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Extracte de la Resolució de 28 de juny de 2021, del rec-
tor de la Universitat Politècnica de València, per la qual 
es convoquen les «Beques Conselleria d’Agricultura, 
Desenvolupament Rural, Emergència Climàtica i Tran-
sició Ecològica - UPV». Convocatòria extraordinària 
2021. [2021/7287]

Extracto de la Resolución de 28 de junio de 2021, del rec-
tor de la Universitat Politècnica de València, por la que se 
convocan las «Becas Conselleria de Agricultura, Desarro-
llo Rural, Emergencia Climática y Transición Ecológica - 
UPV». Convocatoria extraordinaria 2021. [2021/7287]

BDNS (identif.): 572441.

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/index

Primero. Beneficiarios
Podrán participar los estudiantes de la Universitat Politècnica de 

València (UPV), que cumplan los requisitos exigidos en las bases de 
la convocatoria.

Segundo. Finalidad
El objeto de esta convocatoria es otorgar 24 ayudas económicas de 

600 € brutos (por un mes completo, con un total de 3 meses) cada una, 
a estudiantes de la Universitat Politècnica de València (UPV), para la 
realización de prácticas en empresas en la Conselleria de Agricultura, 
Desarrollo Rural, Emergencia Climática y Transición Ecológica, de 
acuerdo con las ofertas detalladas en el anexo.

Tercero. Bases reguladoras
Accesibles en:
http://www.upv.es/contenidos/SIEPRACT/infoweb/siepract/

info/934381normalc.html

Cuarto. Importe
La presente convocatoria se financiará con cargo a la partida pre-

supuestaria 002040000/422/40000 por un importe máximo de 53.000 € 
(cincuenta y tres mil euros) con cargo a la oficina gestora del Servi-
cio Integrado de Empleo, servicio dependiente del Vicerrectorado de 
Empleo y Emprendimiento, aplicables al ejercicio 2021 de la UPV.

Quinto. Plazo de presentación de solicitudes
El plazo de presentación de solicitudes será de diez días naturales, 

a contar desde el día siguiente a la publicación de la presente convoca-
toria en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana.

València, 28 de junio de 2021.‒ El rector: José Esteban Capilla 
Roma.

BDNS (identif.): 572441.

De conformitat amb el que preveuen els articles 17.3.b i 20.8.a de 
la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, es publica 
l’extracte de la convocatòria, el text complet es pot consultar a la Base 
de dades nacional de subvencions http://www.pap.minhap.gob.es/
bdnstrans/index

Primer. Beneficiaris
Hi podran participar els estudiants de la Universitat Politècnica de 

València (UPV) que complisquen els requisits exigits en les bases.

Segon. Finalitat
L’objecte d’aquesta convocatòria és atorgar 24 ajudes econòmiques 

de 600 € bruts (per un mes complet, amb un total de 3 mesos) als estu-
diants de la UPV per a la realització de pràctiques en empreses en la 
Conselleria d’Agricultura, Desenvolupament Rural, Emergència Climà-
tica i Transició Ecològica, d’acord amb les ofertes detallades en l’annex.

Tercer. Bases reguladores
Accessibles en:
http://www.upv.es/contenidos/SIEPRACT/infoweb/siepract/

info/934381normalc.html

Quart. Import
La present convocatòria es finançarà amb càrrec a la partida pres-

supostària 002040000 422 40000 per un import màxim de 53.000 € 
(cinquanta-tres mil euros) amb càrrec al pressupost de l’oficina gesto-
ra del Servei Integrat d’Ocupació, servei dependent del Vicerrectorat 
d’Ocupació i Emprenedoria, aplicables a l’exercici 2021 de la UPV.

Cinqué. Termini de presentació de sol·licituds
El termini de presentació de sol·licituds serà de deu dies naturals, a 

comptar des de l’endemà de la publicació de la present convocatòria en 
el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana.

València, 28 de juny de 2021.‒ El rector: José Esteban Capilla 
Roma.
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