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JUNTA ORDINÀRIA DE LA FACULTAT DE GEOGRAFIA I HISTÒRIA 

 

Data: 23 d’abril de 2015 

Lloc: Saló de Graus 

Hora de la reunió: 10:00 en segona convocatòria 

 

Assistents: relació a l'Annex 1. Excusen la seua assistència Ana María Camarasa Belmonte, 
Jaime Escribano Pizarro, Marta García Carrión, Encarna García Monerris, María Nieves Julia 
Gómez Manzano, Elena Grau Almero, Julián Sanz Hoya, Josep Vicó Crespo, Cristina Vidal 
Lorenzo.  

 

1. Aprovació, si escau, de l’acta anterior ordinària d’1 d’abril de 2015.  

 S’aprova per assentiment. 

2. Informe de la Degana. 

 La Degana informa en relació al punt següent: 

• Reunió Comissió de Professorat. En els pròxims dies es reunirà la Comissió de 
Professorat de la UVEG per a tractar, entre altres qüestions, de descàrregues 
per càrrecs acadèmics, situació dels títols de màster, promocions del PDI i 
balanços docents, amb relació a renovació, amortització o transformació de 
places vacants per jubilació. La Degana va subratllar que les tres places de 
promoció corresponen, per estricta antiguitat, a la nostra Facultat, encara que, 
malauradament, el Departament d’Història Medieval patirà l’amortització d’una 
plaça. En aquest punt va intervenir el Director del Departament d’Història 
Medieval, Prof. Guinot, per a fer constar que els dèficits i superàvits docents 
estan en funció de l’assignació de la Docència per part de la CAT, per la qual cosa 
dita assignació hauria de fer-se amb l’objectiu d’aconseguir el millor 
aprofitament dels recursos públics. La Degana va coincidir en que cal fer un 
esforç per tal d’arribar a la major equitat possible en la tasca de distribució de la 
docència, i que li consta que les diverses CATs del Centre ja estan fent eixe 
esforç. 
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3. Aprovació, si escau, dels barems específics del professorat contractat doctor, ajudant, 
ajudant doctor i associat. 

 La Degana va cedir la paraula al Prof. Felipe Jerez, que ha participat a la Comissió de 
barems de la Facultat i actualment és membre de la Comissió Tècnica encarregada de 
revisar els barems elaborats pels centres de la UVEG. En la seua intervenció el Prof. Jerez 
(que es va remetre a les seues explicacions a la darrera Junta de Facultat) es va referir tant 
al treball de la Comissió de la Facultat com a les qüestions tractades a les primeres reunions 
de la Comissió Tècnica; va precisar que, arran de les observacions fetes al si de dita Comissió 
Tècnica, ha modificat lleugerament algun punt dels barems elaborats per la Comissió de la 
Facultat (per exemple, la graduació de punts per als premis acadèmics obtinguts en els 
barems de contractat doctor i ajudant doctor; la puntuació assignada per tutoria de 
pràctiques en empreses, al barem d’ajudant doctor, i la gradació de punts del capítol “altres 
títols, al barem d’ajudant). En altres punts que han estat objecte d’observacions (com la 
puntuació de l’expedient en el barem d’ajudant doctor) el Prof. Jerez proposa defensar la 
proposta de la Comissió de la Facultat. Per altra banda alguns punts de dita proposta van 
estar lloats per la subcomissió de la Comissió Tècnica a la qual s’analitzen els barems de la 
Facultat (juntament amb el de altres centres). 

 Acabada l’exposició del Prof. Jerez, i abans de procedir a la votació de la proposta 
de barems, es va obrir un torn de paraula, que va ser aprofitat, en primer lloc, pel Prof. Enric 
Guinot, que va recordar determinats recursos que es van presentar contra resolucions de 
comissions de contractació, i com des del Rectorat es van demanar explicacions de caire 
tècnic, que, sense l’assessorament pertinent, especialment jurídic, no era possible, per part 
de les comissions, proporcionar. La Degana, en la mateixa línia, va parlar de la necessitat de 
que les comissions disposen d’estris, com ara fulls Excel, per a facilitar la tasca d’incloure les 
dades i fer els càlculs i ponderacions oportuns; així mateix, seria convenient comptar amb 
algun tipus d’assessorament jurídic, per a la qual cosa l’Administrador del Centre, Joaquín 
Lacasta, llicenciat en Dret, es va oferir (oferiment que va ser agraït per la Degana). 

