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DISPOSICIONS
DEPARTAMENT D'ECONOMIA I CONEIXEMENT
AGÈNCIA DE GESTIÓ D'AJUTS UNIVERSITARIS I DE RECERCA
RESOLUCIÓ ECO/1546/2013, de 27 de juny, per la qual s’aproven les bases reguladores i s’obre la
convocatòria d’ajuts per a estudiants universitaris de les comarques de l’Alt Pirineu, Aran i Solsonès (APA).
És aplicable el que disposen el capítol IX del Decret legislatiu 3/2002, de 24 de desembre, pel qual s’aprova el
Text refós de la Llei de finances públiques de Catalunya, en relació amb el règim jurídic de les subvencions i
transferències de la Generalitat de Catalunya; la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, i el
Reial decret 887/2006, de 21 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament de la Llei 38/2003, de 17 de novembre.
L’Ordre del Departament d’Economia i Coneixement d’1 d’octubre de 1997 regula la tramitació, la justificació i
el control d’ajuts i subvencions (DOGC núm. 2500, de 21.10.1997).
És aplicable la Resolució UNI/962/2005, d’1 de febrer, per la qual s’aproven les bases generals que han de
regir la concessió de beques i ajuts convocats per l’Agència de Gestió d’Ajuts Universitaris i de Recerca
(AGAUR).
El Decret 56/2009, de 7 d’abril, per a l’impuls i el desenvolupament dels mitjans electrònics a l’Administració
de la Generalitat, estableix, a la disposició addicional sisena, que les subvencions i els ajuts econòmics es
poden tramitar electrònicament, d’acord amb el que disposa el Decret esmentat, quan així ho prevegi la
resolució de la convocatòria.
Atesa la Llei 29/2010, del 3 d’agost, de l’ús dels mitjans electrònics al sector públic de Catalunya;
L’article 11 dels Estatuts de l’AGAUR, aprovats pel Decret 168/2002, d’11 de juny, del Govern de la Generalitat
de Catalunya, disposa que correspon al Consell de Direcció aprovar les convocatòries de beques i subvencions,
així com resoldre-les. Aquestes facultats s’han delegat en el president o presidenta de la Comissió Executiva
d’Ajuts Universitaris (CEAU), amb data 5 de desembre de 2002.
Per tot això,

Resolc:

Article 1
Aprovar les bases reguladores i obrir la convocatòria d’ajuts a estudiants universitaris de les comarques de l’Alt
Pirineu, Aran i Solsonès, les condicions dels quals figuren a l’annex d’aquesta Resolució.

Article 2
L’import global màxim destinat a aquesta convocatòria és de 392.000,00 euros (tres-cents noranta-dos mil)
euros a càrrec de la partida pressupostària 480.0001 del pressupost de l’AGAUR per a l’any 2013. Aquesta
convocatòria és finançada per la Direcció General d’Universitats (DGU) del Departament d’Economia i
Coneixement (DEC).
La concessió dels ajuts queda sotmesa a la condició suspensiva d’existència de crèdit adequat i suficient per
finançar les obligacions derivades de les concessions d’ajuts en l’exercici pressupostari corresponent.

Article 3
Un cop resolta aquesta convocatòria, en cas que no s’hagi esgotat l’import màxim fixat a l’article 2, o bé en cas
que es generin romanents derivats de les renúncies o revocacions dels ajuts concedits, es podran assignar

ISSN 1988-298X

http://www.gencat.cat/dogc

DL B 38014-2007

2/10

Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya

Núm. 6419 - 17.7.2013
CVE-DOGC-A-13196025-2013

nous atorgaments a les sol·licituds estimades finalment, a conseqüència de la interposició d’un recurs
administratiu o contenciós administratiu.

Disposició final
Aquesta Resolució exhaureix la via administrativa, i a continuació s’indiquen els recursos que s’hi poden
interposar en contra: recurs potestatiu de reposició davant el president de la CEAU, en el termini d’un mes des
de la publicació de la Resolució al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya (DOGC); o bé recurs contenciós
administratiu interposat directament davant dels jutjats contenciosos administratius de Barcelona, en el termini
de dos mesos, comptadors des de la seva publicació al DOGC, de conformitat amb el que preveuen els articles
116 i 117 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del
procediment administratiu comú, modificada per la Llei 4/1999, de 13 de gener, i els articles 8, 14 i 46 de la
Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa.

