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RESOLUCIÓ de 30 de juny de 2017, del vicerector d' lnternacionalització i Cooperació de la
Universitat de Valencia, per la qual es convoca i s'estableixen les bases reguladores de les
ajudes a l'estudiantat de la Universit at de Valencia amb discapacitat i/o amb necessitats
especials derivades d'una discapacitat per la practica d'activitats esportives de competició
durant el primer quadrimestre del curs 2017-2018.
El Vicerectorat d'lnternaciona lització i Cooperació de la Universitat de Va lenc;:ia, fent ús de les
competencies delegades pel rector mitjan~ant resolució de 16 de gener de 2017 (DOGV de 27
de gener de 2017), d'acord amb les condicions aprovades per la comissió mixta de la Catedra
Divina Pastora d'Esport Adaptat de la Universitat de Valencia, resol:
Primer. Convocar les ajudes per a donar suport a l'estudiantat de la Universitat de Valencia
amb discapacitat, que siga esportista de mitjana o alta competició, per realitzar activitats
esportives de competició, en el primer quadrimestre de l curs 2017-2018, i aprovar les bases
que regu len aquesta convocatoria que figuren en l'annex I d'aquesta reso lució, així com el
model de so l-licitud que figura en l'annex 11.
Segon. Les ajudes es financen a carrec del capíto l IV del pressupost de la Catedra Divina
Pastora d'Esport Adaptat de la Universitat de Valencia peral 2017, organica 5080059102, per
un import de t res mil euros (3000 €) .
Tercer. Nomenar les persones següents membres de la com issió ava lué!dora d'aquestes
beques:
El vicerector o la vicerectora d'lnternaciona lització i Cooperació o persona en qui
de legue, que la presideix.
El director o la directora del Servei d'Educació Física i Esports o el tecnic o la tecnica en
qui delegue.
El directora o la directora de la Unitat pera la lntegració de Persones amb Discapacitat
de la Universitat de Va lencia o el tecn ic o la tecnica en qui de legue .
El coordinador o la coordinadora del Programa d'Esport Adaptat de la Universitat de
Va lencia o el tecn ic o la tecnica en qui delegue.
Quart. Contra aquesta resolució, que exhaureix la via administrativa, es pot interposar un
recurs potestatiu de reposició davant aquest mateix organ en el termin i d'un mes a comptar
des de l'endema de la notificació d'aquesta resolució, o bé, directament, interposar un recurs
contenciós administratiu en el term ini de dos mesas comptats des de · l'endema de la
notificació d'aquesta resolució davant els organs contenciosos adm inistratius de la Comunitat
Va lenciana.

ANNEX I
Bases reguladores de la convocatòria d’ajudes econòmiques a l’estudiantat de la Universitat de
València amb discapacitat i/o amb necessitats especials derivades d’una discapacitat per a la
pràctica d’activitats esportives de competició durant el primer quadrimestre del curs 20172018.
Exposició de motius.
La Universitat de València, en el marc de la Carta de drets i deures de l’estudiantat (capítol I,
art. 3), es compromet a posar al seu abast les instal·lacions i els serveis necessaris “perquè tot
l’estudiantat amb discapacitats físiques i/o sensorials puguen cursar els estudis adequadament
i obtenir una formació acadèmica correcta”. Així mateix, l’Estatut de l’estudiantat universitari,
desenvolupa diversos preceptes en el seu articulat: “les universitats faran accessibles els seus
espais i edificis, incloent-hi els espais virtuals, i posaran a la disposició de l’alumnat amb
discapacitat mitjans materials, humans i tècnics per assegurar la igualtat d’oportunitats i la
plena integració en la comunitat universitària”(15.2); “les universitats promouran programes
d’activitat física i esportiva per a l’estudiantat amb discapacitat, facilitant els mitjans i adaptant
les instal·lacions que corresponga en cada cas”(62.5). Complint aquests manaments i per
millorar la integració de l’alumnat, la Càtedra Divina Pastora d’Esport Adaptat de la Universitat
de València i el Programa d’Esport Adaptat de la Universitat de València volen amb aquestes
ajudes donar suport a l’alumnat de la Universitat de València amb discapacitat per participar
en activitats fisicoesportives competitives, amb la finalitat de millorar la seua integració en els
àmbits acadèmic i de millora de la condició física i salut per mitjà de l’esport en la seua vida
diària, fet que ajudarà a la inclusió en el sistema educatiu universitari.
1.Objecte i descripció.
L’objecte d’aquestes ajudes és donar suport a l’estudiantat de la Universitat de València amb
discapacitat, que siga esportista de mitjana o alta competició, per a realitzar activitats
esportives de competició en el primer quadrimestre del curs 2017-2018.
2. Nombre
El nombre i dotació econòmica de les d’ajudes depèn de les sol·licituds presentades i el
conveni de patrocini signat entre la Fundació Divina Pastora i la Universitat de València per a
2017, fins a un màxim de tres mil euros (3.000 €).
3. Destinataris.
Estudiantat matriculat en centres propis de la Universitat de València que cursen estudis
conduents a l’obtenció del títol de grau, llicenciatura, enginyeria, títol oficial de màster o
doctorat en la fase docent 2017/2018.