 Seguidament el Prof. Valentín Villaverde va plantejar, sense ànim de trencar el 
consens al voltant del treball fet per la Comissió de la Facultat, un debat a propòsit de la 
valoració de llibres i articles, ja que en determinades àrees (com les àrees de Prehistòria i 
d’Arqueologia) la producció científica més positivament valorada apareix en articles, i no en 
llibres. El debat (en el que van participar tant el Prof. Jerez, com els Profs. Guinot, Requena i 
Serra, i la Profª Pitarch), es va centrar en si les comissions tenien suficient marge per a tenir 
en compte la respectiva pràctica científica de cada àrea (per a la qual cosa, en els barems no 
es fixaven puntuacions rígides, sinó indicacions de “fins a X punts”), o si la minoració dels 
articles podia resultar contrària als mèrits dels candidats. Finalment, i tenint en compte que 
en aquest punt, entre la puntuació màxima i la mínima pel mateix tipus de mèrit no hi pot 
haver una relació inferior a 1/5 (el pitjor valorat no pot ser valorat menys d’un quint que el 
millor valorat), es va proposar elevar la valoració dels articles a fins a 4 punts.  
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 Amb aquestes modificacions, la proposta (reflectida a l’Annex 2) es va votar i va ser 
aprovada per unanimitat. 

 La proposta, inclosa a l’Annex 2, va ser aprovada per 23 vots a favor, cap en contra i 
una abstenció. 

4.. Liquidació del pressupost del any 2014 i proposta i aprovació, si escau, de distribució del 
pressupost per al any 2015. 

 La Degana donà la paraula a la Vicedegana d’Economia i Noves Tecnologies, Profª 
Mª Dolores Pitarch, que va explicar la liquidació del pressupost del any 2014, a partir de la 
informació distribuïda als assistents, insistint en la desviació experimentada al capítol 
d’activitats culturals, degut al increment de les activitats complementàries finançades total 
o parcialment pel Centre. Per al exercici corrent la Vicedegana assenyalà que s’ha arrodonit 
aquest capítol a 23.000 €. En qualsevol cas, la Facultat participa i continuarà participant a les 
convocatòries destinades a concedir finançament per a aquest tipus de activitats. El Prof. 
Guinot va prendre la paraula per a comentar l’elevada quanta del capítol de “despeses 
generales” (equivalent a un 50% de les despeses totals, que, com va recordar l’Aministrador, 
corresponen a manteniment de l’edifici, etc., capítol al qual moltes coses no són 
inventariables), i, per altra banda, es mostrà partidari d’incrementar el 18% dedicat a 
“activitats científiques”. La Degana explicà que no es preveuen noves despeses en obres, 
però que determinades despeses fixes són inevitables. 

 Després de les dites intervencions, es va procedir a la votació tant de la liquidació 
del pressupost de 2014 com del pressupost de 2015 (inclosos a l’Annex 3), que van ser 
aprovats per unanimitat. 

5. Proposta i aprovació, si escau, de la sol·licitud d’ajudes d’equipaments per a laboratoris 
docents 2015.  

 La Degana, novament, va cedir la paraula a la Vicedegana d’Economia que va 
detallar les propostes de les diferents àrees de coneixement, segons es conté a l’Annex 4. 
Sotmesa a votació, la proposta va ser aprovada per unanimitat. 

6. Aprovació, si escau, de la Comissió d’Igualtat del Centre. 

 La Degana va presentar la proposta, que es correspon amb l’Annex 5, que va ser 
aprovada por unanimitat. 

7. Assumptes de tràmit. 

 No n’hi ha. 

8. Torn obert de paraula. 
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 Va ser aprofitat pel Prof. Amadeo Serra per a recordar la conveniència de pensar i 
debatre entre tots l’elaboració de projectes d’innovació docent per als títols de grau, donat 
l’ampli ventall de possibilitats que tenim al nostre abast. La Degana va coincidir amb 
l’apreciació del Prof. Serra, i la Vicedegana d’Estudis va recordar la pròxima convocatòria al 
respecte. 

