
  

RESOLUCIÓ DE 23 DE MAIG DE 2017 DEL VICERECTOR D’INTERNACIONALITZACIÓ 
I COOPERACIÓ DE LA UNIVERSITAT DE VALÈNCIA, PER LA QUAL S´APROVA LA 
CONVOCATÒRIA DEL PROGRAMA DE MOBILITAT ERASMUS PRÀCTIQUES DE LA 
UNIVERSITAT DE VALÈNCIA PER AL CURS ACADÈMIC  2017/2018   
 
 
La Universitat de València participa en el Programa Erasmus des dels seus inicis 
promocionant de la mobilitat de l’alumnat, entre altres accions. El programa 
europeu Erasmus+, que acull el període 2014-2020, juntament a la tradicional 
mobilitat per realitzar estudis, conté una acció específica per a la mobilitat 
d´estudiants que permet la realització de pràctiques durant un període de temps en 
una empresa o organització d'un altre país participant en l’esmentat programa.  
 
Aquesta acció ja s´ha desenvolupat a la Universitat de València des del curs 2009-
2010. Des de llavors, el coneixement de l´acció entre l´alumnat i el nombre de 
participants han augmentat considerablement. L'acció té com a finalitat contribuir a 
una millor adaptació de l’alumnat a les exigències del mercat laboral en l’àmbit 
comunitari europeu amb l’adquisició d’aptituds específiques que milloren la 
comprensió del context econòmic, laboral i social del país destinació.  
 
Aquesta acció compta amb el recolzament econòmic de la Unió Europea, mitjançant 
els fons que les universitats reben per part del Servicio Español para la 
Internacionalización de la Educación (d’ara endavant SEPIE). 
 
Guillermo Palao Moreno, Vicerector d’Internacionalització i Cooperació, fent ús de 
les atribucions que li confereix la Resolució de 16 de gener de 2017, del Rectorat 
de la Universitat de Valencia (DOCV 7967 de 27 de gener de 2017) 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 el programa de mobilitat Erasmus pràctiques de la Universitat de València 
per al curs 2017-2018 per a l´alumnat que desitge realitzar un període de 
pràctiques en una organització o empresa situada en algun dels països que 
participen en el programa Erasmus+ de la Comissió Europea i aprovar les Bases que 
regulen aquesta convocatòria incloses com a Annex I. 
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Segon.  
La quantia total màxima dels ajuts i el nombre d’aquestos  està condicionada a la 
signatura del conveni de subvenció entre el SEPIE i la Universitat de València, així 
com a la concessió dels fons per part del SEPIE per al curs acadèmic 2017/2018. 
També estarà igualment condicionada a l´existència de crèdit adequat i suficient en 
el pressupost de la Universitat de València per a l´exercici 2017.  
 
Tercer.  
Les sol·licituds per a participar en aquesta convocatòria es realitzaran mitjançant el 
formulari on-line ENTREU (Entorn de Tramitació Electrònica de la Universitat de 
València). https://webges.uv.es/uvEntreuWeb/  
 
 
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 de l’endemà a la publicació de la present resolució, 
o bé es podrà plantejar directament el recurs contenciós-administratiu davant dels 
òrgans de la jurisdicció contenciós-administrativa de la Comunitat Valenciana en el 
termini de dos mesos a comptar de l’endemà a la seua publicació. 
 
