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PREGUNTES FREQÜENTS 
 

Si tinc una discapacitat, on he de dirigir-me per a sol·licitar recursos, suports 
o informació? 

Has de contactar amb UVdiscapacitat, per a sol·licitar una entrevista a fi d'obtindre 

informació, valoració de necessitats i proposta de recursos i suports existents que 
possibiliten cursar els teus estudis universitaris en igualtat d'oportunitats. 

 
He de pagar per utilitzar el servei d'UVdiscapacitat? 

No, és un servei gratuït que ofereix la Universitat de València (UV).  
 

Si tinc problemes d'accessibilitat física o digital en la UV, a on puc dirigir-me? 
Acudeix al nostre servei i indica'ns els problemes d'accessibilitat que trobes i ens 

encarregarem de valorar la situació i comunicar-la als serveis de la UV implicats. Si no 
pots acudir directament, pots escriure'ns un correu a uvdiscapacitat@uv.es  

 
On estan les dependències d'UVdiscapacitat?  

El servei està ubicat dintre la Facultat de Psicologia i Logopèdia (avinguda Blasco 
Ibáñez, 21. 46010 València), en el vestíbul d'entrada principal de la facultat, al costat 

de consergeria. 

 
Com puc contactar amb UVdiscapacitat? 

A través de qualsevol d'aquestes vies:  
E-mail: uvdiscapacitat@uv.es 

Telèfon: 96 398 34 26 
Formulari de cita prèvia que apareix al nostre web. 

 
 

SI VULL ESTUDIAR A LA UNIVERSITAT DE VALÈNCIA... 
 

M'adapten les proves d'accés a la universitat? 
Sí, si tens un certificat de discapacitat amb un 33% o superior, i/o tens necessitats 

específiques de suport educatiu derivat d’una condició de discapacitat, tens dret a 
l'adaptació conforme a les necessitats específiques que requerisques i que sigan 

sol.licitades des del teu centre educatiu, aportant la documentació necessària.  

Pots trobar més informació en la web d'accés a la UV.   
 

Què significa el 5% de reserva de places per a universitaris/ies amb 
discapacitat? 

En cada titulació es reserven un 5% del total de les places disponibles per a l'estudiantat 
que tinga reconegut un grau de discapacitat igual o superior al 33%. Per a accedir per 

aquest contingent, s'ha d'aportar el certificat de discapacitat, expedit per l'òrgan oficial 
competent quan realitzes la preinscripció a la universitat. 

 
On puc buscar allotjament accessible? 

 
Per a obtindre informació sobre allotjament pots contactar amb el SEDI Servei 

d’Informació i Dinamització  de la UV. 

mailto:uvdiscapacitat@uv.es
mailto:uvdiscapacitat@uv.es
mailto:uvdiscapacitat@uv.es
https://www.uv.es/uvweb/futuros-estudiantes/ca/admissio-graus/preinscripcio/introduccio-1285852730221.html
https://www.uv.es/sedi
https://www.uv.es/sedi


 
 

 

Darrera actualització: 29/07/2021 
 

SI JA SOC ESTUDIANT DE LA UV ... 
 

Quins avantatges em proporciona UVdiscapacitat? 
D'aquest servei podràs obtindre: 

 Informació sobre la normativa vigent en la UV, beques i serveis de la UV. 

 Assessorament acadèmic (planificació d'horaris, tècniques d'estudi, elecció de 
nombre de crèdits i matèries optatives, orientació en l'elecció de pràctiques, 

Erasmus ...) 
 Assessorament vocacional. 

 Valoració de les necessitats educatives específiques. 
 Accés a una aula d'informàtica amb programes especialitzats. 

 Adaptació de material, adaptacions d'aula, productes de suport… 
 Suport de voluntariat, etc. 

 
Què he de fer per a sol·licitar adaptacions en els exàmens i/o en el procés 

d'aprenentatge? 
Posar-te en contacte amb UVdiscapacitat i sol·licitar cita prèvia per a fer una valoració 

de les teues necessitats. 
 

UVdiscapacitat m'ofereix atenció psicològica? 

No, UVdiscapacitat és un servei orientat a l'equiparació d'oportunitats centrat en l'àmbit 
acadèmic.  

