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Extracte de la Resolució de 29 de juny de 2020, de la vicerectora d’Ocupació i Programes Formatius de la Universitat de València, per la qual es convoca la concessió de
beques de residència d’estudiants de la Unió Europea per
al curs 2020/2021 [2020/5541]

Extracto de la Resolución de 29 de junio de 2020, de la
vicerrectora de Empleo y Programas Formativos de la
Universitat de València, por la cual se convoca la concesión de becas de residencia de estudiantes de la Unión
Europea para el curso 2020/2021 [2020/5541]

BDNS (identif.): 515062.
De conformitat amb el que estableixen els articles 17.3.b i 20.8.a
de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, se’n
publica l’extracte de la convocatòria, el text complet de la qual podeu
consultar en la Base de Dades Nacional de Subvencions (http://www.
pap.minhap.gob.es/bdnstrans):

BDNS (identif.): 515062.
De conformidad con lo previsto en los artículos 17.3.b y 20.8.a de la
Ley 38/2003, de 17 de noviembre, general de subvenciones, se publica
el extracto de la convocatoria cuyo texto completo puede consultarse en
la Base de Datos Nacional de Subvenciones (http://www.pap.minhap.
gob.es/bdnstrans):

Primer. Beneficiaris
Aquesta convocatòria està oberta a estudiants que formalitzen la
matricula en el curs 2020-2021 en la Universitat de València, en els
estudis de grau o màster oficial.

Primero. Beneficiarios
Esta convocatoria está abierta a estudiantes que formalicen la matrícula en el curso 2020-2021 en la Universitat de València, en los estudios
de grado o máster oficial.

Segon. Objecte
La Universitat de València fa pública la convocatòria per a la concessió de vint-i-vuit beques de residència per al Col·legi Major Rector
Peset i per a la Residència Universitària Damià Bonet, en règim de
concurrència competitiva, segons la distribució per centres següent:
– Col·legi Major Rector Peset: vint beques per a estudiants de la
Unió Europea.
– Residència Universitària Damià Bonet: vuit beques per a estudiants de la Unió Europea.

Segundo. Objeto
La Universitat de València hace pública la convocatoria para la concesión de veintiocho becas de residencia para el Colegio Mayor Rector
Peset y para la Residencia Universitaria Damià Bonet, en régimen de
concurrencia competitiva, según la distribución por centros siguiente:
– Colegio Mayor Rector Peset: veinte becas para estudiantes de la
Unión Europea.
– Residencia Universitaria Damià Bonet: ocho becas para estudiantes de la Unión Europea.

Tercer. Bases reguladores
Les bases íntegres es poden consultar al web: http://www.uv.es/
cmrpeset/cas/archivos/BecasUE.pdf

Tercero. Bases reguladoras
Las bases íntegras se pueden consultar en la web: http://www.uv.es/
cmrpeset/cas/archivos/BecasUE.pdf

Quarta. Quantia
El pressupost total màxim autoritzat per al Col·legi Major Rector
Peset ascendeix a 152.300 euros del pressupost de la Universitat de
València.
Les beques per a la Residència Universitària Damià Bonet es financen a càrrec de l’empresa Siresa Campus, SA, d’acord amb el punt 4 de
l’addenda del contracte subscrit amb la Universitat de València, de data
20 de juliol de 2010.

Cuarto. Cuantía
El presupuesto total máximo autorizado para el Colegio Mayor Rector Peset asciende a 152.300 euros del presupuesto de la Universitat de
València.
Las becas para la Residencia Universitaria Damià Bonet se financian a cargo de la empresa Siresa Campus, SA, de acuerdo con el punto
4 de la adenda del contrato suscrito con la Universitat de València, de
fecha 20 de julio de 2010.

Cinqué. Termini de presentació de sol·licituds
El termini de presentació de la sol·licitud començarà a partir de
l’endemà de la publicació de l’extracte d’aquesta resolució en el Diari
Oficial de la Generalitat Valenciana i finalitzarà el dia 5 d’agost de
2020 a les 14 hores.

Quinto. Plazo de presentación de solicitudes
El plazo de presentación de la solicitud comenzará a partir del día
siguiente de la publicación del extracto de esta resolución en el Diari
Oficial de la Generalitat Valenciana y finalizará el día 5 de agosto de
2020 a las 14 horas.

Sisé. Altres dades
L’assignació d’una beca no serà definitiva mentre la persona beneficiària no confirme la seua acceptació en un termini de cinc dies hàbils
a partir de la publicació de la resolució definitiva de concessió. Aquesta acceptació podrà fer-se per la plataforma ENTREU, o mitjançant
presentació en el Registre General o en l’Auxiliar de la Universitat de
València o en qualsevol altre registre previst a aquest efecte en l’article
38 de la Llei 30/199, de règim jurídic de les administracions públiques
i del procediment administratiu comú.
Les persones beneficiàries han de formalitzar l’ingrés en el centre
on hagen estat becades seguint les instruccions i el procediment que els
indique la direcció del Col·legi Major Rector Peset o de la Residència
Damià Bonet, inclòs el pagament del corresponent dipòsit col·legial o
fiança.

Sexto. Otros datos
La asignación de una beca no será definitiva mientras la persona
beneficiaria no confirme su aceptación en un plazo de cinco días hábiles a partir de la publicación de la resolución definitiva de concesión.
Esta aceptación podrá hacerse por la plataforma ENTREU, o mediante
presentación en el Registro General o en el Auxiliar de la Universitat
de València o en cualquier otro registro previsto a tal efecto en el artículo 38 de la Ley 30/1992, de régimen jurídico de las administraciones
públicas y del procedimiento administrativo común.
Las personas beneficiarias deben formalizar el ingreso en el centro
donde hayan sido becadas siguiendo las instrucciones y el procedimiento que les indique la dirección del Colegio Mayor Rector Peset o de la
Residencia Universitaria Damià Bonet, incluido el pago del correspondiente depósito colegial o fianza.

València, 29 de juny de 2020.– La rectora, p. d. (DOGV
27.06.2019), la vicerectora d’Ocupació i Programes Formatius: M.
Adela Valero Aleixandre.

València, 29 de junio de 2020.– La rectora, p. d. (DOGV
27.06.2019), la vicerrectora de Empleo y Programas Formativos: M.ª
Adela Valero Aleixandre.

