
Mesa Negociadora dia 25 de juny de 2012 
 
 
 
Mesa Negociadora que tindrà lloc el proper dia 25 de juny (dilluns), a les 9,00 hores, a 
la Sala de Juntes del nivell 3 de l'Edifici del Rectorat, per a tractar el següent, 
  
  
ORDRE DEL DIA 
  
1) Aprovació, si escau, de l'Acta de la sessió anterior. 
2) Modificació del document de plantilla per tal d'adaptar-lo a les noves dedicacions 
docents. 
3) Modificació de l'annex de la RLT de professorat, per tal d'adaptar-lo a les noves 
dedicaciones docents. 
4) Modificaciones dels contractes del professorat contractat doctor i col.laborador. 
5) Modificació de les retribucions del professorat emèrit. 
6) Modificació 2/2012 de la RLT. 
7) Composició de les comissions de selecció dels processos selectius. 
8) Comissions de provisió de llocs de treball. 
9) Aprovació, si escau, de la convocatòria d'Ajuda Social 2009 
10) Torn obert de paraules. 
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+. s rf¡re¡ ¡ {É¿l& rrm4

de c,oÍÉsoi3li t¿ju, r; ¿ d qle !o

pre!r úr i¡rt*alL ,

Fld rá d r¡ ¡^! d¿ mocr¡r¡ 1p¿r ¿ ú!r d¿ r¿3 ciGn c¡ hp c.ió

3) MoDFcacróñs
Nr cuRsacaDrMrc2or2/2013 cR rrR15 D€ REouccró o€ h

e.r)REouccra DE Dociñc aPERAA

e rcns dü¡; jlnlcl ¿ ¡!e ! e¡



¡ pr¿ {r¿p cd¿!i¿ aEroltror6

O DOTAdó DT KS PhCE9D'NC DiN CESSNRtr5 PIRAATENOR€

S DI fAPROVACIó DE f OFIRTA OE C!RS AdD|MIC,ODIIE
016caNv s EN uDro cac¡ó oocENf MPosars *r RDr 14/2012, DE20 D,aBRtr

D)INC DÉNCIA EN LA OEDI'ACIó DOC

f wiie¿dü{a.cu! 54r0r1) ¿^,^¡ie¡ce
úr de ¡¡:r011, d(!nc*5 ¡mbdós

turcon .ncrDfrcirB5nese de
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A\/ñ/EX

PROCEDIMENT I CRITERIS PER A LA PRÓRROGA OELS CONÍRACTE5 DEL

!!ilOq. La próroga des co¡rractes de prof€rórat asociat a temps p¿rcal es

forñalitza.áa proposta deG departame¡t5just¡cada en es ne.eritaa dó.ent5

&€9! Per a proposar a próroga lhauran de donar, nece5s¡rament, es s€€uents

.óndi.iónr en éL prófÉsórat:

Adequació enre 'experénca prot€sonal i do.ent i la mát¡ria o maléri€s ¿

4ou, i/o dp¡ctació lnEükuca ñéce$ára per a

Quan thajad'mpartnla docénca a ont nyento a rlt€s seur stdadesfora dek
campus de a Un ve6iat d€ Valdncia, tindrá pr oritat a próroga d€lcontr¿cte
de á péEona qúé haja Éstat séeccónád¿ per a mpañ r a dó.¿n.¡a en eixa

5eu,semprequees donen escondicions€xpr€srdeséñ ékáñtÉriocapa¡1ats.

I€rcer. Si ca ordenar e prol€$orat que compex añb els requÉts ante.ior, er
départamenB tiñdran én .óñpte e5 segiients criters i segu ra¡ 'ord¡e de pro¡itat

1) Anugutát.om a prófe$orát a$oclat a temps parca en l'área d¿.ónexement
a la que p€nany a paqa. s'€ntendrá per ántiCuit¡t la tora irat dek s€ryes
prenats añb áquexá fiCUra.óñradual ;rea a aUni!€rsi¿tdeVa¿n.ia.

2) Navercomplr les ob sacions docents itulorials, h quá .05á esjustific¡rá amb

I infórme móuv¡t del départámenl

q!!!!. La propora de próroca del .ontra.te haurá de sér aprovada pel consell d€

departament, mitja¡Eant acord molvat, leval qué aqu€x órgan hagués delegat

éxprérsáment l'éxer¡.i d'aquesra .óñpe1éñc a en la junra pérmanént. En ¿qu€st cas,

en l'acord de ajunta permanentlexpresarique es preñ per de esac ó d€lcons€l

Cinqué- Er depaftañents remefái lesseúe5 propostesa Serveid€ Ré¿u6os Humans
(PDl)din5 deltermin que lobrirá a aquester€cté queserá comun cat per liesménta't
s€rv¿ Lés pfoposts aniran drrgides a vcerectorai dordenació ac¡démica i

Prolessoral, ¿Gan competenlpera a sgnatúrade a próroga dekconlractes.

Ssa.- Lá proponá de orórosa des.ontralte5 delprof€$orat asó.iat ársnenca de
Ciéncies de la 5¿ ui requerirá, a més, a .onforn tat de 'ho5pita o centre d€ sa ut én

qué es trób€ la páqa ásssténcial ¡ la .óndi.ió de cont nuaf ócupañrá en el matejx
seryei, un tat o c€nre de sa utpr€vsten a convocaiória dél¿ón.u(.



lCtg siforeñ p.eckes poferio.s contractacions, atenent les necesstars dó.é¡15 €t5

depanam¿¡rr lar¿n ús prérerÉntúent del ñ€cansmé previst en la Dhposcó
AddicionalPrimera de Reslame¡1de seecció d€ Pe6onalDocent lnv€sticadorde la

Univéreital de Vala¡cia, áplicant e15 requGts i ek c.iters prióriizats que figu.€n en

fErIAPROVATPER tA MEsANEGOCIADORA REUNIDA EN DE DAIA 13/6/12; PENDENT
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PROPOSTA DE MODIFICACIÓ DEL DOCUMENT ANNEX A LA RELACIÓ DE 
LLOCS DE TREBALL DEL PDI DE LA UNIVERSITAT DE VALÈNCIA PUBLICADA 
EN EL DOCV NÚM. 6677/23.12.2011 

 

Exposició de Motius 

El Document de Plantilla del Personal Docent i Investigador, aprovat per la Mesa 
Negociadora de la Universitat de València i pel Consell de Govern d’1 de març de 
2011 (ACGUV 54/2011), va equiparar en dedicació docent al professorat contractat 
laboral permanent a temps complet amb el professorat funcionari amb la mateixa 
dedicació. Les modificacions en la dedicació docent del professorat funcionari a temps 
complet que han estat introduïdes en l’article 68.2 de la LOU pel Reial Decret LLei 
14/2012, de 20 d’abril, de mesures urgents de racionalització de la despesa pública, 
convalidat com a llei, justifiquen la reforma de l’esmenta’t Document de Plantilla per a 
adaptar-lo a les noves disposicions de la LOU, ja que en el dit document aquesta 
Universitat va establir el nombre d’hores docents anuals exigibles als diferents tipus i 
categories de professorat, fent l’equiparació abans esmentada. Tenint en compte 
aqueixa equiparació, la manca de regulació per la Comunitat Autònoma -a qui la LOU 
confereix competències de desenrotllament pel que fa al règim del professorat 
contractat laboral- i la resta de previsions contingudes en el Document de Plantilla del 
Personal Docent i Investigador de la Universitat de València, procedeix modificar 
l’annex a la RLT relatiu al règim de dedicació del professorat contractat laboral, en 
consonància amb les modificacions també proposades en l’esmenta’t Document de 
Plantilla. D’acord amb les seues disposicions, la dedicació docent del professorat 
ajudant doctor serà de 240 hores anuals, considerant que aquest darrer grup no té 
accés al reconeixement de sexennis d’investigació . 