Si necessites atenció psicològica, la UV, ofereix un servei d'assessorament psicològic, 
sexològic i psicoeducatiu mitjançant el SEDI (Servei d’Informació i Dinamització de la 

UV).  
En les clíniques de la Fundació Lluís Alcanyís de la UV també està la clínica psicològica 

que ofereix tractaments més continuats. 
 

Pràctiques en la UV. 
UVdiscapacitat m'ofereix ajuda en les pràctiques? 

Si tens necessitats de suport derivades d'una discapacitat i has de realitzar pràctiques, 
contacta amb UVdiscapacitat i podràs rebre:  

 Assessorament per a identificar les necessitats i les adaptacions pertinents. 
 Comunicació per a assessorar sobre la implementació d'adaptacions.  

 Orientació en l'elecció del centre de pràctiques. 

 Acompanyament, si és necessari, en la realització de les practiques. 
 

Erasmus Outgoing. 
Si tens necessitats de suport derivades d'una discapacitat, dificultats d'aprenentatge o 

condició de salut, i vols fer una estada d’intercambi ERASMUS, en què pot ajudarte 
UVdiscapactat? 

 Informació sobre beques de mobilitat per discapacitat. 
 Assessorament per a identificar les necessitats de suport. 

 Orientació en l'elecció de destinació. 
 Comunicació de necessitats i adaptacions a la universitat de destinació. 

 
Erasmus Incoming.  

https://www.uv.es/uvweb/estudiantes-uv/ca/assessorament-orientacio/assessorament/assessorament-psicologic-sexologic-psicoeducatiu-1285852858523.html
https://www.uv.es/uvweb/estudiantes-uv/ca/assessorament-orientacio/assessorament/assessorament-psicologic-sexologic-psicoeducatiu-1285852858523.html
https://www.fundaciolluisalcanyis.org/clinicas/clinica-psicologia-universitat-valencia/
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Proporcionem informació i assessorament relacionat amb la discapacitat i oferim suport 
per a ajudar-te a traure el màxim profit dels estudis universitaris. 

 
Què podem oferir-te? 

 Informació i orientació en funció de les necessitats. 

 Comunicació amb el professorat per a assessorar sobre la implementació 
d'adaptacions.  

 Accés a una aula d'informàtica amb programes especialitzats. 
 Productes de suport en funció de les teues necessitats. 

 
Normativa. 

Necessite aprovar un nombre de crèdits mínim per curs? 
Sí. El teu primer any en la titulació has d'aprovar un mínim de 12 crèdits. En cas d'estar 

cursant una doble titulació hauràs de superar almenys 48 crèdits.  
Veure normatives vigents:  

Normativa de permanència  
Reglament 

 
Què passa si no aprove el mínim establit? 

No et podràs matricular en la mateixa titulació fins a passats 2 anys acadèmics. La UV 

promourà l'efectiva adequació del reglament de permanència a les necessitats del 
col·lectiu d'estudiantat amb discapacitat, mitjançant la valoració de cada cas concret. 

 
Quantes convocatòries tinc per a aprovar una assignatura?  

Existeixen sis convocatòries per a superar cada assignatura. Es considerarà que la 
condició de no presentat en l'acta no consumeix convocatòria. La persona que acredite 

l'existència d'una causa personal justificada que poguera haver influït en el seu 
rendiment (malaltia greu o qualsevol altra causa de força major) podrà sol·licitar al 

deganat o direcció del centre la decisió sobre el seu cas. 
 

Preus públics de matrícula. 
Respecte a la matrícula, com a estudiant/a amb discapacitat, tinc dret a 

l'exempció del pagament de matrícula? 
Si tens certificat de discapacitat, amb un percentatge de 33% o més i ho fas constar 

en la matrícula, tindràs l'exempció total del pagament del preu públic de matrícula.  

Aquesta exempció inclou tota assignatura o curs que siga oficial però no inclou el 
pagament del segur escolar, que s'aplicarà el càrrec com per a tot l'estudiantat en 

general. 
Concretament, tenen exempció de preus públics de matrícula:  

• Matrícula d'assignatures de formació bàsica i obligatòria (en graus). 
• Matrícula d'assignatures optatives. 

