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RESOLUCIÓ DE 26 DE JULIOL DE 2019 DEL VICERECTOR 
D'INTERNACIONALITZACIÓ I COOPERACIÓ DE LA UNIVERSITAT DE 
VALÈNCIA PER LA QUAL S'APROVA LA CONVOCATÒRIA DEL PROGRAMA 
DE MOBILITAT ERASMUS MÁSTER DE LA UNIVERSITAT DE VALÈNCIA PER 
Al SEGON SEMESTRE DEL CURS ACADÈMIC 2019/20  
 
El Programa Erasmus és el programa de mobilitat europea que conté diferents accions, 
entre les quals es troben les vinculades en la mobilitat d'estudiants amb finalitats d'estudi. 
Una de les accions té per finalitat la realització d'un període d'estudis en una institució 
d'educació superior d'un altre país europeu. 
 
La Universitat de València és una institució líder en el Programa Erasmus. Per a fomentar 
les estades Erasmus Estudios entre estudiants de Màster, es convoquen aquestes ajudes 
per a realitzar estades de tres i sis mesos en altres països europeus. 
 
Mitjançant la present convocatòria, es pretén oferir als estudiants matriculats en una 
sèrie Màsters Oficials de la Universitat de València la possibilitat de realitzar una estada 
d'estudis durant el segon semestre del curs acadèmic 2019/2020 en universitats 
europees, amb les quals s'hagi signat un conveni de mobilitat en el cicle d'estudis de 
màster. 
 
D'acord amb aquesta iniciativa, Carlos Padilla Carmona, Vicerector d'Internacionalització 
i Cooperació, en virtut de les atribucions que li confereix la Resolució de 5 de juliol de 
2018, del Rectorat de la Universitat de València (DOGV 8334 de 9 de juliol) per la qual 
s'aprova la delegació de funcions en els vicerectors i les vicerectores, la Secretaria 
General, el Gerent i altres òrgans d'aquesta Universitat, segons els Estatuts de la 
Universitat de València, aprovats pel Decret 128/2004, de 30 de juliol, del Consell 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, 
 
 

RESOL: 
 
Primer.  
Convocar les beques per al programa de mobilitat Erasmus Máster de la Universitat de 
València per al segon semestre del curs acadèmic 2019/2020 en el marc del Programa 
Erasmus de la Unió Europea i aprovar les bases que regulen aquesta convocatòria, 
incloses com a Annex I d'aquesta resolució. 
 
Segon.  
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Les ajudes es finançaran a càrrec del pressupost 2019 de la Universitat de València per 
un import de 30.000 euros, amb càrrec al capítol IV de l'orgànica 6700509126, 
específica 20190364.  
 
Tercer  
Contra aquest acte, que posa fi a la via administrativa, es podrà interposar recurs 
potestatiu de reposició davant el mateix òrgan que ha dictat la present resolució en el 
termini d'un mes a comptar des de l'endemà a la publicació de la present resolució, o bé 
es podrà plantejar directament el recurs contenciós administratiu davant els òrgans de 
la jurisdicció contenciós-administrativa de la Comunitat Valenciana en el termini de dos 
mesos a comptar des de l'endemà a la seva publicació. 
 
 
 
Carlos Padilla Carmona 
El Vicerector d'Internacionalització i Cooperació 
 
 
 
 
 
València, 26 de juliol de 2019 
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ANNEX I 
 
BASES REGULADORES DE LA CONVOCATÒRIA DEL PROGRAMA DE 
MOBILITAT ERASMUS ESTUDIOS MÀSTER DE LA UNIVERSITAT DE 
VALÈNCIA PER Al SEGON SEMESTRE DEL CURS ACADÈMIC 2019/2020 
 
 
1. Objecte 
1.1 L'objecte de la present convocatòria és la concessió de beques, en règim de 
concurrència competitiva, per al programa de mobilitat d'estudiants de màster en l'àmbit 
europeu (Erasmus Máster) per a possibilitar la realització d'estudis de màster en altres 
universitats, basat en els acords bilaterals signats entre la Universitat de València i les 
universitats sòcies en el marc del Programa Erasmus+. 
1.2 La informació general sobre els objectius, condicions i requisits del programa estan 
disponibles en la pàgina web del Servei Espanyol per a la Internacionalització de l'Educació 
(SEPIE)  
1.3 És aplicable a la present convocatòria el Reglament de Mobilitat de la Universitat de 
València en el marc del Programa Erasmus+. 
 