 I sense més assumptes que tractar es clou la sessió a les 12:55 hores, de la qual, com 
a Secretari, done fe i, amb el vist-i-plau de la Degana, estenc la present acta. 

 

       Vist-i-plau 

El Secretari      La Degana 

        

 

 

Juan Francisco Pardo Molero    Ester Alba Pagán 
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ANNEX 1 

JUNTA EXTRAORDINÀRIA DE LA FACULTAT DE GEOGRAFIA I HISTÒRIA 

1 d’abril de 2015 

 

LLISTA D'ASSISTENTS 

 

PROFESSORAT AMB VINCULACIÓ PERMANENT 

Ester Alba Pagán 

Cristina Aldana Nácher 

Jorge Antonio Catalá Sanz 

Yolanda Gil Saura 

Mercedes Gómez-Ferrer Lozano  

Enric Guinot Rodríguez 

Felipe Jerez Moliner 

José Luis Jiménez Salvador 

Antonio Ledo Caballero 

Mª Luz Mandingorra Llavata 

Josep Montesinos Martínez 

Javier Navarro Navarro 

Juan Francisco Pardo Molero 

Pablo Pérez García 

María Dolores Pitarch Garrido 

Anaclet Pons Pons 

Miguel Requena Jiménez 

Amadeo Serra Desfilis 

Nuria Tabanera García 

Valentín Villaverde Bonilla 
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PROFESSORAT SENSE VINCULACIÓ PERMANENT 

Emilio Iranzo García 

PAS 

Consuelo Mares García 

Elisa Palacios Sánchez 

Manuel Tamarit Marí 

Joaquín Lacasta Calvo 

ESTUDIANTS 

Héctor Cuenca Martínez 
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ANNEX 2 

PROPOSTA DE DELS BAREMS ESPECÍFICS DEL PROFESSORAT CONTRACTAT DOCTOR, 
AJUDANT, AJUDANT DOCTOR I ASSOCIAT 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
BAREM PER A LA SELECCIÓ DE PROFESSORAT CONTRACTAT DOCTOR 

 
 
 

1. FORMACIÓ I DOCÈNCIA 40 punts 

1.1 EXPEDIENT Màxim 10 punts 
a) Expedient acadèmic de grau o llicenciatura. (Valor de 0 a 10, el valor obtingut es multiplicarà per 1) 

S'aplicaran els factors de correcció segons els nivells d'afinitat indicats en la disposició comuna primera, 
excepte quan la plaça es convoque amb requisit de titulació específica. En aquests casos, l'expedient en 
les titulacions requerides tindrà la mateixa consideració que l'àrea convocant. 

 

b) Premi extraordinari de grau o llicenciatura 0,5 punts 
c) Premi autonòmic o equivalent de grau o llicenciatura 0,3 punts 
d) Premi nacional de grau o llicenciatura 0,2 punts 
e) Expedient acadèmic de doctorat o de màster cursat per accedir al doctorat  

Valor de 0 a 5. S'aplicaran els factors de correcció segons els nivells d'afinitat indicats en la disposició 
comuna primera. 

 

f) Premi extraordinari de doctorat 1,25 punts 
g) Premi nacional de doctorat 0,75 punts 
h) Menció Europea/Internacional al títol de Doctor 0,5 punts 
1.2 ALTRES TÍTOLS UNIVERSITARIS Màxim 5 punts 
a) Títols de Doctor: fins a 3 punts/títol en funció de l’afinitat i premi extraordinari 

S'aplicaran els factors de correcció segons els nivells d'afinitat indicats en la disposició comuna primera.  

b) Premi nacional de doctorat: fins a 0,5 punts en funció de l’afinitat 
S'aplicaran els factors de correcció segons els nivells d'afinitat indicats en la disposició comuna primera.  

c) Menció Europea/Internacional al títol de Doctor: fins a 0,25 punts, en funció de l’afinitat 
S'aplicaran els factors de correcció segons els nivells d'afinitat indicats en la disposició comuna primera.  

d) Títols oficials de màster: fins a 2 punts/títol en funció de l’afinitat, núm. de crèdits i premi extraordinari 
S'aplicaran els factors de correcció segons els nivells d'afinitat indicats en la disposició comuna primera.  