València, 23 de maig de 2017 
 
 
 
Per delegació del Rector  
(Resolució de 16 de gener de 2017 del Rectorat de  
la Universitat de València, DOCV 27-01-2017)  
 
 
 
 
 
 
Guillermo Palao Moreno 
El Vicerector d’Internacionalització i Cooperació   
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ANNEX I 

 
BASES REGULADORES DE LA CONVOCATÒRIA DEL PROGRAMA DE MOBILITAT 
ERASMUS PRÀCTIQUES DE LA UNIVERSITAT DE VALÈNCIA PER AL CURS 
ACADÈMIC 2017/2018 
 
 
1. Objecte: 
1.1 El Vicerector d’Internacionalització i Cooperació de la Universitat de València 
convoca el programa de mobilitat d'estudiants en l’àmbit europeu, Erasmus 
Pràctiques, per al curs 2017/2018, que possibilita als estudiants i recent titulats 
de Grau i Màster la realització de pràctiques en empreses, centres de formació, 
centres d’investigació i altres organitzacions de països que participen en el 
programa Erasmus+ de la Comissió Europea.   
1.2 La informació general sobre els objectius, condicions i requisits del programa es 
pot trobar en la web del Servicio Español para la Internacionalización de la Educación 
(d´ara endavant SEPIE) http://www.sepie.es i del programa Erasmus+ 
http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/index_en.htm  
1.3 És d'aplicació a la present convocatòria el Reglament de Mobilitat de la 
Universitat de València en el marc del programa europeu Erasmus+. També serà 
d'aplicació el conveni de subvenció per a la mobilitat Erasmus Pràctiques, que 
subscriurà el SEPIE amb la Universitat de València per al curs 2017/2018. 
 
2. Modalitats de les beques: 
Modalitat A. Pràctiques curriculars: es convoquen beques per a la realització de 
pràctiques curriculars durant el curs 2017-2018 en institucions de països que 
participen en el programa Erasmus+. 
Modalitat B. Pràctiques per a recent titulats: es convoquen beques per a la 
realització de pràctiques durant el curs 2017-2018 en institucions que participen 
en el programa Erasmus+ per a estudiants de la Universitat de València que 
finalitzen els seus estudis durant el curs 2016-2017. 
 
3. Requisits generals: 
Podrà ser beneficiari d’aquestes beques l’alumnat de la Universitat de València que 
complisca els següents requisits:  
a) Tenir la nacionalitat d'un dels estats participants en el programa Erasmus+ o de 
tercers països sempre que s´acredite -en aquest últim cas- estar en possessió d’un 
permís vàlid per a residir a Espanya durant el període de realització de la pràctica. 
b) No haver realitzat estades prèvies dins del programa Erasmus –estudis i 
pràctiques- que, sumades als nombre de mesos previstos de la estada de 
pràctiques que es pretén realitzar en el mateix cicle formatiu (grau o màster), 
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superen el total de 12 mesos (24 mesos per als graus de Medicina, Odontologia i 
Farmàcia).  
En el còmput d´aquests 12 mesos també s´inclouran:  
• les estades Erasmus  que s´hagen realitzat sense finançament econòmic. 
• Les estades Erasmus que haguera gaudit l´estudiant/a en cursos anteriors dins 
del programa d´aprenentatge permanent de la Unió Europea. 
 
4. Requisits específics: 
4.1 Requisits específics per a la modalitat A (Pràctiques curriculars): 
a) Estar matriculat/da durant el curs 2017/2018 en una titulació oficial de Grau o 
Màster de la Universitat de València i que aquesta tinga en el seu pla d´estudis 
pràctiques curriculars integrades. Als efectes de la present convocatòria, es 
consideren pràctiques curriculars integrades les assignatures de pràctiques que 
figuren expressament en el pla d´estudis corresponent. 
b) No tenir superades les assignatures de pràctiques curriculars integrades en la 
titulació oficial per a la qual sol·licita la beca. 
c) Tenir assignada una pràctica curricular integrada, confirmada per l’entitat 
d´acollida corresponent i per la Comissió de pràctiques del Centre. 
d) Complir qualsevol altre requisit i/o criteri que s´establisca per a la realització de 
les pràctiques curriculars integrades en la corresponent titulació. 
4.2 Requisits específics per a la modalitat B (pràctiques per a recent titulats): 
a)  Ser estudiant o estudianta de la Universitat de València en el moment de 
realitzar la sol·licitud, en la titulació per a la qual es demana la beca. 
b) Finalitzar els estudis de la titulació oficial de la Universitat de València per a la qual 
es demana la beca (Grau o Màster) durant el curs acadèmic 2016/2017. Als 
efectes de la present convocatòria, es considera que l’estudiant/a ha finalitzat quan 
en el seu expedient acadèmic consten com a superats tots els crèdits necessaris 
per poder sol·licitar el títol. 
c) Comptar amb l’acord per a la realització de la pràctica, d´acord amb el paràgraf 
11.2.a) d´aquestes Bases. 
 
