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RESOLUCIÓ del Degà de la Facultat d´Economia i Empresa per delegació del rector per resolució de 
data 16 de juny de 2020, per la qual es convoquen ajuts per a la promoció de la mobilitat 
internacional dels estudiants de grau de la Facultat d’Economia i Empresa de la UB. 

 
EXPOSICIÓ DE MOTIUS 

 
L’objectiu d’aquesta convocatòria d’ajuts a la mobilitat internacional és el de promoure i estimular el 
procés d’internacionalització entre els/les estudiants de grau de la Facultat d’Economia i Empresa 
de la UB a través de la realització d’estades acadèmiques a institucions de països tercers. Aquests 
ajuts estan finançats amb els ingressos de la Facultat d’Economia i Empresa corresponents als 
programes Study Abroad i al contracte programa acadèmico-docent. La dotació econòmica total  és 
de 30.000 euros. Aquesta convocatòria presenta dues (2) modalitats diferents d’ajuts (A, B), depenent 
de les universitats de destí i del tipus d’ajut atorgat. 

 

 

Article 1. Objecte i tipus d’ajuts 
 

1.1. La MODALITAT A consisteix en onze (11) ajuts per un valor total de 18.700 euros, destinats a la 
mobilitat i a l’estada acadèmica dels estudiants de grau de la Facultat d’Economia i Empresa en el 
marc dels programes de mobilitat internacional de la UB i d’acord als requisits i condicions de 
participació que s’estableixi a les convocatòries d’aquests programes, per a cada una de les places 
en alguna de les universitats que es relacionen a continuació: 

 
• University of Michigan (Estats Units): QS World University Rànquing 2022: 23. 
• University of Toronto (Canadà): QS World University Rànquing 2022: 26. 
• Kyoto University (Japó): QS World University Rànquing 2022: 33. 
• University of New South Wales Sidney (Austràlia): QS World University Rànquing 2022: 43. 
• Zhejiang University (Xina): QS World University Rànquing 2022: 45. 
• University of British Columbia (Canadà): QS World University Rànquing 2022: 46. 
• University of Malaya (Malàisia): QS World University Rànquing 2022: 65. 
• Hong Kong Polytechnic University (Hong Kong, Xina): QS World University Rànquing 2022: 

66. 
• National Taiwan University (Taiwan): QS World University Rànquing  2022: 68. 
• Universidad de Buenos Aires (Argentina): QS World University Rànquing  2022: 69. 
• Sungkyunkwan University (República de Corea): QS World University Rànquing 2022: 97. 

 
 

1.2. La MODALITAT B consisteix en vint-i-cinc (25) ajuts per un valor total de 11.300 euros destinats 
també a la mobilitat i l’estada acadèmica dels estudiants de grau de la Facultat d’Economia i Empresa 
en el marc dels programes de mobilitat internacional de la UB i d’acord als requisits i condicions de 
participació que s’estableixi a les convocatòries d’aquests programes, a les universitats amb les que 
la Facultat d’Economia i Empresa de la UB té establert un acord de mobilitat i que es relacionen a 
l’Annex 1 d’aquesta convocatòria.  
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Article 2. Condicions i requisits de la convocatòria 
 

2.1. Per optar als ajuts a la mobilitat internacional de la Facultat d’Economia i Empresa inclosos en 
les Modalitats A i B, descrites en l’article 1 d’aquesta convocatòria, és necessari: 
 
a) 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).  
 

b) Estar matriculat/da a la facultat d’Economia i Empresa de la Universitat de  Barcelona en qualsevol 
dels ensenyaments homologats de grau durant el curs acadèmic 2021-2022. 

 
c) Tenir una qualificació mitjana en l’expedient igual o superior a 7,0 sobre 10,0 punts per a la 

Modalitat A i a 6,0 sobre 10,0 punts per a la Modalitat B, tenint en compte la mitjana de l’expedient 
que es consideri per a l’assignació de places a les respectives convocatòries dels Programes de 
Mobilitat Internacional. 

 
d) Haver formalitzat la presentació d’una sol·licitud als programes de mobilitat internacional 2022-

2023 en la que s’hagi inclòs de manera prioritzada alguna de les places de l’article 1.1 (Modalitat A) 
o de l’annex 1 (Modalitat B) d’aquesta convocatòria.  

 
e) Tenir assignada una les places de l’article 1.1 (Modalitat A) o de l’annex 1 (Modalitat B) d’aquesta 

convocatòria i fer efectiva la mobilitat internacional assignada. 
 

