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ANNEX 2. BASES DELS AJUTS A LA MOBILITAT INTERNACIONAL EN 

PROGRAMES DE DOBLE TITULACIÓ. 

ADREÇAT ALS ESTUDIANTS QUE VAN INICIAR LA SEVA MOBILITAT 

INTERNACIONAL AL CURS 2021-2022 I LA CONCLOURAN AL CURS 2022-2023. 

 

La Mútua dels Enginyers i l’ETSEIB han acordat proporcionar un ajut per tal d’afavorir la 

modalitat de doble titulació de tres o quatre quadrimestres de durada, atès que, la mobilitat 

és parcialment finançada pel programa Erasmus+ (per a mobilitats a Europa). 

 

1. Objecte i requisits 

Ajudar els estudiants de l’ETSEIB participants en un programa de doble titulació a sufragar 

les despeses originades fruit de l’intercanvi. Condicions que han de complir els beneficiaris 

de l’ajut:  

 Estar matriculat a l’ETSEIB-UPC en règim de mobilitat durant els tres o quatre 

quadrimestres de mobilitat (segons destinació). 

 Acreditar a l’ETSEIB l’aprofitament acadèmic del primer any de l’estada a la 

universitat de destí i estar al corrent del pagament de la matrícula a la UPC. 

 Obrir dos plans d’estalvi a La Mútua dels Enginyers en els quals, La Mútua ingressarà 

l’import dels ajuts. 

 

2. Dotació  

 L’ajut tindrà una dotació econòmica per un màxim de sis mesos. 

 

3. Sol·licitud i cobrament de l’ajut 

L’estudiant haurà de sol·licitar l’ajut a e-Secretaria entre l’1 i el 30 de juny de 2023.  

L’ETSEIB, un cop comprovat el compliment dels requisits, facilitarà les dades de contacte 

dels beneficiaris dels ajuts a La Mútua dels Enginyers (DNI, Nom complert i email de 

contacte) per tal que La Mútua contacti amb els estudiants i es tramiti el cobrament de l’ajut 

mitjançant l’obertura de dos plans d’estalvi.  
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4. Incompatibilitat  

En cap cas es podrà gaudir de la condició de beneficiari d’aquest ajut més d’una vegada. 

Així mateix l’ajut és incompatible amb els ajuts del ‘California-Catalonia Program-Balsells 

Fellowship’. 

 

5. Incompliment i devolució dels ajuts  

En el cas d’incompliment d’algun dels requisits de la convocatòria, es revocarà l’ajut i 

l’estudiant haurà de retornar l’import íntegre del mateix.  

 

6. Aplicació 

Les condicions recollides en aquestes bases entren en vigor el mes de setembre de 2021. 

Seran d’aplicació a aquells estudiants la mobilitat dels quals s’hagi iniciat el curs 2021-2022. 

 

Barcelona, 9 de novembre de 2021 
 
 

      

 

 

 