4. Requisits acadèmics i esportius.
4.1. Acadèmics. L’alumnat sol·licitant haurà d’estar matriculat com a mínim a temps parcial (de
24 a 36 crèdits) en el curs 2017-2018. El nombre mínim d’assignatures o crèdits fixats en
aquest apartat no serà exigible en el cas d’estudiants que, per a finalitzar els estudis, els
queden un nombre de crèdits inferior a l’esmentat nombre mínim o que s’hagen incorporat al
primer curs del grau, màster o doctorat. L’estudiantat haurà d’acreditar la superació d’almenys
el 50% del total de crèdits matriculats en el curs anterior, certificat de notes de la prova
d’accés o alumnat procedent d’una altra titulació, certificat acadèmic oficial.
4.2. Esportius
Per a participar en aquesta convocatòria s’exigeix tenir la consideració d’alumnat de la
Universitat de València que complisca, a més del requisits que s’estableix en el punt 3 i 4.1.,
alguna de les condicions següents:
a. Ser esportista pertanyent al pla ADO o ADOP, o figurar en la relació d’esportistes d’alt nivell
que publica anualment el Consell Superior d’Esports en el BOE, durant els anys 2015 i/o 2016
i/o 2017.
b. Haver sigut convocat per la selecció nacional durant els anys 2015 i/o 2016 i/o 2017.
c. Ser esportista d’elit A, B o promoció, de la Comunitat Valenciana per la llista anual de 2015
i/o 2016 i/o 2017.
d. Haver obtingut, durant el curs 2015/2016 o 2016-2017, algun dels llocs següents:
- De l'1 al 5 en Paralimpiades.
- De l'1 al 5 en Campionats del Món Federats.
- De l'1 al 3 en Campionats Europeus Federats.
-De l’1 al 3 en campionats d’europeus universitaris.
-De l’1 al 3 en campionats d’Espanya federats.
-De l’1 al 3 en campionats d’Espanya universitaris.
-De l’1 al 3 en campionat autonòmic d’esport universitari.
-De l’1 al 3 en campionat autonòmic federat.
e. Haver sigut convocat/da per a la selecció autonòmica durant els anys 2015 i/o 2016 i/o
2017.
5. Condicions
5.1. Els beneficiaris de les ajudes, sempre que els seus compromisos amb la selecció espanyola
o autonòmica ho permeten, han de formar part dels equips de la Universitat de València en les
competicions universitàries oficials en què participe la Universitat. L’incompliment injustificat
d’aquest compromís comportarà la pèrdua de la condició d’esportista de la Càtedra Divina
Pastora d’Esport Adaptat de la Universitat de València i, en conseqüència, la pèrdua de l’ajuda
concedida.

