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Resolució de 14 d’octubre de 2021, del Vicerector d'Internacionalització i Cooperació de la 
Universitat de València, per la qual es convoquen les Borses de viatge del Màster de 
Cooperació al Desenvolupament per al curs 2021-2022. 
 
La Cooperació Universitària al Desenvolupament és part essencial del compromís social de la 
Universitat de València, la labor de la qual per aconseguir el desenvolupament humà i sostenible 
del país amb el qual es coopera està vinculada a la docència i la recerca, el seu àmbit natural 
d'actuació. 
 
El Pressupost 0’7 de la Universitat de València destina una partida a proporcionar ajudes de 
viatge als estudiants del Màster Universitari de Cooperació al Desenvolupament de la Universitat 
de València per a la realització de les pràctiques externes. L'objectiu d'aquestes ajudes és 
facilitar la mobilitat dels beneficiaris, de manera que puguin realitzar les pràctiques externes en 
algun dels països prioritaris de cooperació al desenvolupament. 
 
El Vicerector d'Internacionalització i Cooperació de la Universitat de València, fent ús de les 
atribucions que li confereix l'article 37.6 del Reglament d'Execució Pressupostària de la 
Universitat de València per a 2021, així com la Resolució de 12 de gener de 2021 (DOGV núm. 
8999 de 18 de gener de 2021), 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 Borses de viatge del Màster Universitari de Cooperació al Desenvolupament per al 
curs acadèmic 2021-2022 i aprovar les bases que regulen aquesta convocatòria, incloses com a 
Annex I d'aquesta resolució. 
 
Segon 
La present convocatòria es finança amb fons propis procedents del Pressupost 0,7 Una Nau de 
Solidaritat de la Universitat de València per a l'any 2021 amb càrrec al capítol IV, per un import 
de 15.000 euros, clau específica 20210003 de l'orgànica 4040059139. 
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Tercer 
Contra aquesta resolució, que esgota la via administrativa, es podrà interposar, conforme a 
l'article 123 de la Llei 39/2015, recurs potestatiu de reposició, en el termini d'un mes des de 
l'endemà a la seva publicació, davant al mateix òrgan que dicti la resolució, o bé directament 
recurs contenciós administratiu enfront dels òrgans de la jurisdicció contenciós administrativa 
de la Comunitat Valenciana en el termini de dos mesos, explicats des de l'endemà a la seva 
publicació. 
 
València, 14 d’octubre de 2021. 
 
 
 
 
 
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 Borses de viatge del Màster Universitari de 
Cooperació al Desenvolupament per al curs acadèmic 2021-2022. 
 
1. Objecte. 
Les Borses de viatge del Màster Universitari de Cooperació al Desenvolupament tenen per 
objecte facilitar la mobilitat de l'alumnat del Màster Universitari en Cooperació al 
Desenvolupament per a la realització de pràctiques de les assignatures Pràctiques Externes I i 
Pràctiques Externes II. D'acord amb la naturalesa pròpia d'aquests estudis, les pràctiques 
consistiran en una estada formativa en algun dels països prioritaris de cooperació, que són, a 
l'efecte d'aquesta convocatòria, els següents: 
 

ALGÈRIA 
BOLÍVIA 
BURKINA FASO 
TXAD 
COLÒMBIA 
CUBA 
L'Equador 
EL SALVADOR 
ETIÒPIA 
FILIPINES 

GUATEMALA  
HAITÍ 
HONDURES 
L'Índia 
KENYA 
MALI 
EL MARROC 
MAURITÀNIA 
MOÇAMBIC 
NICARAGUA 

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

 
2. Requisits generals. 
Podrà ser beneficiari d'aquesta beca l'alumnat de la Universitat de València que compleixi els 
següents requisits: 
2.1. Haver estat matriculat durant el curs 2020-2021 en el primer curs del Màster Universitari 

de Cooperació al Desenvolupament de la Universitat de València. 
2.2. Estar matriculat durant el curs 2021-2022 en el segon curs del Màster Universitari de 

Cooperació al Desenvolupament de la Universitat de València i tenir superats els 60 
crèdits del primer curs. 

