
Convocatòria d’ajuts Erasmus Pràctiques 2017/2018 

 
 
RESOLUCIÓ de 28 de juny de 2017, del Vicerectorat de Relacions Internacionals i Cooperació de la 
Universitat de Lleida, per la qual es fa pública la convocatòria del programa de mobilitat Erasmus 
Pràctiques per a estudiantat (Student Mobility for Traineeships, SMT) del curs 2017/18 del programa 
Erasmus+. 
 
Atès que la UdL té atorgada una Carta Universitària Erasmus amb núm. 28595-LA-1-2014-1-ES-E4AKA1-
ECHE1. 
 
Atès que el Contracte de subvenció per a la mobilitat Erasmus en el marc del Programa Erasmus+ signat 
entre la Universitat de Lleida (UdL) i el Servicio Español para la Internacionalización de la Educación 
(SEPIE) estableix un ajut en concepte de mobilitat d’estudiantat per a pràctiques Erasmus (SMT). 
 
Atès que la “Erasmus+ Programme Guide” de la Comissió Europea, que forma part del contracte 
esmentat en el paràgraf anterior, estableix que en els projectes de mobilitat per a estudiants i personal 
d’institucions d’ensenyament superior les institucions d’origen d’aquests estudiants i personal 
assumeixen la responsabilitat de seleccionar els participants en el programa, inclòs el pagament dels 
ajuts. 
 
Atès que la Normativa de les pràctiques acadèmiques externes de la UdL, aprovada en Consell de 
Govern de 26 de novembre de 2014, regula en el seu capítol sisè la realització de pràctiques 
acadèmiques externes a l'estranger. 
 
En l’àmbit de la delegació de competències que va aprovar la Resolució de 18 de novembre de 2015 del 
Rector de la Universitat de Lleida (publicada al DOGC 7006 de 26 de novembre 2015), d’acord amb els 
Estatuts de la Universitat de Lleida, aprovats pel Claustre en les sessions de 07/04/2003 i 10/07/2003 i 
publicats al DOGC 264 de 04/11/2003, i d’acord amb allò que s’estableix al “Convenio de subvención 
para Movilidad Erasmus en el marco del Programa Erasmus+” signat entre la Universitat de Lleida i el 
SEPIE. 
 
RESOLC 
 
Primer. – Aprovar les bases de la convocatòria del programa de mobilitat Erasmus Pràctiques (SMT) per 
al curs 2017/18, que consten al document annex. 
 
Segon. – Publicar la convocatòria al tauler electrònic de la Universitat de Lleida. 
 
Contra aquesta resolució, que posa fi a la via administrativa, es podrà interposar recurs potestatiu de 
reposició en el termini d’un mes des del dia següent a la seua publicació, davant del Vicerectorat de 
Relacions Internacionals i Cooperació, o bé directament un recurs contenciós administratiu davant els 
òrgans de la jurisdicció contenciós administrativa en el termini de dos mesos comptats des de l’endemà 
de la seua publicació. 
 
La Vicerectora de Relacions Internacionals i Cooperació 
 
Astrid Ballesta Remy 
 
 

CONVOCATÒRIA DEL PROGRAMA ERASMUS PRÀCTIQUES, CURS 2017/2018 
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Bases 
 
Primera. – Finalitat 
 
Aquesta convocatòria té per finalitat facilitar a l’estudiantat de la UdL la realització de pràctiques 
internacionals en països europeus mitjançant la participació en l’acció Erasmus Pràctiques (Student 
Mobility for Traineeships, SMT) del programa Erasmus+ de la Comissió Europea. 
 
 
Segona. – Objecte 
 
L’objecte d’aquesta convocatòria és atorgar ajuts Erasmus Pràctiques a estudiantat de la UdL que realitzi 
pràctiques en institucions o empreses situades en algun dels països participants en el programa 
Erasmus+. 
 
Aquestes pràctiques hauran de tenir reconeixement acadèmic, sempre que l’estudiant encara no estigui 
titulat del grau o màster en el qual està matriculat en el moment de presentar la sol·licitud. 
 
Queden excloses com a destinacions les institucions de la Unió Europea, els organismes que gestionen 
programes de la Comissió Europea i les representacions diplomàtiques nacionals de l’estudiantat 
(ambaixades, consolats, etc.). 
 
 
Tercera. – Durada 
 
La durada d’aquestes pràctiques serà d’entre 2 i 12 mesos consecutius, sempre dins el curs acadèmic 
2017/2018.  
 
Els estudiants que hagin participat en convocatòries anteriors del programa Erasmus poden presentar 
sol·licitud en aquesta convocatòria, sempre que la suma de la mobilitat anterior i la que se sol·licita no 
superi 12 mesos per cicle d’estudis (24 mesos en el cas del Grau en Medicina).  
 
