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CONVOCATÒRIA DEL PROGRAMA DE “BECAS SANTANDER ERASMUS” 

PER AL CURS 2022-2023 
 

El programa de “Becas Santander Erasmus” és una iniciativa conjunta del Banco de 
Santander i CRUE Universidades  españolas, que finançarà un total de 2.152 beques als 
beneficiaris de l’ajut Erasmus+ en el conjunt d’universitats espanyoles. L’objectiu del 
programa es reconèixer l’excel·lència acadèmica dels estudiants Erasmus+ i promoure 
la inclusió social i la igualtat d’oportunitats.  
 
La Universitat de Barcelona s’encarrega de la convocatòria i gestió de 51 d’aquestes 
beques, dirigides a aquells alumnes de la UB seleccionats dins les convocatòries 
Erasmus+ per a estudis o pràctiques per al curs 2022-2023. 

Per aquest motiu, el Vicerector de política d’internacionalització de la Universitat de 
Barcelona, de conformitat amb el que estableix l’Estatut d’aquesta Universitat, ha 
aprovat les bases que han de regir la concessió d’ajuts del programa de “Becas 
Santander Erasmus’’ a la Universitat de Barcelona. 

BASE I. Convocatòria 
 
1. La dotació econòmica total d’aquesta convocatòria és de 28.500€, finançats pel 

Banco Santander, amb la següent distribució: 
 

 2 beques de 2.000€ cadascuna 

 49 beques  de 500€ cadascuna 
 

2. Aquestes beques estan subjectes a la legislació fiscal vigent.  
 

 
BASE II. Distribució de les beques 
 
Totes les beques estan dirigides als alumnes de la UB que compleixin els requisits 
establerts a la Base III d’aquesta convocatòria.  
 
Les 2 beques de 2.000€/beca estan dirigides a totes les Facultats i Centres adscrits de 
la UB. 
 
Les 49 beques de 500€/beca estan distribuïdes per les Facultats i Centres adscrits de la 
UB segons el quadre següent: 
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FACULTAT/CENTRE Núm. Beques 

de 500€ 

Centre d'Estudis Internacionals (CEI) 1 

E.U. d`Hosteleria i Turisme CETT 2 

E.U. d`Infermeria Sant Joan de Déu 1 

Escola de Noves Tecnologies Interactives (ENTI) 1 

Escola Superior de Relacions Públiques (ESRP) 1 

Facultat de Belles Arts 1 

Facultat de Biologia 7 

Facultat de Ciències de la Terra 1 

Facultat de Dret 2 

Facultat de Farmàcia i Ciències de l'Alimentació 4 

Facultat de Filologia i Comunicació 3 

Facultat de Filosofia 1 

Facultat de Física 1 

Facultat de Geografia i Història 1 

Facultat de Matemàtiques i Informàtica 1 

Facultat de Medicina i Ciències de la Salut 3 

Facultat de Psicologia 2 

Facultat de Química 1 

Facultat d'Economia i Empresa 9 

Facultat d'Educació 3 

Facultat d'Informació i Mitjans Audiovisuals 1 

Institut de Seguretat Pública de Catalunya - ISPC 1 

Institut Nacional d`Educació Física de Catalunya INEFC 1 

 TOTAL 49 

 
 
BASE III. Requisits i criteris de selecció 
 
1. Requisits 
 

— Ser estudiant de la UB seleccionat dins la convocatòria de mobilitat 
Erasmus+ per a estudis (2022-2023) o Erasmus+ pràctiques (2022-2023, 
primer termini). 

— Per la modalitat de 2 beques de 2.000€ és requisit a més: 
 

 Certificar una discapacitat igual o superior al 33%  
i/o 
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— Ser beneficiari d’una beca de caràcter general del MECD o una beca del 
Departament d’Educació del País Basc el curs 2021-2022. 

La UB prioritzarà els candidats amb NNEE. En cas que no hi hagués, els dos ajuts 
serien per alumnes amb beca de caràcter general del MECD o una beca del 
Departament d’Educació del País Basc el curs 2021-2022. 
 

