Annex I
Bases Reguladores de la convocatòria de 103 beques del programa "Beques Santander
Erasmus" per a estades de mobilitat en estudis de grau en el curs 2021-2022
1. Objecte
1.1. La present convocatòria té per objecte l'adjudicació de 103 beques del programa "Beques
Santander Erasmus" per a estades de mobilitat en estudis de grau per al curs 2021-2022.
1.2. La participació dels estudiants i estudiantes en la present convocatòria s'ajustarà a allò
establert en les presents Bases, en el Reglament de mobilitat de la Universitat de València i en
els termes i condicions generals del programa "Beques Santander Erasmus" disponibles en la
pàgina web www.becas-santander.com
2. Requisits dels sol·licitants
Podran ser beneficiaris d'aquestes beques l'alumnat que complisca les següents condicions:
2.1. Estar matriculat/a en estudis oficials de grau de la Universitat de València en el curs
2020-2021.
2.2. Haver sol·licitat una estada de mobilitat en la convocatòria Erasmus estudis de grau de la
Universitat de València per el curs 2021-2022.
2.3. Presentar la sol·licitud prevista en el Programa Beques Santander Erasmus del Banc de
Santander en el formulari habilitat a aquest efecte per a aquest programa en la pàgina web
www.becas-santander.com
3. Sol·licituds
3.1. Són candidats a la beca Santander Erasmus tots els sol·licitants de la beca Erasmus
Estudis de Grau per a mobilitats en el curs 2021-2022 inclosos al llistat publicat en el tauler
Oficial d’Anuncis de la Universitat de València en data 4/12/2020 sota el nom “Convocatòria
2020 Erasmus Estudis de Grau. Llista completa de sol·licituds amb qualificació dels idiomes
acreditats”
4. Documentació que ha d'acompanyar a la sol·licitud
4.1 Els estudiants no hauran de presentar cap document addicional juntament amb la
sol·licitud. La Universitat de València verificarà d'ofici el compliment dels requisits i la
ponderació dels criteris de selecció dels participants.
4.2 El estudiant o estudianta que resulte proposat per a rebre la beca definida en el punt 5.1.b)
per raó de discapacitat serà requerit per a justificar documentalment tal condició de manera
prèvia a la resolució de adjudicació de beques.
4.3 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.
5. Tipologia i nombre de beques
5.1. Es convoquen 2 beques de 2.000 euros cadascuna, d'acord amb els següents termes:
a) 1 beca anirà destinada a un estudiant que tinga assignada una beca general de l'abans
denominat Ministeri d'Educació, Cultura i Esport en el curs 2019-20. Dels estudiants que

complisquen aquest requisit, se seleccionarà al que tinga el millor expedient acadèmic
ponderat conforme al que es disposa en els punts 6.2 i 6.3 d'aquestes Bases.
b) 1 beca anirà dirigida a un estudiant que tinga una discapacitat igual o superior al 33%. De
els estudiants que complisquen aquest requisit, se seleccionarà a l'estudiant que tinga el millor
expedient acadèmic ponderat conforme al que es disposa en els punts 6.2 i 6.3 d'aquestes
Bases.
5.2. Es convoquen 101 Beques de 500 euros cadascuna destinades als 101 alumnes amb els
millors expedients acadèmics ponderats, tenint en compte els criteris de selecció establits en
el punt 6 d'aquestes Bases.
6. Criteris de selecció i concessió de beques
6.1 Per a totes les modalitats de beques del punt 5, és requisit tindre adjudicada una beca
Erasmus Estudis de Grau per a mobilitats en el curs 2021-2022 en el moment de la
adjudicació.
6.2. Per a les beques establides en el punt 5.2 d'aquestes Bases, els estudiants i estudiantes que
tinguen assignada una beca general de l'abans denominat Ministeri d'Educació, Cultura i
Esport en el curs 2019-20 tindran preferència sobre els estudiants que no la tinguen.
6.3. Els expedients acadèmics ponderats als quals fan referència els punts 5.1 i 5.2 d'aquestes
Bases seran calculats d'acord amb la diferència entre la nota mitjana de l'expedient acadèmic
de l'estudiant i la nota mitjana de la seua titulació en finalitzar el curs 2019-2020.
6.4. En cas que existisca un empat entre dues sol·licituds en aplicar el càlcul del punt anterior,
tindrà prioritat l'estudiant que tinga un major nombre de crèdits superats en finalitzar el curs
2019-20. Si l'empat persisteix, es prioritzarà a l'estudiant amb el percentatge d'aprovats per
convocatòria més alt. De persistir l’empat es prioritzarà aquell que tinga millor nota en el seu
expedient.
7. Ordenació del procediment
7.1. El procediment de concessió de les beques es realitzarà en règim de concurrència
competitiva, segons el que es disposa en l'article 22 de la Llei 38/2003, General de
Subvencions i les presents Bases.
7.2. La instrucció del procediment de concessió de les beques es realitzarà pel Servei de
Relacions Internacionals i Cooperació de la Universitat de València.
7.3. El lloc de publicació de qualsevol acte administratiu relacionat amb aquesta convocatòria
(convocatòria, bases i annexos; notificacions; requeriments; esmena; ampliació de terminis;
resolució; etc.) serà el “Tauler Oficial d’Anuncis de la Universitat de València”.
7.4. El vicerector d'Internacionalització i Cooperació de la Universitat de València resoldrà la
present convocatòria de beques d'acord amb els criteris de valoració establits en aquestes
bases i després d'haver comprovat el compliment dels requisits especificats en aquesta
convocatòria.
7.5. Els candidats que, complint els requisits establits en aquesta convocatòria, no resulten
adjudicataris en el procediment de concessió de les beques es constituiran en una llista de
reserva degudament ordenada.
7.6. La resolució de concessió es publicarà, amb efectes de notificació, en el tauler d'anuncis
de la Universitat de València. El termini màxim per a resoldre el procediment es de 6 mesos
des de la publicació de la convocatòria.

