
                                
 
 

 

ESMENA DE LES BASES DE LA CONVOCATÒRIA D’AJUTS I-NETWORKS 

PER A ESTUDIANTS DE LA URV.  CURS 2018/19 

 

En data 25 d’octubre de 2018, el Vicerector d’Internacionalització, John Style va signar les 

bases de la convocatòria d’ajuts I-Networks per a estudiants de la URV. 

D’acord a l’article 109.2 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu 

comú de les administracions públiques, que estableix que “les administracions públiques 

poden rectificar, així mateix, en qualsevol moment, d’ofici o a instància dels interessats, 

els errors materials, de fet o aritmètics existents en els seus actes”.  

 

RESOLC: 

Esmenar la següent informació publicada en data 25 d’octubre de 2018. 

 

ON DIU: 

4. Característiques de l’ajut 

 

L’objecte d’aquest ajut és el de col·laborar amb un import de fins a 1000€ en la cobertura 

de les despeses d’inscripció a l’activitat, les despeses de viatge i les despeses d’allotjament 

durant l’estada de la persona beneficiària. Queden excloses les dietes i les despeses de 

manutenció.  

Aquest ajut està subjecte a IRPF. El tipus d’IRPF a aplicar pels estudiants és el tipus fix del 

15%. 

El finançament d’aquest ajut anirà a càrrec de la partida pressupostària gestionada pel 

Centre Internacional. 

 



                                
 
 

HA DE DIR: 

 

4. Característiques de l’ajut 

 

L’objecte d’aquest ajut és el de col·laborar amb un import de fins a 1000€ en la cobertura 

de les despeses d’inscripció a l’activitat, les despeses de viatge i les despeses d’allotjament 

durant l’estada de la persona beneficiària. Queden excloses les dietes i les despeses de 

manutenció.  

Aquest ajut està subjecte a IRPF/IRNR. El tipus d’IRPF vigent actualment pels estudiants 

és el tipus fix del 15%. Pels no residents actualment hi ha vigent l’IRNR del 19% pels 

residents a països de la UE i 24% per la resta de països.  

En tot cas, si les lleis de retenció canviessin, s’aplicaria l’IRPF corresponent segons 

normativa vigent.  

El finançament d’aquest ajut anirà a càrrec de la partida pressupostària gestionada pel 

Centre Internacional. 

 

I per a què així consti, signo a Tarragona, el 23 d’abril de 2019, 

 

 

 

 

John Style 

Vicerector d’Internacionalització 
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