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Guia per a la presentació d’al·legacions i/o recurs procediment 

EQUITAT 2020 (curs 2020-2021) 
 

 

Com es presenten les al·legacions a una proposta de resolució provisional o 

un recurs a la resolució? 

En cas que no estigueu d’acord amb la proposta de resolució o resolució jurídica, podeu presentar 

un escrit d’al·legacions i/o el recurs, respectivament a l’AGAUR. 

 

Els motius de denegació/exclusió són els que es descriuen en l’annex 1 i en l’annex 2.  

 

A continuació s'indiquen els passos que haureu de seguir per a presentar l’al·legació. 

 

1. Descarregueu el document d’escrit d’al·legacions/recurs i empleneu-lo. En aquest escrit heu 

de fer una explicació o justificació argumentada del motiu o motius pels quals manifesteu la 

vostra disconformitat per la denegació/exclusió. En cas de disposar de documents 

justificatius dels arguments exposats els haureu d’adjuntar.  

 

2. Una vegada emplenat i signat el document d’escrit d’al·legacions/recurs l’haureu de 

presentar a l’AGAUR amb la documentació justificativa que correspongui, si és el cas.  

 

De quines vies disposeu per presentar les al·legacions i/o el recurs a 

l’AGAUR?  

Podeu presentar les al·legacions i/o el recurs a l’AGAUR fent ús de qualsevol de les vies següents: 

 

➢ Preferentment fent ús del tràmit en línia de Petició genèrica, adreçada a l’Agència de Gestió 

d’Ajuts Universitaris i de Recerca (AGAUR). 

➢ A través de qualsevol registre de la Generalitat de Catalunya o de qualsevol òrgan que 

pertanyi a l’Administració General de l’Estat, de les Comunitats Autònomes, Diputacions 

Provincials, Capítols i Consells Insulars i als Ajuntaments dels Municipis amb conveni 

subscrit vigent i en les representacions diplomàtiques o en les oficines consulars d’Espanya 

a l’estranger. 

➢ En les oficines de Correos, modalitat correu administratiu certificat amb una còpia de 

l’escrit d’al·legacions i/o el recurs i amb el sobre obert, adreçant l’escrit d’al·legacions i/o el 

recurs a l’AGAUR, Passeig Lluís Companys, 23, 08010 de Barcelona.  

https://agaur.gencat.cat/web/.content/Documents/AGAUR/Model_recurs_allegacio_nou_logo_2018.pdf
https://agaur.gencat.cat/web/.content/Documents/AGAUR/Model_recurs_allegacio_nou_logo_2018.pdf
https://web.gencat.cat/ca/tramits/tramits-temes/Peticio-generica?evolutiuTramit=1
http://sac.gencat.cat/sacgencat/AppJava/registre.jsp
https://www.correos.es/ss/Satellite/site/pagina-inicio/sidioma=ca_ES
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➢ Presencialment en el registre de l’AGAUR, únicament amb cita prèvia que s’ha de sol·licitar 

a través del web de l’AGAUR. 

 

Com heu de presentar les al·legacions i/o el recurs fent ús del tràmit 

telemàtic de petició genèrica? 

En cas d’optar per la presentació de les al·legacions i/o el recurs mitjançant el tràmit telemàtic de 

petició genèrica haureu de seguir els passos següents: 

 

1. Descarregueu-vos el formulari de petició genèrica. 

 

Per descarregar-vos el formulari seguiu les instruccions sobre com descarregar formularis 

PDF des del navegador sigui Chrome o Firefox. 

 

2. Ompliu el formulari de petició genèrica (els camps en color vermell són obligatoris): dades 

d’identificació de la persona sol·licitant de la beca/ajut, motiu de la petició genèrica, 

especificació del Departament de la Generalitat de Catalunya  a on s’adreça la petició, 

documentació annexa, etc. 

 

o En l’apartat “on va adreçada” de la petició genèrica heu d’indicar l’Agència de 

Gestió d’Ajuts Universitaris i de Recerca (AGAUR). 

 

o En l’apartat de Documentació annexa heu d’adjuntar el document d’escrit 

d’al·legacions i/o de recurs, degudament signat,  i la resta de documentació 

justificativa dels arguments o fets exposats.  

 

3. Accepteu les condicions, valideu i deseu el formulari de petició genèrica en el vostre 

ordinador. 

 

4. Torneu a la pàgina gencat i aneu a l’apartat “Enviar a tramitar i rebre l’acusament de 

rebuda”. 

