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DISPOSICIONS
DEPARTAMENT D'EMPRESA I CONEIXEMENT
AGÈNCIA DE GESTIÓ D'AJUTS UNIVERSITARIS I DE RECERCA
RESOLUCIÓ EMC/1745/2020, de 10 de juliol, per la qual s'obre la convocatòria d'ajuts per a estudiants
universitaris de les comarques de l'Alt Pirineu, la Vall d'Aran i el Solsonès per al curs acadèmic 2019-2020
(APA) (ref. BDNS 515626).
La Llei 7/2001, de 31 de maig (DOGC núm. 3407, de 12.6.2001), crea l'Agència de Gestió d'Ajuts Universitaris
i de Recerca (AGAUR) com a entitat de dret públic que ajusta la seva actuació al dret privat, amb personalitat
jurídica pròpia, plena capacitat d'obrar i patrimoni propi per al compliment de les seves funcions.
Correspon a l'AGAUR executar programes de beques, de préstecs, de subvencions i altres activitats de foment
de l'estudi universitari, de la recerca científica i tècnica i de la innovació tecnològica a Catalunya.
L'AGAUR, mitjançant la Secretaria d'Universitats i Recerca, està adscrita al Departament d'Empresa i
Coneixement, d'acord amb el que preveu el Decret 61/2020, de 2 de juny, de reestructuració del Departament
d'Empresa i Coneixement.
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 les
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,
general de subvencions.
És aplicable l'Ordre ECO/172/2015, de 3 de juny, sobre les formes de justificació de les subvencions,
modificada per l'Ordre VEH/79/2020, de 9 de juny.
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 data de 5 de desembre de 2002, en el
president o la presidenta de la Comissió Executiva d'Ajuts Universitaris (CEAU).
En data de 6 de juliol de 2020 s'ha publicat al DOGC núm. 8170, la Resolució EMC/1554/2020, de 26 de juny,
per la qual s'aproven les bases reguladores d'ajuts per a estudiants universitaris de les comarques de l'Alt
Pirineu, la Vall d'Aran i el Solsonès (APA).
Per tot això,

Resolc:

Article 1
Obrir la convocatòria per a la concessió d'ajuts a estudiants universitaris de les comarques de l'Alt Pirineu, la
Vall d'Aran i el Solsonès (APA) per al curs acadèmic 2019-2020.

Article 2
2.1 Aquesta convocatòria és finançada per la Direcció General d'Universitats (DGU) de la Secretaria
d'Universitats i Recerca (SUR) del Departament d'Empresa i Coneixement (EMC). L'import global és de
392.000 euros (tres-cents noranta-dos mil euros), que van a càrrec de la partida 480.0001 del pressupost de
l'AGAUR per a l'any 2020.
2.2 La concessió dels ajuts està condicionada a l'existència de crèdit adequat i suficient en el moment de la
resolució de la concessió.
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2.3 Aquesta dotació màxima es pot ampliar fins a un 20 % abans de la resolució d'adjudicació dels ajuts,
sense necessitat de publicar una nova convocatòria.
2.4 La subvenció es pot reduir totalment o parcialment abans que se'n dicti la resolució definitiva, com a
conseqüència de les restriccions que deriven del compliment dels objectius d'estabilitat pressupostària i
sostenibilitat financera.
2.5 Un cop resolta aquesta convocatòria, en cas que no s'hagi esgotat l'import màxim que fixa aquest article
2.1, o bé en cas que es generin romanents derivats de les renúncies o les revocacions dels ajuts concedits, es
podran assignar nous atorgaments a les sol·licituds estimades finalment a conseqüència de la interposició d'un
recurs administratiu o contenciós administratiu.

Article 3
Les subvencions que preveu aquesta convocatòria es regeixen per:
a) La resolució EMC/1554/2020, de 26 de juny, per la qual s'aproven les bases reguladores d'ajuts per a
estudiants universitaris de les comarques de l'Alt Pirineu, la Vall d'Aran i el Solsonès (APA).
b) La normativa general de subvencions.

Article 4
4.1 El termini de presentació de les sol·licituds és d'un mes a partir de l'endemà de la publicació d'aquesta
convocatòria al DOGC, i finalitza a les 14.00:00 h, hora local de Barcelona, del darrer dia del termini.
4.2 Les sol·licituds es poden presentar d'acord amb el que preveu la base 5 de la Resolució EMC/1554/2020,
de 26 de juny, per la qual s'aproven les bases reguladores d'ajuts per a estudiants universitaris de les
comarques de l'Alt Pirineu, la Vall d'Aran i el Solsonès (APA).

Article 5
El període d'aquesta convocatòria és el curs acadèmic 2019-2020 i, per tant, durant aquest curs cal estar
matriculat o matriculada en una universitat del sistema universitari català en uns estudis encaminats a obtenir
un títol oficial de grau.

Article 6
Al certificat municipal de convivència que descriu la base 5.7.a) de les bases reguladores, la data d'alta al
padró de la persona sol·licitant ha de ser anterior o igual a l'1 de gener de 2017, i s'ha de mantenir
ininterrompudament fins al curs acadèmic 2019-2020 complet. Les persones que s'hagin empadronat en una
data posterior a l'1 de gener de 2017 han de presentar la documentació acreditativa del centre docent on la
persona sol·licitant ha estudiat el curs 2016-2017 o qualsevol altra documentació acreditativa d'aquesta
circumstància.

Article 7
A l'expedient acadèmic complet que especifica la base 5.7.b) de les bases reguladores, hi han de constar les
assignatures matriculades durant el curs 2019-2020 i les qualificacions i els crèdits acadèmics matriculats i
obtinguts durant el curs 2018-2019 en cadascuna d'aquestes assignatures i la convocatòria en què s'han
obtingut, en el cas de les persones sol·licitants que no hagin iniciat, per primera vegada, estudis universitaris
durant el curs 2019-2020.