• Postgraus Oficials de la Universitat de València. 
D'altra banda, qualsevol certificat (notes, estudis, títol...) emés sobre un estudi oficial 

és també gratuït. 
 

Beques: 
Existeix algun altre tipus d'ajuda econòmica per a l’estudiantat amb 

discapacitat? 

http://sestud.uv.es/varios/normativa/permanencia.pdf
http://www.uv.es/=sgeneral/Reglamentacio/Doc/Estudis/C53.pdf
http://www.uv.es/=sgeneral/Reglamentacio/Doc/Estudis/C53.pdf
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En l'actualitat hi ha fundacions que anualment ofereixen beques per a estudiants amb 
discapacitat. Si vols estar al dia de les convocatòries de beques que van apareixent 

només has de consultar el nostre web, a l’apartat de documents propis: 
https://www.uv.es/uvdiscapacitat/ca/recursos/documents-propis.html 

 

Ocupació:  
On puc informar-me d'eixides professionals i ocupació per a persones amb 

discapacitat?  
UVocupació té un programa “CAPACITES” per a la inserció laboral de persones amb 

discapacitat. 
 

SI VULL SER VOLUNTARI/A ... 
 

Què he de fer per a ser voluntari/a d'UVdiscapacitat? 
Únicament necessites estar matriculat/a en la UV i sol·licitar l’alta en la nostra base de 

dades.  
Pots contactar telefònicament (96 398 34 26) i concertar una cita, per efectuar l’alta i 

informar-te amb detall de totes les activitats que pots realitzar. 
Si ho prefereixes, també pots emplenar formulari de Voluntariat que es troba en la 

nostra pàgina web i contactarem amb tu. 

 
Necessite formació prèvia per a ser voluntari/a? 

No. Des d'UVdiscapacitat et donem la formació necessària per al desenvolupament 
adequat de les activitats. 

 
Existeix alguna assegurança per al Voluntariat? 

Sí. L’article 6 de la Llei del voluntariat de 1996, recull el dret dels voluntaris i voluntàries 
a ser assegurats/as contra els riscos d'accident i malaltia derivats directament de 

l'exercici de l'activitat voluntària. 
 

Es pot convalidar el voluntariat en UVdiscapacitat per crèdits ECTS?  
Sí. És necessari haver fet una formació bàsica en UVdiscapacitat i realitzar activitats a 

la nostra seu durant un nombre d'hores determinat (37.5h cada curs acadèmic). 
 

SI SÓC PERSONAL DOCENT I INVESTIGADOR ... 

 
Existeix alguna normativa específica per a PDI amb discapacitat? 

Sí, el Reglament de Mesures per a la Integració del Personal Docent i Investigador, 
aprovat en Consell de Govern de 28 de març de 2013 (ACGUV 40/2013), modificat en 

Consell de Govern de 31 de març de 2014 (ACGUV 30/2014), afavoreix diverses 
mesures per a garantir la inclusió del PDI amb discapacitat. Substitueix a l'anterior 

aprovat el 31 d'octubre de 2007, que va ser pioner en les universitats espanyoles. 
 

  

https://www.uv.es/uvdiscapacitat/ca/recursos/documents-propis.html
https://www.uv.es/uvocupacio/ca/ocupacio/diversitat-funcional/talent-capacitat-universitat.html
https://www.uv.es/uvdiscapacitat/ca/programes/sensibilitzacio-formacio-voluntariat.html
https://www.uv.es/sgeneral/Reglamentacio/Doc/Professorat/A46.pdf
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A qui va dirigida? 
El citat reglament en el seu art. 1 indica: 

“Aquest reglament serà aplicable al personal docent i investigador de la Universitat de 
València, funcionari o contractat laboral, que tinga reconeguda una discapacitat, 

d'acord amb la normativa vigent, en el grau que s'especifica per a cada tipus d'ajuda i 

així ho acredite mitjançant el document oficial emés per l'òrgan competent. 
Les mesures previstes en aquest reglament van destinades preferentment al 

professorat amb un règim de dedicació a temps complet, a excepció de les ajudes de 
suport a la docència previstes en els apartats a) i b) de l'article 3.1, que s'aplicaran 

amb caràcter general sempre que estiga acreditada la discapacitat del professorat.”  
 