 

Per enviar el document de petició genèrica heu d’anar a l’apartat “tria un fitxer” cercar en 

el vostre ordinador el document PDF de petició genèrica que us heu guardat, seleccionar-lo 

i prémer el botó “Enviar”  

 

Us generarà un acusament de rebuda, amb el número de registre i el codi ID que identifica 

el tràmit de petició genèrica.  

https://agaur.gencat.cat/ca/contacte/index.html
https://web.gencat.cat/ca/tramits/tramits-temes/Peticio-generica?evolutiuTramit=1
https://web.gencat.cat/ca/tramits/com-tramitar-en-linia/configuracio-adobe-reader/index.html
https://web.gencat.cat/ca/tramits/com-tramitar-en-linia/configuracio-adobe-reader/index.html
https://ovt.gencat.cat/gsitgf/AppJava/traint/renderitzar.do?reqCode=inicial&set-locale=ca_ES&idioma=ca_ES&idServei=ING001SOLC&urlRetorn=https%3A%2F%2Fweb.gencat.cat%2Fca%2Ftramits%2Ftramits-temes%2FPeticio-generica%3Fmoda%3D1&tpst=ae56fd5821cffc7f4784ac8db0c0e1a0
https://ovt.gencat.cat/gsitgf/AppJava/traint/renderitzar.do?reqCode=inicial&set-locale=ca_ES&idioma=ca_ES&idServei=ING001SOLC&urlRetorn=https%3A%2F%2Fweb.gencat.cat%2Fca%2Ftramits%2Ftramits-temes%2FPeticio-generica%3Fmoda%3D1&tpst=ae56fd5821cffc7f4784ac8db0c0e1a0
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Com heu de presentar les al·legacions i/o el recurs per correu administratiu 

certificat? 

Haureu de presentar l’escrit d’al·legacions i/o el recurs, amb la documentació justificativa que 

correspongui, en qualsevol oficina de Correos, amb una còpia de l’escrit d’al·legacions/recurs i amb 

el sobre obert sense tancar.  En l’oficina de correus es tramitarà el vostre escrit d’al·legacions i/o el 

recurs com un certificat, amb la diferència que us segellaran tant l’original com la còpia del vostre 

escrit d’al·legacions/recurs. El segell en ambdós escrits és per tal de verificar la data de tramesa i 

per validar el contingut. 

 

Vosaltres us quedareu amb la còpia de l’escrit d’al·legacions/recurs, segellada per l’oficina de 

correus, que us servirà per poder demostrar el contingut enviat i, també, que la data de tramesa 

compleix amb el termini d’entrega del tràmit. 

 

La data del segell de l’oficina de correus  que consti en el vostre escrit d’al·legacions/recurs tindrà 

els efectes d’inici de còmput dels terminis.  

 

 

  

 
 

➢ Les al·legacions/recursos que s’enviïn per correu electrònic NO s’acceptaran. 

➢ Les al·legacions/recursos mal fonamentats i/o sense documentació que 

justifiqui el fet al·legat/recorregut seran desestimats. 

➢ Si voleu canviar la vostra unitat familiar (per exemple d’independent a afegir els 

pares), cal que empleneu el document Modifica la teva unitat familiar i 

l’adjunteu signat pels familiars que s’hauran d’incloure, i amb els NIF/NIE 

corresponents, juntament amb l’al·legació/recurs. 

➢ Els documents justificatius cal que siguin oficials o bé que hagin estat registrats 

al registre corresponent. 

 

https://www.correos.es/ss/Satellite/site/pagina-inicio/sidioma=ca_ES
https://agaur.gencat.cat/web/.content/Documents/UNIVERSITATS/MATRC_EQUITAT/Formulari_autoritzacio_modificacio_unitatfamiliar_acc.docx
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Annex 1 
 

Descripció de motius de denegació per fora de trams 

 

En cas que la vostra beca s’hagi resolt amb el resultat Fora de trams vol dir que la renda familiar és 

superior a la que s’estableix en la convocatòria per als trams 1 i 2 o bé que supereu algun altre 

llindar econòmic (vegeu els articles 3 i 4 de l’apartat IV- Càlcul del llindar se renda familiar i de 

patrimoni, la convocatòria). 

 

A continuació us fem una descripció dels diferents motius que causen la denegació de la beca 

Equitat (curs 2020-2021) i, en conseqüència, l’obtenció del resultat de Fora de trams.  

 

Descripció Significat 

El conjunt d'elements patrimonials supera 

els llindars patrimonials establerts a les 

bases de la convocatòria 

Supereu el llindar de percentatge 

patrimonial establert a la convocatòria. 