Article 8
La matrícula del curs acadèmic actual, especificada a la base 5.7.d) de les bases reguladores, fa referència al
curs 2019-2020.
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Article 9
La matrícula del curs acadèmic anterior, especificada a la base 5.7.e) de les bases reguladores, fa referència al
curs 2018-2019.

Article 10
D'acord amb l'apartat 5.7.c) de les bases reguladores, l'estudiant que no s'hagi matriculat de la quantitat de
crèdits que exigeixen els punts 2.2.2 i 2.2.3 de les bases reguladores durant el curs 2018-2019 o el curs
2019-2020 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, mitjançant un escrit signat per la gestió
acadèmica de la universitat en què estigui matriculat.

Article 11
Les dades que especifica l'annex d'aquesta convocatòria, de renda familiar disponible i de patrimoni, fan
referència a l'exercici fiscal de l'any 2018.

Article 12
Les subvencions que preveu aquesta convocatòria es regeixen per:
a) La Resolució EMC/1554/2020, de 26 de juny, per la qual s'aproven les bases reguladores d'ajuts per a
estudiants universitaris de les comarques de l'Alt Pirineu, la Vall d'Aran i el Solsonès.
b) La normativa general de subvencions.

Article 13
13.1 L'òrgan competent per a l'ordenació i la instrucció d'aquesta convocatòria és la persona titular de la
direcció executiva de l'AGAUR.
13.2 La resolució de la convocatòria correspon al Consell de Direcció de l'AGAUR i, per delegació, a la CEAU o la
persona que n'ocupi la presidència, segons l'Acord del Consell de Direcció de 5 de desembre de 2002
(Resolució UNI/73/2003, de 14 de gener, DOGC núm. 3808, de 27.1.2003).
13.3 El termini legal màxim per resoldre aquesta convocatòria és de sis mesos, a comptar de la publicació
d'aquesta convocatòria al DOGC. Un cop hagi transcorregut aquest termini sense resolució expressa, l'ajut
sol·licitat s'entendrà desestimat per silenci administratiu.
13.4 La resolució de concessió dels ajuts es publicarà al tauler electrònic de l'Administració de la Generalitat de
Catalunya. Per tal de fer-ne més difusió, i a efectes informatius, el resultat de la concessió es podrà consultar
al web de l'AGAUR i al de la Secretaria d'Universitats i Recerca.
13.5 Contra la resolució de concessió, que exhaureix la via administrativa, les persones interessades poden
interposar, amb caràcter potestatiu, un recurs de reposició davant el president o la presidenta de la CEAU, en
el termini d'un mes des de l'endemà de la seva publicació al tauler electrònic de l'Administració de la
Generalitat de Catalunya, o bé poden interposar directament un recurs contenciós administratiu davant el
Jutjat Contenciós Administratiu de Barcelona, en el termini de dos mesos a comptar 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.

Article 14
Contra aquesta resolució, que exhaureix la via administrativa, les persones interessades poden interposar, amb
caràcter potestatiu, un recurs de reposició davant el president o la presidenta de la CEAU, en el termini d'un
mes des de l'endemà de la seva publicació al DOGC, o bé poden interposar directament un recurs contenciós
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administratiu davant el Jutjat Contenciós Administratiu de Barcelona, en el termini de dos mesos a comptar 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, 10 de juliol de 2020

P. d. (Resolució UNI/73/2003, de 14.1.2003, DOGC núm. 3808, de 27.1.2003)
M. Victòria Girona Brumós
Presidenta de la Comissió Executiva d'Ajuts Universitaris

ANNEX
Requisits de caràcter econòmic

I. Determinació de la renda computable
1. Per a la concessió dels ajuts que es convoquen mitjançant aquesta resolució, se seguirà el procediment i
s'aplicaran els llindars de renda i patrimoni familiars que fixa aquest annex.
2. La renda familiar, a l'efecte de l'ajut, s'obté per agregació de les rendes de cadascun dels membres
computables de la unitat familiar que hagin obtingut ingressos de qualsevol naturalesa calculada segons el que
indiquen els paràgrafs següents i de conformitat amb la normativa reguladora de l'impost sobre la renda de les
persones físiques estatal. A efectes d'aquests ajuts, es computarà l'exercici del 2018.
3. Per determinar la renda dels membres computables que hagin presentat la declaració de l'IRPF, es procedeix
de la manera següent:
a) 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 del 2013 al 2017, i el saldo net negatiu dels rendiments del capital
mobiliari del 2013 al 2017 que cal integrar a la base imposable de l'estalvi.
b) D'aquest resultat es resta la quota resultant de l'autoliquidació.
4. Per determinar la renda dels membres computables que obtinguin ingressos propis i que no hagin presentat
la 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 la persona 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.

