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RESOLUCIÓ DE 22 DE JULIOL DE 2021 DEL VICERECTOR 

D'INTERNACIONALITZACIÓ I COOPERACIÓ DE LA UNIVERSITAT DE VALÈNCIA 

PER LA QUAL S'APROVA LA CONVOCATÒRIA DEL PROGRAMA DE MOBILITAT 

ERASMUS MÁSTER DE LA UNIVERSITAT DE VALÈNCIA PER Al SEGON 

SEMESTRE DEL CURS ACADÈMIC 2021/2022   

 

El Programa Erasmus és el programa de mobilitat europea que conté diferents accions, entre 

les quals es troben les vinculades en la mobilitat d'estudiants amb finalitats d'estudi. Una de les 

accions té per finalitat la realització d'un període d'estudis en una institució d'educació superior 

d'un altre país europeu. 

 

La Universitat de València és una institució líder en el Programa Erasmus. Per a fomentar les 

estades Erasmus Estudis entre estudiants de Màster, es convoquen aquestes ajudes per a 

realitzar estades d'entre tres i sis mesos. 

 

Mitjançant la present convocatòria, es pretén oferir als estudiants matriculats en els Màsters 

Oficials de la Universitat de València indicats en l'Annex II de la present convocatòria, la 

possibilitat de realitzar aquesta estada d'estudis durant el segon semestre del curs acadèmic 

2021/2022 en universitats europees amb les quals s'haja signat un conveni de mobilitat en 

el cicle d'estudis de màster. 

 

D'acord amb aquesta iniciativa, Carlos Padilla Carmona, Vicerector d'Internacionalització i 

Cooperació, en virtut de les atribucions que li confereix la Resolució de 12 de gener de 2021, 

del Rectorat de la Universitat de València (DOGV 8999 de 18 de gener) per la qual s'aprova la 

delegació de funcions en els vicerectors i les vicerectores, la Secretaria General, el Gerent i 

altres òrgans d'aquesta Universitat, segons els Estatuts de la Universitat de València, aprovats 

pel Decret 128/2004, de 30 de juliol, del Consell de la Generalitat, la Llei 38/2003, de 17 

de novembre, General de Subvencions, i el seu Reglament aprovat pel Reial decret 887/2006, 

de 21 de juliol, 

 

RESOL: 

 

Primer  

Convocar les beques per al programa de mobilitat Erasmus Máster de la Universitat de 

València per al   segon semestre del curs acadèmic 2021-2022 en el marc del Programa 

Erasmus de la Unió Europea, i aprovar les bases que regulen aquesta convocatòria, incloses 

com a Annex I d'aquesta resolució. 

 

Segon  

Les ajudes es finançaran a càrrec del capítol IV del pressupost de la Universitat de València a 

càrrec de l'orgànica 6700509126, clau específica 20200566, per un import total de6 0.000 

euros. 

 

Tercer  

Contra aquest acte, que posa fi a la via administrativa, es podrà interposar recurs potestatiu 

de reposició davant el mateix òrgan que ha dictat la present resolució en el termini d'un mes a 
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comptar des de l'endemà a la publicació de la present resolució, o bé es podrà plantejar 

directament el recurs contenciós administratiu davant els òrgans de la jurisdicció contenciosa 

administrativa de la Comunitat Valenciana en el termini de dos mesos a comptar des de 

l'endemà a la seua publicació. 

 

 

 

 

 

Carlos Padilla Carmona 

El Vicerector d'Internacionalització i Cooperació 
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ANNEX I 

 

BASES REGULADORES DE LA CONVOCATÒRIA DEL PROGRAMA DE MOBILITAT 

ERASMUS ESTUDIS MÀSTER DE LA UNIVERSITAT DE VALÈNCIA PER Al 

SEGON SEMESTRE DEL CURS ACADÈMIC 2021/2022   

 

1. Objecte 

1.1 L'objecte de la present convocatòria és la concessió de beques, en règim de concurrència 

competitiva, per al programa de mobilitat d'estudiants de màster en l'àmbit europeu (Erasmus 

Máster) per a possibilitar la realització d'estudis de màster en altres universitats, basat en els 

acords bilaterals signats entre la Universitat de València i les universitats sòcies en el marc 

del Programa Erasmus+. 

