
 

 

 
 
 
 

ANNEX I 
 
BASES REGULADORES DE LA CONVOCATÒRIA DE LES AJUDES CÀTEDRA FISABIO- 
UNIVERSITAT DE VALÈNCIA PER A la REALITZACIÓ D'ESTADES DE RECERCA A EUROPA PER 
Al CURS ACADÈMIC 2018/2019 
 
1. Objecte: 
1.1. El Vicerector d'Internacionalització i Cooperació de la Universitat de València, en virtut de 
les competències delegades pel Rector per Resolució de 1 de febrer de 2018, del Rectorat, 
per la qual s'aprova la delegació de funcions en els vicerectors i les vicerectores, la 
secretària general (DOCV 8228/2018, de 6 de febrer) convoca les ajudes Càtedra Fisabio-
Universitat de València per al curs 2018-2019. 
1.2. S'ofereixen ajudes per a la realització d'estades en centres d'educació superior o de 
recerca europeus, per a l'execució un projecte de recerca en l'àmbit de les Ciències 
Biomèdiques, Economia, Sociologia, Ciències Ambientals i Ciència i Tecnologia dels Alimentos. 
 
2. Quantia de l'ajuda 
S'ofereixen 4 ajudes de 4.000 euros cadascuna dirigides a estudiants de grau de la 
Universitat de València, que es troben en el seu últim curs, per a la realització d'una estada 
d'almenys 3 mesos en un centre europeu durant el curs 2018-2019. 
 
3. Requisits generals 
Podrà ser beneficiari d'aquesta ajuda l'alumnat de la Universitat de València que complisca 
els següents requisits: 
a) Estar matriculat en el tercer curs de grau en alguna de les següents titulacions durant el 
curs 2017- 2018: 
- Grau en Biologia 
- Grau en Biotecnologia 
- Grau en Bioquímica i Ciències Biomèdiques 
- Grau en Química 
- Grau en Infermeria 
- Grau en Farmàcia 
- Grau en Medicina 
- Grau en Economia 
- Grau en Sociologia 
- Grau en Ciències Ambientals 
- Grau en Ciència i Tecnologia dels Aliments 
b) Acreditar un nivell B2 de coneixement de l'idioma exigit pel centre de destinació, o, en 
defecte d'açò, en anglès, d'acord amb la Taula d'equivalències d'acreditació de L2 de la 
Universitat de València (ACGUV 45/2013). 
c) En cap cas el país de destinació podrà coincidir amb el de nacionalitat del beneficiari. 
 
4. Requisits dels centres de destinació 
a) Podran ser centres de destinació les organitzacions europees amb activitat d'I D i en el 
sector biomèdic economia, sociologia, ciències ambientals i ciència i tecnologia dels aliments, 
i reconegut prestigi acadèmic i investigador en l'àmbit específic del projecte presentat, 
suposant una garantia per a la consecució dels objectius científics del projecte i de 
perfeccionament professional. 
b) Les estades no es podran realitzar a Espanya. 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
 
 
5. Ajudes 
5.1. El nombre total d'ajudes concedides serà de 4, de 4000 euros cadascuna. 
5.2. Aquestes ajudes són compatibles amb qualsevol altra ajuda que puga sol·licitar el 
beneficiari, podent complementar-se, si escau, amb el Programa Erasmus pràctiques de la 
Universitat de València. 
 
6. Condicions de l'estada 
6.1. Cada candidat haurà d'elaborar una memòria científica del treball a realitzar, definint el 
projecte concret. 
6.2. L'alumne haurà de comptar amb l'informe favorable del centre de destinació en el qual 
es manifeste l'acceptació de l'estudiant així com les condicions en les quals es va a 
desenvolupar el projecte. A més, el centre de destinació haurà de certificar que disposa dels 
recursos necessaris per a l'execució de les activitats de recerca objecte de l'estada. 
6.3. Les estades tindran una durada mínima de 3 mesos ininterromputs. En qualsevol cas, 
l'estada podrà perllongar-se, a criteri del centre de destinació i del beneficiari de l'ajuda, 
sense que per a açò s'incremente la dotació econòmica de l'ajuda. En tot cas, l'estada es 
durà a terme entre l'1 de setembre de 2018 i el 30 de setembre 2019. 
6.4. L'alumne haurà de comptar amb un tutor/a en el centre de destinació, així com un 
coordinador/a en la Universitat de València. Tots dos vetlaran per la correcta execució de 
les activitats del projecte. 
 