L’ajut econòmic 2017/18 cobrirà fins a un màxim de 5 mesos, per bé que la durada real de l’estada pot 
ser superior. 
 
Per ser considerada com a Erasmus, l’estada al país de destinació ha de tenir, com a mínim, una durada 
de 60 dies.  
 
 
Quarta. – Pressupost 
 
L’import d’aquesta convocatòria és amb càrrec a la partida pressupostària orgànica 0902 projecte 0857 
concepte pressupostari 48004 de l’exercici 2017 de l’Oficina de Relacions Internacionals. 
 
Aquest import serà el determinat pel Contracte de Subvenció signat entre la Universitat de Lleida i el 
SEPIE. 
 
 
 
 
 
 
Cinquena. – Beneficiaris 
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Només podran ser beneficiaris d’un ajut Erasmus Pràctiques aquells estudiants de centres propis i 
adscrits de la Universitat de Lleida inclosos a les llistes d’estudiantat candidat a un ajut Erasmus 
Pràctiques que el coordinador de mobilitat acadèmica de cada centre hagi comunicat a l’Oficina de 
Relacions Internacionals amb anterioritat a l’1 de març de 2017.  
 
A més, caldrà complir amb els requisits establerts per part del SEPIE:  
 

- Tenir la nacionalitat d’un dels països adherits al Programa Erasmus+, o tenir-hi permís de 
residència. 

- Estar matriculat a la UdL en un programa d’estudis oficials durant el curs en què es presenta la 
sol·licitud.  

- En el cas de recent titulats, caldrà fer la mobilitat durant el curs immediatament següent a la 
finalització dels estudis. 

 
 
Sisena. – Despeses subvencionables 
 
Els ajuts Erasmus Pràctiques estan concebuts com un ajut per cobrir part de les despeses addicionals 
que l’estada a l’estranger comporta a l’estudiant. 
 
 
Setena. –  Ajut i forma de pagament 
 
L’import mensual dels ajuts Erasmus els fixa anualment el SEPIE. Els imports previstos per al curs 
2017/18, per a l’acció d’Erasmus Pràctiques, són els següents, depenent del país de destinació: 
 

Grup 1  
Països del programa 
amb un cost de vida 
més elevat  
 

Àustria, Dinamarca, Finlàndia, 
França, Irlanda, Itàlia,  
Liechtenstein, Noruega,  
Regne Unit, Suècia,  

 
400 € / mes  (300 € + 100 € )  
 
Excepte beneficiaris de la beca general 2016/17: 
475 € / mes  (300 + 175 €) 
 

Grup 2  
Països del programa 
amb un cost de vida 
mitjà  

Alemanya, Bèlgica, Xipre, Croàcia, 
Eslovènia, Grècia, Islàndia, 
Luxemburg, Països Baixos,  
Portugal, República Txeca, Turquia  
 

 
350 € / mes  (250 € + 100 € )  
 
Excepte beneficiaris de la beca general 2016/17:    
425 € / mes  (250 € + 175 €)  
 

Grup 3  
Països del programa 
amb un cost de vida 
més baix  
 

Macedònia, Bulgària, Eslovàquia,  
Estònia,  Hongria, Letònia,  
Lituània, Malta, Polònia, Romania 

 
300 € / mes  (200 € + 100 €) 
 
Excepte beneficiaris de la beca general 2016/17:    
375 € / mes  (200 € + 175 € ) 
 

 
Tal com s’indica a la taula, els beneficiaris de la beca general durant el curs anterior a l’estada podran 
rebre un complement de 175 €/mes, que es farà efectiu en finalitzar l’estada, amb el segon pagament o 
balanç de l’ajut. Aquest complement és incompatible amb l’increment de 100 €/mes que s’aplica a la 
mobilitat de pràctiques respecte del programa Erasmus Estudis. 
 
 
 
L’import per a cada beneficiari serà fixat en el Conveni de subvenció que cada beneficiari haurà de 
signar amb la UdL. L’import màxim que podrà rebre serà el corresponent a 5 mesos, independentment 
que l’estada real pugui ser més llarga. En el cas de mesos incomplets (menys de 30 dies), la part de l’ajut 
corresponent al mes incomplet es calcularà multiplicant el nombre de dies d’estada per 1/30 de l’import 
mensual.  
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La quantitat de l’import percebut finalment estarà condicionada al període real de l’estada en l’empresa 
o institució estrangera. Aquest període serà el reflectit en el certificat d’assistència expedit per la 
institució estrangera que el beneficiari haurà de presentar al final de la seua estada.  Si el període real 
d’estada és inferior al període previst al Conveni de Subvenció, el beneficiari rebrà ajut només per al 
període real justificat, sempre que aquest període es trobi comprès entre el mínim de 2 mesos.  Si el 
període real és superior al període previst al Conveni de Subvenció, el beneficiari rebrà ajut només per 
al període previst al Conveni de Subvenció. 
 