Per comprovar el càlcul fet tingueu present 

que hi intervenen tres valors: 

• els rendiments del capital 

mobiliari (màxim 1.785 €), 

• el valor cadastral de les finques 

urbanes (màxim 42.900 €), 

• el valor de les finques rústiques 

(13.130 € per cada membre 

computable) 

Es calcula quin percentatge representa cada 

element respecte al llindar màxim establert 

a la convocatòria, es sumen els tres 

percentatges i si el resultat supera el 100 %, 

es denega la beca 

El valor cadastral de les finques urbanes 

(exclòs l'habitatge habitual) i/o de les 

finques rústiques supera els llindars 

patrimonials establerts a les bases de la 

convocatòria 

El conjunt de finques urbanes i/o rústiques 

supera el llindar establert a la convocatòria 
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Descripció Significat 

La suma dels rendiments nets del capital 

mobiliari més el saldo net de guanys i 

pèrdues patrimonials supera els llindars 

patrimonials establerts a les bases de la 

convocatòria 

Supereu el llindar de rendiments de capital 

mobiliari establert a la convocatòria (1.785 € 

anuals).  

No té res a veure amb finques. No s'haurien 

de comptar les subvencions per l'adquisició 

(inclòs l’ajut per al pagament del lloguer) o la 

rehabilitació de l'habitatge habitual, la renda 

bàsica d'emancipació, etc. 

Superar el volum de negoci Supereu el llindar de volum de negoci 

establert a la convocatòria  (155.500 € 

anuals). Aquest llindar de volum són els 

ingressos bruts 

Superar els llindars de renda, segons dades 

de l'AEAT de la vostra unitat familiar 

Supereu els llindars de renda establerts a la 

convocatòria. Aquest llindar varia en funció 

dels membres computables de cada unitat 

familiar 
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Annex 2 
 

Descripció dels motius d’exclusió  

En cas que la vostra  beca s’hagi resolt amb el resultat d’exclusió vol dir que no compliu algun dels 

requisits que s’estableixen en la convocatòria. També podeu estar exclosos per manca de 

justificació d’allò establert en la convocatòria (vegeu l’apartat IV- Càlcul del llindar se renda familiar 

i de patrimoni, de la convocatòria).  

 

A continuació us fem una descripció dels diferents motius que poden causar l’exclusió de la beca 

Equitat (curs 2020-2021). Els agrupem en 5 grups o categories que són les següents: 

 

1. Incompliment de l’objecte de la convocatòria. 

2. Incompliment dels requisits generals. 

3. Incompliment dels requisits de renda i de patrimoni. 

4. Per no haver-se pogut calcular la renda i el patrimoni familiar. 

5. Altres motius. 

 

Podeu consultar, tot seguit, el detall (descripció) del motiu d’exclusió i l’explicació o significat. En el 

punt 4 se detalla, a més, la documentació que hauríeu de presentar juntament amb l’al·legació. 

 

 

1. Incompliment de l’objecte de la convocatòria 

 

Descripció Significat 

No complir els terminis establerts per a la 

presentació de la sol·licitud (estudis 

universitaris) i/o documents 

Heu presentat la sol·licitud de beca Equitat 

fora de termini 

Estar en el tram 1 i no haver sol·licitat la 

beca de caràcter general (del Ministeri) per a 

estudis universitaris  

Per obtenir la beca equitat amb la minoració 

associada al tram 1 de renda familiar, cal 

haver sol·licitat la beca de caràcter general 

del Ministeri per a estudis universitaris. En 

cas que l’estudiant tingui domicili familiar al 

País Basc cal haver sol·licitat la beca de 

caràcter general d’estudis universitaris de la 

seva comunitat autònoma (vegeu l'article 1.3 

de l’annex, apartat I-Modalitat A: 

Procediment Equitat de la convocatòria) 
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2. Incompliment dels requisits generals  

 

Descripció Significat 

No tenir el permís de residència, d'acord 

amb les bases de la convocatòria (vegeu 

l’article 2.1.d de l’annex, apartat I-Modalitat 

A: Procediment Equitat de la convocatòria) 

No teniu permís de residència vigent en data 

31 de desembre de l'any anterior al de la 

convocatòria 

No estar matriculat a la universitat i/o als 

estudis oficials per als quals sol·licita l'ajuda 

No esteu matriculat/matriculada  a la 

universitat que heu indicat a la sol·licitud de 

beca o bé ho esteu en uns estudis NO-

oficials, d'acord amb les dades acadèmiques 

facilitades per la vostra universitat 

Haver causat baixa en el centre d'estudis 

abans de la finalització del curs. 