5.2. Els esportistes seleccionats en el programa de competició s’obliguen a portar la imatge de
marca de la Càtedra Divina Pastora d’Esport Adaptat de la Universitat de València en
l’equipament esportiu, tant d’entrenament com de competició, sempre d’acord amb el
reglament de les federacions esportives corresponents per a publicitat.
5.3. Reconèixer a la Càtedra Divina Pastora d’Esport Adaptat de la Universitat de València el
dret a explotar publicitàriament l’objecte d’aquesta ajuda.
5.4. Permetre prendre fotografies dels esportistes a l’efecte de promoció del patrocini a través
de diversos suports (cartells, fullets…).
5.5. Facilitar que els esportistes del programa de competició i, si és el cas, el seu tècnic
assistisquen a presentacions, conferències, rodes de premsa i altres actes públics que la
fundació duga a terme, sempre que no redunde en perjudici de les sessions de preparació o
entrenament, o coincidisca amb el desenvolupament d’alguna de les proves o competicions
que integren el calendari esportiu. En aquest sentit, la Càtedra es compromet a avisar del
calendari i els actes programats amb l’antelació suficient en la Universitat de València.
5.6. Permetre l’ús dels drets d’imatge a la Universitat de València i a la Fundació Divina Pastora
sobre els esportistes patrocinats, per a la seua utilització en pàgines web, elements de
transport, publicitaris i divulgatius.
6. Procediment de concessió d’ajudes.
6.1. El procediment de concessió de les ajudes és de concurrència competitiva, d’acord amb el
que estableixen els articles 17.3, 22 i 23.2 de la Llei general de subvencions.
6.2. Les persones interessades han de presentar la sol·licitud d’acord amb el model que figura
en l’annex II, que es pot descarregar des del lloc web [www.catedradivinapastora.es] i del
tauler oficial d’anuncis de la UV[http://tauler.uv.es].
La sol·licitud ha d’anar acompanyada de la documentació següent:
a. Document acreditatiu del compliment d’alguna de les condicions esportives indicades en el
punt 4.2.
b. Currículum esportiu de les temporades 2014/2015 i/o 2015/2016 i/o 2016/2017 amb els
resultats autonòmics, nacionals i internacionals, federats i universitaris, i indicació del nom
complet, la modalitat esportiva, l’entrenador i el club a què pertany. Els resultats federats els
ha de certificar la federació esportiva corresponent, i per als resultats universitaris nacionals
no cal certificació si s’han aconseguit representant la Universitat de València.
c. Calendari esportiu de la temporada 2017-2018, amb indicació de la data, el lloc, l’entitat
organitzadora, el tipus d’esdeveniment i el nivell de la competició.
d. Descripció breu de la planificació esportiva de la temporada 2017-2018.
e. Dades bancàries: fotocòpia del primer full de la llibreta del banc.

f. Certificat que acredite un grau de discapacitat superior o igual al 33%.
El Servei d’Educació Física sol·licitarà d’ofici el certificat acadèmic oficial dels estudis cursats
durant el curs 2016-2017 a la Universitat de València, amb la indicació de crèdits matriculats i
aprovats i/o el certificat de matrícula del curs 2016-2017 de cada sol·licitant. L’estudiantat que
haja cursat estudis en una altra universitat en el curs 2016/2017 haurà de presentar el
certificat acadèmic oficial d’aquests estudis realitzats, en què s’indique el nombre de crèdits
matriculats i aprovats. L’alumnat que s’incorpore a primer ha d’acreditar els seus resultats
acadèmics mitjançant la presentació del certificat de notes de les proves d’accés a la
universitat o de notes de cicles formatius.
6.3. El full de sol·licitud corresponent a aquesta convocatòria i la resta de documentació
requerida s’ha de presentar al Registre General de la Universitat (Serveis Centrals, av. de
Blasco Ibáñez, 13), en qualsevol altre registre de la Universitat de València o en qualsevol dels
registres que preveu, a aquest efecte, l’art. 38.4 de la Llei 30/92 de règim jurídic de les
administracions públiques i del procediment administratiu comú.
6.4. En cas d’omissió o error en la presentació de la sol·licitud o de la documentació exigida en
aquestes bases, es requerirà a la persona interessada que l’esmene en el termini de 10 dies
hàbils; si no s’esmena en aquest termini, se li tindrà per desistida la seua petició. El
requeriment d’esmena s’efectuarà en el tauler oficial d’anuncis de la UV[http://tauler.uv.es],
d’acord amb el que disposa la base 9.
6.5. Termini de presentació de sol·licituds.
Comença l’endemà de la publicació al Diari Oficial de la Generalitat Valenciana i finalitza el 22
de setembre de 2017.
7. Avaluació de les sol·licituds.
7.1. L’òrgan encarregat de la instrucció del procediment de concessió d’aquestes ajudes és el
Servei d’Educació Física i Esports de la Universitat de València.
7.2. Les sol·licituds presentades seran avaluades per una comissió formada pels membres
següents:
-

