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PROGRAMA REINA LETIZIA PER A LA INCLUSIÓ 

 Què és el Programa d’Ajudes Reina Letizia per a la Inclusió? 

És un programa d’ajudes econòmiques destinades a estudiants amb discapacitat que 

facin estudis en centres educatius i universitats. 

Els beneficiaris podran sol·licitar i rebre ajudes fins a 12.000 euros. 

 Qui ho pot sol·licitar? 

Les persones físiques que compleixin els següents requisits: 

• Tenir nacionalitat espanyola o residència legal a Espanya. 

• Iniciar o estar cursant entre l’1 de setembre de 2021 i 31 d’agost de 2023 

estudis o activitats formatives per millorar la seva formació, qualificació, 

empleabilitat i inserció social. 

• Estar en una d’aquestes situacions, entre d’altres: 

o Persona amb discapacitat legalment reconeguda a Espanya igual o 

superior al 33% 

o Persones amb capacitat intel·lectual límit destinatàries de les mesures 

d’acció positiva per l’accés a la feina. 

o No ser debitor per resolució de procedència de reintegri de 

subvencions. 

 Quines ensenyances són objectes d’aquestes ajudes? 

1. Ensenyances post-obligatòries i superiors no universitàries 

2. Ensenyances universitàries del sistema universitari espanyol cursades en 

centres espanyols o estrangers. 

3. Cursos organitzats per a persones amb discapacitat majors de 16 anys 

(formació no reglada). 

4. Preparació i presentació de les proves selectives. 

 Quines despeses cobreix el programa? 

L’ajuda cobrirà la següent tipologia de despeses necessàries per dur a terme el procés 

formatiu: 

• Import de la matrícula 

• Import dels productes de suport 
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• Ajuda de tercera persona per el desplaçament. 

• Assistència personal i/o serveis professionals qual objectiu sigui millorar les 

condicions físiques i psicològiques relacionades amb els processos formatius. 

• Desplaçament del sol·licitant entre el domicili habitual i el centre d’estudis. 

• Allotjament de l’estudiant durant els seus estudis en modalitat presencial o 

semi-presencial. 

Les despeses associades a les ajudes sol·licitades s’hauran d’incórrer entre l’1 de 

setembre de 2022 i el 31 d’agost del 2023. Les ajudes no podran superar el cost de 

l’activitat, producte o servei. 

 On i com es sol·licita? 

Es pot sol·licitar telemàticament a través de la seu electrònica del Ministeri de Drets 

Socials i Agenda 2020.  

Enllaç per fer la sol·licitud: Ajudes Reina Letizia  

Per realitzar la sol·licitud per aquesta via és necessari disposar d’un Certificat Digital 

que es pot sol·licitar en el següent enllaç. 

Aquest és el mètode més senzill ja que el sol·licitant pot complimentar per sí mateix/a 

la sol·licitud i presentar la documentació que prèviament has hagut d’escanejar en 

PDF. 

 

 

 


