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Resolució de 5 de març de 2020 de la vicerectora d’Estudis i Política Lingüística de la 

Universitat de València, per la qual es convoquen les ajudes a l’estudi per als estudiants i les 

estudiantes que cursen estudis oficials a centres propis de la Universitat de València, curs 2019-

2020. 

La vicerectora d’Estudis i Política Lingüística de la Universitat de València, fent ús de les atribucions 

que li confereix la resolució de 19 de juny de 2019, del Rectorat de la Universitat de València (DOGV 

de 27 de juny de 2019), per la qual s’aprova la delegació de funcions en els vicerectors i les 

vicerectores, la secretària general, el gerent i altres òrgans d’aquesta Universitat, resol: 

 

Primer 

Convocar les ajudes a l’estudi de la Universitat de València per als estudiants i les estudiantes que 

cursen estudis oficials a centres propis d’aquesta universitat durant el curs 2019-2020 i aprovar les 

bases que regulen aquesta convocatòria, incloses com a annex I d’aquesta resolució.  

 

Segon 

Les ajudes es financen a càrrec del cap. IV del pressupost de la Universitat de València per al 2020, 

orgànica 6701600000 "Beques UV matrícula oficial grau i postgrau", per un import total de 400.000 

euros. 

 

Tercer 

Contra aquesta resolució, que exhaureix la via administrativa, es pot interposar recurs de reposició, 

davant el mateix òrgan que l’ha dictada, dins del termini d’un mes comptador a partir de l’endemà de 

la seua publicació, o bé directament recurs contenciós administratiu, davant els òrgans de la 

jurisdicció contenciosa administrativa de la Comunitat Valenciana, dins del termini de dos mesos 

comptadors a partir de l’endemà de la seua publicació. 

La vicerectora d’Estudis i Política Lingüística  

Per delegació de la rectora (DOGV 27/06/2019) 
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ANNEX I (resolució de 5 de març de 2020) 

Bases reguladores de la convocatòria d’ajudes a l’estudi per als estudiants i les estudiantes que 

cursen estudis oficials a centres propis de la Universitat de València, curs 2019-2020. 

1. Objecte de la convocatòria, tipologia i quantia de les ajudes 

Objecte 

La vicerectora d’Estudis i Política Lingüística de la Universitat de València, a través del Servei 

d’Estudiants, convoca ajudes econòmiques per a estudiants i estuidantes que cursen estudis oficials 

de grau o màster als centres propis de la Universitat de València i que complisquen els requisits 

econòmics, patrimonials i acadèmics indicats en aquesta convocatòria. 

Tipologia i quantia 

1.1 Ajuda a l’estudi 

L’ajuda consisteix en el pagament de les taxes acàdemiques per a la prestació de serveis acadèmics 

universitaris a la Universitat de València durant el curs 2019-2020, amb els límits següents: 

• Estudiants de grau: un màxim de 60 crèdits de primera matrícula. 

• Estudiants de programes de doble grau o doble llicenciatura: un màxim de 72 crèdits de primera 

matrícula. 

• Estudiants de màster oficial que habilita per a l’exercici de professions regulades: els crèdits de 

primera matrícula. 

• Estudiants de màster oficial que no habilita per a l’exercici de professions regulades: els crèdits de 

primera matrícula fins un màxim de 1.500 euros. 

L’ajuda no comprèn l’import de les taxes administratives corresponents a la matrícula (formació 

d’expedient, carnet universitari i, en el seu cas, assegurança escolar). 

1.2 Ajuda complementària  

L’ajuda consisteix en un complement de fins a 600 euros. Amb aquest complement, la Universitat de 

València pretén afavorir la situació econòmica dels estudiants i les estudiantes amb les rendes més 

baixes, i aporta aquest complement per a despeses no relacionades amb les taxes per la prestació de 

serveis acadèmics, sinó per a altres despeses, com ara l’adquisició de materials didàctics, la 

manutenció o els desplaçaments. 

Aquest complement queda condicionat a l’existència de crèdit i al compliment dels requisits que 

s’assenyalen en el punt 8 de les bases d’aquesta convocatòria, i serà abonat posteriorment a la 

resolució de les ajudes. 

2. Persones destinatàries i requisits generals  

2.1 Persones destinatàries 

Les persones destinatàries són les estudiantes i els estudiants matriculats en el curs 2019/2020 a 

centres propis de la Universitat de València que complisquen els requisits econòmics i acadèmics 

indicats en aquesta convocatòria i que cursen qualsevol dels estudis següents: 

a) Estudis conduents a l’obtenció dels títols oficials de grau. 

b) Estudis conduents a l’obtenció del títol oficial de màster. En el cas de màsters interuniversitaris, 

per accedir a aquestes ajudes les persones interessades han d’haver formalitzat la matrícula i pagat 

les taxes corresponents a la Universitat de València. 
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2.2 Requisits generals  

Per a la concessió d’aquestes ajudes cal complir els requisits generals següents: 

a) Ser estudiant/a matriculat/ada en el curs 2019/2020 en centres propis de la Universitat de València 

que cursen qualsevol dels estudis indicats en el punt 2.1. 

b) No estar en possessió o no disposar dels requisits legals per a l’obtenció d’un títol del mateix nivell 

o superior a aquell corresponent al dels estudis per als quals se sol·licita la beca. 

c) No incórrer en cap de les circumstàncies que preveuen els articles 13.2 i 34.5 de la Llei 38/2003, 

general de subvencions. 

d) Ser espanyol/a, o posseir la nacionalitat d’un estat membre de la Unió Europea. En el cas de 

ciutadans de la Unió o dels seus familiars, beneficiaris dels drets de lliure circulació i residència, es 

requereix que tinguen la condició de residents permanents o que acrediten ser treballadors per compte 

propi o d’altri. No s’exigeixen aquests requisits per a l’obtenció de l’ajuda del punt 1.1. 