7. Sol·licituds 
7.1. Les persones interessades presentaran la seua sol·licitud, segons el model establit en 
l'Annex II d'aquesta convocatòria, en el Registre d'Entrada de la Universitat de València o per 
qualsevol dels mitjans previstos en l'article 38 de la Llei 30/92 de règim jurídic de les 
administracions públiques i del procediment administratiu comú. 
7.2. La sol·licitud s'acompanyarà de la següent documentació: 
a) Curriculum vitae en format oficial (ISC III, MINECO o Conselleria d'Educació/Sanitat). 
b) Carta de presentació subscrita per un professor de la Universitat de València. 
c) Memòria científica del projecte a realitzar durant l'estada. 
d) Informe expedit pel tutor del centre receptor mostrant la seua acceptació tant a l'estada 
com al projecte presentat. 
i) Certificat B2 de l'idioma exigit pel centre de destinació o, en defecte d'açò, en anglès; 
d'acord amb la Taula d'equivalències d'acreditació de L2 de la Universitat de València (ACGUV 
45/2013). 
f) Historial científic del grup receptor dels últims 6 anys. 
7.3. El termini de presentació de les sol·licituds comprendrà des de l'endemà a la publicació 
de la convocatòria en el Diari Oficial de la Comunitat Valenciana fins al 31 de maig de 2018, 
tots dos inclusivament. 
7.4. Només es podrà gaudir d'una ajuda per sol·licitant durant el curs 2018/2019. 
 
8. Instrucció i resolució de la convocatòria de beques 
8.1. La instrucció del procediment es realitzarà pel Servei de Relacions Internacionals i 
Cooperació de la Universitat de València. El lloc de publicació de qualsevol acte administratiu 
relacionat amb aquesta convocatòria serà la web de Relacions Internacionals i Cooperació 
de la Universitat de València http://www.uv.es/relint/ i en el Tauler Oficial de la Universitat 
de València. 
8.2. La Universitat de València podrà, en qualsevol moment de la tramitació, requerir als 
interessats la presentació de la documentació que siga necessària per a la tramitació i 
resolució de la present convocatòria. 
8.3. L'avaluació de les sol·licituds i la proposta d'adjudicació de les places serà elaborada per 
la Comissió de Valoració. 

http://www.uv.es/relint/


 

 

 
 
 
 
 
8.4. El procediment de concessió de les beques es realitzarà en règim de concurrència 
competitiva, d'acord amb el que es disposa en l'article 22 de la Llei 38/2003, General de 
Subvencions, i segons els criteris establits en el punt 10 d'aquestes bases. 
8.5. L'adjudicació de les beques serà resolta pel Vicerector d'Internacionalització i 
Cooperació de la Universitat de València. La resolució de concessió es publicarà amb les 
puntuacions obtingudes, a l'efecte de notificació, en la web del Servei de Relacions 
Internacionals i Cooperació de la Universitat de València www.uv.es/relint, d'acord amb el 
que preveu l'article 45 de la llei 39/2015, del Procediment Administratiu Comú de les 
Administracions Públiques, i en el Tauler Oficial de la Universitat de València. El termini per a 
resoldre el procediment i notificar-ho no podrà superar els sis mesos d'acord amb allò 
previst en l'article 25 de la llei 38/2003 General de Subvencions. 
8.6. Contra aquesta resolució, que esgota la via administrativa, es podrà interposar recurs 
potestatiu de reposició en el termini d'un mes des de l'endemà a la seua notificació, davant el 
mateix òrgan que ha dictat la resolució, o bé directament un recurs contenciós administratiu 
davant els òrgans de la jurisdicció contenciós administrativa de la Comunitat Valenciana en el 
termini de dos mesos, explicats des de l'endemà de la seua publicació. 
 
