
DISPOSICIONS

DEPARTAMENT D'EMPRESA I CONEIXEMENT

AGÈNCIA DE GESTIÓ D'AJUTS UNIVERSITARIS I DE RECERCA

RESOLUCIÓ EMC/2506/2018, de 25 d'octubre, per la qual es modifica la Resolució EMC/1500/2018, de 29 de
juny, per la qual s'estableixen, per al curs acadèmic 2018-2019, els procediments de l'acreditació del tram
de renda familiar i de les beques Equitat per a la minoració dels preus dels crèdits dels estudis
universitaris i l'acreditació de caràcter econòmic a l'efecte de formalitzar la matrícula com a becari o
becària condicional (ref. BDNS 406107).

La Resolució EMC/1500/2018, de 29 de juny (DOGC núm. 7656 – 4.7.2018), estableix, per al curs acadèmic
2018-2019, els procediments per a l'obtenció de l'acreditació del tram de renda familiar i de les beques Equitat
per a la minoració dels preus dels crèdits dels estudis universitaris i l'acreditació de caràcter econòmic a
l'efecte de formalitzar la matrícula com a becari o becària condicional (ref. BDNS 406107).

Ateses les circumstàncies ocasionades pel fet d'haver quedat eliminada l'aplicació de la reducció de 3,76 euros
per crèdits matriculats per primera vegada als estudiants d'enginyeria que van quedar afectats pel canvi de
nivell del B al C de coeficient d'estructura docent el curs 2013-2014, s'ha considerat adient revertir aquesta
situació i continuar amb la reducció esmentada per al curs acadèmic 2018/2019.

L'article 11 dels Estatuts de l'AGAUR, aprovats pel Govern de la Generalitat de Catalunya mitjançant el Decret
168/2002, d'11 de juny, 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) en la sessió del Consell de Direcció de data de 5 de desembre de 2002.

Per tot això,

 

Resolc:

 

   1. Modificar el redactat de la base 4 de l'Annex I Modalitat A: procediment Equitat, de la Resolució
EMC/1500/2018, de 29 de juny (DOGC núm. 7656 – 4.7.2018), en els termes següents:

“– 4 Percentatge de minoració dels preus dels crèdits ordinaris dels estudis ordinaris

4.1 Per a les persones que sol·licitin una beca Equitat per a la minoració dels preus públics dels crèdits
ordinaris dels estudis universitaris, es calcula el percentatge de minoració d'acord amb el que preveu l'apartat
IV d'aquest annex i, en tot cas, està subjecte a les disponibilitats pressupostàries.

En cas que se superi la disponibilitat pressupostària prevista per a un tram de renda o més, el criteri de
prelació és la renda familiar.

4.2 Per a l'estudiantat d'enginyeria que sol·liciti una beca Equitat, compleixi els requisits que preveu la base 2
d'aquesta modalitat i els estudis del qual hagin quedat afectats, en el curs acadèmic 2013-2014, pel canvi de
nivell del B al C de coeficient d'estructura docent, les universitats aplicaran una reducció de 3,76 (tres amb
setanta-sis) euros per crèdit matriculat per primera vegada, abans d'aplicar el percentatge de minoració
corresponent.

4.3 En cas que l'estudiant obtingui diverses de les bonificacions que estableix el decret pel qual es fixen els
preus dels serveis acadèmics a les universitats públiques de Catalunya i a la Universitat Oberta de Catalunya
per al curs 2018-2019, les universitats han d'aplicar, primer, les altres bonificacions i, en últim lloc, la
minoració de la beca Equitat. “

 

2. Els estudiants afectats que no hagin sol·licitat la beca Equitat en el període ordinari de presentació de
sol·licituds, podran sol·licitar la reducció esmentada a la base 4.2 del punt anterior, en el termini extraordinari
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de presentació de sol·licituds que es publicarà properament en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya.

 

Contra aquesta resolució, que exhaureix la via administrativa, les persones interessades poden interposar, amb
caràcter potestatiu, un recurs de reposició davant el president o presidenta de la CEAU, en el termini d'un mes
a comptar des de l'endemà de la seva publicació al DOGC, o bé poden interposar directament un recurs
contenciós administratiu davant el jutjat contenciós administratiu de Barcelona, en el termini de dos mesos a
comptar des de l'endemà de la seva publicació, de conformitat amb el que preveuen els articles 123 i 124 de la
Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, i els articles
8, 14 i 46 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa.

 

Barcelona, 25 d'octubre de 2018

 

P. d. (Resolució UNI/73/2003, de 14 de gener, DOGC núm. 3808, de 27.1.2003)

Josep Pallarès Marzal

President de la Comissió Executiva d'Ajuts Universitaris

 

(18.302.050)
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