II. Membres computables
1. A l'efecte d'aquesta convocatòria, són membres computables de la unitat familiar el pare i la mare o, si
escau, el tutor o la persona encarregada de la guarda i protecció del menor, la persona sol·licitant, les
germanes o els germans solters menors de 25 anys que convisquin al domicili familiar el dia 31 de desembre
de 2018, o els de més edat si es tracta de persones amb discapacitat física, psíquica o sensorial, així com els
ascendents dels pares si resideixen al mateix domicili, amb el certificat municipal corresponent. Aquesta
informació es contrasta amb l'administració corresponent o es demana a la persona sol·licitant.
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 estiguin unides en una relació anàloga, així com
els fills o les filles, si n'hi ha, que convisquin al mateix domicili.
A l'efecte d'aquesta convocatòria, s'entén per relació anàloga la que compleix els requisits que disposa la Llei
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25/2010, de 29 de juliol, del llibre segon del Codi civil de Catalunya, relatiu a la persona i la família, així com
qualsevol altra relació afectiva assimilable encara que no compleixi els requisits que estableixen els apartats a),
b) i c) de l'article 234.1.a) de la llei esmentada.
2. En cas de divorci o separació legal o de fet dels pares, no es considera membre computable la persona que
no convisqui amb la persona sol·licitant de l'ajut. Això no obstant, té la consideració de membre computable, si
escau, el nou o la nova cònjuge o la persona unida per relació anàloga, les rendes i el patrimoni de la qual es
tenen en compte i s'inclouen en el còmput de la renda i el patrimoni familiar. Així mateix, té la consideració de
membre computable la persona amb ingressos propis que, a la data referida, convisqui al domicili amb el
sol·licitant quan no tingui relació de parentesc i no es pugui justificar un lloguer de pis compartit. Quan el
règim de custòdia dels fills sigui custòdia compartida, es considera membre computable el pare i la mare del
sol·licitant de l'ajut, els fills comuns i els ascendents del pare o la mare que justifiquin la residència al mateix
domicili familiar que els anteriors amb el certificat municipal de convivència.
3. En cas que la persona sol·licitant sigui una persona menor d'edat en situació d'acollida, és aplicable a la
família d'acollida el que disposen els paràgrafs anteriors. Quan es tracti d'una persona major d'edat, tindrà la
consideració de persona no integrada a la unitat familiar, a aquest efecte, sempre que no subsisteixin les
circumstàncies d'integració amb la família d'acollida i s'acrediti degudament.
4. En els casos en què algun dels membres de la unitat familiar tingui domicili fiscal al País Basc o a la
Comunitat Foral de Navarra, s'ha de presentar la fotocòpia de la declaració de la renda corresponent a l'any
2018.
5. En els casos en què algun membre de la unitat familiar tingui ingressos que procedeixin de l'estranger, ha
de presentar el resum d'ingressos anuals de l'any 2018. En aquest cas, es podran consignar els ingressos de la
família en la moneda pròpia del país en què obtinguin els ingressos. El càlcul del contravalor en euros es farà
aplicant el tipus oficial que doni un resultat menor i que hagi tingut la moneda respectiva el primer dia hàbil de
2019.
6. No s'accepten canvis en el nombre de membres computables de la unitat familiar, llevat que aquesta
modificació es justifiqui adequadament.

III. Deduccions de la renda familiar
1. Per poder tenir en compte les deduccions que s'especifiquen en els paràgrafs següents, s'ha d'acreditar que
les situacions que donen dret a la deducció es donaven el 31 de desembre de 2018.
2. Un cop obtinguda la renda familiar a l'efecte de l'ajut segons el que estableixen els apartats anteriors,
s'aplicaran les deduccions següents:
a) El 50 % dels ingressos aportats per qualsevol membre de la família diferent dels sustentadors principals.
b) 525 euros (cinc-cents vint-i-cinc euros) per cada germà o germana, incloent-hi la persona sol·licitant, que
convisqui al domicili familiar en el cas de famílies nombroses o monoparentals de categoria general, i 800
euros (vuit-cents euros) si es tracta de famílies nombroses o monoparentals de categoria especial. La deducció
aplicable a la persona sol·licitant serà de 2.000 euros (dos mil euros) quan 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 seran computables en relació amb els fills o les filles que la formin.
c) 1.811 euros (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 (dos mil vuit-cents vuitanta-un euros) quan la disminució sigui de grau
igual o superior al 65 %, i de 4.000 euros (quatre mil euros) en cas que sigui la mateixa persona sol·licitant
l'afectada per la discapacitat de grau igual o superior al 65 %.
d) 1.176 euros (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'acredita aportant una fotocòpia de la matrícula i el contracte de lloguer.
e) El llindar de renda familiar aplicable s'incrementarà en un 20 % si la persona sol·licitant és òrfena absoluta i
menor de 25 anys.

IV. Llindars de renda
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Els llindars de renda familiar que no es poden superar d'acord amb aquesta resolució són els següents:
Famílies de dos membres: 38.211,14 euros (trenta-vuit mil dos-cents onze euros amb catorze cèntims).
Famílies de tres membres: 43.194,50 euros (quaranta-tres mil cent noranta-quatre euros amb cinquanta
cèntims).
Famílies de quatre membres: 48.349,22 euros (quaranta-vuit mil tres-cents quaranta-nou euros amb vint-idos cèntims).
Famílies de cinc membres: 53.244,77 euros (cinquanta-tres mil dos-cents quaranta-quatre euros amb
setanta-set cèntims).
Famílies de sis membres: 56.944,79 euros (cinquanta-sis mil nou-cents quaranta-quatre euros amb setantanou cèntims).
Famílies de set membres: 60.597,18 euros (seixanta mil cinc-cents noranta-set euros amb divuit cèntims).
Famílies de vuit membres: 64.236,44 euros (seixanta-quatre mil dos-cents trenta-sis euros amb quarantaquatre cèntims).
A partir del vuitè membre, s'han d'afegir 3.391 euros (tres mil tres-cents noranta-un euros) per cada membre
computable.

