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Normativa sobre ajuts  
per a la cooperació internacional 

(curs 2022-2023) 

 

1. Consideracions generals 

La Universitat d’Andorra, el Ministeri de d’Afers Exteriors i el Ministeri d’Afers Socials, 
Joventut i Igualtat han signat un conveni de col·laboració per promoure un programa en 
l’àmbit de la cooperació internacional i el voluntariat. Per aquest motiu, la Universitat 
d’Andorra promou un ajut als projectes que els membres de la comunitat universitària 
puguin desenvolupar en aquest àmbit i, per tant, aprova la normativa reguladora 
d’aquests ajuts. 

Aquesta normativa regula els ajuts per als estudiants i titulats de menys de 30 anys de la 
Universitat d’Andorra (en el successiu, l’UdA) que vulguin participar en un projecte de 
cooperació internacional que te com a finalitat col·laborar amb projectes que es 
desenvolupin durant el curs 2022-2023 en països amb un índex de desenvolupament 
baix o de pobresa mitjana o alta.  

 

2. Convocatòria 

Per acord de la Junta Acadèmica de la Universitat d’Andorra de data 20 d’octubre del 
2022, es convoquen dos ajuts per a la cooperació internacional, per al curs 2022-2023. 

I. Nombre d’ajuts: 2 ajuts 

II. Import màxim dels ajuts: 1.500€ per candidat. 

L’import de l’ajut es destinarà, principalment a cobrir les despeses del desplaçament (vols 
d’anada i tornada, desplaçaments fins a l’aeroport) i allotjament i manutenció si escau. 

 

3. Sol·licituds dels ajuts  

Per poder optar a un ajut de cooperació internacional la persona candidata ha de complir 
la normativa acadèmica de l’UdA i tot allò establert en aquestes bases. 
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El termini de presentació de sol·licituds finalitza el dia 21 de novembre del 2022.  

La persona candidata haurà de presentar la documentació següent al correu electrònic 
solidaritat@uda.ad: 

- Currículum  
- Carta de motivació 
- Memòria del projecte que proposa desenvolupar 
- ONG amb la que preveu desenvolupar el projecte 

No podran accedir previstes als ajuts previstos en aquesta convocatòria les persones 
que tinguin un deute amb la Universitat d’Andorra ni les persones que es trobin 
sancionades administrativament o penalment amb la pèrdua de la possibilitat d’obtenció 
d’ajudes o subvencions públiques. Tampoc hi podran optar aquelles persones que hagin 
estat condemnades per delictes sexuals. 

 

3. Valoració de les sol·licituds d’ajuts de cooperació internacional 

Per adjudicar els ajuts de cooperació internacional, la Universitat d’Andorra tindrà en 
compte els requisits següents:  

a. Currículum vitae (formació i experiència professional) 
b. Experiència en voluntariat nacional o internacional 
c. Motivació i què pot aportar la cooperació internacional 
d. Memòria o projecte  
e. ONG amb la que preveu desenvolupar el projecte 

 

4. Resolució 

Finalitzat el període de sol·licitud establert a les bases de la convocatòria, l’UdA 
convocarà a les persones candidates a un tribunal que tindrà lloc el dia 24 de novembre 
del 2022 entre les 15 i les 17 h a la Universitat d’Andorra. El tribunal estarà format per un 
mínim de 3 persones. Les persones candidates disposaran de 15 minuts per presentar 
la seva candidatura. 

Un cop finalitzades les presentacions, l’UdA dictarà la resolució d’adjudicació d’ajuts de 
cooperació internacional, que es farà pública a través del web. Per tant, l’UdA farà pública 
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la relació de les persones beneficiàries d’ajuts de cooperació internacional, així com 
l’import i la finalitat a què es destina. 

 

5. Pagament de l’ajut  

La Universitat d'Andorra avança a la persona benefiriària el 70% de l'import de l'ajut. 
Aquest import serà abonat un cop estigui aprovat l’ajut i durant el mes previ a l’inici de 
l’activitat. Aquest avançament estarà subjecte a disponibilitat pressupostària.  

En finalitzar el projecte, la persona beneficiària haurà de justificar que ha assolit els 
objectius del projecte. Si es justifica l’assoliment, la Universitat d’Andorra abonarà el 30% 
restant de l’ajut. En el cas de no justificar l’assoliment, la persona beneficiària haurà de 
retornar l’import de l’avançament que va rebre. 

En el cas que la persona beneficiària hagi de retornar una part o la totalitat de l’ajut rebut, 
disposarà de 15 dies per fer efectiu el pagament a l’UdA. De no fer-ho en aquest termini, 
se li aplicarà la mateixa normativa que als estudiants deutors de l’UdA, havent de satisfer 
la taxa per gestió de cobrament i les despeses que generi la reclamació del deute.  

 

6.- Compromisos de la persona beneficiària de l’ajut 

La persona beneficiària de l’ajut es compromet amb els principis de la diplomàcia cultural 
a través de la mobilitat internacional en línia amb la Declaració d’Andorra per a la 
promoció de la diplomàcia cultural mitjançant les institucions d’ensenyament superior. 

La persona beneficiària es compromet a: 

- Seguir tots els processos que vinguin donats per la institució amb la qual 
es formalitzi la cooperació internacional (reserva dels vols, possibles formacions, 
trobades amb l’organització...) 

