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BASES DE LA CONVOCATÒRIA D’AJUTS DE MOBILITAT AMB 
FINALITAT DE DOCÈNCIA DINS EL PROGRAMA ERASMUS+ PER AL 
PROFESSORAT DE LA UNIVERSITAT ROVIRA I VIRGILI - CURS 2014-

15.  
ERASMUS STA. 3ª CONVOCATÒRIA 

 
 
1.  Presentació 

El programa Erasmus+ de la Unió Europea pretén atendre a les necessitats d’ensenyament i 
aprenentatge de tots els participants en l’educació superior, a través d’una major interrelació 
entre les institucions d’educació superior europees.  

Els objectius  son els següents:  

• Fomentar els vincles entre institucions d’educació superior amb les quals es 
mantenen acords bilaterals  en el marc del programa Erasmus+.  

• Facilitar que corresponguin a les necessitats de la societat del coneixement. 
• Promoure l’enriquiment de la varietat i contingut dels programes dels ensenyaments 

que les institucions d’educació superior ofereixen. 
• Beneficiar els estudiants de la URV dels coneixements i de l’experiència del personal 

acadèmic d’institucions d’educació superior a altres països europeus. 
• Ampliar les possibilitats de desenvolupament personal i professional del professorat 

de la URV. 
• Internacionalitzar el contingut dels estudis que ofereix la URV a través de l’experiència  

que exercirà l’experiència internacional del professorat. 
• Oferir als docents que no participen en el programa de mobilitat la possibilitat de 

beneficiar-se del coneixement i de l’experiència docent d’altres països en la pròpia 
URV. 
 

Amb la finalitat d’incentivar la participació del professorat de la URV en les activitats de 
mobilitat, el Vicerectorat d’Internacionalització convoca  5  ajudes de mobilitat per a docència 
en el Marc del Programa Erasmus + de la Comissió Europea. 
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2.  Objecte de la convocatòria 
 
La present convocatòria te per objectiu l’assignació de places i concessió d’ajudes 
econòmiques al professorat de la URV facilitant les estades de mobilitat  per a impartir 
docència en institucions d’educació superior adscrites al programa Erasmus + durant el curs 
acadèmic 2014/15 en països elegibles ERASAMUS+ ( Àustria, Alemanya, Bèlgica, Bulgària, 
República de Croàcia, Dinamarca, Eslovàquia, Eslovènia, Estònia, Finlàndia, França, Grècia, 
Hongria, Irlanda, Islàndia, Itàlia, Letònia, Liechtenstein, Lituània, Luxemburg, Malta, Noruega, 
Països Baixos, Polònia, Portugal, Regne Unit, República Txeca, Romania, Suècia, Turquia, Xipre) 
amb les quals la Universitat Rovira i Virgili tingui signat un acord interinstitucional Erasmus +. 
 
La docència impartida durant l’estada haurà de formar part integrant d’un programa d’estudis 
conduent a un títol oficial de grau o postgrau en la institució d’acollida i haurà d’estar reflectit 
en un Conveni de Mobilitat per a Docència (Bilateral Agreement) acordat prèviament per 
ambdues institucions. 
 
Igualment, en una relació d’intercanvi recíproc, la URV pot rebre professorat de la institució 
amfitriona per a impartir docència a la nostra universitat.  
 
3.- Requisits de participació 
 
La convocatòria va adreçada al professorat de la URV que compleixi els següents requisits: 
 

1. Formar part de la nòmina de la Universitat Rovira i Virgili. 
2. Posseir la nacionalitat d’un país participant en el Programa Erasmus+, o tenir la 

residència permanent. 
3. Els requisits anteriors (1, 2)  han de complir-se tant en el moment de la sol·licitud com 

durant el període de realització de la mobilitat per a docència. 
4. Que hagi estat acceptat per una institució de qualsevol dels països amb que la URV 

tingui conveni bilateral Erasmus+, aportant un carta d’invitació. 
 