9. Pagament de l'Ajuda 
9.1. Es finançaran un màxim de 4.000 euros, sense perjudici que la pràctica tinga una 
durada superior i tenint en compte les restriccions establides en el punt 6 d'aquesta 
convocatòria. 
9.2. El pagament de l'ajuda es realitzarà de manera íntegra quan el beneficiari envie el 
certificat d'arribada al Servei de Relacions Internacionals i Cooperació a través del correu 
electrònic ayudas.fisabio@uv.es. 
 
10. Comissió i criteris de valoració 
10.1. La comissió de valoració està composta, a més de per els càrrecs que es detallen a 
continuació, per els/as investigadors/as participants en els Ateneus Biomèdics València 
organitzats a través de la Càtedra FISABIO-UV (ateneístas) quan es requerisca. 
a) El Vicerector d'Internacionalització i Cooperació de la Universitat de València o persona en 
qui delegue. 
b) El Cap del Servei de Relacions Internacionals i Cooperació o persona en qui delegue, que 
exercirà de Secretari. 
c) El Director de la Càtedra FISABIO-UV o persona en qui delegue. 
10.2. Les sol·licituds es prioritzaran d'acord amb les puntuacions obtingudes segons els 
següents criteris: 

• Interès científic del projecte, fins a 35 punts 
• Valoració del grup de recerca d'acolliment, fins a 35 punts 
• Mèrits curriculars del candidat, fins a 20 punts 
• Viabilitat del projecte en funció del calendari establit, fins a 10 punts 

10.3. En cas d'empat entre dues sol·licituds, es prioritzarà d'acord a la puntuació obtinguda 
en l'interès científic del projecte, en la valoració del grup de recerca d'acolliment, en els 
mèrits curriculars i en la viabilitat del projecte. 
10.4. En qualsevol cas, en cas que la Comissió ho estime convenient, podrà convocar als 
candidats a una entrevista personal. 
 
11. Modificació del període d'estada 
11.1. A sol·licitud de l'alumne i de manera motivada, es podrà modificar el període d'estada 
en la mateixa entitat. Igualment, es podrà ampliar el període d'estada sempre que la 
sol·licitud de pròrroga es realitze en data anterior a la finalització del període inicialment 
previst. 
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11.2. Per a sol·licitar qualsevol d'aquestes modificacions el beneficiari haurà de presentar 
una sol·licitud degudament signada pel beneficiari/a, el tutor/a de el centre receptor i el 
coordinador/a de la Universitat de València. 
 
12. Acceptació de l'ajuda 
12.1. Els beneficiaris/as de l'ajuda hauran d'acceptar l'ajuda en els termes indicats en la 
resolució de concessió establida en la Base 8.5. 
12.2. La no acceptació en les condicions establides implicarà la renúncia a la beca. 
 
13. Obligacions generals de les persones beneficiàries 
La presentació de la sol·licitud implica l'acceptació de les condicions fixades en aquesta 
convocatòria. L'incompliment de les obligacions establides en els articles 14, 15 i 16 
comportarà la revocació de la concessió de l'ajuda, havent de, en aquest cas, la persona 
beneficiària reintegrar els fons que haguera rebut en concepte d'ajuda financera. 
 
14. Obligacions prèvies a l'estada 
Amb caràcter previ a la seua incorporació al centre europeu, els beneficiaris de l'ajuda 
hauran de: 
a) Comunicar l'acceptació de l'ajuda, incloent el número de compte corrent. 
b) Subscriure el corresponent segur metge que cobrisca les contingències que puguen 
sorgir durant l'estada. 
c) Realitzar les gestions necessàries per a l'obtenció dels visats per als països en què es 
requerisquen i realitzar qualsevol altre tràmit administratiu per a la permanència en aquests 
països. 
 