 

1.2 La informació general sobre els objectius, condicions i requisits del programa estan 

disponibles en la pàgina web del Servei Espanyol per a la Internacionalització de l'Educació 

(SEPIE)  

 

1.3 És aplicable a la present convocatòria el Reglament de Mobilitat de la Universitat de 

València en el marc del Programa Erasmus+. 

 

2. Requisits generals  

Podran ser beneficiaris de les places de mobilitat d'aquesta convocatòria els i les estudiants 

de la Universitat de València que complisquen els següents requisits en la data de finalització 

del termini de presentació de sol·licituds i al llarg de tot el període de realització de la mobilitat: 

-Tindre la nacionalitat d'un dels estats participants en el programa Erasmus o de 

tercers països, sempre que s'acredite en aquest últim cas estar en possessió d'un 

permís vàlid per a residir a Espanya durant el període de realització de l'estada. 

-Estar matriculat/a en algun dels màsters oficials de la Universitat de València 

que figuren en l'Annex II de la present convocatòria, tant en el moment de realitzar la 

sol·licitud com durant el període de l'estada Erasmus.  

-No haver gaudit prèviament d'una estada Erasmus que, sumada amb la mobilitat 

que se sol·licita, supere els 12 mesos en el cicle d'estudis de màster. 

-No haver obtingut una beca JMD (Joint Màster Degree) o una beca de curs de 

màster Erasmus Mundus. 

-Acreditar el coneixement d'idioma d'acord amb el que s'estableix en la base 3 

“Requisit lingüístic” de la present convocatòria. 

 

A més dels requisits generals, els sol·licitants hauran de complir els requisits específics 

establits per la universitat de destí, per a cada plaça, en el moment de realitzar la sol·licitud. 

 

3. Requisits lingüístics 

3.1 Per a poder participar en el programa de mobilitat Erasmus Máster en el marc d'aquesta 

convocaotria, els i les estudiants hauran d'acreditar el coneixement lingüístic en algun dels 

idiomes d'estudi requerits per la universitat de destí, segons l'Annex II de la present 

convocatòria. Aquesta acreditació es realitzarà únicament mitjançant els certificats indicats 

en la taula aprovada en la *Comissió Assessora de Llengües  de la Universitat de València, 
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disponible en la web del Servei de Relacions Internacionals (Equivalències Acreditació de 

llengües). Qualsevol altre document no serà tingut en compte en la tramitació. 

 

3.2 En aquells destins en què l'idioma aparega marcat com “Recomanat”, l'acreditació del nivell 

de competència lingüística no serà obligatòria. 

 

3.3. Quan se sol·liciten dos o més destins, haurà d'acreditar-se el nivell més alt d'entre els 

exigits en les universitats de destí. 

 

4. Duració 

Es concediran mobilitats per a la realització d'estades per un període mínim de tres mesos i 

un màxim de sis mesos.  

 

Les mobilitats no podran estendre's més enllà del 30 de setembre de 2022. 

 

5. Lloc de realització  

5.1 Les estades d'aquest programa de mobilitat es realitzaran en alguna de les universitats 

participants en el programa Erasmus amb les quals la Universitat de València tinga signat un 

acord bilateral per a estudis de màster, segons la relació en l'Annex II de la present 

convocatòria. 

 

5.2 Els destins acordats amb universitats suïsses s'ofereixen en aquesta convocatòria sense 

ajudes econòmiques provinents de fons Erasmus, i rebran exclusivament i en el seu cas el 

finançament que puga establir el govern suís mitjançant el Programa de Mobilitat Suís-Europeu 

(SEMP en les seues sigles en anglés). 