V. Llindars indicatius de patrimoni familiar
1. Es denegarà l'ajut, independentment de la renda familiar (calculada segons el que disposen els paràgrafs
anteriors), quan el valor dels elements indicatius del patrimoni del conjunt dels membres computables de la
família superi algun o alguns dels llindars següents:
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 euros (seixanta mil euros). En el cas dels municipis
en què 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 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 revisats el 2011
Per 0,32, els revisats el 2012
Per 0,34, els revisats el 2013
Per 0,36, els revisats del 2014 al 2018
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 construccions situades en finques rústiques, exclòs el valor cadastral
de la construcció que constitueixi l'habitatge habitual, no pot superar els 60.000 euros (seixanta mil) euros. Es
poden aplicar a les construccions esmentades els coeficients multiplicadors, en funció de l'any en què s'hagi
efectuat la darrera revisió cadastral, que indica l'apartat a) anterior.
c) La suma dels valors cadastrals de les finques rústiques que pertanyin a la unitat familiar (excloent-ne el
valor cadastral de la construcció que constitueixi l'habitatge habitual) no pot superar la quantitat de 15.000
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euros (quinze mil euros) per cada membre computable de la unitat familiar.
d) 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 a l'adquisició o la rehabilitació de
l'habitatge habitual i, si escau, la renda bàsica d'emancipació, no pot superar els 1.785 euros (mil set-cents
vuitanta-cinc euros).
No es tenen en compte, als efectes previstos en aquest apartat, les subvencions rebudes per a l'adquisició o la
rehabilitació del domicili habitual, la renda bàsica d'emancipació, els premis en metàl·lic o en espècie obtinguts
per la participació en jocs, concursos, rifes o combinacions aleatòries fins a un límit de 1.500 euros (mil cinccents euros). Els guanys patrimonials derivats d'aquests premis es computen d'acord amb la normativa de
l'impost sobre la renda de les persones físiques pel seu valor el 31 de desembre de 2018.
2. També es denegarà l'ajut si algun membre computable de la unitat familiar és titular de qualsevol activitat
econòmica amb un volum de facturació l'any 2018 superior als 155.500 euros (cent cinquanta-cinc mil cinccents euros).
a) Ingressos procedents d'activitats econòmiques en estimació directa o en estimació objectiva.
b) Ingressos dels membres computables procedents d'una participació, igual o superior al cinquanta per cent,
en activitats econòmiques desenvolupades a través d'entitats sense personalitat jurídica o qualsevol altra mena
d'entitat jurídica, un cop aplicat el percentatge de participació en els ingressos totals de les activitats.
3. 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, excloent-ne
la persona sustentadora principal i el seu o la seva cònjuge o la persona unida per una relació anàloga.
4. En cas que l'AEAT no disposi de dades tributàries sobre algun membre de la unitat familiar de la persona
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, l'ajut s'exclourà per desistiment.
5. 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. En cas que no aporti la
documentació requerida, l'ajut s'exclourà per desistiment.
6. L'ocultació de qualsevol font de renda o element patrimonial dóna lloc a la denegació de l'ajut sol·licitat o a
la modificació de la resolució de concessió.
7. Per intensificar el control que eviti el frau en les declaracions encaminades a obtenir l'ajut, l'AGAUR pot
determinar que es produeix l'ocultació a què es refereix l'apartat anterior a través de qualsevol mitjà de prova
i, en particular, mitjançant les dades de què disposi qualsevol altre òrgan de les administracions públiques.
8. 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.

(20.199.059)
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DISPOSICIONS
DEPARTAMENT D'EMPRESA I CONEIXEMENT
AGÈNCIA DE GESTIÓ D'AJUTS UNIVERSITARIS I DE RECERCA
RESOLUCION EMC/1745/2020, de 10 de junhsèga, que daurís era convocacion d’ajudes entà estudiants
universitaris des comarques deth Naut Pirenèu, era Val d’Aran e eth Solsonés entath cors academic 20192020 (APA) (ref. BDNS 515626).
Era Lei 7/2001, de 31 de mai (DOGC num. 3407, de 12.6.2001), cree era Agéncia de Gestion d'Ajudes
Universitàries e de Recèrca (AGAUR) coma entitat de dret public qu'ajusta era sua accion ath dret privat, damb
personalitat juridica pròpria, plea capacitat d'obrar e patrimòni pròpri entath compliment des sues foncions.
Correspon ara AGAUR executar programes de borses, de prèst, de subvencions e autes activitats de sosten der
estudi universitari, dera recèrca scientifica e tecnica e dera innovacion tecnologica en Catalonha.
Era AGAUR, per mejan dera Secretaria d'Universitats e Recèrca, ei estacada ath Departament d'Entrepresa e
Coneishement, cossent damb çò que preve eth Decrèt 61/2020, de 2 de junh, de reestructuracion deth
Departament d'Entrepresa e Coneishement.
Ei Aplicable çò que dispausen eth capítol IX deth Decrèt legislatiu 3/2002, de 24 de deseme, qu'apròve eth
tèxte rehonut dera Lei de finances publiques de Catalonha, en relacion damb eth regim juridic des subvencions
e es transferiments dera Generalitat de Catalonha; era Lei 38/2003, de 17 de noveme, generau de
subvencions, e eth Reiau decrèt 887/2006, de 21 de junhsèga, qu'apròve eth Reglament dera Lei 38/2003, de
17 de noveme, generau de subvencions.
Ei aplicable er Orde ECO/172/2015, de 3 de junh, a prepaus des formes de justificacion des subvencions,
modificat per Orde VEH/79/2020, de 9 de junh.
Er Article 11 des d'Estatuts dera AGAUR, aprovadi peth Govèrn dera Generalitat de Catalonha per mejan deth
Decrèt 168/2002, d'11 de junh, dispause que correspon ath Conselh de Direccion aprovar es convocacions de
borses e subvencions, e tanben de resòlver-es. Aguestes facultats s'an delegat, damb data de 5 de deseme de
2002, en president o era presidenta dera Comission Executiva d'Ajudes Universitàries (CEAU).
En data de 6 de jlhet de 2020 s'a publicat en DOGC num. RESOLUCION EMC/1554/2020, de 26 de junh,
qu'apròve es bases reguladores d'ajudes entà estudiants universitaris des comarques deth Naut Pirenèu, era
Val d'Aran e eth Solsonés (APA).
Per tot aquerò,

Resòlvi:

Article 1
Daurir era convocacion entara concession d'ajudes a estudiants universitaris des comarques deth Naut Pirenèu,
era Val d'Aran e eth Solsonés (APA) entath cors academic 2019-2020.