5. Nombre de beques 
El nombre total de beques concedides estarà supeditat a l’adjudicació de mobilitats 
Erasmus Pràctiques que obtinga la Universitat de València en el curs 2017-2018 
per part del SEPIE, així com a l´existència de crèdit adequat i suficient en el 
pressupost de la Universitat de València per a l´exercici 2017.  
 
6. Durada 
6.1. Les beques es concediran per a la realització de pràctiques que s’inicien a 
partir del dia 1 de setembre de 2017 i finalitzen abans del 30 de setembre de 
2018. 
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6.2. Els i les sol·licitants de la modalitat A hauran de complir, tanmateix, el calendari 
per a la realització de les pràctiques que puga establir la Comissió de Pràctiques de 
cada centre.  
6.3. El nombre de mesos de la pràctica serà d´un mínim de dos.  
6.4. Quant a la durada màxima, caldrà atenir-se a allò establert en el punt 3.b 
d’aquestes bases. 
 
 
7. Lloc de realització  
7.1. La pràctica haurà de realitzar-se en una organització ubicada en un dels estats 
que participen en el Programa Erasmus+, que inclou els 28 estats membres de la 
Unió Europea, Islàndia, Liechtenstein, Noruega, Turquia i l’antiga República Iugoslava 
de Macedònia.  
7.2. Les pràctiques no podran realitzar-se en Espanya. 
7.3. Les organitzacions d’acollida podran ser empreses (tota organització que 
realitze una activitat econòmica en el sector públic o privat, de qualsevol dimensió, 
estatus jurídic i sector econòmic en el qual exercisca l’activitat, fins i tot l’economia 
social), centres de formació, centres d’investigació o altres organitzacions, incloent-
hi les universitats. No són organitzacions d’acollida vàlides per al present programa 
les institucions i agències europees ni els organismes que gestionen programes de 
la Comissió Europea. 
 
8. Reconeixement acadèmic 
8.1 El període de pràctiques realitzades segons la modalitat A (Pràctiques 
curriculars), tindrà reconeixement acadèmic amb el sistema de crèdits ECTS, 
exclusivament a través de l´assignatura corresponent a les pràctiques curriculars 
integrades de la titulació. El reconeixement es realitzarà amb els criteris generals 
que estableix la Comissió de Pràctiques del corresponent  centre. 
8.2. El període de pràctiques realitzades segons la modalitat B (pràctiques per a 
recent titulats) s’acreditarà amb el corresponent certificat emès pel Servei de 
Relacions Internacionals i Cooperació de la Universitat de València. No es tindrà cap 
reconeixement acadèmic en l´expedient de l´estudiant/a ni en l´Europass. 
 
