
Ajuts Erasmus+
Finançament UE

Ajuts MOBINT-MIF
AGAUR | Generalitat de 

Catalunya

Programa 
Erasmus+ Estudis 

Link

Universitats de països de la UE i 
associats, amb finançament UE.

Ajuts FEE-MO Internacional
Facultat d’Economia i      

Empresa | UB

Ajuts MOBILITAT 

INTERNACIONAL
Vicerectorat i/o Santander

Beques Santander   

Erasmus
Santander

Entre 210€ i 310€ al mes, en 

funció del país de 

destinació i fins un màxim 

de 7 mesos. 
Ajuts complementaris per beca 

general, discapacitats acreditades 

superiors al 33% i altres. 

200€ al mes, fins un màxim 

de 6 mesos. 
Cal acreditar un nivell de B2 

d’anglès, de francès, italià o 

alemany, en funció de l’idioma de 

l’intercanvi.

Categoria B: pagament únic de 

450€ per les universitats 

Erasmus+. 
Cal ser estudiant de grau de la Facultat 

d’Economia i Empresa, amb un mínim 

de mitjana de l’expedient de 6 per a la 

modalitat B.

Programa 
Global Faculty 

Link

Universitats de països de 
fora de la UE i associats

Programa           
Global UB

Link

Universitats de països de fora 
de la UE i associats

Programa     
Erasmus+ fora UE 

KA107 | KA1071

Link
Universitats de països de fora de la 
UE i associats, amb finançament UE

Pagament únic de 1700€ o de 

450€, en funció de la modalitat. 
Cal ser estudiant de grau de la Facultat 

d’Economia i Empresa, i tenir una 

mitjana mínima de l’expedient acadèmic 

de 7 per a la modalitat A i de 6 per a la 

modalitat B.

200€ al mes, fins un màxim 

de 6 mesos. 
Cal acreditar un nivell de B2 

d’anglès, de francès, italià o 

alemany de l’idioma de l’intercanvi.

Pagament únic de 200€

Pagament únic de 1000€ 

o 500€ en funció de la 

categoría.
1000€: Estudiants amb

discapacitat reconeguda de + 

del 33%; 500€: altres mèrits.

Les beques amb el tick en groc no están garantides. La informació sobre els ajuts econòmics pot variar d’un any al següent. Tingues en compte que aquesta informació és orientativa, en base                  

a l’experiència dels anys anteriors. No obstant això, fins que no es publica cada convocatoria d’ajuts, no hi ha cap garantia en relació al manteniment de les condicions del curs anterior. 

Pagament únic de 1700€ o de 450€, 

en funció de la modalitat. 
Només la Universitat Toronto està 

finançada. Cal ser estudiant de grau de la 

Facultat d’Economia i Empresa, i tenir una 

mitjana mínima de l’expedient acadèmic de 

7 per a la modalitat A i de 6 per a la 

modalitat B.

Pagament únic de 1000€

200€ al mes, fins un màxim 

de 6 mesos. 
Cal acreditar un nivell de B2 

d’anglès, de francès, italià o 

alemany de l’idioma de l’intercanvi.

Pagament únic de 1000€

700€ al mes, fins a un 

màxim de 5 mesos, més ajut 

de viatge en funció del país 

de destinació. 

200€ al mes, fins un màxim 

de 6 mesos. 
Cal acreditar un nivell de B2 

d’anglès, de francès, italià o 

alemany de l’idioma de l’intercanvi.

No disposem d’informació 

suficientment orientativa



Ajuts Erasmus+

Finançament UE

✓ Exempció del pagament de la matrícula a la universitat de destinació.

✓ Ajuts Erasmus+.

✓ Es poden sol·licitar ajuts addicionals (no garantits).

El Programa 

Erasmus+ Estudis té 

associat a l’assignació 

de la plaça la dotació 

d’un ajut econòmic 

mensual. Tot i que 

oficialment no està 

garantit i depèn de 

l’assignació anual que 

rebi el ministeri i el 

nombre de mobilitats 

assignades, d’acord a 

la nostra experiència, 

tots els estudiants 

que han participat al 

programa durant els 

darrers anys han 

gaudit d’aquest ajut.

Per rebre l’ajut 

Erasmus+, caldrà 

realitzar tots els 

tràmits vinculats a la 

seva concessió i 

justificació, un cop es 

disposi de plaça 

assignada dins del 

programa. 

Programa

Erasmus+ Estudis 

Ajuts Erasmus+: 

Ajuts individuals: L’ajut Erasmus+ estudis preveu diferents dotacions segons el país de destinació:

El finançament per estades per estudis és per un mínim de 3 mesos i un màxim de 7 mesos. Les estades de durada 

superior no rebran finançament per la diferència de mesos.

