ANN
NEX I
Base
es reguladores de la convocatò
òria d'ajude
es econòm
miques a exx alumant de la
Univversitat de
e València
a amb d iscapacitat i/o amb
b necessiitats espe
ecials
derivvades d'un
na discapa
acitat per a la pràctica d'activ
vitats físicc esportive
es de
competició perr a l'any 20
013.
1.- O
Objecte i de
escripció:
El ob
bjecte d'aq
questes aju
udes es do
onar suporrt a ex l'alumnat de laa Universitat de
Valè
ència amb discapacitat, que co mpetisca com
c
a mem
mbre del cclub esportiu de
la U
Universitat de Valènc
cia, amb l a finalitat de millora
ar la inclussió en tots
s els
àmb
bits en la se
eua vida diària.
2.- N
Nombre.
En la
a convocattòria de 20
013 es van a concediir un màxim
m de 2 ajuddes.
3.- D
Destinatariss.
Els d
destinataris són els ex estudia
ants que hagen
h
concluït els seeus estudis en
centtres propiss de la Universitat
U
de Valèn
ncia de grau, llicennciat, enginyer,
diplo
omat, enginyer tècniic o títol o
oficial de Màster
M
o doctorat
d
enn la seua fase
doce
ent, inclossos els es
studis d'ad
daptació i complements de fo
formació per
p a
titula
ats de prim
mer cicle universita
ari , al curs 2011/2012 i/o 20012/2013; que
acre
editen perttànyer al club
c
esporrtiu de la Universita
at de Valèència dura
ant la
temp
porada 2012/2013 en qualsevo
ol de les seues
s
seccions i quee certifique
en la
seua
a condició persona amb una disscapacitat superior o igual al 333%.
4.- R
Requisits acadèmics
a
i esportiuss.
4.1. Acadèmiccs. Els/les ex estud
diants hauran d'acreditar el títtol dels es
studis
realitzats a ce
entres prop
pis de la U
Universitatt de València corressponents( grau,
g
llicen
nciat, enginyer, diplo
omat, engin
nyer tècnic
c o títol oficial de Mààster o doc
ctorat
estudis d'adap
ptació i co
omplementts de form
mació per a titulats dde primer cicle
ersitari) ,accabats als cursos 20
011/2012 i//o 2012/2013.
unive
4.2. Esportius.
Per a participar en la
a present convocatòria s'exigeix acreeditar la seua
at de Valèn
ncia en quualsevol de
e les
pertiinença al club esportiu de la Universita
seue
es seccion
ns, durant la tempo rada 2012
2/2013, qu
ue complissca, a mé
és de
l'esta
ablit en el punt 3, alg
guna de less condicion
ns següentts:
a. S
Ser esporttista pertanyent al p
pla ADO o ADOP, o figurarr en la re
elació
d'esp
portistes d'alt
d
nivell que
q publica
a anualme
ent el Cons
sell Superioor d'Esporrts en
el BO
OE, durantt els anys 2012
2
o 20 13.
b. Ha
aver sigut convocat per
p a la se
elecció nac
cional durant els anyss 2012 o 2013.
c. Se
er esportissta d'elit A, B o Prom
moció, de la
a Comunita
at Valenciaana per la llista
anua
al de 2012 o 2013.

d. H
Haver obtin
ngut, dura
ant el curss 2011/2012 o 2012
2-2013, allgun dels llocs
segü
üents:
-De l'1 al 3 en Campiona
ats d'Espan
nya Federa
ats.
-De l'1 al 3 en Campiona
ats d'Espan
nya Univerrsitaris.
-De l'1 al 3 en Campiona
at Autonòm
mic d'Esporrt Universittari.
-De l'1 al 3 en Campiona
at Autonòm
mic Federatt.
e. H
Haver sigutt convocat per a la sselecció autonòmica
a durant ells anys 20
012 o
2013
3.
5.- C
Condicionss.