 
2.2. En totes les modalitats, les sol·licituds hauran de complir amb els requisits específics de cada 
plaça concreta, pel que fa al nivell d’idioma, nota mitjana i altres condicions necessàries per realitzar 
la mobilitat a les universitats esmentades anteriorment. 

 
 

Article 3. Documentació, presentació de la sol·licitud i terminis. 
 

3.1. Per tal de sol·licitar l’ajut a la mobilitat internacional, cal presentar la sol·licitud dins del termini 
establert a través de l’instància genèrica de la Seu Electrònica, amb destinació a l’àmbit acadèmic de 
la SED de la Facultat d’Economia i Empresa.   

 
 

A la petició de la instància s’ha de fer constar “ajuts per a la promoció de la mobilitat internacional” 
i s’ha  d’adjuntar: 

 
a) Còpia del DNI o equivalent del candidat/a. 

 
b) Formulari o formularis de sol·licitud d’ajuts per a la mobilitat internacional dels estudiants de 
grau de la Facultat d’Economia i Empresa de la UB. Aquests formularis de sol·licitud estaran 
disponibles a la Seu Electrònica de la UB a través de l´enllaç 
https://seu.ub.edu/documentPublic/download/276733  i a la pàgina web de l'Oficina Relacions 
Internacionals de la Facultat d’Economia i Empresa de la UB a través del següent enllaç: 
https://www.ub.edu/economiaempresa-internacional/web/wp-
content/uploads/2021/12/2021_Formulari_ajuts-mobilitat-FEE-2022-23.docx 

https://www.ub.edu/insgenct/inici.php
https://seu.ub.edu/documentPublic/download/276733
https://www.ub.edu/economiaempresa-internacional/web/wp-content/uploads/2021/12/2021_Formulari_ajuts-mobilitat-FEE-2022-23.docx
https://www.ub.edu/economiaempresa-internacional/web/wp-content/uploads/2021/12/2021_Formulari_ajuts-mobilitat-FEE-2022-23.docx
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c) Si és el cas, documentació que acrediti que en el curs anterior al de la presentació de la sol·licitud 
es disposava d’una “Beca Equitat” de la Generalitat de Catalunya o d’una “Beca de Carácter General” 
del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte. 

 
d) Si és el cas, documentació que acrediti un nivell de discapacitat de l’estudiant si aquest és igual 
o superior al 33 per cent. 

 
3.2. Les sol·licituds que no aportin tota la documentació requerida en el termini establert disposaran 
de 10 dies hàbils per esmenar-les, a comptar a partir de la data de comunicació a les persones 
interessades que s’efectuarà per mitjà de la publicació del llistat d´admesos indicant la documentació 
que manca. 

 
3.3. El període per sol·licitar l’ajut s’inicia el mateix dia que es publiquen les bases d’aquesta 
convocatòria i finalitza el dia 12 de gener de 2022. 

 
3.4. Els sol·licitants es responsabilitzen de l’autenticitat i veracitat de les dades i de la documentació 
que aportin, sens perjudici de la potestat, per part de la Universitat de Barcelona, de realitzar les 
comprovacions que consideri oportunes o requerir que s’aporti la documentació o informació que 
s’escaigui. 

 
 

Article 4. Import i pagament de l’ajut 
 

4.1. Aquesta convocatòria d’ajuts a la mobilitat internacional per als/les estudiants de grau de la 
Facultat d’Economia i Empresa de la UB té una dotació econòmica total màxima de 30.000 euros, 
repartits de la següent manera: 

 
a) Modalitat A: Onze (11) ajuts individuals d’un màxim de 1.700 euros cadascun. 

 
b) Modalitat B: Vint-i-cinc (25) ajuts individuals, la quantia dels quals serà la següent: 

 
Grup 1: Universitats situades a Dinamarca, Finlàndia, Irlanda, Islàndia, Noruega, Regne Unit i Suècia: 
sis (6) ajuts, que en total sumen 2.826 euros, distribuïts en ajuts individuals de 471 euros cadascun. 