e) Títols oficials de diplomatura: fins a 0,5 punts/títol en funció de l’afinitat 
S'aplicaran els factors de correcció segons els nivells d'afinitat indicats en la disposició comuna primera.  

f) Títols oficials de grau o llicenciatura: fins a 1 punts/títol en funció de l’afinitat i premi extraordinari 
S'aplicaran els factors de correcció segons els nivells d'afinitat indicats en la disposició comuna primera.  

g) Títols postgraus propis: fins a 0,25 punts/títol en funció de l’afinitat i núm. de crèdits Màxim 1,5 punts 
h) Títols de segon cicle i especialitzacions: fins a 0,5 punts 

S'aplicaran els factors de correcció segons els nivells d'afinitat indicats en la disposició comuna primera.  

1.3 DOCÈNCIA UNIVERSITÀRIA Màxim 20 punts 
a) Docència en títols oficials ( 0,02 punts/hora, amb un màxim de 240 h/curs) 

S'aplicaran els factors de correcció segons els nivells d'afinitat indicats en la disposició comuna primera.  

b) Docència en títols propis ( 0,007 punts/hora, amb un màxim de 100 h./curs) 
S'aplicaran els factors de correcció segons els nivells d'afinitat indicats en la disposició comuna primera.  

c) Altra docència universitària impartida: cursos de formació docent universitària, extensió universitària, etc. 
( 0,003 punts/hora, màxim 0,5 punts/curs) 
S'aplicaran els factors de correcció segons els nivells d'afinitat indicats en la disposició comuna primera. 

Màxim 2 punts 

d) Docència com a professorat tutor en universitats a distància o títols no presencials (0,2/curs) 
S'aplicaran els factors de correcció segons els nivells d'afinitat indicats en la disposició comuna primera. Màxim 1 punt 

e) Tutor/a d’empresa o institució de pràctiques externes curriculars (0,005 punts/hora) 
S'aplicaran els factors de correcció segons els nivells d'afinitat indicats en la disposició comuna primera. Màxim 1 punt 

1.4 FORMACIÓ DOCENT I DOCÈNCIA NO UNIVERSITÀRIA Màxim 5 punts 
a) Per cada curs complet de docència en centres que imparteixen ensenyaments oficials no universitaris ( 0,3 

punts/curs). 
S'aplicaran els factors de correcció segons els nivells d'afinitat indicats en la disposició comuna primera. 

 

b) Per participar en projectes d’innovació educativa per a la millora docent (0,5 punts/any de participació) 
S'aplicaran els factors de correcció segons els nivells d'afinitat indicats en la disposició comuna primera.  

c) Per cursos rebuts de formació docent universitària impartits per Universitats (0,01 punts/hora)  



 

S'aplicaran els factors de correcció segons els nivells d'afinitat indicats en la disposició comuna primera. 
 

2.- INVESTIGACIÓ 45 punts  

2.1 PROGRAMES DE FORMACIÓ I CONTRACTES D’INVESTIGACIÓ Màxim 15 punts 
a) Programes de formació pre-doctoral amb convocatòria pública competitiva: fins a 2,5 punts/any en 

funció de l’afinitat) 
S'aplicaran els factors de correcció segons els nivells d'afinitat indicats en la disposició comuna primera. 

 

b) Programes de formació post-doctoral amb convocatòria pública competitiva: fins a 4 punts/any en 
funció de l’afinitat 

S'aplicaran els factors de correcció segons els nivells d'afinitat indicats en la disposició comuna primera. 
 

c) Contractes d’investigació amb universitats i centres públics (fins a 2 punts/any) 
S'aplicaran els factors de correcció segons els nivells d'afinitat indicats en la disposició comuna primera.  

2.2 ACTIVITAT INVESTIGADORA Màxim 30 punts 
a) Articles en revistes especialitzades nacionals/internacionals 

Fins a 5 punts per mèrit en funció de l'interès i la repercussió científica de l'aportació, així com del nivell de 
la revista en els índexs de qualitat. S'aplicaran els factors de correcció segons els nivells d'afinitat indicats 
en la disposició comuna primera. 

