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Esta actividad cuenta con financiación del Ministerio 
de Universidades 

Esmena a la CONVOCATÒRIA DE MOBILITAT 
INTERNACIONAL: PROGRAMES ERASMUS+ TRAINEESHIPS, 

AURORA TRAINEESHIPS i MOU TRAINEESHIPS 

CURS ACADÈMIC 2022-2023 

Es procedeix a esmenar els següents punts de la Convocatòria de Mobilitat 
Internacional – Programes Erasmus+ Traineeships, AURORA Traineeships i MOU 
Traineeships, del curs 2022-2023: 

Al punt 8. Característiques de l’ajut econòmic, on diu: 

Per a activitats amb reconeixement acadèmic (pràctiques curriculars) es pagaran els 
imports íntegres dels ajuts. En cas contrari, l’import total de la beca estarà subjecte a 
IRPF/IRNR. El tipus d’IRPF vigent actualment pels estudiants és el tipus fix del 2%. 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 cas de vinculació laboral amb la URV s’aplicarà el que 
correspongui. En tot cas, si les lleis de retenció canviessin, s’aplicaria l’IRPF 
corresponent segons normativa vigent. 

Hi hauria de dir: 

Per a activitats del programa Aurora Traineeships amb reconeixement acadèmic 
(pràctiques curriculars) es pagaran el imports íntegres de l’ajut. En cas contrari, 
l’import total de la beca estarà subjecte a IRPF/IRNR. El tipus d’IRPF vigent actualment 
pels estudiants és el tipus fix del 2%. Els no residents que acreditin aquesta condició a 
través del certificat fiscal emès pel país de residència estan exempts de retenció. En cas 
que no s’acrediti, s’aplicarà el tipus actualment vigent d’IRNR del 19% pels residents a 
països de la UE i 24% per la resta de països. En cas de vinculació laboral amb la  URV 
s’aplicarà el que correspongui. En tot cas, si les lleis de retenció canviessin, s’aplicaria 
la retenció corresponent segons normativa vigent. 

Per la present, el Vicerectorat d’Internacionalització dóna comunicació de la 
modificació realitzada. 

 

Dr. John Style 

Vicerector d’Internacionalització 

Tarragona, 2 de juny de 2022  
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