
 

 
 

PROXECTO LUCUS MUNDI PROGRAMA ERASMUS +  
 

O Concello de Lugo, no marco do proxecto “Lucus Mundi” , ao abeiro do 
Programa Erasmus +, promove a concesión de axudas para a realización de prácticas 
laborais de 13 semanas de duración en empresas de Austria, Reino Unido, Irlanda, 
Portugal e Italia, dirixidas a mozos e mozas con titulación en formación profesional de 
grao medio e/ou con certificado de profesionalidade. 
 

OBXECTO DA CONVOCATORIA 
 
As devanditas estancias teñen como fin prioritario promover a aprendizaxe e a 

formación de mozos/as profesionais en Europa, así como o coñecemento do idioma e a 
cultura doutros países, mediante a concesión de bolsas para a realización de prácticas 
formativas en empresas dos devanditos países durante 13 semanas. 
 

CARACTERÍSTICAS DAS ESTANCIAS 
 
O número de estancias que se convocan é o seguinte: 

 
NÚMERO DE PARTICIPANTES  CIDADE PAÍS 

7 Viena Austria 
9 Belfast Reino Unido 

10 Florencia Italia 
10 Lisboa Portugal 
9 Cork Irlanda 

TOTAL Nº particip antes  45 
 

Resérvanse 5 prazas para persoas en situación desfavorecida ou en risco de 
exclusión social.  

De non presentarse ningunha persoa na devandita situación, as 5 prazas serán 
cubertas na forma establecida máis adiante. 

O inicio das estancias prevese a partir do mes de setembro de 2015. 
A designación das empresas nas que se efectuarán as prácticas decidirase en 

colaboración cos socios intermediarios do Proxecto Lucus Mundi, á vista do perfil das persoas 
seleccionadas, e preferentemente con carácter previo á partida das persoas beneficiarias. 

 Durante a súa estancia nos países de destino, as persoas beneficiarias contarán cun titor 
ou titora, que fará un seguimento continuado da súa formación co fin de garantir o cumprimento 
dos obxectivos do proxecto. 

As prácticas nas empresas do país de destino non darán lugar a percibir ningunha 
remuneración nin constituirán relación laboral de ningún tipo con elas, nin co Concello de 
Lugo. 



DOTACIÓN DAS AXUDAS 
 
As axudas para a realización de prácticas correspondentes ao Proxecto Lucus Mundi, 

baseándose nas condicións establecidas polo Programa Erasmus + corresponden aos seguintes 
conceptos: 

 
- Viaxe de ida e volta: 275 euros. 
- Aloxamento no país de destino. 
- Desprazamento desde o aeroporto e/ou estacións de autobuses ou tren, ao aloxamento 
no país de destino. 
- Seguro de asistencia en viaxe.  
- Preparación lingüística no país de destino. 
- Titorización das prácticas profesionais nas empresas do país de destino.  
- Xestión dos certificados oficiais correspondentes.  
- Busca de empresas para realización das prácticas profesionais.  
- Dotación económica para manutención de acordo ca seguinte táboa:  

 
PAIS DOTACIÓN ECONÓMICA 

REINO UNIDO 4.480 euros 
IRLANDA 3.510 euros 
AUSTRIA 3.022 euros 

ITALIA 3.822 euros 
PORTUGAL 2.232 euros 

 
A dotación económica pode sufrir algunha variación no caso de que os prezos dos 

aloxamentos cambien antes da saída dos participantes e/ou estea incluído o transporte local no 
país de destino. O 50% da dotación económica percibirase antes da saída das persoas 
participantes e o 50% restante cando transcorra a primeira metade da estancia. 

A xestión e contratación da viaxe será a cargo das persoas beneficiarias, que 
deberán presentar á volta das estancias a oportuna documentación (billetes, xustificantes 
de pagamento, tarxetas de embarque, etc.) para poder recibir a subvención destinada a 
tal fin.  

O importe para gastos de aloxamento, así como para seguros, preparación 
lingüística, titorización, busca de empresas, desprazamentos desde os aeroportos e 
estacións, e preparación dos distintos certificados serán xestionados directamente polo 
Concello de Lugo en colaboración coas organizacións socias intermediarias nos países de 
destino.  

