 14).

•

Per estudiants de segon curs i següents, acreditar una nota mitjana de
l’expedient acadèmic , que inclogui les qualificacions de totes les assignatures
matriculades, d’un mínim de 6.

•

Per estudiants de nou accés via majors de 25 anys, acreditar una nota
d’admissió de 5,71 (sobre 10).

•

Per estudiants de Cicles Formatius de Grau Superior, acreditar una nota
d’admissió d’un mínim de 8 (sobre 14).

•

No estar en possessió o en disposició legal d’obtenir un títol acadèmic de
graduat.

3.2. Requisit econòmic:
•

No superar el tram de renda familiar 1 establert per la Generalitat de Catalunya
(Beques Equitat).

4. PRESENTACIÓ I TERMINI DE LA SOL·LICITUD
Els estudiants que vulguin sol·licitar aquest ajut podran fer-ho a partir de l’endemà de
la publicació a la seu electrònica i fins al 15 d’octubre de 2020.
Les sol·licituds per a participar en aquesta convocatòria, hauran d’anar adreçades al
vicerectorat d’Estudiants i Ocupabilitat. S’hi podrà accedir a la sol·licitud un cop obert
el termini, a través de la pàgina web: http://www.udl.cat/ca/serveis/seu/ajuts-habitatgei-desplacament/
5. DOCUMENTACIÓ A PRESENTAR
a) Imprès de sol·licitud.
b) Acreditació del tram de renda familiar establert per a les Beques Equitat de