Tenen la consideració de «familiars» el cònjuge o la parella legal, així com els ascendents directes a 

càrrec i els descendents directes a càrrec menors de 21 anys. 

En el supòsit d’estrangers no comunitaris, s’aplica el que disposa la normativa sobre drets i llibertats 

dels estrangers a Espanya i la seua integració social (Llei 4/2000, d'11 de gener, modificada per la 

Llei orgànica 8/2000, de 22 de desembre). L’estudiantat estranger no comunitari ha d'acreditar la 

condició de resident. En queda exclos qui es trobe en situació d'estada. 

Cal estar en possessió dels requisits establerts en aquest apartat a 31 de desembre de 2018.  

Excepcionalment, en el cas de persones sol·licitants amb estatut de refugiat o protecció subsidiària, 

el permís de residència legal es pot obtenir fins al 30 de juny de 2019. 

e) Acreditar la residència administrativa, mitjançant l’empadronament en qualsevol municipi de la 

Comunitat Valenciana.  

f) Complir els requisits econòmics, patrimonials i acadèmics que estableixen aquestes bases. 

3. Requisits acadèmics. 

3.1 Crèdits matriculats. Estudis de grau 

Els estudiants i les estudiantes de grau amb règim de dedicació a temps complet han d’estar 

matriculats/ades com a mínim de 36 crèdits en el curs 2019/2020 i en l’anterior curs matriculat. En 

cas d’estudiants i estuidantes a temps parcial, el nombre mínim de crèdits matriculats ha de ser de 24 

crèdits, tant en el curs 2019/2020 com en l’anterior curs matriculat. 

El nombre mínim de crèdits fixats en aquest apartat no és exigible en el cas d’estudiants i estudiantes 

a qui, per acabar els estudis, els falte un nombre de crèdits inferior o quan, per l’aplicació de la 

reglamentació pròpia de la Universitat de València, no es puguen matricular del mínim indicat.  

3.2 Crèdits que cal superar en estudis de grau 

Les estudiantes i els estudiants de segon o posteriors cursos han d’haver superat el percentatge de 

crèdits matriculats en el curs 2018-2019 que indica la taula següent:  

Branca de coneixement Percentatge de crèdits que cal haver superat 
Arts i Humanitats 75% 

Ciències 55% 
Ciències Socials i Jurídiques 75% 
Ciències de la Salut 65% 
Enginyeria i Arquitectura 55 % 
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Els percentatges dels crèdits indicats en aquest punt també s’apliquen als estudiants i les estudiantes 

que s’hagen matriculat en el règim de matrícula parcial en l’últim curs realitzat. 

A les estudiantes i els estudiants de primer curs no se’ls exigeix una nota mitjana mínima d’accés a 

la universitat. Si provenen d’altres universitats o estudis, però, han de complir el rendiment indicat 

en els paràgrafs anteriors. 

En el cas d’estudiants i estudiantes amb doble titulació, quan les dues titulacions cursades no 

pertanyen a la mateixa branca o àrea de coneixement, el rendiment acadèmic necessari per a 

l’obtenció de beca és el que hi ha establert per a la branca de menor exigència acadèmica. 

3.3 Crèdits matriculats. Estudis de màster oficial 

Les estudiantes i els estudiants de màsters oficials han d’estar matriculats com a mínim en 30 crèdits 

en el curs 2019/2020 i anterior curs matriculat. El nombre mínim de crèdits fixats en aquest apartat 

no és exigible en el cas d’estudiants i estudiantes a qui els quede, per acabar els estudis, un nombre 

de crèdits inferior a aquest nombre mínim, o quan per l’aplicació de la reglamentació pròpia de la 

Universitat de València no es puguen matricular del mínim indicat. 

3.4 Crèdits que cal superar en estudis de màster oficial 

Els estudiants i les estudiantes matriculats/ades en el primer curs d’estudis de màsters oficials han 

d’acreditar una nota mitjana de 6 punts en l’expedient acadèmic corresponent als estudis universitaris 

que donen accés als estudis de màster oficial. A aquest efecte, les notes mitjanes procedents d’estudis 

d’ensenyaments tècnics s’han de multiplicar pel coeficient 1,17. 

En el cas de sol·licitud de l’ajuda per a estudis de màsters oficials de segon curs o posteriors, els 

estudiants han d’haver superat el 100% dels crèdits matriculats en l’últim curs matriculat. 

4. Exclusions 

Queden exclosos d’aquestes ajudes les estudiantes i els estudiants de doctorat i de títols propis, així 

com aquells i aquelles que estiguen matriculats en centres adscrits. 

No es poden concedir aquestes ajudes en el supòsit d’estudiants i estudiantes que estiguen en 

possessió, o que tinguen els requisits legals per a l’expedició, d’un títol universitari del mateix nivell 

o d’un nivell superior a aquell pel qual es demana l’ajuda. 

S'han d’entendre excloses de l'import de la beca les exempcions i/o bonificacions del pagament de 

les taxes acadèmiques a què tinga dret la persona beneficiària en el curs acadèmic 2019/2020. 

