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AJUDES ECONÒMIQUES MOBILITATS ERASMUS ESTUDIS  

CURS 2020/2021 

 
1. Ajudes de la Unió Europea: 

a. Import de les ajudes  

Els fons per a les ajudes provenen del pressupost que la Unió Europea destina a 
educació superior en el programa Erasmus+. La quantia de l'ajuda varia en funció del 

país de destinació. Hi ha 3 grups de països:  

 Import de l’ajuda mensual 

Grup 1 
Cost de vida 
alt 

Dinamarca, Finlàndia, Irlanda, 
Islàndia, Liechtenstein, Luxemburgo, 
Noruega, Regne Unit, Suècia 

300 € 

Grup 2 
Cost de 
vida 
mitjà 

Alemanya, Àustria, Bèlgica, Xipre, 
França, Grècia, Itàl ia,  Malta,  
Països Baixos, Portugal. 

250 € 

Grup 3 
Cost de 
vida 
baix 

Macedònia del Norte, Bulgària, 
Croàcia, Eslovàquia, Eslovènia, 
Estònia, Hongria, Letònia, Lituània, 
Polònia, República Txeca, Sèrbia, 
Romania, Turquia. 

200 € 

L’ajuda indicada en el quadre anterior s'incrementa en els casos següents: 

 200 euros més per mes, per a estudiants amb menys recursos econòmics. El 
criteri que se seguirà per a concedir aquesta ajuda addicional serà el d'haver 

sigut beneficiari d'una beca d'estudis de caràcter general del Ministeri de 

Ciència, Innovació i Universitats en el curs anterior al que es vaja a realitzar la 

mobilitat (curs 2019-2020). 

 Ajudes per a estudiants amb discapacitat. Quantitats per determinar, segons el 

cas. Està previst que la Universitat de València aprove una convocatòria per a 

aquestes ajudes al llarg del primer semestre del curs 20-21 
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L'estudiant o estudianta rep automàticament l’ajuda de la Unió Europea pel fet de 

ser estudiant Erasmus. No ha de presentar cap sol·licitud addicional. 

b. Nombre de mesos finançats 

Tant en les estades anuals com en les semestrals, els i les estudiants rebran l’ajuda 
europea en funció del període de mobilitat real realitzat durant la seua estada a 

l'estranger. No obstant això, el nombre de mesos finançats mai podrà superar els 

mesos establits en la resolució d'adjudicació. Exemples: 

Si un estudiant amb beca semestral té adjudicada una estada de 5 mesos, no podrà 

cobrar una beca de la Unió Europea superior a 5 mesos.  

Si un estudiant amb beca anual té adjudicada una estada de 9 mesos, no podrà 

cobrar una beca de la Unió Europea superior a 9 mesos. 

c. Com es paguen les ajudes 

Tant en estades anuals com semestrals, les ajudes es paguen en el compte bancari 
que l'estudiant va indicar en el formulari d'acceptació (ENTREU). Està previst que la 

Universitat de València, com a entitat col·laboradora de la Unió Europea, pague les 

ajudes en dos terminis: 

 Un primer pagament del 70% del total de l’ajuda, després de la incorporació a 

la universitat de destinació.  

Un estudiant amb beca anual de 9 mesos que té adjudicada una mobilitat anual 

Erasmus Estudis en el Grup 1 (300 euros al mes) rebrà 1.890 euros en el primer 

pagament (70% de 300*9). 

Un estudiant amb beca semestral que tenen adjudicada una mobilitat semestral 

Erasmus Estudis de 5 mesos en el Grup 1 rebrà 1.050 euros en el primer 

pagament (70% de 300 * 5) 

 Un segon pagament del 30% restant, en finalitzar la estada.  

El segon pagament es farà ajustant l'import total de la beca segons la duració real 
de l'estada de l'estudiant, amb el topall de mesos establits en la resolució 

d'adjudicació. L'estada real es calcula en funció del període de temps reflectit en el 

certificat d'estada. Aquest certificat l'expedeix la universitat estrangera en finalitzar 
la mobilitat. Els períodes inferiors al mes es paguen per dies; l'import diari es calcula 

dividint l'import mensual entre 30 dies. 
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d. Documentació que cal aportar per a rebre l’ajuda 