Quin tipus d'ajudes es contemplen? 
1. 1. Ajudes econòmiques per al desenvolupament de la funció docent i 

investigadora. Referides a l'adquisició de productes de suport específics, que 
faciliten la labor docent i/o per despeses derivades de la contractació de personal 

de suport, no concedides per altres convocatòries de la universitat u altres 
organismes oficials 

2. Ajudes de suport a la docència. Referides a l'àmbit de l'exercici de les funcions 
docents, entre les quals s'inclou la reducció d'hores docents. 

 

Les ajudes es concedeixen de manera automàtica? 
No, s'ha de realitzar la sol·licitud pertinent en cada cas, en els terminis establits 

i presentant la corresponent documentació.  
La UV va nomenar una Comissió Avaluadora de Mesures d'Integració del PDI amb 

Discapacitat que ha d'avaluar la idoneïtat de les sol·licituds presentades. 
 

Per a les ajudes econòmiques, quin tipus de sol·licitud he de presentar i en 
quin període? 

La UV publica dues convocatòries a l'any per a sol·licitud d'ajudes econòmiques. La 
primera sol realitzar-se entre abril i maig, la segona en els mesos de setembre o 

octubre. Es publiquen tant a la nostra web com a la de RRHH-PDI. 
En la convocatòria s'indica el model de sol·licitud, període de presentació i 

documentació requerida. 
 

Per a la reducció docent, quin tipus de sol·licitud he de presentar i en quin 

període? 
Entre les ajudes de suport a la docència la més sol·licitada és la reducció d'hores 

docents. Existeix un model de sol·licitud que ha de dirigir-se al vicerectorat amb 
competència en matèria de PDI i entre la documentació pertinent ha d'afegir-se una 

declaració jurada de no realitzar activitat externa relacionada amb la docència, que 
la inherent al seu règim de dedicació en la UV. 

 Quan la reducció se sol·licita per a tot el curs acadèmic ha de presentar-se fins al 
30 d'abril. 

 Quan la reducció se sol·licita per al segon quadrimestre ha de presentar-se fins 
al 30 de setembre. 

Cada nou curs és preceptiu sol·licitar la renovació de la reducció docent concedida. 
Pot veure més informació en la nostra web. 

 

https://www.uv.es/uvdiscapacitat/ca/programes/atencio-pdi.html
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Quanta reducció docent es pot obtindre? 
Depenent de les necessitats detectades, de la càrrega docent i prèvia valoració de la 

Comissió Avaluadora, des de cap fins a una reducció màxima de 60 hores per curs 
acadèmic. 

 

Es realitza algun tipus de valoració respecte a cada situació docent? 
Abans de ser valorada per primera vegada, la sol·licitud de reducció de crèdits per la 

Comissió Avaluadora, és preceptiu mantindre una entrevista a la qual assistiran, 
com a mínim, un metge/metgessa del Servei de Prevenció i Medi Ambient i un/a 

psicòleg/a d'UVdiscapacitat. La seua finalitat és conéixer de manera més confidencial 
les dificultats que la discapacitat implica en el desenvolupament de la carrera docent.  

Quan se sol·licita la renovació de la concessió, en anys successius, no cal passar per 
aquesta entrevista, llevat que haja variat la situació personal i es requerisca informació 

addicional i/o una nova valoració. Això ha d'indicar-se en fer la sol·licitud de renovació 
de la concessió per a poder establir les noves necessitats. 

 
Qui resol les sol·licituds? 

La UV ha nomenat una Comissió Avaluadora de Mesures d'Integració del PDI amb 
Discapacitat, constituïda per: vicerector/a amb competències en matèria de PDI, que 

la presideix, 2 metges/metgesses del Servei de Prevenció i Medi Ambient, 2 

psicòlegs/psicòlogues d'UVdiscapacitat, el/la president/a de la Junta de PDI i el/la 
president/a del Comité d'Empresa. 

 
Com puc contactar?  

