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RESOLUCIÓ de 22 de octubre de 2019 del Vicerector d'Internacionalització i Cooperació de la 
Universitat de València, per la qual es convoquen i s'establixen les bases reguladores de la 
convocatòria de Beques Joves Investigadors 2019 del Programa de Cooperació 0'7 de la 
Universitat de València, destinades a investigadors de països en vies de desenvolupament. 
 
La Cooperació Universitària al Desenvolupament és part essencial del compromís social de la 
Universitat de València, que es duu a terme amb la integració dels Objectius de Desenvolupament 
Sostenible en els nostres principals àmbits d'actuació, la docència i la recerca.  
 
A través de les Beques Joves Investigadors del Programa 0'7, la Universitat de València potencia la 
formació avançada dels professionals que es dedicaran a la recerca i la docència per a al seu torn 
formar a especialistes de totes les àrees de coneixement, amb la finalitat de produir efectes 
multiplicadors en els seus respectius països. 
 
Aquestes beques de cooperació proveeixen els mitjans necessaris per a realitzar una estada en la 
Universitat de València a joves investigadors procedents d'universitats de països en vies de 
desenvolupament per a la seua actualització científica o tècnica. D'aquesta manera la Universitat 
fomenta el desenvolupament humà i sostenible i contribueix a la consecució dels Objectius de 
Desenvolupament Sostenible per a erradicar la pobresa, protegir el planeta i assegurar la 
prosperitat per a tots els pobles. 
 
El Vicerector d'Internacionalització i Cooperació de la Universitat de València, fent ús de fent ús de 
les atribucions que li confereix l'article 37.6 del Reglament d'Execució Pressupostària de la 
Universitat de València per a 2019, així com la Resolució de 19 de junio de 2019 (DOGV núm. 8579 
de 27 de juny de 2019), del Rectorat de la Universitat de València, 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 d'acord amb els Estatuts de la Universitat de València, aprovats pel Decret 
128/2004, de 30 de juliol, de la Generalitat Valenciana, la Llei 1/2015 de la Generalitat Valenciana 
d'Hisenda Pública, del Sector Públic Instrumental i de Subvencions, i 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 Joves Investigadors 2020 del Programa 0’7 la Universitat de València, i aprovar 
les bases que regulen aquesta convocatòria, incloses com a Annex I d'aquesta resolució. 
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Segon 
Aquesta convocatòria es realitza pel procediment de tramitació anticipada previst en l'article 56 del 
Reial decret 887/2006, de 21 de juliol, pel qual s'aprova el Reglament de la Llei 38/2003 General de 
Subvencions, de manera que s'efectue l'adjudicació definitiva i el pagament de les beques en 
l'exercici 2018. En aquest sentit, es fa constar que en els pressupostos de la Universitat de València 
dels exercicis anteriors, existeix normalment crèdit adequat i suficient per a la cobertura 
pressupostària.  
 
Aquesta convocatòria es finança amb fons propis procedents del pressupost 0,7 de la Universitat 
de València per a l'any 2020, per un import màxim de 80.000 euros, amb càrrec al capítol IV, 
especifica 20190003 de l'orgànica 4040059139. No obstant açò, la quantia total màxima de les 
ajudes té caràcter estimatiu i estarà condicionada a l'existència de crèdit adequat i suficient en el 
pressupost de la Universitat de València per a l'exercici 2020. 
 
Tercer 
Contra aquesta resolució, que esgota la via administrativa, es podrà interposar recurs potestatiu de 
reposició en el termini d'un mes des de l'endemà a 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, 
comptats des de l'endemà de la seva publicació. 
 
València, 22 de octubre de 2019. 
 
 
 
 
 
 
Per delegació de la Rectora 
Carles Padilla Carmona 
Vicerector d'Internacionalització i Cooperació  
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Annex I 

 
Bases reguladores de la convocatòria de Beques Joves Investigadors 2020 

 
1. Objecte 
1.1. L'objecte d'aquesta convocatòria és la realització d'un treball de recerca per part de joves 
investigadors de països en vies de desenvolupament per a l'actualització científica o tècnica en un 
Departament o Institut de la Universitat de València, sota la direcció d'un/a professor/a doctor/a, 
que serà el seu tutor durant l'estada, de manera que permeta al beneficiari/a adquirir o ampliar 
coneixements, o l'aprenentatge de tècniques relacionades amb la seua activitat científica i/o 
professional. No és necessari que aquest treball estiga vinculat amb el projecte de tesi doctoral. 
1.2. Les beques regulades en aquesta convocatòria estan destinades a joves investigadors 
procedents de de països i poblacions prioritzats de cooperació al desenvolupament de la Universitat 
de València. Es consideren països en vies de desenvolupament a l'efecte d'aquesta convocatòria els 
relacionats a continuació: 