5. Requisits econòmics i patrimonials 

5.1 Renda. 

1. La renda familiar a l’efecte de beca s’obtè per agregació de les rendes de cadascun dels membres 

computables de la família que obtinguen ingressos de qualsevol naturalesa, calculades segons s’indica 

en els apartats següents i de conformitat amb la normativa estatal reguladora de l’Impost sobre la 

Renda de les Persones Físiques. A l’efecte de les beques i ajudes a l’estudi del curs 2019-2020, es 

computarà l’exercici 2018.  

2. Per a la determinació de la renda dels membres computables que hagen presentat declaració per 

l'Impost sobre la Renda de les Persones Físiques, s’ha de procedir de la manera següent: 

a) S’ha de sumar la base imposable general amb la base imposable de l'estalvi, exclosos tots els saldos 

nets negatius de guanys i pèrdues patrimonials de 2014 a 2017 i el saldo net negatiu de rendiments 

del capital mobiliari de 2014 a 2017 a integrar en la base imposable de l'estalvi. 

b) D'aquest resultat s’ha de restar la quota resultant de l'autoliquidació. 
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3. Per a la determinació de la renda dels altres membres computables que obtinguen ingressos propis 

i no hagen presentat declaració per l'Impost sobre la Renda de la Persones Físiques, s’ha de seguir el 

procediment descrit en la lletra a) anterior i del resultat obtingut s’han de restar els pagaments a 

compte efectuats. 

5.2 Membres computables. 

1. Per al càlcul de la renda familiar i el patrimoni familiar a l'efecte de beca, són membres computables 

de la família el pare i la mare i, en el seu cas, el tutor o persona encarregada de la guarda i protecció 

del menor, els quals tenen la consideració de sustentadors principals de la família, la persona 

sol·licitant, els germans o germanes solters/es menors de vint-i-cinc anys i que convisquen en el 

domicili familiar a 31 de desembre de 2018 o els de major edat, quan es tracte de persones amb 

discapacitat, així com els ascendents dels pares que justifiquen la seua residència en el mateix domicili 

que els anteriors amb el certificat municipal corresponent. 

En el cas de persones sol·licitants que constituïsquen unitats familiars independents, també es 

consideren membres computables el cònjuge o, si s’escau, la persona a qui es troba unit/da per anàloga 

relació, així com els fills o filles, si n’hi ha, i que convisquen al mateix domicili. 

2. En el cas de divorci o separació legal o de fet dels pares, no es considera membre computable 

aquell d'ells que no convisca amb la persona sol·licitant de la beca, però té, no obstant això, la 

consideració de membre computable i sustentador principal, en el seu cas, el nou cònjuge o persona 

unida per anàloga relació, les rendes i el patrimoni de la qual s'han d’incloure dins del còmput de la 

renda i patrimoni familiars.  

Quan el règim de custòdia dels fills siga el de custòdia compartida, s’han de considerar membres 

computables el pare i la mare de la persona sol·licitant de la beca, els seus fills i filles comuns i els 

ascendents del pare i de la mare que justifiquen la seua residència en el mateix domicili que els 

anteriors amb el certificat municipal corresponent.  

3. En els supòsits en què la persona sol·licitant de la beca siga un menor en situació d'acolliment, és 

aplicable a la família d'acollida el que es disposa en els paràgrafs anteriors. Quan es tracte d'un major 

d'edat, té la consideració de no integrat en la unitat familiar a aquest efecte. 

4. En els casos en què la persona sol·licitant al·legue la seua emancipació o independència familiar i 

econòmica, qualsevol que siga el seu estat civil, ha d'acreditar fefaentment que disposa de prou 

mitjans econòmics propis que permeten aquesta independència, així com de la titularitat o el lloguer 

del seu domicili habitual. La comissió avaluadora és l’encarregada de valorar si la persona sol·licitant 

acredita suficientment i fefaentment la seua independència econòmica. 

5.3 Deduccions 

Calculada la renda familiar a l'efecte de beca segons estableixen els articles anteriors, es poden deduir 

les quantitats que corresponguen pels conceptes següents: 

a) El 50% dels ingressos aportats per qualsevol membre computable de la família diferent dels 

sustentadors principals. 

b) 525 euros per cada germà o germana, inclosa la persona sol·licitant, que convisca al domicili 

familiar, quan es tracte de famílies nombroses de categoria general, i 800 euros quan es tracte de 

famílies nombroses de categoria especial, sempre que tinguen dret a aquest benefici. Quan siga la 

mateixa persona sol·licitant la titular de la família nombrosa, les quantitats assenyalades han de ser 

computades en relació amb els fills que la componen. 

c) 1.811,00 euros per cada germà o germana o fill o filla de la persona sol·licitant o la mateixa persona 

sol·licitant que estiga afectada de discapacitat, legalment qualificada, de grau igual o superior al 33%. 

Aquesta deducció és de 2.881,00 euros quan la discapacitat és de grau igual o superior al 65%. 

Id: UV-REDFirma-1301007 Cod. Verificació: 6LBXV98AZ439XY9A

URL Verif: https://webges.uv.es/uvEntreuWeb/



Firmado digitalmente por
MARIA ISABEL VAZQUEZ NAVARRO
Cargo: Vicerectora d'Estudis i Política Lingüística
Fecha: 12/05/2020 13:37:40 CEST

d) El llindar de renda familiar aplicable s’incrementa un 20 per cent quan la persona sol·licitant és 

òrfena absoluta i menor de 25 anys. 

Perquè es puga tenir en compte aquest increment, s’ha d’acreditar que aquestes situacions concorren 

a 31 de desembre de 2018. 

5.4 Llindars 

Per tenir dret a la beca, els llindars de renda familiar no superables són els següents: 

Famílies d’1 membre: 15.839 euros. 

