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RESOLUCIÓ DE 26 DE MARÇ DE 2021, DEL VICERECTOR DE 
INTERNACIONALITZACIÓ I COOPERACIÓ DE LA UNIVERSITAT DE 
VALÈNCIA, PER LA QUAL SE MODIFICA LA BASE DE LA CONVOCATÒRIA 
D’AJUDES PER A LA MOBILITAT DEL PERSONAL A PAÏSOS ASSOCIATS 
(NO PERTANYENTS A LA UNIÓ EUROPEA) EN EL MARC DEL 
PROGRAMA ERASMUS+ KA107 DE LA UNIVERSITAT DE VALÈNCIA PER 
A L’ANY 2021 

Mitjançant Resolució del Vicerector d’Internacionalització i Cooperació de la Universitat 
de València de data de 5 de novembre 2019 es va aprovar la convocatòria d’ajudes 
per a la mobilitat del personal a països associats (no pertanyents a la unió europea) en 
el marc del programa Erasmus+  KA107 de la Universitat de València per a l’any 
2020. La clàusules 4 i 8.6 de la convocatòria estableixen que les estades de mobilitat 
deuen finalitzar abans del 31 de desembre de 2020. Amb resolució de data de 30 de 
juliol es va determinar estendre aquest termini fins al 31 de desembre de 2021. 
 
A causa de l’Estat d’Alarma decretat pel Govern d’Espanya i les restriccions de 
mobilitat internacional derivades d’ella, així com ateses les dificultats afegides a la 
mobilitat per les regulacions dels altres governs i la incertesa generada, les estades 
inicialment previstes s’han vist alterades i les circumstàncies mencionades han 
impedit la realització de les mobilitats de manera presencial durant l’any 2020 i 
segueixen essent un entrebanc durant el present any 2021.  
 
Per aquests motius i amb l’objectiu de facilitar les activitats relacionades amb la 
internacionalització dins de l’acció KA107 amb països associats del programa 
Erasmus+, la Universitat va sol·licitar a Servei Espanyol per a la Internacionalització de 
l’Educació (SEPIE), la possibilitat de realitzar activitats virtuals per tal d’adaptar-se a la 
situació tan excepcional provocada per la Covid-19. 
 
Les característiques d’aquests intercanvis i activitats, així com les obligacions i deures 
dels participants es desenvoluparan en idèntiques condicions segons marquen les 
línies del programa Erasmus+ i de la convocatòria mencionada, a excepció del 
desplaçament físic i del pagament de l’ajuda, que va lligat a la realització efectiva del 
viatge i a la presencia física del participant en la destinació. Per tant, en aquests tipus 
d’activitats, no es rebrà cap quantitat econòmica encara que sí comptaran amb el 
suport organitzacional escaient per a la realització de l’activitat virtual.  
 
Els o les participants interessats/ades a acollir-se a aquesta alternativa hauran de 
comunicar aquesta modificació per correu electrònic a l’adreça de ka107@uv.es  i 
presentar un nou pla de treball (mitjançant un nou Acord de mobilitat per a la 
formació o la docència).  Així mateix, caldrà una acceptació per escrit d’aquesta 
canvi en el tipus d’activitat i del nou pla de treball pe escrit enviat des d’una adreça 
oficial de la universitat de destinació. El termini per a aquests tipus d’activitats no 
presencials finalitza el 31 de desembre de 2021,tal i com estableix la resolució de 30    
de juliol de 2020. 
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RESOL 

 
Afegir al punt 1 de la convocatòria la possibilitat de desenvolupar les activitats de 
formació i/o docència de manera “no presencial” dins del marc del programa 
Erasmus+ KA107. 
 
Modificar el punt 3 i 5 referents a l’establiment de l’ajuda econòmica.  
Eliminar en el punt 10.2c  l’obligació de presentar la Memòria justificativa 
establerta de la convocatòria a causa de l’absència d’ajuda financera. 

Modificar el punt 11.4 i on diu” En cas d’incompliment de les obligacions del punt 10 
d’aquesta convocatòria, el beneficiari o la beneficiària haurà de reintegrar les quantitats 
rebudes a la Universitat de València” dirà  “En cas d’incompliment de les obligacions del punt 
10 d’aquesta convocatòria, no se certificarà la realització d’aquest activitat al beneficiari o la 
beneficiària” 

 
 
València,  26 de març de 2021 
 

Per delegació de la Rectora  
Resolució de 12 de gener de 2021  
(DOGV núm. 8999 de 18 de gener  de 2021)  
 

 

 

Carlos Padilla Carmona 
Vicerector d’Internacionalizació i Cooperació 
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