 
Grup 2: Universitats situades a Alemanya, Àustria, Bèlgica, França, Grècia, Itàlia, Països Baixos i 
Portugal: set (7) ajuts que en total sumen 3.080 euros, distribuïts en ajuts individuals de 440 euros 
cadascun. 

 
Grup 3: Universitats situades a Croàcia, Eslovàquia, Hongria, Letònia, Polònia, República Txeca, i 
Turquia: sis (6) ajuts, que en total sumen 2.244 euros, distribuïts en ajuts individuals de 374 euros 
cadascun. 

 
Grup 4: Les universitats de Global Faculty que no hagin estat incloses en l’article 1 d’aquesta 
convocatòria: sis (6) ajuts, que en total sumen 3.150 euros, distribuïts en ajuts individuals de 525 
euros cadascun. 
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4.2. Els pagaments es realitzaran de la següent manera: 

El pagament es farà efectiu al compte corrent facilitat per l’estudiant a qui s’atorga l’ajut, en les 
condicions descrites a continuació: 100 per cent de l’import de l’ajut, una vegada s’hagi presentat a 
l’Oficina de Relacions Internacional de la Facultat d’Economia i Empresa el certificat d’arribada. A la 
tornada, caldrà presentar el certificat d’estada conforme s’ha fet efectiva al mobilitat internacional, 
en cas contrari s’haurà de retornar l’ajut concedit.  

 
 
Article 5. Comissió d’avaluació i selecció 

 
5.1. La Facultat d’Economia i Empresa de la UB constituirà una comissió d’avaluació i selecció 
composada per: 
- Presidenta: Vicedegana per a Relacions Internacionals de la Facultat d’Economia i Empresa de la 

UB. 
- Secretària: Vicedegana Acadèmica de la Facultat d’Economia i Empresa de la UB. 
- Vocal 1: Administradora de la Facultat d’Economia i Empresa de la UB. 
- Vocal 2: Cap de l’Oficina de Relacions Internacionals de la Facultat d’Economia i Empresa de la 
UB. 
- Vocal 3: Un/a representant de l’estudiantat de la Facultat d’Economia i Empresa de la UB, a 
proposta de la Vicedegana de Relacions Externes, Compromís Social i Estudiants de l’esmentada 
Facultat. 

 
5.2. Aquesta Comissió d’avaluació i selecció realitzarà una proposta prioritzada d’adjudicació dels ajuts. 

 
 

Article 6. Avaluació de les sol·licituds i criteris de selecció 
 

6.1. L’avaluació de les sol·licituds, entre els estudiants que hagin tingut una plaça assignada inclosa 
en els llistats d’aquesta convocatòria, es basarà en tres criteris bàsics: 

 
a) Expedient acadèmic (50 per cent de la valoració global). 

b) Nivell de renda, a través de la documentació aportada referida a la “Beca Equitat” de la 
Generalitat de Catalunya o a la “Beca de Carácter general” del Ministerio de Educación, Cultura y 
Deporte (40 per cent de la valoració global). 

c) Discapacitat si aquesta és igual o superior al 33 per cent (10 per cent de la valoració global). 
 

6.2. Pel que fa a la MODALITAT A d’aquesta convocatòria, la Comissió atorgarà onze (11) ajuts de 
1.700 euros cadascun, per a una estada acadèmica a les universitats esmentades a l’article 1 (apartat 
1.1) d’aquesta convocatòria. Cada estudiant serà valorat i prioritzat en relació amb la resta 
d’estudiants que sol·licitin la mateixa destinació. Una vegada realitzades les assignacions, i en el cas 
que una de les destinacions esmentades a l’article 1.1 no disposi de candidats/es, la resta d’ajuts es 
repartiran entre aquells estudiants amb millor puntuació. 

