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CONVOCATÒRIA DE  MOBILITAT DE PRÀCTIQUES EN EL MARC DEL PROGRAMA ERASMUS+ 
DE LA EACEA (CURS 2022-2023) 

(KA131-SMT-2021/1) 

 
El vicerector de política d’internacionalització, de conformitat amb les previsions de l’Estatut 
de la Universitat de Barcelona (UB) i de l’article 14 de la normativa sobre mobilitat 
internacional d’estudiants a la Universitat de Barcelona, aprova les bases que han de regir la 
concessió de mobilitats de pràctiques a institucions o empreses situades a qualsevol dels 33 
països participants en el programa Erasmus+ i el Regne Unit. 
 
Les facultats i centres adscrits de la UB que participen en la present convocatòria són els que 
consten en l’Annex 1 d’aquestes Bases. 
 

BASE I. Base General per a la convocatòria   

1. Es resol aprovar les bases per les que es convoquen mobilitats de pràctiques en el marc del 
Programa ERASMUS+, que poden ser curriculars o extra curriculars, i que tindran sempre 
reconeixement acadèmic. 
 
2. Es farà difusió d’aquesta convocatòria a través de la seu electrònica de la UB 
(https://seu.ub.edu/), de la pàgina web de la UB i a través de tots aquells mitjans oportuns, per 
a procurar la màxima transparència i accés a aquesta convocatòria. 
 

3. Els estudiants seleccionats podran realitzar estades de pràctiques d’un mínim de 2 mesos i 
un màxim de 12 mesos, els quals han de ser consecutius i dins del mateix curs acadèmic.  
 
4. L’adjudicació d’una plaça de mobilitat no comporta l’exempció del preu públic aplicable als 
crèdits que es matriculen a la Universitat de Barcelona, i que cal abonar en tot cas. 
 
5. La realització d’una mobilitat en el marc d’aquest programa comporta la incorporació del 
número de crèdits superats a l’expedient acadèmic de l’estudiant i al Suplement europeu del 
títol. En el cas de pràctiques no curriculars ha de quedar constància en el Suplement europeu 
del títol. 
 
5. Els estudiants seleccionats han de fer-se càrrec de totes les despeses derivades de la 
mobilitat internacional.  
 
6.  Els estudiants seleccionats al programa podran optar a altres ajuts econòmics per a la 
mobilitat internacional que es convoquin en aquesta universitat o per altres organismes amb 
les condicions que s’especifiquin en les seves bases. 
 
7. En cas d’haver estat beneficiari d’una mobilitat Erasmus+ (estudis i/o pràctiques) amb 
anterioritat, el còmput total de la durada de la mobilitat per estudiant no pot ser superior a 12 
mesos per cada cicle d’estudis (grau, màster). En el cas dels estudiants de grau de les Facultats 
de Farmàcia i Ciències de l’Alimentació, Facultat de Medicina i Ciències de la Salut 

https://seu.ub.edu/
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(ensenyaments de Medicina i Odontologia), el còmput total de la durada de la mobilitat per 
estudiant no pot ser superior a 24 mesos. Cal tenir en compte que no es pot ser beneficiari del 
mateix programa de mobilitat més d’un cop en el mateix curs acadèmic. 
 
8. La participació dels estudiants de la UB en programes de mobilitat internacional es regirà 
per la Normativa de mobilitat internacional d’estudiants de la Universitat de Barcelona 
aprovada per Consell de Govern amb data de 14 de juny de 2017.  
 
