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CONVOCATÒRIA D’AJUTS PER A LA FORMACIÓ I L’ACREDITACIÓ D’UNA 
TERCERA LLENGUA PER A ESTUDIANTS DE LA UNIVERSITAT DE LLEIDA. 

CURS 2018-2019  
 

Acord número 109/2019 del Consell de Govern de 25 d’abril de 2019, pel qual s'aprova 
la Convocatòria d’ajuts per a la formació i l’acreditació d’una tercera llengua per a 
estudiants de la Universitat de Lleida per al curs 2018-2019. 
 

PREÀMBUL 

La Universitat de Lleida, atesa la seva política d’impuls al multilingüisme, vol promoure 
entre l’estudiantat el coneixement i el domini de terceres llengües, la qual cosa resulta 
indispensable per: a) una formació idònia en els seus estudis; b) una mobilitat real i 
productiva; c) una inserció professional d’èxit. 

BASE I. Objecte i descripció  

1. Els ajuts tenen per objecte contribuir a les despeses per a la formació i l’acreditació 
de les terceres llengües establertes en el sistema educatiu de Catalunya (anglès, 
francès, alemany i italià) dels estudiants de grau, màster i doctorat de la Universitat 
de Lleida (centres propis). 

2. Aquests ajuts són complementaris amb els de l’AGAUR (pel curs 2019-2020) per 
promoure la formació i l’acreditació de les terceres llengües. 

3. L'import global màxim destinat a aquesta convocatòria és de 13.000 euros.  

4. L’import dels ajuts, amb l’import màxim que s’estableix per a cada modalitat, estarà 
destinat a contribuir a la despesa del cost del curs o l’acreditació segons es detalla 
a la taula següent. 

 

MODALITAT Concepte Nivells i 
subnivells 
del MECR 

Ajut Condicions 

A 

Import de 
matrícula 

d’una prova 
d’acreditació 
d’una tercera 

llengua 
(anglès, 
francès, 
alemany, 

italià). 

 
A2 
B1 
B2 
B2.1 
B2.2 
C1 
C1.1 
C1.2 
C2 
C2.1 
C2.2 

 

Màxim: 
75 € 

- La prova ha d’haver estat 
superada. 
- Els certificats han de 
tenir reconeixement oficial, 
d’acord amb el llistat 
reconegut. 
- Període de realització 
de la prova: entre 
01/09/2018 i 31/08/2019. 

B 

Import de la 
matrícula d’un 

curs de 
tercera llengua 

A2 
B1 
B2 
B2.1 

Màxim: 
200 € 

- Els cursos s’han d’haver 
realitzat i superat a 
l’Escola d’Idiomes de la 
Universitat de Lleida 
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(anglès, 
francès, 
alemany, 

italià). 

B2.2 
C1 
C1.1 
C1.2 
C2 
C2.1 
C2.2 

 

(inclosos els de la 
universitat d’estiu), o a una 
Escola Oficial d’Idiomes 
de la Generalitat de 
Catalunya. 
- Els cursos han de tenir 
reconeixement oficial, 
d’acord amb el llistat 
reconegut. 
- Període de realització 
del curs: entre 
01/09/2018 i 31/08/2019. 

Base II. Persones beneficiàries i característiques dels ajuts 

1. Requisits de les persones beneficiàries. 

a) Estar matriculat el curs 2019-2020 en un estudi oficial i en un centre propi de la 
Universitat de Lleida (grau, màster oficial, programa de doctorat) .  

b) Haver estat matriculat el curs 2018-2019 en un estudi oficial i en un centre propi 
de la Universitat de Lleida (grau, màster oficial, programa de doctorat) .  

c) Haver realitzat les proves d’acreditació o els cursos d’idiomes durant el curs 
acadèmic 2018-2019 en el període de temps que especifica la convocatòria.  

2. Cada estudiant només pot optar a un ajut per curs.  

3. Queden exclosos d’aquesta convocatòria i, per tant, no podran sol·licitar ajuts en 
cap cas: 

a) Els estudiants internacionals de mobilitat, perquè ja disposen de subvencions 
específiques per a l’aprenentatge de les llengües oficials de la Universitat de 
Lleida. 

b) Els estudiants que siguin treballadors de la Universitat de Lleida, perquè ja 
disposen de plans específics de formació en terceres llengües. 

Base III. Presentació, termini i documentació de la sol·licitud  

1. Les sol·licituds per a participar en aquesta convocatòria, s’hauran d’adreçar al 
vicerectorat d’estudiants formalitzades en el model normalitzat de la convocatòria que 
es podrà descarregar a la pàgina web: http://www.udl.cat/ca/serveis/seu/ajuts-
tercera-llengua/ . 