4.- Durada de l’activitat. 
 
Les mobilitats hauran de tenir lloc durant el curs acadèmic 2014/15. (fins el 30 de setembre de 
2015). La durada de l’activitat serà de 2 a 5 dies lectius, quedant exclosos d’aquest període els 
dies de viatge i els cap de setmana (d’anada i tornada) i ha de tenir una càrrega mínima de 8 
hores  de docència. La durada màxima es de vuit setmanes, encara que la Agencia  Nacional 
només finançarà com a màxim cinc dies. 
 
5.- Formalització de les sol·licituds 
 
El termini de presentació de sol·licituds serà des de l’endemà  de publicació d’aquesta 
convocatòria fins el dia 30 d’abril de 2015. 
 
El professorat ha d’emplenar la sol·licitud adreçada al rector de la URV (Annex I), seguint el 
procediment que s’indica a continuació: 
 
Imprimir la sol·licitud, introduir les dades i signar el document tant per la persona sol·licitant 
com pel director/a del departament.  Presentar la sol·licitud junt amb la documentació 
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addicional obligatòria (Carta d’invitació) i la documentació addicional opcional (document 
d’acreditació de coneixement de l’idioma de la universitat de destí) en suport paper al registre 
auxiliar del Centre Internacional de la Universitat Rovira i Virgili (Avinguda Països Catalans, 17-
19, codi postal 43007 de Tarragona), en horari d’11 a 13 hores, de dilluns a divendres. 
 
També es poden presentar a qualsevol altre registre auxiliar o al Registre General de la URV. La 
localització i els horaris de registres auxiliars i del Registre General de la URV es poden 
consultar a https://seuelectronica.urv.cat/registre.html. 
 
Es permet la presentació de les sol·licituds per qualsevol de les formes previstes a l’article 38 
de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i de 
procediment administratiu comú. 
 
En cas d’enviament per correu certificat, la presentació de la documentació s’ha de fer d’acord 
l’article 31 del Reial Decret 1829/1999, de 3 de desembre. 
 
Únicament es consideraran com a vàlidament presentades aquelles sol·licituds que s’hagin 
enviat dins del termini establert i que hagin respectat la integritat del procediment de 
presentació (és a dir, presentació en suport paper, amb la signatura original del cap immediat i 
de l’interessat). 
 
El Centre Internacional podrà demanar al sol·licitant qualsevol documentació addicional que 
consideri convenient per valorar la sol·licitud durant el procediment obert. 
 
A la sol·licitud s’acompanyarà la carta d’invitació que acredita l’acceptació de la mobilitat per 
impartir docència, emès per la Universitat de destí. Si el sol·licitant no disposa de la carta 
d’acceptació en el moment de la sol·licitud, s’aportarà justificació de les comunicacions 
mantingudes amb la institució d’acollida. En aquest cas, la carta d’invitació s’haurà d’aportar al 
menys, un mes abans de la data de sortida. 
 
6.- Instrucció i formalització 
 
Finalitzat el termini de presentació de sol·licituds, el Centre Internacional efectuarà la 
corresponent validació administrativa i publicarà la llista provisional de sol·licituds admeses i 
excloses. 
 
S’establirà un termini de 5 dies hàbils, a partir de l’endemà de la publicació d’aquesta llista, per 
tal que els sol·licitants presentin esmenes enviant una comunicació al correu electrònic 
mobility@urv.cat. Un cop transcorregut el termini de presentació d’esmenes, el Centre 
Internacional publicarà la llista de sol·licituds admeses i excloses.  
 
El Centre Internacional elevarà el llistat de sol·licituds degudament prioritzat, atenent el 
procediment de selecció del punt 7, al Vicerectorat de Política Acadèmica i del PDI d’aquesta 
convocatòria per tal en doni el seu vistiplau. Un cop rebut el vistiplau, la Vicerectora 
d’Internacionalització en dictarà la resolució. 
 