ALGÈRIA 
BOLÍVIA 
BURKINA FASO 
TXAD 
COLÒMBIA 
CUBA 
EQUADOR 
EL SALVADOR 
ETIÒPIA 
FILIPINES  

GUATEMALA  
HAITÍ 
HONDURES 
ÍNDIA 
KENYA 
MALI 
EL MARROC 
MAURITÀNIA 
MOÇAMBIC 
NICARAGUA  

NIGER 
PALESTINA  
PARAGUAI 
PERÚ 
POBLACIÓ SAHRAUÍ 
REP. DOMINICANA 
SENEGAL 
SUDAN 
SUDAN DEL SUD 
TUNÍSIA 

 
2. Requisits generals  
Per ser beneficiari/a de les beques s'haurà de reunir els següents requisits generals: 
2.1. Tenir la nacionalitat d'un país en desenvolupament, segons la classificació del llistat de països 

a la base 1. 
2.2. No posseir la nacionalitat espanyola, ni tenir doble nacionalitat espanyola i d'un dels països 

indicats en la base 1.2.  
2.3. No posseir un permís de residència a Espanya. 
2.4. Les persones que sol·liciten la beca no podran incórrer en cap de les circumstàncies recollides 

en l'article 13.2 de la Llei 38/2003, General de Subvencions. 
Els requisits s'han de posseir al moment de finalització del termini de sol·licituds. 
 
 



                                      

 
 

 
  4 

 

3. Requisits específics  
Per ser beneficiari/a de les beques s'haurà de reunir els següents requisits específics: 
3.1. Haver nascut amb posterioritat al 31 de desembre de 1979.  
3.2. Estar en possessió del títol de llicenciatura, grau, mestratge o equivalent. 
3.3. Estar vinculats, per matrícula d'estudis de doctorat o per relació contractual, a un Departament 

d'una Universitat d'un dels països recollits a la base 1.2. 
3.4. Tenir l'acceptació d'un tutor de la Universitat de València, que haurà de ser professor doctor, 

adscrit a un Departament o Institut de la mateixa. El llistat de personal pot consultar-se en el 
directori de la UNIVERSITAT DE VALÈNCIA. El Servei de Relacions Internacionals i Cooperació 
no tramitarà la cerca de tutors. 

 
4. Exclusions i incompatibilitats 
4.1. Queden exclosos d'aquestes beques les/els estudiants que hagueren obtingut la condició de 

becari de qualsevol de les beques de cooperació convocades pel Vicerectorat 
d'Internacionalització i Cooperació de la Universitat de València en anteriors convocatòries. 

4.2. Només s'admetrà una candidatura per tutor. 
4.3. Es concedirà un màxim de dues beques per Departament de la Universitat de València, llevat 

que no hi haguera candidats per a altres departaments. 
4.4. Aquestes beques són incompatibles amb qualsevol altra beca o ajuda a l'estudi convocada per 

qualsevol institució pública o privada per a la mateixa finalitat. En particular, són incompatibles 
amb les beques del Ministeri d'Educació, Cultura i Esport, les beques de la Generalitat 
Valenciana, amb les Ajudes a l'estudi de la Universitat de València i amb les ajudes de l'Agència 
Espanyola de Cooperació Internacional per al Desenvolupament. 

 
5. Nombre de beques 
La Universitat de València finançarà un màxim de 18 beques per a l'any 2020. El nombre de beques 
podrà ser incrementat com a conseqüència d'una generació, una ampliació o una incorporació de 
crèdit, o de l'existència de romanents d'altres convocatòries finançades a càrrec del mateix crèdit 
o a crèdits inclosos en el mateix programa o programes del mateix servei, que no requerirà nova 
convocatòria, de conformitat amb el previst en l'article 68, apartat 2, lletra a, del Reglament de la 
Llei General de Subvencions. 
 