2. Es podran presentar les sol·licituds en format paper al Registre General de la 
UdL, ubicat a l’edifici del Rectorat, als Registres auxiliars de la UdL o a qualsevol dels 
registres que permeti la legislació vigent. 

 Si s’opta per tramitar la sol·licitud en suport electrònic, caldrà presentar-la en el 
registre electrònic previst en la seu electrònica, a través de l'adreça 
https://seuelectronica.udl.cat/registreelectronic.php). S’utilitzarà el model normalitzat 
de sol·licitud indicat . Aquesta sol·licitud haurà de contenir la documentació que s’hi 
vulgui adjuntar, en format pdf i amb una capacitat màxima de 8 mb i seguint les 
instruccions que a aquest efecte es publicaran a la web: 
http://www.udl.cat/ca/serveis/seu/ajuts-tercera-llengua/ . 

El termini de presentació de sol·licituds s’inicia a partir de l’endemà de la publicació 
de la present convocatòria en l’e-tauler de la seu electrònica i restarà oberta fins al 31 
d’octubre de 2019. 

http://www.udl.cat/ca/serveis/seu/ajuts-tercera-llengua/
http://www.udl.cat/ca/serveis/seu/ajuts-tercera-llengua/
https://seuelectronica.udl.cat/registreelectronic.php
http://www.udl.cat/ca/serveis/seu/ajuts-tercera-llengua/
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3. Els estudiants sol·licitants han de presentar: 

a) Imprès de sol·licitud, segons model normalitzat (Annex I). 

b) Per la modalitat A: document acreditatiu d’haver superat la prova d’acreditació 
de terceres llengües. Cas que aquesta prova hagi estat cursada a l’Institut de 
Llengües de la UdL, no caldrà aquesta acreditació. Caldrà que la persona 
sol·licitant signi la declaració responsable (Annex 2). 

c) Per la modalitat B: certificat acreditatiu del nivell d’idioma cursat i superat, emès 
pel centre on s’ha realitzat el curs. Cas que aquest curs hagi estat realitzat a 
l’Institut de Llengües de la UdL, no caldrà aquesta acreditació. Caldrà que la 
persona sol·licitant signi la declaració responsable (Annex 2). 

d) Rebut del pagament de la prova d’acreditació del nivell que s’hagi obtingut o del 
curs de formació que s’hagi cursat i superat. Cas que el curs o la prova hagin 
estat realitzats a l’Institut de Llengües de la UdL, no caldrà la presentació 
d’aquest rebut. Caldrà que la persona sol·licitant signi la declaració 
responsable (Annex 2). 

Base IV. Procediment d’atorgament dels ajuts   

1. La Comissió d’Afers Estudiantils de la UdL (CAE) serà la comissió encarregada de 
realitzar el procés i vetllar per a que es compleixin tots els criteris de la 
convocatòria. 

2. El procediment d’adjudicació d’aquests ajuts estableix un ordre de prelació basat en 
la qualificació mitjana de l’expedient acadèmic de la titulació en curs . 

3. Un cop finalitzat el termini de presentació de sol·licituds, es publicarà una llista 
provisional de persones admeses i excloses, amb els motius corresponents 
d’exclusió. 

4. 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 que 
se li explicita el llistat provisional d’admesos i exclosos.  

5. Transcorregut aquest termini sense que l’interessat l’hagi esmenat, s’ha d’entendre 
que desisteix de la seva sol·licitud i es publicarà la llista definitiva d’admesos i 
exclosos a la convocatòria. 

6. Un cop finalitzada aquesta fase, la CAE aprovarà i elevarà al vicerectorat 
d’estudiants d’estudiants el llistat provisional d’ajuts concedits i denegats i la llista 
d’espera, si escau. 

7. En el termini de deu dies hàbils a comptar de l’endemà d’aquesta publicació, els 
interessats poden presentar-hi al·legacions . Un cop resoltes aquestes 
al·legacions, la CAE ha d’elevar la proposta de resolució definitiva al vicerectorat 
d’Estudiants, perquè dicti la resolució definitiva d’ajuts concedits de la 
convocatòria. 

8. Les persones a les quals no els hagi estat adjudicat l’ajut romandran en una llista 
d’espera. Aquestes persones podran obtenir l’ajut en funció de possibles renúncies 
o bé en el supòsit que, un cop resolta la convocatòria, l’import total concedit 
resultés inferior a la quantia total de la convocatòria. En aquest cas es seguirà 
rigorosament l’ordre establert en la llista d’espera d’acord amb els criteris de l’ordre 
de prelació explicitats. 

