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Resolució de 19 de febrer de 2020 del Vicerector d'Internacionalització i 

Cooperació de la Universitat de València per la que es convoquen 29 beques 

"Becas Iberoamérica. Santander Grado" per a estades de mobilitat en 

universitats iberoamericanes per al curs 2020-2021 

 
Un dels objectius de la internacionalització en el sí de la Universitat de València és potenciar la 
dimensió internacional de les seues titulacions. Per tal d'aconseguir-ho, es vol potenciar la 
mobilitat internacional de l’estudiantat. La Universitat de València té convenis d’intercanvi amb 
universitats d’Europa, Amèrica, Àsia i Oceania per tal que els estudiants i estudiantes coneguen 
altres realitats acadèmiques i culturals. 
 
En aquest marc, el Banc de Santander realitza diverses convocatòries de beques en el àmbito 
universitàrio. Una d’aquestes convocatòries es el Programa "Becas Iberoamérica. Santander 
Grado" que dota amb 3.000 euros d’ajuda econòmica a milers d’estudiants (933 només en 
Espanya, per al curs 2020-2021) d’universitat iberoamericanes que realitzen estades de 
mobilitat semestral en una altra universitat iberoamericana.  
 
El conveni d’adhesió de la Universitat de València al “Porgrama Becas Iberoamérica. Santander 
Grado” del Banc de Santander realitzat mitjançan la pàgina web www.becas-santander.com  
preveu la concessió de 29 beques a estudiants i estudiantes que visitaran durant un semestre 
una de les universitats iberoamericanes sòcies que participen en el Programa. 
 
El Vicerector d'Internacionalització i Cooperació de la Universitat de València, fent ús de les 
atribucions que li confereix la Resolució de 19 de juny de 2019 (DOGV núm. 8579 de 27 de 
juny), del Rectorat de la Universitat de València, per la qual s'aprova la delegació de funcions en 
els Vicerectors i les Vicerectores, la Secretària General, el Gerent i altres òrgans d'aquesta 
Universitat, d'acord amb els Estatuts de la Universitat de València, aprovats pel Decret 
128/2004, de 30 de juliol, i modificats per Decret 45/2013, de 28 de març, del Consell de la 
Generalitat, la Llei 1/2015 de la Generalitat Valenciana d'Hisenda Pública, del Sector Públic 
Instrumental i de Subvencions, i 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 29 "Becas Iberoamérica. Santander Grado" i aprovar les Bases 

arreplegades en l’Annex I. 
 
Les beques estan destinades a estudiants i estudiantes de la Universitat de València que 
tinguen concedida una estada semestral de mobilitat en universitats de l'àrea llatinoamericana 

del continent americà o, si escau, de Portugal i que figuren en l’Annex II. 
 

Segon. A més de presentar la seua sol·licitud, segons l’Annex III,  els estudiants i estudiantes 

que vulguen optar a aquesta beca s'hauran d'inscriure obligatòriament en la plataforma web 
www.becas-santander.com fins el 16 de març de 2020.  
 

Tercer. L'ajuda serà finançada amb càrrec al crèdit del pressupost del exercici 2020, 

orgànica 4122509173, capítol IV, específica 20200002, per un import total de 87.000 
euros. 
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Contra aquesta resolució, que esgota la via administrativa, es pot interposar, conforme a l’art 
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 del dia següent a la seua notificació o publicació davant els òrgans de la 
jurisdicció contenciós administrativa de la Comunitat Valenciana. 

 

 

Per delegació del Rector 
València, 19 de febrer de 2020 
 
 
 
 
 
 
Carlos Padilla Carmona 
Vicerector d'Internacionalització i Cooperació. 
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Annex I 
 

Bases reguladores de la convocatòria de 29 beques "Becas Iberoamérica. 

Santander Grado" per a estades de mobilitat en universitats 

iberoamericanes per al curs 2020-2021 

 

 

1. Objecte 

1.1. La present convocatòria té per objecte l'adjudicació de 29 beques d'ajuda econòmica 
a estudiants i estudiantes en el marc del Programa "Becas Iberoamérica. Santander 
Grado" 

1.2. La participació dels estudiants en la present convocatòria s'ajustarà al que es disposa 
en les presents Bases, en el Reglament de mobilitat de la Universitat de València ACGUV 
196/2013 de 30 d'octubre i a les Bases Generals del Programa "Becas Iberoamérica. 
Santander Grado" convocatòria 2020/2021 establides pel Banc de Santander, 
disponibles en la pàgina web www.becas-santander.com 

2. Requisits dels sol· licitants  

2.1.- Podran ser beneficiaris d'aquestes beques els estudiants i estudiantes matriculats en 
la Universitat de València en estudis oficials de Grau en el curs 2019-2020 que tinguen 
concedida una estada de mobilitat semestral per al curs 2020/2021, obtinguda a través 
del Programa Internacional de la Universitat de València (Resolució de 12 de setembre de 
2019, del vicerector d’internacionalització i cooperació de la Universitat de València, per la 
que s'aprova la convocatòria del Programa Internacional de Mobilitat de la Universitat de 
València per al curs acadèmic 2020-2021) en una universitat iberoamericana de les 
definides en la base tercera.  