2.3. Tenir assignada una pràctica curricular integrada, confirmada per l'entitat d'acolliment 
corresponent i per la Comissió de Pràctiques del Centre. 

2.4. Complir qualsevol altre requisit i/o criteri que s'estableixi per a la realització de les 
pràctiques curriculars integrades en la corresponent titulació.  

2.5. Ser titular d'un compte bancari a Espanya. 
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2.6. Les persones que sol·liciten la beca no podran incórrer en cap de les circumstàncies 
recollides en els articles 13 i 14 de la Llei 38/2003, General de Subvencions. 

 
3. Durada.  
3.1. Les ajudes hauran de gaudir-se durant el curs acadèmic 2021-2022, i concretament entre el 
dia 1 de gener de 2022 i el 31 de maig de 2022. 
3.2. La durada de les pràctiques, depenent de l'itinerari triat, serà la següent: 

3.1.1  Itinerari Investigador: una estada d'un mínim de sis setmanes consecutives (240 
hores). 

3.1.2. Itinerari Professional: una estada d'un mínim de dotze setmanes consecutives 
(420 hores). 

 
4. Dotació econòmica. 
4.1  Les borses de viatge consten d'una dotació econòmica d'única que es determina en funció 

del país de destinació: 
PAÍS ZONA IMPORT 

ALGÈRIA NORD AFRICA 1.000 € 
BOLÍVIA AMÈRICA 1.500 € 
BURKINA FASO AFRICA 1.500 € 
TXAD AFRICA 1.500 € 
COLÒMBIA AMÈRICA 1.500 € 
CUBA AMÈRICA 1.500 € 
L’EQUADOR AMÈRICA 1.500 € 
EL SALVADOR AMÈRICA 1.500 € 
ETIOPIA AFRICA 1.500 € 
FILIPINES ASIA 1.500 € 
GUATEMALA AMÈRICA 1.500 € 
HAITÍ AMÈRICA 1.500 € 
HONDURES AMÈRICA 1.500 € 
L’ÍNDIA ASIA 1.500 € 
KENYA AFRICA 1.500 € 
MALI AFRICA 1.500 € 
EL MARROC NORD AFRICA 1.000 € 
MAURITÀNIA AFRICA 1.500 € 
MOÇAMBIC AFRICA 1.500 € 
NICARAGUA AMÈRICA 1.500 € 
NIGER AFRICA 1.500 € 
PALESTINA NORD AFRICA 1.000 € 
PARAGUAI AMÈRICA 1.500 € 
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EL PERÚ AMÈRICA 1.500 € 
POBLACIÓ SAHARAUÍ NORD AFRICA 1.000 € 
REP. DOMINICANA AMÈRICA 1.500 € 
EL SENEGAL AFRICA 1.500 € 
SUDÁN AFRICA 1.500 € 
SUDAN DEL SUD AFRICA 1.500 € 
TUNÍSIA NORD AFRICA 1.000 € 

 
4.2. El pagament de l'ajuda es realitzarà per transferència bancària, després de la justificació 

del viatge amb l'aportació de la següent documentació: 
a) Factura pagada o justificant d'abonament del transport realitzat i els bitllets originals 

(targetes d'embarqui). 
b) Informe final de les activitats realitzades (Annex III) amb el vistiplau de la Professora 

coordinadora de les pràctiques externes. 
 
5. Exclusions i incompatibilitats. 
5.1. Aquestes beques són incompatibles amb qualssevol altres beneficis de la mateixa finalitat 

que puguin rebre's d'altres entitats o persones públiques o privades. 
5.2. Queden exclosos d'aquestes beques els estudiants que haguessin obtingut la condició de 

becari en alguna de les beques de cooperació al desenvolupament convocades 
anteriorment per la Universitat de València. 