El vicerector o la vicerectora d’Internacionalització i Cooperació o persona en qui
delegue, que la presideix.
El director o la directora del Servei d’Educació Física i Esports o el tècnic o la tècnica en
qui delegue.
El directora o la directora de la Unitat per a la Integració de Persones amb Discapacitat
de la Universitat de València o el tècnic o la tècnica en qui delegue.
El coordinador o la coordinadora del Programa d’Esport Adaptat de la Universitat de
València o el tècnic o la tècnica en qui delegue.

7.3. En la valoració de les sol·licituds es tindran en consideració l’expedient acadèmic i els
resultats esportius d’acord amb els criteris següents:

- La puntuació de l’expedient acadèmic s’estableix en funció del percentatge de crèdits
aprovats respecte del nombre de crèdits matriculats durant el curs 2016-2017, amb un
màxim de 50 punts.
-Fins al 50% de crèdits aprovats respecte del nombre de crèdits matriculats, 15 punts.
-Del 50,01 % al 75% de crèdits aprovats respecte del nombre de crèdits matriculats, 30 punts.
-Del 75,01% al 100% de crèdits aprovats respecte del nombre de crèdits matriculats, 50 punts.
- Per a l’alumnat procedent d’una prova d’accés, s’estableix com a criteri la puntuació
obtinguda en aquestes proves, fins a un màxim de 50 punts:
-De 5 a 8 punts, 15 punts.
-De 8,01 a 11 punts, 30 punts.
-De 11,01 a 14 punts, 50 punts.
- Es valoraran els resultats esportius més excel·lents, amb un màxim de 50 punts.
Autonòmic 15 punts
Nacional 30 punts
Internacional 50 punts
Es procedirà al repartiment integre de les ajudes i serà directament proporcional als punts
obtinguts.
7.4. El vicerector d’Internacionalització i Cooperació, per delegació del rector, realitzarà la
concessió de les ajudes en el termini d’1 mes comptat des de l’últim dia de finalització del
termini per a la presentació d’instàncies de la convocatòria.
7.5. La relació de seleccionats es comunicarà a les persones interessades i es farà pública, amb
efecte de notificació, al tauler oficial d’anuncis de la Universitat de
Valencia[http://tauler.uv.es].
7.6. Contra la resolució de concessió, que exhaureix la via administrativa, es pot interposar un
recurs potestatiu de reposició en el termini d’un mes, comptat des de l’endemà de la seua
publicació, davant el mateix òrgan, o bé directament, un recurs contenciós administratiu en el
termini de dos mesos comptats des de l’endemà de la publicació, davant els òrgans
contenciosos administratius de la Comunitat Valenciana.
7.7. El Consell de Govern serà informat anualment dels estudiants que han obtingut les ajudes
convocades i que per tant formaran part d’aquest programa.
8. Altres beneficis.