Barcelona, 27 de juny de 2013

P. d. (Resolució UNI/73/2003, de 14 de gener; DOGC núm. 3808, de 27.1.2003)
Lluís Jofre i Roca
President de la Comissió Executiva d’Ajuts Universitaris

Annex

I. Normes generals

–1 Objecte
Concedir ajuts per a la mobilitat comarcal a les famílies residents a les comarques de l’àmbit de l’Alt Pirineu,
Aran i Solsonès (APA) en què algun dels seus membres estigui matriculat en una universitat del sistema
universitari català en el curs acadèmic per al qual se sol·licita l’ajut (curs 2012-2013). La mobilitat s’entén com
a desplaçament i allotjament fora de la comarca on es té la residència familiar. Les famílies susceptibles d’ajuts
han de residir en una de les comarques següents:
Alt Urgell
Alta Ribagorça
Cerdanya
Pallars Jussà
Pallars Sobirà
Solsonès
Val d’Aran

–2 Persones beneficiàries
Es poden beneficiar els i les estudiants que compleixin els requisits següents:
2.1 Requisits generals.
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2.1.1 Tenir la ciutadania de qualsevol estat membre de la Unió Europea o, en cas de l’alumnat no comunitari,
serà aplicable el que disposa la Llei orgànica 2/2009, d’11 de desembre, de reforma de la Llei orgànica 4/2000,
d’11 de gener, sobre drets i llibertats dels estrangers a Espanya i la seva integració social.
2.1.2 Residir en una de les set comarques esmentades a la base 1 d’aquesta convocatòria com a mínim des de
l’1 de gener de 2010. Per acreditar aquesta circumstància, cal presentar un certificat municipal de convivència
on consti la data d’alta al padró de la persona sol·licitant en un municipi de les comarques esmentades.
Excepcionalment, en cas d’haver-se empadronat posteriorment a l’1 de gener de 2010, es pot beneficiar
d’aquests ajuts sempre que la persona sol·licitant acrediti fefaentment la residència en una de les set
comarques esmentades a la base 1 en el moment de presentar la sol·licitud. Per demostrar aquest darrer fet i
aplicar l’excepcionalitat, cal presentar, a més del certificat municipal de convivència, la documentació
acreditativa del centre docent de les comarques de l’APA on la persona sol·licitant va estudiar el curs 20102011 i/o qualsevol altra documentació acreditativa d’aquesta circumstància.
2.2 Requisits acadèmics.
2.2.1 Estar matriculat/ada en una universitat del sistema universitari català el curs 2012-2013 en uns estudis
encaminats a l’obtenció d’un títol oficial de grau, llicenciatura, enginyeria, arquitectura, o diplomatura,
magisteri, enginyeria tècnica o arquitectura tècnica.
2.2.2 Estar matriculat/ada en uns estudis que s’imparteixin de manera presencial.
2.2.3 Estar matriculat/ada d’un mínim de 55 crèdits, en el cas de matrícula en un curs
complet, o de 27,5 crèdits, en els casos de matrícula semestral, per cada semestre.
En els estudis de grau, estar matriculat/ada en el curs actual en 60 crèdits, en el cas de matrícula per al curs
complet, o de 30 crèdits, en els casos de matrícula semestral, per cada semestre. En cas de matricular-se d’un
nombre inferior de crèdits, s’ha d’aportar una acreditació del centre que justifiqui que s’ha matriculat del
nombre màxim de crèdits d’acord amb l’organització administrativa del centre. No es pot acollir a aquest
supòsit l’alumnat que, per raó del seu rendiment acadèmic en els cursos anteriors, no s’hagi pogut matricular
del nombre de crèdits previstos.
2.2.4 Haver superat el 80% dels crèdits matriculats el curs anterior o l’últim curs efectuat en els estudis de la
branca de coneixement d’arts i humanitats, ciències, ciències de la salut i ciències socials i jurídiques, i el 60%
en el cas dels estudis de les branques de coneixement d’enginyeria i arquitectura, únicament en el cas de les
persones sol·licitants que no iniciïn per primer cop estudis universitaris. Els crèdits mínims matriculats el curs
anterior o l’últim curs seguit han de ser els que s’especifiquen en el punt 2.2.3.
2.2.5 Resten excloses d’aquesta convocatòria.
Les persones que tinguin alguna titulació universitària superior (o d’altres estudis equivalents) o compleixin els
requisits legals per a l’expedició d’un títol de grau, de llicenciatura, enginyeria o arquitectura, o altres títols
equivalents. Malgrat això, poden sol·licitar aquests ajuts els i les estudiants que tinguin un títol de diplomatura,
magisteri, enginyeria o arquitectura tècnica que els permeti accedir a aquests estudis de segon cicle per obtenir
la llicenciatura, la titulació d’arquitectura, d’enginyeria o equivalent.
Les persones que cursin estudis de màsters universitaris, tercer cicle, cursos d’especialització, títols propis
reconeguts per les universitats o altres estudis de postgrau.
Les persones que al·leguin la independència familiar i econòmica de la seva unitat familiar.
2.3 Requisits econòmics.
No es poden superar els llindars de renda familiar disponible i de patrimoni que es detallen a l’apartat II
d’aquest annex.