Famílies de 2 membres: 27.073 euros. 

Famílies de 3 membres: 36.744 euros. 

Famílies de 4 membres: 43.846 euros. 

Famílies de 5 membres: 47.778 euros. 

Famílies de 6 membres: 51.228 euros. 

Famílies de 7 membres: 54.601 euros. 

Famílies de 8 membres: 57.928 euros. 

A partir del vuitè membre, cal afegir-hi 3.391 euros per cada nou membre computable. 

6. Patrimoni. 

1. Es denegarà la sol·licitud de beca, siga quina siga la renda familiar calculada, segons disposen les 

bases anteriors, quan el valor dels elements indicatius del patrimoni a 31 de desembre de 2018 del 

conjunt de membres computables de la família supere algun o alguns dels llindars següents: 

a) La suma dels valors cadastrals de les finques urbanes que pertanyen a la unitat familiar, exclòs 

l'habitatge habitual, no pot superar els 42.900,00 euros. En cas de municipis en què la data d'efecte 

de l'última revisió cadastral estiga compresa entre l'1 de gener de 1990 i el 31 de desembre de 2002, 

cal multiplicar els valors cadastrals per 0,49. 

En el cas que la data de l’esmentada revisió siga posterior al 31 de desembre de 2002, els valors 

cadastrals s’han de multiplicar pels coeficients següents: 

Per 0,43, els revisats el 2003. 

Per 0,37, els revisats el 2004. 

Per 0,30, els revisats el 2005. 

Per 0,26, els revisats el 2006. 

Per 0,25, els revisats el 2007. 

Per 0,25, els revisats el 2008. 

Per 0,26, els revisats el 2009. 

Per 0,28, els revisats el 2010. 

Per 0,30, els revisats el 2011. 

Per 0,32, els revisats el 2012. 

Per 0,34, els revisats el 2013. 

Per 0,36, els revisats el 2014 

Per 0,36, els revisats el 2015. 

Per 0,36, els revisats el 2016. 

Per 0,36, els revisats el 2017. 

Per 0,36, els revisats el 2018. 

 

Per als municipis situats a la Comunitat Foral de Navarra, el valor cadastral s'ha de multiplicar en tot 

cas per 0,50. 
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b) La suma dels valors cadastrals de les construccions situades en finques rústiques, exclòs el valor 

cadastral de la construcció que constituïsca l'habitatge habitual de la família, no pot superar els 42.900 

euros, i són aplicables a aquestes construccions els coeficients multiplicadors, en funció de l'any en 

què s'haja efectuat l'última revisió cadastral, que s'estableixen en l’apartat a) anterior. 

c) La suma dels valors cadastrals de les finques rústiques, exclosos els valors cadastrals de les 

construccions que pertanyen a la unitat familiar, no pot superar els 13.130,00 euros per cada membre 

computable de la unitat familiar. 

d) La suma dels rendiments nets reduïts del capital mobiliari més els saldos nets positius de guanys i 

pèrdues patrimonials que pertanyen als membres computables de la família, excloses les subvencions 

rebudes per a adquisició o rehabilitació de l'habitatge habitual i, en el seu cas, la renda bàsica 

d'emancipació, no pot superar els 1.700,00 euros. 

No s'han de tenir en compte als efectes previstos en aquest apartat els premis en metàl·lic o en espècie 

obtinguts per la participació en jocs, concursos, rifes o combinacions aleatòries inferiors a 1.500,00 

euros. Els guanys patrimonials derivats dels esmentats premis s’han de computar d'acord amb la 

normativa de l'IRPF. 

En tot cas, el valor dels elements indicatius del patrimoni a que es refereix aquest apartat d) s’ha de 

determinar de conformitat amb el que disposa la normativa de l’Impost sobre la Renda de les Persones 

Físiques, pel seu valor a 31 de desembre de 2018. 

2. Quan siguen més d’un els elements patrimonials descrits en els apartats anteriors de què dispose la 

unitat familiar, s’ha de calcular el percentatge de valor de cada element patrimonial respecte del 

llindar corresponent. Es denegarà la beca quan la suma dels referits percentatges supere el 100 %. 

3. També es denegarà la beca sol·licitada quan la suma dels ingressos procedents d'activitats 

econòmiques que siguen titulars els membres computables de la família, en estimació directa o en 

estimació objectiva, siga superior a 155.500,00 euros. 

4. A l'efecte del còmput del valor dels elements patrimonials a què es refereixen els paràgrafs 

anteriors, s’ha de deduir el 50% del valor dels elements patrimonials que pertanyen a qualsevol 

membre computable de la família, exclosos els sustentadors principals. 

7. Causes excepcionals sobrevingudes 

7.1 La comissió avaluadora pot valorar situacions excepcionals sobrevingudes dels estudiants i les 

estudiantes. Són les següents: 

• Malaltia greu incapacitant i continuada de l'estudiant/a, del seu cònjuge, dels seus descendents o 

dels seus progenitors, que haja ocasionat una disminució constatable dels ingressos dels membres 

computables de la unitat familiar. Aquesta situació s’ha d'acreditar amb la presentació dels certificats 

mèdics corresponents, signats i validats per facultatius mèdics que exercisquen a Espanya, que 

acrediten la malaltia, les hospitalitzacions o els tractaments mèdics continuats i incompatibles amb 

l'estudi. 

• Famílies en les quals es produïsca una situació de violència de gènere, que haja ocasionat una 

disminució constatable dels ingressos dels membres computables de la unitat familiar. Aquesta 

situació s’ha d'acreditar amb la presentació de la corresponent denúncia o un informe de la Conselleria 

de Benestar Social, Centre Dona 24 hores, o organisme anàleg amb competències en matèria de 

violència de gènere. 