7.7. Contra aquesta resolució, que esgota la via administrativa, podrà interposar-se, 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.
7.8. L'import de la beca s'abonarà en un únic pagament per la Universitat de València en un
compte a nom de la persona beneficiària en el Banc Santander S.A.
7.9. La percepció de la beca econòmica és compatible amb un altre tipus d'ajudes de caràcter
assistencial de naturalesa diferent a les ajudes que són objecte d'aquest Programa.
8. Obligacions dels beneficiaris i beneficiàries
8.1. Incorporar-se en la seua universitat de destinació en la data establida.
8.2. Presentar qualsevol document que, en relació amb la seua beca, li siguen requerits per la
Universitat de València en els terminis que en cada cas s'assenyalen.
8.3. Participar en les activitats establides pel Banc Santander per als beneficiaris d'aquestes
beques. En particular, participar en els actes de lliurament de beques i en els tallers de
desenvolupament de competències previs a les estades de mobilitat.
8.4. Acudir a les reunions informatives i als actes protocol·laris relacionats amb aquestes
beques que realitze la Universitat de València.
8.5. L'incompliment de les obligacions i dels requisits d'aquestes Bases donarà lloc al
reintegrament de la beca.
8.6 Complimentar els tràmits previstos en les bases del programa "Beques Santander
Erasmus" disponibles en la pàgina web www.becas-santander.com
9. Crèdit assignat
9.1. L'ajuda serà finançada amb càrrec al crèdit del pressupost de l'exercici 2021, orgànica
4122509173, capítol IV, específica 20210002, per un import total de 54.500 euros.
9.2. La concessió de les ajudes estarà condicionada a l'existència de crèdit adequat i suficient
en el pressupost de la Universitat de València per a l'exercici 2021”
10. Dret a la informació en la recollida de les dades de caràcter personal.
10.1. Dades del Responsable:
Universitat de València – Estudi General
CIF: Q4618001D
Av. Blasco Ibáñez, 13
46010 València
lopd@uv.es
10.2. 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 el que s'estableix en la Llei 38/2003 de 17 de novembre
General de Subvencions.

10.3 La Universitat de València únicament tractarà les dades proporcionades per l'o la
participant.
10.4 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, import i objecte d'ajuda en el portal de transparència
d'Universitat de València (www.uv.es/transparencia), en compliment d'allò establert 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 9.1 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 escau, per al pagament de les ajudes.
e) A les entitats o Universitats de destinació de l'estudiant o estudianta.
10.5 Termini de conservació de les dades: les dades es conservaran i seran si escau cancel·lats
d'acord amb els següents criteris:
a) 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.
10.6 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, si escau, documentació administrativa, dirigit al Delegat de Protecció de Dades a
la Universitat de València.
10.7 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.
10.8 Polítiques de privacitat de la Universitat de València. Es poden consultar en
http://links.uv.es/qbf2qd6
10.9. L'acceptació d'aquestes bases implica el consentiment dels participants per a la cessió de
les seues dades personals a Banc Santander, S.A amb la finalitat de verificar la seua
participació i seguiment del Programa i per a la incorporació al fitxer d'usuaris de les pàgines
web d'Internet propietat de Banc Santander, S.A que constitueixen el Portal de Becaris a les
quals s'accedeix actualment des de www.beques-santander.com per a la finalitat de la gestió i
prestació dels serveis propis de la beca.