Les quantificacions de la dedicació docent anual del professorat parteixen de 
considerar el curs acadèmic com a període que comprèn 30 setmanes lectives, en lloc 
de les 27,5 setmanes que es computaven anteriorment, atenent que amb el transcurs 
del temps aqueixa estimació tradicional ha estat superada per la realitat, ja que any 
rere any s’anticipa el inici del curs acadèmic de forma que la durada del curs s’ha 
estabilitzat en les universitats de la Comunitat Valenciana entorn a les trenta setmanes 
lectives. 

S’aprofita aquesta modificació per a revisar el text i adaptar les expressions al 
llenguatge no sexista. Igualment, s’actualitza la nomenclatura descriptiva de l’activitat 
docent del professorat emèrit.  

 

Únic.- Es modifica l’apartat primer del Document Annex a la Relació de Llocs de 
Treball del PDI de la Universitat de València, que  tindrà la següent redacció: 

PRIMER.- En aplicació d’allò que estableixen els articles 6, 7, 8, 9, 10, 11 i 12 del 
Decret 174/2002, de 15 d’octubre, del Govern Valencià, sobre Règim i Retribucions del 
Personal Docent i Investigador Contractat Laboral de les Universitats Públiques 



Valencianes i sobre Retribucions Addicionals del Professorat Universitari, s’estableixen 
els següents règims de dedicació: 

Professorat Contractat Doctor (TC)  

El règim d’hores de docència, tutories i assistència als estudiants, així com les tasques 
investigadores, seran les mateixes que corresponen a la categoria del Professorat 
Titular d’universitat. 

Docència: La que corresponga al professor o professora d’acord amb els 
criteris previstos en l’article 68.2 de la Llei Orgànica d’Universitats (LOU).  

Tutories i assistència a l’alumnat: 6 hores setmanals. 

Professorat Col·laborador (TC) 

El règim de docència, tutories i assistència a l’alumnat, així com les tasques 
investigadores, seran les mateixes que corresponen a la categoria del Professorat 
Titular d’Escola Universitària. 

Docència: La que corresponga al professor o professora d’acord amb els 
criteris previstos en l’article 68.2 de la Llei Orgànica d’Universitats. 

 Tutories i assistència a l’alumnat: 6 hores setmanals. 

Professorat Ajudant Doctor 

 Docència: 8 hores setmanals (240 hores/any) 

 Tutories i assistència a l’alumnat: 6 hores setmanals 

La resta de la jornada setmanal es dedicarà a tasques investigadores, de gestió les 
que d’acord amb la legislació aplicable siguen assignades pels Departaments. En tot 
cas, es garantirà que al menys 1/3 de la jornada setmanal es dedique a tasques 
d’investigació. 

Professorat Ajudant 

 Docència: Fins a 60 hores anuals de col·laboració docent en tasques de tipus 
pràctic. 

 Tutories i assistència a l’alumnat: 3 hores setmanals. 

La resta de la jornada laboral es dedicarà a completar la formació investigadora 
d’aquest professorat i les tasques que d’acord amb la legislació aplicable siguen 
assignades pels Departaments. 

Professorat Associat 

La dedicació docent del professorat associat serà la que s’indica en la classificació de 
cadascuna de les places, amb idèntic nombre d’hores de tutoria i assistència a 
l’alumnat.  

 



Docència: 

  P. Associat 3 hores 3 hores setmanals (90 hores/any) 

  P. Associat 4 hores 4 hores setmanals (120 hores/any) 

  P. Associat 5 hores 5 hores setmanals (150 hores/any) 

  P. Associat 6 hores 6 hores setmanals (180 hores/any) 

 Tutories i assistència a l’alumnat: 

  P. Associat 3 hores 3 hores setmanals 

  P. Associat 4 hores 4 hores setmanals  

  P. Associat 5 hores 5 hores setmanals 

  P. Associat 6 hores 6 hores setmanals  

Professorat Visitant: 

El règim d’hores de docència, tutories I assistència a l’alumnat, així com les tasques 
investigadores, seran les mateixes que corresponen a la categoria del Professorat 
Titular d’Universitat, llevat que a la Relació de Llocs de Treball es determine altra cosa 
dins de la classificació del lloc. 

Professorat Emèrit: 

El professorat emèrit podrà col·laborar amb la Universitat en tot tipus d’activitats; les 
seues activitats docents es dedicaran amb preferència als programes de doctorat, als 
estudis de postgrau i a seminaris. 
�

Professorat Associat Assistencial de Ciències de la Salut: 
 
El professorat associat asistencial de ciències de la salut realitzarà tasques docents-
assistencials i de tutoria o assistència a l’alumnat dins de la seua jornada ordinària de 
treball al centre sanitari concertat, d’acord amb allò que disposa el RD 1558/1986, de 
28 de juny, pel qual s’estableixen les bases generals del règim de concerts entre les 
universitats i les institucions sanitàries i el Concert subscrit entre la Conselleria de 
Sanitat de la Generalitat Valenciana, la Diputació Provincial de València i la Universitat 
de València, per a la utilització de les institucions sanitàries en la investigació i 
docència universitària (BOE 30/04/1997). 
 
El professorat associat assistencial de ciències de la salut desenvoluparà, d’acord amb 
l’art. 4, base 13ª, 2.c) del RD 1558/1986, el conjunt de les seues activitats docents i 
assistencials en una mateixa jornada, d’acord amb les següents premises: 

a) La dedicació horaria serà fins un màxim de 3 hores setmanals exclusivament 
docents, si tinguera encomanada aquesta activitat durant el període lectiu. 

b) Fins un màxim de 3 hores setmanals de tutoríes o assistència a l’alumnat 
durant el període lectiu. 

c) La resta de les hores de la jornada setmanal legalment establerta es dedicarà a 
l’activitat assistencial, a la qual quedaran incloses les hores de docència 
pràctica; aquesta implicarà la responsabilitat directa del professorat en 
l’aprenentatge clínic de l’alumnat assignat. 



Quant a la distribució de les hores lectives derivades d’aquest precepte, entre les 
docents i les docents-assistencials, conforme a la disp. trans. 5ª del Decret 
174/2002, de la Generalitat Valenciana, “el Consell de Govern de la universitat 
fixarà les obligacions lectives d’estos professors”. En el cas que, d’acord amb la 
planificació docent dels Departaments aprovada pel Consell de Govern, el 
professorat només haja de desenvolupar docència assistencial, s’aplicarà per a 
determinar la seua dedicació el protocol annex al model de contracte aprovat pel 
Consell de Govern de 18 de juliol de 2005 i l’acord de Mesa Negociadora de la 
Universitat de València de 8 de juliol de 2005, ratificat pel Consell de Govern de 
l’esmentada data. 

 
 
    PENDENT MESA NEGOCIADORA  

�



 

�

�

 Codi contracte: 100 
 

 

CONTRACTE LABORAL DOCENT I INVESTIGADOR, A 
L’EMPARA DE LA LLEI ORGÀNICA 6/2001, D’UNIVERSITATS 

 

 
Per una part, _____________, vicerector/a d’Ordenació Acadèmica i Professorat de la Universitat de València, que hi actua en nom i 
representació d’aquesta institució, per delegació del rector, amb domicili social a l’avinguda de Blasco Ibáñez, 13 (46010 València), 
amb NIF núm. Q4618001D i Núm. de cotització 4606314879,  

 
De l’altra part, el/la treballador/a, les dades del/de la qual figuren a continuació. 
 
Ambdues parts, que es reconeixen mútuament la capacitat necessària per formalitzar aquest document, acorden la contractació dels 
serveis d’aquesta última, de conformitat amb les clàusules generals i particulars que s’especifiquen en aquest contracte. 