 

6. Reconeixement acadèmic 

Els i les estudiants seleccionades, han de signar abans de l'inici de l'estada el Contracte 

d'Estudis (Learning Agreement) especificant les matèries que cursaran en la universitat de 

destí i les matèries que els seran reconegudes al seu retorn a la Universitat de València. 

Aquest contracte, que garantirà el reconeixement posterior dels crèdits superats, ha 

d'incorporar la signatura de l'estudiant, del director o directora del màster i del coordinador o 

coordinadora en destí.  

 

El Contracte d'Estudis s'emplenarà obligatòriament a través del Portal Serveis Estudiant, 

Mobilitat amb altres universitats, segons l'indicat en l'apartat 12 d'aquestes bases 

reguladores.  

 

7. Ajudes del Programa  

7.1. Les beques es finançaran amb els fons de la Unió Europea assignats a la Universitat de 

València a través del Servei Espanyol per a la Internacionalització de l'Educació (SEPIE) per a 

aquesta acció de mobilitat. La quantia de cada beca serà variable, en funció del país on es 

realitze l'estada, d'acord amb els següents grups: 

 

 
País de destinació 

Import 

mensual 
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Grup 1  

Països del programa amb 

costos de vida més alts 

Dinamarca, Finlàndia, Irlanda, Islàndia, 

Liechtenstein, Luxemburg, Noruega, Suècia 

  

300 € 

Grup 2  

Països del programa amb 

costos de vida mitjans 

Alemanya, Àustria, Bèlgica, Xipre, França, 

Grècia, Itàlia, Malta, Països Baixos, Portugal 250 € 

Grup 3  

Països del programa amb 

costos de vida més baixos 

Bulgària, Croàcia, Eslovàquia, Eslovènia, 

Estònia, Hongria, Letònia, Lituània, Macedònia 

del Nord, Polònia, República Txeca, Romania, 

Sèrbia, Turquia 

200 € 

   

Els i les estudiants que hagen sigut becaris generals del Ministeri d'Educació i Formació 

Professional en el curs 2020-2021 rebran addicionalment 200 euros mensuals. 

 

7.2. Les ajudes concedides en virtut de la present Resolució seran compatibles amb unes 

altres, qualssevol que siga la seua naturalesa i l'Administració o entitat que les concedisca, 

sempre que  la suma de totes  elles no supere el cost de l'activitat  subvencionada 

 

7.3. Les beques es convoquen sense nombre determinat de persones beneficiàries 

 

7.4. L'import de la beca per a cada estudiant beneficiari podrà variar en funció de la duració 

de l'estada.  

 

7.5. L'import de les ajudes s'abonarà en dos terminis:  

a) Una bestreta del 70% de la quantitat assignada per la Unió Europea en funció 

del nombre de mesos previstos quan l'o l'estudiant, una vegada incorporat en la 

universitat de destí, present el Certificat d'Incorporació a través del formulari electrònic 

“Beca Erasmus Master” de ENTREU  

b) El pagament del 30% restant es farà efectiu quan, en finalitzar l'estada a 

l'estranger, l'o l'estudiant emplene el “Qüestionari UE” que rebrà en el seu compte de 

correu electrònic institucional (xxx@alumni.uv.es), i aportació a través del mateix 

formulari electrònic “Beca Erasmus Master” de ENTREU el certificat d'estada, el 

contracte d'estudis inicial i les seues modificacions, si n'hi haguera.  

 

7.6. La concessió d'una ajuda Erasmus no suposa l'exempció de taxes per serveis acadèmics 

a la Universitat de València. En tot cas, l'o l'estudiant estarà exempt del pagament de taxes 

acadèmiques en la institució d'acolliment durant el període de duració de l'estada Erasmus. 

 

7.7. Les despeses de viatge, allotjament i manutenció, així com l'assegurança mèdica i el 

pagament de taxes no acadèmiques que eventualment puga requerir la universitat de destí 

serà a càrrec de la persona beneficiària 

 

8. Presentació de sol· licituds i termini 

8.1. Els i les estudiants podran sol·licitar estades corresponents únicament al màster en què 

es troben matriculats, i que figuren en l'oferta de l'Annex II de la present convocatòria.  