15. Obligacions durant l'estada 
Durant la seua estada, els beneficiaris/as hauran de: 
a) Incorporar-se al centre de destinació en la data assenyalada en la resolució de concessió, 
o autoritzada posteriorment per acord de les parts i realitzar l'estada de manera 
ininterrompuda. 
b) Remetre al Servei de Relacions Internacionals i Cooperació, mitjançant correu electrònic 
(ayudas.fisabio@uv.es) el certificat d'arribada degudament signat pel centre de destinació. 
c) Complir el període íntegre de l'estada per a la consecució de l'objecte de la subvenció, amb 
la dedicació projectada i respectant en tot case les normes pròpies del centre de destinació. 
d) Sol·licitar autorització per a realitzar qualsevol absència del centre de destinació o 
qualsevol interrupció temporal de l'estada, ja siga per motius personals o professionals. 
 
16. Obligacions a la volta del centre de destinació 
Al seu retorn del centre de destinació, una vegada finalitzada l'estada, el beneficiari haurà de: 
a) Remetre el certificat d'estada, degudament signat pel tutor del centre de destinació, a la 
següent adreça de correu electrònic: ayudas.fisabio@uv.es. 
b) Realitzar una Memòria Final d'activitats i remetre-la a l'esmentat correu electrònic 
c) Sotmetre's a les actuacions de comprovació i control financer requerides per la 
Universitat de València, aportant quanta informació li siga requerida. 
 
17. Crèdit assignat 
Les ajudes corresponents a la part subvencionada amb càrrec als fons propis de la 
Universitat de València, es finançaran amb fons del capítol IV del pressupost de la Universitat 
de València per a ell 2018, específica 20140337, amb un import de 16.000 euros. 
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18. DADES DE CÁRACTER PERSONAL  
18.1 Finalitat i condicions del tractament. En compliment d'allò que s'ha disposat en 
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, li informem de que les seues dades s'incorporaran als 
sistemes d'informació de la Universitat de València que procedisquen, amb la finalitat de 
gestionar i tramitar la seua sol·licitud d'acord amb el que establix la Llei 38/2003, de 17 de 
novembre, General de Subvencions.  
18.2 Destinataris o categories de destinataris. Es preveuen les següents comunicacions de 
dades personals sense consentiment de l'afectat:  
a) Publicació de la resolució de concessió en el tauler oficial de la Universitat de València. 
Addicionalment, a efectes informatius, s'hipervincularà la resolució en la pàgina web del 
Servici de Relacions Internacionals i Cooperació de la Universitat de València. 
b) Publicació dels beneficiaris, import i objecte de l'ajuda en el portal de transparència 
d'Universitat de València (www.uv.es/transparencia), en compliment del que establix l'article 
8.1a) de la Llei 19 / 2013, de 9 de desembre, de Transparència, Accés a la Informació 
Pública i Bon Govern i de l'article 9.1 e) de la Llei 2/2015, de 2 d'abril, de Transparència, 
Bon Govern i Participació Ciutadana a la Comunitat Valenciana.  
c) Publicació en la Base de Dades Nacionals de Subvencions (BDNS) ,en compliment del que 
establix l'article 20 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions. 
d) A les entitats en què es desenrotllen les pràctiques per a la gestió i tramitació de les 
mateixes en el marc de l'execució de la relació jurídica establida si és el cas amb l'estudiant i 
l'empresa. e) A entitats bancàries, si és el cas, per al pagament de les ajudes.  
18.3 Període de conservació de les dades. Les dades es conservaran i seran si és el cas 
cancel·lades d'acord amb els següents criteris. 
A. Quant als concurrents a què no es concedisca subvenció, les dades es conservaran 
durant els períodes previstos a la legislació administrativa en garantia dels drets dels 
concurrents. B. Quant a aquells concurrents a què es concedisca subvenció, les dades es 
conservaran durant tot el període vinculat a la gestió de la convocatòria ajudes, 
s'incorporaran si és procedent a l'expedient de l'estudiant i es conservaran amb finalitats 
d'acreditació i certificació de la concessió i de qualsevol altre mèrit acadèmic relacionat. 
18.4 Garantia dels drets dels interessats. Les persones que proporcionen dades 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 podran exercir els seus 
drets per mitjà d'un correu electrònic dirigit a lopd\@uv.es remés des de direccions oficials 
de la Universitat de València, o bé per mitjà d'un escrit acompanyat de còpia d'un document 
d'identitat i ,si és el cas de la documentació acreditativa que corresponga, dirigit al Delegat 
Acadèmic del Rector per a la Protecció de Dades en la Universitat de València. 
Delegat Acadèmic del Rector per a la Protecció de Dades en la Universitat de València 
Ricard Martínez Martínez  
Delegat Acadèmic del Rector per a la Protecció de Dades  
Ed. Rectorat  
Av.Blasco Ibañez, 13  
VALÈNCIA 46010 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
 
