
 
 
 
 

AJUDES PER A LA PROMOCIÓ DEL VALENCIÀ EN 
L’ACTIVITAT DOCENT I INVESTIGADORA 

CURS 2020-2021. SEGON QUADRIMESTRE 
 

 
 
El Servei de Promoció i Normalització Lingüística (SPNL) de la Universitat Politècnica de València, 
amb l’objectiu de promoure l’ús del valencià en l’activitat docent i investigadora, ofereix ajudes 
de caràcter econòmic. La naturalesa d’aquestes ajudes és obrir i facilitar vies de col·laboració del 
personal docent i investigador (PDI) i personal d’investigació (PI) amb l’SPNL en l’objectiu 
esmentat. 
 
Aquestes ajudes seran de quatre tipus: 
 

1. Ajudes per a impartir per primera vegada assignatures en valencià (annex I) 
2. Ajudes per a la realització i divulgació de treballs d’investigació en valencià (monografies, 

articles, capítols de llibres comunicacions i pòsters) (annex II) 
3. Ajudes per a l’elaboració de materials docents escrits i audiovisuals en valencià (annex III) 
4. Ajudes per a impartir per segona vegada una assignatura en valencià (curs 2019-2020 i 

2020-2021) (annex IV) 
 
 
 
La dotació econòmica global del Servei de Promoció i Normalització Lingüística pressupostada per 
a aquest tipus d’ajudes del segon quadrimestre és de 16.000 euros. La dotació econòmica global 
per a aquest tipus d’ajudes ha d’anar a càrrec de l’oficina gestora 010020000 (Servei de Promoció 
i Normalització Lingüística). 
 
Si la dotació pressupostària no és suficient per a cobrir la totalitat de les sol·licituds acceptades, la 
Comissió Avaluadora d’ajudes pot proposar l'increment d'aquesta dotació d’acord amb la 
disponibilitat pressupostària de l’SPNL. També en cas que la dotació pressupostària no siga 
suficient per a dotar les sol·licituds amb la quantitat màxima establida per a cada tipus d’ajuda, la 
Comissió Avaluadora establirà criteris de repartiment orientats per un principi de 
proporcionalitat. 
 
I en el cas que, una vegada determinades les quantitats a rebre pels sol·licitants, no s’adjudicara 
tota la dotació pressupostària prevista, es podran augmentar les quantitats màximes a percebre 
segons els criteris que establisca la Comissió. 
 
En les ajudes per a la realització i divulgació de treballs d’investigació en valencià, la comissió pot 
emetre, amb l’assessorament de PDI especialitzat en la matèria, informes sobre l’interès científic 
dels treballs presentats.  
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La Comissió Avaluadora encarregada de resoldre les sol·licituds presentades està formada per les 
persones següents: 
 

• la vicerectora de Responsabilitat Social i Cooperació  
• el cap de servei de l’SPNL 
• el tècnic de l’SPNL responsable d’activitats de promoció del valencià 
• la tècnica de l’SPNL responsable d’ajudes 
• un administratiu de l’SPNL 

 
 
 
 
 
 
INFORMACIÓ 
 
Servei de Promoció i Normalització Lingüística  
Tel.: 96 387 77 08 (ext.: 77708)   
A/e: spnlajudes@upv.es 
http://www.upv.es/bondia 
 
 
 
 
 
 
València 
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