 

6.3. Quant a la MODALITAT B d’aquesta convocatòria, la Comissió atorgarà vint-i-cinc (25) ajuts, la 
quantia dels quals difereix, d’acord amb el que s’ha esmentat a l’article 4 (apartat 4.1) d’aquesta 
convocatòria, segons el país on estigui localitzada la universitat de destí. En aquest modalitat, cada 
estudiant serà valorat i prioritzat en relació amb la resta d’estudiants que pertanyin a les 

universitats del mateix grup econòmic de l’ajuda (vegi’s apartat 4.1). Una vegada realitzades les 
assignacions, i en el cas que un dels quatre grups disposi de menys candidats/es que nombre d’ajuts, 
la resta d’ajuts es repartiran entre aquells estudiants amb millor puntuació. En aquest darrer cas, 
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però, es mantindrà la dotació econòmica de l’ajut no assignat en primera instància, independentment 
de la universitat de destí de l’estudiant al que s’atorgui l’ajut. 

 

6.4. La Comissió d’avaluació i selecció podrà incrementar l’import total dels ajuts assignats a 
cadascuna de les dues modalitats (18.700 euros per a la modalitat A i 11.300 euros per a la 
modalitat B) si una vegada realitzades les assignacions dins de cada modalitat, d’acord amb el que 
estableixen els anteriors apartats del present article, no s’hagués exhaurit l’import total originalment 
assignat a cadascuna de les modalitats esmentades. Aquests increments generals també podrien 
suposar increments dels imports individuals a percebre si, finalment, així ho considerés la comissió. 
Aquestes redistribucions en cap cas podrien superar la dotació econòmica total establerta en aquesta 
convocatòria, que és de 30.000 euros. 

 

6.5. En cas d’empat, els membres de la Comissió d’avaluació i selecció hauran de determinar el 
desempat per majoria simple, tot considerant els criteris següents en aquest ordre de prioritat: 
expedient acadèmic, percentatge d´assignatures superades envers les no superades, duració de 
l´estada i nivell d´idioma presentat a la convocatòria del programa de mobilitat internacional. En 
aquesta votació el/la president/a de la Comissió d’avaluació i selecció tindrà vot de qualitat, evitant 
qualsevol possible empat. 
 
6.6. Un/a mateix/a estudiant pot optar a totes les modalitats assenyalades en aquesta convocatòria, 
però, com a norma general, només podrà obtenir un ajut, el qual estarà vinculat a la plaça finalment 
atorgada per realitzar una estada acadèmica internacional d’acord amb el que estableix la 
convocatòria 2022-2023 de places de mobilitat per a estades d’estudis a institucions amb les quals la 
UB i els seus Centres adscrits hagin signat convenis específics Global Faculty of Economics and 
Business UB i/o la convocatòria 2022-23 de places de mobilitat per a estades d’estudis amb 
universitats estrangeres amb les quals la UB hagi signat convenis generals Global UB. 

 

 
Article 7. Resolució 

 
7.1. L’adjudicació provisional dels ajuts de mobilitat internacional es publicarà a la Seu Electrònica 
de la UB i addicionalment, a la pàgina web de l'Oficina Relacions Internacionals de la Facultat 
d’Economia i Empresa de la UB (http://www.ub.edu/economiaempresa-internacional/) el 23 de març 
de 2022. 

 

7.2. El període per acceptar l’ajut concedit o renunciar-hi serà del 24 de març al 31 de març de 
2022. En cas de no acceptar l’ajut i la plaça en el termini establert, aquesta es considerarà rebutjada 
i, per tant, es podran realitzar re-assignacions. 

 
7.3. A proposta de la Comissió d’avaluació i selecció, el Degà de la Facultat d’Economia i Empresa 
dictarà la resolució definitiva de la convocatòria, que es publicarà a la Seu Electrònica de la 
Universitat, i addicionalment a la pàgina web de l'Oficina Relacions Internacionals de la Facultat 
d’Economia i Empresa de la UB (http://www.ub.edu/economiaempresa-internacional/) el 9 d’abril 
de 2022. 
 