 
DADES PERSONALS 

    Núm. AFILIACIÓ A  LA SEGURETAT SOCIAL                                NPI                                    DNI  PASSAPORT   NIE   ALTRE   �

� � � � � � �

�����PRIMER COGNOM                                                                      SEGON COGNOM                                                                               NOM 

� � � � � � �

    SEXE                                                              PAÍS NACIONALITAT                                     DATA DE NAIXEMENT                        LLOC DE NAIXEMENT/ O ESTRANGER�

�� HOME   DONA  �  �
DIA MES ANY 

� � �
� � �

   DOMICILI                                                                                                      LOCALITAT                                                                                                                       CODI POSTAL 
  

�
 
� � � � � �

�

�  
DADES DE LA RELACIÓ DE SERVEIS 

                 DATA D’INICI DEL CONTRACTE                                                            DATA D’ACABAMENT DEL CONTRACTE 

 

 
 

 

DIA MES ANY 

 

DIA MES ANY 

        
      CONVENI  
    

      CATEGORIA CONTRACTUAL                                                                                                                                                                                                                 

 PROFESSORAT CONTRACTAT DOCTOR    
    TÍTOL ACADÈMIC APORTAT                                                                                          DOCTOR                       LEGISLACIÓ APLICABLE 

 DOCTOR EN  SÍ X NO   CLÀUSULA SETENA  
         
DADES DEL LLOC/DESTINACIÓ 

    UNIVERSITAT                                                                                                                                                                                                                    

 UNIVERSITAT DE VALÈNCIA  
     ÀREA DE CONEIXEMENT                                                                                                  

    
     DEPARTAMENT                                                                                                                                                                                         

                        

     CENTRE DOCENT DE DESTINACIÓ    
    
    DEDICACIÓ                                                                                                                                                                      

 TEMPS COMPLET   
    PROVÍNCIA DEL CENTRE DOCENT                                                                LOCALITAT DEL CENTRE DOCENT  
 VALÈNCIA 4 6   

 
  

 
 
DADES ECONÒMIQUES 

   RETRIBUCIÓ MENSUAL                                                                                                                  PAGUES EXTRAORDINÀRIES 

 
SOU BASE 

 

NOMBRE:             2         

 COMPLEMENTS  IMPORT:  

TOTAL  APLICACIÓ PRESSUPOSTÀRIA: 

 
 
DECLARACIONS DE LES PARTS 

LA UNIVERSITAT: 
FORMA DE PROVISIÓ  CONCURS RESOLUCIÓ DE DATA:  
  l 
 

EL/LA TREBALLADOR/A: 

Exerceix unes altres activitats en aquest o altre ens públic o privat:              SÍ         NO   

Declara que coneix les obligacions que es deriven de la normativa d’incompatibilitats que estableix la Llei 53/1984, de 26 de desembre, i el 
Reial Decret 598/1985, de 30 d’abril, i que no incorre en cap de les incompatibilitats que s’hi preveuen. 
Declara que tampoc no ha estat separat del servei mitjançant expedient disciplinari en cap de les administracions públiques. 

 
 
 



 
 
 

CODI CONTRACTE 100 – SEGON FULL 
 

       DNI   PASSAPORT   NIE   ALTRE                                     COGNOMS I NOM 
     

 
 
CLÀUSULES GENERALS DEL CONTRACTE 

PRIMERA.- Naturalesa de la relació jurídica: Aquest contracte, de naturalesa laboral, es formalitza d’acord 
amb el que estableix l’article 52 de la Llei Orgànica 6/2001, de 21 de desembre, d’universitats (BOE núm. 307, de 
24 de desembre de 2001) modificada per la Llei 4/2007, de 12 d’abril. 
SEGONA.- Objecte de la relació: La persona contractada prestarà els seus serveis com a PROFESSORAT 
CONTRACTAT DOCTOR a càrrec de la plaça núm.    i  realitzarà tasques docents i investigadores.  
TERCERA.- Jornada de treball. La persona contractada prestarà els seus serveis en règim de dedicació a 
temps complet. La seua jornada serà de 40 hores setmanals, de les quals 6 seran de tutories. La dedicació 
docent setmanal serà la que li corresponga conforme a les previsions de l’article 68.2 de la Llei Orgànica 
d’Universitats(*). Això no obstant, el còmput de temps de dedicació a la docència es podrà acumular per cursos 
acadèmics, sempre que ho permeten les necessitats del servei. 
El règim de vacances, permisos i llicències serà el que hi ha establert per al personal docent i investigador de la 
Universitat de València. 
QUARTA.- Durada del contracte. La contractació es formalitzarà per temps indefinit. 
CINQUENA.- Retribucions. Les retribucions seran les que s’especifiquen en l’anvers d’aquest document, 
d’acord amb el que disposa l’article 14 del Decret 174/2002, de 15 d’octubre, del Govern Valencià, actualitzables, 
si s’escau, d’acord amb les disposicions que hi siguen aplicables. 
SISENA.- Causes de resolució: Aquest contracte es podrà extingir, ultra per les causes que preveu l’art. 49 de 
l’Estatut dels Treballadors, per la falsedat de la declaració del treballador respecte de les manifestacions 
contingudes en aquest document. 
SETENA.- Legislació aplicable: En tot allò que no preveu expressament aquest contracte, s’atendrà al que 
disposen la Llei Orgànica 6/2001, de 21 de desembre, d’universitats, i totes les disposicions que es dicten en el 
desenvolupament d’aquesta norma, i a allò que disposa el Text Refós de la Llei de l’Estatut dels Treballadors, 
aprovat per Reial Decret legislatiu 1/1995, de 24 de març (BOE de 29 de març) i les normes que el 
desenvolupen. 
VUITENA.- Altres prescripcions: El contingut d’aquest contracte es comunicarà a l’Oficina d’Ocupació de 
València, dins el termini dels deu dies comptadors a partir de l’endemà de la seua signatura. 
Ambdues parts es comprometen, igualment, a comunicar l’acabament de la relació laboral als Serveis Públics 
d’Ocupació quan aquesta es produïsca, de conformitat amb el que estableix l’article 42.3 de la Llei 51/1980, de 8 
d’octubre, bàsica d’ocupació. 
 
La signatura d’aquest contracte es fa sense que haja assolit fermesa la proposta de provisió de plaça a favor del 
professor signant, mentre es resolen els possibles recursos que s’hi puguen interposar. 
 
 
 
CLÀUSULES PARTICULARS I OBSERVACIONS 
(*) Aplicable al professorat contractat doctor de la Universitat de València d’acord amb el Document de Plantilla del PDI i l’Annex de la 
Relació de Llocs de Treball del PDI de la Universitat de València, aprovats pel Consell de Govern i modificats en data 26/6/2012, previ acord 
de la Mesa Negociadora de la Universitat de València 
 
 
 

 

 
Data: València,  

 
PER LA UNIVERSITAT,    EL/LA TREBALLADOR/A 

La vicerectora d’Ordenació Acadèmica i Professorat 
(Resolució del rectorat 07/06/11; DOCV 10/06/11)   
 
 
 



 

�

�

 Codi contracte: 100 
 

 

CONTRACTE LABORAL DOCENT I INVESTIGADOR, A 
L’EMPARA DE LA LLEI ORGÀNICA 6/2001, D’UNIVERSITATS 

 

 
Per una part, _____________, vicerector/a d’Ordenació Acadèmica i Professorat de la Universitat de València, que hi actua en nom i 
representació d’aquesta institució, per delegació del rector, amb domicili social a l’avinguda de Blasco Ibáñez, 13 (46010 València), 
amb NIF núm. Q4618001D i Núm. de cotització 4606314879,  

 
De l’altra part, el/la treballador/a, les dades del/de la qual figuren a continuació. 
 
Ambdues parts, que es reconeixen mútuament la capacitat necessària per formalitzar aquest document, acorden la contractació dels 
serveis d’aquesta última, de conformitat amb les clàusules generals i particulars que s’especifiquen en aquest contracte. 