9. No es considerarà mobilitat Erasmus si no hi ha desplaçament físic a la institució de destí. 

 

BASE II. Requisits generals 

Poden presentar una sol·licitud, amb un màxim de 3 places, per ordre de prioritat, els 
estudiants de la Universitat de Barcelona que  compleixen els requisits següents: 
 
1. Ser nacional d’un país de la Unió Europea o d’un país tercer. En qualsevol cas, caldrà estar 

en possessió d’un DNI o d’un NIE (Número de Identificación de Extranjero)  

2. Estar matriculat, en el moment de presentar la sol·licitud, a la Universitat de Barcelona en 
qualsevol dels ensenyaments homologats de grau o màster universitari, en les condicions 
següents, en funció del termini de presentació de sol·licituds: 
 

 Matrícula durant el curs acadèmic 2021-2022 per al PRIMER i SEGON TERMINI 
(Veure Base V de la convocatòria) 

 
 Matrícula durant el curs acadèmic 2022-2023 per la TERCER (Veure Base V de 

la convocatòria) 
  

4. Els estudiants de grau hauran de tenir superats, com a mínim 60 crèdits (o el primer curs 
complet) de la titulació relacionada amb l’intercanvi en el moment de fer la sol·licitud. Els 
estudiants de màster universitari hauran de tenir matriculats, com a mínim 30 crèdits (o el 
primer semestre complet) de la titulació relacionada amb l’intercanvi en el moment de fer la 
sol·licitud i hauran d’acreditar la seva superació a l’inici de l’estada. 

5. En el cas d’estudiants matriculats en una doble titulació, els programes de mobilitat 
internacional només es poden sol·licitar per un dels ensenyaments que formen part de la 
doble titulació, encara que es consideren com a crèdits matriculats i/o superats, la suma dels 
crèdits matriculats i /o superats en l’itinerari curricular de doble titulació.. 

6. L’estudiant, durant el seu període de mobilitat, és considerat un estudiant a temps 
complert. Per tant, la càrrega horària de la seva estada de pràctiques haurà de ser 
proporcional, en funció de la seva durada, tenint en compte el que estableix la Normativa de 
pràctiques de la UB (http://www.ub.edu/feinaub/docs/normativa_practiques_2012.pdf).   

7. En el cas de pràctiques curriculars, l’estudiant haurà de tenir matriculats a la UB, durant el 
seu període de mobilitat, el número de crèdits equivalent a la càrrega horària de la seva estada 
de pràctiques.  

http://www.ub.edu/feinaub/docs/normativa_practiques_2012.pdf
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8. Acreditar un nivell de capacitació lingüística suficient per al seguiment de les activitats que 
es duran a terme a la institució de destinació.  

9.No tenir una mobilitat concedida, en qualsevol dels programes de mobilitat per al mateix 
període. 

10. Un estudiant que tingui concedides dos o més mobilitats consecutives (estudis, pràctiques 
i/o  pràctiques graduats) no podrà iniciar una mobilitat si l’anterior no està tancada. La darrera 
mobilitat podrà ser cancel·lada.  

11. Aquells que pugui establir cada Centre de la UB, segons l’Annex 1 a aquesta Convocatòria. 

 

BASE III. Criteris de selecció 

1. En la selecció dels estudiants i la priorització de les places de mobilitat es valoren: 

 l’expedient acadèmic 

 estudiants que acreditin un nivell de discapacitat igual o superior al 33% (10%  de la 
màxima puntuació total a obtenir) 

 els criteris específics que estableixi cada Centre de la UB, segons l’Annex 1 a aquesta 
convocatòria  

Es prioritzaran aquells estudiants que no hagin gaudit abans d’una mobilitat dins d’aquest 
programa. 

 

2. En cas d’empat es tindran en compte els criteris següents: 

 estudiants que tinguin concedida el curs anterior (2020-2021) la Beca de Carácter 
general del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte o una beca del Departament 
d’Educació del País Basc  

 exposició de motius 

 el mèrits específics que estableixi cada Centre de la UB, segons l’Annex 1 a aquesta 
convocatòria. 

3. Les comissions de selecció de les facultats tindran en compte que aquells estudiants que en 
convocatòries anteriors hagin renunciat de manera no justificada a la seva mobilitat (en 
qualsevol dels programes internacionals de mobilitat de la UB) , seran considerats en últim 
terme en el procediment de selecció. 