Article 2
2.1 Aguesta convocacion ei finançada pera Direccion Generau d'Universitats (DGU) dera Secretaria
d'Universitats e Recèrca (SUR) deth Departament d'Entrepresa e Coneishement (EMC). Eth montant globau ei
de 392.000 èuros (tres cents nauanta dus mil èuros), que van a cargue dera partida 480.0001 deth budget
dera AGAUR entar an 2020.
2.2 Era concession des ajudes ei condicionada ara existéncia de credit apropriat e sufisent en moment dera
resolucion dera concession.
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2.3 Aguesta dotacion maximala se pòt agranir enquia un 20 % abans dera resolucion d'adjudicacion des
ajudes, sense besonh de publicar ua naua convocacion.
2.4 Era subvencion se pòt redusir totaument o parciaument abans que se'n dicte era resolucion definitiva,
coma conseqüéncia des restriccions que deriven deth compliment des objectius d'estabilitat budgetària e
sostenibilitat financèra.
2.5 Un viatge resolvuda aguesta convocacion, en cas que non s'age agotat eth montant maximau que fixe
aguest article 2.1, o ben en cas que se genèren restants derivadi des renóncies o es revocacions des ajudes
autrejades, se poderàn assignar naui autrejaments as sollicitacions estimades finaument a conseqüéncia dera
presentacion d'un recors administratiu o contenciós administratiu.

Article 3
Es subvencions que preve aguesta convocacion se regissen per:
a) Era resolucion EMC/1554/2020, de 26 de junh, qu'apròve es bases reguladores d'ajudes entà estudiants
universitaris des comarques deth Naut Pirenèu, era Val d'Aran e eth Solsonés (APA).
b) Era norma generau de subvencions.

Article 4
4.1 Eth tèrme de presentacion des sollicitacions ei d'un mes a compdar de londeman dera publicacion
d'aguesta convocacion en DOGC, e finalize tàs 14.00:00 h, ora locau de Barcelona, deth darrèr dia deth tèrme.
4.2 Es sollicitacions se pòden presentar d'acòrd damb çò que preve era basa 5 dera Resolucion
EMC/1554/2020, de 26 de junh, qu'apròve es bases reguladores d'ajudes entà estudiants universitaris des
comarques deth Naut Pirenèu, era Val d'Aran e eth Solsonés (APA).

Article 5
Eth periòde d'aguesta convocacion ei eth cors academic 2019-2020 e, donques, pendent aguest cors cau èster
matriculat o matriculada en ua universitat deth sistèma universitari catalan en uns estudis encaminadi a obtier
un títol oficiau de grad.

Article 6
En certificat municipau de convivéncia que descriu era basa 5.7.a) des bases reguladores, era data
d'inscripcion en recensament dera persona sollicitaira deu èster anteriora o parièra ar 1 de gèr de 2017, e se
deu mantier ininterrompudament enquiath cors academic 2019-2020 complèt. Es persones que s'agen recensat
en ua data posteriora ar 1 de gèr de 2017 deuen presentar era documentacion acreditatiua deth centre
d'ensenhament a on era persona sollicitaira a estudiat eth cors 2016-2017 o quinsevolh auta documentacion
acreditatiua d'aguesta circonstància.

Article 7
En dorsièr academic complèt qu'especifique era basa 5.7.b) des bases reguladores, deuen figurar es matèries
matriculades pendent eth cors 2019-2020 e es qualificacions e es credits academics matriculadi e obtengudi
pendent eth cors 2018-2019 en cada ua d'aguestes matèries e era convocacion ena quau s'an obtengut, en cas
des persones sollicitaires que non agen iniciat, peth prumèr còp, estudis universitaris pendent eth cors 20192020.

Article 8
Era matricula deth cors academic actuau, especificada ena basa 5.7.d) des bases reguladores, hè referéncia ath
cors 2019-2020.
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Article 9
Era matricula deth cors academic anterior, especificada ena basa 5.7.e) des bases reguladores, hè referéncia
ath cors 2018-2019.

Article 10
Cossent damb er apartat 5.7.c) des bases reguladores er escolan que non s'age matriculat dera quantitat de
credits qu'exigissen es punts 2.2.2 e 2.2.3 des bases reguladores pendent eth cors 2018-2019 o eth cors
2019-2020 deu justificar que s'a matriculat deth nombre maximau de credits d'acòrd damb era organizacion
administrativa deth centre o damb motiu de finalizar es estudis, per mejan d'un escrit signat pera gestion
academica dera universitat a on sigue matriculat.

Article 11
Es donades qu'especifique er annèxe d'aguesta convocacion, de renda familhau disponibla e de patrimòni, hèn
referéncia ar exercici fiscau der an 2018.

Article 12
Es subvencions que preve aguesta convocacion se regissen per:
a) Era Resolucion EMC/1554/2020, de 26 de junh, qu'apròve es bases reguladores d'ajudes entà estudiants
universitaris des comarques deth Naut Pirenèu, era Val d'Aran e eth Solsonés.
b) Era norma generau de subvencions.