 
DADES PERSONALS 

    Núm. AFILIACIÓ A  LA SEGURETAT SOCIAL                                NPI                                    DNI  PASSAPORT   NIE   ALTRE   �

� � � � � � �

    PRIMER COGNOM                                                                     SEGON COGNOM                                                                                                                         NOM�

� � � � � � �

    SEXE                                                              PAÍS NACIONALITAT                                     DATA DE NAIXEMENT                        LLOC DE NAIXEMENT/ O ESTRANGER�

�� HOME   DONA  �  �
DIA MES ANY 

� � �
� � �

   DOMICILI                                                                                                      LOCALITAT                                                                                                                       CODI POSTAL 
  

�
 
� � � � � �

�

�
 
DADES DE LA RELACIÓ DE SERVEIS 

                 DATA D’INICI DEL CONTRACTE                                                            DATA D’ACABAMENT DEL CONTRACTE 

 

 
 

 

DIA MES ANY 

 

DIA MES ANY 

        
      CONVENI  
    

      CATEGORIA CONTRACTUAL                                                                                                                                                                                                                

 PROFESSOR COL.LABORADOR   
    TÍTOL ACADÈMIC APORTAT                                                                                          DOCTOR                       LEGISLACIÓ APLICABLE 

  SÍ  NO   CLÀUSULA PRIMERA  
         
DADES DEL LLOC/DESTINACIÓ 

    UNIVERSITAT                                                                                                                                                                                                                    

 UNIVERSITAT DE VALÈNCIA  
     ÀREA DE CONEIXEMENT                                                                                                  

    
     DEPARTAMENT                                                                                                                                                                                         

                        

     CENTRE DOCENT DE DESTINACIÓ    
    
    DEDICACIÓ                                                                                                                                                                      

 TEMPS COMPLET   
    PROVÍNCIA DEL CENTRE DOCENT                                                                LOCALITAT DEL CENTRE DOCENT  
 VALÈNCIA 4 6     
 
 
DADES ECONÒMIQUES 

   RETRIBUCIÓ MENSUAL                                                                                                                  PAGUES EXTRAORDINÀRIES 

 
SOU BASE: 

 

NOMBRE:                     2 

 COMPLEMENTS: IMPORT: 

TOTAL: APLICACIÓ PRESSUPOSTÀRIA: 

 
 
DECLARACIONS DE LES PARTS 

LA UNIVERSITAT: 
FORMA DE PROVISIÓ X CONCURS RESOLUCIÓ DE DATA:   
   
 

EL/LA TREBALLADOR/A: 

Exerceix unes altres activitats en aquest o altre ens públic o privat:              SÍ         NO   

Declara que coneix les obligacions que es deriven de la normativa d’incompatibilitats que estableix la Llei 53/1984, de 26 de desembre, i el 
Reial Decret 598/1985, de 30 d’abril, i que no incorre en cap de les incompatibilitats que s’hi preveuen. 
Declara que tampoc no ha estat separat del servei mitjançant expedient disciplinari en cap de les administracions públiques. 

 



 
 
 
 
 

CODI CONTRACTE 100 – SEGON FULL 
 

       DNI   PASSAPORT   NIE   ALTRE                                     COGNOMS I NOM 
     

 
 
CLÀUSULES GENERALS DEL CONTRACTE 

PRIMERA.- Naturalesa de la relació jurídica: Aquest contracte, de naturalesa laboral, es formalitza d’acord 
amb el que estableix la disposició transitòria 2a de la Llei Orgànica 4/2007, de 12 d’abril – per la que es modifica 
la Llei Orgànica 6/2001, de 21 de desembre, d’Universitats-, i per Reial Decret 989/2008, de 13 de juny, que 
regula la contractació excepcional de professors col·laboradors (BOE núm. 158 de l’1/07/2008) 
SEGONA.- Objecte de la relació: La persona contractada prestarà els seus serveis com a PROFESSORAT 
COL·LABORADOR a càrrec de la plaça núm.___ i realitzarà taques exclusivament docents.  
TERCERA.- Jornada de treball. La persona contractada prestarà els seus serveis en règim de dedicació a 
temps complet. La seua jornada serà de 40 hores setmanals, de les quals 6 seran de tutories. La dedicació 
docent setmanal serà la que li corresponga conforme a les previsions de l’article 68.2 de la Llei Orgànica 
d’Universitats(*). Això no obstant, el còmput de temps de dedicació a la docència es podrà acumular per cursos 
acadèmics, sempre que ho permeten les necessitats del servei. 
El règim de vacances, permisos i llicències serà el que hi ha establert per al personal docent i investigador de la 
Universitat de València. 
QUARTA.- Durada del contracte. La contractació es formalitzarà per temps indefinit. 
CINQUENA.- Retribucions. Les retribucions seran les que s’especifiquen en l’anvers d’aquest document, 
d’acord amb el que disposa l’article 14 del Decret 174/2002, de 15 d’octubre, del Govern Valencià, actualitzables, 
si s’escau, d’acord amb les disposicions que hi siguen aplicables. 
SISENA.- Causes de resolució: Aquest contracte es podrà extingir, ultra per les causes que preveu l’art. 49 de 
l’Estatut dels Treballadors, per la falsedat de la declaració del treballador respecte de les manifestacions 
contingudes en aquest document. 
SETENA.- Legislació aplicable: En tot allò que no preveu expressament aquest contracte, s’atendrà al que 
disposen la Llei Orgànica 6/2001, de 21 de desembre, d’universitats, modificada per la Llei Orgànica 4/2007, les 
disposicions que es dicten en el desplegament d’aquestes normes, el Text Refós de la Llei de l’Estatut dels 
Treballadors, aprovat per Reial Decret legislatiu 1/1995, de 24 de març (BOE de 29 de març) i les normes que el 
despleguen. 
VUITENA.- Altres prescripcions: El contingut d’aquest contracte es comunicarà a l’Oficina d’Ocupació de 
València, dins el termini dels deu dies comptadors a partir de l’endemà de la seua signatura. 
Ambdues parts es comprometen, igualment, a comunicar l’acabament de la relació laboral als Serveis Públics 
d’Ocupació quan aquesta es produïsca, de conformitat amb el que estableix l’article 42.3 de la Llei 51/1980, de 8 
d’octubre,  bàsica d’ocupació. 
 
La signatura d’aquest contracte es fa sense que haja assolit fermesa la proposta de provisió de plaça a favor del 
professor signant, mentre es resolen els possibles recursos que s’hi puguen interposar.  
 
CLÀUSULES PARTICULARS I OBSERVACIONS 

(*) Aplicable al professorat col.laborador de la Universitat de València d’acord amb el Document de Plantilla del PDI i l’Annex de la Relació 
de Llocs de Treball del PDI de la Universitat de València, aprovats pel Consell de Govern i modificats en data 26/6/2012, previ acord de la 
Mesa Negociadora de la Universitat de València 
 
 
 

 
Data: València,  

 
PER LA UNIVERSITAT,    EL/LA TREBALLADOR/A 

La vicerectora d’Ordenació Acadèmica i Professorat 
(Resolució del rectorat 07/06/11; DOCV 10/06/11)   
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MODIFICACIÓ 2 / 2012 DE LA RLT

Diferència en 
retribucions

SS 
TOTAL      

(Ret. +SS)
Diferència en 
retribucions

SS
TOTAL 

(Ret.+SS)

Transformació de vint llocs d'auxiliar
de serveis bibliogràfics en auxiliar
tècnic de biblioteca

20

Reconversió d'un lloc de tèc.mitjà
d'audiovisulas en tèc.
sup.d'audiovisuals en el Taller
d'Audiovisuals.

1
Es reconverteix 1 lloc de tèc. mitjà d'audiovisuals en tèc. sup. d'audiovisuals, utilitzant el
crèdit reservat en l'acord ACSUV 2009/374. Aquesta modificació no afecta al cost
pressupostari. 