9. Quantia de la beca  
9.1. La beca es finançarà amb els fons que reba la Universitat de València per a 
aquesta acció de mobilitat per part de la Unió Europea, mitjançant el SEPIE.  
9.2. Es finançaran un màxim de 4 mesos, sense perjudici de què la pràctica tinga 
una durada superior i tenint en compte les restriccions establertes en el punt 3, 
apartat b), d’aquesta convocatòria.  
9.3. La quantia de la beca depèn del país on es realitze la pràctica, d’acord amb els 
següents grups: 
Grup 1. Àustria, Dinamarca, Finlàndia, França, Irlanda, Itàlia, Liechtenstein, Noruega, 
Regne Unit i Suècia: 400 euros/mes. 
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Grup 2. Alemanya, Bèlgica, Xipre, Croàcia, Eslovènia, Grècia, Islàndia, Luxemburg, 
Països Baixos, Portugal, República Txeca i Turquia. 350 euros/mes. 
Grup 3. Bulgària, Eslovàquia, Estònia, Hongria, Letònia, Lituània, Malta, Polònia, 
Romania i Antiga República Iugoslava de Macedònia. 300 euros/mes. 
9.4 Els estudiants d’entorns desafavorits (beneficiaris d’una beca de caràcter 
general del MECD en el curs 2016/2017 o que tinguen la condició de refugiats o 
amb dret a protecció subsidiària o que hagen presentat sol·licitud de protecció 
internacional en Espanya) rebran una ajuda addicional de 75 euros al mes. 
9.5 La beca inclou també la cobertura de l’assegurança de responsabilitat civil i 
accidents de treball; aquesta cobertura serà subvencionada per part de la 
Universitat de València. 
9.6 El pagament de la beca  es realitzarà, d’acord amb el càlcul indicat en el 
conveni de subvenció signat entre l’estudiant/a i la Universitat de València, de la 
següent manera: 

• Es realitzarà un primer pagament, corresponent al 70% de l’import total de 
la beca, a partir de la incorporació de l’estudiant/a a l’empresa, i una volta 
complides les obligacions especificades en els punts 16 i 17.a) d’aquesta 
convocatòria. 

• El segon pagament, corresponent al 30% de l’import total de la beca, 
s’abonarà una volta finalitzada l’estada i complides les obligacions 
estipulades en el punt 18 d’aquesta convocatòria, sempre que s’acredite 
l’efectiva realització de les pràctiques durant el període indicat en el conveni 
de subvenció. 

 
9.7. La beca Erasmus Pràctiques és compatible amb la percepció d’una beca 
Erasmus Estudis en el mateix curs acadèmic, sempre que ambdues es gaudisquen 
en períodes diferents i independents.  
9.8. En cas de no obtenir l’informe favorable de l’empresa, la persona adjudicatària 
haurà de reintegrar a la Universitat de València les quantitats rebudes. 
 
10. Criteris de valoració 
10.1 Les sol·licituds es prioritzaran d’acord amb la nota mitjana de l’estudiant/a, 
calculada en l’últim dia del termini de presentació de sol·licituds.  
10.2 En cas d’empat entre dues sol·licituds, es prioritzarà d’acord amb el 
percentatge d´exàmens aprovats per convocatòria fins el curs 2015-16 
inclusivament. 
 
11. Sol·licituds  
11.1 L’estudiant/a és responsable de buscar l’empresa on vol realitzar les 
pràctiques, contactar amb aquesta i obtenir la seua acceptació prèviament a la 
presentació de la sol·licitud de la beca Erasmus Pràctiques. 
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11.2 Les persones interessades presentaran la seua sol·licitud a través del 
formulari on-line “Sol·licitud Erasmus Pràctiques 2017-2018” d’ENTREU. L’accés al 
formulari es trobarà ubicat en l´adreça electrònica http://entreu.uv.es i en la 
pàgina web del Servei de Relacions Internacionals i Cooperació 
http://www.uv.es/relint. Alternativament, les sol·licituds també es podran presentar 
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 26 de novembre del Règim Jurídic 
de les Administracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú.  
11.3 La sol·licitud s’acompanyarà de la següent documentació:  
a) Acord de pràctiques (Annex II de la convocatòria per a la Modalitat A: Pràctiques 
curriculars i Annex III per a la Modalitat B: Pràctiques per a recent titulats), 
degudament signat per la institució d’acollida, l’estudiant i el coordinador de 
mobilitat -en el cas d’estudis de Grau- o el director del Màster –en cas d’estudis de 
Màster-. El llistat de Coordinadors es pot consultar a la pàgina web del Servei de 
Relacions Internacionals i Cooperació http://www.uv.es/relint  
b) Les persones sol·licitants de la modalitat A (Pràctiques curriculars) hauran de 
presentar també el document acreditatiu de tenir assignada una pràctica curricular 
integrada  per part de la comissió de pràctiques del centre corresponent (annexos 
IV i V).  
11.4 El termini de presentació de les sol·licituds en modalitat A i B comprendrà des 
del dia següent a la data de publicació de la convocatòria en el Tauler d’Anuncis de 
la Universitat de València (tauler.uv.es) fins el 14 de juliol de 2017. 
A més a més, s’estableixen altres tres terminis de presentació de sol·licituds sols 
per a la modalitat A en el cas que quedaren vacants en els períodes de presentació 
immediatament anteriors: 

