AJUTS A L’ESTUDI PER A ESTUDIANTS
EN SITUACIONS SOCIOECONÒMIQUES
GREUS
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 2020-2021, i que es trobi en una situació
socioeconòmica familiar especialment greu.
2.- Quan es pot solꞏlicitar l’ajut?
Des de l’endemà de la publicació de la convocatòria fins al 15 de febrer de 2021.
3.- On s’ha de presentar la solꞏlicitud?
Les solꞏlicituds s'han de presentar en el registre electrònic previst en la seu
electrònica, amb el
formulari EMSA, publicat en la pàgina web,
http://www.udl.cat/ca/serveis/seu/ajutsestudi/
4.- Que cobreix aquest ajut?
Aquest ajut té dues modalitats:
Modalitat A: ajut a l’estudi per a situacions socioeconòmiques greus. L’ajut es
destinarà a subvencionar els crèdits dels quals s’ha matriculat per primera vegada
durant el curs acadèmic.
La modalitat B: ajut per mitigar els efectes acadèmics i econòmics de la Covid-19 en
el recàrrec de les matrícules successives. L’ajut es destinarà a cobrir el recàrrec dels
crèdits de segona matrícula d’assignatures amb docència i/o avaluació durant el segon
semestre.
5.- Si es demana aquest ajut s’ha de pagar la matrícula?
Sí. La presentació de la solꞏlicitud d’ajut a l’estudi no eximeix de l’obligació de pagar
l’import de la matrícula dins del termini, a més, l’incompliment de terminis comporta la
generació d’interessos.
6.- Cas de concessió de l’ajut, com rebrà els diners l’estudiant?
L’import de matrícula pagat per l’estudiant, equivalent a l’ajut atorgat, se li retornarà
per Gestió Acadèmica al número de compte que consta a l’expedient de matrícula.

7.- On es pot obtenir el tram de renda que es requereix per justificar els requisits
econòmics?
L’acreditació del tram de renda familiar establert per a les Beques Equitat de l’AGAUR,
l’has de demanar fins al 15 d’octubre de 2020. En la pàgina web dels Ajuts a l’Estudi,
http://www.udl.cat/ca/serveis/seu/ajutsestudi/ trobaràs un enllaç per solꞏlicitar-ho.
8.- Com es poden acreditar els requisits econòmics si ha passat el 15 d’octubre
de 2020 i no es va fer la solꞏlicitud del tram de renda?
Contacta amb la unitat d’Informació i Orientació Universitària i t’informaran.
9- Aquest ajut té incompatibilitats?
Sí:
 L’obtenció el curs 2020-2021 d’una beca general del Ministeri d’Educació i
Formació Professional, exceptuant els crèdits no becats.
 L’obtenció el curs 2020-2021 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.
 L’obtenció de qualsevol beca i ajut que l'estudiant pugui rebre pels mateixos
conceptes coberts per aquest ajut.

INFORMACIÓ I ORIENTACIÓ UNIVERSITÀRIA
Campus de Cappont
C. de Jaume II, 67 bis
25001 Lleida
973 00 35 88 / 973 00 35 89
suportestudiants@udl.cat
http://www.udl.cat/ca/serveis/seu/
http://www.udl.cat/ca/perfils/alumnes
@udlsiau