Es reconverteixen 20 llocs d'auxiliar de serveis bibliogràfics en auxiliar tècnic de biblioteca,
utilitzant el crèdit reservat en l'acord ACSUV 2011/358. Aquesta modificació no afecta al cost
pressupostari. 
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COST TOTAL PLACES

Denominació Núm. 
places

Classificació

COST UNITAT
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RESOLUCIÓ DEL RECTORAT DE LA UNIVERSITAT DE VALÈNCIA, DE  XXXXXXXXX                       
PER LA QUAL ES CONVOCA L’AJUDA SOCIAL CORRESPONENT A L’EXERCICI 2009 

De conformitat amb l’acord de la Mesa Negociadora de la Universitat de 
València, de data 25 de juny de 2012, el Rectorat convoca les ajudes socials 
que es detallen en l’annex I, d’acord amb les bases següents: 

1. VOLUM I DISTRIBUCIÓ DEL FONS. 

La Universitat de València estableix el fons d’ajuda social per a l’any 2009, 
amb una dotació de 170.855 €. Una vegada incorporades lles diferències  
que s’arroseguen en les dues convocatòries anteriors, la quantitat final és 
de 194.562,28 €, per atendre les ajudes que sol·licite el personal de la 
Universitat pels diferents conceptes fixats en aquesta convocatòria i que 
es referisquen a l’exercici indicat. 

La dotació es distribuirà entre les sol·licituds rebudes d’acord amb els 
criteris que s’estableixen en aquestes normes. Una vegada ateses totes les 
sol·licituds amb dret a ajuda sense haver exhaurit el crèdit, l’excedent 
s’acumularà a l’anualitat següent. 

2. SOL·LICITANTS. 

Podran sol·licitar aquestes ajudes les persones que formen part de les 
plantilles de personal fix de la Universitat de València o que hi hagen 
mantingut algun vincle contractual en les condicions que s’especifiquen 
a continuació. 

2.A.  Professorat. 

Haver prestat serveis almenys durant sis mesos entre l'1 d’octubre de l’any 
2008 i el 30 de setembre del 2009. 

2.B.  Personal d’administració i serveis. 

Haver prestat serveis almenys durant sis mesos durant l’any natural 
corresponent a la convocatòria. 

Tant en el cas 2.A. com en el cas 2.B., podran sol·licitar les ajudes els 
hereus legals, en cas de defunció 

2.C.  Coeficients correctors de l’ajuda social per als casos de vinculacions 
temporals o a temps parcial (PDI i PAS). 

També podrà beneficiar-se d’aquestes ajudes el personal temporal o a 
temps parcial. En aquest darrer cas, caldrà justificar fefaentment que no 
es perceben ajudes en un altre lloc de treball de qualsevol institució 
pública o empresa privada. 
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En tot cas, la quantia de l’ajuda es reduirà proporcionalment al temps 
total treballat durant el període de cobertura i també segons la duració 
de la jornada, de conformitat amb els mòduls següents. 

Coeficients correctors 

A) Segons duració de la jornada  B) Segons duració del contracte 

Duració Concessió  Duració Concessió 

25% 25%  6 o 7 mesos 50% 

50% 50%  8 o 9 mesos 70% 

75% 75%  10 u 11 mesos 90% 

100% 100%  12 mesos 100% 

Criteris d’aplicació dels coeficients anteriors 

� Els excessos sobre els trams indicats es computaran sempre a la 
baixa. 

� Aquests coeficients s’aplicaran sobre la quantia de l’ajuda que 
resulte de l’aplicació del barem. 

� Els coeficients (duració de la jornada i del contracte) 
s’acumularan en els casos en què això siga procedent. 

3. SOL·LICITUDS. 

Els interessats i les interessades a sol·licitar els beneficis d’aquestes ajudes 
han d’accedir necessàriament a la pàgina web 
http://www.uv.es/~gerencia de la Universitat de València (enllaç Ajuda 
Social), per emplenar en suport informàtic la sol·licitud que hi ha 
disponible. Una vegada emplenada la sol·licitud en format electrònic, cal 
imprimir-ne una còpia i presentar-la, junt amb tota la documentació 
necessària, al Registre de la Universitat.  No es tramitaran les sol·licituds 
que no s’hagen registrat degudament en els termes de l’article 38.4 de la 
Llei 30/1992, de règim jurídic de les administracions públiques i del 
procediment administratiu comú. 

El/la sol·licitant i, si és procedent, el/la cònjuge, la parella de fet o els/les 
ascendents i descendents amb DNI, hauran de signar necessàriament als 
espais reservats a aquest efecte per autoritzar la Universitat de València a 
sol·licitar les sues dades fiscals a l’Agència Estatal d’Administració 
Tributària (AEAT). 

Caldrà acompanyar la sol·licitud amb tota la documentació necessària 
per a la comprovació i l’adjudicació (si és procedent) de les ajudes 
sol·licitades 
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La sol·licitud haurà d’incloure totes les dades rellevants per a la tramitació 
i la resolució, i també una declaració jurada del/ de la sol·licitant de no 
haver estat beneficiari/a de cap ajuda semblant a les d’aquesta 
convocatòria concedida per altres institucions públiques o privades. El fet 
de no presentar, junt amb la sol·licitud, la documentació justificativa 
necessària o de presentar documentació no adequada a les dades 
consignades en la sol·licitud, suposarà la pèrdua total o parcial de les 
ajudes. En tot tipus d’ajudes, la Comissió d’Ajuda Social podrà requerir 
informes o documentació complementària al/ a la sol·licitant. 

El termini de presentació de sol·licituds serà des del 9 de juliol fins el 12 de 
setembre de 2012, inclusivament. 

4. CONCEPTE DE MEMBRES COMPUTABLES DE LA UNITAT FAMILIAR, RENDA FAMILIAR I BAREM. 

4.A. Membres computables de la unitat familiar. 

Per al càlcul de la renda familiar, als efectes de la concessió de les ajudes 
objecte d’aquesta convocatòria, són membres computables de la unitat 
familiar: 

� El/la sol·licitant i el/la cònjuge o parella de fet. 

� Els fills solters i les filles solteres menors de 25 anys que convisquen 
al domicili familiar a 31 de desembre de l’exercici fiscal 
corresponent, i els fills de més edat si són discapacitats. 

� Ascendents del/ de la  sol·licitant, del/ de la cònjuge o parella de 
fet, que justifiquen tenir residència al mateix domicili que els 
anteriors, amb el certificat municipal corresponent. 

� En el cas de divorci o separació legal del/ de la sol·licitant, no es 
consideraran membres de la unitat familiar els fills i les filles que no 
hi convisquen. 

� La decisió sobre qualsevol altre tipus de vincle de convivència o 
parentiu que al·leguen els/les sol·licitants a efectes de còmput de 
membres de la unitat familiar serà presa per la Comissió d’Ajuda 
Social. 

Si per naixement o situació legalment assimilada, augmenta el nombre 
de membres de la unitat familiar de l’any de l’ajuda convocada, i 
aquests nous membres no estan inclosos en la declaració de l’IRPF 
sol·licitada, es podran tenir en compte per a sol·licitar les diferents 
modalitats d’ajudes que els puguen correspondre en aquesta 
convocatòria, però sense que siguen considerats com a membres de la 
unitat familiar a l’efecte de la baremació del apartat 4.C. 
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4.B. Renda familiar. 

En cada convocatòria, la renda familiar s’obtindrà per agregació de les 
rendes de l’exercici fiscal anterior a l’any de la convocatòria de l’ajuda 
de cada membre computable de la unitat familiar, calculada com 
s’indica en els apartats següents, i de conformitat amb la normativa 
reguladora de l’impost sobre la renda de les persones físiques (IRPF). 

Per a la determinació de la renda familiar dels membres computables 
que hagen presentat declaració de l’IRPF es procedirà de la manera 
següent:  

Sumar la base imposable general (casella 455) i la base imposable de 
l’estalvi (casella 465): les quantitats obtingudes de cada membre de la 
unitat familiar s’agregaran de tal forma que la quantitat que en resulte 
situarà a les persones sol.licitants en un dels llindars (límits) de renda que 
s’estableixen a continuació. 