 Per a rebre el primer pagament de la ajuda de la Unió Europea, estudiants han 

de pujar el certificat d'incorporació en “el meu lloc personal” de la seu 

electrònica de la Universitat de València www.uv.es/entreu 

 Per a rebre el segon pagament, els estudiants han de realitzar el “Qüestionari 

UE” que rebran en el seu mail d'alumnes i aportar el certificat d'estada i el 

contracte d'estudis inicial (amb les seues modificacions si n'hi haguera). Això 

últim ho faran a través de “el meu lloc personal” de la seu electrònica de la 
Universitat de València www.uv.es/entreu 

e. Necessitat de desplaçament físic per a tindre beca 

Seguint les indicacions marcades per la Comissió Europea, les estades Erasmus, 

depenent del país i la universitat de destinació, podran ser de docència presencial, 

semipresencial o no presencial. 

Però només es rebran ajudes econòmiques en el cas que hi haja desplaçament físic 

de l'o l'estudiant a la universitat de destí. Per tant, es rebran ajudes en totes les 

modalitats de docència (en línia, semipresencial i presencial) pel temps que  
l'estudiant romanga a l'estranger. 

En cap cas no es rebrà beca econòmica sense desplaçament a l'estranger. 

2. Ajudes de la Universitat de València: 

 

Un dels objectius estratègics de la Universitat de València és el foment de les 

mobilitats Erasmus entre els seus estudiants. Amb aquest objectiu, el pressupost de 

la Universitat de València destina fons del seu propi pressupost per a complementar 
les ajudes econòmiques dels seus estudiants Erasmus.   

La quantia de la *ajuda de la Universitat de València per als estudiants amb beca 

semestral serà l'equivalent a l'import d’un  mes de les ajudes europees descrites en 
el punt 1.a). 

La quantia de la *ajuda de la Universitat de València per als estudiants amb beca 
anual (curs complet) serà l'equivalent a l'import de 2 mesos de les ajudes europees 

descrites en el punt 1.a). 

Els estudiants Erasmus Estudis del curs 2020-2021 amb beca anual rebran l’ajuda 

de la Universitat de València en un únic pagament, després de la incorporació de 

l'estudiant en la universitat de destinació 

... 

www.uv.es/entreu
http://www.uv.es/entreu
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No s'abonarà aquesta *ajuda fins que l'estudiant no aporte el seu certificat 

d'incorporació en la forma establida anteriorment per a les beques de la Unió 

Europea. 

Com en el cas de les ajudes de la Unió Europea, tot l'alumnat Erasmus Estudis 

rebrà aquestes ajudes. No és necessari realitzar cap sol·licitud addicional.  

 

3. Altres ajudes addicionals 

Com a complement a les ajudes anteriors, existeixen unes altres ajudes, els terminis 

i les condicions de les quals es publiquen periòdicament en la pàgina web del Servei 
de Relacions Internacionals i Cooperació www.uv.es/relint i en les seues xarxes 

socials. Aquestes ajudes no les reben tots els estudiants. Cada convocatòria marca 

com sol·licitar-les i quins estudiants poden obtindre-les. Es destaca a continuació la 
més rellevant. 

3.1- Ajudes Complementàries de la Generalitat Valenciana 

La Generalitat ha convocat per Resolució de 20 de juliol de 2020, de la Conselleria 

d'Innovació, Universitats, Ciència i Societat Digital, les ajudes per a complementar les 

beques Erasmus en el curs 2020-21 (DOGV de 23 de juliol de 2020). 

Els i les estudiants no han de presentar cap sol·licitud, ja que la Generalitat 

Valenciana gestiona directament les sol·licituds amb la Universitat de València, que 
actua com a entitat col·laboradora. Per a rebre la beca és necessari tindre 

residència administrativa en qualsevol municipi de la Comunitat Valenciana dins del 

termini de presentació de sol·licituds. El criteri de selecció valora la nota mitjana de 
l'estudiant i també que l'estudiant haja obtingut una beca d'estudis del Ministeri o de 

la Generalitat Valenciana durant el curs acadèmic 2019-20. 

4. Ajudes per a estudiants i estudiantes que realitzen una estada Erasmus 

Estudis a una universitat del Regne Unit en el curs 2020-21 

Els estudiants que tinguen una plaça adjudicada en una universitat del Regne Unit en 

el curs 2020-21 rebran les seues beques Erasmus amb normalitat i en els 
mateixos termes que la resta de destins. 

Valencia, 8 de setembre de 2020. 

 

 

 

www.uv.es/relint

