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Convocatòria d’ajuts complementaris de la UdL per a  estudiants participants 
en el programa Erasmus-estudis durant el curs 2012/ 2013 
 
 
 
Article 1.- Finalitat 
 
Aquesta convocatòria té per finalitat facilitar la participació de l’estudiantat de la UdL en el programa 
Erasmus estudis. 
 
 
Article 2.- Objecte 
 
L’objecte d’aquesta convocatòria és atorgar un ajut econòmic destinat a complementar la beca 
Erasmus estudis. 
 
 
Article 3.- Pressupost 
 
L’import d’aquesta convocatòria és amb càrrec a la partida pressupostària orgànica 0902 projecte 
0857 concepte pressupostari 48004 de l’exercici 2012 de l’Oficina de Relacions Internacionals. 
 
 
Article 4 – Beneficiaris 
 
Poden ser beneficiaris d’aquests ajuts els estudiants de centres propis de la Universitat de Lleida que 
han estat seleccionats per participar en estades de mobilitat acadèmica dins del Programa Erasmus 
estudis durant el curs 2012/2013 d’acord amb la Convocatòria per a la selecció d'estudiants per 
participar en programes internacionals de mobilitat 2012/2013 (acord núm. 252/2011 del Consell de 
Govern de 20 de desembre de 2011). 
 
D’acord amb l’esmentada convocatòria i amb el Convenio de Subvención para Movilidad Erasmus en 
el marco del Programa de Aprendizaje Permanente (convenio número: 2012-1-ES1-ERA02-54401) 
signat entre l’Organismo Autónomo de Programas Educativos Europeos (OAPEE) i la UdL, aquests 
estudiants estan matriculats a la UdL i en segueixen sent estudiants durant tota l’estada en la 
institució d’ensenyament superior estrangera en la qual els ha estat concedida una plaça de mobilitat. 
Superen assignatures del seu pla d’estudis mitjançant la superació de crèdits cursats i aprovats a la 
institució d’acollida, d’acord amb el programa d’estudis prèviament acordat entre ambdues 
universitats.  
 
 
Article 5.- Despeses subvencionables 
 
Els ajuts es poden destinar a subvencionar despeses d’allotjament i manutenció al país de destí. 
 
 
Article 6.- Ajut i forma de pagament 
 
Els ajuts seran de 500 euros per a estades de fins a sis mesos i de 1.000 euros per a estades de més 
de sis mesos. 
 
El beneficiari o beneficiària rebrà l’import de l’ajut una vegada finalitzada l’estada i presentat el 
certificat d’assistència. L’import de l’ajut es farà efectiu al número de compte bancari prèviament 
facilitat per l’estudiant per a rebre la beca Erasmus. 
 
Aquests ajuts estaran subjectes, si s’escau, a les retencions previstes en la legislació fiscal vigent. 
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Article 7.- Sol·licituds 
 
Es considera que tot estudiant seleccionat per participar en el programa Erasmus estudis sol·licita 
automàticament la concessió d’aquest ajut amb el document d’acceptació de la plaça atorgada. 
 
 
Article 8.- Selecció 
 
La selecció dels beneficiaris es farà sobre la base de la nota mitjana de l’expedient acadèmic que 
prèviament s’ha tingut en compte en el procés de selecció per a l’obtenció d’una plaça de mobilitat 
acadèmica del programa Erasmus-estudis, d’acord amb el procediment establert a la convocatòria per 
a la selecció d'estudiants per participar en programes internacionals de mobilitat 2012/2013 (acord 
núm. 252/2011 del Consell de Govern de 20 de desembre de 2011). En el cas dels ensenyaments 
tècnics aquesta nota mitjana es ponderarà multiplicant-la per 1,17. 
 
Els ajuts es distribuiran fins a esgotar el pressupost disponible. Els estudiants als quals no es 
concedeixi ajut passaran a formar part d’una llista d’espera per al cas que es produïssin renúncies. 
 
 
Article 9.- Resolució 
 
La present convocatòria la resoldrà, per delegació, la Vicerectora de Relacions Internacionals i 
Cooperació de la Universitat de Lleida, per resolució de 29/05/2012 publicada al DOGC 6151 de 
18/06/2012, i s’informarà al Consell de Govern de la Universitat. 
 
Els candidats seleccionats rebran notificació personal a l’adreça de correu electrònic que consti en la 
sol·licitud per participar al programa Erasmus i la resolució es publicarà a la pàgina web de l’Oficina 
de Relacions Internacionals <http://www.udl.cat/serveis/ori/estudiantat/erasmus/ajuts/ori.html>. 
Aquesta publicació és la que es tindrà en compte per als terminis d’interposició de possibles recursos. 
 
 
Article 10.- Justificació 
 
El beneficiari o beneficiària haurà de presentar el certificat d’assistència que justifica l’acabament de 
l’estada, d’acord amb la normativa que regula el programa Erasmus. 
 
 
Article 11.- Renúncia 
 
La renúncia a l’ajut s’ha d’adreçar a l’Oficina de Relacions Internacionals, a través del Registre 
General o del Registre Electrònic de la UdL (https://seuelectronica.udl.cat/registreelectronic.php). 
 
La renúncia a la plaça de mobilitat Erasmus implica la renúncia a aquest ajut.  
 
La no-realització de l’estada de mobilitat per qualsevol motiu també implicarà la renúncia a l’ajut.  
 
 
Article 12 – Incompliment 
 
En cas d’incompliment de les condicions d’aquesta convocatòria i, en general, quan concorri algun 
dels supòsits previstos en l’article 37 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, 
la persona beneficiària ha de retornar l’import de l’ajut i l’interès de demora corresponent des del 
moment del pagament de la subvenció fins a la data que s’acordi el reintegrament. 
 
 
Article 13 – Incompatibilitats 
 
Aquests ajuts són incompatibles amb les Beques a l’Excel·lència Acadèmica de la Generalitat de 
Catalunya i amb les beques Fórmula del Banco Santander. 
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Article 14 – Publicitat  
 
Aquesta convocatòria entrarà en vigor a partir de l’endemà de la publicació en el Butlletí Oficial de la 
Universitat de Lleida. 
 
També podrà consultar-se al web de l’Oficina de Relacions Internacionals. 
 
 
 
Quinzena - Incidències 
 
La vicerectora de Relacions Internacionals i Cooperació de la Universitat de Lleida, previ informe de la 
Comissió de Relacions Internacionals i Cooperació, té la facultat d’interpretar les bases d’aquesta 
convocatòria, per resoldre tots els dubtes i les incidències que hi puguin sorgir.  
 
 
 

 