Per a la determinació de la renda familiar dels membres computables 
que no hagen presentat declaració de l’IRPF, la Universitat de València 
calcularà l’import d’acord amb les dades subministrades per l’AEAT. Si és 
necessari, la Comissió d'Ajuda Social podrà sol·licitar documentació 
complementària sobre aquestes qüestions. 

4.C. Baremació. 

Per a l’adjudicació de les ajudes que se sol·liciten s’estableixen diversos 
llindars (límits) econòmics de la renda familiar (calculada d’acord amb els 
criteris anteriors), que determinaran, si escau, la percepció de l’ajuda 1: 

 

 

Llindar 1 Llindar 2 Llindar 3 Llindar 4 Llindar 5 

Límit Límit Límit Límit Límit 

Famílies de 1 membre            7.237 €             8.322 €             9.408 €           11.579 €           13.750 €  

Famílies de 2 membres          13.026 €           14.980 €           16.934 €           20.841 €           24.749 €  

Famílies de 3 membres          18.453 €           21.221 €           23.989 €           29.525 €           35.061 €  

Famílies de 4 membres          23.519 €           27.047 €           30.575 €           37.630 €           44.686 €  

Famílies de 5 membres          28.223 €           32.456 €           36.690 €           45.156 €           53.623 €  

Famílies de 6 membres          32.565 €           37.449 €           42.334 €           52.104 €           61.873 €  

Famílies de 7 membres          36.545 €           42.027 €           47.508 €           58.472 €           69.435 €  

Famílies de 8 membres          40.163 €           46.188 €           52.212 €           64.261 €           76.310 €  

 

�������������������������������������������������

1 La quantitat de 7.237 € correspon a l’indicador públic de renda d’efecte múltiple (IPREM) de 
2008, amb catorze pagues. Els llindars (límits) successius superen el primer llindar un 15%, un 30%, 
un 60% i un 90%, respectivament. Els membres addicionals de la unitat familiar augmenten la 
quantitat de cada llindar de forma decreixent. 
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Les ajudes s’assignaran començant pels/per les sol·licitants del llindar 
(límit) 1, i es continuarà successivament pels llindars següents mentre no 
quede exhaurit el crèdit disponible. 

Si el crèdit disponible no permet assignar l’import total de l’ajuda que se 
sol·licita en un llindar (límit), se’n farà la reducció proporcional que 
permeta el crèdit disponible, tenint en compte el que estableix la 
disposició addicional segona. 

5. DOCUMENTACIÓ GENERAL QUE HA D’ACOMPANYAR LA SOL·LICITUD. 

La documentació que cal presentar junt amb la sol·licitud, a més de la 
requerida per a cada modalitat d’ajuda i especificada en l’annex I, és la 
següent: 

a) Fotocòpia del document nacional d’identitat (DNI) del/ de la 
sol·licitant i de tots els membres de la unitat familiar, inclosos els fills a 
partir dels 14 anys. 

b) No cal presentar cap certificat de renda: en virtut del conveni de 
col·laboració subscrit entre l'AEAT i la Universitat de València el 4 
d’octubre de 2006, la Universitat, amb l’autorització dels interessats, 
sol·licitarà directament la notificació informàtica de les dades fiscals 
de l’exercici 2008, amb l’única finalitat d’ordenar les sol·licituds per a 
la concessió de les ajudes. 

c) En el cas de presentar algun/a ascendent com a membre de la unitat 
familiar, caldrà acompanyar la sol·licitud amb una còpia acarada del 
llibre de família i un certificat d’empadronament de la unitat familiar 
de l’any fiscal corresponent. 

d) Els justificants de les despeses per a les quals se sol·liciten les ajudes, 
d’acord amb les normes establertes per a cada modalitat, han de ser 
factures o rebuts originals, en els quals haurà de constar el NIF o CIF, 
nom o raó social i domicili de l’empresa, el concepte de la despesa, 
la quantitat abonada i la data d’expedició. Aquests justificants no es 
podran substituir per altres documents, com ara factures resum, 
duplicats, certificats, etc. En el cas, però, de despeses domiciliades en 
entitats financeres, seran vàlids els duplicats emesos per aquestes 
entitats que estiguen degudament segellats. 

e) No s’admetran a tràmit les sol·licituds que no estiguen acompanyades 
amb la documentació indicada en els apartats anteriors. 

Finalitzat el procés de resolució de la convocatòria anual, els/les 
sol·licitants podran demanar  la devolució dels documents originals que hi 
haja als expedients. La devolució no es farà d’ofici, sinó a petició del 
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sol·licitant. Quan es retornen aquests documents, les factures originals 
amb import subvencionat se segellaran amb la indicació de la nota 
següent: “CONCEDIT UN IMPORT D ______________ EUROS EN CONCEPTE 
D’AJUDA SOCIAL DE LA UNIVERSITAT DE VALÈNCIA DE ________ (any que 
corresponga).” 

6. PROCEDIMENT I RESOLUCIÓ. 

La Comissió d’Ajuda Social, que estableix la disposició addicional primera, 
distribuirà les ajudes, resoldrà els dubtes que puguen sorgir i proposarà els 
acords oportuns als òrgans competents. Els membres de la Comissió 
d’Ajuda Social, en l’exercici de les funcions que tenen encomanades, 
estan obligats  a respectar el deure de secret que estableix l’article 10 de 
la Llei orgànica 15/1999 de 13 de desembre, de protecció de dades de 
caràcter personal i normes de desplegament. 

En finalitzar el termini de presentació de sol·licituds, la Comissió farà 
pública en la pàgina web http://www.uv.es/~gerencia, de la Universitat 
de València (enllaç Ajuda Social), la relació provisional de sol·licituds 
admeses a tràmit, amb la indicació dels imports justificats degudament 
per a cada tipus d’ajuda sol·licitada, tenint en compte el que estableix la 
Disposició Addicional Segona d’aquesta convocatòria. Les persones 
interessades podran presentar al·legacions dins dels deu dies següents a 
la publicació de la relació provisional esmentada. 

Publicada aquesta relació i resoltes les al·legacions presentades, se 
sol·licitaran les dades fiscals a l’Agència Estatal d’Administració Tributària. 
Una vegada rebudes i analitzades pels serveis administratius 
corresponents, s’hi aplicarà el barem de l'apartat 4.C d’aquesta 
convocatòria i es procedirà a adjudicar o denegar les ajudes sol·licitades 
i admeses a tràmit als interessats i interessades que corresponguen. 

Després de resoldre el procediment de la manera indicada, la Comissió 
d’Ajuda Social prendrà la resolució definitiva, que es publicarà tal com 
estableixen els paràgrafs anteriors. 

Per a gestionar i resoldre aquesta convocatòria és necessari el 
tractament de les dades personals dels/de les sol·licitants i de les persones 
que s’hi relacionen, que s’incorporaran al fitxer Ajudes. Aquestes dades es 
tractaran d’acord amb el que disposa la Llei orgànica 15/1999, de 13 de 
desembre, de protecció de dades de caràcter personal i normes de 
desplegament. 

7. RECURSOS. 

Contra aquesta resolució, que posa fi a la via administrativa, es pot 
interposar un recurs contenciós administratiu davant dels òrgans de la 
jurisdicció contenciós administrativa de la Comunitat Valenciana, en el 
termini de dos mesos comptats des de l’endemà de la publicació 
d’aquesta convocatòria, d’acord amb el que disposen els articles 109 i 
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110 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les 
administracions públiques i del procediment administratiu comú, segons 
la redacció que en dóna la Llei 2/1999, de 13 de gener. És potestatiu 
interposar un recurs de reposició davant del rector de la Universitat de 
València en el termini d’un mes a comptar des de l’endemà de la 
publicació de la convocatòria, d’acord amb el que disposen els articles 
116 i 117 de la Llei 30/1992, esmentada anteriorment. 