A dotación económica para manutención será aboada a través de transferencia bancaria 
á conta corrente facilitada pola persoa beneficiaria, ao comezo da estancia formativa. As persoas 
beneficiarias deberán acreditar que non teñen débedas co Concello de Lugo, en outro caso, 
poderá facerse a compensación da devandita débeda coa cantidade económica a percibir. 

A formalización de cada unha das axudas realizarase mediante a sinatura da persoa 
beneficiaria, o promotor, o socio intermediario no país de destino, dun documento de acordo co 
modelo normalizado e nos termos establecidos polo Servicio de Internacionalización 
de la Educación (SEPIE). 

 



OBRIGAS DOS BENEFICIARIOS E BENEFICIARIAS 
 
As persoas beneficiarias do programa Lucus Mundi deberán: 

- Seguir as normas da organización de acollida, respectar os seus horarios de traballo, os 
regulamentos en vigor e as disposicións legais relativas ao segredo profesional.  
- Informar previamente e no prazo máis breve posible ao Concello de Lugo no caso de 
renunciar ás practicas por causas maiores. Serán a cargo do beneficiario ou beneficiaria 
os gastos nos que incorra durante o seu período de estancia no caso de regreso 
voluntario non xustificado por causa de forza maior.  
- Asumir os gastos que non se atopen subvencionados no marco destas estancias.  
- Asistir ás reunións de preparación que se establezan, realizar a preparación lingüística 
estipulada no marco da estancia.  
- Elaborar e introducir na aplicación informática establecida polo SEPIE o informe ou 
memoria da estancia realizada nun prazo non superior ás 2 semanas tras a súa 
finalización.  
- Cumprir co programa de traballo previsto consensuado entre o Concello de Lugo, o 
organismo intermediario e o organismo de acollida, e comunicarlles ao titor ou titora e 
ao Concello de Lugo calquera incidencia que se produza durante o período de prácticas.  
 
 

REQUISITOS DE ADMISIÓN DE CANDIDATOS E CANDIDATAS 
 
Poderán concorrer á concesión das axudas de Lucus Mundi as persoas que 

cumpran os seguintes requisitos:  
a) Posuír a nacionalidade española ou ser nacional dun país membro da Unión 

Europea, ou nacionais doutros países con residencia legal e permanente en España.  
b) Posuír un título oficial dunha formación profesional de grao medio, ou 

certificado de profesionalidade da familia Servizos socioculturais á comunidade, obtido 
en calquera das entidades que forman o consorcio do proxecto no curso 2014-2015, 
obtido en calquera dos centros que forman parte do Consorcio do proxecto.  

c) Idade comprendida entre os 18 e os 35 anos (a idade mínima deberá posuírse 
no momento de presentación da solicitude, e a máxima deberá terse ata o momento de 
remate da mobilidade).  

d) Non ter sido beneficiario ou beneficiaria anteriormente dunha axuda en 
programas de mobilidade.  

e) Demostrar un coñecemento medio do idioma do país onde se desenvolverán 
as prácticas e/ou idioma inglés.  

f) As demais establecidas no artigo 13 da Lei xeral de subvencións, e aplicables 
neste caso.  
 

Terán preferencia as persoas tituladas nas especialidades seguintes: 
 
- Artes plásticas e deseño  
- Administración e xestión  
- Imaxe persoal  
- Informática e comunicación  
- Hostalería e turismo  
- Servizos socioculturais e á comunidade  
 



PRESENTACIÓN DE SOLICITUDES E DOCUMENTACIÓN POR PAR TE DAS 
PERSOAS INTERESADAS 

 
Solicitudes e documentación anexa a presentar polas persoas interesadas.  