2. Requisits generals  
Podran ser beneficiaris de les places de mobilitat d'aquesta convocatòria els i les 
estudiants de la Universitat de València que compleixin els següents requisits en la data 
de finalització del termini de presentació de sol·licituds i al llarg de tot el període de 
realització de la mobilitat: 

a) Tenir la nacionalitat d'un dels estats participants en el programa Erasmus o de 
tercers països, sempre que s'acrediti en aquest últim cas estar en possessió d'un 
permís vàlid per a residir a Espanya durant el període de realització de l'estada. 
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b) Estar matriculat/a en algun dels màsters oficials de la Universitat de València 
que figuren en l'Annex II de la present convocatòria, tant en el moment de realitzar 

la sol·licitud com durant el període de l'estada Erasmus.  
c) No haver gaudit prèviament d'una estada Erasmus que, sumada amb la mobilitat 
que se sol·licita, superi els 12 mesos en el cicle d'estudis de màster. 
d) No haver obtingut una beca europea per a un màster Erasmus Mundus. 
e) Acreditar el coneixement d'idioma d'acord amb el que s'estableix en la base 3 
“Requisit lingüístic” de la present convocatòria. 
f) A més dels requisits generals, els sol·licitants hauran de complir els requisits 
específics establerts per la universitat de destinació, per a cada plaça, en el moment 
de realitzar la sol·licitud. 
 
3. Requisits lingüístics 
3.1 Per a poder participar en el programa de mobilitat Erasmus Máster en el curs 2019-
2020, els i les estudiants hauran d'acreditar el coneixement lingüístic en algun dels 
idiomes d'estudi requerits per la universitat de destinació, segons l'Annex II de la present 
convocatòria. Aquesta acreditació es realitzarà mitjançant els certificats indicats en la 
taula aprovada en la Comissió Assessora de Llengües de la Universitat de València, 
disponible en la web del Servei de Relacions Internacionals (Equivalències Acreditació de 
llengües) 
3.2 En les destinacions d'Itàlia i Portugal, quan l'idioma aparegui marcat com 
“Recomanat”, l'acreditació del nivell de competència lingüística no serà obligatòria. 
3.3. Quan se sol·licitin dos o més destinacions, haurà d'acreditar-se el nivell més alt de 

els exigits en les universitats de destinació. 
 
4. Durada 
Es concediran mobilitats per a la realització d'estades per un període mínim de tres 
mesos i un màxim de sis mesos. Cap període d'estada pot estendre's més enllà del 30 de 
setembre de 2020.  
 
5. Lloc de realització  
5.1 Les estades d'aquest programa de mobilitat es realitzaran en alguna de les 
universitats participants en el programa Erasmus amb les quals la Universitat de València 
tingui signat un acord bilateral per a estudis de màster, segons relació en l'Annex II de 
la present convocatòria. 
5.2 Les destinacions acordades amb universitats suïsses s'ofereixen en aquesta 
convocatòria sense ajudes econòmiques provinents de fons Erasmus, i rebran 
exclusivament el finançament que pugui establir el govern suís mitjançant el Programa de 
Mobilitat Suís-Europeu (SEMP en les seves sigles en anglès). 
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6. Reconeixement acadèmic 
Els i les estudiants seleccionades, han de signar abans de l'inici de l'estada el Contracte 
d'Estudis (Learning Agreement) especificant les matèries que es cursaran en la 
universitat de destinació i les matèries que li seran reconegudes al seu retorn a la 
Universitat de València. Aquest contracte, que garantirà el reconeixement posterior dels 
crèdits superats, ha d'incorporar la signatura de l'estudiant, del director o directora del 
màster i del coordinador o coordinadora en destinació.  
 
El Contracte d'Estudis s'emplenarà obligatòriament a través del Portal Serveis Estudiant, 
Mobilitat amb altres universitats, segons l'indicat en l'apartat 12 d'aquestes bases.  
 