18.5 Dret a presentar una reclamació davant d'una autoritat de control. L'autoritat de 
control competent per a la tutela dels drets en relació als tractaments realitzats per la 
Universitat de València és: Agència Espanyola de Protecció de Datos,. Carrer Jorge Juan, 6 
(28001-Madrid)  Lloc web: https://www.agpd.es/portalwebagpd/index-ides-idphp.php  
18.6 Polítiques de privacitat de la Universitat de València. Poden consultar-se les polítiques 
de privacitat en https://www.uv.es/uvweb/universitat/ca/politica- privacitat/responsable-
identificacio-titular-web-funcions-1285919116693.html 
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ANEXO II 
 

 SOLICITUD DE PARTICIPACIÓN EN LA CONVOCATORIA 

AYUDAS CÁTEDRA FISABIO-UNIVERSITAT DE VALÈNCIA  

Curso Académico 2018/2019 
 
A  DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL SOLICITANTE 

 
APELLIDOS 
      

NOMBRE 
      

NIF 
       

CORREO ELECTRÓNICO 
      
 

TITULO DEL GRADO ACADÉMICO 
EN CURSO 
      

TELÉFONO DE 
CONTACTO 
        

DIRECCIÓN (CALLE/PLAZA, NÚMERO Y PUERTA) 
      
 

CÓDIGO POSTAL 
      

 
LOCALIDAD 
      
 

PROVINCIA 
      

 
TÍTULO DE LA ACTIVIDAD A LLEVAR A CABO 
      
       

B DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL SUPERVISOR DE LA PRÁCTICA EN 

EUROPA 

 
APELLIDOS 
      

NOMBRE 
      
 

CORREO ELECTRÓNICO 
      

TITULACIÓN, GRADO ACADEMICO Y CARGO 
      
 

CENTRO DE ADSCRIPCIÓN 
      

DEPARTAMENTO/SERVICIO/SECCIÓN/UNIDAD/
ÁREA 
      
 

DIRECCIÓN (CALLE/PLAZA, NÚMERO Y 
PUERTA) 
      

LOCALIDAD Y PAÍS 
      
 

C DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL TUTOR DE LA UNIVERSITAT DE 

VALÈNCIA 

APELLIDOS 
      

NOMBRE 
      
 

CORREO ELECTRÓNICO 
      

TITULACIÓN, GRADO ACADEMICO Y CARGO 
      
 

CENTRO DE ADSCRIPCIÓN 
      

DEPARTAMENTO/SERVICIO/SECCIÓN/UNIDAD/
ÁREA 
      
   



 

 

C  DOCUMENTACIÓN APORTADA 

  
 CV del solicitante 

 Conocimiento de idiomas 

 Memoria científica del proyecto 

 

 

 Historial científico del grupo receptor 

 Carta de referencia del tutor de la UV 

 Carta expedida del  centro receptor 

 

 
  

D  SOLICITUD  
En       ,      d        de                    

 
   
 
 

Firma:       
El solicitante 
 
La información aportada se remitirá por parte de la Universitat de València 
a las entidades colaboradoras que pueda haber en su caso para la gestión 
de estas becas, así como a empresas, instituciones y organismos que sean 
entidad de acogida. Las personas beneficiarias deberán comunicar al 
Servicio de Relaciones Internacionales y Cooperación de la Universitat de 
València cualquier modificación de sus datos para actualizarlos. 
 

 

 

 

 

 

 
 


