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PREGUNTAS FRECUENTES 

 

Axudas de mobilidade complementarias ás achegadas pola Unión Europea no marco do  

Programa comunitario “Erasmus +, para o alumnado do Sistema universitario de Galicia que 

participa en Erasmus Estudos no curso 2016/17. 

 

 CONVOCATORIA 

 

1. Quen pode solicitala?  

O alumnado das universidades do Sistema universitario de Galicia (en diante, SUG) que participa en 

Erasmus Estudos durante o curso académico 2016/17. 

 

2. Onde se publica a convocatoria e as súas bases? 

Publícase no Diario Oficial de Galicia (en diante DOG) número 1 do 2 de xaneiro de 2017 e corresponde 

á Orde do 14 de decembro de 2016. 

 

Podes consultala na seguinte ligazón http://www.edu.xunta.gal/portal/node/20922 

 

 

3. Cal é o prazo de presentación de solicitudes? 

Desde o 3 de xaneiro ata o 2 de febreiro de 2017, ambos inclusive. 
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4. Que requisitos debo cumprir? 

a) Ser cidadán/á da Unión Europea ou estranxeiro/a non comunitario/a con residencia legalizada no 

Estado español.  

b) Estar matriculado no curso 2016/17 en calquera das universidades públicas do SUG para realizar 

estudos universitarios oficiais conducentes a unha titulación de grao, licenciatura, diplomatura, enxeñaría, 

arquitectura, enxeñaría técnica ou arquitectura técnica. 

c) Participar no programa de mobilidade universitaria con fins de estudos con autorización da 

universidade de orixe e ser beneficiario/a da axuda do programa Erasmus + xestionada polo Servizo 

Español para a Internacionalización da Educación. 

e) Non ter gozado desta axuda complementaria en convocatorias anteriores. 

 

5. Que supostos están excluídos desta convocatoria? 

a) Se foi beneficiario/a desta axuda en convocatorias anteriores. 

b) O alumnado de nacionalidade distinta á española que realiza a mobilidade no seu país de orixe. 

c) As mobilidades que non sexan Erasmus–Estudos. 

 

6. Un alumno/a dun máster universitario oficial, pode solicitar esta axuda? 

Non, esta axuda non vai dirixida ao alumnado de máster universitario. Vai destinada exclusivamente ao 

alumnado matriculado no SUG en titulacións de grao, licenciatura, enxeñaría, arquitectura, diplomatura, 

enxeñaría técnica e arquitectura técnica.  

 

7. Cal é o período máximo e mínimo do financiamento da estadía? 

As axudas concederanse para estadías dun máximo de nove (9) meses e dun mínimo de tres (3) meses. 

 

8. Cal é a súa contía? 

En función dos grupos de países determinados no programa Erasmus +, a contía será: 

a) De 175 euros/mes para un país de destino do grupo 1. 

b) De 145 euros/mes para un país de destino do grupo 2. 

c) De 105 euros/mes para un país de destino do grupo 3. 
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9. Que países pertencen a cada un destes grupos? 

Grupo 1 

Países do programa con custos de vida 

superiores 

Dinamarca, Irlanda, Francia, Italia, Austria, 

Finlandia, Suecia, Reino Unido, Liechtenstein, 

Noruega, Suíza 

Grupo 2 

Países do programa con custos de vida medios 

Bélxica, República Checa, Alemaña, Grecia, 

Croacia, Chipre, Luxemburgo, Países Baixos, 

Portugal, Eslovenia, Islandia, Turquía 

Grupo 3 

Países do programa con custos de vida 

inferiores 

Bulgaria, Estonia, Letonia, Lituania, Hungría, Malta, 

Polonia, Romanía, Eslovaquia, Antiga República 

Iugoslava de Macedonia 

 

10. Cales son as fases do procedemento ED417A? 

 

FASES DO PROCEDEMENTOFASES DO PROCEDEMENTOFASES DO PROCEDEMENTOFASES DO PROCEDEMENTO 

    
1ª Fase:1ª Fase:1ª Fase:1ª Fase: presentación de solicitudes 

- Tes ata o día 2 de febreiro de 20172 de febreiro de 20172 de febreiro de 20172 de febreiro de 2017 para presentar 
en liña o formulario de solicitude (anexo I, ED417A) e 
a documentación.  