–3 Període
Curs acadèmic 2012-2013.

–4 Quantia
L’import màxim de l’ajut és de 2.000,00 (dos mil) euros, d’acord amb les disponibilitats pressupostàries. Totes
les persones sol·licitants que compleixin els requisits d’aquesta convocatòria obtindran un ajut. La quantitat
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adjudicada a cada persona beneficiària depèn de la forma de càlcul de l’ajut que es detalla a l’apartat III
d’aquest annex, del nombre d’ajuts concedits i de la disponibilitat pressupostària.

–5 Sol·licituds i documentació
5.1 La sol·licitud, d’acord amb el model normalitzat, l’ha de formalitzar la persona interessada, d’acord amb el
que preveuen els paràgrafs següents.
5.2 Presentació de les sol·licituds.
5.2.1 Les sol·licituds s’han d’emplenar per via electrònica a través de l’Oficina Virtual de Tràmits de la seu
corporativa de la Generalitat de Catalunya, a l’adreça electrònica http://www.gencat.cat/ovt.
Un cop s’ha emplenat la sol·licitud, si la persona sol·licitant es pot identificar mitjançant qualsevol dels
sistemes de signatura electrònica admesos per la seu electrònica corporativa de la Generalitat de Catalunya,
pot completar el procés de presentació de la sol·licitud adjuntant per via electrònica la documentació exigida.
L’AGAUR comprovarà mitjançant la Plataforma d’Integració i Col·laboració Administrativa (PICA) les dades
identificatives dels membres computables de la unitat familiar. En cas que aquesta comprovació no sigui
possible es requerirà la persona sol·licitant per tal que presenti la documentació identificativa corresponent
abans de realitzar qualsevol comprovació de dades amb altres administracions públiques.
En cas que la persona sol·licitant no disposi de cap sistema d’identificació dels acceptats per la seu electrònica,
un cop omplerta la sol·licitud de manera electrònica, podrà completar el procés de presentació de la sol·licitud
adjuntant per via electrònica la documentació exigida. L’AGAUR comprovarà a través de la Plataforma
d’Integració i Col·laboració Administrativa (PICA) les dades identificatives de la persona sol·licitant dels
membres computables de la unitat familiar. En cas que aquesta comprovació no sigui possible es requerirà la
persona sol·licitant per tal que presenti la documentació identificativa corresponent abans de realitzar qualsevol
comprovació de dades amb altres administracions públiques.
5.2.2 En ambdós casos, el registre electrònic corporatiu de la Generalitat de Catalunya S@rCat emet de
manera automàtica el rebut de presentació corresponent, que consisteix en una còpia autenticada de l’escrit, la
sol·licitud o la comunicació de què es tracti, i hi inclou la data i l’hora de presentació i el número de registre
d’entrada.
5.2.3 D’acord amb el que estableix l’article 3.9 de la Llei 59/2003, de 9 de desembre, de signatura electrònica,
l’AGAUR reconeix la validesa i l’eficàcia de les sol·licituds presentades per via electrònica sempre que es
compleixi el mecanisme d’acreditació de la identitat de la persona sol·licitant.
5.2.4 En tot cas, és aplicable el que estableix l’article 38.4 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim
jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú.
5.2.5 L’imprès de sol·licitud normalitzat està format per un formulari general i els documents annexos
següents, que s’han d’adjuntar al formulari:
a)Certificat municipal de convivència on consti la data d’alta en el padró de la persona sol·licitant en un
municipi de les comarques esmentades a la base 1, com a mínim des de l’1 de gener de 2010. En cas que les
persones s’hagin empadronat posteriorment a l’1 de gener de 2010, a més del certificat de convivència on
consti la data d’alta al padró municipal de tota la unitat familiar, cal presentar la documentació acreditativa del
centre docent on la persona sol·licitant ha estudiat el curs 2010-2011 i/o qualsevol altra documentació
acreditativa d’aquesta circumstància.
b) Certificació acadèmica completa, on constin les assignatures matriculades, les qualificacions i els crèdits