8. PUBLICACIÓ. 

Pel que fa a la publicació, aquesta resolució i les bases de la 
convocatòria es podran consultar en la pàgina web de Gerència 
http://www.uv.es/~gerencia de la Universitat de València (enllaç Ajuda 
Social). 

DISPOSICIÓ ADDICIONAL PRIMERA 

S’atribueixen a la Comissió d’ajuda Social, establerta per l’acord de la 
mesa negociadora, les competències per a la tramitació i la resolució de 
les sol·licituds d’ajudes d’aquesta convocatòria, i de les competències 
per a la resolució d’incidències i la interpretació de la convocatòria. 

La Comissió d’ajuda Social estarà composta per: 

� President o Presidenta: el vicerector o vicerectora que tinga les 
competències en matèria d’acció social. 

� Secretari o Secretària: el cap o la cap de la secció d’Acció 
Social. 

� Un funcionari o funcionària de la secció d’Acció Social. 

� Un/a representant per cada secció sindical amb presència en 
la mesa negociadora de la Universitat de València 

DISPOSICIÓ ADDICIONAL SEGONA 

La quantitat màxima que pot percebre cada sol·licitant pels distints 
conceptes objecte d’ajuda en aquesta convocatòria serà de 1.000 €, i la 
quantitat mínima, de 10 €. Les restes s’acumularan al pressupost de la 
convocatòria d’ajuda social següent. 

DISPOSICIÓ ADDICIONAL TERCERA 

En unitats familiars en què ambdós cònjuges puguen sol·licitar les ajudes 
socials d’aquesta convocatòria, es podrà presentar una única sol·licitud 
per tots els conceptes, amb cobertura per a la unitat familiar, o presentar-
ne una per cada treballador o treballadora, però en aquest últim cas no 
podran sol·licitar una mateixa ajuda pel mateix integrant i concepte. En 
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tots dos casos, en la sol·licitud es faran constar per a la baremació els 
components de la totalitat de la unitat familiar. 

DISPOSICIÓ FINAL 

La presentació de sol·licituds d’ajuda social comportarà l’acceptació 
expressa d’aquesta normativa i el consentiment per a la petició, 
l’obtenció i el tractament de les dades fiscals subministrades per l’AEAT, i 
de la resta de dades necessàries per a gestionar la convocatòria que es 
faciliten en els impresos corresponents, i també de les que s’obtinguen a 
partir de la documentació justificativa presentada. 

 

València,   

 

Per delegació del Rector (resolució de 7 de juny de 2011, DOCV núm. 
6540), 

 

 El Gerent, El Vicerector d’Economia, 
  President de la Mesa Negociadora, 
 
 
 
 
 
 Joan Oltra Vidal Máximo Ferrando Bolado 
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ANNEX I 

MODALITATS D’AJUDA SOCIAL 

A.-  FONS EDUCATIU 

A.1.-  PER AL PERSONAL DE LA UNIVERSITAT. 

No es podran sol·licitar ajudes del fons educatiu per conceptes pels quals 
l’administració central, autonòmica o local o empreses públiques o 
privades hagen concedit beques o ajudes. 

Les ajudes d’aquest apartat es computaran per a les despeses realitzades 
segons el criteri d’any natural (gener a desembre) de l’exercici de la 
convocatòria. 

BENEFICIARIS I BENEFICIÀRIES 

Les persones que complisquen les condicions establertes en la base 
segona d’aquesta convocatòria. 

COBERTURA 

A.1.1.- AJUDES A LA FORMACIÓ UNIVERSITÀRIA. 

� Ajuda per a ensenyaments universitaris, inclosos els estudis 
de primer, segon i tercer cicle d’ensenyaments oficials. 
L’ajuda comprendrà l’import de la primera matrícula per 
cada curs, d’acord amb les quantitats establertes per a la 
titulació corresponent en el decret anual del Consell de la 
Generalitat Valenciana, en el qual s’estableixen les taxes 
acadèmiques per la prestació de serveis acadèmics 
universitaris. 

A.1.2.- AJUDES A LA FORMACIÓ EDUCATIVA NO UNIVERSITÀRIA. FINS A 150 €. 

� Ajuda per a ensenyaments oficials no universitaris, per a 
despeses d’ensenyament i transport. 

� Ajuda per a participació en cursos no oficials, seminaris, 
congressos, conferències o altres activitats que impliquen 
una millora de la formació i estiguen directament 
relacionats amb el treball que es fa a la Universitat. 
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DOCUMENTACIÓ ESPECÍFICA  

� Certificat acadèmic en què han de constar el nombre de 
crèdits, les taxes acadèmiques abonades i el nombre de 
vegades en què el sol·licitant s’ha matriculat en les 
assignatures corresponents. 

� Rebut original del pagament de les taxes acadèmiques. 

� Per als cursos no oficials, seminaris, congressos, etc, caldrà 
acompanyar la sol·licitud amb una còpia acarada de la 
llicència concedida, la documentació acreditativa de 
l’activitat (convocatòria, butlletí d’inscripció, calendari, 
etc.) i les factures originals de les despeses. 

� No s’admetran a tràmit les sol·licituds per aquest 
concepte que no vagen acompanyades amb la 
documentació indicada en els apartats anteriors. 

A.2.-  FONS EDUCATIU PER A LA UNITAT FAMILIAR. 

No es podran sol·licitar ajudes del fons educatiu per conceptes pels quals 
l’administració de l’Estat central, autonòmica o local o empreses 
públiques o privades hagen concedit beques o ajudes. 

Les ajudes d’aquest apartat es computaran per a les despeses realitzades 
segons el criteri d’any natural (gener a desembre) de l’exercici de la 
convocatòria. 

BENEFICIARIS I BENEFICIÀRIES 

La unitat familiar del personal de la UVEG que complisca les 
condicions establertes en la base segona d’aquesta convocatòria. 

COBERTURA 

A.2.1.- PER CURSAR EDUCACIÓ INFANTIL (DE 0 A 3 ANYS). FINS A 600 €. 

� Per a tota classe de despeses relacionades amb aquest 
grau educatiu per cada fill/filla del personal de la 
Universitat. 

A.2.2.- PER CURSAR EDUCACIÓ INFANTIL (DE 3 A 5 ANYS). FINS A 300 €. 

� Per a tota classe de despeses relacionades amb aquest 
grau educatiu per cada fill/filla del personal de la 
Universitat. 
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A.2.3.- PER CURSAR ESTUDIS D’EDUCACIÓ PRIMÀRIA I SECUNDÀRIA 
OBLIGATÒRIES. FINS A 250 €. 

� Per a despeses de menjador, transport i material escolar 
de cada membre de la unitat familiar que curse aquests 
ensenyaments. 

A.2.4.- PER CURSAR ESTUDIS D’ENSENYAMENTS MITJANS NO UNIVERSITARIS (CICLES 
FORMATIUS DE GRAU MITJÀ, SUPERIOR I BATXILLERAT O EQUIVALENTS). FINS 
A 250 €.  

� Per a despeses de menjador, transport i material escolar 
de cada membre de la unitat familiar que curse aquests 
ensenyaments. 

A.2.5.- PER CURSAR ESTUDIS UNIVERSITARIS O EQUIVALENTS. FINS A 450 €. 

� Per cada membre de la unitat familiar que curse aquests 
ensenyaments. L’ajuda comprendrà (amb el límit de 450 
€) l’import de la primera matrícula per cada curs, d’acord 
amb les quantitats establertes per a la titulació 
corresponent en el decret anual del Consell de la 
Generalitat Valenciana en el qual s’estableixen les taxes 
acadèmiques per la prestació de serveis acadèmics 
universitaris. 

DOCUMENTACIÓ ESPECÍFICA 

� Factures o rebuts originals de les despeses que 
s’al·leguen. 