7.4. Una vegada publicada la resolució definitiva, el recurs que pot interposar-se és el de reposició 
davant l’òrgan que l’ha dictat, en el termini d’un mes a partir del dia següent a la seva publicació, 
segons estableixen els articles 123 i 124 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment 
administratiu comú de les Administracions Públiques. 
 
No obstant l’anterior, els interessats podran també optar per interposar contra aquesta resolució un 
recurs potestatiu de reposició, en el termini d’un mes, a comptar des de l’endemà de la data de la 

http://www.ub.edu/uri/Documents/Convo_Convenis_especifics_20_21.pdf
http://www.ub.edu/uri/Documents/Convo_Convenis_especifics_20_21.pdf
http://www.ub.edu/uri/Documents/Convo_Convenis_especifics_20_21.pdf
http://www.ub.edu/uri/Documents/Convo_Convenis_especifics_20_21.pdf
http://www.ub.edu/uri/Documents/Convo_Convenis_Generals_20_21.pdf
http://www.ub.edu/economiaempresa-internacional/
http://www.ub.edu/economiaempresa-internacional/
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publicació, 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. En aquest cas, 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. 

 
7.5. Sens perjudici del que es detalla al paràgraf anterior, contra aquesta resolució de convocatòria 
es podrà interposar recurs contenciós administratiu davant dels jutjats contenciosos administratius 
de la ciutat de Barcelona, en el termini de dos mesos, comptador a partir del dia següent al de la 
publicació de la resolució, d’acord amb el que estableix l’article 46 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, 
reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa. 

 
No obstant l’anterior, els interessats podran també optar per interposar contra aquesta resolució un 
recurs potestatiu de reposició, en el termini d’un mes, a comptar des de l’endemà de la data de la 
publicació, 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. En aquest cas, 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. 
 
 
Article 8. Revocació 

 
8.1. L’adjudicació de l’ajut, se n’hagi o no abonat l’import concedit, podrà ser revocada en el cas 
que es descobreixi que en la concessió es va incórrer en ocultació o falsejament de dades, o que hi 
hagi incompatibilitat amb la percepció d’altres aportacions econòmiques. Si l’import ja ha estat 
abonat, la revocació comportarà la devolució de la quantitat econòmica ingressada al compte  corrent 
facilitat per l’estudiant. 

 
8.2. En cas de renúncia a la plaça de mobilitat o que l’estada finalment no es realitzi una vegada 
abonat l’import concedit, també serà requerida la devolució de la quantitat econòmica ingressada 
al compte corrent facilitat per l’estudiant a qui s’atorga l’ajut. 

 
 
Article 9. Incompatibilitats 

 
La percepció dels ajuts objecte de la present convocatòria, és: 

 
a) Compatible amb els ajuts adreçats als estudiants de la Universitat de Barcelona que es derivin 
de les convocatòries de programes de mobilitat internacional per a estudiants de la Universitat de 
Barcelona. 

b) Compatible amb  la   resta   d’ajuts   o   beques,   públics   o   privats, exceptuant   en   aquelles 
convocatòries en que s’indiqui expressament la incompatibilitat. 

 
 
Article 10. Aclariments 

 
L’aclariment de qualsevol dubte en la interpretació d’aquestes bases correspondrà a la Vicedegana 
per a  Relacions Internacionals de la Facultat d’Economia i Empresa de la UB. 
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Article 11. Dret d’informació relatiu al tractament de dades personals  

1. El responsable del tractament de les vostres dades personals és la Secretaria General de la 
Universitat de Barcelona, amb adreça postal Gran Via de les Corts Catalanes, 585, 08007 
Barcelona i adreça de correu electrònic secretaria.general@ub.edu. 

 
2. La finalitat del tractament de les vostres dades personals és gestionar els ajuts.  

 
3. La base jurídica és el compliment d’una missió realitzada en interès públic (Llei 1/2003, de 19 

de febrer, d’universitats de Catalunya; Llei Orgànica 6/2001, de 21 de desembre, d’Universitats; 
i Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions). 