5.1. Els benefficiaris de les ajudess, sempre que els se
eus comprromisos am
mb la
seleccció espan
nyola o autonòmica ho permetten, deuran
n formar ppart dels eq
quips
de la
a Universittat de Valè
ència en le
es competicions oficials que paarticipe el Club
Espo
ortiu Unive
ersitat de València.
V
L
L'incomplim
ment injustificat d'aquuest comprromís
comportarà la pèrdua de
e la condicció d'esporrtista de la
a Càtedra Divina Pastora
d’Essport Adap
ptat de la Universitat
U
t de Valèn
ncia i, en conseqüèn
c
ncia, de l'a
ajuda
conccedida.
5.2. Els esporrtistes sele
eccionats en el prog
grama de competiciió s'obliguen a
ar la imatg
ge de marc
ca de la C àtedra Div
vina Pastorra d’Esporrt Adaptat de la
porta
Univversitat de
e València
a en l’eq
quipamentt esportiu i compl ementari, tant
d'enttrenamentt com de co
ompetició, sempre co
onformeme
ent a la regglamentac
ció de
les F
Federacion
ns Esportiv
ves corresp
ponents pe
er a publicitat.
5.3. No dificultar la divu
ulgació d'im
matges de les competicions enn les quals els
ortistes participen su
usceptibless de ser em
mesos per televisió o per quals
sevol
espo
altre
e mitjà de difusió.
d
5.4. Reconèixe
er a la Càttedra Divin
na Pastora
a d’Esport Adaptat dee la Universitat
de V
València el dret a exp
plotar publi citàriamen
nt l'objecte d'aquesta ajuda.
5.5. A permetrre la presa
a de fotogrrafies dels
s esportiste
es a l'efectte de prom
moció
patrocini a través de diversos ssuports (ca
artells, fulle
ets…).
del p
5.6. A facilitar que els es
sportistes d
del program
ma de com
mpetició i, ssi escau, el
e seu
tècnic assistissquen a presentacio
ons, conferrències, ro
odes de ppremsa i altres
a
q
la Càttedra reali tze, sempre que no redunde een perjudici de
actes públics que
les sessions de pre
eparació o entrenament, o coincid isca amb
b el
envolupam
ment d'algu
una de le
es proves o compe
eticions quue integre
en el
dese
ntit, la Cà
calendari espo
ortiu. En aquest
a
sen
àtedra es compromeet a avisar del
calendari i acctes progra
amats am b la sufic
cient antela
ació a la Universita
at de
Valè
ència.
5.7. A permetrre l'ús dels
s drets d'im
matge dels
s quals sig
ga titular laa Universita
at de
ència sobre
e els espo
ortistes pattrocinats, per
p a la se
eua utilitzaació en pàg
gines
Valè
web, elementss de transp
port, i elem ents public
citaris.
6.- P
Procedimen
nt de concessió d'aju
udes.
6.1.-- El procediment de
d concesssió de le
es ajudes
s serà dee concurrè
ència
competitiva d'a
acord amb
b el que s'e
estableix en
e els artic
cles 17.3, 22 i 23.2 de la
General de
e Subvencions.
llei G
6.2 - Els interressats ha
auran de p
presentar la seua sol·licitud dd'acord am
mb el
mod
del contingut en l'annex II que
e es pot arreplegar
a
en el Serrvei d'Educ
cació
Físicca i Esports o obtenirr en la pàg
gina Web: www.cated
w
dradivinapaastora.es

6.2.1
1. La sol·liccitud s’aco
ompanyarà
à de la següent docum
mentació:
a. Doccument acrreditatiu de
el complim
ment d'alguna de les condicions
s per
les qua
als pot optar a l'ajuda
a de:
1. BOE, DO
OCV, llista ADO o AD
DOP del 20
012 i 2013..