- Segon període: del 2 al 23 d’octubre de 2017, ambdós inclosos. 
- Tercer període: de l’11 al 29 de gener de 2018, ambdós inclosos. 
- Quart període: del 10 al 27 d’abril de 2018, ambdós inclosos. 

11.5 L’inici de la pràctica haurà de tindre lloc un mínim de 15 dies després des de 
la finalització del termini de presentació de sol·licituds corresponent. 
11.6 Només es podrà gaudir d’una ajuda per sol·licitant al curs 2017/2018, i sols 
en una de les dues modalitats. 
 
12. Instrucció i resolució de la convocatòria de beques  
12.1 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 
d’anuncis de la Universitat de València. 
12.2 La Universitat de València podrà, en qualsevol moment de la tramitació, 
requerir als interessats i interessades la presentació de la documentació que siga 
necessària per a la tramitació i resolució de la present convocatòria. 
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12.3 L’avaluació de les sol·licituds i la proposta d’adjudicació de les places serà 
elaborada pel Servei de Relacions Internacionals i Cooperació. 
12.4 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 el punt 
10 d’aquestes bases. 
12.5. 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, amb efectes de notificació, al tauler d’anuncis de 
la Universitat de València tauler.uv.es, d’acord amb allò previst en el article 45.1 de 
la Llei 39/2015 d’1 d’octubre del Procediment Administratiu Comú de les 
Administracions Públiques. El termini per resoldre el procediment i notificar-lo no 
podrà superar els sis mesos d’acord amb allò previst a l’article 25 de la llei 
38/2003 General de Subvencions. 
12.6 Contra la resolució abans esmentada, que exhaureix la via administrativa, es 
podrà interposar recurs potestatiu de reposició en el termini d'un mes des de 
l'endemà de 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  des de l'endemà de la seua publicació. 
 
13. Modificació del període de pràctiques 
13.1 A sol·licitud de l’alumne/a i de manera motivada, es podrà modificar el 
període d’estada en la mateixa entitat. Tanmateix, es pot ampliar el període de 
pràctiques -sempre que la sol·licitud de pròrroga es realitze en data anterior a la 
finalització del període inicialment previst- o reduir-lo. L’ampliació suposarà també, 
en el seu cas, l’ampliació de la quantia de la beca per el període corresponent, fins 
el màxim especificat en la base 9.2 de la convocatòria. 
13.2 Per a sol·licitar qualsevol d’aquestes modificacions l’alumne/a haurà de 
presentar el document “Canvis durant el període de mobilitat” (annex VI), 
degudament signat per l’alumne/a, la persona responsable a l’empresa i el 
coordinador/a a la Universitat de València. 
 