Ajut addicional per fomentar la inclusivitat (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 7 mesos):

▪ Els estudiants seleccionats que hagin gaudit el curs 2022-2023 d’una beca de Caràcter general del Ministerio de 

Educación, Cultura y Deporte o 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.

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

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.

➢ Grup 1 | 310€/mes: Dinamarca, Finlàndia, Irlanda, Islàndia, Liechtenstein, Luxemburg, Noruega, Regne Unit, Suècia.

➢ Grup 2 | 260€/mes: Alemanya, Àustria, Bèlgica, Franca, Grècia, Itàlia, Malta, Països Baixos, Portugal, Xipre.

➢ Grup 3 | 210€/mes: Bulgària, Croàcia, Eslovàquia, Eslovènia, Estònia,  Hongria,  Letònia,  Lituània,  Polònia,  

República Txeca, República de Macedònia del Nord, Romania, Sèrbia, Turquia.



✓ Exempció del pagament de la matrícula a la universitat de destinació.

✓ Ajuts Erasmus+.

✓ Es poden sol·licitar ajuts addicionals (no garantits).

Programa

Erasmus+ Estudis 

Ajuts FEE-MO Internacional de la Facultat d’Economia i Empresa: Per a les destinacions incloses dintre del 

programa Erasmus+ Estudis, es pot optar a la modalitat B d’aquest ajut, que consisteix en un pagament únic de 450€.   

Cal fer la sol·licitud de l’ajut. Cal ser estudiant de grau de la Facultat d’Economia i Empresa i per a la modalitat B cal   

un mínim de mitjana de l’expedient de 6.

Informació dels ajuts: Ajuts  FEE-MO Internacional | Convocatòria oberta fins a l’11 de gener! No deixis de sol·licitar-la!

Ajuts MOBINT-MIF AGAUR: 200€ al mes, fins un màxim de 6 mesos. Cal fer la sol·licitud de l’ajut i acreditar un    

nivell de B2 d’anglès, alemany, francès o italià en funció de l’idioma de l’intercanvi. La convocatòria d’aquest ajut acostuma 

a obrir més endavant, un cop les places ja s’han adjudicat les places de mobilitat a les diferents universitats catalanes. 

Informació dels ajuts: Ajuts MOBINT-MIF AGAUR | Informació de la convocatòria passada.

Ajuts MOBILITAT INTERNACIONAL Vicerectorat i/o Santander: Pel programa Erasmus+ Estudis, pagament únic 

de 200€. Si no hi ha canvis, cal fer la sol·licitud de l’ajut. 

Informació dels ajuts: Actualment no es disposa de més informació. Es preveu que es convoquin més endavant

Beques Santander Erasmus: Hi ha previstos 2 tipus d’ajuts en el marc de la beca Santander Erasmus: 2 ajuts de 

1.000€, per estudiants que acreditin una discapacitat igual o superior al 33%, i 48 ajuts de 500€. Cal fer la sol·licitud de 

l’ajut. 

Informació dels ajuts: Becas Santander-Erasmus | Convocatòria oberta fins al 14 de març! No deixis de sol·licitar-la!

Ajuts FEE-MO 

Internacional

Facultat d’Economia i      

Empresa | UB

Beques Santander   

Erasmus

Santander

Ajuts MOBINT-MIF

AGAUR | Generalitat de 

Catalunya

Agafa aquesta informació a 

mode de referència i tingues 

present que fins que no 

s’obrin les diferents 

convocatòries pels ajuts 

econòmics no es sabrà del 

cert a quin/s podràs optar.

Ajuts MOBILITAT 

INTERNACIONAL

Vicerectorat i/o Santander

Ajuts econòmics addicionals: Els estudiants que participen al programa Erasmus+ Estudis, 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, sempre que el calendari i les condicions de les 

convocatòries ho permetin. Els ajuts econòmics poden variar d’un any a un altre. Per a aquells ajuts la convocatòria 

dels quals encara no estigui oberta, la informació que trobaràs a continuació és orientativa en base a l’experiència 

dels anys anteriors.

https://www.ub.edu/economiaempresa-internacional/web/2022/11/07/convocatoria-dajuts-fee-mo-internacional-de-la-facultat-per-promoure-la-mobilitat-internacional-durant-el-curs-2023-24-dels-estudiants-de-grau/
https://agaur.gencat.cat/ca/beques-i-ajuts/pagines-especials/ajuts-a-la-mobilitat-internacional/
https://seu.ub.edu/documentPublic/download/354508


✓ Exempció del pagament de la matrícula a la universitat de destinació.