2.2. En el cas de no quedar estudiants elegibles segons el punt 2.1, seran elegibles els 
estudiants i estudiantes matriculats en la Universitat de València en estudis oficials de grau 
en el curs 2019-2020 que tinguen concedida una estada de mobilitat per al curs 2020-
2021, obtinguda a través del Programa Erasmus Estudis de Grau de la Universitat de 
València (Resolució de 12 de setembre de 2019, del vicerector d'internacionalització i 
cooperació de la Universitat de València, per la que s'aprova la convocatòria del programa 
de mobilitat d'estudiants per a estudis “Erasmus Estudis de Grau” de la Universitat de 
València per al curs acadèmic 2020/2021) en una universitat portuguesa de les definides 
en la base tercera.  

2.3 Els estudiants i les estudiantes que desitgen optar a aquesta beca han d'inscriure's 
obligatòriament, fins al dia 16 de març de 2020, en la pàgina web www.becas-
santander.com.  

2.4. Els estudiants que resulten seleccionats han de realitzar un període de mobilitat entre 
l'1 de juliol de 2020 i el 31 d'agost de 2021, amb reconeixement acadèmic dels seus 
estudis. En qualsevol cas, l'inici del gaudi de les beques sempre haurà de ser abans del 31 
de març de 2021.  

2.5. Queden exclosos els i les estudiantes que tinguen una estada de mobilitat obtinguda a 
través del Programa Internacional de la Universitat de València, de durada anual, llevat 
que renuncien prèviament a l'ajuda econòmica del Programa Internacional. 
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3. Universitats de destinació 

3.1 Per a resultar beneficiaris d'una de les beques, l'estudiant o estudiante ha de tenir 
concedida  i acceptada una mobilitat a una de les “Universitats Participants” en el 
Programa "Becas Iberoamérica. Santander Grado". 

3.2 Són Universitats Participants les que consten en l’Annex II, llistat confeccionat pel 
Banc de Santander i subjecte a la reserva indicada en el mateix document. Arreplega 
universitats dels següents països: República Argentina, Brasil, Xile, Colòmbia, Mèxic, Perú, 
Uruguai, Puerto Rico i Portugal. 

4. Presentació de sol· licituds 

4.1. El termini de presentació de sol·licituds s'iniciarà amb la publicació de la convocatòria i 

finalitzarà el dia 16 de març de 2020.  

4.2. Les sol·licituds, segons model proveït per Annex III, es podran presentar en el 

Registre d'Entrada de la Universitat de València o per qualsevol dels mitjans previstos en la 
llei 39/2015 i en l'article 38.4 de la Llei 30/92 de règim jurídic de les administracions 
públiques i del procediment administratiu comú. 

4.3. La sol·licitud presentada a la Universitat de València haurà d'anar acompanyada de 

còpia del justificant de la inscripció en el Programa "Beques Iberoamèrica. Santander 
Grau" 

4.4. En virtut de les Bases Generals de la Convocatòria 2020-2021 del Programa Grau 

Iberoamèrica, la presentació de la sol·licitud en el formulari habilitat a aquest efecte per a 

aquest programa en la pàgina web www.becas-santander.com assortirà els mateixos 

efectes que la sol·licitud prevista en el punt 4.2 

5. Dotació econòmica 

5.1. La beca consisteix en una assignació econòmica de 3.000 euros. La beca no té per 
objecte cobrir necessàriament la totalitat de les despeses dels estudiants a l'estranger 
sinó ajudar a sufragar, total o parcialment, els costos de matrícula (si els hi haguera), 
desplaçament, manutenció, despeses de viatge i allotjament. 

5.2. L'abonament de l'import de la beca es realitzarà per la Universitat de València 
mitjançant transferència bancària al compte corrent obert a nom del beneficiari en una 
oficina del grup Banc Santander.  

5.3 L'ajuda s'abonarà en un únic pagament de 3.000 euros després de la presentació 
davant del Servei de Relacions Internacionals del Certificat d'incorporació (subscrit per la 
universitat d'acolliment) a través de l'aplicació Entreu segons allò previst per a les ajudes 
del Programa Internacionals de la Universitat de València o, en el seu cas, del Programa 
Erasmus Estudis. 