6. Durada 
6.1. El període de gaudi de la beca serà d'un màxim de tres mesos consecutius, i haurà de realitzar-

se obligatòriament en un d'aquests períodes establits: 
• Primer període: de l'1 d'abril al 30 de juny de 2020 
• Segon període: de l'1 de setembre al 30 de novembre de 2020. 

https://www.uv.es/uvweb/universidad/es/directorio/departamentos-1285846794927.html
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6.2. El període d'estada ha de seleccionar-se en l'imprés de sol·licitud pel becari i estarà acordat 
amb el professor tutor. Només podrà modificar-se, a criteri del Servei de Relacions 
Internacionals i Cooperació, per la disponibilitat del Col·legi Major. 

6.3. Aquestes beques tenen caràcter improrrogable. 
 
7. Dotació econòmica 
7.1. La beca subvenciona els següents conceptes: 

7.1.1. Desplaçament: es proporcionarà el bitllet d'avió d'anada i tornada, en classe turista, 
entre un aeroport situat en el país de residència del becari i la ciutat de València. La 
beca no inclou el pagament de taxis ni cap altre tipus de desplaçament realitzat en el 
país d'origen del becari. 

7.1.2. Allotjament i manutenció, d'acord amb les següents previsions:  
a) Es gaudirà d'una estada en règim de pensió completa en el Col·legi Major indicat 

per la Universitat de València durant el període establit en el punt 6 d'aquestes 
bases.  

b) El tipus d'habitació que el becari gaudirà serà d'acord a la disponibilitat del Col·legi 
Major corresponent 

7.1.3. Segur de repatriació i segur d'assistència mèdica no farmacèutic en les condicions que 
es recullen en la pòlissa subscrita per la Universitat de València amb la companyia 
asseguradora corresponent, per a malalties no contretes amb anterioritat a l'inici de la 
beca. 

7.2. La beca no comprendrà el finançament de cursos de doctorat, màsters o uns altres, ni 
l'exempció de taxes de matrícula. 

 
8. Presentació de sol·licituds  
8.1. Les persones interessades presentaran una única sol·licitud a través de la seu electrònica de la 
UNIVERSITAT DE VALÈNCIA, formulari "on-line" ENTREU.  
A continuació haurà de seguir els passos següents:  

1. Accés a la sol·licitud telemàtica (triant la 3a opció) USUARI DE LA SEU,  
2. Triar l'opció SOL·LICITAR ACCÉS i omplir les dades de cada una de les pestanyes.  
3. Li serà enviat al seu correu electrònic l'usuari i contrasenya d'accés a la sol·licitud.  
4. Una vegada omplit aquest procés, el sol·licitant podrà completar el procés electrònic de 

registre de la sol·licitud en USUARI GENÈRIC DE LA UNIVERSITAT, acompanyant la 
documentació preceptiva en format electrònic. Conclòs el procés de registre electrònic, es 
podrà obtindre una còpia de l'imprés oficial que inclourà un nombre que identifica la 
sol·licitud i un resum digital que garantix la integritat de la mateixa. 

 
 
 

http://entreu.uv.es/uvEntreuWeb/
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9. Documentació 
9.1. La documentació a aportar obligatòriament per tots els sol·licitants en l'imprés de l'aplicació 

electrònica és:  
9.1.1. Còpia del passaport. El passaport ha d'estar en vigor i el nombre s'indicarà també en 

l'imprès electrònic de sol·licitud.  
9.1.2. Còpia del títol universitari oficial. 
9.1.3. Memòria del projecte d'investigació. 
9.1.4. Carta de la Universitat o Centre d'Investigació d'origen, traduïda a l'espanyol, 

certificant la seua vinculació amb la mateixa, d'acord amb el que establix la base 3.3.  
9.1.5. Carta d'acceptació del tutor responsable de la Universitat de València establint les 

dates de l'estada, el vistiplau al projecte de treball i la relació del dit projecte amb la 
seua línia d'investigació. 

9.2. Els documents indicats en els punts 9.1.2 a 9.1.5 hauran d'estar traduïts a l'espanyol o al 
valencià. 

9.3. Les sol·licituds en què no consten aquestos tres documents quedaran excloses automàticament 
i no seran valorades per la Comissió d'avaluació de les beques.  

9.4. Es podrà sol·licitar amb posterioritat, per part del Servei de Relacions Internacionals i 
Cooperació, la presentació dels documents originals per a comprovar l'autenticitat dels mèrits 
al·legats. 