8.2. El termini de presentació de sol·licituds comprendrà des de l'endemà a la seua publicació 
en el DOGV fins al 5 d'octubre de 2021 
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8.3. La sol·licitud es presentarà a través del formulari en línia “Beques Erasmus Master” de 

ENTREU. Així mateix, les sol·licituds es podran presentar també en el registre d'entrada de la 

Universitat de València o per qualsevol dels mitjans previstos en l'article 16.4 de la llei 

39/2015 de Règim jurídic de les administracions públiques i procediment administratiu comú. 

 

8.4. Les persones sol·licitants podran accedir a l'esmentat formulari amb l'usuari i contrasenya 

del correu electrònic de la Universitat de València (xxx@alumni.uv.es), mitjançant l'opció “Usuari 

Genèric de la Universitat”. 

 

8.5. La sol·licitud s'acompanyarà d'aquells documents que acrediten el coneixement lingüístic 

d'acord amb el que s'estableix en l'apartat 3 d'aquestes bases.  

 

Igualment, la sol·licitud s'acompanyarà d'un certificat de notes i, si escau, d'un que acredite la 

seua equivalència en base 10, Els i les estudiants que hagen cursat i finalitzat la seua titulació 

d'accés al màster a la Universitat de València no seran requerits d'aquest certificat 

 

8.6. Només es podrà presentar una sol·licitud per estudiant, encara que l'o l'estudiant realitze 

simultàniament altres estudis universitaris.  

8.7. La data d'inici de l'estada no podrà ser anterior a la de la Resolució d'adjudicació de les 

beques.  

8.8. A les persones sol·licitants que no reunisquen els requisits establits en la present resolució 

o no aporten la documentació especificada tant en aquest apartat 8 com en l'apartat 12 

d'aquestes bases reguladores, seran requerides perquè, en el termini de 10 dies, esmenen la 

falta o aporten els documents preceptius, amb indicació que si no ho feren li'ls tindrà per 

desistits de la seua petició, d'acord amb el que es disposa en l'article 68 de la Llei 39/2015, 

d'1 d'octubre, de Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques. 

 

9. Criteris de valoració  

Les sol·licituds es prioritzaran d'acord amb la nota mitjana de la titulació oficial d'accés al 

màster al qual se sol·licita la beca, expressada en base 10, segons condicions establides en la 

base 8.5. 

 

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 Tauló Oficial de la Universitat de València i la web 

de Relacions Internacionals de la Universitat de València (http://www.uv.es/relint/). 

Qualsevol comunicació relativa a aquest procediment es realitzarà a través de ENTREU i, en el 

seu cas, del correu electrònic institucional de l'estudiant.  

 

10.2 La Universitat de València podrà, en qualsevol moment de la tramitació, requerir als 

interessats i interessades la presentació de documentació addicional que considere 

necessària per a la tramitació i resolució de la present convocatòria. 

 

10.3 L'avaluació de les sol·licituds i la proposta d'adjudicació de les places serà elaborada pel 

Servei de Relacions Internacionals i Cooperació. 
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10.4 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 d'acord amb els criteris establits en l'apartat 9 d'aquestes bases. 

 

10.5. L'adjudicació de les beques serà resolta pel Vicerector d'Internacionalització i Cooperació 

de la Universitat de València. La resolució de concessió es publicarà, amb efectes de notificació, 

en el Tauló Oficial de la Universitat de València d'acord amb el que es preveu en l'article 45.1 

de la Llei 39/2015 d'1 d'octubre del Procediment Administratiu Comú de les Administracions 

Públiques.  

 

L'adjudicació definitiva estarà supeditada a l'emplenament dels tràmits exigits i a l'acceptació 

de l'estudiant per part de la universitat de destí. 