5.4. L'estudiant o estudianta que siga seleccionat per a gaudir d'una Beca haurà de 
contractar, al seu càrrec, de manera obligatòria, una assegurança amb la mateixa durada 
de la Beca, que inclourà la cobertura de: defunció i invalidesa per accident, assistència en 
repatriació de cos en cas de defunció per qualsevol causa i reemborsament de despeses 
mèdiques per accident del beneficiari de la Beca.  
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5.5. Aquesta beca és incompatible amb l'ajuda econòmica que la Universitat de València 
concedeix als estudiants i estudiantes que són beneficiaris d'una beca de mobilitat del 
Programa Internacional de la Universitat de València, per al curs 2020-2021. També és 
incompatible amb la percepció de l'ajuda de la Universitat de València, amb càrrec als fons 
propis, que la Universitat de València concedeix als estudiants i estudiantes  beneficiaris 
d'una beca de mobilitat Erasmus Estudis de Grau, per al curs 2020-2021. 

6. Criteris de valoració i concessió de beques 

6.1. Els estudiants i les estudiantes que tinguen adjudicada una mobilitat en una universitat 
iberoamericana del continent americà tenen preferència sobre els estudiants que tinguen 
adjudicada una mobilitat en una universitat portuguesa. 

6.2. Els i les estudiants que complisquen els requisits establits en aquestes bases i tinguen 
destinació en una universitat iberoamericana del continent americà seran ordenats 
seguint els següents criteris: 

6.2.1.- Les sol·licituds seran prioritzades 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 2018/2019. 

6.2.2.- En cas d'empat entre dues sol·licituds, tindrà prioritat l'estudiant que tinga 
major nombre de crèdits superats. Si l'empat persisteix, es prioritzarà d'acord amb el 
percentatge d'aprovats per convocatòria. 

6.3. Els i les estudiants que complisquen els requisits establits en aquestes bases i tinguen 
destinació en una universitat portuguesa seran ordenats seguint els següents criteris: 

6.3.1.- Les sol·licituds seran prioritzades 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 2018/2019. 

6.3.2.- En cas d'empat entre dues sol·licituds, tindrà prioritat l'estudiant que tinga 
major nombre de crèdits superats. Si l'empat persisteix, es prioritzarà d'acord amb el 
percentatge d'aprovats per convocatòria. 

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. 

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”.  
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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, per a substituir les inicialment aprovades. 

7.6. La resolució de concessió es publicarà amb les puntuacions obtingudes, amb efectes 
de notificació, en el Tauler oficial d’anuncis de la Universitat de València. El termini per 
resoldre el procediment i notificar-lo no podrà superar els sis mesos d'acord amb allò 
previst a l'article 25 de la llei 38/2003 General de Subvencions. 

7.7 Contra aquesta resolució, que esgota la via administrativa, es pot interposar, conforme 
a l’art 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 del dia següent a la seua notificació o publicació 
davant els òrgans de la jurisdicció contenciós administrativa de la Comunitat Valenciana. 

8. Obligacions dels becaris 

Els beneficiaris i beneficiàries de les beques tindran les següents obligacions: 

8.1. Formalitzar l'acceptació definitiva de la beca davant la Universitat de València, una 
vegada resolta la convocatòria, mitjançant la presentació del model d'acceptació publicat 

com a Annex IV d'aquestes bases. 

8.2. Acceptar la beca, davant el Banc Santander, a través de la pàgina web www.becas-
santander.com dins del termini previst en aquesta aplicació informàtica. 

8.3. Fer arribar una còpia de l'assegurança a què fa referència la base cinquena de la 
present convocatòria al Servei de Relacions Internacionals i Cooperació de la Universitat de 
València. 

8.4. Incorporar-se al seu centre de destinació en la data establida. 

8.5. Reintegrar en cas de renúncia total o parcial, absència temporal o disminució del 
període de beca els fons corresponents. 

8.6. Emplenar i presentar qualssevol documents que, en relació amb la seua beca, li siguen 
requerits per la Universitat de València o per la universitat de destinació en els terminis 
que en cada cas s'assenyalen. 

8.7. Presentar els certificats d’Incorporació i d’Estada segons s’específica en la clàusula 5. 

9. Crèdit assignat 

L'ajuda serà finançada amb càrrec al crèdit del pressupost de l'exercici 2020, orgànica 
4122509173, capítol IV, específica 20200002, sent l'import total de 87.000 euros. 
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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 Ibañez, 13 
VALÈNCIA 46010 

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 Procedència de les dades. La Universitat de València únicament tractarà les dades 
proporcionades pel participant. 

10.4 Destinataris de les dades personals. Es preveuen les següents comunicacions de 
dades personals:  

a) Publicació de la resolució de concessió en el tauler oficial de la Universitat de 
València. Addicionalment, a efectes informatius, podrà informar-se de 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 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) 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) Al Banc Santander S.A, amb la finalitat de verificar la seua participació i seguiment 
del programa així com per al pagament de les ajudes. 

e) A les entitats o universitats de destinació de l'estudiant. 

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 per 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 si escau a l'expedient de l'estudiant i 
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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, 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.  

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 una reclamació davant 
l'autoritat de control competent. 

10.8 Polítiques de privacitat de la Universitat de València. Poden consultar-se en 
http://links.uv.es/qbf2qd6 
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