• Mort del cònjuge, descendents o progenitors de la persona sol·licitant, que haja ocasionat una 

disminució constatable dels ingressos dels membres computables de la unitat familiar. Aquesta 

situació s’ha d'acreditar amb la presentació del corresponent certificat de defunció. 
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• Situació legal d'atur, per pèrdua d'ocupació o cessament de l'activitat empresarial, de l'estudiant o 

l’estudianta, del seu cònjuge o dels seus progenitors, que haja ocasionat una disminució constatable 

dels ingressos dels membres computables de la unitat familiar. Aquesta situació s’ha d'acreditar amb 

la presentació del corresponent certificat, emès pel Servei Públic d'Ocupació Estatal o per l'Institut 

Nacional de la Seguretat Social, on conste la data en què es produeix la pèrdua d'ocupació, el motiu i 

la percepció, si escau, de prestacions, així com el seu import. En cas de cessament de l'activitat 

empresarial, s'ha d'acreditar documentalment. 

• Reconeixement de la situació de pensionista de l'estudiant o l’estudianta, del seu cònjuge o dels seus 

progenitors, que haja ocasionat una disminució constatable dels ingressos dels membres computables 

de la unitat familiar. Aquesta situació s’ha d'acreditar amb la presentació del corresponent certificat, 

emès per l'Institut Nacional de la Seguretat Social, on conste la data de reconeixement de la situació 

de pensionista i la percepció, si escau, de prestacions, així com el seu import. 

7.2 S’estudiaran les situacions produïdes des de gener de 2019 fins a l’acabament del termini de 

sol·licitud d’aquestes ajudes. 

7.3 Per als estudiants i les estudiantes que al·leguen situacions excepcionals sobrevingudes, la 

concessió de l'ajuda a l'estudi pot no estar condicionada als límits de crèdits matriculats i rendiment 

acadèmic establerts en aquestes bases. Així mateix, la situació al·legada ha d'haver ocasionat una 

disminució constatable dels ingressos dels membres computables de la unitat familiar i, en tot cas, no 

es poden superar els llindars de renda i patrimoni indicats en aquesta convocatòria. 

7.4 La comissió d'avaluació pot estudiar altres situacions que considere anàlogues a les que s’indiquen 

en aquest apartat. Així mateix, la comissió d'avaluació valorarà la pertinència de la documentació 

presentada i podrà requerir a les persones sol·licitants d'aquestes ajudes la documentació que 

considere necessària per a la valoració de la situació al·legada. 

8. Requisits específics per a les ajudes complementàries 

Perquè les persones sol·licitants de les ajudes regulades en aquesta convocatòria puguen obtenir 

l’ajuda complementària indicada en el punt 1.2, han de complir els requisits següents: 

• Haver sigut beneficiària de l’ajuda a l’estudi indicada en el punt 1.1 d’aquesta convocatòria o de les 

beques convocades per Resolució de 30 de desembre de 2019, de la Conselleria d'Innovació, 

Universitats, Ciència i Societat Digital, per la qual es convoquen beques per a la realització d'estudis 

universitaris durant el curs acadèmic 2019-2020 a les universitats de la Comunitat Valenciana, i haver 

superat en el curs 2018-2019 el 50 per cent dels crèdits matriculats. 

• No superar, l’exercici 2018, el llindar de renda següent: 

Famílies d’un membre  3.771,00 
Famílies de dos membres  7.278,00 
Famílies de tres membres  10.606,00 
Famílies de quatre membres  13.909,00 
Famílies de cinc membres  17.206,00 
Famílies de sis membres  20.430,00 
Famílies de set membres  23.580,00 
Famílies de vuit membres  26.660,00 
A partir del vuitè membre, cal afegir-hi 3.079 euros per cada nou membre computable. 

 

Per al càlcul de la renda s’han d’aplicar els punts 5.1, 5.2 i 5.3 d’aquesta convocatòria. 
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9. Incompatibilitats 

Aquestes ajudes són incompatibles amb altres ajudes públiques o privades amb el mateix objecte, 

total o parcial, que aquesta convocatòria.  

Els estudiants i les estudiantes que cursen simultàniament més d’una titulació de les previstes en el 

punt 2.1 i que hagen obtinguen qualsevol tipus de beca o ajuda per alguna d’aquestes titulacions, no 

poden accedir a les ajudes a l’estudi de la Universitat de València per a cap de les titulacions que 

s’estiguen cursant simultàniament. 

L'ajuda complementària a què es refereix el punt 1.2 és incompatible amb la percepció de la beca 

salari de la Generalitat Valenciana en el mateix curs acadèmic, 2019/2020. 

10. Sol·licituds, documentació que cal aportar, terminis i instrucció 

10.1 El procediment de concessió de les beques es fa en règim de concurrència competitiva, d’acord 

amb el que disposa l’article 22 de la Llei 38/2003, general de subvencions.  

10.2 En virtut del que disposa l'article 14.3 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, així com l'article 9.2 de 

l'Acord 99/2010, de 9 de juny, del Consell de Govern de la Universitat de València, pel qual s'aprova 

el Reglament de la Seu Electrònica (DOCV 24.01.2011), la presentació de sol·licituds i la 

documentació corresponent, així com la pràctica de les notificacions administratives, s’ha de fer 

preferentment per via electrònica en els termes previstos en els articles 41 i 43 de la Llei 39/15. 