 

b) Llibres/capítols llibre amb ISBN internacionals/nacionals (incloent traduccions i edicions crítiques) 
Llibres: fins a 10 punts per mèrit en funció de l'interès i la repercussió científica de l'aportació, així com 
del prestigi de l'editorial. 
Capítols de llibres: fins a 3 punts per mèrit en funció de l'interès i la repercussió científica de l'aportació, 
així com del prestigi de l'editorial. 
Publicacions en actes de congressos: fins a 2,75 punts per mèrit en funció de l'interès i la repercussió 
científica de l'aportació i del congrés. 
Edició, coordinació o direcció d'obres col·lectives, o catàlegs d'exposició: fins a 1 punt per mèrit en funció 
de l'interès i la repercussió científica, així com del prestigi de l'editorial. 
En cada cas, s'aplicaran els factors de correcció segons els nivells d'afinitat indicats en la disposició 
comuna primera. 
 

 

c) Investigador principal de Projectes I+D obtinguts en convocatòries públiques competitives 
universitàries/autonòmiques/nacionals/internacionals 

Fins a 1,25 per any. S'aplicaran els factors de correcció segons els nivells d'afinitat indicats en la disposició 
comuna primera. 

Màxim 5 punts 

d) Membre de Projectes I+D obtinguts en convocatòries públiques competitives 
universitàries/autonòmiques/nacionals/internacionals 

Fins a 0,5 per any. S'aplicaran els factors de correcció segons els nivells d'afinitat indicats en la disposició 
comuna primera. 

Màxim 5 punts 

e) Actuacions a l’empara de l’article 83 LOU com IP o membre de l’equip d’investigació d’altres projectes 
I+D 

Fins a 0,75 per mèrit. S'aplicaran els factors de correcció segons els nivells d'afinitat indicats en la 
disposició comuna primera. 

Màxim 5 punts 

f) Aportacions a Congressos nacionals/internacionals 
Fins a 0,25 punts per mèrit en funció de l'interès i la repercussió científica de l'aportació i del congrés. 
S'aplicaran els factors de correcció segons els nivells d'afinitat indicats en la disposició comuna primera. 
 

Màxim 5 punts 

g) Estades oficials en altres Universitats o centres d’investigació. S’entendrà per estada el temps de 
permanència transitòria en una Universitat o centre de investigació diferent d’aquell amb el qual es 
mantinga un vincle laboral o formatiu. Durada mínima de l’estada: un mes consecutiu. Temps 
computable: màxim 24 mesos.  

En funció del prestigi del centre de destinació, el tipus de finançament i el seu caràcter nacional o 
internacional, s'aplicaran les següents puntuacions: 
Entre 1 i 3 mesos fins a 1 punt 
Entre 4 i 6 mesos fins a 2 punts 
Entre 7 i 9 mesos fins a 2,5 punts 
Entre 10 i 12 fins a 3 punts 
Entre 13 i 15 fins a 3,5 punts 
Entre 16 i 18 fins a 4 punts 

Màxim 5 punts 



 

Entre 19 i 21 fins a 4.5 punts 
Entre 22 i 24 fins a 5 punts. 
 

h) Llicències de propietat industrial o intel·lectual en explotació 
Fins a 0,1 punt per mèrit. S'aplicaran els factors de correcció segons els nivells d'afinitat indicats en la 
disposició comuna primera. 

 

i) Direcció de tesis doctorals 
Fins a 1 punt per mèrit. S'aplicaran els factors de correcció segons els nivells d'afinitat indicats en la 
disposició comuna primera. 

Màxim 4 punts 

j) Premis d’investigació atorgats per organismes o institucions científiques 
Fins a 2 punts per mèrit. S'aplicaran els factors de correcció segons els nivells d'afinitat indicats en la 
disposició comuna primera. 

Màxim 2 punts 

 

3.- ALTRES MÈRITS 5 punts 

3.1 ALTRES MÈRITS DE FORMACIÓ I DOCÈNCIA 2 punts 
a) Certificats oficials de nivell de llengües estrangeres 

Fins a 1 punt per idioma en funció dels nivells oficials establerts. Màxim 2 punts 

b) Elaboració de material docent 
S'aplicaran els factors de correcció segons els nivells d'afinitat indicats en la disposició comuna primera. Màxim 1 punt 

c) Organització i/o participació en activitats de divulgació relacionades amb la docència (articles, cursos, 
conferències, etc.) 
S'aplicaran els factors de correcció segons els nivells d'afinitat indicats en la disposició comuna primera. 

