ANNEX I
BASES REGULADORES DE LA CONVOCATÒRIA DE LES BEQUES "DOBLE
TITULACIÓ INTERNACIONAL" PER AL CURS 2018-2019
1. Objecte
1.1. La present convocatòria té per objecte oferir ajuda econòmica a la
mobilitat internacional per a estudiants i estudiantes de Grau que participen
en un programa de doble titulació internacional i que no siguen beneficiaris
d’altres beques de mobilitat convocades per la Universitat de València.
1.2. La participació dels estudiants i estudiantes en la present convocatòria
s'ajustarà a allò disposat en aquestes Bases, al Reglament de Mobilitat de la
Universitat de València i la resta de la normativa aplicable.
2. Beneficiaris
Podran ser beneficiaris d'aquestes beques els estudiants i les estudiantes de
la Universitat de València que complisquen els següents requisits:
Participar en un programa de doble titulació internacional d’alguna de les
titulacions de Grau de la Universitat de València en el curs 2018/2019.
No tindre concedida una estada de mobilitat en la convocatòria Erasmus
Estudis de la Universitat de València per al curs acadèmic 2018/2019.
No tindre concedida una estada de mobilitat en la convocatòria Programa
Internacional de la Universitat de València per al curs acadèmic
2018/2019.
3. Dotació i condicions de la beques
3.1. La beca consisteix en una assignació econòmica de 1.000 euros.
3.2. La beca no té per objecte cobrir necessàriament la totalitat de les
despeses dels estudiants en el estranger, sinó ajudar a subvenir, total o
parcialment, els costos de desplaçament, manutenció, despeses de viatge i
allotjament.
3.3. La Universitat de València realitzarà un pagament únic pel total de
l'import de la beca en el moment de la incorporació efectiva de l’estudiant a
la universitat de destinació.
3.4. El pagament es farà a un compte corrent obert en una oficina bancària
espanyola de la qual l’estudiant ha de ser-ne titular.
3.5. Caldrà indicar les dades de l’IBAN del compte corrent en la sol·licitud.

3.6 Aquestes beques són compatibles amb qualsevol altra ajuda pública o
privada excepte les ajudes de la Universitat de València previstes en la
convocatòria del Programa Internacional i les de la convocatòria Erasmus
Estudis de la Universitat de València, ambdues per al curs acadèmic
2018/2019.
4.- Nombre de beques i Crèdit pressupostari
4.1 Es convoquen 50 beques.
4.2 L'ajuda serà finançada amb càrrec al crèdit del pressupost de l'exercici
2018, orgànica 4122500000. L'import a finançar és de 50.000 euros.
5.- Presentació de sol·licituds
5.1. Qui desitge optar a aquesta beca ha de presentar la sol·licitud en el
model de l'Annex II, en el Registre d'Entrada de la Universitat de València o
per qualsevol dels mitjans previstos en l'article 38 de la Llei 30/92 de 26 de
novembre Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del Procediment
Administratiu Comú.
5.2. El termini de presentació de sol·licituds serà des de l’endemà de la
publicació de la convocatòria o del seu extracte al Diari Oficial de la
Generalitat Valenciana i fins a les 14 hores del dia 31 de juliol de 2018.
5.3. En els casos d'omissió o error en la presentació de la sol·licitud o en la
documentació requerida, es donarà un termini de 10 dies perquè s'esmene
la falta o s'aporte 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 seua sol·licitud, d'acord amb el que disposa l'article 68 de la
Llei 39/2015, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions
Públiques.
6. Requeriment de documentació
6.1. 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
7. Criteris de valoració i concessió de beques
Els estudiants i estudiantes que complisquen els requisits establerts en
aquestes bases seran ordenats d'acord amb la puntuació obtinguda per
cada alumne, resultant de la nota mitjana del seu expedient acadèmic a la
finalització del curs 2016/2017 en la seua titulació.
8. Ordenació i instrucció del procediment
8.1. El procediment de concessió de las beques es realitzarà en règim de
concurrència competitiva, segons allò disposat en l'article 22 de la Llei
38/2003, General de Subvencions.