7.- Criteris de selecció 
 
Es valoraran les sol·licituds i es prioritzaran els candidats, segons els criteris establerts i 
atenent la disponibilitat pressupostària: 

https://seuelectronica.urv.cat/registre.html�
mailto:mobility@urv.cat�
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En primer lloc les sol·licituds del professorat que participi per primer cop en aquest programa 
de mobilitat.  
En segon lloc, el professorat que realitzi una estada igual a 5 dies. 
En tercer lloc, el professorat que acrediti, en el moment de presentar la sol·licitud, el 
coneixement de la llengua de la institució de destí. La Comissió Europea recomana tenir un 
coneixement de l'idioma propi de la universitat receptora. Cas que no es pugui acreditar el 
coneixement de la llengua de la institució de destí, s’acceptarà l’acreditació del coneixement 
de la llengua anglesa. 
En quart lloc, sol·licituds de professorat  amb menor nombre de mobilitats docents realitzades 
en els darrers cinc anys. 

 
A l’hora de prioritzar sol·licituds amb la mateixa puntuació, es valorarà, en primer lloc, 
l’equilibri entre els departaments i en segon lloc, el nivell de coneixement de l’idioma de la 
universitat receptora. 

8.- Comissió de selecció  

Les sol·licituds admeses seran avaluades per una comissió presidida per la Vicerectora 
d’Internacionalització o persona que delegui.   

9.- Import  de l’ajut 

Les activitats de mobilitat per a docència estan  finançades per la Comissió Europea, a través 
de l’Organisme Autònom de Programes Educatius Europeus. 
 
El pagament es realitzarà sempre que la persona beneficiària hagi presentat la documentació  
en els termes que s’especifica en punt  10  d’aquesta convocatòria. 
 
L’import de l’ajut de mobilitat amb la finalitat de docència constarà  de dos conceptes i d’acord 
amb la informació continguda en el corresponents quadres:  
 

a) Locomoció 
b)  Allotjament i Manutenció.  
 
Quadre A: Locomoció 

  
En funció de la distancia des del lloc de treball al lloc on es desenvolupa l’activitat 
corresponent, segons el que s’indica a continuació: 
 
Distància en quilòmetres* Quantitat a percebre 
Entre 100 i 499 km 180 € per participant 
Entre 500 i 1.999 km 275 € per participant 
Entre 2.000 i 2.999 km 360 € per participant 
Entre 3.000 i 3.999 km 530 € per participant 
Entre 4.000 i 7.999 km 820 € per participant 
Entre 8.000 i 19.999 km 1.100 € per participant 
 
* El Centre Internacional farà els càlculs corresponents per determinar la distància en 
quilòmetres, d’acord amb les instruccions de la  Comissió Europea 
(http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/tools/distance_en.htm). 
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Quadre B: Allotjament i manutenció 
 
Les quantitats dependran del país de destinació, d’acord amb el quadre següent: 
 
Països de destinació Quantitat diària a rebre 
Grup A 
Dinamarca, Països Baixos, Irlanda, 
Regne Unit, Suècia 

120 € 

Grup B 
Àustria, Bèlgica, Bulgària, Xipre, 
Finlàndia, França, Grècia, Hongria, 
Islàndia, Itàlia, Liechtenstein, 
Luxemburg, Noruega, Polònia, 
República Txeca, Romania, Turquia 

105 € 

Grup C 
Alemanya, Antiga República 
Iugoslava de Macedònia, Eslovàquia, 
Letònia, Malta, Portugal 

90 € 

Grup D 
Croàcia, Eslovènia, Estònia, Lituània 

75 € 

 
Addicionalment, la URV complementarà aquest ajut amb els fons disponibles assignats a 
aquesta finalitat. L’import màxim que s’atorgarà a cada beneficiari/a serà de 150 €, sempre 
condicionat a la disponibilitat pressupostària. Aquest import està sotmès a retenció d’IRPF. 
  