El beneficiari rebrà l’import de l’ajut en dos terminis, un 70% un cop iniciada l’estada (havent lliurat la 
confirmació d’arribada a destí i la documentació obligatòria abans de marxar)  i el 30% restant un cop 
lliurats els documents de finalització d’estada (certificat d’estada, qüestionari UE en línia i segon test 
OLS en línia), en les condicions especificades en el Conveni de subvenció.  
 
L’import de l’ajut es farà efectiu al número de compte bancari facilitat per l’estudiant en la seua 
sol·licitud. 
 
 
Vuitena. - Sol·licituds 
 
L’estudiant que vulgui optar a un ajut Erasmus Pràctiques haurà d’emplenar el formulari en línia 
accessible des de la pàgina web: 
http://www.udl.cat/ca/serveis/ori/estudiantat/prac/indexpractiques/#informacio-per-als-estudiants-nominats 
(apartat ajuts econòmics 2017/18) 
 
Aquest formulari caldrà enviar-lo en línia, acompanyat dels fitxers amb la següent documentació: 

- DNI/NIE 
- Matrícula a la UdL del curs 2016/17 
- Dades bancàries (incloent codi IBAN) 

 
El termini de presentació de sol·licituds es tancarà el dia 17 de juliol de 2017. 
 
 
Novena. – Selecció 
 
La selecció dels beneficiaris dels ajuts Erasmus Pràctiques és competència del Vicerectorat de Relacions 
Internacionals i Cooperació. 
 
Es prioritzaran les pràctiques amb reconeixement acadèmic (pràctiques acadèmiques externes 
curriculars) per damunt de les pràctiques de recent titulats, així com els estudiants que no hagin 
participat anteriorment en el programa Erasmus.   
 
 
 
 
 
 
 
Si el pressupost disponible esdevé insuficient per a finançar totes les estades, els ajuts s’atorgaran en 
funció de la nota mitjana de l’expedient acadèmic ponderada segons l’àrea d’estudi a la data del 
tancament d’aquesta convocatòria.  
 
Els ajuts es distribuiran fins a exhaurir el pressupost disponible. Els sol·licitants que quedin sense ajut 
podran realitzar igualment l’estada Erasmus Pràctiques sempre que lliurin tota la documentació 

http://www.udl.cat/ca/serveis/ori/estudiantat/prac/indexpractiques/#informacio-per-als-estudiants-nominats
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requerida per a participar en el programa. En aquest cas passaran a ser considerats “estudiants Erasmus 
pràctiques amb beca zero”. 
 
 
Desena. – Resolució 
 
La present convocatòria la resoldrà, per delegació, la Vicerectora de Relacions Internacionals i 
Cooperació de la Universitat de Lleida (resolució de 18 de novembre de 2015 del Rector de la Universitat 
de Lleida, publicada al DOGC 7006 de 26 de novembre 2015), i se n’informarà al Consell de Govern de la 
Universitat. 
 
Aquesta resolució es farà pública en el termini màxim de sis mesos a comptar des de la data límit de 
presentació de sol·licituds.    
 
Finalitzat el termini de presentació de sol·licituds, es publicarà la llista provisional d’admesos i exclosos. 
Els interessats disposaran d’un termini de 5 dies hàbils per a esmenar defectes i presentar al·legacions. 
 
La llista de beneficiaris es farà pública al tauler electrònic de la Universitat de Lleida. Així mateix, els 
sol·licitants rebran notificació personal a l’adreça de correu electrònic que hagin especificat a la 
sol·licitud.  
 
En el cas que durant el curs es produeixin renúncies o es produeixi un increment en la disponibilitat 
pressupostària per a aquesta acció, la Vicerectora de Relacions Internacionals publicarà una segona 
resolució de concessió d’ajuts per tal de distribuir aquestes quantitats entre els estudiants amb beca 
Erasmus zero.  
 
 
Onzena. – Justificació 
 
En acabar l’estada, com a justificació, tots els participants en el programa Erasmus Pràctiques, ja siguin 
beneficiaris d’un ajut econòmic o no, hauran de lliurar a l’Oficina de Relacions Internacionals la 
documentació següent:  
 

- Certificat d’estada expedit per l’empresa o institució en la que s’han realitzat les pràctiques. La 
data d’aquest certificat no podrà ser anterior a la data de finalització d’estada. 

- Traineeship Certificate. 
- Informe d’avaluació que descrigui les activitats dutes a terme durant l’estada. 
- Qüestionari de la UE en línia. 
- Segona prova d’idioma de la plataforma UE en línia OLS (Online Linguistic Support). 
- Tota aquella altra documentació que requereixi el SEPIE. 