Article 13
13.1 Er organ competent entara organizacion e era instruccion d'aguesta convocacion ei era persona titolara
dera direccion executiva dera AGAUR.
13.2 Era resolucion de concession correspon ath Conselh de Direccion dera AGAUR e, per delegacion, ara CEAU
o ara persona que n'ocupe era presidéncia, segons er Acòrd deth Conselh de Direccion de 5 de deseme de
2002 (Resolucion UNI/73/2003, de 14 de gèr, DOGC num. 3808, de 27.1.2003).
13.3 Eth tèrme legau maximau entà resòlver aguesta convocacion ei de sies mesi, a compdar dera publicacion
d'aguesta convocacion en DOGC. Un viatge age transcorrut aguest tèrme sense resolucion expressa, era ajuda
sollicitada se crompenerà desestimada per silenci administratiu.
13.4 Era resolucion de concession des ajudes se publicarà en taulèr electronic dera Administracion dera
Generalitat de Catalonha. Entà hèr-ne mès difusion, e a efèctes informatius, eth resultat dera resolucion se
poderà consultar en web dera AGAUR e en dera Secretaria d'Universitats e Recèrca.
13.5 Contra era resolucion de concession, qu'agote era via administrativa, es persones interessades pòden
presentar, damb caractèr potestatiu, un recors de reposicion deuant eth president o era presidenta dera CEAU,
laguens deth tèrme d'un mes dempús de londeman dera sua publicacion en taulèr electronic dera
Administracion dera Generalitat de Catalonha, o ben pòden presentar dirèctament un recors contenciós
administratiu deuant deth Jutjat Contenciós Administratiu de Barcelona, laguens deth tèrme de dus mesi a
compdar de londeman dera sua publicacion, de conformitat damb çò que preven es articles 123 e 124 dera Lei
39/2015, d'1 d'octobre, deth procediment administratiu comun des administracions publiques, e es articles 8,
14 e 46 dera Lei 29/1998, de 13 de junhsèga, reguladora dera jurisdiccion contenciosa administrativa.

Article 14
Contra aguesta resolucion, qu'agote era via administrativa, es persones interessades pòden presentar, damb
caractèr potestatiu, un recors de reposicion deuant deth president o era presidenta dera CEAU, laguens deth
tèrme d'un mes dempús de londeman dera sua publicacion en DOGC, o ben pòden presentar dirèctament un
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recors contenciós administratiu deuant eth Jutjat Contenciós Administratiu de Barcelona, laguens deth tèrme de
dus mesi a compdar de londeman dera sua publicacion, de conformitat damb çò que preven es articles 123 e
124 dera Lei 39/2015, d'1 d'octobre, deth procediment administratiu comun des administracions publiques, e
es articles 8, 14 e 46 dera Lei 29/1998, de 13 de junhsèga, reguladora dera jurisdiccion contenciosa
administrativa.

Barcelona, 10 de junhsèga de 2020

P. d. (Resolucion UNI/73/2003, de 14.1 2003, DOGC num. 3808, de 27.1.2003)
M. Victòria Girona Brumós
Presidenta dera Comission Executiva d'Ajudes Universitàries

ANNÈXE
Requisits de caractèr economic

I. Determinacion dera renda computable
1. Entara concession des ajudes que se convòquen per mejan d'aguesta resolucion, se seguirà eth procediment
e s'aplicaràn es lindaus de renda e a patrimòni familhau que fixe aguest annèxe.
2. Era renda familhau, ar efècte dera ajuda, s'obten per agregacion des rendes de cada un des membres
computables dera unitat familhau qu'agen obtengut ingrèssi de quinsevolh natura calculada segons aquerò
qu'indiquen es paragrafs següenti e de conformitat damb era norma reguladora der impòst sus era renda des
persones fisiques estatau. A efèctes d'aguestes ajudes, se computarà er exercici deth 2018.
3. Entà determinar era renda des membres computables qu'agen presentat era declaracion der IRPF, se
procedís dera manèra següenta:
a) Se some era basa imposable generau damb era basa imposable der estauvi, en tot excludir-ne es saldes
nets negatius des ganhs e es pèrtes patrimoniaus deth 2013 ath 2017, e eth salde net negatiu des rendiments
deth capitau mobiliari deth 2013 ath 2017 que cau integrar ara basa imposable der estauvi.
b) D'aguest resultat se rèste era quòta resultanta dera autoliquidacion.
4. Entà determinar era renda des membres computables qu'obtenguen ingrèssi pròpris e que non agen
presentat era declaracion der IRPF, se seguís eth procediment descrit en paragraf anterior, e deth resultat
obtengut se rèsten es despenses a compde efectuades.
Eth calcul dera renda familhau se deu hèr en totes es declaracions des diferenti membres dera unitat familhau;
mès, en cas des membres que non siguen era persona sustentadora principau o eth sòn parelh conjugau, o
persona unida per ua relacion analòga, solament se some eth 50 % deth montant resultant des declaracions
der IRPF corresponentes.

II. Membres computables
1. Ar efècte d'aguesta convocacion, son membres computables dera unitat familhau eth pair e era mair o, s'ei
eth cas, eth tutor o era persona encargada dera guarda e proteccion deth menor, era persona sollicitaira, es
fraies o es frairs fadrins menors de 25 ans que convisquen en domicili familhau eth dia 31 de deseme de 2018,
o es de mès edat se se tracte de persones damb impeditat fisica, psiquica o sensoriau, atau coma es
ascendents des pairs se residissen en madeish domicili, damb eth certificat municipau corresponent. Aguesta
informacion se contraste damb era administracion corresponenta o se demane ara persona sollicitaira.
En cas de persones sollicitaires que constituïsquen unitats familhaus independentes, tanben se considèren
membres computables es dus membres deth parelh conjugau o, s'ei eth cas, era persona ara quau siguen
unides en ua relacion analòga, atau coma es hilhs o es hilhes, se n'i a, que convisquen en madeish domicili.
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Ar efècte d'aguesta convocacion, se compren per relacion analòga era que complís es requisits que dispause
era Lei 25/2010, de 29 de junhsèga, deth libre dusau deth Còdi civiu de Catalonha, relatiu ara persona e era
familha, atau coma quinsevolh auta relacion afectiva assimilabla encara que non complisque es requisits
qu'establissen es apartats a), b) e c) der article 234.1.a) dera lei nomentada.
2. En cas de divòrci o separacion legau o de hèt des pairs, non se considère membre computable era persona
que non convisque damb era persona sollicitaira dera ajuda. Totun, a era consideracion de membre
computable, s'ei eth cas, eth nau o era naua parelh/a conjugau o era persona unida per relacion analòga, es
rendes e eth patrimòni dera quau se tien en compde e s'includissen ena computacion dera renda e eth
patrimòni familhau. Tanben, a era consideracion de membre computable era persona damb ingrèssi pròpris
que, ena data referida, convisque en domicili damb eth sollicitaire quan non aurà relacion de parentat e non se
pogue justificar un loguèr d'apartament compartit. Quan eth regim de custòdia des hilhs serà custòdia
compartida, se considère membre computable eth pair e era mair deth sollicitaire dera ajuda, es hilhs comuns
e es ascendents deth pair o era mair que justifiquen era residéncia en madeish domicili familhau qu'es
anteriors damb eth certificat municipau de convivéncia.
3. En cas qu'era persona sollicitaira sigue ua persona menor d'edat en situacion d'acuelh, ei aplicabla ara
familha d'acuelhuda çò que dispausen es paragrafs anteriors. Quan se tractarà d'ua persona major d'edat, aurà
era consideracion de persona non integrada ena unitat familhau, ad aguest efècte, cada viatge que non
subsistisquen es circonstàncies d'integracion damb era familha d'acuelhuda e s'acredite degudament.
4. Enes casi que bèth un des membres dera unitat familhau age domicili fiscau en País Basc o ara Comunitat
Forau de Navarra, se deu presentar era fotocòpia dera declaracion dera renda corresponenta ar an 2018.
5. Enes casi que bèth membre dera unitat familhau age ingrèssi que provenguen der estrangèr, li cau
presentar eth resumit d'ingrèssi annaus der an 2018. En aguest cas, se poderàn consignar es ingrèssi dera
familha ena moneda pròpria deth país a on obtenguen es ingrèssi. Eth calcul dera contra-valor en èuros se
harà en tot aplicar eth tipe oficiau que dongue un resultat menor e qu'age agut era moneda respectiva eth
prumèr dia obrant de 2019.
6. Non s'accèpten cambiaments en nombre de membres computables dera unitat familhau, levat qu'aguesta
modificacion se justifique apropriadament.