acadèmics obtinguts en cada una d’aquestes assignatures i la convocatòria en què s’han obtingut, en el cas de
les persones sol·licitants que no cursin per primera vegada estudis universitaris. En aquesta certificació també
ha de constar, de manera clara, el total de crèdits matriculats i el total de crèdits aprovats en el curs acadèmic
2011-2012.
c) En els casos que l’estudiant no s’hagi matriculat de la quantitat de crèdits exigits per la convocatòria, ha de
justificar que s’ha matriculat del nombre màxim de crèdits d’acord amb l’organització administrativa del centre
o amb motiu de finalitzar els estudis.
d) Fotocòpia de l’imprès de la matrícula universitària corresponent al curs 2012-2013 amb l’acreditació que se
n’ha fet efectiu el pagament. Si s’ha optat per matrícula semestral, cal presentar la dels dos semestres.
e) Fotocòpia de l’imprès de la matrícula universitària corresponent al curs 2011-2012. Si s’ha optat per
matrícula semestral, cal presentar la dels dos semestres.
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f) L’AGAUR podrà requerir en qualsevol moment de la tramitació dels ajuts la documentació que consideri
necessària per tal d’acreditar la concurrència dels requisits previstos en aquesta convocatòria. La no-aportació
de la documentació requerida en el termini legalment previst pot comportar el desistiment de la sol·licitud.
5.2.6 En general, les actuacions d’aquesta convocatòria que requereixin notificació a les persones sol·licitants
es faran públiques al tauler d’anuncis de l’AGAUR i, a títol informatiu, a la seva pàgina web. Especialment, en
cas que calgui esmenar la sol·licitud, s’ha de notificar a la persona interessada mitjançant la publicació al
tauler d’anuncis de l’AGAUR d’una diligència del director executiu o directora executiva amb la relació de la
documentació bàsica i la documentació no bàsica que cal esmenar. La diligència n’ha d’indicar els motius i s’hi
ha de fer constar que, en cas de no esmenar la sol·licitud, pel que fa a la documentació bàsica, en el termini de
deu dies comptadors des de l’endemà de la publicació de la diligència corresponent al tauler d’anuncis de
l’AGAUR, s’entendrà que les persones sol·licitants desisteixen de la seva sol·licitud, d’acord amb el que disposa
l’article 71 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del
procediment administratiu comú.
Per tal de fer-ne més difusió, i a efectes informatius, es pot consultar el contingut d’aquesta diligència a la
pàgina web de l’AGAUR.
5.2.7 Tenint en compte que per tramitar la sol·licitud l’AGAUR comprova la concurrència dels requisits generals
i econòmics, es podran publicar diverses diligències d’esmenes en diferents moments de la tramitació de les
sol·licituds.
5.2.8 La presentació de la sol·licitud comporta la plena acceptació d’aquestes bases.
5.2.9 La presentació de la sol·licitud comporta l’autorització a l’AGAUR per obtenir i contrastar les dades
necessàries del sol·licitant i els membres computables de la unitat familiar, amb els organismes públics,
centres de recerca, les universitats o el centre d’estudis d’ensenyament superior que correspongui en cada cas
i, en especial, amb l’Agència Estatal d’Administració Tributària (AEAT) i/o qualsevol altra administració, amb
l’objectiu de resoldre satisfactòriament la convocatòria. En cas que hi hagi problemes tècnics que impedeixin o
dificultin la cessió de dades es podran requerir els documents a la persona sol·licitant.
5.2.10 En cas que l’interessat hagi presentat a l’AGAUR més d’una sol·licitud d’ajut o beca per al curs 20122013, i entre aquestes hi hagi discrepàncies en relació amb els membres computables, l’AGAUR, mitjançant la
diligencia d’esmenes, requerirà l’interessat per tal que especifiqui quina és la situació familiar real, amb
l’advertiment que totes les sol·licituds presentades es valoraran segons la informació facilitada en aquest
sentit. En cas de no fer-ho, s’entendrà que desisteix de l’ajut sol·licitat