Màxim 1 punt 

d) Organització de congressos relacionats amb l’activitat docent universitària 
S'aplicaran els factors de correcció segons els nivells d'afinitat indicats en la disposició comuna primera. Màxim 1 punt 

e) Assistència a congressos relacionats amb l’activitat docent universitària 
S'aplicaran els factors de correcció segons els nivells d'afinitat indicats en la disposició comuna primera. Màxim 0,5 punts 

f) Cursos impartits de formació o actualització docent no inclosos en apartats anteriors 
S'aplicaran els factors de correcció segons els nivells d'afinitat indicats en la disposició comuna primera. Màxim 1 punt 

g) Cursos rebuts de formació o actualització docent no inclosos en altres apartats 
S'aplicaran els factors de correcció segons els nivells d'afinitat indicats en la disposició comuna primera. Màxim 0,5 punts 

h) Premis no inclosos en altres apartats 
S'aplicaran els factors de correcció segons els nivells d'afinitat indicats en la disposició comuna primera. Màxim 1 punt 

i) Participació en tasques de coordinació docent 
S'aplicaran els factors de correcció segons els nivells d'afinitat indicats en la disposició comuna primera. Màxim 1 punt 

3.2 ALTRES MÈRITS D’INVESTIGACIÓ 2 punts 
a) Organització i/o participació en activitats de divulgació relacionades amb la investigació (articles, cursos, 

conferències, etc.) 
S'aplicaran els factors de correcció segons els nivells d'afinitat indicats en la disposició comuna primera. 

Màxim 1 punt 

b) Organització de congressos científics 
S'aplicaran els factors de correcció segons els nivells d'afinitat indicats en la disposició comuna primera. Màxim 1 punt 

c) Assistència a congressos científics 
S'aplicaran els factors de correcció segons els nivells d'afinitat indicats en la disposició comuna primera. Màxim 0,5 punts 

d) Cursos impartits de formació o actualització relacionats amb la investigació no inclosos en altres apartats 
S'aplicaran els factors de correcció segons els nivells d'afinitat indicats en la disposició comuna primera. Màxim 1 punt 

e) Cursos rebuts de formació o actualització relacionats amb la investigació no inclosos en altres apartats 
S'aplicaran els factors de correcció segons els nivells d'afinitat indicats en la disposició comuna primera. Màxim 0,5 punts 

f) Beques de col·laboració  
S'aplicaran els factors de correcció segons els nivells d'afinitat indicats en la disposició comuna primera. Màxim 0,5 punts 

g) Altres beques d’investigació 
S'aplicaran els factors de correcció segons els nivells d'afinitat indicats en la disposició comuna primera. Màxim 0,5 punts 

h) Col·laboració en tasques d’investigació  
S'aplicaran els factors de correcció segons els nivells d'afinitat indicats en la disposició comuna primera. Màxim 0,5 punts 

3.3 MÈRITS DE GESTIÓ I ALTRES 1 punt 
a) Participació en comissions d’universitat i tasques de gestió 

 Màxim 1 punt 

b) Participació en òrgans de representació universitària 
 Màxim 0,5 punts 



 

c) Altres mèrits no valorats en cap altre apartat 
S'aplicaran els factors de correcció segons els nivells d'afinitat indicats en la disposició comuna primera. Màxim 0,5 punts 

 

4.- CONEIXEMENT DE LA LLENGUA PRÒPIA DE LA UNIVERSITAT DE VALÈNCIA 10 punts  

Només es valorarà el nivell més alt de cada concursant: 
Certificat oficial de nivell A1 – Inicial 0,5 punts 
Certificat oficial de nivell A2 – Bàsic 1 punt 
Certificat oficial de nivell B1 - Elemental 2 punts 
Certificat oficial de nivell B2 - Intermedi 5 punts 
Certificat oficial de nivell C1 - Suficiència 7 punts 
Certificat oficial de nivell C2 - Superior 10 punts 

 

5.- MÈRIT PREFERENT 5 punts  

Acreditació per a participar en els concursos d’accés als cossos de funcionariat docent universitari.   
 