14. Acceptació de la beca 
14.1 Els beneficiaris i les beneficiàries de la beca Erasmus Pràctiques hauran 
d’acceptar la beca en el termini de 15 dies naturals des de la publicació de la 
resolució d’adjudicació. 
14.2 L’acceptació es realitzarà telemàticament a través del procediment “Expedient 
Erasmus Pràctiques 2017/2018- Acceptació”, disponible en el formulari online 
ENTREU (http://entreu.uv.es). 
14.3 La no acceptació en el termini indicat implicarà la renúncia a la beca. 
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15. Obligacions generals de les persones beneficiàries 
15.1 La presentació de la sol·licitud implica l'acceptació de les condicions fixades en 
aquesta convocatòria. L'incompliment d'aquestes obligacions comportarà la 
revocació de la beca. Per tant, la persona beneficiària haurà de reintegrar els fons 
que haguera rebut en concepte d'ajuda financera. 
15.2 Els i les beneficiàries de la  beca Erasmus pràctiques, abans de la incorporació 
en l’entitat d'acollida, hauran de: 
a) En el cas dels adjudicataris de la modalitat A, matricular-se, segons les condicions 
establertes en el corresponent Centre, de l’assignatura corresponent a les 
pràctiques curriculars integrades de la seua titulació per al curs 2017/2018). 
b) En el cas dels adjudicataris de la modalitat B, sol·licitar el dipòsit del títol abans de 
l’inici de les pràctiques. 
c) Disposar de la targeta sanitària europea. 
d) Facilitar al Servei de Relacions Internacionals i Cooperació la informació que se’ls 
sol·licite per a la tramitació de la pòlissa de l´assegurança de responsabilitat civil i 
accidents de treball.  
e) Realitzar les gestions necessàries per a l'obtenció dels visats per als països que 
així ho demanen i realitzar qualsevol altre tràmit administratiu requerit per a la 
permanència en aquests països.  
 
16. Obligacions específiques abans del període de mobilitat 
Abans de la seua incorporació, la persona beneficiària haurà de realitzar els 
següents tràmits: 
a) Acceptar formalment la beca a través del procediment “Expedient Erasmus 
Pràctiques 2017/2018- Acceptació”, accessible a través d’ENTREU (Entorn de 
Tramitació Electrònica de la Universitat de València) en l’adreça electrònica 
http://entreu.uv.es. 
b) Lliurar al Servei de Relacions Internacionals i Cooperació el “Conveni de Subvenció 
de Mobilitat” (annex VII) original i degudament signat, on hi constaran els drets i 
obligacions de la Universitat i de l´alumne/a, així com les condicions econòmiques. 
c) Realitzar el Test Previ de coneixements de la llengua de la pràctica en el cas que 
aquesta siga alguna de les previstes en el programa Online Linguistic Support (OLS) 
de la Unió Europea (http://erasmusplusols.eu/es/). 
 
17. Obligacions específiques durant el període de mobilitat 
En arribar i durant el període de realització de la pràctica, la persona beneficiària 
haurà de: 
a) Aportar al Servei de Relacions Internacionals i Cooperació el document 
“Confirmació d’Arribada”, necessari per a tramitar la beca. El document s’haurà de 
remetre a través del procediment d’ENTREU “Expedient Erasmus Pràctiques 
2017/2018- Destinació”. 
b) En el cas de la modalitat A de les pràctiques, enviar un informe inicial al/la 
tutor/a acadèmic/a de la pràctica durant el primer mes d’estada. 
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c) Revisar el compte de correu de la Universitat de València periòdicament.  
d) Mantenir contacte regular amb el/la tutor/a de pràctiques de la Universitat de 
València en la forma establerta per aquest últim.  
e) Complir amb l’horari i les condicions estipulades en “l´Acord de pràctiques”, que 
han signat prèviament les tres parts.  
f) Complir amb la quantitat de mesos de pràctiques acordada amb l’entitat en 
“l’Acord de pràctiques” i finalitzar l’estada com a molt tard el 30 de setembre de 
2018. 
g) Elaborar els informes establerts per la Universitat de València i el/la tutor/a 
acadèmic/a. 
h) Aprovar l´assignatura de pràctiques curriculars integrades una vegada finalitzada 
l´estada, en cas de ser beneficiari/ària d’una beca de modalitat A.  
 