✓ Es poden sol·licitar ajuts addicionals (no garantits).

Programa

Global Faculty

Ajuts FEE-MO Internacional de la Facultat d’Economia i Empresa: Pagament únic de 1700€ o de 450€, en 

funció de la modalitat i les universitats incloses a cada una d’elles. Cal fer la sol·licitud de l’ajut. Cal ser estudiant de grau 

de la Facultat d’Economia i Empresa, i tenir una mitjana mínima de l’expedient acadèmic de 7 per a la modalitat A i de     6 

per a la modalitat B.

Informació dels ajuts: Ajuts  FEE-MO Internacional | Convocatòria oberta fins a l’11 de gener! No deixis de sol·licitar-la!

Agafa aquesta informació a 

mode de referència i tingues 

present que fins que no 

s’obrin les diferents 

convocatòries pels ajuts 

econòmics no es sabrà del 

cert a quin/s podràs optar.

Ajuts econòmics addicionals: Tot i que no hi hagi una beca específica associada i garantida per a aquest 

programa cal recordar que l’estudiant està exempt del pagament de la matrícula a la universitat estrangera  i els 

estudiants que participen al programa Global Faculty podran optar a diferent 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, sempre que el calendari i les condicions de les convocatòries ho permetin. Els ajuts econòmics 

poden variar d’un any a un altre. Per a aquells ajuts la convocatòria dels quals encara no estigui oberta, la informació 

que trobaràs a continuació és orientativa en base a l’experiència dels anys anteriors.

Ajuts FEE-MO 

Internacional

Facultat d’Economia i      

Empresa | UB

Ajuts MOBINT-MIF

AGAUR | Generalitat de 

Catalunya

Ajuts MOBILITAT 

INTERNACIONAL

Vicerectorat i/o Santander

Ajuts MOBINT-MIF AGAUR: 200€ al mes, fins un màxim de 6 mesos. Cal fer la sol·licitud de l’ajut i acreditar un 

nivell de B2 d’anglès, alemany, francès o italià en funció de l’idioma de l’intercanvi. La convocatòria d’aquest ajut 

acostuma a obrir més endavant, un cop les places ja s’han adjudicat les places de mobilitat a les diferents universitats 

catalanes. 

Informació dels ajuts: Ajuts MOBINT-MIF AGAUR | Informació de la convocatòria passada.

Ajuts MOBILITAT INTERNACIONAL Vicerectorat i/o Santander: Pel programa Global Faculty, pagament únic de 

1000€. Si no hi ha canvis, cal fer la sol·licitud de l’ajut. 

Informació dels ajuts: Actualment no es disposa de més informació. Es preveu que es convoquin més endavant

https://www.ub.edu/economiaempresa-internacional/web/2022/11/07/convocatoria-dajuts-fee-mo-internacional-de-la-facultat-per-promoure-la-mobilitat-internacional-durant-el-curs-2023-24-dels-estudiants-de-grau/
https://agaur.gencat.cat/ca/beques-i-ajuts/pagines-especials/ajuts-a-la-mobilitat-internacional/


Programa

Global UB

Ajuts FEE-MO Internacional de la Facultat d’Economia i Empresa: Pagament únic de 1700€ o de 450€, en 

funció de la modalitat. Només la Universitat de Toronto está inclosa en aquest ajut. Cal fer la sol·licitud de  

l’ajut. Cal ser estudiant de grau de la Facultat d’Economia i Empresa, i tenir una mitjana mínima de l’expedient acadèmic de 

7 per a la modalitat A i de 6 per a la modalitat B.

Informació dels ajuts: Ajuts  FEE-MO Internacional | Convocatòria oberta fins a l’11 de gener! No deixis de sol·licitar-la!

Agafa aquesta informació a 

mode de referència i tingues 

present que fins que no 

s’obrin les diferents 

convocatòries pels ajuts 

econòmics no es sabrà del 

cert a quin/s podràs optar.

Ajuts econòmics addicionals: Tot i que no hi hagi una beca específica associada i garantida per a aquest 

programa cal recordar que l’estudiant està exempt del pagament de la matrícula a la universitat estrangera  i els 

estudiants que participen al programa Global UB podran optar a diferent 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, sempre que el calendari i les condicions de les convocatòries ho permetin. Els ajuts econòmics 

poden variar d’un any a un altre. Per a aquells ajuts la convocatòria dels quals encara no estigui oberta, la informació 

que trobaràs a continuació és orientativa en base a l’experiència dels anys anteriors.