 
Disposicions comunes: 
 

1. D’acord amb allò previst en l’art. 20.4 del Reglament de Selecció del PDI de la UV, s’estableixen els següents nivells 
d’afinitat amb els corresponents factors de correcció, que s’aplicaran als diferents mèrits particulars.  

Els mèrits considerats adequats a l'objecte / perfil de la plaça convocada es multiplicaran per 1. 
Els mèrits considerats de l'Àrea de la plaça convocada es multiplicaran per 0,7. En el cas de places sense perfil es 
multiplicaran per 1. 
Els mèrits considerats afins a l'Àrea de la plaça es multiplicaran per 0,4. 
Els mèrits considerats aliens a l'Àrea de la plaça es multiplicaran per 0,2. 
Aquests factors de correcció seran d'aplicació llevat que s'indique el contrari en l'apartat corresponent del barem. 
En el cas de mèrits aconseguits en col·laboració es dividirà pel nombre de persones col·laboradores (fins a 5). 
 
 

2. Quan un/a concursant, en sumar la puntuació corresponent als mèrits particulars d’algun subapartat supere els màxims 
establerts en el mateix, es reduirà proporcionalment la puntuació atorgada a la resta de persones que hi participen dins 
del subapartat corresponent, de manera que a qui obtinga la màxima puntuació li corresponga el límit superior. En cap 
cas no s’aplicaran aquestes regularitzacions de puntuacions dins dels items ni al valor global dels apartats generals, 
excepte en l’apartat general que valora l’experiència professional en els barems de professorat associat i de professorat 
associat de Ciències de la Salut, que sí seran susceptibles de normalització. (Art. 20.6 del Reglament de Selecció). 

3. En el cas de persones estrangeres, un requisit per a poder concursar serà el coneixement, degudament acreditat, de 
qualsevol de les dues llengües oficials a la Universitat de València. 

 



 

 
BAREM PER A LA SELECCIÓ DE PROFESSORAT AJUDANT 

 
 

 

1.- FORMACIÓ I DOCÈNCIA 50 punts 

1.1 EXPEDIENT Màxim 30 punts 
a) Expedient acadèmic de grau, llicenciatura o diplomatura. (Valor de 0 a 10, el valor obtingut es 

multiplicarà per 3) 
S'aplicaran els factors de correcció segons els nivells d'afinitat indicats en la disposició comuna primera, 
excepte quan la plaça es convoque amb requisit de titulació específica. En aquests casos, l'expedient en 
les titulacions requerides tindrà la mateixa consideració que l'àrea convocant. 

 

b) Premi extraordinari de grau, llicenciatura o diplomatura 
S'aplicaran els factors de correcció segons els nivells d'afinitat indicats en la disposició comuna primera, 
excepte quan la plaça es convoque amb requisit de titulació específica. En aquests casos, l'expedient en 
les titulacions requerides tindrà la mateixa consideració que l'àrea convocant. 

2 punts 

c) Premi autonòmic o equivalent de grau, llicenciatura o diplomatura 
S'aplicaran els factors de correcció segons els nivells d'afinitat indicats en la disposició comuna primera, 
excepte quan la plaça es convoque amb requisit de titulació específica. En aquests casos, l'expedient en 
les titulacions requerides tindrà la mateixa consideració que l'àrea convocant. 

1,25 punts 

d) Premi nacional de grau, llicenciatura o diplomatura 
S'aplicaran els factors de correcció segons els nivells d'afinitat indicats en la disposició comuna primera, 
excepte quan la plaça es convoque amb requisit de titulació específica. En aquests casos, l'expedient en 
les titulacions requerides tindrà la mateixa consideració que l'àrea convocant. 

0,75 punts 

1.2 ALTRES TÍTOLS UNIVERSITARIS Màxim 5 punts 
a) Títols de Doctor: fins a 3 punts/títol en funció de l’afinitat i premi extraordinari 

S'aplicaran els factors de correcció segons els nivells d'afinitat indicats en la disposició comuna primera.  

b) Premi nacional de doctorat: fins a 0,5 punts en funció de l’afinitat 
S'aplicaran els factors de correcció segons els nivells d'afinitat indicats en la disposició comuna primera.  

c) Menció Europea/Internacional al títol de Doctor: fins a 0,25 punts, en funció de l’afinitat 
S'aplicaran els factors de correcció segons els nivells d'afinitat indicats en la disposició comuna primera.  

d) Títols oficials de màster: fins a 2 punts/títol en funció de l’afinitat, núm. de crèdits i premi 
extraordinari 
S'aplicaran els factors de correcció segons els nivells d'afinitat indicats en la disposició comuna primera. 