–6 Dades de caràcter personal
Les dades facilitades per les persones sol·licitants passaran a formar part d’un fitxer propietat de l’AGAUR amb
l’objectiu de gestionar i resoldre la concessió de l’ajut, de conformitat amb el que s’exposa en aquesta
convocatòria. Aquesta gestió, en ocasions, pot comportar la cessió de determinades dades facilitades a terceres
entitats en l’àmbit públic o privat, perquè la intervenció d’aquestes en el decurs del procés de gestió de l’ajut
pot ser necessària perquè es resolgui correctament, o perquè està prevista en alguna norma amb rang de llei.
També es poden arribar a facilitar dades a altres òrgans de l’Administració amb competència en matèria de
gestió d’ajuts universitaris i de recerca.
Les persones sol·licitants poden exercir els drets d’accés, rectificació, cancel·lació o oposició al tractament de
les seves dades adreçant-se per escrit a passeig Lluís Companys, 23, 08010 Barcelona, o al correu electrònic
lopd@gencat.cat. Cal adjuntar-hi una fotocòpia del DNI o signar el correu electrònic amb signatura electrònica
reconeguda.

–7 Termini de presentació de sol·licituds
El termini de presentació de les sol·licituds serà des de l’endemà de la publicació de la present Resolució al
DOGC fins al 9 de setembre de 2013.

–8 Selecció
8.1 La selecció de candidatures la fa una comissió de selecció, que té en compte les bases generals de
l’AGAUR, les bases de la convocatòria i la disponibilitat pressupostària.
8.2 La Comissió de Selecció és designada i nomenada pel president o presidenta de la CEAU i la DGU. És
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presidida per aquest o aquesta, o la persona en la qual delegui, i la formen quatre vocals. El director executiu o
directora executiva de l’AGAUR, o la persona en qui delegui, actua com a secretari o secretària, i té veu però
no vot.
L’AGAUR vetllarà per la paritat de gènere en la Comissió de Selecció.
8.3 Aquesta Comissió pot ser assessorada per òrgans externs i experts, i hi pot assistir personal tècnic de
l’AGAUR.
8.4 La Comissió de Selecció té la facultat de ponderar les situacions imprevisibles d’excepcionalitat (malalties
greus, accidents i d’altres) que hagin impedit a la persona sol·licitant superar els requisits que preveuen
aquestes bases, produïdes abans o després de la presentació de la sol·licitud i abans d’haver resolt aquesta
convocatòria, sempre que s’acreditin fefaentment.

–9 Unitat competent per a la gestió
L’Agència de Gestió d’Ajuts Universitaris i de Recerca (AGAUR).

–10 Òrgan competent per a la resolució
El Consell de Direcció de l’AGAUR i, per delegació, la CEAU i/o el seu president o presidenta, segons l’Acord del
Consell de Direcció amb data 5 de desembre de 2002.

–11 Termini de resolució
El termini legal màxim per resoldre la convocatòria és de sis mesos comptadors des de la publicació d’aquesta
convocatòria al DOGC. Transcorregut aquest termini sense resolució expressa, l’ajut sol·licitat s’entén
desestimat per silenci.

–12 Notificació de la resolució
La resolució de concessió dels ajuts es notificarà mitjançant la seva publicació al tauler d’anuncis de l’AGAUR.
Per tal de fer-ne una difusió més gran, i a efectes informatius, es podrà consultar el resultat de la resolució a
la pàgina web de l’AGAUR (http://www.gencat.cat/agaur) i a la de la SUR
(www.gencat.cat/universitatsirecerca).
La resolució expressa de concessió o denegació dels ajuts exhaureix la via administrativa. Les persones
interessades poden interposar en el termini d’un mes, comptador des la seva publicació al tauler d’anuncis de
l’AGAUR, un recurs potestatiu de reposició davant del president o presidenta de la CEAU, d’acord amb el que
preveuen els articles 116 i 117 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions
públiques i del procediment administratiu comú, o directament un recurs contenciós administratiu davant dels
jutjats contenciosos administratius de Barcelona, en el termini de dos mesos comptadors des de la seva
publicació, de conformitat amb els articles 8, 14 i 46 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la
jurisdicció contenciosa administrativa.

–13 Pagament
El pagament de l’ajut s’ha d’efectuar directament a la persona beneficiària mitjançant transferència bancària,
un cop publicada la resolució d’adjudicació, prèvia presentació de la justificació efectiva del pagament de la
matrícula. Aquest document s’ha de presentar en el termini màxim de 10 dies després de la publicació al tauler
d’anuncis de l’AGAUR de la resolució de concessió dels ajuts.
D’acord amb el que estableix l’article 24 de la Llei 5/2007, de 4 de juliol, de mesures fiscals i financeres, en el
moment de l’acceptació, i per tal de procedir al pagament de l’ajut, l’AGAUR comprovarà d’ofici si les persones
beneficiàries estan al corrent de les obligacions tributàries i amb la Seguretat Social. En cas que no sigui
possible aquesta comprovació, l’AGAUR requereix a les persones beneficiàries que aportin les certificacions
positives acreditatives d’estar-ne al corrent.
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–14 Termini i forma de justificació de l’ajut
Aquests ajuts s’han de justificar mitjançant els fulls de matrícula acompanyats de la documentació que acrediti
el pagament que correspongui, en el termini i les condicions indicats en la base anterior. La documentació
justificativa s’haurà de presentar al registre de l’AGAUR o d’acord amb el que estableix l’article 38.4 de la Llei
30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu
comú.

–15 Incompatibilitats
En el cas d’estudis universitaris cursats totalment o parcialment amb aquest ajut, no es pot obtenir cap ajut en
els nous estudis fins que el nombre de cursos en què s’està matriculat en aquests estudis sigui superior al
nombre d’anys durant els quals es va gaudir d’ajuts en els estudis abandonats.
Aquests ajuts per a mobilitat comarcal, l’AGAUR els declara compatibles amb les beques de caràcter general i
de mobilitat per a l’alumnat universitari i altres estudis superiors que atorga el Ministeri d’Educació.