5.3. Queda exclosos d'aquestes beques els beneficiaris que realitzin les pràctiques al seu país 
d'origen. 

 
6. Presentació de sol·licituds i terminis. 
6.1. Les sol·licituds es presentaran per registre electrònic de la Universitat de València en: 

https://webges.uv.es/uvEntreuWeb/menu.jsp?idtramite=EXPSOLP2U 
En la pestanya "General" les dades a completar són: 

Tipus Unitat:          Serveis universitaris i Serveis Centrals 
Òrgan al qual es dirigeix:   Servei de Relacions Internacionals i Cooperació 
Tramitació desitjada:     Gestions específiques de la unitat: 

Borses viatge M.U. Cooperació 
En la pestanya "Fitxers adjunts" s'aportarà la documentació relacionada en la base 7 de la 
convocatòria. 

6.2. El termini de presentació de les sol·licituds serà de un mes des de l'endemà de la data de 
publicació de la convocatòria en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana. 

6.3. En els casos d'omissió o error en la presentació de la sol·licitud o en la documentació 
requerida en el punt 10 d'aquestes bases, es donarà un termini de 10 dies perquè s'esmeni 
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la falta o s'aporti la documentació preceptiva, fent constar que en cas de no esmenar les 
omissions o errors en la sol·licitud i en la presentació de documentació en el termini de 
deu dies, s'entendrà que els sol·licitants desisteixen de la seva sol·licitud, d'acord amb el 
que disposa l'article 68 de la Llei 39/2015, del Procediment Administratiu Comú de les 
Administracions Públiques. 

 
7. Documentació. 
La documentació a presentar serà la següent 
7.1. Imprés de sol·licitud, inclòs com a Annex II. En l'imprés es detallarà el pla de treball de 

les pràctiques a realitzar, que ha de coordinar-se amb l'organització amb la qual es 
realitzen les pràctiques. 

7.2. Còpia del DNI o passaport. 
7.3. Document acreditatiu del compte bancari en el qual consti el titular del compte i l'IBAN. 
 
8. Criteris de concessió i comissió de valoració. 
8.1. El procediment de concessió de les beques es realitzarà en règim de concurrència 

competitiva, mitjançant la comparació de les sol·licituds presentades a fi d'establir una 
prelació entre les mateixes. 

8.2. El criteri d'avaluació de les sol·licituds serà: 
8.2.1. La nota mitjana de l'expedient acadèmic del primer curs del màster, fins a 10 

punts. 
8.2.2. Valoració del pla de treball de les pràctiques a realitzar, fins a 1 punt. 

8.3. La comissió de valoració, que pot estar assistida per avaluadors tècnics, estarà integrada 
per: 
a) La Delegada de la Rectora per a la Cooperació o persona en qui delegui. 
b) La Directora del M.U. en Cooperació al Desenvolupament o persona en qui delegui. 
c) El Cap del Servei de Relacions Internacionals i Cooperació o persona en qui delegui, 

que actuarà com a secretari. 
 
9. Instrucció i resolució. 
9.1. La instrucció del procediment de concessió de les beques es realitzarà pel Servei de 

Relacions Internacionals i Cooperació de la Universitat de València. 
9.2. El lloc de publicació de qualsevol acte administratiu relacionat amb aquesta 

convocatòria serà el tauló oficial d'anuncis de la Universitat de València 
https://tauler.uv.es/ 

9.3. El Vicerector d'Internacionalització i Cooperació de la Universitat de València resoldrà la 
present convocatòria de beques després d'haver comprovat el compliment dels requisits 
especificats en aquesta convocatòria, en els termes que preveu l'article 25 de la citada 
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Llei 39/2015 i vista la proposta de la comissió de valoració. En qualsevol cas, la resolució 
es farà dins dels terminis establerts per l'article 25 de la Llei 38/2003, General de 
Subvencions. 

9.4. 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, explicats des de l'endemà de la seva 
publicació. 

9.5. La resolució de concessió es publicarà, amb efectes de notificació, en el tauló oficial de 
la Universitat de València https://tauler.uv.es/ i a la pàgina web de cooperació de la 
Universitat de València http://www.uv.es/coop d'acord amb el article 45 de la Llei 
39/2015, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques. 

9.6. Els sol·licitants que, complint els requisits establerts en aquesta convocatòria, no 
resultin adjudicataris en el procediment d'una beca es constituiran en una llista de 
reserva degudament ordenada segons els esmentats criteris, per substituir renúncies o 
baixes. 