 
4. Les vostres dades es conservaran durant el temps necessari per complir la finalitat per la qual 

van ser recollides i per determinar les possibles responsabilitats que se’n poguessin derivar del 
seu tractament. 

 
5. Els destinataris de les dades són la Universitat i, si n’hi ha, els encarregats del tractament. Així 

mateix, publicarem la resolució de l’adjudicació dels ajuts al lloc web de la UB indicat en les 
presents bases amb les dades necessàries de les persones beneficiàries. No es contempla cap 
altra cessió de dades, tret que sigui obligació legal. En aquest supòsit, únicament s’enviaran les 
dades necessàries. 

 
6. Podeu accedir a les dades, sol·licitar-ne la rectificació, la supressió, l’oposició, la portabilitat o 

la limitació, mitjançant un escrit adreçat a la Secretaria General de la Universitat de Barcelona 
per correu postal (Gran Via de les Corts Catalanes, 585, 08007 Barcelona), o per correu 
electrònic (secretaria.general@ub.edu). Cal que hi adjunteu una fotocòpia del DNI o d’un altre 
document vàlid que us identifiqui. 

 
7. Si considereu que els vostres drets no s’han atès adequadament podeu comunicar-ho al delegat 

de protecció de dades de la UB per correu postal (Gran Via de les Corts Catalanes, 585, 08007 
Barcelona), o per correu electrònic (protecciodedades@ub.edu). 

 
8. També teniu dret a presentar una reclamació davant de l’Autoritat Catalana de Protecció de 

Dades. 
 
Amb la presentació de la sol·licitud, la persona interessada declara haver llegit aquest dret d’informació 
i, en el cas que faciliti dades personals de terceres persones, es compromet a facilitar-los el contingut 
d’aquesta base.  

mailto:secretaria.general@ub.edu
mailto:secretaria.general@ub.edu
mailto:protecciodedades@ub.edu
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RESOLC, 

 
Primer.- Convocar, en la seva modalitat A, onze (11) ajuts a la mobilitat internacional destinats a 
cobrir part de les despeses de viatge i manutenció, per als/les estudiants de grau de la Facultat 
d’Economia i Empresa de la UB en universitats de fora de la Unió Europea i països associats que 
formen part del Programa Erasmus+ a través de la realització d’estades acadèmiques semestrals o 
anuals. 

 

Segon.- Convocar, en la seva modalitat B, vint-i-cinc (25) ajuts  a la mobilitat internacional, destinats 
a cobrir part de les despeses de viatge i manutenció, per als/les estudiants de grau de la Facultat 
d’Economia i Empresa de la UB en les universitats relacionades en l’Annex 1 amb les que la Facultat 
d’Economia Empresa de la UB té un conveni vigent. 
 
Tercer.- Destinar a aquesta convocatòria l’import de 30.000.-€, havent estat efectuada la reserva de 
crèdit adequada i suficient per atendre les obligacions derivades de la present convocatòria, a càrrec 
del pressupost assignat a la Facultat d´Economia i Empresa, aplicació pressupostària 
CEGE  2654EC00137000 programa: PD000105 STUDY ABROAD. 

 

Quart.-  Publicar aquesta resolució a la Seu Electrònica de la UB, publicació que serà vàlida a efectes 
del còmput de terminis i, addicionalment i per a fer-ne difusió, a la pàgina web de l’Oficina de 
Relacions Internacionals de la Facultat d’Economia i Empresa de la UB 
(http://www.ub.edu/economiaempresa-internacional/),  sense perjudici de la seva publicació en 
altres mitjans disponibles que en reforcin la seva difusió. 

 
 

Barcelona, 13 de desembre de 2021 
  

 

 
 
 
Ramon Alemany 
Degà de la Facultat d’Economia i Empresa 
Per delegació del rector 

 
Contra aquesta resolució dictada per delegació del Rector, que esgota la via administrativa, independentment de la seva 
immediata executivitat, d’acord amb l’article 8 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, els interessats poden interposar recurs 
contenciós administratiu davant el jutjat contenciós administratiu de Barcelona. El recurs, es podrà interposar en el termini 
de dos mesos, a comptar des de l’endemà de la publicació de la resolució a la web de la UB, segons el que estableix l’article 
46 de l’esmentada llei. 