7. Ajudes del Programa  
7.1. Les beques es finançaran amb els fons de la Unió Europea assignats a la Universitat 
de València a través del Servei Espanyol per a la Internacionalització de l'Educació (SEPIE) 
per a aquesta acció de mobilitat. La quantia de cada beca serà variable, en funció del país 
on es realitzi l'estada, d'acord amb els següents grups: 
 
 País de destinació Import 

mensual 
Grup 1  
Països del programa amb 
costos de vida més alts   

Dinamarca, Finlàndia, Irlanda, Islàndia, 
Liechtenstein, Luxemburg, Noruega, Suècia 300 €  

Grup 2  
Països del programa amb 
costos de vida mitjans 

Alemanya, Àustria, Bèlgica, Xipre, França, 
Grècia, Itàlia, Malta, Països Baixos, Portugal  250 €  

Grup 3  
Països del programa amb 
costos de vida més baixos  

Bulgària, Croàcia, Eslovàquia, Eslovènia, 
Estònia, Hongria, Letònia, Lituània, 
Macedònia del Nord, Polònia, República 
Txeca, Romania, Sèrbia, Turquia 

200 €  

 
Els i les estudiantes que hagin estat becaris generals del Ministeri en el curs 2018-19 
rebran addicionalment 200 euros mensuals. 
 
7.2. Les beques són compatibles amb altres subvencions, ajudes, ingressos o recursos 
per a la mateixa finalitat. 
7.3. Les beques es convoquen sense nombre determinat de persones beneficiàries. 

7.4. L'import de la beca per a cada estudiant beneficiari podrà variar en funció de la 
durada de l'estada.  
7.5. L'import de les ajudes s'abonarà en dos terminis:  

a) Una bestreta del 70% de la quantitat assignada per la Unió Europea quan 
l'estudiant, una vegada incorporat en la universitat de destinació, presente el 
Certificat d'Incorporació a través del formulari on-line “Beca Erasmus Estudis 
2019-2020– Destinació” de ENTREU  
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b) El pagament del 30% restant es farà efectiu quan, en finalitzar l'estada a 
l'estranger, l'estudiant emplene el “Qüestionari UE” que rebrà en el seu compte 
de correu electrònic institucional (xxx@alumni.uv.es), i aportació a través del 
formulari electrònic “Beca Erasmus Estudios 2019/20 - Finalització” de 
ENTREU el Certificat d'estada, el Contracte d'estudis inicial i les seues modificacions, 
si n'hi haguera.  
7.6. La concessió d'una ajuda Erasmus no suposa l'exempció de taxes per serveis 
acadèmics a la Universitat de València. En tot cas, l'estudiant estarà exempt del pagament 
de taxes acadèmiques en la institució d'acolliment durant el període de durada de l'estada 
Erasmus. 
7.7. Les despeses de viatge, allotjament i manutenció, així com l'assegurança mèdica i 
el pagament de taxes no acadèmiques que eventualment puga requerir la universitat de 
destinació serà a càrrec de la persona beneficiària. 
 
8. Forma i termini de presentació de sol·licituds 
8.1. Les persones interessades presentaran la seua sol·licitud a través del formulari on-

line “Beques Erasmus Master 2019-2020”de ENTREU. Així mateix, les sol·licituds 
es podran presentar també en el registre d'entrada de la Universitat de València o per 
qualsevol dels mitjans previstos en l'article 38.4 de la llei 30/92 de Règim jurídic de les 
administracions públiques i procediment administratiu comú. 
8.2. Les persones sol·licitants podran accedir a l'esmentat formulari amb l'usuari i 
contrasenya del correu electrònic de la Universitat de València (xxx@alumni.uv.es), 
mitjançant l'opció “Usuari Genèric de la Universitat”. 
8.3. La sol·licitud s'acompanyarà d'aquells documents que acreditin el coneixement 
lingüístic d'acord amb el que s'estableix en l'apartat 3 d'aquestes bases. 
8.4. El termini de presentació de les sol·licituds s'obrirà l'endemà a la seua publicació en 
el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana i romandrà obert fins al 4 d'octubre de 2019, 
inclòs. 
8.5. Només es podrà presentar una sol·licitud per estudiant durant el curs 
2019/2020, encara que l'estudiant realitze simultàniament altres estudis universitaris.  
8.6. Els i les estudiantes podran sol·licitar estades corresponents únicament al màster 

en què es troben matriculats, i que figuren en l'oferta de l'Annex II de la present 
convocatòria. 
8.7. A les persones sol·licitants que no reuneixen els requisits establerts en la present 
resolució o no aporten la documentació requerida en l'apartat 12 d'aquestes bases, 
seran requerides perquè, en el termini de 10 dies, esmenen la falta o aporten els 
documents preceptius, amb indicació que si no ho feren els hi tindrà per desistits de la 
seua petició, d'acord amb el que es disposa en l'article 68 de la Llei 39/2015, d'1 
d'octubre, de Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques. 
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9. Criteris de valoració  
Les sol·licituds es prioritzaran d'acord amb la nota mitjana de la titulació oficial d'accés al 

màster al qual se sol·licita la beca, expressada en base 10. 
 