 
10. Acceptació de les borses de viatge. 
Els adjudicataris de les borses de viatge hauran de formalitzar l'acceptació de la de l'ajuda en 
el termini de 10 dies des de la comunicació d'haver estat beneficiari, a través del mail 
coop@uv.es 
 
11. Obligacions dels becaris. 
Els adjudicataris de les beques tindran les següents obligacions: 
11.1. Complir les normes establertes a les bases d'aquesta convocatòria. 
11.2. Realitzar el pràcticum durant tot el període mínim requerit en una única destinació. 
11.3. Obtenir la documentació necessària per a l'entrada i estada al país de destinació, 

inclosos els visats i assegurances. 
11.4. Aportar la documentació justificativa de la realització de l'activitat formativa en el 

termini màxim de 15 dies de la finalització de la mateixa. 
11.5. Cursar i finalitzar amb aprofitament els estudis pels quals obté l'ajuda. L'abandó del 

curs o expulsió del mateix suposaran la rescissió automàtica de l'ajuda, havent de 
reintegrar la subvenció concedida. 

11.6. Comunicar al Servei de Relacions Internacionals i Cooperació de la Universitat de 
València, de forma immediata, l'obtenció d'altres subvencions o ajudes que financin 
l'activitat per la qual se sol·licita la beca. 
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11.7 Aquelles que estableix l'article 14 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de 
Subvencions. 

 
12. Crèdit assignat. 
La present convocatòria es finança amb fons propis procedents del Pressupost 0,7 Una Nau de 
Solidaritat de la Universitat de València per a l'any 2019 amb càrrec al capítol IV, per un import 
de 15.000 euros, clau específica 20190003 de l'orgànica 4040059139. 
 
13.-Dret a la informació en la recollida de dades de caràcter personal. 
13.1. Finalitat i condicions del tractament: En compliment del que es disposa en el 

Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell de 27 d'abril 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 seves dades s'incorporaran als 
sistemes d'informació de la Universitat de València que procedeixin, amb la finalitat 
de gestionar i tramitar les sol·licituds de conformitat amb l'establert en la Llei 38 /
 2003 de 17 de novembre General de Subvencions. 

13.2. Responsable del tractament i dades de contacte del delegat de protecció de dades: el 
responsable del tractament de les dades relacionades amb la gestió d'aquestes ajudes 
és la Universitat de València. 

Delegat de Protecció de Dades 
Ed. Rectorat 
Av.Blasco Ibañez, 13 
VALÈNCIA 46010 
lopd@uv.es 

13.3. Es preveuen les següents comunicacions de dades personals sense consentiment de 
l'afectat / a: 
a) Publicació de la resolució de concessió en el tauló oficial de la Universitat de 

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

b) Publicació dels beneficiaris, import i objecte de l'ajuda al portal de transparència de 
la Universitat de València (www.uv.es/transparencia) en compliment de l'establert 
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. 

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

d) A entitats bancàries, si escau, per al pagament de les ajudes. 
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13.4 Termini de conservació de les dades: les dades es conservaran i seran si escau 
cancel·lats d'acord amb els següents criteris: 
a) Quant als aspirants que no siguin seleccionats les dades es conservaran durant els 

períodes previstos en la legislació administrativa en garantia dels drets dels 
concurrents. 

b) Quant als aspirants seleccionats les dades es conservaran durant tot el període 
vinculat a la gestió de les ajudes, s'incorporaran si escau al expedient de 
l'estudiant i es conservaran amb finalitats d'acreditació i certificació de la 
concessió d'ajudes i de qualsevol altre mèrit acadèmic relacionat. 

13.5. Drets: les persones que proporcionin dades tenen dret a sol·licitar al responsable del 
tractament l'accés a les seves dades personals, i la seva 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 un correu electrònic dirigit a lopd@uv.es remès 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, dirigit al Delegat de 
Protecció de Dades en la Universitat de València. 

13.6. 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 una reclamació davant l'autoritat de control competent. 

13.7. Polítiques de privacitat de la Universitat de València Les nostres polítiques de privacitat 
es poden consultar en http://links.uv.es/qbf2qd6 
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