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Resolució de 23 de gener de 2019, del vicerector d’internacionalització i cooperació de 

la Universitat de València, per la que s’aprova la convocatòria del programa de mobilitat 
SICUE (Sistema d’Intercanvi entre Centres Universitaris Espanyols) de la Universitat de 

València per a mobilitats en el curs 2019/2020. 

     

Per tal de millorar la qualitat de l’educació i en benefici dels estudiants i estudiantes, les 
universitats espanyoles estableixen sistemes que afavoreixen la mobilitat dels estudiants 

entre centres universitaris espanyols. 

 
En aquest context, es va establir el “Sistema d’intercanvi entre centres universitaris 

espanyols” (SICUE). Es tracta d’un Programa elaborat per la Conferència de Rectors 

d’Universitats Espanyoles (en endavant CRUE) inspirant-se en l’experiència del programa 
Erasmus Estudis de la Unió Europea. 

 

Mitjançant aquest programa, els estudiants d’universitats espanyoles poden realitzar part 

dels seus estudis en una altra universitat espanyola, sempre que hi haja un conveni de 
mobilitat signat entre ambdues universitats. Tot això, amb la garantia de reconeixement 

acadèmic i d'aprofitament, així com d'adequació al seu perfil curricular. 

 
Fent ús de les atribucions que li confereix la Resolució de 5 de juliol de 2018 del Rectorat 

de la Universitat de València, (DOGV núm. 8334 de 09-07-2018) 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, 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, aquest Vicerectorat  
 

RESOL:   

 
Primer 

Convocar el programa de mobilitat SICUE (Sistema d'Intercanvi entre Centres Universitaris 

Espanyols) de la Universitat de València per al Curs Acadèmic 2019/2020 i aprovar les 
Bases que regulen la present convocatòria que figuren com Annex I a la present 

Resolució. Aquestes Bases es corresponen amb la Convocatòria SICUE per al curs 

2019/2020, aprovada per la CRUE per a les Universitats Espanyoles. 

 
Segon 

Les sol·licituds per a participar en aquesta convocatòria es realitzaran mitjançant el 

formulari que es pot trobar en el Portal de l'Alumne de la Universitat de València 
(http://www.uv.es/portalumne). El termini de presentació de les sol·licituds serà des del 

dia 13 de febrer fins al 13 de març de 2018, ambdós inclosos. 

 
Tercer 

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 
(https://webges.uv.es/uvTaeWeb/) de la Universitat de València. A efectes informatius 

es podran publicar també en pàgines web del domini uv.es. 

 

http://www.uv.es/portalumne
https://webges.uv.es/uvTaeWeb/
https://webges.uv.es/uvTaeWeb/
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Quart. Dret a l’informació en l’arreplegada de dades de caràcter personal. 

 
4.1. Dades del Responsable: 

Universitat de València – Estudi General 

CIF: Q4618001D 

Av. Blasco Ibáñez, 13 
46010 València 

lopd@uv.es 

 
4.2. Finalitat i base jurídica del tractament. Les dades personals subministrades 

mitjançant la inscripció en aquest programa de mobilitat s'incorporaran als sistemes 

d'informació de la Universitat de València, amb la finalitat de gestionar i tramitar les 
sol·licituds de participació en el programa de conformitat amb el que s'estableix en la Llei 

38/2003 de 17 de novembre General de Subvencions. 

 

4.3 La Universitat de València únicament tractarà les dades proporcionades pel 
participant. 

 

4.4 Destinataris de les dades personals. Es preveuen les següents comunicacions de 
dades personals sense el consentiment de l'afectat o afectada: 

a) Publicació de la resolució de concessió de les beques en el tauler oficial de la 

Universitat de València. Addicionalment, a efectes informatius, podrà informar-se de la 
resolució en les pàgines web allotjades sota el domini oficial de la Universitat de València. 

b) Publicació dels beneficiaris, import i objecte d'ajuda en el portal de transparència 

d'Universitat de València (www.uv.es/transparencia), en compliment d’allò establert a 

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 de la Comunitat Valenciana. 

c) A la Base de dades Nacional de Subvencions (*BDNS), en compliment d'allò establert a 
l'article 20 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions. 

d) A entitats bancàries, per al pagament, cas que s’establisquen ajudes econòmiques. 

e) A les entitats o Universitats de destinació de l'estudiant o estudianta. 
 

4.5 Termini de conservació de les dades: les dades es conservaran i seran si escau 

cancel·lades d'acord amb els següents criteris:   

a) Quant als aspirants que no siguen seleccionats les dades es conservaran durant els 
períodes previstos en la legislació administrativa en garantia dels drets dels concurrents.  

b) Pel que respecta als aspirants seleccionats les dades es conservaran durant tot el 

període vinculat a la gestió de les ajudes, incorporant-se, si escau, a l'expedient de 
l'estudiant o estudianta i es conservaran amb finalitats d'acreditació i certificació de la 

concessió d'ajudes i de qualsevol altre mèrit acadèmic relacionat. 

 
4.6 Drets. Les persones que proporcionen dades tenen dret a sol·licitar al responsable 

del tractament l'accés a les seues dades personals, a oposar-se al tractament així com el 

dret a la portabilitat de les dades. Les persones interessades podran exercir els seus 

drets d'accés mitjançant un correu electrònic dirigit a lopd@uv.es remés des d'adreces 
oficials de la Universitat de València o bé mitjançant un escrit acompanyat de còpia d'un 

document d'identitat i, si escau, documentació administrativa, dirigit al Delegat de 

Protecció de Dades a la Universitat de València. 
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4.7 Dret a presentar una reclamació davant una autoritat de control. La Universitat de 

València, les seues fundacions i entitats associades estan adaptades a la LOPD i al RGPD. 
Tenen habilitada una adreça lopd@uv.es per a qualsevol informació, suggeriment, petició 

d'exercici de drets i resolució amistosa de controvèrsies en matèria de protecció de 

dades de caràcter personal sense perjudici del dret a presentar reclamació davant 

l'autoritat de control competent. 
 

4.8 Polítiques de privacitat de la Universitat de València. Es poden consultar en 

http://links.uv.es/qBf2qd6 

Quinta 

Contra la resolució d’adjudicació definitiva, que exhaureix 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, comptadors des de 

l'endemà de la seua publicació. 
 

València, 23 de gener de 2019 

Per delegació de la Rectora 
 

 

 
 

 

 

Carles Padilla Carmona 
Vicerectora d´Internacionalització i Cooperació 

http://links.uv.es/qBf2qd6
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