
DECLARACIÓ PER A LA CONCESSIÓ D’AJUTS A LA MOBILITAT PRESENCIAL 
INTERNACIONAL DE LA UNIVERSITAT D’ANDORRA  

El/La Sr./Sra.                                                          estudiant del bàtxelor en                                                     , 
beneficiàri/a d’un ajut a la mobilitat presencial internacional per a estudiants de la Universitat 
d’Andorra, es compromet a complir la Normativa sobre ajuts a la mobilitat internacional i la 
Normativa sobre mobilitat internacional, aprovades per la Junta acadèmica de la Universitat 
d’Andorra.  

L’estudiant declara expressament que coneix l’esmentada normativa i que compleix els requisits 
per gaudir de l’ajut:  

a) Estar matriculat a la Universitat d’Andorra en el curs actual.
b) Haver superat un mínim de 30 ECTS en el programa de formació reglada en què està

matriculat.
c) Complir la normativa acadèmica de la universitat de destí.
d) Matricular un mínim de 24 ECTS a la Universitat d’Andorra.
e) Cursar presencialment el semestre de mobilitat a la universitat de destí.

L’estudiant manifesta expressament que accepta les condicions en què li és aprovat l’ajut: 
a) L’import màxim de l’ajut per cursar el primer semestre del curs acadèmic a la

Universitat de                                            és de 1.625,00€.
b) Entén i accepta que la Universitat d’Andorra farà públic que se l’hi ha concedit aquest

ajut, l’import i la finalitat a què es destina.
c) Se l’ha informat sobre el tractament de les seves dades personals segons l’establert a

la “Normativa relativa a la sol·licitud d’ajuts a la mobilitat internacional”.
d) La Universitat d'Andorra avança a l'estudiant en mobilitat el 70% de l'import de l'ajut.

Aquest import se li abonarà a l’estudiant en el mes previ a l’inici de la mobilitat. Aquest
avançament estarà subjecte a disponibilitat pressupostària.

e) En finalitzar el semestre de mobilitat, l’estudiant haurà de justificar la despesa de
mobilitat efectuada en concepte de transport, allotjament i manutenció, com a mínim
per l’import de l’ajut concedit.

f) L’estudiant haurà de justificar l’assistència presencial i superació de l’activitat per a la
qual ha sol·licitat l’ajut. D’acord amb l’import justificat, si aquest fos inferior a l’import
màxim de l’ajut, la Universitat calcularà el percentatge final de l'ajut a la mobilitat en
funció dels crèdits aprovats:

i. Menys de 50% de crèdits aprovats: 0%  ii.
Entre 50 i 64% de crèdits aprovats: 35%

iii. Entre 65 i 75% de crèdits aprovats: 50%
iv. Entre 76 i 90% de crèdits aprovats: 75%

g) Més del 90% de crèdits aprovats: 100% En el supòsit que l'estudiant no justifiqui la
despesa o bé no acrediti l’assistència presencial i superació de l’activitat, o bé aprovi
el 90% dels crèdits matriculats o menys, haurà de retornar la part corresponent de
l'avançament que va rebre a l'inici de semestre. Si l’estudiant compleix tots els
requisits, la Universitat d’Andorra li abonarà l’import restant de l’ajut. Si l’import justificat 
de l’ajut fos inferior a l’import corresponent a l’avançament, l’estudiant haurà de
retornar la diferència.

h) En el cas que l’estudiant hagi de retornar una part o la totalitat de l’ajut rebut, disposarà
de 15 dies per fer efectiu el pagament a l’UdA. De no fer-ho en aquest termini, se li
aplicarà la mateixa normativa que als estudiants deutors de l’UdA, havent de satisfer
la taxa per gestió de cobrament i les despeses que generi la reclamació del deute.
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L’estudiant beneficiari de l’ajut es compromet a:  
a. participar al programa Buddy Programme de la Universitat d’Andorra mentre 

continuï sent estudiant de l’UdA.  
b. amb els principis de la diplomàcia cultural a través de la mobilitat internacional 

en línia amb la Declaració d’Andorra per a la promoció de la diplomàcia cultural 
mitjançant les institucions d’ensenyament superior.  

  
Utilitzarem aquestes dades per gestionar la vostra sol·licitud d’ajut i no les compartirem amb 
tercers excepte que sigui necessari per atendre la vostra petició. En la nostra política de 
privadesa trobareu informació addicional sobre com les tractem, i sobre la manera d'exercir els 
vostres drets d'accés, rectificació i supressió, entre d'altres. En enviar-nos el formulari, 
accepteu els termes i condicions del nostre avís legal. 

 

Sr./Sra.                                                      : 

 

 

 

 

 

 

Sant Julià de Lòria,            d                               del 202  

  

(signatura) 
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