–16 Comprovació i control
16.1 L’AGAUR és l’encarregada de comprovar el compliment de les bases reguladores aprovades per aquesta
Resolució i de la resta de normativa aplicable. L’AGAUR pot revisar les subvencions ja concedides, en especial
la possibilitat de modificar la resolució de concessió en el cas d’alteració de les condicions o de l’obtenció
concurrent d’altres ajuts.
16.2 Les persones beneficiàries han de facilitar tota la informació que la Intervenció General de la Generalitat
de Catalunya, la Sindicatura de Comptes o altres òrgans competents requereixin, d’acord amb la normativa de
la Generalitat de Catalunya en matèria de subvencions.

–17 Revocació
17.1 Qualsevol modificació de les condicions inicials de concessió de l’ajut ha de ser autoritzada prèviament per
l’òrgan corresponent.
17.2 L’incompliment total o parcial de les obligacions i els requisits establerts en aquesta convocatòria i en la
normativa aplicable dóna lloc a l’obertura d’un expedient per incompliment, la resolució del qual pot determinar
la revocació total o parcial de l’ajut i l’obligació de retornar la quantitat corresponent.

–18 Normativa aplicable
Tot el que no preveu aquesta convocatòria es regeix per les bases generals de la Resolució UNI/962/2005, d’1
de febrer, per la qual s’aproven les bases generals que han de regir la concessió de beques i ajuts convocades
per l’Agència de Gestió d’Ajuts Universitaris i de Recerca, vigents de l’AGAUR, publicades al DOGC núm. 4362,
de 13.4.2005, i per la resta de normativa aplicable.

II. Càlcul del llindar de renda familiar disponible i de patrimoni

1. Els llindars de renda familiar disponible que no es poden superar són els següents:
Famílies de dos membres: 32.100,00 euros.
Famílies de tres membres: 39.200,00 euros.
Famílies de quatre membres: 44.600,00 euros.
Famílies de cinc membres: 49.000,00 euros.
Famílies de sis membres: 52.000,00 euros.
Famílies de set membres: 53.300,00 euros.
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Famílies de vuit membres: 55.500,00 euros.
A partir del vuitè membre, s’han d’afegir 3.391 (tres mil tres-cents noranta-un) euros per cada membre
computable.
1.1 A l’efecte d’aquesta convocatòria, són membres computables de la unitat familiar el pare i la mare, o el
tutor legal, si escau; la persona sol·licitant; els germans o germanes solters menors de 25 anys que convisquin
al domicili familiar a dia 31 de desembre de 2011, o els de més edat quan es tracti de disminuïts físics, psíquics
o sensorials, així com els ascendents dels pares quan resideixin al mateix domicili.
En cas de persones sol·licitants que constitueixin unitats familiars independents, també es consideren membres
computables el o la cònjuge o, si escau, la persona a la qual estigui unida en una relació anàloga, així com els
fills o filles, si n’hi ha.
A l’efecte d’aquesta
Llei 25/2010, de 29
com qualsevol altra
de l’article 234.1.a)

convocatòria, s’entén per relació anàloga aquella que compleix els requisits que disposa la
de juliol, del llibre segon del Codi civil de Catalunya, relatiu a les persones i la família, així
relació afectiva assimilable tot i que no compleixi el requisit establert als apartats a), b) i c)
de la Llei esmentada.

