
  
  

                                                                                          

Resolució de 15 de desembre de 2022, del Vicerector d'Internacionalització i 
Multilingüisme, per la qual s'aprova la convocatòria del programa de mobilitat 
d'estudiants per a realitzar mobilitats físiques de curta duració en programes 
intensius combinats (BIP) per al curs acadèmic 2022-2023. 
 
La Unió Europea va aprovar el REGLAMENT (UE) número 2021/817 del Parlament 
Europeu i el Consell de 20 de maig de 2121, pel qual es crea el programa 
“Erasmus+”, d'educació, formació, joventut i esport de la Unió Europea per al període 
2021-2027. 
 
Dins de les mobilitats per a estudiants, Erasmus+ contempla noves accions de 
mobilitat internacional que permeten arribar a major nombre de participants. Entre 
elles, es troben els programes intensius combinats, d'ara en avant “BIPs” (de l'anglés 
Blended Intensive Programmes). Aquest tipus de mobilitats permeten que 
l'estudiantat que no pot realitzar una estada de mobilitat de llarga duració, tinga la 
possibilitat de dur a terme una estada física de curta duració a l'estranger, 
combinant-la amb un període d'aprenentatge en línia. Aquests programes de 
mobilitats són organitzats per un consorci que reculla un mínim de 3 universitats de 
3 països diferents i han de comptar amb un mínim de 15 alumnes. 
 
La Guia Erasmus+ recull les particularitats d'aquestes noves mobilitats, que són 
complementades amb les directrius específiques de cada convocatòria que dona a 
conéixer la Comissió Europea i l'Agència Nacional Espanyola que gestiona les ajudes 
descentralitzades del programa Erasmus+ (Servei Espanyol per a la 
Internacionalització de l'Educació).  
 
La Universitat de València participa en el programa Erasmus des dels seus inicis fa 
35 anys i és líder en mobilitats d'estudiantat per a estudis en el programa Erasmus+. 
La institució vol reforçar la seua posició de lideratge en el programa Erasmus a 
través de la participació en tots els tipus de mobilitats que contempla el programa 
Erasmus+; entre elles, les mobilitats de curta duració que es realitzen en àmbit d'un 
BIP.  
 
La Universitat de València va ser adjudicatària de fons europeus per a mobilitats 
Erasmus en l'àmbit de l'educació superior, dins de la convocatòria 2022 del Servei 
Espanyol per a la Internacionalització de l'Educació. Aquesta adjudicació permet que 
la Universitat de València convoque un programa de beques perquè l'alumnat realitze 
mobilitats de curta duració en l'àmbit dels BIPs.  
Carles Padilla Carmona, Vicerector d'Internacionalització i Multilingüisme, fent ús de 
les atribucions que li confereix la Resolució de 20 de maig de 2022, del Rectorat de 
la Universitat de València (DOGV 9350 de 30 de maig de 2022) per la qual es 
deleguen determinades competències en els vicerectorats, la Secretaria General, la 
Gerència i altres òrgans d'aquesta universitat. 
 
 
 
RESOL: 
 



  
  

                                                                                          

Primer  
Convocar, en règim de concurrència competitiva, el programa de mobilitat 
d'estudiants per a realitzar mobilitats físiques de curta duració en programes 
intensius combinats (BIP) per al curs acadèmic 2022-2023 i aprovar les Bases que 
regulen la present convocatòria, incloses com a Annex I. 
 
Segon 
Les ajudes es finançaran per un import total de 75.000 euros del capítol IV del 
pressupost de la Universitat de València, amb càrrec a fons procedents de l'orgànica 
6700509126, clau específica 20220431. Aquests fons són rebuts per la 
Universitat de València en el marc de l'acció KA131 del programa Erasmus+, 
projecte 2022. 
L´esmentat import 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 amb càrrec al mateix crèdit o a crèdits inclosos en el 
mateix programa o programes del mateix servei, que no requerirà nova convocatòria, 
de conformitat amb el que es preveu en l'article 58.2.a, del reglament de la Llei 
general de subvencions. 
 
Tercer 
Contra aquesta resolució, que esgota la via administrativa, es pot interposar, 
conforme a l'article 123 de la llei 39/2015, recurs potestatiu de reposició, en el 
termini d'un mes comptat 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 el termini de dos mesos comptats des de 
l'endemà a la seua notificació o publicació davant els òrgans de la jurisdicció 
contenciós administrativa de la Comunitat Valenciana. 
 
 
 
Carles Padilla Carmona 
 
 
 
Vicerector d'Internacionalització i Multilingüisme 
 
 
València, 15 de desembre de 2022 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  
  

                                                                                          

 
 

ANNEX I 
 

Bases reguladores de la convocatòria del programa de mobilitat d'estudiants per a 
realitzar mobilitats físiques de curta duració en programes intensius combinats (BIP) 
per al curs acadèmic 2022-2023. 
 
