
  

 
 

ANNEX I 
 

BASES REGULADORES DE LA CONVOCATÒRIA D’AJUDES  PER A LA MOBILITAT 
DEL PERSONAL A PAÍSOS ASSOCIATS  EN EL MARC  DEL PROGRAMA ERASMUS+ 

KA107 CURS 2015-2016. 
 
 
1. Objecte: 
1.1 L’objecte d’aquesta convocatòria es fomentar la mobilitat del personal de la 
Universitat de València mitjançant ajudes per a impartir docència (en el cas del PDI) 
o per adquirir formació (en el supòsit del PAS) en alguna de les universitats 
pertanyents a països associats del programa Erasmus+ amb les quals la Universitat 
de València té signat un acord interinstitucional,  i que apareixen ofertades en el 
punt 3 d’aquestes bases.  
1.2 El programa no permet l’assistència a congressos o conferències en el marc 
d’aquesta acció. 
 
2. Requisits 
2.1 Tenir la nacionalitat d’un dels estats participants en el Programa Erasmus+ o 
de tercers països, sempre que s’acredite estar en possessió d’un permís vàlid per 
residir a Espanya durant el període de la mobilitat. 
2.2 Ser personal d’administració i serveis (PAS) o personal docent i investigador 
(PDI) que forme part de la nòmina de la Universitat de València en situació d’actiu 
en el moment de fer la sol·licitud i durant el període de realització de l’estada 
Erasmus.  
 
3. Ajudes financeres disponibles  
Es convoquen 6 ajuts adreçats al personal docent i investigador i 2 ajuts adreçats al 
personal d’administració i serveis, per a les següents destinacions: 
 
A.- Personal Docent i Investigador: 
 
UNIVERSITAT Université Abdelmalek Essaâdi 
PAÍS Marroc 
CIUTAT Tetuán 
Nº PLACES 1 

 
UNIVERSITAT Bar-Ilan University 
PAÍS Israel 
CIUTAT Ramat Gan 
Nº PLACES 1 
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UNIVERSITAT Université de Sousse 
PAÍS Tunísia 
CIUTAT Sousse 
Nº PLACES 1 

 
 
UNIVERSITAT Russian Presidential Academy of National Economy and Public 

Administration 
PAÍS Rússia 
CIUTAT Moscou 
Nº PLACES 3 

 
B.- Personal d’Administració i Serveis: 
 
 
UNIVERSITAT Université Cady Ayyad 
PAÍS Marroc 
CIUTAT Marrakech 
Nº PLACES 1 

 
 
UNIVERSITAT Russian Presidential Academy of National Economy and Public 

Administration 
PAÍS Rússia 
CIUTAT Moscou 
Nº PLACES 1 

 
 
4. Durada 
L’ajuda subvencionarà cinc dies d’activitat formativa o docent que hauran de 
realitzar-se abans del 30 de setembre de 2016. 
 
5. Quantia  
L’ajuda econòmica s’abonarà una volta realitzada i justificada l’estada formativa i 
comprèn exclusivament els següents conceptes: 
5.1 Una contribució a les despeses del viatge basada en la distància entre la 
Universitat de València i el lloc on es desenvolupe l’estada formativa corresponent. 
La distància es calcularà amb el calculador de distàncies de la Unió Europea, 
accessible a través de la següent adreça:  
http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/tools/distance_en.htm 
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Distància en Kilòmetres Quantia de l’ajut 
Entre 100 i 499 km 180 euros 
Entre 500 i 1999 km 275 euros 
Entre 2000 i 2999 km 360 euros 
Entre 3000 i 3999 km 530 euros 
Entre 4000 i 7999 km 820 euros 
Entre 8000 i 19999 km 1100 euros 
 
 
5.2 Una dieta de 160 euros al dia, per a 5 dies de formació o de docència 
degudament acreditats, sense perjudici d’allò establert en el paràgraf següent. Els 
dies de formació gaudits s’acreditaran a través del certificat d’estada que ha de 
signar la universitat de destinació en finalitzar l’estada, no sent computables a 
aquests efectes els dissabtes i diumenges. 
5.3 A més, el dia de viatge immediatament anterior al primer dia de l’activitat en 
l’estranger i el dia de viatge immediatament posterior a l’últim dia de l’activitat en 
l’estranger s’afegiran a la durada del període de mobilitat i seran tinguts en 
compte per al càlcul de l’ajut individual establert en el paràgraf anterior. 
5.4 L’ajuda s’ingressarà directament al compte corrent on la persona beneficiària 
rep la nòmina de la Universitat de València, excloent-se la possibilitat de realitzar 
ingressos a tercers com ara agències de viatges.  
 
6. Criteris de valoració  
Les sol·licituds seran prioritzades per ordre de presentació de sol·licituds completes 
per a cadascuna de les destinacions. 
 
