
    
    
    

 
 

     
 
RESOLUCIÓ DE 30 DE  JULIOL DE 2020, 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 
2020 

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. 
 
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 i 
impedeixen la realització de les mobilitats durant l’any 2020.  
 
Per aquests motius i amb l’objectiu de facilitar l’efectiva realització de la mobilitat i amb 
ella aconseguir els propòsits de la convocatòria de promoció de l’intercanvi, la 
cooperació i la mobilitat entre els sistemes d’educació i formació dels països que hi 
participen 

RESOL 
 
Modificar las bases reguladores , recollides en l’Annex I de la convocatòria, en el seus 
punts 4 i 8.6, així  les  estades  de  mobilitat podran finalitzar com a màxim, el  31 de 
desembre de 2021. 
 

València,  30 de juliol de 2020 
 

Por delegación de la Rectora  
Resolución de19 de junio de 2019  
(DOCV 8579 de 27 de junio de 2019) 
 

 

 

Carlos Padilla Carmona 
Vicerector d’Internacionalizació i Cooperació 
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