1.Objecte 
1.1 L'objecte d'aquesta convocatòria, que es convoca en règim de concurrència 
competitiva, és promocionar les mobilitats de curta duració per a la qual el 
Vicerector d'Internacionalització i Multilingüisme de la Universitat de València 
convoca beques per a realitzar mobilitats físiques de curta duració Erasmus+ en 
programes intensius combinats (d'ara en avant BIPs) per al curs acadèmic 2022-
2023. Els BIPs són programes que promouen la col·laboració entre universitats 
sòcies per a la creació d'un projecte educatiu que combine l'aprenentatge 
col·laboratiu en línia entre l'alumnat d'aquestes universitats amb un període de 
mobilitat física de curta duració. Són organitzats per un consorci d'almenys 3 
universitats de 3 països diferents i comptar amb una participació d´un mínim de 15 
estudiants 
1.2 Les estades de curta duració estan basades en els acords interinstitucionals 
Erasmus signats entre la Universitat de València i les universitats sòcies europees 
que participen en el consorci que organitza el BIP.  
1.3 Estan dirigits principalment a l'alumnat de la Universitat de València que curse 
estudis oficials en qualsevol cicle i que no puga realitzar una mobilitat totalment física 
de llarga duració. 
1.4 És aplicable a la present convocatòria les normes establides pel programa 
Erasmus+ als BIPs.  
 
2. Requisits generals 
Podran ser beneficiàries les persones que complisquen les següents condicions:  
a) Estar matriculada en estudis oficials de la Universitat de València, tant en el 
moment de realitzar la sol·licitud com durant tot el període de l'estada.  
b) No participar al mateix temps en una mobilitat de llarga duració convocada pel 
Vicerectorat d'Internacionalització i Multilingüisme (Erasmus estudis, Erasmus 
pràctiques, SICUE o Programa Internacional).  
c) No ser beneficiari d'un altre BIP de la Universitat de València en el curs 2022-23.  
d) No superar la duració màxima de les estades Erasmus per cicle d'estudis. Això és, 
12 mesos per cicle excepte en les titulacions de Medicina, Farmàcia i Odontologia. 
 
3. Durada  
3.1 La mobilitat amb presència física pot durar de 5 a 30 dies 
3.2 La mobilitat física haurà de realitzar-se abans del dia 30 de setembre de 2023. 
3.2 La mobilitat virtual no estableix un mínim ni un màxim de durada.  
 
 
 
 



  
  

                                                                                          

 
 
4. Lloc de realització  
4.1 Els BIPs són organitzats per un consorci que ha de comptar amb almenys 3 
universitats del programa Erasmus+ de 3 països europeus diferents  
4.2 La universitat organitzadora és la universitat d'acolliment, i s'encarrega de 
l'organització tant de la part virtual com de la part física.  
4.3 La universitat d'acolliment ha de tindre un acord interinstitucional en vigor amb la 
Universitat de València per a la realització d'un BIP en el marc del programa europeu 
de mobilitat Erasmus+. 
 
5. Reconeixement Acadèmic 
5.1 Els estudis realitzats en l'àmbit d'un BIP seran reconeguts amb un mínim de 3 
crèdits ECTS, en la forma establida en el contracte d'estudis. 
5.2 Per a l'alumnat de doctorat, s'estarà als disposat en el contracte d'estudis.  
 
 
6. Quantia de les ajudes 
6.1 L'alumnat beneficiari rebrà una ajuda diària de 70 euros al dia, que serà abonada 
en finalitzar l´estància internacional. 
6.2 Amb independència de la duració real de l'estada, que quedarà determinada per 
la institució d'acolliment, es finançaran com a màxim 7 dies d'estada: 5 dies per 
l'activitat formativa i 2 dies addicionals de finançament per al viatge.  
6.3 L'alumnat que realitze desplaçament ecològic, rebrà les ajudes addicionals que 
estableix el programa Erasmus+. És desplaçament ecològic aquell que utilitza mitjans 
de transport amb baixes emissions en el tram principal del trajecte. Això és, el 
desplaçament realitzat amb autobús, ferrocarril o automòbil compartit.  
6.4 Les ajudes establides en els punts 6 i 7 d'aquesta convocatòria es rebran una 
vegada presentada la documentació establida en els punts 12 i 13 d'aquestes bases. 
6.5 Les ajudes establides en els punts 6 i 7 d'aquesta convocatòria són compatibles 
amb altres subvencions, ajudes, ingresos o recursos per a la mateixa finalitat, 
sempre que la suma de totes elles no supere el cost de l´activitat subvencionada.   
 