- Se presentas a solicitude fóra dese prazo non poderás 
optar á bolsa. 
 

    
2ª Fase:2ª Fase:2ª Fase:2ª Fase: Prazo de emenda de erros e 
documentación. 

- Publicación da listaxe provisional    de solicitudes 
admitidas e excluídas por documentación.  
(http://www.edu.xunta.gal/portal/node/20922) 
- Na listaxe de solicitudes excluídas sinalaranse os 

motivos de exclusión.  
- Tes 10 días para emendar erros e presentar a 
documentación que che falte. 
- Si deixas pasar eses 10 días sen facelo entenderase 
que desistes da túa petición. 

 

    
3ª Fase3ª Fase3ª Fase3ª Fase: Selección 
  
 

Primeiro: todos/as os/as solicitantes que cumpran os 

requisitos establecidos na convocatoria e teñan a 

documentación completa no prazo sinalado, recibirán a 

axuda económica establecida no artigo 4.3 da orde de 

convocatoria. 
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Segundo: Una vez distribuída a contía uniforme anterior, o 

orzamento restante dispoñible, se o houber, adxudicarase 

entre os/as solicitantes que posúan unha maior media no seu 

expediente académico, asignándose unha contía de 500 

euros, ata esgotar o orzamento. 

- A comisión avaliadora fará a proposta de resolución e a 

elevará ao Conselleiro de Cultura, Educación e Ordenación 

Universitaria para que resolva. 

- Na proposta de resolución incluirase a listaxe de 

beneficiarios/as e de solicitudes denegadas. 

 

    
4ª Fase4ª Fase4ª Fase4ª Fase: publicación no DOG e 
pagamento 

- A resolución publicarase no DOG e no portal educativo 
da Consellería de Cultura, Educación e Ordenación 
Universitaria 
(http://www.edu.xunta.gal/portal/node/20922) 
- O pagamento realizarase na conta bancaria que 
indicaches na túa solicitude. 

 

    
    
5ª Fase: 5ª Fase: 5ª Fase: 5ª Fase: recursos 

Contra esa resolución poderás interpoñer recurso recurso recurso recurso 
potestativo de reposiciónpotestativo de reposiciónpotestativo de reposiciónpotestativo de reposición ante o Conselleiro de Cultura, 
Educación e Ordenación Universitaria no prazo dun 
mes a partir da publicación da resolución no DOG ou 
recurso contenciosorecurso contenciosorecurso contenciosorecurso contencioso----administrativoadministrativoadministrativoadministrativo ante a Sala do 
Contencioso Administrativo do Tribunal Superior de 

Xustiza de Galicia no prazo de dous meses. 
 

 

11. Onde podo informarme?Onde podo informarme?Onde podo informarme?Onde podo informarme? 

Canais de informaciónCanais de informaciónCanais de informaciónCanais de información Enderezos Enderezos Enderezos Enderezos e teléfonose teléfonose teléfonose teléfonos 

Consultas electrónicas relacionadas coa Consultas electrónicas relacionadas coa Consultas electrónicas relacionadas coa Consultas electrónicas relacionadas coa 

convocatoriaconvocatoriaconvocatoriaconvocatoria 

orientacion.sug@edu.xunta.es 
  

Consultas telefónicasConsultas telefónicasConsultas telefónicasConsultas telefónicas 981 545 431 / 981 545 433  

    
    

Consellería de Cultura, Educación e Ordenación 
Universitaria 
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Consultas presenciaisConsultas presenciaisConsultas presenciaisConsultas presenciais Secretaría Xeral de Universidades 

Servizo de Apoio e Orientación aos Estudantes 
Universitarios  
Edificio administrativo de San Caetano, s/n,  
15781 Santiago de Compostela, A Coruña. 

Consultas relacionadas coas dificultades Consultas relacionadas coas dificultades Consultas relacionadas coas dificultades Consultas relacionadas coas dificultades 
técnicas ou co proceso de obtención dos técnicas ou co proceso de obtención dos técnicas ou co proceso de obtención dos técnicas ou co proceso de obtención dos 
formularios.formularios.formularios.formularios. 

