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RESOLUCIÓ DE 16 DE MAIG DE 2018, DE LA VICERECTORA D'ESTUDIS I
POLÍTICA LINGÜÍSTICA DE LA UNIVERSITAT DE VALENCIA, PER LA QUAL ES
CONVOQUEN LES AJUDES PER A CURSOS DE POSTGRAU PROPIS DE LA
UNIVERSITAT DE VALENCIA CORRESPONENT A L' ANY ACADEMIC 2107-2018 I
S'ESTABLEIXEN LES BASES QUE LA REGULEN.
La Universitat de Valencia té per missió impartir els ensenyaments necessaris per a la formació deis
estudiants, la preparació per a l'exercici d'activitats professionals o artístiques i l'obtenció, si
s'escau, deis títols academics corresponents.
Així mateix, d'acord amb el que estableix I'article 138 deis seus Estatuts, la Universitat de Valencia
pot establir estudis destinats a l'obtenció de títols propis de postgrau. Aquests estudis van adres;ats a
I'aplicació professional deis sabers, al reciclatge deis titulats universitaris i a la formació permanent.
En aquestsentit, amb la finalitat de facilitar l'accés i la permanencia en els estudis universitaris deis
estudiants que dediquen una part del seu temps a adquirir coneixements específics a través
de !'oferta de títols propis, la Universitat de Valencia convoca aquestes ajudes per a cursar estudis
de postgrau propis.
Per tot aixo, el Vicerectorat d'Estudis i Política Lingüística de la Universitat de Valencia, d'acord
amb el que disposa l'article 8 deis Estatuts de la Universitat, aprovats pe! decret 128/04, de 30 de
julio], del Consell de la Generalitat, així com les disposicions de la llei 38/2003, de 17 de novembre,
general de subvencions, i el seu reglament, aprovat pe! Reial decret 887/2006, de 21 de julio!, i tot
complint l'article 29.j) del Reglament de títols propis de postgrau de la Universitat de Valencia,
aprovat per l'acord 205/2015, del Consell de Govem, de 29 de setembre

RESOL
Primer
Convocar ajudes per a estudiants matriculats en l'any acadernic 2017-2018 en estudis propis de la
Universitat de Valencia i aprovar les bases que el regulen, que estan en l'annex I d'aquesta
resolució.
Segon
En el pressupost de la Universitat de Valencia de l'exercici 2018 hi ha credit adequat i suficient per
a cobrir pressupostariament la despesá d'aquesta convocatòria de beques. Les ajudes es financen a
través del capítol VII del pressupost de la Universitat de Valencia per a 2018, organica
6660400000, Fundació Universitat-Empresa, per import de 157.694,20 euros.

Els credits assignats a la convocatòria es poden incrementar per les generacions, incorporacions o
ampliacions de les partides pressupostaries amb que es finarn;;a, sempre que s'hagen aprovat abans
de la resolució de la concessió. L'efectivitat de la quantitat addicional es condiciona a la declaració
de disponibilitat del credit. La distribució de la quantitat total maxima de les subvencions
convocades entre els credits pressupostaris assignats a la convocatoria tindra caracter estimatiu i per
alterar-la no es requerira fer una nova convocatoria, pero sí les modificacions que siguen procedents
en l' expedient de des pesa.
Contra aquesta resolució, que exhaureix la via administrativa, es pot interposar un recurs de
reposició davant el mateix organ que !'ha dictada en el termini d'un mes, comptador des de
l'endema de la seua publicació, o bé directament un recurs contenciós administratiu davant els
organs de la jurisdicció contenciosa administrativa de la Comunitat Valenciana en el termini de dos
mesos, comptadors des de l'endema de la seua publicació.
La (icerectora de Estudis i Política Lingüística
Per delegació de la ctora (DOCV de 17 d'abril de 2018)

sabe! Vázquez Navarro
Valencia, 16 de maig 2018

ANNEXI
BASES DE LA CONVOCATÒRIA
l. Objecte.