 

BASE IV. Procés de sol·licitud i documentació 

1. El procés de sol·licitud s’ha de realitzar on-line a través de l’aplicació: sol·licitud Erasmus  
pràctiques.  
 
2. Caldrà omplir dins d’aquesta aplicació un formulari de sol·licitud i adjuntar tota la 
documentació següent: 

https://www.service4mobility.com/europe/MobilitySearchServlet?identifier=BARCELO01&kz_bew_pers=S&kz_bew_art=OUT&sprache=ca&kz_search=D
https://www.service4mobility.com/europe/MobilitySearchServlet?identifier=BARCELO01&kz_bew_pers=S&kz_bew_art=OUT&sprache=ca&kz_search=D
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 Acreditació  del nivell de coneixement de l’idioma necessari per a realitzar la mobilitat, 
d’acord amb el procediment estipulat a: 

http://www.ub.edu/uri/Documents/cal_pnivell_22_23.pdf) 

 Document “Internship Confirmation”, degudament omplert i signat per la institució on 
es sol·liciti dur a terme la mobilitat de pràctiques, per cadascuna de les prioritats que 
es sol·licitin 

 Acreditació de discapacitat reconeguda i qualificada legalment d'un grau igual o 
superior al 33%, si s’escau. La documentació específica que estableixi cada Centre de la 
UB segon Annex 1 a aquesta Convocatòria.  

 
3. En cas de presentar més d’una sol·licitud només es considerarà vàlida la que s’hagi presentat 
en últim lloc. 
 
4. Aquelles sol·licituds que no aportin tota la documentació requerida dins el termini establert 
disposaran de 10 dies hàbils per esmenar-les, a comptar a partir de la data de la publicació de 
la resolució de reclamació. 

BASE V. Terminis 

Aquesta convocatòria té tres terminis de presentació de sol·licituds: 
 
1..- PRIMER TERMINI: per estades durant el primer o segon semestre o durant el curs 
acadèmic sencer 
1.1 El termini de presentació serà del 13 de desembre de 2021 al 12 de gener de 2022. 
 
1.2. L’adjudicació provisional de les places de mobilitat es publicarà el 3 de març de 2022.. 
 
1.3. El període per acceptar la plaça de mobilitat adjudicada serà dl 4 al 9 de març de 2022. En 
cas de no acceptar dins el període establert, es considerarà que la plaça de mobilitat ha estat 
rebutjada i per tant la sol·licitud quedarà cancel·lada. 
 
1.4. En el cas que un estudiant tingui més d’una plaça assignada per al mateix període de 
temps, en diferents programes de mobilitat, només podrà acceptar una plaça. Les places no 
acceptades dins el termini establert quedaran cancel·lades.   
 
1.5. La resolució definitiva de l’adjudicació de les places de mobilitat es publicarà el 23 de març 
de 2022. 
 
2.-: SEGON TERMINI: per estades durant el primer o segon semestre o durant el curs acadèmic 
sencer 
2.1. El termini de presentació serà del 4 al 29 d’abril de 2022. 
 
2.2 La resolució definitiva de l’adjudicació de les places de mobilitat es publicarà l’1 de juny de 
2022. 

http://www.ub.edu/uri/Documents/cal_pnivell_22_23.pdf%0d
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2.3. El període per acceptar la plaça de mobilitat adjudicada serà del 2 al 7 de juny de 2022. En 
cas de no acceptar dins el període establert, es considerarà que la plaça de mobilitat ha estat 
rebutjada i per tant la sol·licitud quedarà cancel·lada. 

 
3.- TERCER TERMINI: Per estades de segon semestre 
 
3.1. El termini de presentació serà del 5 de setembre al 4 de novembre de 2022. 
 
3.2 La resolució definitiva de l’adjudicació de les places de mobilitat es publicarà a la web de 
l’Oficina de Mobilitat i Programes Internacionals el 2 de desembre de 2022. 
 