9. Cas que el nombre de sol·licituds ho permeti, la CAE podrà proposar l’adjudicació 
de l’import total de la despesa acreditada per part de l’estudiant. 
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10. L’adjudicació d’aquests ajuts es podrà revocar si es descobreix que s’han ocultat o 
falsejat dades en el procediment de sol·licitud o que hi ha incompatibilitats amb 
altres beques procedents d’altres organismes públics o privats per als mateixos 
estudis.  

Base V. Resolució i notificacions 

1. L’òrgan competent per instruir i resoldre el procediment és el Vicerectorat 
d’Estudiants.  

2. Per tal de notificar a les persones interessades, les resolucions i actes 
administratius que afectin els seus drets i interessos, la Universitat de Lleida, 
d’acord amb l’article 45.1 b) de la Llei 39/2015 del procediment administratiu comú 
de les administracions públiques, efectuarà les publicacions corresponents al tauler 
d’anuncis de la seu electrònica de la Universitat de Lleida: 
https://seuelectronica.udl.cat/etauler.php . 

Base VI. Incompatibilitats, renúncies i revocacions 

1.  Aquests ajuts són incompatibles amb la percepció d’altres ajuts amb la mateixa 
finalitat, amb excepció dels ajuts PARLA3 de l’AGAUR, amb els quals són 
complementaris. També seran compatibles amb la percepció de la Beca Equitat i la 
Beca general del Ministeri. 

2.  En el supòsit que la persona adjudicatària tingui concedit un altre ajut incompatible, 
n’haurà d’informar a Informació i Orientació Universitària (IOU) i haurà de renunciar 
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),  

3.  En 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.  

4. L’acord d'adjudicació dels ajuts pot ser revocat si es comproven 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 d’aquestes causes de revocació, s’obrirà un expedient de 
revocació que podrà concloure amb l’obligació de reintegrar l’ajut. En tots els 
casos, la resolució de revocació ha de ser dictada per la vicerectora d’Estudiants 
amb tràmit preceptiu d'audiència a la persona interessada.  

Base VII. Interpretació i incidències 

És competència de la vicerectora d’Estudiants interpretar la present convocatòria i 
resoldre els dubtes i les incidències que puguin sorgir en relació a aquestes bases. 

Base VIII. Recursos 

1. 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 

https://seuelectronica.udl.cat/etauler.php
https://seuelectronica.udl.cat/registreelectronic.php
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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. 

2. 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 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. 

Base IX. Protecció de dades  

De conformitat amb la normativa vigent en matèria de protecció de les persones 
físiques en allò que fa referencia a les seves dades de caràcter personal i llur 
tractament, s'informa que: 

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 (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: 

mailto:sg@udl.cat
mailto:dpd@udl.cat
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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.  

 

Base X. Difusió 

Els Centres propis de la Universitat de Lleida procuraran la màxima difusió d’aquesta 
convocatòria. 

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. 

 

mailto:dpd@udl.cat
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ANNEX 1 

SOL·LICITUD D’AJUT PER A LA FORMACIÓ O L’ACREDITACIÓ D’UNA TERCERA 

LLENGUA PER A ESTUDIANTS DE LA UNIVERSITAT DE LLEIDA  

 

 
DADES DEL SOL·LICITANT   
 

PRIMER COGNOM: 
 
 
 

SEGON COGNOM: DNI – NIE 
 

NOM: 
 
 

TELÈFON FIX: 
 
 

MÒBIL: ADREÇA ELECTRÒNICA A EFECTES DE 
NOTIFICACIÓ : 

 
 
DADES ACADÈMIQUES DE L’ESTUDIANT 
 
 

CENTRE  

TITULACIÓ 

REPS ALTRES TIPUS D’AJUTS PER AQUEST MATEIX CONCEPTE AQUEST CURS?                 
 
 
QUINS?:                                                                                                                                 
 
 
 IMPORT:                   

 
 
MODALITAT PER LA QUAL DEMANES AJUT (Marca) 

A (prova) B ( curs)  

 
 
 
 
 
Has realitzat la prova o el curs a l’Institut de Llengües de la UdL? Si   No  
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DOCUMENTACIÓ QUE S’ADJUNTA: 
 

 
Sol·licitud normalitzada 
 

 
Certificat del curs o de la prova, cas que no s’hagi realitzat a l’Institut de Llengües 
de la UdL 
 

 Rebut del curs o de la prova , cas que no s’hagi realitzat a l’Institut de Llengües de 
la UdL 
 

 Document  de responsabilitat de la veracitat dels documents presentats  
 

 
 
 
 
Lleida, a data de la signatura 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
signatura 
 
 
 
 
 
VICERECTORAT D’ESTUDIANTS  
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ANNEX 2 

 
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 per a la formació i l’acreditació d’una tercera llengua per a 

estudiants de la Universitat de Lleida, 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 
 
 
 
 
 
 
 
 
signatura 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
VICERECTORAT D’ESTUDIANTS  
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