 
7. Quantia de les ajudes per a alumnat amb menys oportunitats 
7.1 A l'efecte d'aquesta convocatòria, es considera com a alumnat amb menys 
oportunitats aquell que es trobe en alguna de les situacions següents: 
a) Haver sigut beneficiari d'una beca d'estudis de caràcter general de l'Administració 
General de l'Estat per a realitzar estudis universitaris en el curs 2021-22 o en el 
curs 2022-23. 
b) Tindre la condició de refugiat o amb dret a protecció subsidiària o haver presentat 
sol·licitud de protecció internacional a Espanya 
c) Tindre reconeguda i qualificada legalment una discapacitat en grau igual o 
superior al 33% 
7.2 L'alumnat beneficiari rebrà: 
a) Les ajudes establides en el punt 6 d'aquestes bases. 
b) Una ajuda addicional a l'anterior, de 100 euros per a tota la mobilitat. 
c) Una ajuda de viatge d'acord amb la següent taula: 



  
  

                                                                                          

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
8. Sol·licituds  
8.1 Les persones interessades presentaran la seua sol·licitud de manera telemàtica 
en la seu electrònica de la Universitat de València: 
https://webges.uv.es/uventreuweb/menu.jsp?idtramite=expsolp2u    
S'haurà d'entrar com a “Usuari de la Universitat” 
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: “Programes Intensius Combinats Erasmus (BIPs) 2022-23”  
8.2 La sol·licitud s'acompanyarà del document que figura com a Annex II en aquesta 
convocatòria, detallant el BIP en el qual volen participar. No serà necessari que les 
persones sol·licitants presenten documentació acreditativa dels requisits ni dels 
mèrits al·legats, ja que seran aportats d'ofici per la Universitat de València.  
8.3 El primer termini de presentació de les sol·licituds comprendrà des de l'endemà a 
la data de publicació de la convocatòria en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana 
fins al 20 de gener de 2023. 
A més, s'estableixen altres dos terminis de presentació de sol·licituds en cas que 
quedara crèdit pressupostari en el període de presentació immediatament anterior:  
- Segon termini: del 10 al 31 de març de 2023, tots dos inclosos. 
- Tercer termini: del 10 al 31 de maig de 2023, tots dos inclosos. 
8.4 La sol·licitud ha de realitzar-se amb una antelació mínima de quinze dies abans de 
l'inici de l'estada formativa.  
8.5 D'acord amb el que es disposa en l'article 68 de la llei 39/2015, d'1 d'octubre, 
del Procediment Administratiu Comú dels Administracions Públiques, s'estableix un 
termini de 10 dies d'esmena per al cas que les sol·licituds no reunisquen els requisits 
exigits. 
 
9. Criteris de valoració  
9.1 Les sol·licituds seran prioritzades, per a cada BIP en què participe la Universitat 
de València, en règim de concurrència competitiva, d'acord amb la nota mitjana del 
de l'expedient acadèmic de la mateixa titulació a la Universitat de València en 
finalitzar el curs 2021-2022.  
9.2 Per a l'alumnat que en el curs 2021-22 no realitzarà estudis oficials en la 
mateixa titulació per a la qual sol·licita participar en un BIP, es tindrà en compte la 
nota mitjana d'accés a la titulació en què sol·licita el BIP.  
 
 

Distancia Import estàndar 
Entre 100 y 499 KM: 180 euros 
Entre 1.500 y 1.999 KM: 275 euros 
Entre 2.000 y 2.999 KM: 360 euros 
Entre 3.000 y 3.999 KM: 530 euros 

https://webges.uv.es/uventreuweb/menu.jsp?idtramite=expsolp2u


  
  

                                                                                          

10. Instrucció i resolució  
10.1 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 electrònic (www.tauler.uv.es) de la Universitat de València. 
10.2 La resolució de la convocatòria és competència del Vicerector 
d'Internacionalització i Multilingüisme. Es realitzarà una concessió per cada termini 
de sol·licitud establert a la convocatòria, en el termini de 3 meseos des del fi del 
termini de sol·licituds.  
 
 
11. Obligacions de les persones beneficiàries 
Per a ser beneficiari d'aquestes beques s'hauran de complir les següents obligacions: 
11.1 Complir amb les normes establides en el programa Erasmus+ i en aquesta 
convocatòria.  
11.2 Seguir les instruccions dictades pel Vicerectorat d'Internacionalització i 
Multilingüisme i pel Coordinador de Mobilitat de titulació a la Universitat de València. 
A l'efecte d'aquesta convocatòria, el coordinador de mobilitat en estudis de màster 
serà el director de màster. Per a estudis de doctorat, serà el coordinador del 
programa de doctorat. 
11.3 Gestionar l'admissió i complir amb els tràmits que indique la universitat de destí.  
11.4 Sotmetre's a la normativa de la universitat d'acolliment durant la seua estada.  
11.5 Complir amb les obligacions específics fixats aquesta convocatòria: abans i en 
finalitzar l'estada. 
11.6 L'incompliment de les obligacions abans esmentades podrà suposar la pèrdua 
de la condició d'estudiant Erasmus, del dret al reconeixement acadèmic, així com 
també l'obligació de reintegrar les beques concedides. 
 
