
FINANÇAMENT DE LES ACTIVITATS 

L’ajut té com a finalitat contribuir a sufragar les despeses addicionals derivades de la
mobilitat dels estudiants (per exemple: manutenció, viatge, allotjament, etc.).

S’ha de tenir en compte que part d’aquestes beques es reemborsen normalment amb
posterioritat  a  l’estada  al  país  estranger.  S’ha  de  tenir,  per  tant,  una  mínima
disponibilitat financera.

L'ajut  Erasmus és mensual, per tant, depèn de la durada en mesos de l'estada a la
Universitat o Institució d’Educació Superior europea d'acollida. 

La dotació econòmica de les beques abasta sols un mínim de 3 mesos i un màxim de
5 mesos de durada (1 semestre).
Per complementar-ho es poden fer estades amb el que s’anomena “beca zero”, en la
que l’estudiant pot realitzar l’intercanvi gestionat per la institució d’origen, però sense
dotació econòmica.

Hi ha dues maneres de rebre el finançament econòmic:

1- Finançament de la OAPEE:

Aquests ajuts depenen de la quantitat establerta per l’Agencia Nacional Erasmus de
cada país, que en el cas d’Espanya és l’Organismo Autónomo de Programas Educativos
Europeos (OAPEE), que és qui quantifica els diners i gestiona els ajuts. 

La quantitat per Erasmus Estudis va de  200 a 300€ al mes (en funció del país de
destinació). Aquest ajut és automàtic i per tant no s’ha de demanar.

Els  estudiants  que  han  estat  beneficiaris  de  la  “Beca  de  Caràcter  General”  del
Ministeri  d’Educació  durant  el  curs  anterior  a  la  mobilitat rebran  també  un  ajut
complementari de 100€ al més.

2- Finançament del Ministerio de Educación

El Ministerio de Educación del Gobierno de España, a partir del curs 2013-2014, finança
també els intercanvis Erasmus dels alumnes escollits per fer una mobilitat.
En aquest cas, l’alumne ho demana directament al Ministerio en el moment que surt la
convocatòria, que té uns requisits una mica més restrictius que la convocatòria de la
OAPEE.
La quantitat de l’ajut normalment és 100€ al més superior al de la OAPEE.

Aquest dos sistemes de finançament són excloents. S’ha d’escollir quin demanar.

Ajuts complementaris

Els ajuts als estudiants Erasmus són compatibles amb qualsevol altra ajuda o préstec a
nivell nacional.

Durant  la  seva mobilitat,  l’estudiant  seguirà gaudint  de les  beques o préstecs  amb
finalitats educatives que podria obtenir normalment per estudiar en la seva institució
d’origen.  Les  ajudes  de  mobilitat  Erasmus  són  complementàries  amb  els  sistemes



nacionals i/o regionals de beques, inclosos els sistemes que ofereixen una compensació
per les despeses addicionals dels estudis realitzats a l’estranger.

-  Ajut  per  a  estudiants  amb necessitats  especials  per  discapacitat,  finançat  per  la
Comissió Europea

http://www.oapee.es/oapee/inicio.html

Recordar: es poden fer un màxim de 12 mesos de mobilitat, entre estudis i pràctiques
durant el període dels estudis superiors.
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