
MESURES PER A LA INTEGRACIÓ DEL 
PDI AMB DISCAPACITAT A LA 
UNIVERSITAT DE VALÈNCIA  

(Estudi General) 



La UV ha impulsat l’establiment de polítiques actives per tal de garantir la igualtat d’oportunitats de 

les persones amb discapacitat.  

La UV va aprovar en el Consell de Govern de 31 d’octubre de 2007 el Reglament de mesures per a la 

integració del personal docent i investigador amb discapacitat per donar compliment a les 
disposicions que exigeix la normativa i, concretament, a les necessitats del personal docent i 
investigador amb discapacitat. La UV ha estat la primera universitat en l’àmbit nacional a establir 
mesures d’aquesta índole.  

L’experiència d’altres anys i l’aplicació de les noves regulacions sobre docència han portat a la 

necessitat d’elaborar un altre reglament, que va aprovar el Consell de Govern el 28 de març de 2013 
(ACGUV 40/2013). 
  

  
  

 Ajudes econòmiques per a la funció docent i investigadora. Cal tenir un grau de discapacitat igual o 
superior al 33%.  L’ajuda econòmica es destinarà a l’adquisició d’objectes de suport o per a 
despeses relacionades amb el personal de suport. Sempre que hi haja disponibilitat pressupostària 
se’n farà almenys una convocatòria anual, preferentment al primer quadrimestre. En cas que no 
quede esgotat el pressupost, se’n podrà fer una altra. 

Per a participar-hi cal emplenar una instància (el model apareix en cada convocatòria) i presentar la 

documentació addicional que s’hi indique. 
 
 Ajudes de suport a la docència. Es refereixen a l’exercici de les funcions docents i a la distribució de 

la docència. La més demanada és la reducció de crèdits docents.  

Per a sol·licitar la reducció de docència cal tenir un grau de discapacitat igual o superior al 33% i 

emplenar una instància, amb la qual cal aportar la documentació acreditativa i una declaració jurada 
de no realitzar cap altra activitat relacionada amb la docència més enllà de la inherent al règim de 
dedicació en la UV.  

Les dates dels terminis per a la presentació de les instàncies són: 

 Quan la reducció es demana per a tot el curs acadèmic, fins al 30 d’abril del curs acadèmic 
anterior. 

 Quan es demana per al segon quadrimestre, fins al 30 de setembre. 

La reducció es concedirà per al curs acadèmic o quadrimestre sol·licitat.  

Per a cursos successius, cal presentar una nova sol·licitud.  
En cas que varie l’estat de salut, es pot presentar una revisió de la reducció (cal aportar la nova 
documentació acreditativa). 
  
 
 

La UV ha constituït una Comissió Avaluadora que es reuneix amb la freqüència requerida en funció 

dels terminis i les necessitats. 

És constituïda per: 

 El vicerector/a amb competències en matèria de PDI, que la presideix.  
 Dos metges o metgesses del Servei de Salut i Qualitat Ambiental. 
 Dos psicòlegs o psicòlogues de la Unitat per a la Integració de Persones amb Discapacitat. 
 El president/a de la Junta de PDI. 
 El president/a del Comitè d’Empresa.   

La seua funció és valorar i prendre la resolució corresponent quant a la idoneïtat de cada sol·licitud o 

projecte personal que es presenta.  

TIPUS D´AJUDES 

RESOLUCIÓ 

http://upd.uv.es/tl_files/documentos/PDI 2013/sol_reduccion_creditos_val.pdf
http://upd.uv.es/tl_files/documentos/PDI 2013/declaracio_jurada_val.doc
http://upd.uv.es/tl_files/documentos/PDI 2013/declaracio_jurada_val.doc
http://upd.uv.es/tl_files/documentos/PDI 2013/declaracio_jurada_val.doc
http://upd.uv.es/tl_files/documentos/PDI 2013/declaracio_jurada_val.doc


 

 
La UPD té un programa denominat Atenció al PDI, la comesa del qual és oferir informació, 

assessorament individualitzat i valoració de necessitats referides a les mesures aprovades per la 
UV. 
 

Es realitzen accions amb caràcter personalitzat i individualitzat, com ara:  

 Informació i assessorament del personal docent. 
 Avaluació de les necessitats i la funcionalitat de les demandes plantejades. 
 Elaboració d’informes per a les diferents instàncies universitàries. 
 Informació als òrgans competents de la UV sobre les necessitats detectades. 
 

Per a rebre més informació es pot consultar el text complet del reglament o contactar amb: 

http://www.uv.es/sgeneral/Reglamentacio/Doc/Professorat/A46.pdf   
 
 

Servei de Recursos Humans-PDI: 

PÀGINA WEB : http://www.uv.es/pdi/   
ADREÇA: Av. Blasco Ibáñez, 21. Edifici Rectorat. 
TELÈFON: 96 386 42 13 
ADREÇA ELECTRÒNICA: servei.pdi@uv.es  
  
  

Unitat per a la Integració de Persones amb Discapacitat: 

PÀGINA WEB : http://upd.uv.es  
ADREÇA: Av. Blasco Ibáñez, 21. Facultat de Psicologia. 
TELÈFON: 96 398 34 26 
ADREÇA ELECTRÒNICA: integracion@uv.es  
 

UNITAT PER A LA INTEGRACIÓ DE PERSONES AMB DISCAPACITAT 
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