10. Instrucció i resolució  
10.1. 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 Tauler Oficial de la Universitat 
de València i la web de Relacions Internacionals de la Universitat de València 
(http://www.uv.es/relint/). Qualsevol comunicació relativa a aquest procediment es 
realitzarà a través de ENTREU i, si escau, del correu electrònic institucional de l'estudiant.  
10.2 La Universitat de València podrà, en qualsevol moment de la tramitació, requerir 
als interessats i interessades la presentació de documentació addicional que considere 
necessària per a la tramitació i resolució de la present convocatòria. 
10.3 L'avaluació de les sol·licituds i la proposta d'adjudicació de les places serà elaborada 
pel Servei de Relacions Internacionals i Cooperació. 
10.4 El procediment de concessió de les beques es realitzarà en règim de concurrència 
competitiva, segons el que es disposa en l'article 22 de la Llei 38/2003, General de 
Subvencions, i d'acord amb els criteris establerts en l'apartat 9 d'aquestes bases. 
10.5. L'adjudicació de les beques serà resolta pel Vicerector d'Internacionalització i 
Cooperació de la Universitat de València en un termini no superior als sis mesos des de 
la finalització del de sol·licitud. La resolució de concessió es publicarà, amb efectes de 
notificació, en el Tauler Oficial de la Universitat de València d'acord amb el que es preveu 
en l'article 45.1 de la Llei 39/2015 d'1 d'octubre del Procediment Administratiu Comú 
de les Administracions Públiques.  
L'adjudicació definitiva estarà supeditada a l'emplenament dels tràmits exigits i a 
l'acceptació de l'estudiant per part de la universitat de destinació. 
10.6. L'estada no podrà iniciar-se en cap cas fins no haver-se resolt i publicat la 
convocatòria, i  l'estudiant haver acceptat l'ajuda. 
10.7. Els i les estudiantes seleccionades formalitzaran l'acceptació de la beca a través 
de ENTREU en els termes establerts en l'apartat 12.1 d'aquestes bases. 
10.8. Contra la resolució abans esmentada, que esgota la via administrativa, es podrà 
interposar recurs potestatiu de reposició en el termini d'un mes des de l'endemà de la 
seva publicació 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 des de l'endemà 
de la seva publicació 
 
11. Obligacions de les persones beneficiàries 
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11.1 La presentació de la sol·licitud implica l'acceptació de les obligacions establertes 
pel programa Erasmus+, el Reglament de Mobilitat de la Universitat de València i les 
normes fixades en aquesta convocatòria. Les persones beneficiàries seguiran les 
instruccions dictades pel Vicerectorat de Relacions Internacionals i Cooperació i el o la 
directora del màster. 
11.2 Els beneficiaris estan sotmesos als drets i les obligacions establertes en la “Carta 
de l'estudiant Erasmus”, disponible en l'apartat “Documents útils” de la pàgina web del 
Servei de Relacions Internacionals i Cooperació. 
11.3 Les persones beneficiàries d'aquestes ajudes, durant la seua estada en la 
universitat de destinació, estaran subjectes a la seua normativa. 
11.4 Les persones beneficiàries col·laboraran, a requeriment de la Universitat de 
València, prestant ajuda i assessorament a estudiants beneficiaris de futures 
convocatòries, i accepten que les seues dades de contacte puguen comunicar-se a 
estudiants que prevegen viatjar a la mateixa universitat.  
11.5 Les persones beneficiàries d'aquesta convocatòria estan obligades a realitzar els 
tràmits específics, detallats en els apartats 12, 13 i 14 d'aquesta convocatòria, així com 
en la web del Servei de Relacions Internacionals (www.uv.es/relint), apartat “Programa 
Erasmus Estudios/Postgrau”  
11.6 Les persones beneficiàries hauran de ser titulars d'un compte bancari en una 
entitat bancària espanyola. 
11.7 L'incompliment de les obligacions abans esmentades podrà suposar la pèrdua de 
la condició d'estudiant Erasmus i del dret al reconeixement acadèmic, així com, si escau, 
la devolució de l'import de l'ajuda. 
 