10.3 la sol·licitud s'ha d’emplenar en el formulari accessible a través de la Seu Electrònica de la 

Universitat de València, en l'adreça http://entreu.uv.es en l'apartat corresponent a "Sol·licituds 

estudiants", i ha de contenir les dades bàsiques de la persona sol·licitant i tota la resta de dades que 

figuren en aquestes bases. Alternativament, les sol·licituds se poden presentar en el Registre General 

de la Universitat de València i en els altres llocs que estableix l'article 38.4 de la Llei 30/1992, de 26 

de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i procediment administratiu comú. 

10.4 El termini de la presentació de sol·licituds és d’1 mes comptador a partir de l’endemà de la data 

de publicació de l’extracte la convocatòria en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana.  

10.5 La persona sol·licitant s'ha d’identificar mitjançant qualsevol dels sistemes de signatura 

acceptats per la Seu Electrònica. Una vegada emplenada la sol·licitud telemàtica, es pot completar el 

procés electrònic de registre de la sol·licitud i acompanyar-la de la documentació preceptiva en format 

electrònic. 

10.6 Acabat el procés de registre electrònic, es pot obtenir una còpia de l'imprès oficial, que inclou 

un número que identifica la sol·licitud i un resum digital que en garanteix la integritat. Amb el 

lliurament de la sol·licitud a través d'ENTREU, en Registre General de la Universitat de València o 

en els altres llocs que estableix l'article 38.4 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic 

de les administracions públiques i procediment administratiu comú, la persona sol·licitant declara, 

sota la seua responsabilitat, el següent:  

a) Que accepta les bases de la convocatòria per a la qual sol·licita l'ajuda. 

b) Que totes les dades incorporades a la sol·licitud són certes. 

c) Que queda assabentada que la inexactitud de les circumstàncies declarades dona lloc a la denegació 

o revocació de l'ajuda. 

d) Que coneix la incompatibilitat d'aquestes ajudes amb qualsevol altra ajuda per a una activitat igual 

o semblant. 

e) Que no incorre en cap de les circumstàncies que recullen els articles 13 i 34.5 de la Llei 38/2003, 

de 17 de novembre, general de subvencions.  
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f) Que autoritza la Universitat de València a obtenir de les diferents administracions públiques les 

dades acadèmiques, de renda i de patrimoni familiar, i aquelles altres dades que siguen necessàries 

per a la valoració i resolució d’aquestes ajudes a l’estudi. En cas de no donar aquesta autorització o 

de no haver fet la declaració de la renda corresponent a l’exercici 2017, caldrà aportar els documents 

indicats en el punt 10.7 j) d’aquesta convocatòria. 

10.7 Per a la concessió de l’ajuda s’ha d’aportar necessàriament la documentació següent: 

a) Certificat històric d’empadronament i convivència en què consten tots els membres de la unitat 

familiar amb informació corresponent als anys 2018 i 2019. La data d’alta en el padró ha de ser 

anterior a la data d’acabament del termini de sol·licitud d’aquestes ajudes. 

b) Fotocòpia de les dades bancàries del compte corrent o de la cartilla d’estalvi. 

c) En cas de sol·licitant que no siga ciutadà espanyol, s'han de presentar els documents següents: 

- Declaració tributària, certificats oficials o documentació oficial justificativa dels ingressos obtinguts 

durant l'any 2018 pels membres computables de la unitat familiar al seu país d'origen. Els membres 

computables de la família que no hagen percebut ingressos en aquest any, han d'acreditar-ho també 

mitjançant documentació oficial. 

- Certificat oficial de beques concedides i la seua quantia durant l'any 2018. 

En cas de sol·licitant estranger no comunitari, a més ha de presentar: 

- Permís de residència 

d) En cas que la persona sol·licitant al·legue la seua independència familiar econòmica referent a 

l’any 2018, siga quin siga el seu estat civil, ha d’acreditar fefaentment aquesta circumstància i el seu 

domicili, així com la titularitat o lloguer de l’habitatge, en el seu cas, i els mitjans econòmics de què 

disposa.  

e) Fotocòpia del llibre de família corresponent a la unitat familiar al·legada o document oficial 

equivalent al país d'origen de la persona sol·licitant. 

 En el cas que els pares de la persona sol·licitant estiguen separats o divorciats, s’ha de presentar 

fotocòpia de la sentència de separació i l’últim conveni regulador. 

f) En el cas d’estudiants i estudiantes que hagen cursat l’últim curs d’estudis universitaris en una 

universitat diferent de la Universitat de València, s’ha d’aportar el certificat del seu expedient 

acadèmic amb indicació de la nota mitjana. 

g) Si s’al·lega alguna de les situacions indicades en el punt 7.1 d’aquesta convocatòria, cal lliurar la 

documentació especificada en cada cas. 

h) Quan la persona sol·licitant tinga la condició de família nombrosa, ha d’aportar-ne el document 

acreditatiu expedit per una comunitat autònoma. 

i) Si la persona sol·licitant o qualsevol membre de la unitat familiar té discapacitat, ha d’aportar-ne 

el document acreditatiu. 

j) Quan la persona sol·licitant o algun dels membres de la unitat familiar no done l’autorització al fet 

a què es refereix el punt 10.6 d’aquesta convocatòria, o no haja fet la declaració de la renda 

corresponent a l’exercici 2018, ha d’aportar el certificat d'imputacions de l'IRPF emès per l'Agència 

Estatal de l'Administració Tributària i/o els documents acreditatius (certificat emès per l'entitat 

pagadora) dels ingressos de la unitat familiar (rendiments del treball, prestacions, subsidis, pensions 

no contributives, etc). Així mateix, si no presta l’autorització per a la consulta de les seues dades 

patrimonials que consten en el Cadastre, ha d’aportar fotocòpia dels documents acreditatius del 
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patrimoni (fotocòpia dels rebuts de l’impost sobre béns immobles corresponents a l’exercici 2018, 

exclòs l’habitatge habitual i certificat bancari d’interessos i dividends).  