 
As solicitudes formalizaranse no modelo oficial, dispoñible no Espazo>lab, 

Centro de Formación e Orientación Laboral do Concello de Lugo, sito na Avda. da 
Coruña, 500 (antigo cuartel de Garabolos), no Servizo de Atención Cidadá do Concello 
de Lugo, así como poderá descargarse das páxinas web:  
www.lugo.es/espazolab 
 www.lugo.es/europedirect 
  Na folla de solicitude, as persoas interesadas marcarán o país de destino no que 
desexan realizar as prácticas, por orde de preferencia.  

As solicitudes acompañaranse da seguinte documentación:  
1. Copia autenticada ou fotocopia do DNI (neste caso deberase acompañar do 

orixinal para ser compulsado). 
2. Declaración responsable de non ser beneficiario/a doutra axuda dun programa 

de mobilidade, de posuír un nivel mínimo de coñecemento do idioma do país onde se 
desenvolverán as prácticas e/ou inglés, e de non estar incurso/a en ningunha das 
circunstancias previstas no artigo 13 da Lei 38/2003, do 17 de novembro, xeral de 
subvencións. 

3. Fotografía recente tamaño carné. 
4. Calquera outra documentación que a persoa solicitante estime pertinente para 

a óptima baremación da súa candidatura. 
 

Serán causas de exclusión a demostración da falsidade documental a non 
correspondencia dos orixinais e a incorrección na documentación presentada. 

 
Documentación a presentar polos centros educativos:  

 
Por cada persoa participante que estudase no seu centro:  
1. Certificado do expediente académico. 
2. Informe da titoría do ciclo formativo responsable da FCT. Neste informe, 

xuntarase a valoración da titoría da empresa onde cada participante realizou as prácticas 
para obter o título correspondente. 
 

A solicitude das bolsas implica o coñecemento e aceptación do disposto nestas 
bases. 

 
Lugar de presentación 
 
As solicitudes, xunto coa documentación adicional requirida, deberán 

presentarse conforme aos modelos oficiais no Rexistro Xeral do Concello de Lugo, sito 
na Ronda da Muralla, número 197, ou en calquera das formas establecidas na Lei 30/92, 
do 26 de novembro, de réxime xurídico das administracións públicas e do procedemento 
administrativo común. 

 



Prazo  
 
O prazo de presentación de solicitudes será de 15 días hábiles a partir do día 1 

de xuño de 2015.  
No caso de non presentarse número suficiente de persoas interesadas en 

participar no proxecto, ou non cubrirse a totalidade das prazas, ben por renuncias o por 
calquera outro motivo, as persoas interesadas poderán presentar a súa solicitude e as 
prazas irán cubríndose, previa comprobación polo Comité de Selección do cumprimento 
dos requisitos, por rigorosa orde de entrada da solicitude no Rexistro Xeral do Concello 
de Lugo, ata completar o número de prazas convocadas. 

 
Composición do Comité de Selección.  
 
A avaliación da solicitudes realizarase por un Comité de Selección, constituído 

para o efecto, que estará integrado por:  
- 1 Presidente  
- 1 Secretario 
Ambos do Concello de Lugo.  
- 3 vogais ( 1 representante por cada unha das entidades do Consorcio, excluído 

o Concello de Lugo.).  
 

SISTEMA DE SELECCIÓN 
 
O sistema de selección de beneficiarios/as constará de dúas partes: unha 

valoración de méritos e unha entrevista persoal. 
 
Baremo de méritos  
A puntuación máxima do baremo de méritos será de 20 puntos, cos seguintes 

criterios de valoración:  
• Titulación en algunha das especialidades establecidas como preferentes : 5 

puntos  
• Cualificación media no ciclo formativo: Ata 5 puntos de acordo coa seguinte 

táboa: 
 
 

MEDIA  PUNTOS  
10  5  
9,99 a 9,90  4,90  
9,89 a 9,80  4,80  
9,79 a 9,70  4,70  
9,69 a 9,60  4,60  
9,59 a 9,50  4,50  
9,49 a 9,40  4,40  
9,39 a 9,30  4,30  
9,29 a 9,20  4,20  
9,19 a 9,10  4,10  
9,09 a 9,00  4,00  
8,99 a 8,90  3,90  
8,89 a 8,80  3,80  
8,79 a 8,70  3,70  
8,69 a 8,60  3,60  
8,59 a 8,50  3,50  