Ajuts FEE-MO 

Internacional

Facultat d’Economia i      

Empresa | UB

Ajuts MOBINT-MIF

AGAUR | Generalitat de 

Catalunya

Ajuts MOBILITAT 

INTERNACIONAL

Vicerectorat i/o Santander

Ajuts MOBINT-MIF AGAUR: 200€ al mes, fins un màxim de 6 mesos. Cal fer la sol·licitud de l’ajut i acreditar un 

nivell de B2 d’anglès, alemany, francès o italià en funció de l’idioma de l’intercanvi. La convocatòria d’aquest ajut 

acostuma a obrir més endavant, un cop les places ja s’han adjudicat les places de mobilitat a les diferents universitats 

catalanes. 

Informació dels ajuts: Ajuts MOBINT-MIF AGAUR | Informació de la convocatòria passada.

Ajuts MOBILITAT INTERNACIONAL Vicerectorat i/o Santander: Pel programa Global Mobility, pagament únic de 

1000€. Si no hi ha canvis, cal fer la sol·licitud de l’ajut. 

Informació dels ajuts: Actualment no es disposa de més informació. Es preveu que es convoquin més endavant

✓ Exempció del pagament de la matrícula a la universitat de destinació.

✓ Es poden sol·licitar ajuts addicionals (no garantits).

https://www.ub.edu/economiaempresa-internacional/web/2022/11/07/convocatoria-dajuts-fee-mo-internacional-de-la-facultat-per-promoure-la-mobilitat-internacional-durant-el-curs-2023-24-dels-estudiants-de-grau/
https://agaur.gencat.cat/ca/beques-i-ajuts/pagines-especials/ajuts-a-la-mobilitat-internacional/


Programa  Erasmus+ 
fora UE- KA107 | KA171

✓ Exempció del pagament de la matrícula a la universitat de destinació.

✓ Ajuts Erasmus+.

✓ Es poden sol·licitar ajuts addicionals (no garantits).

Ajuts Erasmus+

Finançament UE

Ajuts Erasmus+:  El Programa Erasmus+ fora de la UE - KA107 | KA171 té associat a l’assignació de la plaça la 

dotació d’un ajut econòmic mensual, que és el de major dotació d’entre tots els programes, que consisteix en 700€ al 

mes, fins a màxim de 5 mesos i un pagament únic en concepte de despeses de viatge, en funció del país de destinació.  

.Es pot consultar la tota la informació sobre la dotació econòmica de cada una de les destinacions a l’Annex de la 

convocatòria del programa, un cop surt publicada. Per rebre l’ajut Erasmus+, caldrà realitzar tots els tràmits vinculats 

a la seva concessió i justificació, un cop es disposi de plaça assignada dins del programa. 

Agafa aquesta informació a 

mode de referència i tingues 

present que fins que no 

s’obrin les diferents 

convocatòries pels ajuts 

econòmics no es sabrà del 

cert a quin/s podràs optar.

Ajuts econòmics addicionals: Els estudiants que participen al programa Erasmus+ Estudis, 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, sempre que el calendari i les condicions de les 

convocatòries ho permetin. Els ajuts econòmics poden variar d’un any a un altre. Per a aquells ajuts la convocatòria 

dels quals encara no estigui oberta, la informació que trobaràs a continuació és orientativa en base a l’experiència 

dels anys anteriors.

Ajuts MOBINT-MIF

AGAUR | Generalitat de 

Catalunya

Ajuts MOBILITAT 

INTERNACIONAL

Vicerectorat i/o Santander

Ajuts MOBINT-MIF AGAUR: 200€ al mes, fins un màxim de 6 mesos. Cal fer la sol·licitud de l’ajut i acreditar un 

nivell de B2 d’anglès, alemany, francès o italià en funció de l’idioma de l’intercanvi. La convocatòria d’aquest ajut 

acostuma a obrir més endavant, un cop les places ja s’han adjudicat les places de mobilitat a les diferents universitats 

catalanes.                         

Informació dels ajuts: Ajuts MOBINT-MIF AGAUR | Informació de la convocatòria passada.

Ajuts MOBILITAT INTERNACIONAL Vicerectorat i/o Santander: encara no es disposa de suficient informació en 

relació a si els estudiants que participin al programa Erasmus+ fora de la UE- KA107 | 171, podran optar a aquests 

ajuts.

Informació dels ajuts: Actualment no es disposa de més informació. Es preveu que es convoquin més endavant

https://agaur.gencat.cat/ca/beques-i-ajuts/pagines-especials/ajuts-a-la-mobilitat-internacional/