10.8 La comprovació que hi ha dades econòmiques i personals que no s’ajusten a la realitat en la 

sol·licitud o en la documentació aportada, així com la insuficient justificació de la situació econòmica, 

pot derivar en la denegació automàtica de l’ajuda sol·licitada, independentment de la resta de 

responsabilitats que se’n puguen derivar. 

Si una vegada concedida l’ajuda es detecta l’incompliment, per part de l’estudiant, d’algun dels 

requisits establerts, es pot requerir el reintegrament de l’import de l’ajuda. 

10.9 La instrucció del procediment de concessió de les ajudes, la fa la unitat administrativa del Servei 

d’Estudiants de la Universitat de València. 

10.10 De conformitat amb el que preveu l’article 68 de la Llei 39/15, d’1 d’octubre, del procediment 

administratiu comú, i d’acord amb l’article 23.5 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de 

subvencions, si s’adverteixen defectes formals o omissions en la sol·licitud o en la informació que 

l’ha d’acompanyar, es comunicarà a la persona sol·licitant, que disposa de 10 dies hàbils per esmenar 

la falta o presentar els documents preceptius. Es fa constar que, si no ho fa així, es considerarà que 

ha desistit de la seua petició i aquesta s’arxivarà, amb resolució prèvia a aquest efecte, d’acord amb 

l’article 21 de l’esmentada llei. L’escrit de requeriment serà enviat a la persona signatària de la 

sol·licitud per mitjans electrònics o pel mitjà que s’haja indicat en la sol·licitud, tot això de 

conformitat amb els articles 42 i 43 de la Llei 39/15, d’1 d’octubre, del procediment administratiu 

comú.  

10.11 L'òrgan instructor efectuarà la pràctica de notificacions preferentment per mitjans electrònics, 

per a la qual cosa posarà a disposició el document electrònic mitjançant l'adreça electrònica habilitada 

que possibilitarà l'accés permanent de les persones interessades a través de la Seu Electrònica de la 

Universitat de València, d'acord amb el que preveuen els articles 40-45 de la Llei 39/2015, del 

procediment administratiu comú, i els articles 9 i 10 del Reglament de la Seu Electrònica de la 

Universitat de València (ACG 99/2010, de 9 de juny). 

10.12 Tots els procediments de comunicació sobre l'estat de tramitació de la sol·licitud es faran per 

via electrònica, a través de la Seu Electrònica de la Universitat de València. Les persones interessades, 

de conformitat amb l'article 43 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú, 

havent-se identificat prèviament amb les claus concertades per a la presentació de la sol·licitud, 

podran consultar l'estat de tramitació del procediment administratiu. 

11. Procediment de concessió, resolució i crèdit disponible 

11.1 La vicerectora d’Estudis i Política Lingüística de la Universitat de València és l’encarregada de 

resoldre les ajudes, després d’haver comprovat el compliment dels requisits especificats en aquesta 

convocatòria, segons la proposta de concesió feta per la comissió a que es referix el punt 11.2 

d’aquesta convocatòria. En tot cas, la resolució s’ha de fer dins dels terminis que estableix l’article 

25 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions. 

La vicerectora d’Estudis i Política Lingüística de la Universitat de València pot emetre resolucions 

parcials de concessió, que poden estar subjectes a alguna condició. 

La resolució de concessió es publicarà, amb efecte de notificació, en el tauler oficial d’anuncis de la 

Universitat de València i se li donarà difusió en la pàgina web del Servei d’Estudiants, d’acord amb 

l’article 43 de la Llei 39/15, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú.  

11.2 Un comissió nomenada per la vicerectora d’Estudis i Política Lingüística, que hi actua com a 

presidenta per delegació de la rectora de la Universitat de València, i integrada per tres professors, 

membres de la Comissió de Selecció de Becaris del MECD, dos persones integrants del Servei 

d’Estudiants, la delegada de la rectora per a estudiants i un/a representant dels estudiants i les 
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estudiantes de la Universitat de València, elegit/ida per l’AGE, és l’encarregada d’avaluar les 

sol·licituds d’aquestes ajudes i fer una proposta de concessió. 

11.3 El crèdit per a les ajudes previstes en aquesta convocatòria ascendeix a 400.000 euros. El 

pagament de l’ajuda als estudiants se sufraga a càrrec del crèdit pressupostari del pressupost de la 

Universitat de València per a l’any 2020, orgànica 6701600000, "Beques UV matrícula oficial grau i 

postgrau". De l’import destinat a les ajudes a l’estudi es destinen 150.000 euros a estudiants i 

estudiantes de màster oficial i 250.000 als estudiants de grau. Tot i així, si una vegada resoltes les 

ajudes es produeix un romanent en una de les partides, aquest pot incrementar l’altra partida amb la 

finalitat d’atorgar la totalitat d’ajudes. Així mateix, es podran incrementar els crèdits assignats a la 

convocatòria com a conseqüència de generacions, incorporacions o ampliacions de les partides 

pressupostàries que la financen, sempre que hagen estat aprovades abans de la resolució de concessió. 

