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Resolució de 20  d’octubre  de 2020, del vicerector d´Internacionalització i 

Cooperació, per la que s´aprova la convocatòria del programa de mobilitat 

d´estudiants i estudiantes de Grau per a estudis “Erasmus Estudis” de la Universitat 

de València per al curs acadèmic 2021-2022 

La Unió Europea va aprovar el REGLAMENT (UE) número 1288/2013 del 

Parlament Europeu i el Consell d´11 de desembre de 2103, pel qual es crea el 

programa “Erasmus+”, d´educació, formació, joventut i esport de la Unió Europea. 
Aquest programa conté diferents accions clau, entre les que destaca l´acció clau 1 

vinculada a la mobilitat de les persones per motius d´aprenentatge. Dins de la 

mateixa, es contemplen les mobilitats d´estudiants per a estudis possibiliten la 
realització d´un període d´estudis a l´estranger en una institució d´educació 

superior. La Unió Europea continua donant suport, després de més de 30 anys, a les 

tradicionals mobilitats Erasmus per a estudiants matriculats en universitats 

europees a les que se li ha atorgat una Carta Erasmus d´Educació Superior.  

La Universitat de València convoca cada curs acadèmic places de mobilitat 

estudiantil en l'àmbit europeu, que possibiliten la realització d’estudis en altres 

universitats, basats en els acords bilaterals signats entre la Universitat de València i 
les universitats sòcies amb Carta Erasmus. Aquests acords bilaterals se signen dins 

de l´àmbit d´aplicació de l´esmentat programa Erasmus+, que acollirà el període 

2014-2020. La Unió Europea ha dictat una pròrroga automàtica perquè els acords 
de mobilitat vigents al curs 2020-21 continuen vigents per al curs 2021-2022, 

llevat de denúncia per alguna de les parts. L´oferta de destinacions de l´alumnat en 

aquesta convocatòria s´ha elaborat seguint aquesta indicació. 

La Universitat de València ha participat en el programa Erasmus Estudis des dels 
seus inicis, fa més de 30 anys, i esdevé una de les universitats europees que més 

estudiants envia i que més estudiants rep.  

Per al curs 2021-2022 es preveu que la participació de l´alumnat al programa 
Erasmus estudis siga molt elevada. Un motiu que condiciona i fa necessari iniciar 

tots els processos amb temps suficient per a poder realitzar una adequada 

tramitació. D´aquesta forma, es poden gestionar l´adjudicació de les destinacions i 
la nominació els estudiants i les estudiantes dins del termini establert per les 

universitats sòcies.  

Aquests dos aspectes, l´elevat nombre de participants i la tramitació de les 
mobilitats de forma planificada, determinen la necessitat de publicar aquesta 

convocatòria en el darrer trimestre de l´any anterior a l´inici de les mobilitats. Açò 

possibilitarà gestionar de manera eficient i ordenada l’adjudicació de les mobilitats 

entre els estudiants i les estudiantes.  

La concessió de les ajudes econòmiques se separa de la concessió de les 

destinacions adjudicades als estudiants i les estudiantes, atès que l´adjudicació de 

les beques econòmiques, dins del programa Erasmus Estudis, està supeditada a 
l´aprovació de la corresponent convocatòria i a la concessió de les beques 

econòmiques per part del Servicio Español para la Internacionalización de la 
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Educación (SEPIE). En aquest sentit, serà aquesta Agència Nacional española ( el 

SEPIE) qui establirà la distribució, les quanties, les condicions i la durada de les 

beques europees per a cada universitat espanyola. En funció d´aquesta decisió, la 

Universitat de València determinarà els estudiants que obtindran una beca 
econòmica europea dins del programa Erasmus Estudis per al curs 2021-2022. 