2. Criteris de selecció 
 

a. 2 beques de 2.000€/beca 
 Nota mitja ponderada de l’expedient acadèmic 
 Certificat de discapacitat igual o superior al 33% 

 
Un cop aplicada la nota mitjana, es prioritzarà aquell candidat amb una discapacitat 
superior. 
En cas d’empat, es prioritzarà aquell candidat que tingui una beca de caràcter general 
del MECD o una beca del Departament d’Educació del País Basc el curs 2021-2022. 
La UB prioritzarà els candidats amb NNEE. En cas que no hi hagués, els dos ajuts serien 
per alumnes amb  

 Nota mitja ponderada de l’expedient acadèmic 
 Beneficiari d’una beca de caràcter general del MECD o una beca del 

Departament d’Educació del País Basc el curs 2021-2022 
 

b. 49 beques de 500€/beca 
 Nota mitja ponderada de l’expedient acadèmic 

En cas d’empat es tindrà en compte: 
 ser beneficiari d’una beca de caràcter general del MECD o una beca del 

Departament d’Educació del País Basc el curs 2021-2022 
i/o 
 certificar una discapacitat igual o superior al 33% 

 
 
BASE IV. Tramitació de la sol·licitud 
 
Tot estudiant que opti a las "Becas Santander Erasmus ", s'ha d'inscriure prèviament i 
de manera obligatòria a la pàgina https://www.becas-santander.com . 
 En aquest portal es troba habilitat l'enllaç al programa fins el 15 de març de 2022. 
 
BASE V. Comissió de selecció 

El Vicerector de Projecció i Internacionalització nomenarà una comissió de valoració 
que estarà constituïda per les persones següents: 

President:  Vicerector de política d’internacionalització 

https://www.becas-santander.com/
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Vocal:  Delegada del Rector per a xarxes i mobilitat internacional 
Secretari/ària:  Cap de l’Oficina de Mobilitat i Programes Internacionals 

 
 
BASE VI. Adjudicació i acceptació 
 
1. La resolució de l’adjudicació es realitzarà per part de la Universitat fins l’1 de juliol 

de 2022.  
 

2. Un cop assignada la beca, és imprescindible que l'estudiant l’accepti, en el termini 
establert, dins aquest mateix enllaç, per completar el procés i poder així, procedir a 
l'abonament de la mateixa. 

 
3. L’ingrés de l’import corresponent es farà efectiu en el compte de l’entitat Banco 

Santander del qual sigui titular l’adjudicatari/ària. El compte s’ha obrir 
obligatòriament, en qualsevol de les oficines d’aquesta entitat a l’efecte de gaudir 
de la beca. 
 

4. L’acceptació de la beca comportarà l’autorització de l’adjudicatari/ària, per 
trametre les dades personals al Banco Santander, d’acord amb la Llei orgànica 
15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal, a 
l’efecte de gaudir de la beca. 

 
5. L’alumnat que tot i complir les condicions necessàries per obtenir l’ajut n’hagi 

quedat exclòs per raons de disponibilitat pressupostàries, passarà a formar part 
automàticament de la llista d’espera. En el cas de renúncies, seguint l’ordre de 
prelació de la llista d’espera, es procedirà a la concessió de l’ajut. 

 
6. Els alumnes seleccionats per rebre la “Beca Santander Erasmus” hauran de complir 

amb les obligacions pròpies al programa de mobilitat Erasmus+. 
 
 
BASE VII. Revocació 
 
L’adjudicació d’aquesta beca, tant si se n’ha abonat l’import concedit com si no, pot 
ser revocada en cas que es descobreixi que en la concessió es va incórrer en l’ocultació 
o el falsejament de dades, en cas que l’estada no es dugui a terme en les condicions en 
què estava programada, i en cas que l’adjudicatari/ària no es matriculi durant el curs 
2022-2023 a la Universitat de Barcelona.  
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BASE VIII. Incompatibilitats 
 
La percepció de la beca objecte d’aquesta convocatòria és compatible amb qualsevol 
altre ajut o beca, públics o privats, excepte  amb la convocatòria d’ajuts convocada pel 
Vicerectorat d'Estudiants i Política Lingüística i el Vicerectorat de política d’ 
internacionalització, que consta com Annex a les Convocatòries de Programes de 
Mobilitat Internacional per a Estudiants de la Universitat de Barcelona 2022-2023.  
 
BASE IX. Difusió 
 
Els centres de la Universitat de Barcelona han de procurar fer la màxima difusió 
d’aquesta convocatòria. 
 
BASE X. Aclariment 

L’aclariment de qualsevol dubte sobre la interpretació d’aquestes bases és 
competència del Vicerector de política d’internacionalització.  

 
 
 
 

Vicerector de política d’internacionalització 

Dr. 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. 
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