3.3. El període per acceptar la plaça de mobilitat adjudicada serà  del 5 al 12 de desembre de 
2022. En cas de no acceptar dins el període establert, es considerarà que la plaça de mobilitat 
ha estat rebutjada i per tant la sol·licitud quedarà cancel·lada. 

BASE VI. Comissió de selecció 

Cada Centre constituirà una Comissió de selecció (veure Annex 1) que farà una proposta 
d’adjudicació de places de mobilitat al vicerectorat de política d’internacionalització, qui serà 
l’encarregat de dictar resolució de la convocatòria. 
 

BASE VII. Ajuts econòmics 

1. Ajuts individuals: 
L’ ajut econòmic en concepte de despeses addicionals ocasionades per la participació en el 
programa ERASMUS+, es defineix en funció del país de destí de la mobilitat seguint següents la 
taula següent i per un període màxim de 3 mesos: 
 

Grup  Països  Finançament 
 

 

Grup 1 

Dinamarca, Finlàndia, Irlanda, Islàndia 
Liechtenstein, Luxemburg, Noruega, Regne Unit,  
Suècia 

 
 
460€/mes 

 

Grup 2 

Alemanya, Àustria, Bèlgica, Franca, Grècia, Itàlia, 
Malta, Països Baixos, Portugal, Xipre 

 
 
410€/mes 

 

Grup 3 

Bulgària, Croàcia, Eslovàquia, Eslovènia, Estònia, 
Hongria, Letònia, Lituània, Polònia, República 
Txeca, República de Macedònia del Nord, 
Romania, Sèrbia, Turquia 

 
 
360€/mes 
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2. Ajuts per estudiants amb menys oportunitats: 

Els estudiants seleccionats  que es trobin en alguna de les situacions descrites a continuació 
rebran, a més de la beca mensual anterior, la quantitat de 250€/mes (per la durada de la 
estada i per un període màxim no superior a 3 mesos): 

 Els estudiants seleccionats que hagin gaudit el curs 2021-2022 d’una beca de 
Caràcter general del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte o d’una beca 
del Departament d’Educació del País Basc  

 Els estudiants seleccionats que tenen necessitats especials, i hagin acreditat  
una discapacitat reconeguda i qualificada legalment d'un grau igual o superior 
al 33%.  

 Els estudiants que acreditin tenir la condició de refugiat o amb dret a protecció 
subsidiària o haver presentat sol·licitud de protecció internacional a Espanya. 

3. Ajut addicional per estudiants amb necessitats especials 

A més de l’ajut mensual de 250€/mes explicat en l’apartat anterior, els estudiants seleccionats 
que tenen necessitats especials, i hagin acreditat  una discapacitat reconeguda i qualificada 
legalment d'un grau igual o superior al 33%, podran participar en la convocatòria d’ajuts per 
cobrir les despeses addicionals per motiu del seu grau de discapacitat. La informació sobre la 
convocatòria , els terminis i les condicions de participació estarà disponible al següent enllaç: 

 http://www.ub.edu/uri/estudiantsUB/necessitats_especials.html 

 
4. Ajuts per “viatge ecològic”:  

Aquells estudiants que realitzin el seu desplaçament amb un mitjà de transport “ecològic” que 
suposi una disminució en la petjada de carboni podran gaudir d’una ajut complementari de 
50€ i, si és el cas,  fins a 4 dies de beca addicional per cobrir despeses de viatge.   

 

L’estudiant haurà d’informar prèvia a la formalització del convenio de subvención de la 
realització d’un viatge ecològic i haurà d’aportar justificació documental del caràcter ecològic 
del desplaçament juntament amb el certificat d’arribada. 