 
10. Termini de presentació de sol·licituds.  
10.1. El termini de presentació de les sol·licituds serà d'un mes des de l'endemà de la data de 

publicació de la convocatòria en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana (DOGV).  
10.2. La convocatòria també es publicarà en el tauler d'anuncis de la Universitat de València i en la 

pàgina web de cooperació de la Universitat de València: http://www.uv.es/coop 
 
11. Criteris de valoració i assignació de beques 
Els criteris per a l'establiment de l'orde de prelació entre les sol·licituds presentades seran els 
següents: 
11.1. Currículum: fins a 2 punts. 

11.1.1. Títol màster (fins a 1 punt) 
11.1.2. Publicacions científiques indexades (fins a 1 punts) 

11.2. Memòria del projecte d'investigació: fins a 5 punts: 
11.2.1 Antecedents i estat actual del tema, bibliografia més rellevant (fins a 1 punt). 
11.2.2. Objectius concrets de la investigació (fins a 1 punt). 
11.2.3. Metodologia (fins a 1 punt). 
11.2.4. Pla de treball (fins a 1 punt). 
11.2.5. Pla de difusió (fins a 1 punt). 

http://www.uv.es/coop
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11.3. Valoració de la vinculació del projecte proposat amb les línies d'investigació del tutor i/o del 
grup d'investigació d'acolliment: fins a 1,5 punts. 

11.4. Adequació del projecte proposat al compliment dels Objectius de Desenvolupament 
Sostenible al país d'origen: fins a 1,5 punts. 

El criteri d'assignació de les beques es regirà pel principi d'equitat geogràfica, per la qual cosa, en 
la mesura que siga possible, es respectarà la proporcionalitat en l'adjudicació de les beques entre 
les sol·licituds dels països de procedència dels estudiants. No podran adjudicar-se més de 3 beques 
a un país, excepte en el cas que queden beques desertes. 
 
12. Procediment de concessió de les beques 
12.1. El procediment de concessió de les beques es realitzarà en règim de concurrència competitiva, 

segons el que disposa l'article 22 de la Llei 38/2003, General de Subvencions. La dita Llei 
regirà en tot allò que siga aplicable i no estiga establit en estes bases.  

12.2. La concessió de les beques es farà per mitjà de la comparació de les sol·licituds presentades 
amb la finalitat d'establir una prelació segons els criteris de valoració fixats en estes bases i 
d'adjudicar les beques a aquells sol·licitants que hagen obtingut major valoració.  

12.3. Els sol·licitants que, complint els requisits establits en esta convocatòria, no resulten 
adjudicataris en el procediment d'una beca es constituiran en una llista de reserva 
degudament ordenada segons els mencionats criteris, per a substituir les inicialment 
aprovades en el cas que la renúncia expressa dels beneficiaris deixe vacants. 

 
13. Instrucció i resolució de la convocatòria de beques  
13.1. La instrucció del procediment de concessió de les beques es realitzarà pel Servici de Relacions 

Internacionals i Cooperació de la Universitat de València.  
13.2. El lloc de publicació dels actes administratius relacionats amb esta convocatòria serà el tauler 

d’anuncis de la Universitat de València. 
13.3. L'avaluació de les sol·licituds, d'acord amb els criteris de valoració establits en aquestes bases, 

serà realitzada per una Comissió de Valoració que estarà formada pels membres següents:  
- El Vicerector d'Internacionalització i Cooperació, o persona en qui delegue, que actuarà com 

a President. 
- La Delegada de la Rectora per a Cooperació, o persona en qui delegue. 
- El Cap de Servici de Relacions Internacionals i Cooperació, o persona en qui delegue, que 

actuarà com a Secretari. 
13.4. El Vicerector d'Internacionalització i Cooperació resoldrà la present convocatòria d'ajudes. En 

tot cas, la resolució es dictarà dins del termini establit de sis mesos per l'article 25 de la Llei 
38/2003 General de Subvencions.  

13.5. La resolució de concessió es publicarà, amb efectes de notificació en el tauler d'anuncis de la 
Universitat de València, d'acord amb l'article 45 de la Llei 35/2015 de Procediment 
Administratiu Comú de les Administracions Públiques. 
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13.6. El Vicerector d'Internacionalització i Cooperació resoldrà les incidències que es produïsquen 
durant el període de gaudi de les beques. 