Per tant, a l'espera de la concessió de les beques econòmiques europees per part 

del SEPIE, aquesta convocatòria té com a objectiu resoldre l'adjudicació de 
destinacions de mobilitat Erasmus estudis amb exempció de pagaments de taxes 

acadèmiques a la universitat de destinació, però deixa la concessió de les beques 

econòmiques europees per a un moment posterior. També està previst que la 
Universitat de València destinarà una dotació pressupostària per a complementar 

les beques econòmiques Erasmus per als estudiants. 

L’eixida del Regne Unit de la Unió Europea planteja una dificultat important per la 

incertesa que acompanya aquest procés conegut com Brexit. En el moment de 
redacció i tramitació de la convocatòria no hi ha un acord entre el Regne Unit i la 

Unió Europea per a regular aquesta separació. Les decisions o normatives que de 

manera unilateral han dictat ambdues parts per a regular una possible eixida sense 
acord no tracten de manera clara totes les qüestions, els calendaris han ballat de 

manera reiterada. El 31 de desembre de 2020 acaba el període transitori sense 

que, de moment, estiga signat l’acord internacional que ha de regular les relacions 
entre la UE i el Regne Unit. Així i tot, les instruccions rebudes des de la Unió Europea 

mitjançant el SEPIE diuen que les universitats britàniques podran gestionar els 

projectes que tinguen concedits fins a la convocatòria 2020, segons allò previst en 

la concessió.  

Aquesta concessió fixa l’acabament dels projectes de 24 mesos en el dia 31 de 

maig de 2021. Per tant, és possible incloure mobilitats Erasmus estudis amb 

universitats del Regne Unit al curs 2021-22 en esta convocatòria. L´oferta 
d´universitats al Regne Unit vindrà determinada per l’existència d’acords bilaterals 

i la voluntat de les universitats sòcies d’utilitzar aquesta via per a intercanviar 

mobilitats. Per últim, a hores d’ara, no és possible saber si les mobilitats al Regne 
Unit en el curs 2021-2022 estaran emparades per algun acord especial o quins 

seran els requisits que establiran les normes immigratòries en relació amb 

l´acreditació d’idiomes o capacitat econòmica. 

Fent ús de les atribucions que li confereix la Resolució de 19 de juny de 2019, del 

Rectorat de la Universitat de Valencia (DOCV 8579 de 27 de juny ), 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 i els Estatuts de la 
Universitat de València,  aprovats pel Decret 128/2004, de 30 de juliol, del Consell  

http://www.uv.es/transparent/Delegacions.pdf
http://www.uv.es/transparent/Delegacions.pdf
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de la Generalitat, la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions, i el 

seu Reglament aprovat pel Reial Decret 887/2006, de 21 de juliol, aquest 

Vicerectorat 

RESOL:   

Primer  

Convocar el programa de mobilitat Erasmus Estudis en estudis de grau de la 

Universitat de València per al curs acadèmic 2021-2022 i aprovar les Bases que 
regulen la present convocatòria, incloses com Annex I. 

Segon 

Aquesta convocatòria té per objecte l'adjudicació de destinacions de mobilitat 
Erasmus Estudis per al curs 2021-2022, sense contemplar la concessió d’ajudes 

econòmiques. La posterior concessió de beques econòmiques europees queda 

supeditada a la convocatòria i distribució de les beques per part del SEPIE. 

Tercer 

Contra aquesta resolució, que esgota la via administrativa, es pot interposar, 

conforme a l’art 123 de la llei 39/2015, recurs potestatiu de reposició, en el 

termini d’un mes comptat des de l’endemà a la seua notificació o publicació davant 
el mateix òrgan que va dictar l’acte que s’impugna, o bé directament interposar el 

recurs contenciós administratiu en el termini de dos mesos comptats des del dia 

següent a la seua notificació o publicació davant els òrgans de la jurisdicció 
contenciós administrativa de la Comunitat Valenciana. 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

Carles Padilla Carmona 

Vicerector d´Internacionalització i Cooperació  
València, 20 d’octubre de  2020 
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