7. Presentació de sol·licituds  
7.1 Les persones interessades presentaran la seua sol·licitud a través del formulari 
on-line MoveOn, accessible a través del següent enllaç: http://ir.uv.es/fFKDg8W. 
7.2 Només es podrà presentar una sol·licitud d’ajuda per persona durant el curs 
2015/2016. 
7.3 La sol·licitud s’acompanyarà de l’Acord de mobilitat per a la formació (annex II) 
en el cas dels i les sol·licitants que pertanyen al col·lectiu PAS o de l’acord de 
mobilitat per a la docència (annex III) en el cas dels i les sol·licitants pertanyents al 
col·lectiu PDI. Els esmentats acords s’adjuntaran a la sol·licitud telemàtica 
escanejats i degudament complimentats i signats per la persona sol·licitant, , la 
persona responsable a la universitat de destinació i el o la superior del sol·licitant en 
el cas del PAS o el coordinador/a de mobilitat de centre en el cas del PDI. 
7.4 El termini de presentació de sol·licituds serà des del dia següent a la publicació 
d’aquesta convocatòria fins el 29 de febrer de 2016. 
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8. Instrucció i resolució  
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 el web de 
Relacions Internacionals de la Universitat de València www.uv.es/relint. 
8.2 L'avaluació de les sol·licituds i la proposta d'adjudicació de les places, d'acord 
amb els criteris establerts en aquestes bases, seran realitzades pel Servei de 
Relacions Internacionals i Cooperació. 
8.3 L'adjudicació definitiva de les destinacions als beneficiaris serà resolta pel 
Vicerector d’Internacionalització i Cooperació de la Universitat de València. Es 
publicarà a la web de Relacions Internacionals de la Universitat de València 
www.uv.es/relint. 
 
9. Llista d’espera  
En cas de renúncia a la beca per part d’algun beneficiari, aquesta s’haurà de 
realitzar per escrit. En aquest cas, la beca s’assignarà als suplents per ordre de 
prelació, d’acord amb els criteris de valoració establerts en la base sisena. 
 
10. Obligacions de les persones beneficiàries 
10.1 Una vegada publicada la resolució d’adjudicació i abans d’anar-se’n, les 
persones beneficiàries de les ajudes hauran de lliurar el conveni de subvenció amb la 
informació requerida al Servei de Relacions Internacionals i Cooperació, segons el 
model de l’Annex IV. 
10.2 Les persones beneficiàries de les ajudes, finalitzada l’estada, hauran de 
justificar la realització efectiva de l´activitat formativa, mitjançant l’aportació de la 
següent documentació: 
 

• Certificat original d’estada i durada expedit  per la persona responsable de la 
Unitat Gestora de la Universitat de destinació (Annex V), signat   amb data 
igual o posterior a l’últim dia de l’activitat formativa. El certificat s’haurà de 
lliurar al Servei de Relacions Internacionals i Cooperació en el termini d’un 
mes des de la finalització de l’estada. 

 
• Qüestionari EU (EU survey), que es complimentarà i remetrà on-line en el 

termini dels 30 dies naturals posteriors a la recepció de la invitació per a 
complimentar-lo. La invitació s’envia als i les beneficiàries per correu 
electrònic una volta presentat el certificat original d’estada i durada. 
 

• Memòria justificativa de les despeses de transport (Annex VI). 
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11. Altres obligacions de les persones beneficiàries 
11.1 Les persones beneficiàries no seran substituïdes durant el període de l´estada 
a l´estranger. En tot cas, hauran de sol·licitar el corresponent permís al seu cap de 
servei, secció o unitat, o al seu departament. 
11.2 En cas que la persona beneficiària de l’ajuda deixara de complir amb algun 
dels requisits establerts en la base 2, haurà de comunicar-ho al Servei de Relacions 
Internacionals i Cooperació en el termini de 7 dies des què es produixca el fet, 
causant alhora baixa automàtica en la percepció de l’ajuda, que passaria a assignar-
se d’acord amb la llista d’espera. 
11.3 Els i les beneficiàries es comprometen a participar en les activitats de difusió 
relacionades amb aquest programa que eventualment puga organitzar el Servei de 
Relacions Internacionals i Cooperació. 
 
12. Crèdit assignat  
Les ajudes es finançaran amb fons de la subvenció del SEPIE a càrrec de l’orgànica 
4121409128, específica 20150415, amb un import de 12.435 euros. 
 
13. Dret a la informació en la recollida de dades de caràcter personal 
Les dades personals subministrades en la present convocatòria de beques 
s’incorporaran als sistemes d’informació de la Universitat de València. Els drets 
d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició podran exercir-se davant el Servei de 
Relacions Internacionals i Cooperació de la Universitat de València, tot això de 
conformitat amb l’article 5 de la Llei Orgànica 15/1999 de Protecció de Dades de 
Caràcter Personal. 
 
14. Reclamacions  
Davant la resolució de concessió de les ajudes, que exhaureix la via administrativa, 
es podrà interposar recurs potestatiu de reposició en el termini d’un mes des del 
dia següent a la seua publicació, davant el mateix òrgan que dicte la resolució, o bé 
directament recurs contenciós administratiu davant els òrgans de la jurisdicció 
contenciós administrativa de la Comunitat Valenciana en el termini de dos mesos 
comptadors des del dia següent a la seua publicació.  
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