8.2. La instrucció del procediment de concessió de les beques es realitzarà
pel Servei de Relacions Internacionals i Cooperació de la Universitat de
València.
8.3. El lloc de publicació de qualsevol acte administratiu relacionat amb
aquest convocatòria (convocatòria, bases i annexos; notificacions;
requeriments; esmena; ampliació de terminis; resolució; etc.) serà el Tauler
Oficial
d’anuncis
de
la
Universitat
de
València
(https://webges.uv.es/uvTaeWeb).
8.4. La publicació en la pàgina web del Servei de Relacions Internacionals
(www.uv.es/relint) es farà amb efectes merament informatius.
8.5. 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.
9. Obligacions dels beneficiaris
9.1. Els beneficiaris de les beques tindran les obligacions següents:
Formalitzar l'acceptació definitiva de la beca mitjançant la signatura del
document d'acceptació de beca que figura com a Annex III.
Incorporar-se a la institució de destinació en la data establerta i romandre
durant tota la estada prevista d´acord amb el programa de doble titulació
internacional del que forme part.
Presentar el certificat d´arribada al Servei de Relacions Internacionals,
segons el model que figura com a Annex IV, en un termini de 15 dies des de
la incorporació a la universitat de destinació.
En acabar la seua estada, l'estudiant haurà de presentar en el Servei de
Relacions Internacionals i Cooperació el certificat d’estada a la universitat de
destinació.
Complimentar i presentar qualsevol document oficial que, en relació amb la
seua beca, li foren requerits per la Universitat de València o per la universitat
de destinació en els terminis que en cada cas s'assenyalen.
Participar en les activitats de promoció que organitze la Universitat de
València per tal de fomentar els programes de mobilitat internacional.
9.2. L' incompliment de les obligacions previstes en aquestes bases així com
el referit a l'aprofitament acadèmic arreplegat a l’article 22, d) del
Reglament de Mobilitat de la Universitat de València (ACGUV 196/2013),
consistent en “aprovar, almenys, el 50% dels crèdits internacionals
matriculats” comportarà la rescissió de la beca, així com l’obligació de
reintegrar tots el fons que haguera rebut.

10. Resolució del procediment
10.1 El Vicerector d'internacionalització i Cooperació de la Universitat de
València resoldrà la present convocatòria i, si escau, adjudicarà les beques
d'acord amb els criteris de valoració establerts en aquestes bases, en
particular la base setena, i després d'haver comprovat el compliment del
requisits especificats en la convocatòria.
10.2. La resolució de concessió es publicarà amb les puntuacions
obtingudes, amb efectes de notificació, en el Tauler Oficial d’anuncis de la
Universitat de València (https://webges.uv.es/uvTaeWeb).
10.3. Contra la resolució d'adjudicació, que esgota la via administrativa, es
pot interposar, conforme a l’art 123 de la llei 39/2015, recurs potestatiu
de reposició, en el termini d’un mes comptat des de l’endemà a la seua
publicació davant el mateix òrgan que va dictar l’acte que s’impugna, o bé
directament interposar el recurs contenciós administratiu en el termini de
dos mesos comptats des del dia següent a la seua publicació davant els
òrgans de la jurisdicció contenciós administrativa de la Comunitat
Valenciana.
11. Dret a la informació en la recollida de dades de caràcter personal
11.1. Finalitat i condicions del tractament: En compliment d’allò disposat 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 seues dades 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.
11.2 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 es la Universitat de Valencia.
Delegat de Protecció de Dades
Ed. Rectorat
Av.Blasco Ibañez, 13
VALÈNCIA 46010
lopd@uv.es
11.3 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, podrà informar-se de la
resolució en pàgines web allotjades davall el domini oficial de la Universitat de
València.

b) Publicació dels beneficiaris, import i objecte de l'ajuda en el portal de
transparència de la Universitat de València (www.uv.es/transparencia) en
compliment del que establix 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 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 en l’article 20 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de
Subvencions.
d) A entitats bancàries, si és el cas, per al pagament de les ajudes.
e) A las entidades o Universidades de destino del o de la estudiante
11.4 Termini de conservació de les dades: les dades es conservaran i seran en el
seu cas cancel·lades d’acord amb els següents criteris.
a) Pel que fa als aspirants que no siguen seleccionats les dades es conservaran
durant els períodes previstos a la legislació administrativa en garantia dels drets dels
concurrents.
b) Pel que fa als aspirants seleccionats les dades es conservaran durant tot el
període vinculat a la gestió dels ajuts, s’incorporaran si escau a l’expedient de
l’estudiant i es conservaran amb finalitats d’acreditació i certificació de la concessió
d’ajuts i de qualsevol altre mèrit acadèmic relacionat.
11.5 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 un correu
electrònic adreçat a lopd@uv.es remés 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 al
Delegat de Protecció de Dades en la Universitat de València.
11.6 Dret a presentar una reclamació davant una autoritat de control:
l’autoritat de control competent per a la tutela dels drets en relació als
tractaments realitzats per la Universitat de València és:
Agencia Española de Protección de Datos
Calle Jorge Juan, 6 (28001-Madrid).
Web: www.agpd.es
11.7 Polítiques de privacitat de la Universitat de València: podeu consultar
les nostres polítiques de privacitat a
https://www.uv.es/uvweb/universitat/ca/politicaprivacitat/responsableidentificacio-titular-web-funcions1285919116693.html»