012 (teléfono de información) 
012@xunta.gal 
 

 

12. Que documentación necesito achegar xunto co formulario de solicitude? 12. Que documentación necesito achegar xunto co formulario de solicitude? 12. Que documentación necesito achegar xunto co formulario de solicitude? 12. Que documentación necesito achegar xunto co formulario de solicitude?  
Só cumprimentarás o formulario de solicitude (anexo I, modelo normalizado ED 417A). Sempre 
que autorices na solicitude a consulta dos teus datos alí sinalados. 
 

Se como solicitante non autorizas á Consellería de Cultura, Educación e Ordenación 

Universitaria para esa consulta terás que presentar os documentos que acrediten eses datos. 

    

13. Son compatibles estas axudas con calquera outra para o mesmo fin? 

Si, son compatibles con outras axudas e subvencións concedidas para a mesma finalidade, 

calquera que sexa a súa natureza ou entidade que a conceda.  

 

14. Debo presentar algún documento xustificativo na Secretaría Xeral de Universidades unha vez 

que se me concedeu a axuda e realicei a estadía?  

Non, unha vez finalizado o período de estancia as oficinas de relacións internacionais das universidades 

do SUG remitirán unha certificación do órgano competente onde conste unha relación de todos/as os/as 

alumnos/as que realizaron o programa de intercambio e a súa duración 
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 PRESENTACIÓN E CUMPRIMENTACIÓN DA SOLICITUDEPRESENTACIÓN E CUMPRIMENTACIÓN DA SOLICITUDEPRESENTACIÓN E CUMPRIMENTACIÓN DA SOLICITUDEPRESENTACIÓN E CUMPRIMENTACIÓN DA SOLICITUDE 
    

Presentación da solicitudePresentación da solicitudePresentación da solicitudePresentación da solicitude 
1.1.1.1. Onde está dispoñible o formulario de solicitude?Onde está dispoñible o formulario de solicitude?Onde está dispoñible o formulario de solicitude?Onde está dispoñible o formulario de solicitude? 
Está dispoñible na sede electrónica da Xunta de Galicia  https://sede.xunta.gal/portada 
entrando no procedemento ED417A operativo ata o día 2 de febreiro de de 2017. 
    
2.2.2.2. Podo solicitar a axuda en soporte papel?Podo solicitar a axuda en soporte papel?Podo solicitar a axuda en soporte papel?Podo solicitar a axuda en soporte papel? 

Non. Só podes solicitar a bolsa en liña utilizando o formulario do procedemento ED417A. Non 
serán admitidas aquelas solicitudes que non sexan presentadas por vía telemática.  
    
3.3.3.3. Cales son os pasos para a presentación da solicitude?Cales son os pasos para a presentación da solicitude?Cales son os pasos para a presentación da solicitude?Cales son os pasos para a presentación da solicitude? 

    

Recoméndase utilizar Internet ExplorRecoméndase utilizar Internet ExplorRecoméndase utilizar Internet ExplorRecoméndase utilizar Internet Explorer.er.er.er. 
    
3.1. Accedes á sede electrónica da Xunta de Galicia3.1. Accedes á sede electrónica da Xunta de Galicia3.1. Accedes á sede electrónica da Xunta de Galicia3.1. Accedes á sede electrónica da Xunta de Galicia https://sede.xunta.gal/portada . 
Buscas no link de acceso directo no apartado de Guía de procedementos e servizos o 
formulario de solicitude ED417A.  
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3.2. Inicias a presentación electrónica na sede 

 

 
 
Para acceder á tramitación en liña podes facelo por unha destas vías: 

- Co certificado dixital: mediante certificado electrónico admitido pola sede ou DNI 
electrónico (http://www.xunta.gal/certificado-e-sinatura-dixitais) 
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- Coa Chave 365: debes introducir o NIF e a clave. Podes solicitala a través da sede 

electrónica da Xunta de Galicia, mediante o procedemento de alta en Chave365 ou, se 
prefires de formas presencial nas oficinas que se indican na seguinte ligazón 
https://sede.xunta.gal/chave365. Chave365 poder sacarse en máis de 300 lugares 
entre rexistros administrativos e centros de saúde. A lista completa está en: 
http://www.xunta.gal/chave365/solicitude.  