L'objecte d'aquesta convocatòria és concedir beques d'estudi destinades a cobrir un percentatge deis
preus públics de les matrícules que abonen els alumnes que es matriculen en els cursos de postgrau
propis de la Universitat de Valencia que s'impartisquen en l'any academic 2017-2018. El percentatge
de les taxes de matrícula per a la qua! es concedeix l'ajuda es determinara en funció del pressupost
disponible, d'acord amb el que disposa l'article 29.j) del Reglament de títols propis de postgrau de la
Universitat de Valencia, aprovat per l'acord 205/2015, del Consell de Govem, de 29 de setembre.
2. Beneficiaris.
2.1. Poden ser beneficiaris d'aquestes beques els estudiants que es matriculen en algun deis cursos
de postgrau propis impartits en l'any academic 2017-2018, aprovats tots d'acord amb el que
estableix l'article 8 del Reglament de títols propis de postgrau de la Universitat de Valencia,
aprovat per l'acord 205/2015, del Consell de Govem, de 29 de setembre.
2.2. Els estudiants que sol· liciten la beca no han d'estar en cap de les circumstancies de l'article
13.2 de la llei 38/2003, general de subvencions, ni en qualsevol d'aquelles que establisquen
aquestes bases.
3. Requisits de caracter economic i patrimonial.
3.1. Per a ser beneficiari de l'ajuda economica de la base primera s'aplicaran els llindars de renda i
patrimoni familiars que es fixen en els apartats següents.
3.2. Renda familiar.
a) La renda familiar per a aquesta ajuda s'obtindra per agregació de les rendes de cadascun deis
membres computables de la família que obtinguen ingressos de qualsevol naturalesa, calculades tal
com s'indica en els apartats següents i de conformitat amb la normativa reguladora de l'impost sobre
la renda de les persones fisiques. Per a aquesta convocatòria es computara l 'exercici 2016.
b) Per determinar la renda deis membres computables que hagen presentat la declaració de
l'impost sobre la renda de les persones físiques es procedira de la manera següent:
Primer.- Se sumara la base imposable general amb la base imposable de l'estalvi, excloent tots
els saldos nets negatius de guanys i perdues patrimonials del 2012 al 2015 i el saldo.net negatiu de
rendiments del capital mobiliari de 2012 a 2015, per integrar a la base imposable de l'estalvi.
Segon.- D'aquest resultat es restara la quota resultant de l'autoliquidació.
c) Per determinar la renda deis altres membres computables que obtinguen ingressos propis
i no hagen presentat la declaració de l'impost sobre la renda de les persones fisiques se seguira el
procediment indicat en el punt primer de l'apartat anterior, i del resultat obtingut es restaran els
pagaments a compte que s'hagen fet.
3.3. Membres computables.
a) Per calcular la renda familiar en aquesta convocatòria es consideren membres computables
de la família el pare i la mare, el tutor o l'encarregat de la guarda i la protecció del menor, si
s'escau; el sol· licitant, els germans solters menors de 25 anys que convisquen al domicili familiar a
31 de desembre de 2016, o els de major edat quan es tracte de discapacitats, així com els ascendents
deis pares que justifiquen la seua residencia al mateix domicili que els anteriors amb el certificat
municipal corresponent.
En el cas deis sol· licitants que constitui"squen unitats familiars independents també es
consideren membres computables el conjuge o, si s'escau, la persona a la qua! estiga unit per
analoga relació, així com els fills, si n'hi ha, que convisquen al mateix domicili.

b) En el cas de divorci o separació legal deis pares no es considerara membre computable el
que no convisca amb el sol·licitant de l'ajuda. No obstant aixo, té la consideració de membre
computable i sustentador principal, si s'escau, el nou conjuge o persona unida per analoga relació,
les rendes i el patrimoni de la qua! s'inclouran en el comput de la renda i el patrimoni familiars.
