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PROCEDIMENT  PER A SOL·LICITAR UN AJUT  PER A PERSONES AMB 
NECESSITATS ESPECIALS QUE HAGIN ESTAT SELECCIONADES DINS 
EL PROGRAMA ERASMUS + KA103  (2020-2021) 
 
La Vicerectora d’internacionalització, en data  19 d’octubre de 2020, de 
conformitat amb les previsions de l’Estatut de la Universitat de Barcelona i  
tenint en compte les indicacions de SEPIE  estableix el següent procediment 
per a que els beneficiaris d'una mobilitat Erasmus + (estudiants, professors i 
PAS) per al curs 2020-2021 puguin optar als ajuts per a persones amb 
necessitats especials. 
 
BASE I.  Definició i requisits 
 
1.-  Una persona amb necessitats especials és un beneficiari d'una mobilitat  
amb una situació física,  psíquica o sensorial que, sense un ajut econòmic 
superior o addicional no podria dur a terme la seva mobilitat. 
 
2.-  Es poden presentar a aquesta convocatòria les següents persones: 
 

 estudiants beneficiaris d’una mobilitat per a estudis o pràctiques 
en el marc de la convocatòria del programa Erasmus+ dins de la UE 
(KA103), per a dur a terme una mobilitat durant el curs 2020-2021 
 

 professors beneficiaris d’un ajut de mobilitat per a docència dins 
el programa Erasmus+ dins de la UE (KA103), per a dur a terme una 
mobilitat durant el curs 2020-2021 
 

 PAS beneficiari d’un ajut de mobilitat per a formació) dins el 
programa Erasmus+ , per a dur a terme una mobilitat durant el curs 
2020-2021 

 
3.- Els sol·licitants d'aquests ajuts hauran de tenir reconeguda i qualificada 
legalment una discapacitat  d'un grau igual o superior al 33%. 
 
4.- Aquests ajuts són compatibles amb l’ajut addicional per a estudiants 
Erasmus + estudis amb situació de desavantatge econòmic i per estudiants 
Erasmus+ en la modalitat de pràctiques. 
 
BASE II. Tipus d'ajuts i imports 
 
Els ajuts per a estudiants, professors i PAS amb necessitats especials podran 
ser superiors als ajuts màxims establerts amb caràcter general dins el 
Programa Erasmus+, però la durada màxima finançada serà la mateixa. 
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S'estableixen dos tipus d'ajuts: 
 
A)  ajuts especials 
 
L'import dels ajuts dependrà del grau de discapacitat reconegut a cada 
participant pels serveis competents en la matèria, d'acord amb el que 
s’estableix a continuació 
 
ESTUDIANTS 
 
Distribució de l’ajut econòmic segons el país d’acollida i el grau de discapacitat 
que cal afegir a la quantitat mensual de l’ajut Erasmus: 

Grau de 
discapacitat 

GRUP 1: 

 

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

GRUP 2: 

 

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

GRUP 3: 

 

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

Del 33% al 49% + 120€ 

Del 50% al 70% + 170€ 

Més del 70% + 220€ 

 

PERSONAL (PROFESSORS I PAS) 
 
Distribució de l’ajut econòmic segons el país d’acollida i el grau de discapacitat 
que cal afegir a la quantitat diària de l’ajut Erasmus: 

 
 

Grau de 
discapacitat 

GRUP 1: 

 

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

GRUP 2: 

 

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

GRUP 3: 

 

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

Del 33% al 
49% 

+40€ +35€ +30€ 

Del 50% al 
70% 

+50€ +45€ +40€ 

Més del 70% +60€ +55€ +50€ 
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B) ajuts addicionals 

Els participants que, en funció de la discapacitat específica que presenten, 
requereixin d'ajuts superiors als establerts en l'apartat anterior, podran sol·licitar 
ajuts addicionals, derivats de les despeses complementàries directes que 
puguin tenir durant el seu període de mobilitat. L'import dels ajuts dependrà del 
grau de discapacitat del sol·licitant, del país de destí, de la durada de l'estada i 
de les despeses complementàries directes previstes. 
 