l’AGAUR. IMPORTANT: Consultar el termini de sol·licitud d’aquesta acreditació,
que es publica per a cada curs acadèmic.
c) Justificant del lloc de residència familiar (certificat d’empadronament o altre
document justificatiu). Consultar la sol·licitud, cas de no residir a Catalunya.
d) Justificant del lloc de residència durant el curs acadèmic (contracte de lloguer signat
per ambdues parts o document justificatiu que permeti confirmar la residència de
manera fefaent, cas de presentar la sol·licitud d’habitatge o de residència
universitària).
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6. PROCEDIMENT D’ADJUDICACIÓ
El procediment d’adjudicació d’aquests ajuts estableix un ordre de prelació basat en
els criteris acadèmics indicats per a cada estudi i dels criteris econòmics indicats al
punt 3.
La Comissió d’Afers Estudiantils de la UdL (CAE) serà la comissió encarregada de
realitzar el procés i vetllar perquè es compleixin tots els criteris i requisits de la
convocatòria.
Amb la finalitat que els ajuts arribin al màxim possible d’estudiants de grau que
compleixin els requisits acadèmics i econòmics, la CAE podrà acordar que els imports
màxims dels ajuts d’aquesta convocatòria siguin inferiors als establerts en la mateixa.
Un cop hagi finalitzat el termini de presentació de sol·licituds, es farà pública per part
del vicerectorat la llista provisional de persones admeses i excloses, amb indicació en
cada cas dels motius d’exclusió.
Es disposarà de 10 dies hàbils, comptats a partir de l’endemà de la publicació de la
llista, per tal que les persones excloses puguin aportar la documentació o requisits
necessaris per esmenar els motius d’exclusió.
La vicerectora, previ acord de la CAE, i atenent si escau les al·legacions presentades,
aprovarà la proposta de llista definitiva de persones admeses i excloses.
Un cop aprovada aquesta llista definitiva , la CAE valorarà les sol·licituds i farà arribar
a la vicerectora la proposta d’assignació provisional d’ajuts. Es farà pública la llista
provisional d’ajuts disposant de 10 hàbils comptats a partir de l’endemà de la
publicació de la llista, per tal que les persones admeses hi puguin presentar
al·legacions si s’escau.
La CAE, d’acord amb les al·legacions presentades, aprovarà la proposta de llista
definitiva dels ajuts.
7. RESOLUCIÓ
L’òrgan competent per instruir i resoldre el procediment és el Vicerectorat d’Estudiants
i Ocupabilitat. La Comissió d’Afers Estudiantils (CAE) és l’òrgan que ha de valorar les
propostes presentades, d’acord amb l’avaluació tècnica realitzada. La vicerectora
d’Estudiants i Ocupabilitat, atenent a la proposta de la CAE, serà la responsable de les
resolucions de la convocatòria.
Les resolucions i tots els tràmits d’aquesta convocatòria es faran públics per als
interessats en el tauler electrònic (e-tauler) de la seu electrònica de la Universitat de
Lleida: https://seuelectronica.udl.cat/etauler.php. Per a qualsevol altra comunicació, si
s’escau, només s’emprarà l’adreça de correu electrònic que s’hagi fet constar en la
sol·licitud.
Quedaran automàticament excloses de la resolució les candidatures que no hagin
aportat l’Acreditació del tram de renda familiar establert per a les Beques Equitat de
l’AGAUR.
El pagament de l’ajut es farà per transferència bancària.
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8. INCOMPATIBILITATS i RENÚNCIES
Aquest ajuts no són compatibles amb la percepció del complement de residència de
les beques generals del Ministeri d’Educació, Cultura i Esport, ni amb les beques-salari
de la UdL.
En cas que la persona adjudicatària tingui concedit un altre ajut o prestació pels
mateixos motius de la present convocatòria, haurà de renunciar-hi i haurà de
presentar, en qualsevol registre físic de la Universitat de Lleida o en el registre
electrònic
previst
en
la
seu
electrònica,
a
través
de
l'adreça
https://seuelectronica.udl.cat/registreelectronic.php, i sens perjudici de qualsevol altre
dels previstos en l’article 16 de la Llei 39/2015 d’1 d’octubre, del procediment comú de
les administracions públiques.
Els estudiants poden renunciar a aquests ajuts en qualsevol moment, per motiu
d’incompatibilitats o per qualsevol altre. Per a formalitzar la renúncia, caldrà presentar,
en algun dels registres abans esmentats, una petició adreçada al Vicerectorat
d’Estudiants i Ocupabilitat. En el cas que es produeixi una renúncia a l’ajut concedit, la
vicerectora ha d’atorgar l’ajut, per l’import pendent d’executar, a la persona sol·licitant
a qui pertoqui de la llista d’espera proposada per la CAE.
9. REVOCACIÓ DELS AJUTS
L’acord d'adjudicació dels ajuts pot ser revocat si s’esdevé alguna de les
circumstàncies següents:
a) Que durant el gaudiment de l'ajut concedit la persona adjudicatària no compleixi
amb les bases de la convocatòria, no atengui les instruccions rebudes o obstaculitzi
les tasques de control i inspecció que corresponen a la Universitat.
b) Que es comprovin situacions no declarades sobre percepció d'altres ajudes
incompatibles, així com de falsedat o ocultació de dades.
En el cas que es demostri que alguna persona beneficiària ha incorregut en alguna de
les causes de revocació dels ajuts per desplaçament o per habitatge de la UdL
establertes en aquesta convocatòria, s’obrirà un expedient de revocació que podrà
concloure amb l’obligació de reintegrar tots els components de l’ajut.
En tots els casos, la resolució de revocació ha de ser dictada per la vicerectora
d’Estudiants i Ocupabilitat amb tràmit preceptiu d'audiència a la persona interessada.
En cas de revocació d’un ajut, la vicerectora ha d’atorgar l’ajut, per l’import pendent
d’executar, a la persona sol·licitant a qui pertoqui de la llista d’espera proposada per la
CAE.
10. INCIDÈNCIES
El Vicerectorat d’Estudiants i Ocupabilitat és l’òrgan encarregat de resoldre els dubtes i
les incidències que puguin sorgir en aquesta convocatòria.
11. RECURSOS
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
4

FIRMADO POR

FECHA FIRMA

Rue Monne Montserrat

29-07-2020 08:33:37

Document signat electrònicament/Documento firmado electrónicamente
Universitat de Lleida - Pl. de Víctor Siurana, núm. 1, E-25003 - Lleida - Tel. +34 973 70 20 00

Página: 4 / 6

ID DOCUMENTO: VFPbJxQGV8
Verificación código: https://ae-seu.udl.cat/es/verifica

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 28 de maig de 2019, DOGC
núm. 7888 -3.6.2019) 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
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 aquesta
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.
12. PROTECCIÓ 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:
- Responsable del tractament: La Universitat de Lleida 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 de 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.
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- 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://apdcat.gencat.cat/ca/seu_electronica/ o per
mitjans no electrònics.
13. FINAL
La participació en aquesta convocatòria comporta l'acceptació de totes i cadascuna de
les bases.
La continuïtat d’aquesta convocatòria estarà subjecta a les limitacions pressupostàries
de la Universitat de Lleida.
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