Quan el regim de custodia deis fills siga el de custodia compartida, es consideraran membres
computables el pare i la mare del sol·licitant de la beca, els seus fills comuns i els ascendents del
pare i de la mare que justifiquen la seua residencia en el mateix domicili que els anteriors amb. el
certificat municipal corresponent.
c) En els suposits en que el sol·licitant de la beca siga un menor en situació d'acolliment, és
aplicable a la família d'acolliment el que es disposa en els paragrafs anteriors. Els majors d'edat es
consideren no integrats en la unitat familiar a aquest efecte.
d) En els casos en que el sol·licitant al· legue la seua emancipació o independencia familiar i
economica, siga quin siga el seu estat civil, ha d'acreditar fefaentment que disposa de mitjans
economics propis suficients que penneten aquesta independencia, així com la titularitat o el lloguer
del seu domicili habitual. La comissió avaluadora sera l'encarregada de valorar si el sol·licitant ha
acreditat fefaentment la seua independencia economica
3.4. Deduccions de la renda familiar.
Per poder aplicar les deduccions que s'indiquen en els paragrafs següents cal acreditar que les
situacions que donen dret a la deducció es donaven a 31 de desembre de 2016.
Quan es trobe la renda familiar per a la beca d'acord amb el que estableixen els articles
anteriors s'aplicaran les deduccions següents:
a) El cinquanta per cent deis ingressos aportats per qualsevol membre computable de la
família diferent deis sustentadores principals.
b) 525,00 euros per cada genna, indos el sol·licitant, que convisca al domicili familiar,
quan es tracte de famílies nombrases de categoría general i 800,00 euros per a famílies nombrases
de categoria especial, sempre que tinga dret a aquest benefici. La deducció aplicable al sol· licitant
universitari sera de 2.000,00 euros quan aquest patisca una discapacitat de grau igual o superior al
65%. Quan siga el sol·licitant mateix el titular de la família nombrosa, les quantitats assenyalades
seran computades en relació amb els fills que la componguen.
c) 1.811,00 euros per cada genna o fill del sol·licitant o el sol·licitant mateix que patisca
una discapacitat, qualificada legalment, de grau igual o superior al 33%; 2.881,00 euros quan siga
de grau igual o superior al 65%, i 4.000 euros en el cas que siga el mateix sol·licitant el qui patisca
la discapacitat de grau igual o superior al 65%.
d) El llindar de renda familiar aplicable s'incrementa un 20% quan el sol·licitant siga orfe
absolut i menor de 25 anys.
3.5. Umbrales de renda.
Els llindars de renda familiar no superables per a obtenir l'ajuda són els següents:
Famílies d'un membre
Famílies de dos membres
Famílies de tres membres
Famílies de quatre membres
Famílies de cinc membres
Famílies de sis membres
Famílies de set membres
Famílies de vuit membres

15.839 euros
27.073 euros
36.744 euros
43.846 euros
47.778 euros
51.228 euros
54.601 euros
57.928 euros

A partir del vuite membre s'afegiran 3.391,00 € per cada nou membre computable.

3.6. Umbrales de patrimoni.
1. Es denegara la beca, siga quina siga la renda familiar calculada segons el que disposen els
articles anteriors, quan el valor deis elements indicatius del patrimoni del conjunt de membres
computables de la família supere algun o alguns deis llindars següents:
a) La suma deis valors cadastrals de les finques urbanes que petianyen als membres computables de
la famílía, exclos l'habitatge habitual, no pot superar els 42.900,00 euros. En cas d'immobles la data
d'efecte de ! 'última revisió cadastral deis quals estiga compresa entre I'1 de gener de 1990 i el 31 de
desembre de 2002, es multiplicaran els valors cadastrals per 0,49. En el cas que la data d'aquesta
revisió fóra posterior al 31 de desembre de 2002, els valors cadastrals es multiplicaran pels
coeficients següents:
Per 0,43 els revisats en 2003.
Per 0,37 els revisats en 2004.
Per 0,30 els revisats en 2005.
Per 0,26 els revisats en 2006.
Per 0,25 els revisats en 2007.
Per 0,25 els revisats en 2008.
Per 0,26 els revisats en 2009.
Per 0,28 els revisats en 2010.
Per 0,30 els revisats en 2011.
Per 0,32 els revisats en 2012.
Per 0,34 els revisats en 2013.
Per 0,36 els revisats en 2014.
Per 0,36 els revisats en 2015.
Per 0,36 els revisats en 2016.
