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Extracte de la Resolució de 29 de desembre de 2021, del 
Vicerectorat d’Ocupació i Programes Formatius de la 
Universitat de València, per la qual es convoquen quaran-
ta ajudes econòmiques, de 500 euros cadascuna, per a la 
realització del programa formatiu «UVEMPRÉN PRÀCTI-
QUES, CIUTAT DE VALÈNCIA», en el marc del conveni 
entre la Universitat de València i l’Ajuntament de Valèn-
cia, a través de la Regidoria de Joventut. [2021/13229]

Extracto de la Resolución de 29 de diciembre de 2021, del 
Vicerrectorado de Empleo y Programas Formativos de la 
Universitat de València, por la que se convocan cuarenta 
ayudas económicas, de 500 euros cada una, para realizar 
el programa formativo «UVEMPRÉN PRÁCTICAS, CIU-
DAD DE VALÈNCIA» en el marco del convenio entre la 
Universitat de València y el Ayuntamiento de València, a 
través de la Concejalía de Juventud. [2021/13229]

BDNS (identif.): 603926.
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:

h t t p s : / / w w w. i n f o s u b v e n c i o n e s . e s / b d n s t r a n s / G E / e s /
convocatoria/603926

Primero. Beneficiarios
Estas ayudas están dirigidas a jóvenes empadronados en la ciudad 

de València, con titulación universitaria, que estén cursando un máster 
oficial de la Universitat de València en el curso 2021-22, matriculados 
en la asignatura obligatoria de prácticas externas, que vayan a desarro-
llarse en una empresa con sede en la ciudad de València.

Segundo. Objeto
Convocar 40 ayudas por valor de 500 € cada una para la realiza-

ción de un programa formativo en emprendimiento o emprendimiento 
corporativo. Estas ayudas están dirigidas a jóvenes empadronados en la 
ciudad de València, con titulación universitaria, que estén cursando un 
máster oficial de la Universitat de València en el curso 2021-22, matri-
culados en la asignatura obligatoria de prácticas externas, que vayan a 
desarrollarse en una empresa con sede en la ciudad de València.

Tercero. Bases reguladoras:
https://links.uv.es/uvempren/PRACTICAS_VALENCIA

Cuarto. Cuantía
Esta convocatoria financia 40 ayudas de 500 € brutos para la reali-

zación de un programa formativo y de prácticas en emprendimiento o 
emprendimiento corporativo en empresas.

A la cantidad indicada se le aplicarán las correspondientes retencio-
nes que marca la legislación vigente.

El importe de la ayuda económica se abonará en cuenta bancaria 
abierta con sede en España a nombre de la persona beneficiaria a la 
finalización de la práctica, una vez cumplidas las obligaciones señaladas 
en el apartado 7.2 de la convocatoria.

La Universitat de València aportará una dotación global de 20.000 € 
y se financiarán con cargo al capítulo IV, clave orgánica 6701459182 y 
específica 20211115 del presupuesto para el ejercicio 2021 de la Uni-
versitat de València, según lo previsto en el convenio firmado entre el 
Ayuntamiento de València (Concejalía de Juventud) y la Universitat de 
València.

Quinto. Plazo de presentación de solicitudes
El plazo de presentación de solicitudes comenzará al día siguiente 

de la publicación del extracto de esta convocatoria en el Diari Oficial de 
la Generalitat Valenciana y terminará el 4 de marzo de 2022.

València, 29 de diciembre de 2021.– La rectora, p. d. (DOGV 
18.01.2021), la vicerectora de Empleo y Programas Formativos:  Maria 
Adela Valero Aleixandre.

BDNS (identif.): 603926.
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 de la qual pot consultar-se 
en la Base de dades nacional de subvencions:

h t t p s : / / w w w. i n f o s u b v e n c i o n e s . e s / b d n s t r a n s / G E / e s /
convocatoria/603926

Primer. Beneficiaris
Aquestes ajudes estan dirigides a joves empadronats a la ciutat de 

València, amb titulació universitària, que estiguen cursant un màster 
oficial de la Universitat de València en el curs 2021-2022, matriculats 
en l’assignatura obligatòria de pràctiques externes, sempre que aquestes 
es desenvolupen en una empresa amb seu a la ciutat de València.

Segon. Objecte
Convocar 40 ajudes per valor de 500 € cadascuna per a la realització 

d’un programa formatiu en emprenedoria o emprenedoria corporati-
va. Aquestes ajudes estan dirigides a joves empadronats a la ciutat de 
València, amb titulació universitària, que estiguen cursant un màster 
oficial de la Universitat de València en el curs 2021-2022, matriculats 
en l’assignatura obligatòria de pràctiques externes, sempre que aquestes 
es desenvolupen en una empresa amb seu a la ciutat de València.

Tercer. Bases reguladores
https://links.uv.es/uvempren/PRACTICAS_VALENCIA

Quart. Quantia
Aquesta convocatòria finança 40 ajudes de 500 € bruts per a la 

realització d’un programa formatiu i de pràctiques en emprenedoria o 
emprenedoria corporativa en empreses.

A la quantitat indicada s’aplicaran les corresponents retencions que 
marca la legislació vigent.

L’import de l’ajuda econòmica s’abonarà en compte bancari obert 
amb seu a Espanya a nom de la persona beneficiària a l’acabament de 
la pràctica, una vegada hagen acomplert les obligacions assenyalades en 
l’apartat 7.2 d’aquesta convocatòria.

La Universitat de València hi aporta una dotació global de 20.000 € 
que es finança a càrrec del capítol IV, clau orgànica 6701459182 i espe-
cífica 20211115 del pressupost per a l’exercici 2021 de la Universitat de 
València, segons el que preveu el conveni signat entre l’Ajuntament de 
València (Regidoria de Joventut) i la Universitat de València.

Cinqué. Termini de presentació de sol·licituds
El termini de presentació de sol·licituds comença l’endemà de la 

publicació de l’extracte d’aquesta convocatòria en el Diari Oficial de la 
Generalitat Valenciana i acaba el 4 de març de 2022.

València, 29 de desembre de 2021.– La rectora, p. d. (DOGV 
18.01.2021), la vicerectora d’Ocupació i Programes Formatius: Maria 
Adela Valero Aleixandre.
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