
 
 

 

 

 

 

1.- Quins estudiants poden solꞏlicitar aquest ajut? 

Els estudiants de grau i màster matriculats en alguna titulació oficial en un centre propi 
de la UdL durant el curs acadèmic 2022-2023, que es trobin en una situació de greu 
dificultat econòmica, social o familiar i no hagin pogut gaudir d’altres ajuts per causes 
justificades. 

2.- Quins són els requisits generals per solꞏlicitar l’ajut a l’estudi per a situacions 
d’emergència? 

1. Acreditar documentalment una situació d’emergència que hagi comportat un 
empitjorament important en la seva situació econòmica, social o familiar. 

2. Tenir nacionalitat d’un estat membre de la Unió Europea. En cas d’estrangers no 
comunitaris, s’haurà d'acreditar la condició de residència. 

3. No estar en possessió o no reunir els requisits legals per a l’obtenció d’un títol oficial 
del mateix nivell acadèmic o que habiliti per a les mateixes competències 
professionals per al qual es solꞏlicita l’ajut a l’estudi. 

3.- Quan es pot solꞏlicitar l’ajut? 

Des de l’endemà de la publicació de la convocatòria fins al 30 de juny de 2023 (en 
funció de la disponibilitat pressupostària). 

4.- On s’ha de presentar la solꞏlicitud? 

Els estudiants que vulguin solꞏlicitar l’ajut d’emergència hauran de presentar la 
solꞏlicitud a través del portal del Banc de Santander (http://www.becas-
santander.com/es).  

La documentació que cal adjuntar a la solꞏlicitud, s’haurà de presentar a través de la 
Seu electrònica de la UdL amb l’imprès EMSA que es pot trobar en la pàgina web 
de la UdL, http://www.udl.cat/ca/serveis/seu/Ajutsemergencia/ 
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5- Aquest ajut té incompatibilitats?  

Aquests ajuts són incompatibles amb els ajuts concedits per qualsevol altre organisme 
públic o privat per a la mateixa finalitat. 
 

6- Si he solꞏlicitat l’ajut a l’estudi per situacions socioeconòmiques greus en 
cursos anteriors, puc solꞏlicitar l’ajut a l’estudi per situacions d’emergència?  

Caldrà que et presentis a les convocatòries de caràcter general (Ministeri d’Educació i 
Formació Professional) i convocatòria de beques Equitat per a la minoració dels preus 
dels crèdits dels estudis universitaris (AGAUR). 

 

7- Puc solꞏlicitar l’ajut a l’estudi per situacions socioeconòmiques greus i l’ajut a 
l’estudi per situacions d’emergència? 

No. L’ajut a l’estudi per situacions d’emergència està adreçat a l’alumnat que NO pot 
gaudir d’altres ajuts per causes justificades. Si es reuneixen els requisits per 
solꞏlicitar l’Ajut a l’estudi per situacions socioeconòmiques greus, s’ha de solꞏlicitar 
aquest. 
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