8,49 a 8,40  3,40  
8,39 a 8,30  3,30  
8,29 a 8,20  3,20  
8,19 a 8,10  3,10  
8,09 a 8,00  3,00  
7,99 a 7,90  2,90  
7,89 a 7,80  2,80  
7,79 a 7,70  2,70  
7,69 a 7,60  2,60  
7,59 a 7,50  2,50  
7,49 a 7,40  2,40  
7,39 a 7,30  2,30  
7,29 a 7,20  2,20  
7,19 a 7,10  2,10  
7,09 a 7,00  2,00  
6,99 a 6,90  1,90  
6,89 a 6,80  1,80  
6,79 a 6,70  1,70  
6,69 a 6,60  1,60  
6,59 a 6,50  1,50  
6,49 a 6,40  1,40  
6,39 a 6,30  1,30  
6,29 a 6,20  1,20  
6,19 a 6,10  1,10  
6,09 a 6,00  1,00  
5,99 a 5,90  0,90  
5,89 a 5,80  0,80  
5,79 a 5,70  0,70  
5,69 a 5,60  0,60  
5,59 a 5,50  0,50  
5,49 a 5,40  0,40  
5,39 a 5,30  0,30  
5,29 a 5,20  0,20  
5,19 a 5,10  0,10  
5,09 a 5,00  0  

 
 

• Valoración das características persoais por parte da titoría do ciclo formativo, 
responsable da FCT, na que se terá en conta o informe da titoría da empresa onde o 
participante realizase as súas prácticas: Ata 5 puntos. 

• Entrevista persoal: Ata 5 puntos. No caso de que haxa menos persoas 
solicitantes que prazas convocadas, resérvase a posibilidade de suprimir a fase de 
entrevistas persoais. 

 
No caso de igualdade de puntuación entre candidatos e candidatas, o Comité de 

Selección aplicará con carácter preferente ás persoas empadroadas na cidade de Lugo e 
se o empate persiste, seguirá a seguinte orde:  

-Titulación preferente  
-Expediente académico  
-Valoración das prácticas FCT 
 
 



En cumprimento do establecido no proxecto Lucus Mundi, aprobado polo 
SEPIE, no proceso de selección, terase en conta unha igual participación de mulleres e 
homes. 

 
Proceso selectivo  
Unha vez rematado o prazo de presentación de solicitudes, procederase á 

comprobación do cumprimento dos requisitos de participación, e a Comité de Selección 
realizará a baremación dos méritos acreditados das e dos aspirantes e que completaron a 
documentación esixida coa solicitude, e publicarase no Taboleiro de Anuncios do 
Concello a resolución coas persoas admitidas e excluídas para tomar parte no proceso 
selectivo, así como a puntuación obtida na baremación e as causas de exclusión, se é o 
caso. Outorgarase un prazo de tres (3) días naturais desde a súa publicación para que as 
persoas interesadas poidan presentar as súas alegacións e/ou emendar os erros 
correspondentes. Transcorrido o devandito prazo, procederase a publicar a resolución 
definitiva de persoas admitidas e excluídas no proceso selectivo, coa causa de exclusión, 
se é caso.  

Rematado o prazo de alegacións e unha vez publicadas as listas definitivas de 
persoas admitidas e excluídas ao proceso selectivo o Comité de Selección, citará para a 
realización da entrevista persoal. Ás citacións para as entrevistas realizarase a través da 
publicación no Taboleiro de Anuncios do Concello de Lugo e nas páxinas web: 
www.lugo.es ; www.lugo.es/espazolab; www.lugo.es/europedirect 

A cualificación final (máximo 20 puntos) virá determinada pola suma das 
puntuacións obtidas no baremo de méritos e na entrevista persoal. 

 
Proposta de selección e resolución  
 
Unha vez determinada a cualificación final, o Comité de Selección proporá a 

listaxe de persoas seleccionadas como beneficiarias para participar no proxecto Lucus 
Mundi e a listaxe de reserva en función da súa cualificación final, á Concelleira de 
Economía, Emprendemento, Autónomos e Educación quen resolverá. 