2 Certifica
2.
at de la fe
ederació espanyola
e
en el cass d'haver sigut
convoccat per la
a selecció
ó nacional, autonòm
mica o reppresentat a la
Univerrsitat de Va
alència durrant l'any 2012
2
i/o 20
013.
b. Currrículum es
sportiu de la temporada 2011//2012 i/o 22012/2013 amb
els re
esultats autonòmics
a
s, nacionals i internacionalls, federa
ats i
universsitaris, in
ndicant ell nom complet,
c
la modal itat espo
ortiva,
l'entren
nador i el
e club a
al que pe
ertany. Els
s resultatss federats
s se
certificcaran per la
l federaciió esportiv
va corresponent, i peer als resu
ultats
universsitaris nacionals no é
és necessà
ària certific
cació.
c. Cale
endari espo
ortiu de la temporada
a 2012-2013 i 2013-22014
d. Dad
des bancàrries: Fotocò
òpia de la primera fulla de la lli breta del banc.
b
6.2.2
2.Certificatt que acred
dite un gra
au de disca
apacitat sup
perior al 333%.
El Serrvei d'Edu
ucació Físsica sol·licitarà d'ofic
ci el certifficat acad
dèmic
oficial dels estud
dis cursats durant el curs 2011--2012 o 20012-2013 en la
Univerrsitat de Va
alència.
6.3.-- La fulla de
d sol·licittud corresp
ponent a aquesta
a
co
onvocatòriia i la restta de
docu
umentació requerida
a s'ha de
e presenta
ar en el Registre G
General de
d la
Univversitat (Se
erveis Cen
ntrals, Av. De Blasc
co Ibáñez,, 13), en qualsevol altre
regisstre de la Universitat
U
t de Valèn cia, o en qualsevol
q
dels
d
registtre previsto
os en
l'art. 38.4 de la
a Llei 30/9
92 de Règiim Jurídic de les Administracioons Públiques i
Procedimen
nt Administratiu Com
mú.
de P
6.4.-- En cas d'omissió o error e
en la pres
sentació de
d la sol·llicitud o de
d la
docu
umentació exigida en aqueste
es bases, es requerirà a l'inteeressat la seua
esmena en el termini de
d 10 diess, amb la prevenció
ó que, si no es rea
alitza
aque
esta esmena en aque
eix termini , se li tindrrà per desistit de la seeua petició
ó.
El re
equerimentt d'esmena
a s’efectua
arà en el ta
auler d'anu
uncis, d'acoord amb el que
es disposa en la base 9.
6.5.-- Terminis de presentació de so
ol·licituds:
a el 21de juny
j
de 20
013.
Finalitza
7.- A
Avaluació de
d les sol·licituds.
7.1- L'òrgan encarrega
at de la instrucció
ó del procediment de conce
essió
d'aquestes aju
udes és el Servei d'E
Educació Física
F
i Esp
ports de laa Universita
at de
Valè
ència.
7.2.-- Les sol·liicituds pre
esentades seran ava
aluades pe
er una Com
missió form
mada
pels següents membres:
- Viccerector/a de
d Cultura i Igualtat o persona en qui delegue, que la presidirrà.
- El/la Directo
or/a del Se
ervei d'Edu
ucació Físic
ca i Esporrts o tècnicc/a en el/la
a que
delegue.
- La
a/el Directtora/r de la Unita
at per a la Integra
ació de P
Persones amb
Disccapacitat de
e la Univerrsitat de Va
alència o tècnic/a
t
en el/la que ddelegue.
- Delegat/da de
e estudiants o tècnicc/a en el/la que deleg
gue.
- El//la president/a del Club Esporttiu Univers
sitat de Va
alència o tèècnic/a en el/la
que delegue.

-El/la
a Director//a de la Cà
àtedra Diviina Pastora
a d´Esportt adaptat o persona de la
comissió en la que deleg
gue.