En cas de divorci, separació legal o de fet dels pares, no es considera membre computable aquell que no
convisqui amb la persona sol·licitant de l’ajut, sens perjudici que en la renda familiar s’inclogui la seva
contribució econòmica. Això no obstant, té la consideració de membre computable, si escau, el nou o la nova
cònjuge o la persona unida per una relació anàloga, les rendes i el patrimoni del qual s’inclouen en el còmput
de la renda i el patrimoni familiar.
En cas que el sol·licitant sigui un menor en situació d’acollida, serà aplicable a la família d’acollida el que
disposen els paràgrafs anteriors. Quan es tracti d’un major d’edat tindrà la consideració de no integrat a la
unitat familiar.
En els casos en què algun dels membres de la unitat familiar tingui domicili fiscal al País Basc o Navarra, ha de
presentar la fotocòpia de la declaració de renda corresponent a l’any 2011.
No s’acceptaran canvis en el nombre de membres computables de la unitat familiar llevat que es justifiqui
adequadament aquesta modificació.
1.2 La renda familiar, a l’efecte de l’ajut, s’obté per agregació de les rendes de l’exercici 2011 de cada un dels
membres computables de la unitat familiar que hagin obtingut ingressos, i es calcula segons que s’indica als
paràgrafs següents i de conformitat amb la normativa reguladora de l’impost sobre la renda de les persones
físiques (IRPF).
1.2.1 Per determinar la renda dels membres computables que hagin presentat declaració de l’IRPF, es
procedeix de la manera següent:
Primer: se suma la base imposable general amb la base imposable de l’estalvi, excloent-ne els saldos nets
negatius dels guanys i les pèrdues patrimonials corresponents a exercicis anteriors al 2011, així com el saldo
net negatiu dels rendiments del capital mobiliari de l’any 2008, 2009, 2010, a integrar a la base imposable de
l’estalvi.
Segon: d’aquest resultat es resta la quota resultant de l’autoliquidació.
1.2.2 Per determinar la renda dels membres computables que obtinguin ingressos propis i no hagin presentat
declaració de l’IRPF, se segueix el procediment descrit al paràgraf anterior i al resultat obtingut es resten les
despeses a compte efectuades.
El càlcul de la renda familiar s’ha de fer en totes les declaracions dels diferents membres de la unitat familiar,
però, en el cas dels membres que no siguin el sustentador o la sustentadora principal o el seu o la seva
cònjuge, o persona unida per una relació anàloga, només se suma el 50% de l’import resultant de les
declaracions de l’IRPF corresponents.
Un cop obtinguda la renda familiar disponible, s’hi apliquen les deduccions següents:
a) 500,00 (cinc-cents) euros per cada germà o germana, incloent-hi la persona sol·licitant, que convisqui en el
domicili familiar en el cas de famílies nombroses o monoparentals, de categoria general, i 765,00 (set-cents
seixanta-cinc) euros si es tracta de famílies nombroses o monoparentals de categoria especial. La deducció
aplicable a la persona sol·licitant serà de 2.000,00 (dos mil) euros quan aquesta estigui afectada per un grau
de discapacitat igual o superior al 65%. Quan la persona sol·licitant sigui la titular de la família nombrosa o
monoparental les quantitats assenyalades són computables en relació amb els fills o les filles que la formin.
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b) 1.811,00 (mil vuit-cents onze) euros per cada germà o germana o fill o filla de la persona sol·licitant, o ella
mateixa, que estigui afectat o afectada d’una disminució, legalment qualificada, de grau igual o superior al
33%. Aquesta deducció és de 2.881,00 (dos mil vuit-cents vuitanta-un) euros quan la disminució sigui de grau
igual o superior al 65% i de 4.000,00 (quatre mil) euros en cas que sigui la mateixa persona sol·licitant
l’afectada per la discapacitat de grau igual o superior al 65%.
c) 1.176,00 (mil cent setanta-sis) euros per cada fill o filla menor de 25 anys que cursi estudis universitaris
que s’imparteixen de manera presencial i que resideixi fora del domicili familiar, quan siguin dos o més els fills
o les filles estudiants amb residència fora del domicili familiar per raó d’estudis universitaris. Aquesta
circumstància s’acreditarà aportant una fotocòpia de la matrícula i el contracte de lloguer.
d) El llindar de renda familiar aplicable s’incrementarà un 20% quan la persona sol·licitant sigui òrfena absoluta
i menor de 25 anys.

2. Llindars de patrimoni del conjunt dels membres computables de la família que no es poden superar,
independentment de quina sigui la renda familiar disponible:
a) La suma dels valors cadastrals de les finques urbanes que pertanyin a la unitat familiar, excloent-ne
l’habitatge habitual, no pot superar la quantitat de 60.000,00 (seixanta mil) euros. En cas dels municipis on la
data d’efecte de l’última revisió cadastral sigui l’1 de gener de 1990 i el 31 de desembre de 2002, es
multipliquen els valors per 0,49. En el cas que la data d’aquesta revisió sigui posterior al 31 de desembre de
2002, els valors cadastrals es multipliquen pels coeficients següents:
Per 0,43, els revisats el 2003.
Per 0,37, els revisats el 2004.
Per 0,30, els revisats el 2005.
Per 0,26, els revisats el 2006.
Per 0,25, els revisats el 2007.
Per 0,25, els revisats el 2008.
Per 0,26, els revisats el 2009.
Per 0,28, els revisats el 2010.
Per 0,30, els revistats el 2011.
En el cas dels municipis situats a la Comunitat Foral de Navarra, el valor cadastral es multiplica per 0,5.
b) La suma dels valors cadastrals de les finques rústiques que pertanyin a la unitat familiar no pot superar la
quantitat de 15.000,00 (quinze mil) euros per cada membre computable de la unitat familiar.
c) La suma dels rendiments nets reduïts del capital mobiliari més els saldos nets positius de guanys i pèrdues
patrimonials de la unitat familiar, excloent-ne les subvencions rebudes per l’adquisició o rehabilitació de
l’habitatge habitual, no pot superar els 3.000.
No es tindran en compte als efectes previstos en aquest apartat els premis en metàl·lic o en espècie obtinguts
per la participació en jocs, concursos, rifes i combinacions aleatòries fins a un límit de 1.500,00 (mil cinccents) euros.
Aquests elements indicatius del patrimoni es computaran de conformitat amb el que disposa la normativa de
l’impost sobre la renda de les persones físiques pel seu valor a 31 de desembre de 2010.
d) Llindars d’activitats econòmiques: també es denegarà l’ajut quan algun membre computable de la unitat
familiar sigui titular de qualsevol activitat econòmica amb un volum de facturació de l’any 2011 superior als
155.500,00 (cent cinquanta-cinc mil cinc-cents) euros.
2.1 A l’efecte del còmput del valor dels elements patrimonials descrits a l’apartat anterior, es dedueix el 50%
del valor dels elements patrimonials que pertanyin a qualsevol membre computable de la família, exclosa la
persona sustentadora principal i el seu o la seva cònjuge (o la persona unida per una relació anàloga).