Per als immobles de la Comunitat Foral de Navarra el valor cadastral es multiplicara en tot cas per
0,50.
b) La suma deis valors cadastrals de les construccions situades en finques rústiques, exclos el valor
cadastral de la construcció que constitu1sca l'habitatge habitual de la família, no podra superar els
42.900 euros, i els sera aplicables els coeficients multiplicadors en funció de l'any en que s'haja
efectuat !'última revisió cadastral que estableix l' apartat a anterior.
c) La suma deis valors cadastrals de les finques rústiques que pertanyen a la unitat familiar no podra
superar els 13.130 euros per cada membre computable de la unitat familiar.
d) La suma deis rendiments nets reduHs del capital mobiliari rnés els saldos nets positius de guanys
i perdues patrimonials que pertanyen als membres computables de la família, excloent les
subvencions rebudes per a adquisició o rehabilitació de l'habitatge habitual, i, si és el cas, la renda
basica d'emancipació, no podra superar els 1.700 euros.
No s'han de tenir en compte als efectes previstos en aquest apartat els premis en metal· lic o
en especie que s'hagen guanyat per la participació en jocs, concursos, rifes o combinacions
aleatories, fins al límit de 1.500 euros. Els guanys patrimonials derivats deis premis mencionats es
computaran d'acord amb la nom1ativa de l'IRPF. En tot cas, el valor dels elements indicatius del
patrimoni a que es referix aquest apatiat es determinara de conformitat amb el que disposa la
normativa de l'impost sobre la renda de les persones fisiques pel seu valor a 31 de desembre de
2016. En tot cas, el valor deis elements indicatius de patrimoni es determinara de conformitat amb
el que disposa la normativa sobre l'impost sobre la renda de les persones fisiques pe! seu valor a 31
de desembre de 2016
2. Quan siguen diversos els elements indicatius del patrimoni indicats en els apartats
anteriors dels quals disposen els membres computables de la família, es calculara el percentatge de
valor de cada element respecte del llindar corresponent. Es denegara la beca quan la suma deis
��lf atges esmentats supere el 100 %.
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3. També es denegara la beca quan es comprove que la suma deis ingressos procedents
d'activitats economiques que obtinguen els membres computables de la família, en estimació
directa o en estimació objectiva, supere la quantitat de 155.500,00 euros.
4. Per al comput del valor deis elements a que es refereixen els paragrafs anteriors, es
deduira el 50% del valor a que pertanguen a qualsevol membre computable de la família, exclosos
els sustentadors principals.
4. Exclusions i incompatibilitats.
4.1. No poden ser beneficiaris d'aquestes ajudes els qui gaudisquen de beques de FPI, FPU o
similar, així com de qualsevol altra ajuda per a l'estudi per a la mateixa finalitat. Així mateix, les
beques que regulen aquestes bases són incompatibles amb altres ajudes que tinguen la mateixa
finalitat, tenint en compte que l'import de la subvenció total no pot ser en cap cas de tal quantia que,
ailladament o en concurrencia amb altres beques, subvencions o ajudes, supere el cost efectiu per a
l'estudiant de la matrícula academica, d'acord amb el que preveu l'apartat 3 de l'article 19 de la llei
38/2003, general de subvencions.
4.2. No es concediran ajudes per a més d'un curs de postgrau o, en cas de sol·licitar-ne més d'una,
se'n concedira la més beneficiosa per a l'alumne.
5. Formalització de soHicituds i termini de presentació.
5.1. En virtut del que disposa l'article 14.3 de la llei 39/2015, d'l d'octubre, de procediment
administratiu comú de les administracions públiques, així com l'article 9.2 de l'acord 99/2010, de 9
de juny, del Consell de Govem de la Universitat de Valencia, pe! qua! s'aprova el Reglament de la
seu electrónica (DOCV de 24 de gener de 2011), les sol·licituds i la documentació corresponent,
així com la practica de la totalitat de les notificacions administratives es presentaran preferentment
per via electrónica. Sense perjudici d'aixo, la sol· licitud es podra presentar també per qualsevol
altre mitja previst en l'article 38.4 de la llei 30/1992, de 26 de novembre, de regim jurídic de les
administracions públiques i del procediment administratiu comú.