 
14. Obligacions de los/as beneficiarios/as 
14.1. Comunicar l'acceptació de la beca i les seues condicions en els 5 dies següents a la publicació 

de la seua concessió, per mail a coop@uv.es. 
14.2. Obtindre els visats i permisos corresponents que exigix la legislació espanyola en matèria 

d'estrangeria. El cost de la tramitació dels dits documents serà assumit pels propis 
interessats.  

14.3. Entregar en el Servei de Relacions Internacionals i Cooperació de la Universitat de València, 
durant la primera setmana d'estada, la següent documentació: 
• Informe d'incorporació al Departament/Institut signat pel Tutor responsable, que s'inclou 

com a Annex II. 
• Passaport per a la seua comprovació 
• Bitllets d'avió 

14.4. Complir les normes establides en les bases d'esta convocatòria i estar subjectes a les mateixes 
condicions que els becaris d'investigació. 

14.5. Disfrutar de la beca dins dels terminis establits en les bases d'aquesta convocatòria.  
14.6. Desenvolupar la investigació objecte de la beca amb aprofitament.  
14.7. Realitzar l'estada íntegrament en la Universitat de València. 
14.8. Acceptar les normes de règim intern del Col·legi Major i dur a terme les seues actuacions 

assumint els objectius del Col·legi. L'expulsió del mateix suposarà la rescissió automàtica de 
la beca, havent de reintegrar la quantitat percebuda.  

14.9. Comunicar al Servici de Relacions Internacionals i Cooperació de la Universitat de València, de 
forma immediata, l'obtenció d'altres subvencions o ajudes que financen l'activitat per a la 
qual se sol·licita la beca. 

14.10. Col·laborar en aquelles iniciatives que sorgisquen de la Universitat de València d'avaluació 
del programa.  

14.11. Informar, a petició de la Universitat de València, respecte d'això de la contribució al 
desenvolupament humà i sostenible en el seu àmbit d'especialitat i geogràfic. 

14.12. Tornar al país d'origen una vegada finalitzada la beca, després del lliurament en el Servei de 
Relacions Internacionals i Cooperació de l'informe final de la beca (Annex III) emplenat pel 
Tutor. 

14.13. Complir els criteris de seguretat que marca la Universitat de València per a la salvaguarda de 
la privacitat, confidencialitat i seguretat de la informació, i estarà obligat a guardar secret 
respecte al que puga rebre y/o accedir directament o indirectament com resultat de l'exercici 
de les beques. En general, qualsevol informació sobre les pràctiques realitzades, com també 
qualsevol dada de caràcter personal, serà considerada com a confidencial. Esta obligació 
persistirà durant la validesa de la beca i es mantindrà vigent inclús després de la seua 

mailto:coop@uv.es
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finalització. L'incompliment d'esta obligació determinarà les responsabilitats administratives, 
civils i penals previstes en la llei. 

14.14. Qualsevol incompliment que puga considerar-se abusiu per part del becari, determinarà la 
pèrdua de la condició de becari i dels drets associats a la beca. 

14.15. Participar i col·laborar en les accions de cooperació que se'ls sol·licite des de la Universitat 
de València. 

 
15. Obligacions del tutor.  
15.1. Proporcionar al candidat una carta d'acceptació en què consten les dates de l'estada, el 

vistiplau al projecte de treball i la relació del dit projecte amb la seua línia d'investigació.  
15.2. Tutorizar al becari durant l'estada en el Departament o Institut de la Universitat de València, 

i comunicar qualsevol incidència al Servei de Relacions Internacionals i Cooperació de la 
Universitat de València. 

15.3. Dirigir el treball d'investigació, que anirà destinat a l'actualització científica o tècnica, de 
manera que permeta al beneficiari/a adquirir o ampliar coneixements, o l'aprenentatge de 
tècniques relacionades amb la seua activitat científica y/o professional. No cal que el dit 
treball estiga vinculat amb un projecte de tesi doctoral. 

15.4. Emplenar l'informe d'incorporació del becari (Annex II) i l'informe final de la beca (Annex III) 
perquè el becari els entregue al Servei de Relacions Internacionals i Cooperació de la 
Universitat de València. 