3. En cas que l’AEAT no disposi de dades tributàries sobre algun membre de la unitat familiar de la persona
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sol·licitant de l’ajut, la mateixa persona sol·licitant haurà d’aportar informació fefaent sobre la situació
econòmica de la seva renda i el seu patrimoni; en cas contrari, es denegarà l’ajut.

4. Així mateix, en cas que hi hagi problemes tècnics que impedeixin o dificultin la cessió de les dades per part
de l’AEAT, es pot requerir a la persona sol·licitant de l’ajut que presenti el certificat resum de la declaració
anual de l’IRPF o el certificat d’imputacions dels membres computables de la família.

5. L’ocultació de qualsevol font de renda o element patrimonial donarà lloc a la denegació de l’ajut sol·licitat o
a la modificació de la resolució de concessió.

6. Per intensificar el control que eviti el frau en les declaracions encaminades a obtenir l’ajut, l’AGAUR pot
determinar que es dóna l’ocultació a la qual es refereix la base anterior a través de qualsevol mitjà de prova i,
en particular, mitjançant les dades de què disposi qualsevol altre òrgan de les administracions públiques.

7. Per al conjunt de circumstàncies que concorrin en cada cas concret, es pot apreciar l’existència de
falsejament dels requisits necessaris per a la concessió de l’ajut o l’ocultació de les circumstàncies que
n’haurien determinat la denegació. En aquests supòsits, es denegarà l’ajut sol·licitat, es modificarà la resolució
de la seva concessió o s’acordarà el reintegrament de l’ajut atorgat.

III. Forma de càlcul de l’ajut

El procediment de càlcul expressat en aquest apartat és aplicable únicament a les persones sol·licitants que no
hagin quedat excloses per altres causes definides en aquesta convocatòria.
Per calcular la quantitat assignada a cada ajut, s’apliquen els càlculs següents:
a) Determinació de la renda familiar (RF). Del valor de la renda continguda a la declaració de l’IRPF de l’any
2010, se’n resten les deduccions, d’acord amb el que es defineix a l’apartat II d’aquesta convocatòria.
b) Càlcul del coeficient d’ajut (CA). Partint de la RF i del nombre de membres de la unitat familiar (MUF),
s’obté el càlcul de coeficient de renda (CR):
CR = 1,8 - (RF / (17.000 * ln (MUF) + 15.000)
A partir del valor de CR, s’obté el CA aplicant els criteris següents:
Si CR és més gran que 1, aleshores CA = 1.
Si CR té un valor comprès entre 0,6 i 1, ambdós inclosos, aleshores CA = CR.
Si CR té un valor inferior a 0,6, aleshores CA = 0 (és a dir, aquest supòsit significa quedar exclòs de l’ajut).
L’expressió ln (MUF) indica el logaritme neperià del mínim de membres de la unitat familiar.
c) Càlcul de la quantitat assignada (AJUT). Es calculen els ajuts individuals repartint la quantitat assignada a la
convocatòria (QC) entre el sumatori dels coeficients d’ajut (SUM (CAi)) de totes les persones sol·licitants no
excloses, i multiplicant aquest valor pel coeficient individual (CAi): AJUTi = CAi * QC / SUM (CAi).
La quantia màxima d’un ajut individual és de 2.000,00 (dos mil) euros. En conseqüència, si la quantitat
resultant del càlcul és superior, s’assigna aquest ajut màxim.

(13.196.025)
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