III. Deduccions dera renda familhau
1. Entà poder tier en compde es deduccions que s'especifiquen enes paragrafs següenti, cau acreditar qu'es
situacions que dan dret ara deduccion se dauen eth 31 de deseme de 2018.
2. Un viatge obtenguda era renda familhau ar efècte dera ajuda segons aquerò qu'establissen es apartats
anteriors, s'aplicaràn es deduccions següentes:
a) Eth 50 % des ingrèssi aportadi per quinsevolh membre dera familha diferenta des sustentadors principaus.
b) 525 èuros (cinc cents vint-e-cinc èuros) per cada frair o fraia, en tot includir-i era persona sollicitaira, que
convisque en domicili familhau en cas de familhes nombroses o monoparentaus de categoria generau, e 800
èuros (ueit cents èuros) se se tracte de familhes nombroses o monoparentaus de categoria especiau. Era
deduccion aplicabla ara persona sollicitaira serà de 2.000 èuros (dus mil èuros) quan serà afectada per un grad
d'impeditat parièr o superior ath 65 %. Quan era persona sollicitaira sigue era titulara dera familha nombrosa o
monoparentau, es quantitats indicades seràn computables en relacion damb es hilhs o es hilhes que la formen.
c) 1.811 èuros (mil ueit cents onze èuros) per cada frair o fraia o hilh o hilha dera persona sollicitaira, o era
madeisha, que sigue afectat o afectada d'ua diminucion, legaument qualificada, de grad parièr o superior ath
33 %. Aguesta deducció ei de 2.881 (dus mil ueit cents ueitanta-un èuros) quan era diminucion serà de grad
parièr o superior ath 65 %, e de 4.000 èuros (quate mil èuros) en cas que sigue era madeisha persona
sollicitaira era afectada per impeditat de grad parièr o superior ath 65 %.
d) 1.176 èuros (mil cent setanta sies èuros) per cada hilh o hilha menor de 25 ans que seguisque estudis
universitaris que s'ensenhen de manèra presenciau e que residisque dehòra deth domicili familhau, quan seràn
dus o mès es hilhs o es hilhes estudiantes damb residéncia dehòra deth domicili familhau per rason d'estudis
universitaris. Aguesta circonstància s'acredite en tot aportar ua fotocòpia dera matricula e eth contracte de
loguèr.
e) Eth lindau de renda familhau aplicable s'aumentarà en un 20 % s'era persona sollicitaira ei orfanèla absoluta
e menor de 25 ans.

ISSN 1988-298X

https://www.gencat.cat/dogc

DL B 38014-2007

13/14

Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya

Núm. 8182 - 21.7.2020
CVE-DOGC-A-20199059-2020

IV. Lindaus de renda
Es lindaus de renda familhau que non se pòden despassar d'acòrd damb aguesta resolucion son es següenti:
Familhes de dus membres: 38.211,14 èuros (trenta ueit mil dus cents onze èuros damb catorze centims).
Familhes de tres membres: 43.194,50 èuros (quaranta tres mil cent nauanta quate èuros damb cinquanta
centims).
Familhes de quate membres: 48.349,22 èuros (quaranta ueit mil tres cents quaranta nau èuros damb vint-edus centims).
Familhes de cinc membres: 53.244,77 èuros (cinquanta tres mil dus cents quaranta quate èuros damb setanta
sèt centims).
Familhes de sies membres: 56.944,79 èuros (cinquanta sies mil nau cents quaranta quate èuros damb setanta
nau centims).
Familhes de sèt membres: 60.597,18 èuros (seishanta mil cinc cents nauanta sèt èuros damb dètz-e-ueit
centims).
Familhes d'ueit membres: 64.236,44 èuros (seishanta quate mil dus cents trenta sies èuros damb quaranta
quate centims).
A compdar der ueitau membre, s'an d'ahíger 3.391 èuros (tres mil tres cents nauanta-un èuros) per cada
membre computable.

