
 
 

Convocatòria d’allargament/finançament addicional de l’estada en pràctiques per 

a participants beneficiaris de l’estada Erasmus + Pràctiques (projecte 2017, 

convocatòria de 27 de setembre de 2017 ) i que consten en una resolució 

d’adjudicació. 

 

Antecedents 

 

Atès a la resolució de data 28 de maig 2018 del director del SEPIE (adjudicació final de 

subvencions de projectes de la Acció Clau 1 en el sector d’Educació Superior 

corresponent  a la Convocatòria de Propostes del programa Erasmus+ 2017), i l’annex 

I.2 (Criteris d’adjudicació final) donat un remanent en el pressupost i l’atorgament de 

finançament addicional a la Universitat Jaume I, es procedeix a repartir els mesos 

restants entre els beneficiaris del projecte 2017 que encara no han finalitzat. “No es 

podran realitzar modificacions ni esmenes al conveni de subvenció, referits als imports 

de ajudes de forma retroactiva, una vegada finalitzat el període de mobilitat del 

participant. Si la mobilitat no ha finalitzat (conforme a les dates indicades al conveni de 

subvenció) la part de la mobilitat que no haja sigut finançada podrà obtindré 

finançament sempre que es realitzi una esmena al conveni de subvenció amb el 

participant abans que la mobilitat finalitzi“  

 

 

El termini màxim legal de durada d’una pràctica Erasmus + és de 12 mesos (tenint en 

compte la durada màxima Erasmus + de l’article 3g de la convocatòria, encara que la 

mitjana és una prolongació fins al 4rt mes. La quantia mensual és la establerta en 

l’article 5 de la convocatòria. 

 

Procediment 

 

a)  L’interessat haurà d’enviar una sol·licitud motivada d’allargament de l’estada, amb 

el subject: Sol.licitud d’allargament/finançament addicional Erasmus + 

Pràctiques per correu electrònic (a erasmuspractiques@uji.es ) o per fax (964 387 

001), o registre telemàtic en la qual ha de constar els següents apartats: 

 Número de mesos sol.licitats  

 Data fi  

 Entitat de destinació 

 Pla de treball (addicional) que desenvoluparà durant el/els mesos d’allargament. 

 Motius pels quals sol·licita l’allargament. 

 IMPORTANT: En els casos que la sol.licitud de finançament constituisca 

també un allargament de la durada de l’estada en pràctiques , 

imprescindiblement, la sol·licitud s’haurà d’acompanyar el vist-i-plau de 

l’entitat d’acollida (signatura de l’entitat, o bé que l’entitat envie un correu 

electrònic indicant la seua conformitat).  

b)  L’allargament sol·licitat ha de ser mínim d’1 mes. 
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c)  La finalització de la pràctica, en el cas de modalitat 1 i 3 ha de ser com a límit, de 30 

octubre 2018, segons article 8m) de la convocatòria. 

d) La finalització de la pràctica, en el cas de la modalitat 2, (recent titulats) ha de ser 

com a límit 30 de maig de 2019, segons article 8f) de la convocatòria. 

d)  El termini màxim per rebre aquestes sol·licituds és del 9 de juliol 2018. 

e)  El criteri d’assignació serà: 

 1. La mobilitat no pot haver finalitzat en la data fi del termini de presentació de la 

sol.licitud (conforme a les dades indicades en el conveni de subvenció amb el 

participant) 

 2. Repartiment equitatiu de mesos entre els participants entorn a 4 mesos de mitjana. 

 3. Davant igualtat de mesos gaudits, i existir crèdit, nota final de barem de selecció. 

L’assignació de mesos addicionals s’efectuarà fins que s’esgoten els mesos a 

repartir. 

 4. Compliment del procediment en tots els casos. 

  

f)  Una vegada revisades les vostres sol·licituds, es publicarà la resolució 

d’allargament/finançament addicional, indicant termini prolongat de durada i/o 

quantia addicional. 

g) Per a les persones que gaudisquen d’allargament/finançament addicional, es 

realitzarà una esmena al conveni de subvenció i al training agreement (si escau) 

amb les noves dates. En el cas d’existir quantitats addicionals, es pagaran en el 

segón pagament, una volta finalitzada la estada. 
 

La secretària de la comissió de selecció, 

 

 

 

 

 

 

Mª Isabel Beas 

Responsable de l’Oficina d’Inserció Professional i EEPP 

Castelló de la Plana, 2 de juliol de 2018 