11.4 En el cas que l’import total de les ajudes proposades per concedir supere el crèdit previst en el 

paràgraf anterior, es podran utilitzar, com a criteri per a la seua adjudicació fins a esgotar el crèdit 

esmentat, els llindars de renda familiar que estableixen els articles 8 i 11, del Reial decret 430/2019, 

de 12 de juliol, pel qual s’estableixen els llindars de renda i patrimoni familiar i les quanties de les 

beques i ajudes a l’estudi per al curs 2019/2020, i es modifica parcialment el Reial decret 1721/2007, 

de 21 de desembre, pel qual s’estableix el règim de les beques i ajudes a l’estudi personalitzades, en 

ordre ascendent (del llindar 1 al llindar 3), i es dóna preferència a les estudiantes i els estuidants amb 

rendes més baixes respecte de les rendes més altes. La comissió d’avaluació també podrà acordar el 

prorrateig de les quantitats a atorgar entre els candidats i candidates que complisquen els requisits per 

a la concessió d’aquestes ajudes, amb la finalitat de beneficiar el major nombre possible de 

sol·licitants. 

12. Pagament de les ajudes concedides. 

12.1 Quan s'haja resolt la convocatòria, la Universitat de València abonarà a les persones 

beneficiàries, en el número de compte bancari que hagen facilitat en ENTREU, la quantitat 

corresponent en cada cas. 

12.2 Les ajudes concedides estan condicionades al fet que els estudiants estiguen al corrent del 

pagament de la matrícula del curs 2019-2020. 

13. Normes supletòries 

La Llei 39/2015 d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, 

i la Llei 38/2003, general de subvencions, regeixen en tot allò que, per analogia, siga aplicable i no 

estiga establert en aquesta convocatòria. 

14. Recursos 

Contra la resolució de les ajudes, que exhaureix la via administrativa, es pot interposar recurs de 

reposició, davant el mateix òrgan que l’ha dictada, dins del termini d'un mes comptador a partir de 

l'endemà de la seua notificació, o bé directament recurs contenciós administratiu, davant els òrgans 

de la jurisdicció contenciosa administrativa de la Comunitat Valenciana, dins del termini de dos 

mesos comptadors a partir de l'endemà de la seua publicació. 
 

15. Dades de caràcter personal 
 

15.1 Dades del responsable 

Universitat de València  Estudi General  

CIF: Q4618001D 

Avda.Blasco Ibáñez 13  

46010 Valencia 

 lopd@uv.es 
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15.2 Finalitats i base jurídica del tractament 

En compliment del que disposa el Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell de 

27 d'abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades 

personals i a la lliure circulació d'estes dades, s'informa que les dades personals seran utilitzats per a 

la tramitació de la concessió de les ajudes, així com per a la comprovació de l'exactitud de la 

informació aportada, en aplicació del que disposa la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de 

subvencions. 

15.3 Procedència de les dades 

La Universitat de València tractarà les dades facilitats per la persona sol·licitant, i també la informació 

que conste en altres administracions públiques a l'efecte de valorar i resoldre el concessió de les 

ajudes. 

15.4 Destinataris de les dades personals 

En el marc de la relació que s'estableix amb motiu de la concessió de l'ajuda, s'informa que se cediran 

les dades estrictament necessàries en els següents supòsits i per a les finalitats següents:  

 Publicació de la resolució de concessió en el tauler oficial de la Universitat de València. 

Addicionalment, a efecte informatiu, es pot informar de la resolució en pàgines web allotjades 

sota el domini oficial de la Universitat de València.  

 Publicació de les persones beneficiàries i de l’import i objecte de l'ajuda en el portal de 

transparència de la Universitat de València (www.uv.es/transparencia), en compliment del 

que estableixen  l'article 8.1 a) de la Llei 19/2013, de 9 de desembre, de transparència, accés 

a la informació pública i bon govern, i l'article 9.1 e) de la Llei 2/2015, de 2 d'abril, de 

transparència, bon govern i participació ciutadana de la Comunitat Valenciana. 

 A la Base de Dades Nacionals de Subvencions (BDNS), en compliment del que disposa 

l'article 20 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions. 

 A entitats bancàries, si és el cas, per al pagament dels imports dels premis.  

15.5 Termini de conservació de les dades 

 Les dades es conservaran indefinidament amb finalitats d'acreditació i certificació de la concessió de 

les ajudes i de qualsevol altre mèrit acadèmic relacionat i s'incorporaran, si escau, a l'expedient de 

l'estudiant/a. 

15.6 Dret 

Les persones afectades tenen dret a sol·licitar al responsable del tractament l'accés a les seues dades 

personals i la seua rectificació o supressió, o la limitació del seu tractament, o a oposar-se al 

tractament, així com el dret a la portabilitat de les dades. Les persones interessades poden exercir els 

seus drets d'accés mitjançant l'enviament d'un correu electrònic dirigit a lopd@uv.es des d'adreces 

oficials de la Universitat de València, o bé per escrit acompanyat de còpia d'un document d'identitat 

i, en el seu cas, documentació acreditativa de la sol·licitud, dirigit al delegat de protecció de dades a 

la Universitat de València. 

15.7 Dret a presentar una reclamació davant una autoritat de control 

La Universitat de València i les seues fundacions i entitats associades estan adaptades a la LOPD i al 

RGPD. Tenen habilitada una adreça lopd@uv.es per a qualsevol informació, suggeriment, petició 

d'exercici de drets i resolució amistosa de controvèrsies en matèria de protecció de dades de caràcter 

personal, sense perjudici del dret a presentar una reclamació davant de l'autoritat de control 

competent. 

15.8 Polítiques de privacitat de la Universitat de València.  

 Es poden consultar en http://links.uv.es/qBf2qd6    
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