- Adaptar-se a les condicions de vida derivades de l’acció adjudicada.  

- Romandre en el país de destí fins a la finalització del projecte. 

- Complir les recomanacions sanitàries corresponents. 
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- Presentar, al finalitzar l’experiència, un breu informe valoratiu del voluntariat 
així com un article (format escrit o vídeo) on s’expliqui l’experiència.  

 

 

7.- Protecció de dades personals 
 
7.1.- Responsable del tractament i delegat de protecció de dades: 
 
a) Responsable del tractament: 
 
Qualsevol dada personal que el candidat faciliti mitjançant la sol·licitud d’ajut serà 
tractada per l’UdA, en qualitat de responsable del tractament, degudament 
domiciliada a la plaça Germandat número 7 de Sant Julià de Lòria. 
 
b) Delegat de protecció de dades: 
 
Per a qualsevol qüestió relacionada amb protecció de dades, el candidat pot 
contactar amb el delegat de protecció de dades de l’UdA mitjançant el número de 
telèfon + 376 743.000 i l'adreça de correu electrònic dpd@uda.ad. 
 
7.2.- Finalitat del tractament, legitimació del tractament i termini de conservació de 
les dades personals: 
 
a) Finalitat del tractament: 
 
L’UdA recollirà i tractarà les dades personals dels candidats amb la finalitat de 
tramitar, avaluar, resoldre i, gestionar, en general la sol·licitud d’ajut presentada 
pel candidat en base a aquesta normativa i a les bases de les convocatòries 
corresponents. El subministrament de les dades personals del candidat per a 
aquesta finalitat és voluntari, si bé, en cas de no facilitar les dades personals, no 
es podrà gestionar la sol·licitud d’ajut. 
 
b) Legitimació del tractament: 
 
Aquest tractament de dades personals es basa en l’execució de la relació jurídica 
entre el candidat i l’UdA derivada d’aquesta normativa i de les bases de la 
convocatòria corresponent.  
 
c) Termini de conservació de les dades personals: 
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Les dades personals es conservaran durant la vigència de la referida relació 
jurídica entre el candidat i l’UdA. Posteriorment, les dades personals seran 
conservades durant tot el temps que triguin a prescriure les responsabilitats legals 
derivades d’aquesta relació jurídica de conformitat amb la legislació aplicable. 
 
 
7.3.- Categories de destinataris, inclosos prestadors de serveis: 
 
En cas que, per aconseguir la finalitat anteriorment mencionada, sigui necessari, 
les seves dades personals es podran transmetre als següents destinataris o tipus 
de destinataris: 
  
a) Proveïdors de serveis de l’UdA els quals hagin de processar les seves dades 

personals en relació amb la finalitat de què es tracti. Els referit proveïdors de 
serveis de l’UdA realitzaran l’anterior segons les instruccions de l’UdA i de 
conformitat amb  l’establert en aquest apartat i qualsevol mesura de seguretat 
i de confidencialitat apropiada que estableixi l’UdA; 
 

b) Tercers que no tinguin relació amb l’UdA, si aquesta identifica, de bona fe, la 
necessitat de dur a terme la comunicació de què es tracti per a: (1) complir 
qualsevol llei, regulació, procediment legal o requeriment governamental amb 
força executiva aplicables; (2) fer complir els termes i condicions establert en 
aquesta normativa i en les bases de les convocatòries corresponents, inclosa 
la investigació de possibles violacions; i/o (3) detectar, prevenir o abordar 
d’alguna altra manera el frau, la seguretat o els problemes tècnics;  

 
c) Administracions Públiques competents, en els casos previstos a la Llei i per a 

les finalitats definides en aquestes; i 
 
d) Entitats financeres a través de les quals s'articuli la gestió de cobraments i 

pagaments. 
 
7.4.-  Drets en relació amb les dades de caràcter personal del candidat: 
 
En compliment de la normativa vigent en matèria de protecció de dades personals, 
i dels reglaments que la desenvolupen, l’UdA informa als candidats que, per a 
exercir els seus drets d’accés, rectificació, y supressió de les seves dades 
personals, reconeguts en la mencionada normativa, els candidats hauran d’enviar 
una comunicació escrita i signada a la direcció de correu electrònic dpd@uda.ad, 
a la qual haurà d’adjuntar una còpia del seu passaport o altre document nacional 
d’identitat. 
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D'altra banda, de conformitat amb el Reglament General de Protecció de Dades 
Personals de la Unió Europea, si el candidat es troba a la Unió Europea, al marge 
dels anteriors drets, també podrà exercir els següents drets: 
 
- dret a la limitació del tractament, dret a la portabilitat de les dades, dret a oposar-
se al tractament; i 
 
- dret a interposar una reclamació davant d'una autoritat de control de l'àmbit de 
la Unió Europea en matèria de protecció de dades. 
  
El candidat podrà exercir els anteriors drets enviant una comunicació escrita i 
signada a l'adreça de correu electrònic dpd@uda.ad, a la qual haurà d'adjuntar 
una còpia del seu passaport o un altre document nacional d'identitat. 
 
Així mateix, el candidat pot obtenir informació addicional sobre els seus drets 
dirigint-se a una autoritat de control en matèria de protecció de dades. 

 

 

20 d’octubre del 2022 
 


