
INSTRUCCIONS PER A EMPLENAR LA SOL·LICITUD DE REDUCCIO PER RAÓ DE DISCAPACITAT  
CURS 2023-2024. INSTÀNCIA INTERNA 

El professorat interessat en acollir-se a la reducció de la dedicació docent que li corresponga 
per raó de discapacitat per al curs 2023-2024, article 3.1 d) del Reglament de mesures per 
a la integració del personal docent i investigador amb discapacitat de la UV, haurà de 
presentar la sol·licitud adreçada al vicerectorat d’Ordenació Acadèmica i Professorat  
mitjançant la instància interna 
https://www.uv.es/einterna  

Sol·licitud de reducció docent per raó de discapacitat : 

1. IMPORTANT : Abans d’accedir a la seu electrònica, cal descarregar la sol·licitud de la pàgina 
web del servei de PDI, emplenar-la, signar-la (preferentment signatura electrònica) i 
guardar-la al dispositiu des del qual s’accedirà al Registre Electrònic.

2. La sol·licitud cal enviar-la mitjançant la instància interna: https://www.uv.es/einterna

3. Instruccions una vegada dins del tràmit:

En la pestanya “Acceptació”, acceptar les condicions indicades.

En la pestanya “General”, elegir, Tipus d’unitat destinatària : Serveis universitaris, 

generals i centrals  - Nom de la unitat destinatària : Servei Recursos Humans PDI - Grup 

destinatari: Reduccions discapacitat 23-24

En el camp Descripció (text a incloure) : Reducció discapacitat 23-24 .

En la pestanya fitxers adjunts, punxar sobre el primer “examinar” i buscar en el dispositiu

la sol·licitud prèviament emplenada i signada e incorporar-la.

En tot cas s’haurà d’incorporar la declaració jurada que no es realitzen cap altres activitats 

relacionades amb la docència que les inherents al règim de dedicació que es tinga a la 

Universitat de València.

En el cas de primera sol·licitud o en cas de variació també caldrà incorporar la copia acarada del 

document oficial, emès per l’òrgan competent en la matèria, que acredite la condició de 

discapacitat en grau igual o superior al 33.

En la pestanya “Acabar”, acceptar comunicacions telemàtiques marcant el SI i “Enviar”

Al final del procés es pot generar un document per a tindre constància del registre de la 

sol·licitud.

https://www.uv.es/einterna
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