10.- Abonament dels  ajuts 
 
El beneficiari rebrà l’import de l’ajut en dos terminis: 
 

A) Primer termini: pagament inicial d’un 70% de l’ajut de la OAPEE. Caldrà haver lliurat al 
Centre Internacional  almenys 15 dies abans de marxar,  la següent documentació: 
 

• 2 còpies originals del Contracte de Subvenció de Mobilitat per a Docència 
(Annex III)  emplenat i signat pel beneficiari 
 

• Acord de mobilitat (abans Programa docent)  (Annex IV), degudament signat i 
segellat per la universitat de destí i signat pel beneficiari 
 

• Presentar abans  de l’inici de  la mobilitat i d’acord amb la normativa de 
Professorat 2.6 de permisos, autoritzacions i llicències: còpia de l’autorització 
del permís d’absència de PDI de fins a 10 dies per a personal funcionari o 
laboral. El model el podreu trobar al següent enllaç:  
http://wwwa.urv.net/la_urv/10_serveis/rrhh/intranet/Permisos/index.html 
 

B) Segon termini: per a la liquidació final s’haurà de presentar en el termini de 15 dies 
desprès de la realització de l’estada la següent documentació: 
 

• Certificat d’Estada (Annex V) original de la institució d’acollida, on 
s’especifiquin les dades reals d’inici i finalització del període de mobilitat 
degudament signat i segellat per la Institució d’acollida. 
 

http://wwwa.urv.net/la_urv/10_serveis/rrhh/intranet/Permisos/index.html�


6 
 

• Acord de Mobilitat original, degudament signat per la Universitat d’acollida. 
 

• Informe Final OAPEE (Annex VI). Es tracta d’un formulari on-line facilitat per la 
Comissió Europea i que s’haurà d’emplenar a través de l’eina denominada 
Mobility Tool: en finalitzar l’estada, la persona participant rebrà 
automàticament un correu electrònic informant-li del procediment a seguir 
per a accedir a aquest informe final. 

 
• Informe final de la URV degudament signat per l’interessat (Annex VII) 

 
• Justificants originals de les despeses de viatge, allotjament i manutenció. 

Targetes d’embarcament i comprovants dels pagaments. Totes les factures 
han d’estar prèviament pagades per la persona interessada i sempre han 
d’anar a nom del professor/a que realitza l’estada. No s’acceptaran factures a 
nom de la Universitat Rovira i Vigili. 
 

11.- Obligacions del professorat beneficiari dels ajuts. 
 
Per tal de percebre l’ajut, el professorat  beneficiari es compromet a: 
 

• Presentar tota la documentació justificativa de la mobilitat en els terminis establerts 
en l’apartat 10 d’aquesta convocatòria. 

• Tramitar abans de realitzar la mobilitat la targeta sanitària europea. 
• En cas de renúncia, haurà d’avisar el més aviat possible, perquè es pugui comunicar a 

l’Organismo Autónomo de Programas Educativos Europeos (OAPEE), adjuntant el 
Document de Renúncia (Annex VI) 

• La persona beneficiària és responsable de la tramitació i l’abonament, si escau, de les 
assegurances de malaltia, accidents i repatriació.  

• La persona beneficiària és responsable de realitzar totes les gestions de preparació  de 
l’acció,  inclosa la reserva dels bitllets de transport i allotjament i haurà de presentar 
les factures justificants de tots els serveis (allotjaments, dietes i transport). Aquests 
serveis hauran d´ésser contractats al mateix proveïdor de serveis o a través de les 
agències de viatge homologades per la URV (Agència de Viatges El Corte Inglés i 
Viatges Halcón). No s’admetran factures d’altres agències de viatges intermediàries. 

• L’ajut concedit estarà condicionat a la destinació que aparegui a la sol·licitud, pel qual 
si un beneficiari desisteix de realitzar la mobilitat a la universitat que apareix a la seva 
sol·licitud, haurà de renunciar a l’ajut concedit i sol·licitar-ne un de nou, sempre que 
s’hagi obert una nova convocatòria d’aquest ajut. 
 