V. Lindaus indicatius de patrimòni familhau
1. Se denegarà era ajuda, independentament dera renda familhau (calculada segons aquerò que dispausen es
paragrafs anteriors), quan era valor des elements indicatius deth patrimòni deth conjunt des membres
computables dera familha despassarà bèth un o bèri uns des lindaus següenti:
a) Era soma des valors cadastraus des finques urbanes qu'apartenguen ara unitat familhau, en tot excludir-ne
er abitatge abituau, non pòt despassar era quantitat de 60.000 èuros (seishanta mil èuros). En cas des
municipis enes quaus era data d'efècte dera darrèra revision cadastrau sigue er 1 de gèr de 1990 e eth 31 de
deseme de 2002, se multipliquen es valors per 0,49. Eth cas que era data d'aguesta revision sigue posteriora
ath 31 de deseme de 2002, es valors cadastraus se multipliquen pes coeficients següenti:
Per 0,43, es revisadi en 2003
Per 0,37, es revisadi en 2004
Per 0,30, es revisadi en 2005
Per 0,26, es revisadi en 2006
Per 0,25, es revisadi en 2007
Per 0,25, es revisadi en 2008
Per 0,26, es revisadi en 2009
Per 0,28, es revisadi en 2010
Per 0,30, es revisadi en 2011
Per 0,32, es revisadi en 2012
Per 0,34, es revisadi en 2013
Per 0,36, es revisadi deth 2014 ath 2018
En cas des municipis plaçadi ena Comunitat Forau de Navarra, era valor cadastrau se multiplique per 0,5.
b) Era soma des valors cadastraus des construccions plaçades en finques rustiques, excludida era valor
cadastrau dera construccion que constituïsque er abitatge abituau, non pòt despassar es 60.000 èuros
(seishanta mil) èuros. Se pòden aplicar as construccions nomentades es coeficients multiplicadors, en foncion
der an que s'age efectuat era darrèra revision cadastrau, qu'indique er apartat a) anterior.
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c) Era soma des valors cadastraus des finques rustiques qu'apartenguen ara unitat familhau (en tot excludir-ne
era valor cadastrau dera construccion que constituïsque er abitatge abituau) non pòt despassar era quantitat
de 15.000 èuros (quinze mil èuros) per cada membre computable dera unitat familhau.
d) Era soma des rendements nets redusidi deth capitau mobiliari mès es saldes nets positius de ganhs e pèrtes
patrimoniaus dera unitat familhau, en tot excludir-ne es subvencions recebudes entara aquisicion o era
reabilitacion der abitatge abituau e, s'ei eth cas, era renda basica d'emancipacion, non pòt despassar es 1.785
èuros (mil sèt cents ueitanta cinc èuros).
Non se tien en compde, as efèctes previsti en aguest apartat, es subvencions recebudes entara aquisicion o era
reabilitacion deth domicili abituau, era renda basica d'emancipacion, es prèmis en sòs o en espècia obtengudi
pera participacion en jòcs, concorsi, tòies o combinacions aleatòries enquia un limit de 1.500 èuros (mil cinc
cents èuros). Es ganhs patrimoniaus derivadi d'aguesti prèmis se computen d'acòrd damb era norma der
impòst sus era renda des persones fisiques pera sua valor eth 31 de deseme de 2018.
2. Tanben se denegarà era ajuda se bèth membre computable dera unitat familhau ei titular de quinsevolh
activitat economica damb un volum de facturacion er an 2018 superior as 155.500 èuros (cent cinquanta cinc
mil cinc cents èuros).
a) Ingrèssi procedenti d'activitats economiques en estimacion dirècta o en estimacion objectiva.
b) Ingrèssi des membres computables provienti d'ua participacion, parièra o superiora ath cinquanta per cent,
en activitats economiques desvolopades a trauès d'entitats sense personalitat juridica o quinsevolh auta sòrta
d'entitat juridica, un viatge aplicat eth percentatge de participacion enes ingrèssi totaus des activitats.
3. Ar efècte dera computacion dera valor des elements patrimoniaus descriti en apartat anterior, se dedusís eth
50 % dera valor des elements patrimoniaus qu'apartenguen a quinsevolh membre computable dera familha, en
tot excludir-ne era persona sustentadora principau e eth sòn o era sua parelh/a conjugau o era persona unida
per ua relacion analòga.
4. En cas que era AEAT non dispause de donades tributàries sus bèth membre dera unitat familhau dera
persona sollicitaira dera ajuda, era madeisha persona sollicitaira deuerà hèr apòrt d'informacion digna de fe sus
era situacion economica dera sua renda e eth sòn patrimòni; en cas contrari, era ajuda s'excludirà per
desistiment.
5. Tanben, en cas que i age problèmes tecnics qu'empedisquen o dificulten era cession des donades per part
dera AEAT, se pòt requerir ara persona sollicitaira dera ajuda que presente eth certificat resumit dera
declaracion annau der IRPF o eth certificat d'imputacions des membres computables dera familha. En cas que
non apòrte era documentacion requerida, era ajuda s'excludirà per desistiment.
6. Era ocultacion de quinsevolh hònt de renda o element patrimoniau da lòc ara denegacion dera ajuda
sollicitada o ara modificacion dera resolucion de concession.
7. Entà intensificar eth contraròtle qu'evite era fraudaria enes declaracions encaminades tà obtier era ajuda,
era AGAUR pòt determinar que se produsís era ocultacion referida en apartat anterior per mejan de quinsevolh
mejan de pròva e, en particular, per mejan des donades a disposicion de quinsevolh aute organ des
administracions publiques.
8. Entath corròp de circonstàncies que concorren en cada cas concrèt, se pòt apreciar era existéncia de
distorsion des requisits de besonh entara concession dera ajuda o era ocultacion des circonstàncies que
n'aurien determinat era denegacion. En aguesti casi se denegarà era ajuda sollicitada, se modificarà era
resolucion dera sua concession o s'acordarà eth remborsament dera ajuda autrejada.
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