5.2 La sol·licitu� s'ha d'emplenar en el formulari disponible en la seu electrónica de la Universitat
de Valencia, en http://entreu.uv.es, apartat corresponent a sol·licituds estudiants, i ha de contenir les
dades basiques del sol·licitant així com la resta de les dades que figuren en aquestes bases.
5.3. El termini de presentació de les sol· licituds és de vint dies naturals, comptadors a partir de
l'endema de la publicació de !'extracte d'aquesta resolució en el DOGV.
5.4. El sol·licitant s'ha d'identificar per mitja de qualsevol dels sistemes de signatura acceptats per
la seu electrónica. Una vegada emplenada la sol· licitud telematica es pot completar el procés
electronic de registre de la sol·licitud amb la documentació preceptiva en format electronic.
5.5. Acabat el procés de registre electronic, es pot obtenir una copia de l 'impres oficial, que inclou
un nombre que identifica la sol·licitud, i un resum digital que en garanteix la integritat.
5.6. De conformitat amb el que preveu l'article 68 de la llei 39/2015, d'l d'octubre, si s'adverteixen
defectes formals o omissions en la sol·licitud o en la informació que ha d'acompanyar-la, es
comunicara al sol·licitant per mitja d'un correu electronic a l'adres;a que indique en la sol·licitud
que té una notificació en la seu electrónica ENTREU, a la qua! podra accedir en "EL MEU LLOC
PERSONAL"; que disposa de deu dies habils per a esmenar la falta o presentar els documents
preceptius, i que si no ho fa, es considerara que ha desistit en la sol·liciud, que s'arxivara amb la
resolució previa corresponent que haura de ser dictada d'acord amb l'article 21 de la llei esmentada.
5.7. D'acord amb l'article 41 de la llei 39/2015, d'l d'octubre, l'organ instructor fara les
notificacions preferentment per mitjans electronics. No obstant aixo, quan el sol·licitant no haja triat
la notificació per mitjans electronics, es fara en paper, de conformitat amb l'article 42 de la llei
39/.
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5.8. Els interessats podran consultar en tot moment l'estat de tramitació del procediment
administratiu, amb la identificació previa per mitja de qualsevol deis sistemes de firma que accepta
la seu electronica.
5.9. Amb la presentació de la sol· licitud l'interessat declara sota responsabilitat propia que:
a) Accepta les bases de la convocatòria.
b) Totes les dades que indica en la sol-licitud s'ajusten a la realitat.
c) Queda assabentat del fet que la inexactitud en la declaració de les circumstancies dóna lloc a la
denegació o revocació de la beca.
d) Té coneixement de la incompatibilitat d'aquestes beques amb qualsevol altra ajuda o beca per a
la mateixa o similar activitat.
e) No és culpable en cap de les circumstancies que indiquen els articles 13 i 34.5 de la llei 38/2003,
de 17 de novembre, general de subvencions.
f) Autoritza la Universitat de Valencia a obtenir de les diferents administracions públiques les dades
de renda i de patrimoni familiar i aquelles altres que siguen necessaries per a la valoració i la
concessió d'aquestes ajudes. En el cas de no donar aquesta autorització o de no haver fet la
declaració de la renda corresponent a I'exercici 2016, caldra aportar els documents que indica el
punt 6.1 d'aquesta convocatoria.
5.10. En cas de no donar el consentiment a que es refereix l'apartat f) del punt 5.9, els sol·licitants
hauran d'aportar la documentació següent:
a) Certificat de renda de l'exercici 2016 expedit per l'Agencia Estatal d'Administració Tributaria de
tots els membres computables.
b) Certificat de béns immobles expedit per la Gerencia del Cadastre de tots els membres
computables.
6. Documentació que cal presentar.
6.1. Els documents que cal presentar són els següents:
a) Fotocopia del DNI, passaport o NIE del sol·licitant i de tots els membres de la unitat familiar.
b) Certificat d'empadronament i convivencia en el qual consten tots els membres de la unitat
familiar, a data de 31 de desembre de 2016.
c) Fotocopia de les dades bancaries del compte corrent o de la llibreta d'estalvis.
d) En cas que el sol· licitant no siga ciutada espanyol s'han de presentar els documents següents:
- Justificants d'ingressos oficials del país d'origen de tots els membres computables de la família
corresponents a l'any 2016. Els membres computables de la família que no hagen percebut
ingressos aquest any ho han d'acreditar.