A resolución que poña fin ao procedemento de selección deberá expresar as 
persoas beneficiarias das estancias formativas, designando ademais suplentes, en orde 
de prioridade. 

As persoas seleccionadas terán prioridade para optar ao país de destino 
solicitado para as súas prácticas formativas, de acordo coa orde de adxudicación 
definitiva. 

Non obstante, o destino final sempre estará supeditado á existencia de empresas 
adecuadas ao seu perfil profesional e académico. 

 
ACEPTACIÓN E PRESENTACIÓN DE DOCUMENTACIÓN 

 
- No prazo de tres (3) días naturais seguintes ao da publicación, as persoas 

beneficiarias deberán comunicar por escrito ou a través do correo electrónico a súa 
aceptación.  

Se transcorrido ese prazo non se fixese manifestación expresa en ningún sentido, 
entenderase como renuncia e recorrerase á lista de reserva.  

As persoas seleccionadas están obrigadas a participar en cantas reunións sexan 
convocadas polo Consorcio do proxecto Lucus Mundi. 

Así mesmo, as persoas aspirantes seleccionadas deberán achegar a 
documentación que se lles solicite no prazo que se sinale, especialmente copia 



autenticada ou fotocopia (que se deberá presentar acompañada do orixinal para ser 
compulsada) da titulación académica requirida, ou do pagamento do seu depósito.  

O incumprimento destas obrigas implicará a exclusión do programa, logo da 
resolución motivada polo órgano competente. 

 
RENUNCIA, REVOGACIÓN E REINTEGRO DE CANTIDADES NO 

TRANSCURSO DAS PRÁCTICAS 
 
A renuncia á bolsa por parte da persoa beneficiaria unha vez iniciado o goce 

desta deberá ser comunicada ao Concello de Lugo. A renuncia dará lugar á devolución 
das cantidades percibidas, se procede, e determinará a perda dos dereitos económicos da 
parte da bolsa non disfrutada. Ademais esixirase o reembolso de todos os gastos 
efectuados polo Concello de Lugo en relación con todas as actividades contempladas 
pola bolsa. 

O persoal técnico e facultativo que coordine e dirixa as persoas beneficiarias 
poderá propoñerlle ao Concello de Lugo a revogación das bolsas por falta de dedicación 
ou incumprimento das condicións sinaladas con base nun informe debidamente 
motivado podendo anular os beneficios concedidos e solicitar a devolución das 
cantidades percibidas, se as houbese. 

A adxudicación da bolsa será igualmente revogada total ou parcialmente no caso 
de que se comprobase que na súa concesión concorreu ocultación, falsidade de datos, ou 
que existen incompatibilidades con outros beneficios desta clase procedentes doutras 
persoas físicas ou xurídicas. 

 
RECURSOS 

 
A resolución da adxudicación pon fin á vía administrativa, de acordo co artigo 

109 da Lei 30/92, do 26 de novembro, e contra ela cabe interpor recurso de reposición 
no prazo dun mes desde a notificación ante o mesmo órgano ou ben, alternativamente, 
recurso contencioso-administrativo no prazo de dous meses contados desde o día 
seguinte á publicación referida ante o Xulgado Contencioso-Administrativo de Lugo.  

A resolución do procedemento farase pública para os efectos de notificación ás 
persoas interesadas, así como calquera outra notificación ou requirimento, a través do 
Taboleiro de Anuncios do Concello de Lugo e nas páxinas web  

 
www.lugo.es/espazolab 
www.lugo.es 
www.lugo.es/europedirect 
 

NORMATIVA APLICABLE 
 
En calquera caso, a participación neste proxecto estará suxeita, por norma xeral, 

aos criterios e bases establecidos na convocatoria de subvencións de proxectos de 
mobilidade Erasmus + 2014, así como ao establecido no convenio subscrito polo 
Concello de Lugo e o Servicio de Internacionacionalización de la Educación (SEPIE) 
para o desenvolvemento do proxecto Lucus Mundi. 