 

No obstant, els interessats podran optar per interposar contra aquesta resolució un recurs potestatiu de reposició, en el 
termini d’un mes, a comptar des de l’endemà de la data de la publicació, 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. En aquest cas, 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/economiaempresa-internacional/
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ANNEX 1  
Universitats amb les que la Facultat d’Economia Empresa de la UB té un conveni vigent incloses 

en la modalitat B de la present convocatòria d’ajuts 
 

GRUP 1: DINAMARCA, FINLÀNDIA, IRLANDA, ISLÀNDIA, LUXEMBURG, NORUEGA, REGNE UNIT I SUÈCIA 

 

 

DINAMARCA  

DK KOBENHA01 University of Copenhagen 

DK ARHUS01 Aarhus University 

DK KOBENHA05 Copenhagen Business School 

FINLÀNDIA  

SF TURKU02 Åbo Akademi University 

SF HELSINK01 University of Helsinki 

SF TAMPERE17 University of Tampere 

IRLANDA  

IRL DUBLIN02 University College Dublin 

IRL CORK01 University College Cork 

IRL DUBLIN04 Dublin City University 

IRL MAYNOOT01 Maynooth University 

ISLÀNDIA  

IS REYKJAV05 Reykjavík University 

LUXEMBURG  

LUXLUX-VIL01 University of Luxembourg 

NORUEGA  

N BERGEN02 Norwegian School of Economics (NHH Bergen) 

N SANDVIK02 BI Norwegian Business School 

REGNE UNIT  

UK BIRMING02 University of Birmingham 

UK BRISTOL02 University of the West of England Bristol 

UK DUNDEE01 University of Dundee 

UK DURHAM01 Durham University 

UK GLASGOW01 University of Glasgow 

UK HATFIEL01 University of Hertfordshire 

UK LONDON062 University of Westminster 

UK MANCHES04 Manchester Metropolitan University 

UK NEWCAST01 University of Newcastle 

UK NOTTING02 Nottingham Trent University 

UK OXFORD04 Oxford Brookes University 

UK SHEFFIE01 University of Sheffield 

SUÈCIA  

S GOTEBORG01 University of Gothenburg 

S LINKOPI01 Linköping University 

S LUND01 Lund University 

S STOCKHO01 Stockholm University 

S UMEA01 Umeå University 

(continua a la següent pàgina) 

CODI UNIVERSITAT
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GRUP 2: ALEMANYA, ÀUSTRIA, BÈLGICA, FRANÇA, GRÈCIA, ITÀLIA, PAÏSOS BAIXOS I PORTUGAL 

 

 

ALEMANYA  

D BERLIN13 Humboldt University of Berlin 

D FRANKFU01 Goethe University Frankfurt 

D HEIDELB01 University of Heidelberg 

D KARLSRU01 Karlsruhe Institute of Technology 

D MUNCHEN01 Ludwig Maximilian University of Munich 

D MUNCHEN02 Technical University of Munich (TUM) 