12. Obligacions específiques abans del període de mobilitat 
12.1 Acceptar formalment la destinació adjudicada a través del procediment 

“Expedient Erasmus Estudis 2019--20 - Acceptació”, de ENTREU.  
En l'apartat “Idioma de docència en destinació”, haurà de marcar-se l'idioma requerit o, si 
escau, recomanat per la universitat de destinació 
12.2 Matricular-se a la Universitat de València seguint les directrius proporcionades per 
la seua Facultat. 
12.3 Emplenar el Contracte d'Estudis a través del Portal Serveis Estudiant, que ha 
d'autoritzar amb les seues signatures el o la directora del màster, i el o la coordinadora 
de mobilitat en destinació. El procediment està disponible en la web del Servei de 
Relacions Internacionals (www.uv.es/relint), Programa Erasmus Estudios => Documents 
Útils => Curs 2019-2020 
12.4 Presentar en el Servei de Relacions Internacionals l'original signat del Conveni de 
subvenció Erasmus, juntament amb el Contracte d'Estudis inicial. 

12.5 Realitzar el test previ de coneixements de l'idioma de docència en destinació en 
el cas que siga algú del previstos en el programa Online Linguistic Support (OLS) de la 
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Unió Europea (http://erasmusplusols.eu/es/) d'acord a les instruccions rebudes a 
través de correu electrònic institucional de l'estudiant (xxx@alumni.uv.es). Els resultats 
obtinguts no impediran la realització de l'estada.  
Els cursos que puga atorgar l'Agència Nacional seran de realització voluntària. 
12.6 Dur a terme els tràmits necessaris per a obtenir la cobertura sanitària al país de 
destinació (Targeta Sanitària Europea o equivalent). 
12.7 Acudir quan se'ls puga requerir a les reunions informatives que realitze el Servei 
de Relacions Internacionals i Cooperació. 
 
13. Obligacions específiques durant el període de mobilitat 
13.1 Incorporar-se en les dates previstes, romandre durant el període previst en el 
conveni de subvenció Erasmus i cursar els estudis especificats en el Contracte d'Estudis.  
13.2 Remetre el Certificat d'incorporació a través del formulari “Beca Erasmus 
Estudis 2019-2020 – Destinació” de ENTREU d'acord amb el procediment i 
terminis que el Servei de Relacions Internacionals i Cooperació determini. 
13.3 Sol·licitar al director o directora del màster, si correspon, les modificacions al 
Contracte d'Estudis inicial, abans de transcorregudes 5 setmanes des de l'inici de les 
classes en la universitat de destinació. El Contracte d'Estudis modificat s'emplenarà a 
través del Portal Serveis Estudiant, segons instruccions disponibles en la web del Servei 
de Relacions Internacionals i Cooperació (www.uv.es/relint), apartat Programa Erasmus 
Estudios => Documents Útils) 
 
14. Obligacions específiques en finalitzar el període de mobilitat 
14.1 Realitzar el test final de coneixements de l'idioma de docència en destinació OLS, 
que té la finalitat d'avaluar el progrés lingüístic durant el període de mobilitat, d'acord amb 
les instruccions rebudes a través del correu electrònic institucional de l'estudiant 
(xxx@alumni.uv.es). Els resultats obtinguts no tindran cap conseqüència en les condicions 
de l'estada. 
14.2 Aportar el Certificat d'estada degudament segellat i signat per la universitat de 
destinació, i el Contracte d'estudis inicial (amb les seues modificacions, si n'hi haguera), a 
través del formulari electrònic “Beca Erasmus Estudios 2019/20 - Finalització” 
de ENTREU  
14.3 Emplenar l'Informe Final de l'estudiant (Qüestionari UE) sobre el període de 
mobilitat realitzat abans dels 30 dies naturals següents a la recepció de la invitació 
remesa a través del correu electrònic institucional de l'estudiant (xxx@alumni.uv.es). 
L'informe es realitza on-line a través de l'aplicació informàtica habilitada a aquest efecte. 
14.4 Seguir les instruccions del director o directora del màster i de la secretaria del 
centre per a dur a terme el reconeixement acadèmic dels estudis realitzats a l'estranger. 
 