 
 
 
 
 
 
Dotzena. – Renúncia 
 
La renúncia a l’ajut s’ha d’adreçar, mitjançant un escrit motivat, a l’Oficina de Relacions Internacionals. 
 
La no realització de l’estada de mobilitat, per qualsevol motiu, o la no presentació de la documentació 
requerida, també implicarà la renúncia a l’ajut. 
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Tretzena. – Drets i deures dels beneficiaris 
 
Els drets i deures de l’estudiant Erasmus es reflecteixen en “la Carta del estudiante Erasmus” que es pot 
consultar des de la pàgina web següent:  
http://www.udl.cat/ca/serveis/ori/estudiantat/prac/indexpractiques 
 
Els beneficiaris tindran els drets i hauran de respectar les normes i obligacions continguts al conveni de 
subvenció signat amb la UdL. 
 
La contractació de les assegurances d’assistència mèdica, d’accidents i de responsabilitat civil seran 
responsabilitat del beneficiari.  
 
També seran responsabilitat del beneficiari la contractació dels mitjans de transport i de l’allotjament, 
així com la concreció dels detalls de l’estada en l’empresa o institució de destinació. 
 
 
Catorzena. – Incompliment 
 
La presentació de la sol·licitud implica l’acceptació de les condicions d’aquesta convocatòria en la seua 
totalitat. 
 
En cas d’incompliment de les condicions d’aquesta convocatòria i, en general, quan concorri algun dels 
supòsits previstos a l’article 37 de la Llei 38/200, de 17 de novembre, general de subvencions, la persona 
beneficiària haurà 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, prèvia la incoació del 
corresponent procediment. 
 
 
Quinzena. – Incompatibilitats 
 
L’import addicional de 100 €/mes per a l’acció de pràctiques és incompatible amb el complement de 175 
€/mes del programa Erasmus per als estudiants que van ser becaris de la convocatòria general del MECD 
el curs anterior al curs de l’estada. 
 
Els ajuts Erasmus Pràctiques són, però, compatibles amb la resta d’ajuts que es puguin atorgar per a 
estades de mobilitat per part de la Universitat de Lleida o d’altres organismes. 
 
 
 
 
 
 
 
Setzena. – Incidències 
 
La Vicerectora de Relacions Internacionals i Cooperació pot dictar totes les normes complementàries 
que siguin necessàries per al normal desenvolupament del procediment i té atribuïda la potestat 
d’interpretació de les Bases quan sorgeixin dubtes sobre l’abast o significat d’algun dels seus preceptes. 
 
La Vicerectora de Relacions Internacionals pot resoldre qualsevol altra qüestió o incidència que es pugui 
produir en el desenvolupament d’aquesta convocatòria. 
 
 
Dissetena. – Suport lingüístic en línia 
 

http://www.udl.cat/ca/serveis/ori/estudiantat/prac/indexpractiques
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D’acord amb les disposicions de la Comissió Europea per al nou programa Erasmus+, la participació en 
aquest programa de mobilitat implica la realització en línia de dos tests lingüístics obligatoris de la 
llengua en què es realitzaran les pràctiques al país de destinació, un abans i un després de l’estada, per a 
tots els alumnes que no tinguin aquests idiomes com a llengua materna. 
 
 
Divuitena. – Publicació 
 
Aquesta convocatòria entrarà en vigor a partir de l’endemà de la publicació en el tauler electrònic de la 
Universitat de Lleida. També podrà consultar-se al web de l’Oficina de Relacions Internacionals. 
  
 
Dinovena. – Protecció de dades personals 
 
La participació en la present convocatòria implica atorgar el consentiment exprés, per part de la persona 
beneficiària, perquè les seues dades personals siguin cedides per la Universitat de Lleida als organismes 
externs que regulen el programa, d’acord a l’article 11 de la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, 
de Protecció de Dades de Caràcter Personal (BOE de 14 de desembre). El consentiment de la persona 
interessada per al tractament de les seues dades personals, conforme a l’article 11 d’aquesta Llei, es 
considera atorgat a la Universitat de Lleida i als organismes corresponents només per a finalitats 
vinculades als programes de mobilitat. 
 
 
Vintena. – Normativa aplicable 
 
Aquesta convocatòria està subjecta a allò establert al Contracte de subvenció signat entre la Universitat 
de Lleida i el SEPIE i a la Guia del Programa Erasmus+, que en forma part i que es pot consultar al lloc 
web del SEPIE http://www.sepie.es/educacion-superior/index.html, així com a la Normativa de les 
pràctiques acadèmiques externes de la UdL. 

http://www.sepie.es/educacion-superior/index.html
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