Base VII. Assegurances 

1. Els estudiants seleccionats hauran de disposar d’una assegurança mèdica per tota la durada 
de l’estada.   
 
2. La UB contracta l’assegurança d’accidents, repatriació i responsabilitat civil que cobreix 
l’estada de mobilitat de cadascun dels estudiants seleccionats per dur a terme una mobilitat de 
pràctiques dins el programa Erasmus+. Les pòlisses corresponents consten com a annex al 
conveni de subvenció de cada estudiant . 

BASE VIII. Obligacions 

1. Per poder dur a terme la mobilitat, l’estudiant seleccionat ha de formalitzar la matrícula a la 
UB del curs 2022-2023.  L’estudiant seleccionat ha de cursar a la institució de destinació les 

http://www.ub.edu/uri/estudiantsUB/necessitats_especials.html
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activitats establertes en el programa d’intercanvi i recollides en l’acord d’aprenentatge per 
pràctiques (learning agreement for traineeships) durant el període en que la mobilitat es duu a 
terme, així com tramitar aquelles modificacions que es puguin produir durant la seva mobilitat 
internacional, segons els terminis establerts. 
 
2. L’estudiant seleccionat ha de respectar les regles i normes reguladores del programa 
Erasmus+, de la UB i de la de la institució de destinació. 
 
4. L’estudiant seleccionat haurà de disposar d’una assegurança mèdica per tota la durada de 
l’estada.   
 
5. L’estudiant seleccionat haurà complir amb la tramitació documental requerida pel programa 
Erasmus i amb la prova de nivell lingüístic OLS (Online linguistic Support). 
 
6. Aquells estudiants que, un cop acceptada la plaça de mobilitat,  renunciïn a dur a terme la 
mobilitat, hauran  d’exposar per escrit els motius de la renúncia a l’Oficina de Mobilitat i 
Programes Internacionals. Es valorarà, juntament amb el responsable de mobilitat 
internacional de la Facultat/Centre a la qual està adscrit/a l’estudiant,  si la renúncia es 
considera justificada o no. Les renúncies no justificades, així com l’incompliment per part de 
l’estudiant dels requeriments exigits, en qualsevol moment del procés, seran penalitzats de 
manera que les sol·licituds d’intercanvi que pugui fer en un futur quedaran relegades a l’últim 
lloc de la llista de sol·licitants. 
 
7. En allò que no es preveu expressament, l’estudiant seleccionat es compromet a complir el 
que disposa la normativa de mobilitat internacional d’estudiants de la Universitat de 
Barcelona. (http://www.ub.edu/uri/Documents/normativa.pdf) 
 

BASE IX. Aclariment  

En tot allò no previst expressament, és d’aplicació la normativa pròpia de la Universitat de 
Barcelona. L’aclariment de qualsevol dubte en la interpretació d’aquestes bases és 
competència del vicerectorat de política d’internacionalització. 
 
 El vicerector de política d’internacionalització 
 
 
 
Markus González Beilfuss 
 
Contra aquesta resolució, que esgota la via administrativa, independentment de la seva immediata executivitat, podeu interposar 
recurs contenciós administratiu davant del Jutjat Contenciós Administratiu de Barcelona, d’acord amb l’art. 8 de la Llei 29/1998, 
de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa. El recurs es podrà interposar en el termini de dos mesos, a 
comptar des de l’endemà de la notificació de la resolució, segons el que estableix l’article 46 de l’esmentada Llei.  
No obstant, els interessats legítims podran, potestativament, interposar recurs de reposició en el termini d’un mes, a comptar des 
del dia següent al de la notificació d’aquesta resolució, de conformitat amb l’article 123 i següents de la Llei 39/2015, d’1 
d’octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques. Cas d’interposar aquest, els interessats legítims 
no podran presentar el recurs contenciós administratiu fins que sigui resolt expressament o s’hagi produït la desestimació 
presumpta del recurs de reposició. 
Altrament, els interessats legítims podran interposar qualsevol altre recurs que creguin convenient en defensa dels seus drets. 

http://www.ub.edu/uri/Documents/normativa.pdf
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