 

10.6. L'estada no podrà iniciar-se en cap cas fins no haver-se resolt i publicat la convocatòria, 

i l'o l'estudiant haja acceptat l'ajuda. 

 

10.7. Els i les estudiants seleccionats formalitzaran l'acceptació de la beca a través de ENTREU 

en els termes establits en l'apartat 12.1 d'aquestes bases. 

 

10.8. Contra la resolució abans esmentada, que esgota la via administrativa, es podrà 

interposar recurs potestatiu de reposició en el termini d'un mes des de l'endemà de la seua 

publicació davant el mateix òrgan que ha dictat la resolució, o bé directament un recurs 

contenciós administratiu davant els òrgans de la jurisdicció contenciós administrativa de la 

Comunitat Valenciana en el termini de dos mesos des de l'endemà de la seua publicació  

 

11. Obligacions de les persones beneficiàries 

11.1 La presentació de la sol·licitud implica l'acceptació de les obligacions establides pel 

programa Erasmus+, el Reglament de Mobilitat de la Universitat de València i les normes 

fixades en aquesta convocatòria. Les persones beneficiàries seguiran les instruccions dictades 

pel Vicerectorat de Relacions Internacionals i Cooperació i l'o la directora del màster. 

 

11.2 Els beneficiaris estan sotmesos als drets i les obligacions establides en la “Carta de 

l'estudiant Erasmus”, disponible en l'apartat “Documents útils” de la pàgina web del Servei de 

Relacions Internacionals i Cooperació. 

 

11.3 Les persones beneficiàries d'aquestes ajudes, durant la seua estada en la universitat de 

destí, estaran subjectes a la seua normativa. 

 

11.4 Les persones beneficiàries col·laboraran, a requeriment de la Universitat de València, 

prestant ajuda i assessorament a estudiants beneficiaris de futures convocatòries, i accepten 

que les seues dades de contacte puguen comunicar-se a estudiants que prevegen viatjar a la 

mateixa universitat.  

 

11.5 Les persones beneficiàries d'aquesta convocatòria estan obligades a realitzar els tràmits 

específics, detallats en els apartats 12, 13 i 14 d'aquesta convocatòria, així com en la web del 

Servei de Relacions Internacionals (www.uv.es/relint), apartat “Programa Erasmus 

Estudios/Postgrau”  
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11.6 Les persones beneficiàries hauran de ser titulars d'un compte bancari en una entitat 

bancària espanyola 

 

11.7 L'incompliment de les obligacions abans esmentades podrà suposar la pèrdua de la 

condició d'estudiant Erasmus i del dret al reconeixement acadèmic, així com, en el seu cas, la 

devolució de l'import de l'ajuda. 

 

12. Obligacions específiques abans del període de mobilitat 

12.1 Acceptar formalment el destí adjudicat a través del procediment “Beca Erasmus 

Master”, de ENTREU.  

 

En l'apartat “Idioma de docència en destí”, haurà de marcar-se l'idioma requerit o, en el seu 

cas, recomanat per la universitat de destí. 

 

12.2 Matricular-se a la Universitat de València seguint les directrius proporcionades per la 

seua Facultat. 

 

12.3 Emplenar el Contracte d'Estudis a través del Portal Serveis Estudiant, que ha d'autoritzar 

amb les seues signatures l'o la directora del màster, i l'o la coordinadora de mobilitat en destí. 

El procediment està disponible en la web del Servei de Relacions Internacionals 

(www.uv.es/relint), Programa Erasmus Estudios => Documents Útils) 

 

12.4 Presentar el Conveni de subvenció Erasmus juntament amb el Contracte 

d'Estudis inicial a través del procediment “Beca Erasmus Master” de ENTREU. Tots dos 

documents es troben disponibles en l'apartat “Documents útils” de la pàgina web del Servei de 

Relacions Internacionals i Cooperació 

 

12.5 Realitzar el test previ de coneixements de l'idioma de docència en destí en el cas que siga 

alguna de les previstes en el programa En línia Linguistic Support (OLS) de la Unió Europea 

(http://erasmusplusols.eu/es/) d'acord amb les instruccions rebudes a través de correu 

electrònic institucional de l'estudiant (xxx@alumni.uv.es). Els resultats obtinguts no impediran 

en cap cas la realització de l'estada.  