    
    
    
3.3. Recheas os campos do formula3.3. Recheas os campos do formula3.3. Recheas os campos do formula3.3. Recheas os campos do formulariorioriorio. 
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3.4.3.4.3.4.3.4. Gardar o borrador e  PICAR EN SEGUINTE PARA CUMPRIMENTAR A SEGUNDA Gardar o borrador e  PICAR EN SEGUINTE PARA CUMPRIMENTAR A SEGUNDA Gardar o borrador e  PICAR EN SEGUINTE PARA CUMPRIMENTAR A SEGUNDA Gardar o borrador e  PICAR EN SEGUINTE PARA CUMPRIMENTAR A SEGUNDA 
PÁXINA .PÁXINA .PÁXINA .PÁXINA . 
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3.5.3.5.3.5.3.5. Unha vez cumprimentada picas en gardar e seguinte. Comprobas que todos os teus datos Unha vez cumprimentada picas en gardar e seguinte. Comprobas que todos os teus datos Unha vez cumprimentada picas en gardar e seguinte. Comprobas que todos os teus datos Unha vez cumprimentada picas en gardar e seguinte. Comprobas que todos os teus datos 
están correctos e picas en presentar. Aparecerá a seguinte pantalla: están correctos e picas en presentar. Aparecerá a seguinte pantalla: están correctos e picas en presentar. Aparecerá a seguinte pantalla: están correctos e picas en presentar. Aparecerá a seguinte pantalla:  
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Nela podes achegar a documentación solicitada  ou ben calquera outra que consideres. Para Nela podes achegar a documentación solicitada  ou ben calquera outra que consideres. Para Nela podes achegar a documentación solicitada  ou ben calquera outra que consideres. Para Nela podes achegar a documentación solicitada  ou ben calquera outra que consideres. Para 
isto, debes picas nos botóns de anexar. Unha vez rematado o proceso picas en gardar e isto, debes picas nos botóns de anexar. Unha vez rematado o proceso picas en gardar e isto, debes picas nos botóns de anexar. Unha vez rematado o proceso picas en gardar e isto, debes picas nos botóns de anexar. Unha vez rematado o proceso picas en gardar e 

continuar.continuar.continuar.continuar. 
Aparecerache a seguinte pantallaAparecerache a seguinte pantallaAparecerache a seguinte pantallaAparecerache a seguinte pantalla 
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Nela poderás ver a túa Nela poderás ver a túa Nela poderás ver a túa Nela poderás ver a túa solicitude cuberta se picas no enlace VER. Se todo está correcto  deber solicitude cuberta se picas no enlace VER. Se todo está correcto  deber solicitude cuberta se picas no enlace VER. Se todo está correcto  deber solicitude cuberta se picas no enlace VER. Se todo está correcto  deber 

picar en ASINAR e ENVIAR. Nese intre váiseche solicitar unha clave que vas a recibir nese picar en ASINAR e ENVIAR. Nese intre váiseche solicitar unha clave que vas a recibir nese picar en ASINAR e ENVIAR. Nese intre váiseche solicitar unha clave que vas a recibir nese picar en ASINAR e ENVIAR. Nese intre váiseche solicitar unha clave que vas a recibir nese 
momento  no teléfono móbil indicado na solicitudemomento  no teléfono móbil indicado na solicitudemomento  no teléfono móbil indicado na solicitudemomento  no teléfono móbil indicado na solicitude 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
3.6. Envías a solicit3.6. Envías a solicit3.6. Envías a solicit3.6. Envías a solicitude e obtés o xustificanteude e obtés o xustificanteude e obtés o xustificanteude e obtés o xustificante.  
A aplicación demandarache que o asines dixitalmente. Unha vez que asines a pantalla seguinte 
mostrará o resultado da operación, indicando un número de entrada.  
Para obter o xustificante deberás picar onde pon “clic aquí” 
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Unha vez que piques en “clíc aquí ”aparecerá a seguinte pantalla. Nela podes descargar a túa 

solicitude ou ben o xustificante de entrega onde aparece indicado o número de rexistro e a data 
e hora de presentación. 