 
Si desitges rebre atenció modalitat presencial en UVdiscapacitat, solicita cita 

prèvia.  
Ubicació: Facultat de Psicologia i Logopèdia en el hall d’entrada, junt a la consergeria 

(avinguda Blasco Ibáñez, 21. 46010 València).  
Correu electrònic: pdipasdiscapacidad@uv.es 

Telèfon: 96 398 34 26. 
 

Si desitges contactar amb RRHH-PDI pots fer-ho directament acudint al servei en 
l'edifici de Rectorat (avinguda Blasco Ibáñez, 13. 46010 València), en el nivell 1.  

També pots contactar a través de: 

E-mail: servei.pdi@uv.es 
Telèfons:  

Unitat PDI Funcionari: 96 386 41 33 
Unitat PDI Contractat: 96 386 42 80 

Unitat OCA: 96 386 42 15 
Unitat Plantilla: 96 386 49 63 

  

mailto:pdipasdiscapacidad@uv.es
mailto:servei.pdi@uv.es
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SI SÓC PERSONAL D'ADMINISTRACIÓ I SERVEIS... 
 

Si tinc dificultats en el meu lloc de treball per la meua discapacitat, puc 
contactar amb vosaltres? 

Sí, UVdiscapacitat ofereix tant assessorament com valoració de necessitats per al 

personal d'administració i serveis amb discapacitat, que precise algun tipus d'adaptació 
en el seu lloc de treball.  

La finalitat és compensar els desavantatges i/o dificultats que puguen sorgir en el 
desenvolupament de les funcions pròpies de cada lloc. 

 
Quins tipus d'ajudes podria consultar? 

 Adaptació del lloc de treball i/o de l'entorn laboral en funció de les necessitats de 
la seua situació de discapacitat. Facilitació de dependències accessibles. 

 Mesures d'adaptació i suport en el desenvolupament del treball, ajustos raonables 
de les tasques compatibles amb les seues dificultats personals. 

 Valoració de l'ús de productes de suport específics que faciliten el 
desenvolupament de les funcions professionals. 

Les mesures previstes referides a adaptacions en el lloc i/o recursos poden ser 
valorades des d’UVdiscapacitat però seran facilitades per la Unitat, departament o 

servei del qual depenga la persona sol·licitant. 

 
Hi ha alguna mesura sobre reducció de la jornada laboral? i si n’hi ha, com se 

sol·licita? 
Sí que n’hi ha. La UV aplica el Decret 175/2006, que regula les condicions de treball del 

personal al servei de l'Administració del Consell, pel que fa a les reduccions de jornada. 
Aquestes reduccions (establides en els articles 7 i 8 del Decret 175/2006), poden ser 

sol·licitades tant per personal amb una discapacitat, com per conciliació de la vida 
laboral i familiar del personal empleat públic, bé per malalties cròniques pròpies, o de 

membres familiars. 
Aquestes reduccions poden generar una reducció econòmica, o no, depenent de les 

situacions esmentades en l'article 7 de l'esmentat Decret. 
Les sol·licituds de reducció han de tramitar-se directament en el servei de RRHH-PAS 

de la UV. El model d'instància es troba en el següent enllaç. 
 

Com puc contactar?  

Si desitges rebre atenció modalitat presencial en UVdiscapacitat, demana cita 
prèvia.  

Ubicació: Facultat de Psicologia i Logopèdia en el hall d’entrada (av. Blasco Ibáñez, 21. 
46010 València).  

Correu electrònic: pdipasdiscapacidad@uv.es 
Telèfon: 96 398 34 26. 

 
Si desitges contactar amb RRHH-PAS pots fer-ho directament acudint al servei en 

l'Edifici de Rectorat (avinguda Blasco Ibáñez, 13. 46010 València), en el nivell 1.  
També pots contactar a través de: 

E-mail: gespas@uv.es 
Telèfons: 963 864 212 i 963 864 217. 

https://www.uv.es/unitatipd/programes/atencio-pdi-pas/solicitud-reduccio-jornada-malaltia.pdf
mailto:pdipasdiscapacidad@uv.es
mailto:pdipasdiscapacidad@uv.es
mailto:gespas@uv.es