18. Obligacions específiques en finalitzar el període de mobilitat 
En finalitzar l´estada, a més dels documents exigits pel Centre, la persona 
beneficiària haurà de:  
a) Aportar al Servei de Relacions Internacionals i Cooperació en un termini no 
superior a 30 dies des de la finalització de l’estada (o 15 dies si la pràctica va 
finalitzar entre el 20 i el 30 de setembre de 2018) el “Certificat d’Estada”  original i 
degudament signat per l’entitat d´acollida amb data igual o posterior a la data de 
finalització de la pràctica. La data de signatura prevaldrà sobre la data certificada de 
finalització de la pràctica en cas de no complir l´anterior condició. El document 
s’haurà de remetre a través del procediment d’ENTREU “Expedient Erasmus 
Pràctiques 2017/2018- Finalització”. 
b) Complimentar, en el termini màxim de 30 dies des de la seua recepció, el 
Qüestionari UE (EU Survey) que li serà remés al seu correu electrònic de la 
Universitat de València. 
c) Realitzar el Test Final de coneixements de la llengua de la pràctica en el cas que 
aquesta siga alguna de les previstes en el programa Online Linguistic Support (OLS) 
de la Unió Europea (http://erasmusplusols.eu/es/) 
 
19. Crèdit assignat  
19.1 La quantia total màxima dels ajuts i el nombre d’aquestos  està condicionada 
a la signatura del conveni de subvenció entre el SEPIE i la Universitat de València, així 
com a la concessió dels fons per part del SEPIE per al curs acadèmic 2017/2018. 
També estarà igualment condicionada a l´existència de crèdit adequat i suficient en 
el pressupost de la Universitat de València per a l´exercici 2017.  
19.2 D’acord amb l’article 59 del Reial Decret 887/2006, pel qual s’aprova el 
Reglament de la Llei 38/2003, aquesta és una convocatòria oberta. 
 
20. Dret a la informació de dades de caràcter personal  
20.1 En compliment d’allò disposat en la Llei Orgànica 15/1999 de 13 de 
desembre de Protecció de Dades de Caràcter Personal, les dades personals 
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subministrades en aquesta convocatòria s’incorporaran als sistemes d’informació 
de la Universitat de València que procedisquen, amb la finalitat de gestionar i 
tramitar les sol·licituds de conformitat amb allò establert en la Llei 38/2003 de 17 
de novembre General de Subvencions. 
20.2 Es preveuen les següents comunicacions de dades personals sense 
consentiment de l’afectat/da: 
a) Publicació de la resolució de concessió en el tauler oficial de la Universitat de 
València. Addicionalment, a efectes informatius, es publicarà la resolució en la 
pàgina web del Servei de Relacions Internacionals i Cooperació de la Universitat de 
València. 
b) Publicació dels beneficiaris, import i objecte de l’ajut en el portal de transparència 
de Universitat de València (www.uv.es/transparencia), en compliment d’allò 
establert en l’article 8.1a) de la Llei 19/2013, de 9 de desembre, de 
Transparència, Accés a la Informació Pública i Bon Govern i del 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) A la Base de Dades Nacional de Subvencions (BDNS), en compliment d’allò 
establert en l’article 20 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de 
Subvencions. 
d) A les entitats en les quals es desenvolupen les pràctiques per a la gestió i 
tramitació d’aquestes en el marc de l’execució de la relació jurídica establerta en el 
seu cas amb l’estudiant i les empreses. 
e) A entitats bancàries, en el seu cas, per al pagament de les ajudes. 
20.3 Les persones interessades podran exercir els seus drets d’accés, rectificació, 
cancel·lació o oposició al tractament mitjançant un correu electrònic adreçat a 
lopd@uv.es des d’adreces oficials de la Universitat de València, o bé  mitjançant 
escrit acompanyat de còpia d’un document d’identitat i , en el seu cas, 
documentació acreditativa, adreçat a Secretaria General- Universitat de València, Av. 
Blasco Ibáñez, 13. 46010 València. 
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