- Certificat de beques concedides i quantia d'aquestes durant l'any 2016.
e) En cas que el sol·licitant al-legue la seua independencia familiar economica referent a l'any
2016, siga quin siga el seu estat civil, ha d'acreditar fefaentment aquesta circumstancia i el seu
domicili, així com la titularitat o lloguer d'aquest, si s'escau, i els mitjans economics de que
disposa. Si no justifica suficientment aquestes circumstancies, es denegara la sol· licitud.
f) En cas que els pares de l'alumne o el sol·licitant estiguen separats o divorciats s'ha de presentar
una fotocopia de la sentencia de separació i l'últim conveni regulador.
g) En cas de percebre una renda o una pensió no contributiva cal adjuntar una copia de la renda o de
la pensió de l'any 2016.
h) Quan el sol· licitant o qualsevol membre de la unitat familiar siga discapacitat, haura de presentar
el document acreditatiu.
i) Quan el sol·licitant no done l'autorització a que es referix el punt 5.9 f) de la convocatoria o no
haja fet la declaració de la renda corresponent a l'exercici 2016, haura d'aportar els documents
acreditatius deis ingressos de la unitat familiar (rendiments del treball, prestacions, subsidis,
pensions no contributives, etc.). Així mateix, si no dóna l'autorització per a la consulta de les seues
dades patrimonials que es traben en poder del cadastre, haura d'aportar una fotocopia deis
documents acreditatius del patrimoni (fotocopia deis rebuts de l'impost sobre béns immobles

corresponents a l'exercici 2016, exclos el de l'habitatge habitual i el certificat bancari d'interessos i
dividends).
7. Instrucció, baremació i resolució de la convocatòria.
7.1 La instrucció del procediment de concessió de les beques correspon al Servei d'Estudiants de la
Universitat de Valencia i es fara pel regim concurrenciá competitiva, d'acord amb l'article 22 de la
llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions.
7.2. Les sol· licituds les baremara una comissió els membres de la qual els designara la vicerectora
d'Estudis i Política Lingüística. El cap de la unitat amb competencies en títols propis del Servei
d'Estudiants en-sera el secretari.
7.3. La comissió baremara les sol· licituds amb els criteris de la base tercera.
7.4. Es denegaran les sol· licituds d'ajuda a qui:
• Supere algun deis llindars economics establerts en aquestes bases
• Presente sol· licituds que no continguen les dades basiques o no aporten documentació
necessaria.
• No acredite suficientment, a parer de la comissió, les dades economiques, així com la
independencia economica familiar.
Així mateix, es denegara l'ajuda sempre que la comissió dedui"sca de la declaració de
l'interessat o d'altres fonts d'informació que la renda real o el patrimoni supera els llindars
establerts o que hi ha, a parer de la comissió, incongruencies entre les dades indicades per
l'interessat sobre la situació economica i patrimonial de la unitat familiar en l'exercici 2016 i
els ingressos que baja declarat.
7.5. La vicerectora d'Estudis i Política Lingüística de la Universitat de Valencia, vista la proposta
de la comissió de baremació, resoldra la convocatòria. La resolució sobre la concessió de les
beques es publicara com a notificació en el tauler oficial d'anuncis de la Universitat de Valencia i
en el perfil Estudiants UV de la pagina web [http://www.uv.es]. D'acord amb l'article 41.6 de la llei
39/2015, d' 1 d'octubre, amb independencia que la notificació siga en paper o per mitjans
electronics, la Universitat enviara un avís a l'adreva de correu electronic de l'interessat que haja
indicat en el formulari de sol-licitud de l'ajuda i se li informara de la posada a disposició d'una
notificació en la seu electronica ENTREU, a la qual podra accedir en "EL MEU LLOC
PERSONAL". No donar aquest avís no impedira que la notificació es considere plenament valida. El
termini maxim per a resoldre la convocatòria i notificar-la és el que estableix l'article 25.4 de la llei
38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions.
