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ESMENA DE LA CONVOCATÒRIA  ERASMUS+ STT KA103, curs 2019-20 
 
 
Degut a un canvi en la llista de les agències homologades pel departament de compres de la URV, el 
Vicerector d’Internacionalització, John Style, signa aquesta esmena del text de les bases de la 
convocatòria d’ajuts de Mobilitat amb finalitat de formació dins el programa Erasmus+ per al personal 
de la Universitat Rovira i Virgili, curs 2019/20. 
 
 
On diu:   
 
 
11. Obligacions del personal beneficiari dels ajuts 
 
Per tal de percebre l’ajut, el personal beneficiari es compromet a: 
 

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

 Presentar al Centre Internacional abans de realitzar la mobilitat còpia d’una assegurança 
internacional o de la Targeta Sanitària Europea (TSE). La persona beneficiària és responsable de 
la tramitació i l’abonament de les assegurances de malaltia, accidents i repatriació.  La TSE es pot 
sol·licitar electrònicament de manera gratuïta.  
 
En cas de voler disposar d’una assegurança a banda, el Servei de Compres de la URV disposa 
d’opcions en aquest àmbit, informació disponible a la Intranet: Espai central  “Recorda que” 
 Assegurança mobilitat PAS/PDI.  
http://intranet.urv.cat:8081/continguts/contractacio/compres/3-Ambit_compres/3.3-Gestio_assegurances/3.3.2-
Polisses_assistencia_sanitaria_accidents_repatriacio_i_mobilitat/PAS_PDI_DOBLE.html 

 
 En cas de renúncia a fer la mobilitat, el beneficiari haurà d’avisar el més aviat possible perquè es 

pugui comunicar al SEPIE, adjuntant el Document de Renúncia. La plaça vacant serà ocupada 
pel següent candidat de la llista d’espera. 
 

 La persona beneficiària és responsable de realitzar totes les gestions de preparació de l’acció,  
inclosa la reserva dels bitllets de transport i l’allotjament, i haurà de presentar les factures 
justificants de tots els serveis (allotjament, transport).  

 
D’acord amb la normativa econòmica de la URV, aquests serveis hauran d’ésser contractats 
directament al mateix proveïdor de serveis o bé a través de les agències de viatge homologades 
per la URV: BMC Travel, Globalia Corporate Travel, Viatges El Corte Inglés.  
 
En cas de dubte, cal consultar el departament de compres de la URV: 
http://intranet.urv.cat:8081/continguts/contractacio/compres/3-Ambit_compres/3.1-
Bens_i_serveis_us_comu/3.1.1-Agencies_de_viatge/agencies_de_viatge.html 
 
En cap cas s’admetran factures d’agències de viatges intermediàries (per exemple Kayak, 
Booking, skyscanner, edreams, etc.) 
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Pel que fa al lloguer d’apartaments, s’aplica la normativa sobre agències de viatge publicada pel 
departament de compres de la URV, disponible a l’Intranet  Informació d’interès  Agències 
de viatge  Preguntes freqüents  compra directa a companyies  punt 1.D sobre lloguer 
d’apartaments: 
 

En els casos d'estades de llarga durada, i si l'usuari ho vol, té l'opció de contractar directament el 
lloguer d'apartaments a agències immobiliàries o intermediaris immobiliaris d'internet. S'ha de tenir 
en compte que aquests intermediaris no poden operar com una agència de viatge. En cas de qualsevol 
dubte demanar opinió a compres@urv.cat. 
 
Es pot contractar directament el lloguer d'apartaments sempre i quan hi hagi una a sol·licitud prèvia 
demanant el lloguer de l'apartament a BMC Travel, Globalia Corporate Travel, i Viajes El Corte Inglés, 
i la resposta sigui que no poden donar el servei o aquest és menys econòmic. Amb la factura s'ha 
d'adjuntar justificant per escrit de les respostes de les agències homologades. Es recomana comparar 
l'oferta del lloguer amb les opcions (hotels...) que us puguin oferir les agències de viatges de l'acord 
marc. 
 

http://intranet.urv.cat:8081/continguts/contractacio/compres/3-Ambit_compres/3.1-
Bens_i_serveis_us_comu/3.1.1-Agencies_de_viatge/preguntes_frequents_viatge.html 
 
 

 L’ajut concedit estarà condicionat a la destinació que aparegui a la sol·licitud, motiu pel qual si 
un beneficiari desisteix de realitzar la mobilitat a la institució 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. 
 

En la gestió i administració d’aquests ajuts, el Centre Internacional aplica els imports establerts pel SEPIE 
i la normativa econòmica i de compres de la Universitat Rovira i Virgili.  
 