 
 

 CUESTIÓNS QUE CHE PODEN AXUDAR Á HOCUESTIÓNS QUE CHE PODEN AXUDAR Á HOCUESTIÓNS QUE CHE PODEN AXUDAR Á HOCUESTIÓNS QUE CHE PODEN AXUDAR Á HORA DE CUBRIR A SOLICITUDERA DE CUBRIR A SOLICITUDERA DE CUBRIR A SOLICITUDERA DE CUBRIR A SOLICITUDE 
1. Como recheo o formulario de solicitude ED417A?1. Como recheo o formulario de solicitude ED417A?1. Como recheo o formulario de solicitude ED417A?1. Como recheo o formulario de solicitude ED417A? 
---- Datos da persoa solicitante Datos da persoa solicitante Datos da persoa solicitante Datos da persoa solicitante 
Debes encher todos os datos que se solicitan  
    

---- Na súa representación. Na súa representación. Na súa representación. Na súa representación. 
Este apartado    só o cumprimentarás se a solicitude é cuberta e asinada por outra persoa 
(representante legal) na túa ausencia e no teu nome. 
 

 

    
    
    

Neste caso deberá achegarse como documento a Neste caso deberá achegarse como documento a Neste caso deberá achegarse como documento a Neste caso deberá achegarse como documento a representación fidedigna por calquera medio representación fidedigna por calquera medio representación fidedigna por calquera medio representación fidedigna por calquera medio 
válido en dereitoválido en dereitoválido en dereitoválido en dereito (autorización, poder, etc).  (autorización, poder, etc).  (autorización, poder, etc).  (autorización, poder, etc). A Xunta de Galicia pon a disposición das persoas 
interesadas un modelo de representación dispoñible en https://sede.xunta.gal/modelos-
normalizados. Este modelo non é de uso obrigatorio. 
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Como autorizo a outra persoa Como autorizo a outra persoa Como autorizo a outra persoa Como autorizo a outra persoa     para poder cubrir e presentar para poder cubrir e presentar para poder cubrir e presentar para poder cubrir e presentar a miña solicitude ?a miña solicitude ?a miña solicitude ?a miña solicitude ? 
Se non podes cumprimentar e presentar o formulario de solicitude ED417A en liña debes 
autorizar a outra persoa (representante legal) para que a túa solicitude sexa cuberta, asinada e 
presentada na túa ausencia e no teu nome. Neste caso deberá figurar o alumno como persoa 
solicitante e como persoa representante aquela que realizará a presentación. Ademais, 
deberase achegar como documento a autorización que habilite a representación. 
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No caso de que empregues o modelo de representación facilitado pola Xunta deberase asinar 

polas dúas partes.Unha vez asinado o modelo de representación deberase escanear e 
achegar como documento adxunto (punto 3.5 deste documento).  
 

 
 

---- Datos para efectos de notificación  Datos para efectos de notificación  Datos para efectos de notificación  Datos para efectos de notificación  
 

As persoas interesadas deberán elixir a canle electrónica ou presencial que se 

empregará para realizar as notificacións administrativas neste procedemento e estas 

realizaranse á persoa solicitante ou persoa representante. Mandaranse avisos de posta a 

disposición das notificacións ao telénotificacións ao telénotificacións ao telénotificacións ao teléfono móbil e correo electrónico indicado neste apartadofono móbil e correo electrónico indicado neste apartadofono móbil e correo electrónico indicado neste apartadofono móbil e correo electrónico indicado neste apartado. 
 