Us heu donat de baixa a la vostra universitat 

i, consegüentment, no podeu ser 

beneficiari/ària de beca atès que no esteu 

matriculats a cap estudi universitari, d'acord 

amb les dades acadèmiques facilitades per la 

vostra universitat 

Posseir títol, o estar en disposició legal 

d'obtenir-lo, del mateix o superior nivell al 

dels estudis per als quals sol·licita la beca 

Si esteu estudiant un grau, significa que 

consta que teniu uns estudis de grau/màster 

finalitzats previs.  

Si esteu estudiant un màster, consta que 

teniu uns estudis de màster finalitzats previs 

(vegeu l'article 2.2 de l’annex, apartat I-

Modalitat A: Procediment Equitat de la 

convocatòria) 

Sol·licitar beca o ajut per a estudis no 

emparats per la convocatòria. 

Els vostres estudis no entren dins els estudis 

contemplats per la convocatòria, d’acord 

amb les dades facilitades per la vostra 

universitat (vegeu els articles 2.1.a i 2.1.b de 

l’annex, apartat I-Modalitat A: Procediment 

Equitat de la convocatòria) 

Haver sol·licitat o gaudir d'una beca o ajut 

incompatible o haver presentat dues 

sol·licituds pel mateix centre 

Gaudiu d'una beca, l'objecte de la qual 

coincideix amb el de la beca Equitat, o bé 

heu fet dues sol·licituds de beca per al curs 

actual 2020-2021 
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Descripció Significat 

Estar matriculat/matriculada en un centre no 

autoritzat. 

Poden optar a aquesta beca les persones 

matriculades a un centre propi d'una 

universitat pública de Catalunya o la UOC o 

als centres adscrits que consten a l'apartat 

2.1.b (vegeu l'article 2.1 de l’annex, apartat 

I-Modalitat A: Procediment Equitat de la 

convocatòria) 

 

3. Incompliment dels requisits de renda i de patrimoni 

 

Descripció Significat 

Els ingressos que consten de la unitat 

familiar no es consideren suficients per fer 

front a les despeses 

S'han detectat uns ingressos que 

objectivament estan per sota del nivell de 

despeses bàsiques d'una unitat familiar (les 

mínimes necessàries per viure: alimentació, 

despeses llar, etc.) (vegeu l’article 6.5 de 

l’annex, apartat III-Disposicions comunes a 

les modalitats A i B de la convocatòria) 

No acreditar suficientment segons el parer 

de la Comissió competent la independència 

econòmica i/o familiar 

 

La persona sol·licitant no ha acreditat 

fefaentment la seva independència 

econòmica i/o familiar 

S'ha considerat que no podeu formar una 

unitat familiar independent atès que no sou 

titular de l'habitatge i/o no disposeu 

d'ingressos suficients que us permetin 

atendre totes les vostres despeses (sempre 

referit a l'any fiscal anterior al de la 

convocatòria) (vegeu l'article 1.5 de l'annex, 

apartat IV-Càlcul del llindar de renda familiar 

i de patrimoni de la convocatòria). Si heu de 

modificar la vostra unitat familiar haureu 

d’emplenar i presentar el document indicat 

en la pàgina 3 d’aquest document. 

No quedar suficientment acreditada la 

composició de la unitat familiar i/o haver 

informat una unitat familiar no contemplada 

a la convocatòria 

Heu indicat una unitat familiar no 

contemplada, a efectes de beca, a la 

convocatòria (per exemple, persona 

sol·licitant només amb avis o només 

germans sense incloure pares/tutors) o bé 

no ha quedat prou justificat amb qui 

conviviu realment (vegeu l'article 1 de 
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Descripció Significat 

l'annex, apartat IV-Càlcul del llindar de renda 

familiar i de patrimoni de la convocatòria). Si 

heu de modificar la vostra unitat familiar 

haureu d’emplenar i presentar el document 

indicat en la pàgina 3 d’aquest document. 

Incloure com a membre computable de la 

vostra unitat familiar a un perceptor de la 

Renda Bàsica d'Emancipació 

Heu inclòs com a membre de la vostra unitat 

familiar algú que percep la Renda Bàsica 

d'Emancipació. Si aquesta persona està 

emancipada, no pot formar part de la vostra 

unitat familiar 

 

4. Per no haver-se pogut calcular la renda i el patrimoni familiar 

 

Descripció Significat Documentació que heu 

d’aportar 

No s'han pogut determinar 

els ingressos de la unitat 

familiar 

 

Manca informació fiscal: cap 

familiar està identificat per 

l'AEAT (Agència Tributària) 

 

 