Es podran finançar parcial o totalment algun(s) o tots els conceptes següents: 
 
a) transport 
despeses originades per desplaçaments des de la residència del participant 
durant la seva mobilitat fins a l'organització on es realitza l'activitat, en casos en 
els quals la discapacitat del participant afecti la seva autonomia per a realitzar 
aquests desplaçaments. 
 
b) acompanyants 
despeses originades per persones que acompanyin els participants en el seu 
desplaçament del país de destí i/o d'origen. 
 
c) serveis professionals 
despeses originades per la contractació de serveis professionals diferents dels 
anteriors, que resultin imprescindibles per a la consecució de les funcions 
pròpies de l'activitat del participant. En aquest apartat es podran incloure, per 
exemple  les despeses originades per als serveis d'intèrprets de llengua de 
signes, serveis mèdics o terapèutics puntuals relacionats amb la necessitat 
especial del participant.  
 
d) altres despeses específiques derivades de la necessitat especial acreditats 
del participant 
es podran incloure aquí altres despeses com per exemple despeses d’altres 
tipus de transport especial/adaptat; despeses derivades de l’adaptació de 
l’habitatge del participant en el país d’acollida; pagament de despeses de 
persones diferents als acompanyants que realitzin un servei no professional 
relacionat amb la necessitat especial del participant (ex. transcripció de notes 
de classe).  
 
L'import màxim en concepte d’ajut addicional serà igual a: 
 

 en el cas de la mobilitat d’estudiants, 1.500€/mes 

 en el cas de la mobilitat de personal, 360€/dia  
 
Cal tenir en compte que el finançament de les estades estarà limitat a la durada 
màxima establerta per la convocatòria de selecció del programa Erasmus + 
(veure Base I.2). 
 
Aquests ajuts addicionals seran compatibles amb els ajuts especials. 
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Per a l'accés a aquests ajuts es requerirà la presentació d'un pressupost 
detallat de despeses, que haurà de venir acompanyat de l'oportuna 
documentació justificativa. 
 
De la mateixa manera, després de la finalització de l'estada, els 
participants hauran de remetre a l'Oficina de Mobilitat i Programes 
Internacionals la documentació original  justificativa de totes les 
despeses complementàries ocasionades durant la mobilitat, en cas que 
siguin inferiors al total concedit, caldrà fer la pertinent devolució de la 
diferència. 
 

BASE III. Sol·licituds i Termini  

1.- Els estudiants, professors i PAS seleccionats per participar en el programa 
Erasmus + (2020-2021) que vulguin presentar una sol·licitud a un ajut especial 
o addicional per a necessitats especials hauran d'omplir el formulari que se’ls hi 
enviarà des de l’OMPI:  

2.- Un cop omplert, el formulari més la informació següent: 

 certificat oficial vigent de discapacitat expedit pels serveis 
competents o fotocòpia compulsada 

 en el cas de sol·licitar ajuts addicionals, cal presentar la factura 
proforma o documents justificatius del pressupost seleccionat 

 

s'haurà d'enviar per correu electrònic  a l'Oficina de Mobilitat i Programes 
Internacionals a  la següent adreça de correu electrònic: erasmus@ub.edu 

3.- El termini per a la presentació de les sol·licituds, dirigides a l'Oficina de 
Mobilitat i Programes Internacionals, serà com a màxim d’un mes abans de 
l’inici de la mobilitat i fins a l’1 d’abril de 2021,  al correu electrònic: 
erasmus@ub.edu. 

 

Base IV. Procediment 

 

1.- L'Oficina de Mobilitat i Programes Internacionals de la UB remetrà les 
sol·licituds al SEPIE en el termini establert. 

2.- El SEPIE comunicarà a l'Oficina de Mobilitat i Programes Internacionals de 
la UB el resultat de cadascuna de les sol·licituds presentades. 

 3.- L'Oficina de Mobilitat i Programes Internacionals informarà a tots els 
estudiants que s'hagin presentat a la convocatòria de la resolució, per correu 
electrònic. 

 

 

mailto:erasmus@ub.edu
mailto:erasmus@ub.edu
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BASE V. Obligacions 

 
1.- Els beneficiaris que rebin un ajut especial (segons Base II.A) no hauran de 
presentar cap justificació addicional. 
 
2,- Els beneficiaris d'un ajut addicional (segons Base II.B) hauran de justificar 
documentalment les despeses reals corresponents a l'import de l'ajut addicional 
rebut, presentant els justificants originals a l'Oficina de Mobilitat i Programes 
Internacionals. El termini per a la presentació d’aquests justificants és de 20 
dies a comptar des de la finalització de l’estada. L'import de l'ajut addicional 
que no es justifiqui haurà de ser retornat per el beneficiari  al SEPIE mitjançant 
l'Oficina de Mobilitat i Programes Internacionals de la UB. 
 
La vicerectora d’ internacionalització 
 
 
 
 
 
 
 
Bibiana Crespo Martín 
 
Barcelona,  19 d’octubre de 2020  
 

 

 

 
 

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. 