    
---- Datos bancarios  Datos bancarios  Datos bancarios  Datos bancarios  
Como solicitante debes ser titular da conta bancaria. Indica o IBAN (24 díxitos) formado da 

seguinte maneira: 
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- “ES” (código de país para España – dúas letras- 

- Número de control (2 díxitos) 
- CCC completo correspondente a conta bancaria (20 díxitos) 

    
---- Datos académicos Datos académicos Datos académicos Datos académicos 
* Estudos na Comunidade Autónoma  * Estudos na Comunidade Autónoma  * Estudos na Comunidade Autónoma  * Estudos na Comunidade Autónoma   
Sinala a universidade (UDC, USC ou UVIGO), centro e titulación na que estás matriculado no 

curso 2016/17. 
* Estudos no estranxeiro* Estudos no estranxeiro* Estudos no estranxeiro* Estudos no estranxeiro 

Completa coa universidade, país de destino e duración da estadía por meses (Ex. 6 meses, 9 
meses,etc) 

 
----  A persoa solicitante ou representante declara    A persoa solicitante ou representante declara    A persoa solicitante ou representante declara    A persoa solicitante ou representante declara   
Cubre este apartado tanto no caso de non ter solicitada ningunha outra axuda para este 

mesmo proxecto como se solicitaches ou se che concedeu outro tipo de bolsa para a mesma 
finalidade. 
Neste último caso indica: 

- Organismo que concede a axuda (MECD, Deputación de.....,etc) 
- Estado (pendente, concedida ou denegada) 

- Importe (€)  
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---- Comprobación de datos Comprobación de datos Comprobación de datos Comprobación de datos 
Realizaranse as comprobacións automáticas só no caso de non denegar a súa consulta. Deste 
xeito, só deberás presentar a documentación correspondente no caso de que denegues a 
comprobación automatizada. 
 

 

 
 
 
 

► EMENDA DE ERROS E DOCUMENTOSEMENDA DE ERROS E DOCUMENTOSEMENDA DE ERROS E DOCUMENTOSEMENDA DE ERROS E DOCUMENTOS 

 EMENDA DE ERROS EMENDA DE ERROS EMENDA DE ERROS EMENDA DE ERROS E DOCUMENTOSE DOCUMENTOSE DOCUMENTOSE DOCUMENTOS 
    
1. En que consiste esta fase?1. En que consiste esta fase?1. En que consiste esta fase?1. En que consiste esta fase? 
Unha vez rematado o prazo de presentación de solicitudes, publicarase a listaxe provisional    de 
solicitudes admitidas e excluídas por documentación (http://www.edu.xunta.gal/portal/node/20922). 
Na listaxe de solicitudes excluídas sinalaranse os motivos de exclusión.  

Se o teu nome aparece na listaxe de excluídos ou non figura en algunha das listaxes (admitidos ou 
excluídos) e presentaches a túa solicitude no prazo legalmente establecido (do 3 de xaneiro ao 2 
de febreiro, ambos inclusive) terás 10 días para emendar erros e presentar a documentación que 
che falte. Si deixas pasar eses 10 días sen facelo entenderase que desistes da túa petición. 
 

2. Como podo p2. Como podo p2. Como podo p2. Como podo presentar a/as emenda/s?resentar a/as emenda/s?resentar a/as emenda/s?resentar a/as emenda/s? 
Deberás seguir o trámite Deberás seguir o trámite Deberás seguir o trámite Deberás seguir o trámite “Emenda ao requirimento” cubrilo e acompañar os datos ou 
documentos que permitan emendar a causa de exclusión indicada nas listaxes. 
https://sede.xunta.gal/modelos-normalizados 
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Presentarala/s electronicamente accedendo á  Carpeta do cidadán dispoñible na sede electrónica 
da Xunta de Galicia(https://sede.xunta.galhttps://sede.xunta.galhttps://sede.xunta.galhttps://sede.xunta.gal)))) 
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3. Podo presentar os documentos separados da solicitude noutra unidade administrativa ou pPodo presentar os documentos separados da solicitude noutra unidade administrativa ou pPodo presentar os documentos separados da solicitude noutra unidade administrativa ou pPodo presentar os documentos separados da solicitude noutra unidade administrativa ou por or or or 

correo postal?correo postal?correo postal?correo postal? 
Non. Só podes presentar a documentación achegándoa ao formulario de solicitude electrónica    
ou na fase de emenda de erros ou documentos accedendo a carpeta do cidadán.ou na fase de emenda de erros ou documentos accedendo a carpeta do cidadán.ou na fase de emenda de erros ou documentos accedendo a carpeta do cidadán.ou na fase de emenda de erros ou documentos accedendo a carpeta do cidadán. 
 