- Tutories per a compatibilitzar l’activitat acadèmica i esportiva durant el curs 2017-2018
(mentre s’acredite la condició d’estudiant).
- Ús dels serveis que es presten a través del Gabinet de Suport a l’Esportista del Servei
d’Educació Física i Esports de la Universitat, així com dels serveis concertats amb altres unitats
durant el curs 2017-2018 (mentre s’acredite la condició d’estudiant).
9. Notificacions.
9.1 Totes les comunicacions que s’hagen de fer a les persones interessades relacionades amb
aquesta convocatòria (notificacions, requeriments, resolució, etc.) es realitzaran al tauler
oficial d’anuncis de la Universitat de Valencia[http://tauler.uv.es].
10. Les ajudes convocades no són incompatibles amb altres ajudes, ingressos o recursos que es
puguen haver rebut amb la mateixa finalitat.
11. Reintegrament de les ajudes.
En cas d’incompliment del compromís establert en la base 5, tret que hi haja causa
degudament justificada, s’exigirà el reintegrament de les ajudes concedides d’acord amb el
que disposa l’art. 37 i següent de la Llei general de subvencions.
12. Gestió de les dades de caràcter personal
En compliment del que disposa la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de
dades de caràcter personal, s'informa que les dades de les persones que sol·liciten participar
en aquesta convocatòria d’ajudes, s'incorporaran als sistemes d'informació de la Universitat de
València que siguen procedents, amb la finalitat de gestionar i tramitar la seua sol·licitud
d'acord amb el que estableix la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions.
Es preveuen les següents comunicacions de dades personals:
• Publicació de la resolució de concessió al tauler oficial de la Universitat de València.
Addicionalment, a efectes informatius, podrà publicar-se la resolució en pàgines web allotjades
sota el domini oficial de la Universitat de València.
• Publicació dels beneficiaris, import i objecte de l'ajuda al portal de transparència de la
Universitat de València (www.uv.es/transparència), en compliment del que estableix l'article
8.1 a) de la Llei 19/2013, de 9 de desembre, de Transparència, Accés a la Informació Pública i
Bon Govern i de l'article 9.1 i) de la Llei 2/2015, de 2 d'abril, de Transparència, Bon Govern i
Participació Ciutadana de la Comunitat Valenciana.
• A la base de dades nacional de subvencions (BDNS), en compliment del que estableix l'article
20 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions.
• A entitats bancàries, si és el cas, per al pagament de les ajudes.

Podrà exercir els seus drets d'accés, rectificació, cancel·lació o oposició al tractament
mitjançant correu electrònic dirigit a lopd@uv.es des d'adreces oficials de la Universitat de
València, o bé mitjançant escrit acompanyat de còpia d'un document d'identitat i, si escau
documentació acreditativa, dirigida a Secretaria General - Universitat de València, Av. Blasco
Ibáñez, 13, 46010. València.

Annex II
SOL·LICITUD
Ajudes a l’estudiantat amb discapacitat i/o amb necessitats especials derivades d’una
discapacitat per la pràctica d’activitats esportives de competició durant el primer quadrimestre
del curs 2017-2018.
1. Dades de la persona sol·licitant.
Cognoms:
Nom:
DNI:
Domicili:
Núm.:
Porta:
CP:
Localitat:
Data de naixement:
Telèfon de contacte:
Adreça electrònica:
Universitat:
Centre:
Estudis:
Curs:
2. Exposició, acceptació de les bases i veracitat de les dades.
Coneixent la resolució de x de juny de 2017, del vicerector d’Internacionalització i Cooperació
de la Universitat de València, per la qual es convoca i s’estableixen les bases reguladores de les
ajudes a estudiantat de la Universitat de València amb discapacitat i/o amb necessitats
especials derivades d’una discapacitat per la pràctica d’activitats esportives de competició
durant el primer quadrimestre del curs 2017-2018, i coneixent les bases reguladores
d’aquestes ajudes, la persona sol·licitant es compromet a acceptar el contingut de les bases i
declara que totes les dades consignades i la documentació presentada adjunta a aquesta
sol·licitud és certa.
3. Documentació adjunta.