15. Crèdit assignat  
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Les ajudes es finançaran amb càrrec en el pressupost 2019 de la Universitat de València 
per un import de 30.000 euros amb càrrec a l'orgànica 6700509126, específica 
20190364. 
 
16. Derecho a la información en la recogida de datos de carácter personal 
16.1. Finalidad y condiciones del tratamiento: En cumplimiento de lo dispuesto 
en el Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo de 27 de abril 
relativo a la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos 
personales y a la libre circulación de estos datos, le informamos que sus datos se 
incorporarán a los sistemas de información de la Universitat de València que procedan, 
con el fin de gestionar y tramitar las solicitudes de conformidad con lo establecido en la 
Ley 38/2003 de 17 de noviembre General de Subvenciones. 
16.2 Responsable del tratamiento y datos de contacto del delegado de 
protección de datos: el responsable del tratamiento de los datos relacionados con la 
gestión de estas ayudas es la Universitat de València: 

Delegado de Protección de Datos 
Ed. Rectorado 

Av. Blasco Ibañez, 13 
VALENCIA 46010 

lopd@uv.es 
16.3 Se prevén las siguientes comunicaciones de datos personales sin 
consentimiento del afectado/a: 

a) Publicación de la resolución de concesión en el tablón oficial de la Universitat 
de València. Adicionalmente, a efectos informativos, podrá enlazarse la resolución 
en páginas web alojadas bajo el dominio oficial de la Universitat de València. 

b) Publicación de los beneficiarios, importe y objeto de la ayuda en el portal de 
transparencia de la Universitat de València (www.uv.es/transparencia) en 
cumplimiento de lo establecido en el artículo 8.1 a) de la Ley 19/2013, de 9 de 
diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno y del 
artículo 9.1 e) de la Ley 2/2015, de 2 de abril, de transparencia, buen Gobierno y 
Participación Ciudadana de la Comunidad Valenciana. 

c) En la Base de Datos Nacional de Subvenciones (BDNS), en cumplimiento de 
lo establecido en el artículo 20 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General 
de Subvenciones. 

d) A entidades bancarias, en su caso, para el pago de las ayudas. 
16.4 Plazo de conservación de los datos: los datos se conservarán y serán en su 
caso cancelados de acuerdo con los siguientes criterios. 

a) En cuanto a los aspirantes que no sean seleccionados, los datos se 
conservarán durante los períodos previstos en la legislación administrativa en 
garantía de los derechos de los concurrentes. 

b) En cuanto a los aspirantes seleccionados, los datos se conservarán durante 
todo el periodo vinculado a la gestión de las ayudas, se incorporarán en su caso al 
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expediente del estudiante y se conservarán con fines de acreditación y certificación 
de la concesión de ayudas y de cualquier otro mérito académico relacionado. 
16.5 Derechos: las personas que proporcionen datos: tienen derecho a 
solicitar al responsable del tratamiento el acceso a sus datos personales, y su 
rectificación o supresión, o la limitación de su tratamiento, o a oponerse al tratamiento, 
así como el derecho a la portabilidad de los datos. Las personas interesadas podrán 
ejercer sus derechos de acceso, mediante un correo electrónico dirigido a lopd@uv.es 
remitido desde direcciones oficiales de la Universitat de València, o bien mediante escrito 
acompañado de copia de un documento de identidad y, en su caso, documentación 
acreditativa, dirigido al Delegado de Protección de Datos en la Universitat de València. 
16.6 Derecho a presentar una reclamación ante una autoridad de control: 
la autoridad de control competente para la tutela de los derechos en relación a los 
tratamientos realizados por la Universitat de València es: 

Agencia Española de Protección de Datos 
Calle Jorge Juan, 6 (28001-Madrid). 

Web: https://www.agpd.es/ 
16.7 Políticas de privacidad de la Universitat de València: puede consultar nuestras 
políticas de privacidad https://www.uv.es/uvweb/universitat/ca/politica-
privacitat/responsableidentificacio-titular-web-funcions-1285919116693.html 
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