7.3.-- En la valoració de les sol·liciituds es tin
ndran en considerac
c
ció els resu
ultats
espo
ortius d'aco
ord amb els següentss criteris:
- Es valoraran els resulta
ats esportiu
us, amb un
n màxim de
e 50 puntss:
En ll'apartat de resultats
s esportiuss es valorrarà haverr format ppart de la llista
portistes d'alt
d'esp
d
nivell, ADO o AD
DOP o d'elit de la Co
omunitat V
Valenciana com
a nivell A, nivvell B o promoció
p
durant els
s anys 20
012 o 201 3, haver sigut
convvocat a seleccions na
acionals o autonòmiq
ques duran
nt els anyss 2012 o 20
013, i
els rresultats obtinguts
o
en
e els Jocss Olímpics
s o Paralím
mpics 201 2, Campio
onats
del Món Universitaris 2012, U
Universíada
a 2013, Campionaats d'Esp
panya
Univversitaris de
d 2012 o 2013, C
Campionats d'Espan
nya federaats de 2012 o
2013
3,Campion
nats Auton
nòmics d''Esport Universitari
U
de 20122 o 2013
3 i/o
Cam
mpionats au
utonòmics federats d
de 2012 o 2013.
2
Nivell au
utonòmic fins
f
20 pun
nts.
Nivell na
acional fins
s 40 puntss.
Nivell in
nternaciona
al fins 50 p
punts.
7.4.-- La concessió de les
s ajudes ess realitzarà
à pel Vicerector de C
Cultura i Igu
ualtat
com a preside
ent de la Comissió Avaluadorra per dele
egació dell Rector, en
e el
mini d'1 mess contat de
es de la pu
ublicació de
e la convoc
catòria.
term
7.5.-- La relació
ó de selecc
cionats es comunica
arà a les pe
ersones intteressades
s i es
farà pública en
n els taulers d'anunccis de Serv
vei d'Educació Físicaa i Esports
s i en
la pà
àgina web:: www.cate
edradivinap
pastora.es
7.6.-- Contra aquesta resolució,
r
que esgo
ota la via
a administtrativa, es
s pot
interrposar pote
estativame
ent recurs de reposiició en el termini d'uun mes, contat
des de l'endem
mà a la seu
ua notificacció, davantt el mateix òrgan, o bbé directam
ment,
recu
urs contenciós administratiu e
en el term
mini de dos mesos contat des de
l'end
demà a la notificació
ó, davant e
els òrgans del conte
enciós adm
ministratiu de
d la
Com
munitat Vale
enciana.
7.7.-- El Conse
ell de Gov
vern serà iinformat anualment dels estuddiants que
e han
obtin
ngut les aju
udes convo
ocades i q ue per tant formaran part d'aquuest Progra
ama.
8.- B
Beneficis.
- Tuttories per a compatib
bilitzar l'acttivitat laborral i esporttiva.
- Aju
uda econòm
mica, fins a 1000€.
- Úss dels servveis que es
s presten a través del Gabinett de Suporrt a l'Esportista
del S
Servei d’Ed
ducació Fís
sica i Espo
orts de la Universitat
U
.
9.- N
Notificacion
ns:
9.1 Totes less comunic
cacions q
que hagen
n de realitzar-se aals interes
ssats
relaccionats am
mb aquesta
a convoca
atòria (notiificacions, requerimeents, resollució,
etc.)) es realitza
aran en el tauler d'an
nuncis del Servei d'E
Educació F ísica i Esports i
en la
a pàgina Web:
W
www.c
catedradivvinapastora
a.es
10.- Reintegrament de le
es ajudes
En e
el cas d'in
ncomplime
ent del co
ompromís de particip
par en less competic
cions
unive
ersitàries oficials
o
rep
presentantt a la Univ
versitat de València eestablida en
e la
base
e 5, llevatt que exis
stisca cau
usa degudament jus
stificada, ees procedirà a
l'exig
gència del reintegram
ment de le
es ajudes concedides d'acord amb el qu
ue es
dispo
osa en l'arrt. 37 i segü
üent de la llei Genera
al de subvencions.