D MUNSTER01 University of Münster 

D TUBINGE01 University of Tübingen 

ÀUSTRIA  

A WIEN01 University of Vienna 

A INNSBRU01 University of Innsbruck  

BÈLGICA  

B ANTWERP01 University of Antwerp 

B BRUXEL04 Université Libre de Bruxelles 

B GENT01 Ghent University 

B LEUVEN01 KU Leuven 

B LIEGE01 Université de Liège 

B LOUVAIN01 Université Catholique de Louvain 

FRANÇA  

F CERGY03 ESSEC Business School 

F LILLE15 EDHEC Business School 

F LYON02 Lumière University Lyon 2 

F MONTPEL54 University of Montpellier 

F PARIS009 
F PARIS011 

Paris Dauphine University 
University of Paris-Saclay 

F PARIS014 Paris Sciences Po 

F TOULOUS01 Toulouse 1 University Capitole 

GRÈCIA  

G ATHINE04 Athens University of Economics and Business 

ITÀLIA  

I BOLOGNA01 University of Bologna 

I FIRENZE01 University of Florence 

I MILAN01 University of Milan  

I MILANO03 Università Cattolica del Sacro Cuore 

I MILANO16 University of Milano-Bicocca 

I ROMA01 Sapienza University of Rome 

I ROMA02 University of Rome Tor Vergata 

I ROMA03 Roma LUISS Guido Carli 

I ROMA16 Roma Tre University 

I SALERNO01 University of Salerno 

I TORINO01 University of Turin 

I TRENTO01 University of Trento 

I TRIESTE01 University of Trieste 

  

(continua a la següent pàgina) 

CODI UNIVERSITAT
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GRUP 2: ALEMANYA, ÀUSTRIA, BÈLGICA, FRANÇA, GRÈCIA, ITÀLIA, PAÏSOS BAIXOS I PORTUGAL (continuació) 

 

 
PAÏSOS BAIXOS  

NL AMSTERD01 University of Amsterdam 

NL AMSTERD02 VU Amsterdam 

NL MAASTRI01 Maastricht University 

NL NIJMEGE01 Radboud University 

NL ROTTERD01 Erasmus University Rotterdam 

NL TILBURG01 Tilburg University 

NL WAGENIN01 Wageningen University 

PORTUGAL  

P COIMBRA01 University of Coimbra 

P LISBOA109 University of Lisbon 
P PORTO02 University of Porto 

 

GRUP 3: CROÀCIA, ESLOVÀQUIA, HONGRIA, LETÒNIA, POLÒNIA, REPÚBLICA TXECA, I TURQUIA 

 

 

CROÀCIA  

HR ZAGREB01 University of Zagreb 

ESLOVÀQUIA  

SK BRATISL02 Comenius University 

SK BRATISL03 University of Economics in Bratislava 

HONGRIA  

HU BUDAPES03 Corvinus University of Budapest 

LETÒNIA  

LV RIGA02 Riga Technical University 

POLÒNIA  

PL KRAKOW01 Jagiellonian University 

PL KRAKOW02 AGH University of Science and Technology 

PL WARSZAW01 
PL WARSZAW03 
PL KRAKOW01 

University of Warsaw 
Warsaw School of Economics 
Jagiellonian University 

PL KRAKOW02 AGH University of Science and Technology 

REPÚBLICA TXECA  

CZ PRAHA07 Charles University in Prague 

CZ PRAHA09 University of Economics Prague 

TURQUIA  

TR ANKARA07 Bilkent University 

TR ISTANBU25 Istanbul Aydın University 

(continua a la següent pàgina) 

CODI UNIVERSITAT
  

CODI UNIVERSITAT
  



Gran Via de les Corts Catalanes, 585 

08007 Barcelona 

12 

 

 

 
 

 
GRUP 4: CANADÀ, COREA DEL SUD, ESTATS UNITS, JAPÓ, SUÏSSA, XILE, XINA I VIETNAM 

 

 
CANADÀ  

CA-MONTR01 Université du Québec à Montreal 

CA-MONTR03 Concordia University 

CAN-MCMAST McMaster University 

COREA DEL SUD  

KR-SEOUL04 University of Seoul  

KR-DAEGU01 Keimyung University 

ESTATS UNITS  

US-FORTM01 Florida Gulf Coast University 

US-PULLM01 Washington State University 

USA-CAL-SD San Diego State University 

JAPÓ  

JP-KOBE01 Kobe University 

SUÏSSA  

CH FRIBOUR01 University of Freiburg 

XILE  

CHL05 Universidad de Chile 

XINA  

CN-BEIJI04 Beijing Normal University 

CN-HONGK03 Hong Kong Baptist University 

CN-SHANG01 Shanghai University of Finance and Economics 

CN-SHANG03 Tongji University 

CN-SHENZ01 Chinese University of Hong Kong-Shenzen 

VIETNAM  

VI-HANOI01 Vietnam Foreign Trade University 

 

CODI UNIVERSITAT
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