8. Credit assignat.
8.1. En el pressupost de de la Universitat de Valencia de l'exercici 2018 hi ha credit adequat i
suficient per a cobrir pressupostariament la despesa d'aquesta convocatòria. Les ajudes es
financen a través del capítol VII del pressupost de la Universitat de Valencia per a
2018, organica 6660400000, Fundació Universitat-Empresa, per import de 157.694,20 euros.
8.2. Els credits es poden incrementar amb les generacions, les incorporacions o les ampliacions de
les partides pressupostaries que la financen, sempre que s'hagen aprovat abans de la resolució sobre
la concessió de les beques. L'efectivitat de la quarititat addicional esta condicionada a la declaració
de disponibilitat del credit. La distribució de la quantitat total maxima de les subvencions
convocades entre els credits pressupostaris assignats a la convocatoria té caracter estimatiu i la
seua alteració no requereix una nova convocatoria, pero sí les modificacions que siguen
procedents en l'expedient de despesa.
9. lngrés de les beques concedides, justificació i obligacions deis beneficiaris.
9.1. L'ajuda s'abonara una vegada baja comprovat el Servei de Postgrau que el beneficiari ha pagat
íntegrarrient la matrícula del curs de postgrau propi corresponent al curs 2017-2018.
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9.2. Les beques es pagaran directament en el compte que indique l'interessat en la sol·licitud de la
beca.
9.3. És obligació deis beneficiaris comunicar de forma immediata al Servei d'Estudiants de la
Universitat de Valencia que han obtingut altres subvencions o ajudes que financen l'activitat per a
la qua! sol· liciten la beca.
9.4. La Universitat de Valencia exigira el reintegrament de la beca que haja concedit quan
advertisca que no es compleixen les condicions i els requisits de la concessió o que hi ha
incompatibilitats, d'acord amb la base quarta d'aquesta convocatoria.
10. Recursos.
Contra la resolució de concessió de les ajudes, que exhaureix la via administrativa, es pot interposar
un recurs de reposició davant el mateix organ que dicte la resolució en el termini d'un mes,
comptador des de l'endema de la seua publicació o bé directament un recurs contenciós
administratiu davant els organs de la jurisdicció contenciosa administrativa de la Comunitat
Valenciana en el terrnini de dos mesos, comptadors des de l'endema de la seua publicació.
11. Gestió de les dades de caracter personal
11.1 Dades de l'entitat responsable
Universitat de Valencia Estudi General
CIF: Q4618001D
Av. de Blasco lbáñez 13
4601O Valencia
lopd@uv.es
11.2 Finalitats i base jurídica del tractament
Complint el 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 fisiques pel que fa al tractament de dades
personals i a la lliure circulació d'aquestes dades, l'inforrnem que les seues dades s'incorporaran als
sistemes d'informació de la Universitat de Valencia escaients per a gestionar i tramitar la seua
sol· licitud d'ajudes per a cursos de postgrau propis, d'acord amb el que estableix la Llei 38/2003, de
17 de novembre, general de subvencions.
11.3 Procedencia de les dades
La Universitat de Valencia tractara les dades proporcionades per la persona sol·licitant i la
inforrnació necessaria procedent de l'Administració tributaria per a la comprovació deis llindars de
renda i patrimoni familiars establerts en aquesta convocatoria.
11.4 Destinataris o categories de destinataris
Es preveuen les següents comunicacions de dades personals:
• Publicació de la resolució de l'ajuda en el tauler oficial d'anuncis de la Universitat de
Valencia. Addicionalment, a efectes inforrnatius, es podra enllas;ar la resolució en pagines
web allotjades en el domini oficial de la Universitat de Valencia.
• Publicació del nom de les persones beneficiaries, l'import i l'objecte de l'ajuda en el portal
de transparencia de la Universitat de Valencia (www.uv.es/transparencia), .per donar
compliment al que estableixen l'article 8.1 a) de la Llei 19/2013, de 9 de desembre, de
transparencia, accés a la inforrnació pública i bon govem, i l'article 9.1 e) de la Llei 2/2015,
de 2 d'abril, de transparencia, bon govem i participació ciutadana de la Comunitat
Valenciana.