Manca informació fiscal: cap 

familiar té dades a l'AEAT 

(Agència Tributària), estiguin 

o no identificats 

No s'ha pogut procedir a 

realitzar el càlcul de la renda 

familiar perquè l’AEAT 

(Agència Tributària) no 

disposa de dades de renda 

de l’exercici fiscal 2019 

 

Haureu de presentar 

documentació que acrediti 

els ingressos de l’exercici 

fiscal 2019 de tots els 

membres de la unitat 

familiar (Ingressos a 

l’estranger, Navarra o País 

Basc, Renda Mínima 

Garantida, pensions 

compensatòries o 

d’aliments, bases de 

cotització en el règim de 

treballadores de la llar, etc.) 
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Descripció Significat Documentació que heu 

d’aportar 

Existir dues declaracions 

enfront l'Administració 

Tributària del familiar amb el 

NIF/NIE: 

L'AEAT (Agència Tributària) 

no facilita informació fiscal 

del NIF/NIE i, per tant, no es 

pot procedir a calcular la 

renda/patrimoni familiar de 

la persona sol·licitant.  

El motiu pel qual l'AEAT 

(Agència Tributària) no 

facilita dades fiscals és 

perquè el familiar amb 

NIF/NIE informat consta que 

ha presentat dues 

declaracions de renda i, en 

aquest cas, l'Agència 

Tributària no ens facilita les 

dades 

Haureu de lliurar la darrera 

declaració de renda de 

l’exercici fiscal 2019 que hagi 

presentat a l’AEAT (Agència 

Tributària) el familiar amb el 

NIF/NIE detallat 

No figura, entre els membres 

gravats a la sol·licitud, una 

persona que consta inclosa 

en una declaració conjunta 

d'un dels membres de la 

unitat familiar 

Algun membre que heu fet 

constar a la sol·licitud de 

beca és segon titular o 

descendent d'una declaració 

d'IRPF conjunta i el primer 

titular d'aquesta declaració 

no està inclòs a la unitat 

familiar de la sol·licitud, 

d'acord amb les dades 

facilitades per l'AEAT 

(Agència Tributària) 

Haureu d’incloure el titular 1 

de la declaració de renda de 

l’exercici 2019 en cas que es 

tracti d’un dels dos 

progenitors (vegeu pàgina 3 

d’aquest document).  

En cas que sigui un germà/fill 

o el propi sol·licitant el que 

consta en la renda 2019 

conjunta com a descendent 

haureu de presentar còpia 

de la sentència de 

separació/divorci. 
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5. Altres motius 

 

Descripció Significat 

Sol·licitud duplicada Heu presentat dues sol·licituds per a la 

mateixa convocatòria de beques equitat. 

Només es gestiona una de les dues. L’altra 

sol·licitud és la que teniu denegada 

Per haver-se comprovat dades inexactes en 

la sol·licitud 

S'ha comprovat que heu indicat alguna dada 

inexacta/contradictòria a la vostra sol·licitud 

L'alumne renuncia a la beca sol·licitada Heu presentat a l'AGAUR o a la universitat, 

un escrit de renúncia a la beca 

Desistiment de la sol·licitud per no haver 

aportat la documentació necessària i/o 

haver presentat documentació incorrecte, 

tot i haver estat requerida 

Se us ha reclamat documentació i/ o  no 

l'heu presentada, o no l'heu presentada dins 

del termini establert o sí que l'heu 

presentada però és incorrecta 

 

 

 

 

 

 

 
 

➢ Consulteu les bases de la convocatòria del procediment Equitat per al curs 

2020-2021. 

➢ Us recomanem consultar l’apartat preguntes freqüents de la pàgina web de 

l’AGAUR.  

➢ Tingueu present que les al·legacions les heu de presentar en el termini de 10 

dies, comptadors a partir del dia següent al de la seva publicació al Tauler 

electrònic de l’Administració de la Generalitat de Catalunya.  

➢ Tingueu present que el recurs l’heu de presentar en el termini d’1 mes, des de 

la seva publicació al Tauler electrònic de l’Administració de la Generalitat de 

Catalunya. 

https://dogc.gencat.cat/ca/pdogc_canals_interns/pdogc_resultats_fitxa/?action=fitxa&documentId=877907
https://agaur.gencat.cat/ca/beques-i-ajuts/pagines-especials/beques-i-ajuts-per-estudis-universitaris1/acreditacio-economica-i-beques-equitat/
https://tauler.seu.cat/pagDetall.do?idEdicte=278565&idens=1
https://tauler.seu.cat/pagDetall.do?idEdicte=278565&idens=1
https://tauler.seu.cat/pagDetall.do?idEdicte=278565&idens=1
https://tauler.seu.cat/pagDetall.do?idEdicte=278565&idens=1