La participació en  aquesta convocatòria implica l’acceptació de tots els punts de la mateixa. 
 
 
 
12.-  Resolució 

 
La concessió dels ajuts es decidirà atenent als criteris de selecció indicats en el punt 7 
d’aquesta convocatòria. 
La Vicerectora de Relacions Internacionals dictarà la resolució d’aquesta convocatòria segons 
el calendari establert . 
El Centre Internacional publicarà la resolució al web: 
www.urv.cat/mobility/pdi/erasmus_sta.html 
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El nombre de sol·licituds acceptades dependrà de l’adjudicació final de fons que l’OAPEE 
atorgui a la URV. 
En tot cas, els sol·licitants poden realitzar la mobilitat dins el programa STA sense finançament 
amb el mateix reconeixement que les mobilitats que participin en el programa amb 
finançament. 
 
Cas que un cop dictada la resolució quedin places vacants, es procedirà a realitzar una altra 
convocatòria de mobilitat STA pel curs 2014-2015 on s’oferiran les places vacants.  
 
 
13.- Acceptació de l’ajut per a la mobilitat 
 
Els  sol·licitants als què s’ha atorgat l’ajut han de formalitzar l’acceptació  en el termini màxim 
de 15 dies des de la publicació de la resolució. Per tant, el termini màxim per acceptar l’ajut 
finalitza el 3 de juny de 2015. La no acceptació en el termini establert implica la renúncia a 
l’ajut. Els sol·licitants han de formalitzar l’acceptació de la mobilitat enviant al Centre 
Internacional  l’original del Document  d’Acceptació ( Annex II) degudament signat. 

 
14. Incompatibilitats 

 
La percepció d’aquest ajut es incompatible amb altres ajuts o beques amb el mateix objecte 
finançades per altres programes comunitaris o per acords amb altres entitats.  
De manera expressa, és incompatible amb els ajuts atorgats per la URV dins el marc de la 
convocatòria d’ajuts per la promoció de la internacionalització de l’àmbit docent de la URV. 
També és incompatible amb els ajuts de mobilitat amb finalitat de formació dins del programa 
Erasmus STT 2014-15. 
 
15. Reclamacions  
 
Contra aquesta convocatòria, que exhaureix la via administrativa, es podrà interposar recurs 
potestatiu de reposició en el termini d'un mes del dia següent de la seva publicació, davant el 
mateix òrgan que l'ha dictada, o be directament recurs contenciós administratiu davant els 
òrgans de la jurisdicció contenciosa administrativa en el termini de dos mesos , comptats des 
del dia següent a la seva publicació.  
Les persones interessades també poden interposar qualsevol altre recurs que considerin 
convenient per defensar els seus interessos. 
 
 

 
Tarragona, a 15  d’abril de 2015. 
 

 
 
 

La Vicerectora d’Internacionalització 
Mar Gutiérrez-Colón Plana 
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Informació 
Centre Internacional de la URV 

Av. Països Catalans, 17-19 
43007 Tarragona 
mobility@urv.cat 
tel. 977 558241 

   Fax: 977 201864  
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

CALENDARI DE LA  3ªCONVOCATÒRIA 
BEQUES DE MOBILITAT AMB FINALITAT DE DOCÈNCIA DINS EL 

PROGRAMA ERASMUS+ PER AL PROFESSORAT DE LA UNIVERSITAT 
ROVIRA I VIRGILI - CURS 2014-15. ERASMUS- STA 

Publicació de la convocatòria 15 d’abril de 2015 
Termini de presentació de sol·licituds 16 d’abril al 30 d’abril de 2015 

(inclòs) 
Publicació de la llista provisional 
d’admesos i exclosos 

8 de maig de 2015 
 

Termini  de presentació d’esmenes 15 de maig de 2015 
Publicació de la resolució definitiva 20 de maig de 2015 
Acceptació  de la mobilitat 20 de maig al 3 de juny de 2015 
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