12. Obligacions específiques prèvies a l'estada 
12.1 Emplenar el Contracte d'Estudis inicial (Learning Agreement), que ha d'estar 
signat per: 
a) L'estudiant beneficiari de la beca. 
b) El coordinador o coordinadora de mobilitat de titulació a la Universitat de València. 
c) El coordinador o coordinadora de mobilitat de titulació en què tinga lloc la mobilitat 
presencial del BIP.  
12.2 Emplenar i signar el conveni de subvenció.  
12.3 Seguir les instruccions que puga determinar el Servei de Relacions 
Internacionals i Cooperació per a realitzar les proves lingüístiques en línia (En línia 
Linguistic Support)  
12.4 Dur a terme els tràmits necessaris per a obtindre la cobertura sanitària al país 
de destinació (Targeta Sanitària Europea o equivalent)  
12.5 La presentació del Conveni de Subvenció i del Contracte d'Estudis inicial es 
realitzaran en finalitzar l'estada, seguint les instruccions que establisca el Servei de 
Relacions Internacionals i Cooperació. 
 
 
 
 

http://www.tauler.uv.es/


  
  

                                                                                          

13. Obligacions específiques en finalitzar l'estada 
13.1 Presentar el Certificat d'Estada signat per la universitat que organitze la 
mobilitat física. La presentació es realitzarà juntament amb el Conveni de Subvenció i 
del Contracte d'Estudis en finalitzar l'estada, seguint les instruccions que establisca el 
Servei de Relacions Internacionals i Cooperació. 
13.2 Emplenar l'Informe Final de l'Estudiant (Qüestionari UE)  
13.3 Seguir les instruccions de la Secretaria del centre per a dur a terme el 
reconeixement acadèmic. 
 
15.Finançament 
Les ajudes es finançaran per un import total de 75.000 euros del capítol IV del 
pressupost de la Universitat de València, amb càrrec a fons procedents de l'orgànica 
6700509126, clau específica 20220431. Aquests fons són rebuts per la 
Universitat de València en el marc de l'acció KA131 del programa Erasmus+, 
projecte 2022. 
L´esmentat import 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 amb càrrec al mateix crèdit o a crèdits inclosos en el 
mateix programa o programes del mateix servei, que no requerirà nova convocatòria, 
de conformitat amb el que es preveu en l'article 58.2.a, del reglament de la Llei 
general de subvencions 
 
15.Recursos 
Contra la present convocatòria, que esgota la via administrativa, es podrà interposar 
recurs potestatiu de reposició, conforme a l'article 123 de la llei 39/2015, 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 de l'endemà a la 
seua notificació o publicació davant els òrgans de la jurisdicció contenciós 
administrativa de la Comunitat Valenciana. 
 
16. Dret a la informació en la recollida de dades 
16.1 Dades del Responsable: 

Universitat de València – Estudi General 
CIF: Q4618001D 

Av. Blasco Ibáñez, 13 
46010 València 

lopd@uv.es 
 

16.2. 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 allò establit en la Llei 38/2003 de 17 de novembre General de 
Subvencions.  
16.3 Procedència de les dades. 
La Universitat de València únicament tractarà les dades proporcionades per la o el 
participant. 

mailto:lopd@uv.es


  
  

                                                                                          

16.4 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 tauló 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 i les beneficiàries, import i objecte d'ajuda en el portal 
de transparència d'Universitat de València (www.uv.es/transparència), en 
compliment del que s'estableix en 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 
9.1e) 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 del que 
s'estableix en l'article 20 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de 
Subvencions. 
d) A entitats bancàries, en el seu cas, per al pagament de les ajudes. 
e) A les entitats o Universitats de destí de la o de l'estudiant. 
16.5 Termini de conservació de les dades: les dades es conservaran i seran si escau 
cancel·lats d'acord amb els següents criteris:  
a) En 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 i es conservaran amb finalitats d'acreditació i certificació de la concessió 
d'ajudes i de qualsevol altre mèrit acadèmic relacionat.  
16.6 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 rotlle 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, en el seu cas, documentació administrativa, 
dirigit al Delegat de Protecció de Dades a la Universitat de València.  
16.7 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. 
16.8 Polítiques de privacitat de la Universitat de València.  
 
Es poden consultar en http://links.uv.es/qbf2qd6 
 
 

http://www.uv.es/transpar%C3%A8ncia
mailto:lopd@uv.es
http://links.uv.es/qbf2qd6
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