• A la base de dades nacionals de subvencions (BDNS), d'acord amb l'article 20 de la Llei
38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions.
• A entitats bancaries, si és el cas, per al pagament que puga correspondre.
11.5 Termini de conservació de les dades
Les dades es conservaran i seran, si escau, cancel·lades d'acord amb els criteris següents:

a) Quant a les persones concurrents a qui no siga concedida l'ajuda, les dades es conservaran durant
els períodes previstos en la legislació administrativa en garantía deis seus drets.
b) Quant a les persones concurrents a qui els siga concedida l'ajuda, les dades es conservaran durant
tot el període vinculat a la gestió de la convocatoria, s'incorporaran, si escau, a l'expedient de
l'estudiant i es conservaran amb finalitats d'acreditació i certificació de la concessió i de qualsevol
altre merit academic relacionat.
11.6 Garantía deis drets de les persones interessades
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 a aquest tractament, així com el dret a la portabilitat de les dades. Les persones
interessades poden exercir els seus drets per mitja d'un correu electronic dirigit a lopd@uv.es remes
des d'adreces oficials de la Universitat de Valencia, o bé per mitja d'un escrit aconipanyat de copia
d'un document d'identitat i, si és el cas, de la documentació acreditativa corresponent, dirigit a la
Delegació de Protecció de Dades a la Universitat de Valencia (Edifici Rectorat, Av. Blasco lbáñez
13, Valencia 46010).
11. 7 Dret a presentar una reclamació davant una autoritat de control
La Universitat de Valencia i les seues fundacions i entitats associades estan adaptades a la LOPD i a
l'RGPD. Tenen habilitada una adres;a (lopd@uv.es) per a qualsevol informació, suggeriment,
petició d'exercici de drets i resolució amistosa de controversies en materia de protecció de dades de
caracter personal, sense perjudici del dret a presentar una reclamació davant l'autoritat de control
competent.
11.8 Polítiques de privacitat de la Universitat de Valencia
Les polítiques de privacitat es poden consultar en http://links.uv.es/qBf2qd6

ANNEXII
COMPOSICIÓ DE LA COMISSIÓ DE VALORACIÓ I NOMENAMENT DELS
MEMBRES
La base 7.2 de la convocatòria per.a la concessió d'ajudes per a cursos de postgrau propis de la
Universitat de Valencia en l'any academic 2016-2017 assenyala que les sol ·licituds les baremara
una comissió els membres de la qua! designara la vicerectora d'Estudis i Política Lingüística. El
cap de la unitat de postgraus propis del Servici d'Estudiants en sera el secretari.
En virtut d'aixo, d'acord amb les facultats que tinc atribuYdes com a presidenta d'aquesta comissió i
en aplicació del que disposa l'article 17 de la llei 40/2015, d'l d'octubre, de regim jurídic del sector
públic

RESOLC
nomenar vocals de la comissió de valoració de les ajudes per a cursos de postgrau propis de la
Universitat de Valencia:
- El Sr. Jesús Aguirre Molina, cap de Secció de Plans d'Estudi i Títols.
- La Sra. Nanda Requena Ortiz, directora del Departament de Formació de Prostgat de l'
ADEIT.
- La Sra. Isabel Nieto, cap amb competències en Títols Propis.
- La Sra. Raquel Bayo Castellote, cap de la Secció de Beques i Gestió Economica.
La qua! cosa comunique per al coneixement i els efectes oportuns.
De conformftat amb els articles 112 i 121 de la !leí 39/2015, d'l d'octubre, de procediment
administratiu comú de les administracions públiques, i amb l'article 231 deis Estatuts de la
Universitat de Valencia, aquesta resolució, que no exhaureix la via administrativa, pot ser
recorreguda en alyada davant de la rectora de la Universitat de Valencia en el termini d'un mes a
partir de l'endema de la notificació de la resolució.
La vicerectora d'Estudis i Política Lingüística de la Universitat de Valencia,
presidenta de la comissió de valoració