La participació en aquesta convocatòria implica l’acceptació de tots els punts de la mateixa. 
 
 
Ha de dir: 
 
 
11. Obligacions del personal beneficiari dels ajuts 
 
Per tal de percebre l’ajut, el personal beneficiari es compromet a: 
 

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

 Presentar al Centre Internacional abans de realitzar la mobilitat còpia d’una assegurança 
internacional o de la Targeta Sanitària Europea (TSE). La persona beneficiària és responsable de 
la tramitació i l’abonament de les assegurances de malaltia, accidents i repatriació.  La TSE es pot 
sol·licitar electrònicament de manera gratuïta.  
 
En cas de voler disposar d’una assegurança a banda, el Servei de Compres de la URV disposa 
d’opcions en aquest àmbit, informació disponible a la Intranet: Espai central  “Recorda que” 
 Assegurança mobilitat PAS/PDI.  
http://intranet.urv.cat:8081/continguts/contractacio/compres/3-Ambit_compres/3.3-Gestio_assegurances/3.3.2-
Polisses_assistencia_sanitaria_accidents_repatriacio_i_mobilitat/PAS_PDI_DOBLE.html 

 
 En cas de renúncia a fer la mobilitat, el beneficiari haurà d’avisar el més aviat possible perquè es 

pugui comunicar al SEPIE, adjuntant el Document de Renúncia. La plaça vacant serà ocupada 
pel següent candidat de la llista d’espera. 
 

 La persona beneficiària és responsable de realitzar totes les gestions de preparació de l’acció,  
inclosa la reserva dels bitllets de transport i l’allotjament, i haurà de presentar les factures 
justificants de tots els serveis (allotjament, transport).  
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D’acord amb la normativa econòmica de la URV, aquests serveis hauran d’ésser contractats 
directament al mateix proveïdor de serveis o bé a través de les agències de viatge homologades 
per la URV. En cas de dubte, cal consultar el departament de compres de la URV: 
http://intranet.urv.cat:8081/continguts/contractacio/compres/3-Ambit_compres/3.1-
Bens_i_serveis_us_comu/3.1.1-Agencies_de_viatge/agencies_de_viatge.html 
 
En cap cas s’admetran factures d’agències de viatges intermediàries (per exemple Kayak, 
Booking, skyscanner, edreams, etc.) 
 
Pel que fa al lloguer d’apartaments, s’aplica la normativa sobre agències de viatge publicada pel 
departament de compres de la URV, disponible a l’Intranet  Informació d’interès  Agències 
de viatge  Preguntes freqüents  compra directa a companyies  punt 1.D sobre lloguer 
d’apartaments: 
 

En els casos d'estades de llarga durada, i si l'usuari ho vol, té l'opció de contractar directament el 
lloguer d'apartaments a agències immobiliàries o intermediaris immobiliaris d'internet. S'ha de tenir 
en compte que aquests intermediaris no poden operar com una agència de viatge. En cas de qualsevol 
dubte demanar opinió a compres@urv.cat. 
 
Es pot contractar directament el lloguer d'apartaments sempre i quan hi hagi una a sol·licitud prèvia 
demanant el lloguer de l'apartament a BMC Travel, Globalia Corporate Travel, i Viajes El Corte Inglés, 
i la resposta sigui que no poden donar el servei o aquest és menys econòmic. Amb la factura s'ha 
d'adjuntar justificant per escrit de les respostes de BMC Travel, Globalia Corporate Travel, i Viajes El 
Corte Inglés. Es recomana comparar l'oferta del lloguer amb les opcions (hotels...) que us puguin oferir 
les agències de viatges de l'acord marc. 
 

http://intranet.urv.cat:8081/continguts/contractacio/compres/3-Ambit_compres/3.1-
Bens_i_serveis_us_comu/3.1.1-Agencies_de_viatge/preguntes_frequents_viatge.html 
 
 

 L’ajut concedit estarà condicionat a la destinació que aparegui a la sol·licitud, motiu pel qual si 
un beneficiari desisteix de realitzar la mobilitat a la institució 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. 
 

En la gestió i administració d’aquests ajuts, el Centre Internacional aplica els imports establerts pel SEPIE 
i la normativa econòmica i de compres de la Universitat Rovira i Virgili.  
 
La participació en aquesta convocatòria implica l’acceptació de tots els punts de la mateixa. 
 
 
 

 
 
 
 
El Vicerrector d’Internacionalització 
John Style 
Tarragona, 04 de Desembre de 2019 
 
 