 

Els cursos que puga atorgar l'Agència Nacional seran de realització voluntària. 

 

12.6 Dur a terme els tràmits necessaris per a obtindre la cobertura sanitària al país de 

destinació (Targeta Sanitària Europea o equivalent). 

 

12.7 Acudir quan se'ls requerisca a les reunions informatives que realitze el Servei de 

Relacions Internacionals i Cooperació. 

 

13. Obligacions específiques durant el període de mobilitat 

13.1 Incorporar-se en les dates previstes, romandre durant el període previst en el conveni de 

subvenció Erasmus i cursar els estudis especificats en el Contracte d'Estudis.  
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13.2 Remetre el Certificat d'incorporació a través del formulari “Beca Erasmus Master” de 

ENTREU d'acord amb el procediment i terminis que el Servei de Relacions Internacionals i 

Cooperació determine. 

 

13.3 Sol·licitar al director o directora del màster, si correspon, les modificacions al Contracte 

d'Estudis inicial, abans de transcorregudes 5 setmanes des de l'inici de les classes en la 

universitat de destí. El Contracte d'Estudis modificat s'emplenarà a través del Portal Serveis 

Estudiant, segons instruccions disponibles en la web del Servei de Relacions Internacionals i 

Cooperació (www.uv.es/relint), apartat Programa Erasmus Estudios => Documents Útils) 

 

14. Obligacions específiques en finalitzar el període de mobilitat 

14.1 Aportar el Certificat d'estada degudament segellat i signat per la universitat de destí, i el 

Contracte d'estudis inicial (amb les seues modificacions, si n'hi haguera), a través del formulari 

electrònic “Beca Erasmus Master” de ENTREU  

 

14.3 Seguir les instruccions del director o directora del màster i de la secretaria del centre 

per a dur a terme el reconeixement acadèmic dels estudis realitzats a l'estranger. 

 

15. Crèdit assignat  

Les ajudes es finançaran  a càrrec del   capítol IV del pressupost de la Universitat de València 

per un import total de 60.000 euros, a càrrec de  l'orgànica  6700509126, clau específica 

20200566 

 

16. Dret a la informació en la recollida de dades de caràcter personal 

16.1. Finalitat i condicions del tractament: En compliment del que es disposa 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, l'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 el que s'estableix en la Llei 38/2003 de 17 de novembre General de 

Subvencions. 

 

16.2 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 és la 

Universitat de València: 

Delegat de Protecció de Dades 

Ed. Rectorat 

Av. Blasco Ibañez, 13 

VALÈNCIA 46010 

lopd@uv.es 

16.3 Es preveuen les següents comunicacions de dades personals sense consentiment de 

l'afectat/a: 

a) Publicació de la resolució de concessió en el tauló oficial de la Universitat de 

València. Addicionalment, a efectes informatius, podrà enllaçar-se la resolució en 

pàgines web allotjades sota 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 
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del que s'estableix en 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) En 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. 

 

16.4 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) Quant als aspirants seleccionats, les dades es conservaran durant tot el 

període vinculat a la gestió de les ajudes, s'incorporaran en el seu cas 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. 

 

16.5 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 dirigit 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, dirigit al Delegat de Protecció de Dades a la Universitat de València. 

 

16.6 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: 

Agència Espanyola de Protecció de Dades 

Carrer Jorge Juan, 6 (28001-Madrid). 

Web: https://www.agpd.es/ 

 

16.7 Polítiques de privacitat de la Universitat de València: pot consultar les nostres polítiques 

de privacitat https://www.uv.es/uvweb/universitat/ca/politica-

privacitat/responsableidentificacie-mail *account 
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