 
16. Crèdit assignat  
Aquesta convocatòria es realitza pel procediment de tramitació anticipada previst en l'article 56 del 
Reial decret 887/2006, de 21 de juliol, pel qual s'aprova el Reglament de la Llei 38/2003 General de 
Subvencions, de manera que s'efectue l'adjudicació definitiva i el pagament de les beques en 
l'exercici 2018. En aquest sentit, es fa constar que en els pressupostos de la Universitat de València 
dels exercicis anteriors, existeix normalment crèdit adequat i suficient per a la cobertura 
pressupostària.  
Aquesta convocatòria es finança amb fons propis procedents del pressupost 0,7 de la Universitat 
de València per a l'any 2020, per un import màxim de 80.000 euros, amb càrrec al capítol IV, 
especifica 20190003 de l'orgànica 4040059139. No obstant açò, la quantia total màxima de les 
ajudes té caràcter estimatiu i estarà condicionada a l'existència de crèdit adequat i suficient en el 
pressupost de la Universitat de València per a l'exercici 2020. 
 
17. Reclamacions  
Davant aquesta convocatòria i davant la resolució de concessió, que esgoten la via administrativa, 
podrà interposar-se, conforme a l'art. 123 de la llei 39/2015, recurs potestatiu de reposició, en el 
termini d'un mes explicat 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 
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el termini de dos mesos explicats des de l'endemà a la seua notificació o publicació davant els òrgans 
de la jurisdicció contenciós administrativa de la Comunitat Valenciana. 
 
18. Dades de caràcter personal. 
18.1.- Dades del Responsable 

Universitat de València Estudi General  
CIF: Q4618001D  
Avda. Blasco Ibáñez 13  
46010 Valencia  
lopd@uv.es  

18.2.- Finalitats i base jurídica del tractament  
 En compliment del que es disposa en Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del 

Consell de 27 d'abril de 2016 relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al 
tractament de dades personals i a la lliure circulació d'aquestes dades, li informem que les 
dades personals subministrades en aquest procés s'incorporaran als sistemes d'informació 
de la Universitat de València que procedisquen, amb la finalitat de gestionar i tramitar la 
sol·licitud de la beca de conformitat amb l'establit en la Llei 38/2003, de 17 de novembre, 
General de Subvencions. 

18.3.- Procedència de les dades  
 La Universitat de València únicament tractarà les dades proporcionades pel sol·licitant.  
18.4.- Destinataris de les dades personals  
 En el marc de la relació que s'estableix amb motiu de la sol·licitud de la beca, s'informa que 

se cediran les dades estrictament necessàries en els següents suposats i per a les finalitats 
següents: 
- Publicació de la resolució de concessió en el tauló oficial de la Universitat de València. 

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

- Publicació dels beneficiaris, import i objecte de la Beca en el portal de transparència de la 
Universitat de València (www.uv.es/transparencia), en compliment de l'establit en 
l'article 8.1 a) 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 i) de la Llei 2/2015, de 2 d'abril, de Transparència, 
Bon Govern i Participació Ciutadana de la Comunitat Valenciana.  

- A la Base de dades Nacional de Subvencions (BDNS), en compliment de l'establit en 
l'article 20 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions. 

18.5.- 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 concurrents als quals no es concedisca la Beca, les dades es conservaran durant 
els períodes previstos en la legislació administrativa en garantia dels drets dels concurrents.  
B. Quant als concurrents als quals se'ls concedisca la Beca, les dades es conservaran durant 
tot el període vinculat a la gestió de la convocatòria, s'incorporaran si escau a l'expedient de 
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l'estudiant i es conservaran amb finalitats d'acreditació i certificació de la concessió i de 
qualsevol altre mèrit acadèmic relacionat.  

18.6.- Drets  
 Les persones que proporcionen dades tenen dret a sol·licitar al responsable del tractament 

l'accés a les seues dades personals, i la seua rectificació o supressió, o la limitació del seu 
tractament, o 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 l'enviament d'un 
correu electrònic dirigit 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, si escau, 
documentació acreditativa de la sol·licitud, dirigit al Delegat de Protecció de Dades en la 
Universitat de València. 

18.7.- 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 para 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 una reclamació davant 
l'autoritat de control competent.  

18.8.- Polítiques de privadesa de la Universitat de València  
 Poden consultar-se nostres polítiques de privadesa en http://links.uv.es/qBf2qd6  
 
 
 
 
 

http://links.uv.es/qBf2qd6
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