� Per a l’ajuda de formació universitària, certificat 
acadèmic en què han de constar el nombre de crèdits, 
les taxes acadèmiques abonades i el nombre de 
vegades en què el sol·licitant s’ha matriculat de les 
assignatures corresponents, i rebut original de 
l’abonament de les taxes acadèmiques. 

� No s’admetran a tràmit les sol·licituds per aquest 
concepte que no vagen acompanyades amb la 
documentació indicada en els apartats anteriors. 
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B.-  FONS SANITARI 

No es podran sol·licitar ajudes del fons sanitari per conceptes que es 
corresponguen amb prestacions cobertes pel sistema públic de la 
Seguretat Social o qualsevol altre sistema de previsió de caràcter públic. 

Les ajudes d’aquest apartat es computaran per a les despeses realitzades 
segons el criteri d’any natural (gener a desembre) de l’exercici de la 
convocatòria. 

BENEFICIARIS I BENEFICIÀRIES 

El o la sol·licitant i cadascun dels membres de la unitat familiar del 
personal de la UVEG que complisca les condicions establertes en la base 
segona d’aquesta convocatòria. 

COBERTURA 

B.1.- AJUDA PER A PRÒTESIS OCULARS (VIDRES GRADUATS, LENTS DE CONTACTE I 
MUNTURES D’ULLERES GRADUADES). FINS A 350 €, dels quals 60 €, com a 
màxim, seran per a despeses de muntura. 

• Estan excloses d’aquesta ajuda les ulleres de sol, graduades o 
no. 

B.2.- CIRURGIA OFTALMOLÒGICA. FINS A 450 €. 

B.3.- PRÒTESIS AUDITIVES I CIRURGIA COCLEAR. FINS A 450 €.  

B.4.- TRACTAMENTS DENTALS. FINS A 600 €. 

� Ortodòncies, pròtesis i implants, tractaments d’endodòncia i 
empastaments, neteja bucal (màxim una vegada a l’any). 

B.5.- DESPESES DE FISIOTERÀPIA I REHABILITACIÓ. FINS A 150 €.  

� Tractaments no coberts en la Seguretat Social. 

B.6.- AJUDA PER A PRÒTESIS ORTOPÈDIQUES (CALÇAT ORTOPÈDIC). FINS A 75 €. 

B.7.- AJUDA PER A UNA ALTRA PRÒTESI ORTOPÈDICA I VEHICLES DE DISCAPACITATS. 
FINS A 500 €. 

� Per a altres tipus de pròtesis ortopèdiques i vehicles de 
discapacitats o adaptacions de vehicles ordinaris. Fins a 500 €. 

B.8.- PRÒTESIS CAPIL·LARS DERIVADES DE TRACTAMENTS ONCOLÒGICS. FINS A 300 €. 
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B.9.- MALALTIA CRÒNICA. FINS A 450 €. 

� El personal de la UVEG que patisca una malaltia crònica 
reconeguda que requerisca atenció especial o especialitzada 
o que tinga al seu càrrec algun membre de la unitat familiar en 
aquesta situació, podrà sol·licitar una ajuda que pot ser fins a 
450 € per a les despeses de cada membre de la unitat familiar 
que es trobe en la situació esmentada. Les despeses 
ocasionades per la malaltia crònica s’hauran d’acreditar amb 
les factures originals corresponents. En cas de malaltia celíaca, 
no caldrà justificar les despeses. 

� Aquesta ajuda és incompatible amb l’ajuda per a 
discapacitats de l’apartat C.4 d’aquest annex. 

DOCUMENTACIÓ ESPECÍFICA 

� Ajuda per a pròtesis oculars: factura original amb el desglossament del 
cost de muntura, vidres o lents de contacte. 

� Cirurgia oftalmològica: factura original i informe mèdic. 

� Pròtesis auditives i cirurgia coclear: factures originals, i en el cas de la 
cirurgia coclear, informe mèdic. 

� Tractaments dentals: factura original amb indicació de la peça dental 
objecte del tractament 

� Despeses de fisioteràpia i rehabilitació: factura original i informe 
facultatiu. 

� Pròtesis ortopèdiques i vehicles de discapacitats: factura original. 

� Pròtesis capil·lars derivades de tractaments oncològics: factura 
original. 

� No s’admetran a tràmit sol·licituds per aquest concepte que no vagen 
acompanyades amb la documentació indicada en els apartats 
anteriors. 
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 C.- FONS SOCIAL 

Les ajudes establertes en els apartats C.3 i C.4 són incompatibles entre si. 

Totes les ajudes d’aquest apartat es computaran per a les despeses 
realitzades segons el criteri d’any natural (gener a desembre) de l’exercici 
de la convocatòria. 

BENEFICIARIS I BENEFICIÀRIAS 

El o la sol·licitant i la unitat familiar del personal de la UVEG que complisca 
les condicions establertes en la base segona d’aquesta convocatòria. 

COBERTURA 

C.1.- AJUDES PER ADOPCIÓ INTERNACIONAL. 500 €. 

C.2.- DEFUNCIÓ D'UN FAMILIAR. FINS A 400 €. 

� Ajuda per a despeses ocasionades per la defunció d’algun 
membre de la unitat familiar (no hi estan inclosos els que siguen 
partícips del pla de pensions de la Universitat de València). 

C.3.- AJUDES PER A L’ATENCIÓ DE PERSONES MAJORS DEPENDENTS. FINS A 500 €. 

� La prestació va destinada a compensar les despeses produïdes 
per les persones dependents, majors de 65 anys, que no 
estiguen cobertes pels organismes públics. És necessari que la 
persona que s'encarregue de tenir-ne cura siga un professional. 
No es té dret a aquesta ajuda quan la persona dependent 
siga subjecte d’una relació contractual remunerada, perceba 
la prestació per desocupació, estiga d'alta en qualsevol règim 
de previsió social o perceba per algun d’aquests conceptes 
una quantitat igual o superior al salari mínim interprofessional 
vigent en l’any a que correspon la convocatòria. La 
qualificació de dependència es justificarà amb la resolució 
aprovatòria, el dictamen i el certificat de la Conselleria de 
Benestar Social o, si escau, de l’organisme que assumisca 
aquestes competències en la Generalitat Valenciana. 

C.4.- AJUDA PER A PERSONES AMB DISCAPACITAT. FINS A 500 €. 

� Tots els treballadors de la Universitat de València amb una 
discapacitat física o psíquica, amb un grau de minusvalidesa 
igual o superior al 65 %, o que tinga al seu càrrec algun 
membre de la unitat familiar discapacitat físic o psíquic amb el 
mateix grau de minusvalidesa, podrà rebre una ajuda fins a 
500 € per cada membre de la unitat familiar en aquesta 



�
����������	
����

�

�

situació, en el cas de resultar beneficiari d’esta Convocatòria 
d’Ajuda Social 

� Si es tracta d’una discapacitat física o psíquica amb un grau 
reconegut entre el 33 i el 64 per cent, l’ajuda serà fins a 250 € 
per cada membre de la unitat familiar en aquesta situació. 

DOCUMENTACIÓ ESPECÍFICA 

� Ajuda per adopció internacional: còpia de la documentació 
acreditativa de l’adopció. 

� Ajuda per defunció: certificat de defunció i documentació 
acreditativa del vincle familiar i factures originals de les despeses 
ocasionades. 

� Ajudes per a l’atenció de persones majors dependents: factures 
originals acreditatives de la despesa ocasionada. 

� Ajuda per a persones amb discapacitat: còpia acarada de la 
resolució de reconeixement de la discapacitat o minusvalidesa i 
factures originals acreditatives de les despeses ocasionades. 

Amb caràcter transitori, en la present convocatòria només caldrà 
justificar el 50 % de les despeses derivades de la discapacitat o 
minusvalidesa. 

� No s’admetran a tràmit les sol·licituds per aquest concepte que no 
vagen acompanyades amb la documentació indicada en els apartats 
anteriors. 
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