a. Document acreditatiu del compliment d’alguna de les condicions per les quals pot optar a
l’ajuda de:
1. Ser esportista pertanyent al pla ADO o ADOP, o figurar en la relació d’esportistes d’alt nivell
que publica anualment el Consell Superior d’Esports en el BOE, durant els anys 2015 i/o 2016
i/o 2017.
2. Haver sigut convocat, convocada, per a la selecció nacional durant els anys 2015 i/o 2016 i/o
2017.
3. Ser esportista d’elit A, B o promoció, de la Comunitat Valenciana per la llista anual de 2015
i/o 2016 i/o 2017.
4. Haver obtingut, durant el curs 2015/2016 o 2016-2017, algun dels llocs següents:
-De l'1 al 5 en Paralimpiades.
-De l'1 al 5 en Campionats del Món Federats.
-De l'1 al 3 en Campionats Europeus Federats.
-De l’1 al 3 en campionats d’europeus universitaris.
-De l’1 al 3 en campionats d’Espanya federats.
-De l’1 al 3 en campionats d’Espanya universitaris.
-De l’1 al 3 en campionat autonòmic d’esport universitari.
-De l’1 al 3 en campionat autonòmic federat.
5. Haver sigut convocat per a la selecció autonòmica durant els anys 2015 i/o 2016 i/o 2017.
b. Currículum esportiu de les temporades 2014/2015 i/o 2015/2016 i/o 2016/2017 amb els
resultats autonòmics, nacionals i internacionals, federats i universitaris, i indicació del nom
complet, la modalitat esportiva, l’entrenador i el club a què pertany. Els resultats federats els
ha de certificar la federació esportiva corresponent, i per als resultats universitaris nacionals
no cal certificació si s’han aconseguit representant la Universitat de València.
c. Calendari esportiu de la temporada 2017-2018, amb indicació de la data, el lloc, l’entitat
organitzadora, el tipus d’esdeveniment i el nivell de la competició.
d. Descripció breu de la planificació esportiva de la temporada 2018-2019.
e. Dades bancàries: fotocòpia del primer full de la llibreta del banc.
f. Certificat que acredite un grau de discapacitat superior o igual al 33%.
g. L’estudiantat que haja realitzat estudis en una altra universitat durant el curs 2016/2017 ha
de presentar el certificat acadèmic oficial d’aquests estudis realitzats, amb indicació del
nombre de crèdits matriculats i aprovats. L’alumnat que s’incorpore a primer acreditarà els

seus resultats acadèmics mitjançant la presentació del certificat de notes de les proves d’accés
a la universitat o de notes de cicles formatius.
4. Sol·licitud.
Sol·licite que es considere admesa aquesta instància i la resta de documentació a l’efecte del
que estableix la convocatòria d’aquestes ajudes i les seues bases reguladores.
Termini: Comença l’endemà de la publicació al Diari Oficial de la Generalitat Valenciana i
finalitza el 22 de setembre de 2017.
Signatura de la persona interessada
València, 30 de juny de 2017
En compliment del que disposa la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal, s'informa
que les dades de les persones que sol·liciten participar en aquesta convocatòria d’ajudes, s'incorporaran als sistemes d'informació
de la Universitat de València que siguen procedents, amb la finalitat de gestionar i tramitar la seua sol·licitud d'acord amb el que
estableix la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions.
Es preveuen les següents comunicacions de dades personals:
• Publicació de la resolució de concessió al tauler oficial de la Universitat de València.
Addicionalment, a efectes informatius, podrà publicar-se la resolució en pàgines web allotjades sota el domini oficial de la
Universitat de València.
• Publicació dels beneficiaris, import i objecte de l'ajuda al portal de transparència de la Universitat de València
(www.uv.es/transparència), en compliment del que estableix l'article 8.1 a) de la Llei 19/2013, de 9 de desembre, de Transparència,
Accés a la Informació Pública i Bon Govern i de l'article 9.1 i) de la Llei 2/2015, de 2 d'abril, de Transparència, Bon Govern i
Participació Ciutadana de la Comunitat Valenciana.
• A la base de dades nacional de subvencions (BDNS), en compliment del que estableix l'article 20 de la Llei 38/2003, de 17 de
novembre, general de subvencions.
• A entitats bancàries, si és el cas, per al pagament de les ajudes.
Podrà exercir els seus drets d'accés, rectificació, cancel·lació o oposició al tractament mitjançant correu electrònic dirigit a
lopd@uv.es des d'adreces oficials de la Universitat de València, o bé mitjançant escrit acompanyat de còpia d'un document
d'identitat i, si escau documentació acreditativa, dirigida a Secretaria General - Universitat de València, Av. Blasco Ibáñez, 13,
46010. València.