 

e) Títols oficials de diplomatura: fins a 0,5 punts/títol en funció de l’afinitat 
S'aplicaran els factors de correcció segons els nivells d'afinitat indicats en la disposició comuna primera.  

f) Títols oficials de grau o llicenciatura: fins a 1 punts/títol en funció de l’afinitat i premi extraordinari 
S'aplicaran els factors de correcció segons els nivells d'afinitat indicats en la disposició comuna primera.  

g) Títols postgraus propis: fins a 0,25 punts/títol en funció de l’afinitat i núm. de crèdits 
S'aplicaran els factors de correcció segons els nivells d'afinitat indicats en la disposició comuna primera. Màxim 1,5 punts 

h) Títols de segon cicle i especialitzacions: fins a 0,5 punts 
S'aplicaran els factors de correcció segons els nivells d'afinitat indicats en la disposició comuna primera.  

1.3 DOCÈNCIA UNIVERSITÀRIA Màxim 10 punts 
a) Docència en títols oficials ( 0,03 punts/hora, amb un màxim de 240 h/curs) 

S'aplicaran els factors de correcció segons els nivells d'afinitat indicats en la disposició comuna primera. 
 

 

b) Docència en títols propis ( 0,01 punts/hora, amb un màxim de 100 h./curs) 
S'aplicaran els factors de correcció segons els nivells d'afinitat indicats en la disposició comuna primera.  

c) Altra docència universitària impartida: cursos de formació docent universitària, extensió 
universitària, etc. ( 0,005 punts/hora, màxim 0,5 punts/curs) 
S'aplicaran els factors de correcció segons els nivells d'afinitat indicats en la disposició comuna primera. 

Màxim 2 punts 

d) Docència com a professorat tutor en universitats a distància o títols no presencials (0,25/curs) 
S'aplicaran els factors de correcció segons els nivells d'afinitat indicats en la disposició comuna primera. Màxim 1 punt 

e) Tutor/a d’empresa o institució de pràctiques externes curriculars (0,001 punts/hora) 
S'aplicaran els factors de correcció segons els nivells d'afinitat indicats en la disposició comuna primera Màxim 1 punt 

1.4 FORMACIÓ DOCENT I DOCÈNCIA NO UNIVERSITÀRIA Màxim 5 punts  



 

a) Per cada curs complet de docència en centres que imparteixen ensenyaments oficials no 
universitaris (0,4 punts/curs). 
S'aplicaran els factors de correcció segons els nivells d'afinitat indicats en la disposició comuna primera. 

 

b) Per participar en projectes d’innovació educativa per a la millora docent (0,5 punts/any de 
participació) 
S'aplicaran els factors de correcció segons els nivells d'afinitat indicats en la disposició comuna primera. 

 

c) Per cursos rebuts de formació docent universitària impartits per Universitats (0,05 punts/hora) 
S'aplicaran els factors de correcció segons els nivells d'afinitat indicats en la disposició comuna primera.  

 

2.- INVESTIGACIÓ 30 punts  

2.1 PROGRAMES DE FORMACIÓ I CONTRACTES D’INVESTIGACIÓ Màxim 15 punts 
a) Programes de formació pre-doctoral amb convocatòria pública competitiva: fins a 3,25 punts/any, 

en funció de l’afinitat 
S'aplicaran els factors de correcció segons els nivells d'afinitat indicats en la disposició comuna primera. 

 

b) Programes de formació post-doctoral amb convocatòria pública competitiva: fins a 3,25 punts/any, 
en funció de l’afinitat 
S'aplicaran els factors de correcció segons els nivells d'afinitat indicats en la disposició comuna primera. 

 

c) Contractes d’investigació amb universitats i centres públics (fins a 2 punts/any) 
S'aplicaran els factors de correcció segons els nivells d'afinitat indicats en la disposició comuna primera. Màxim 8 punts 

2.2 ACTIVITAT INVESTIGADORA Màxim 15 punts 
a) Articles en revistes especialitzades nacionals/internacionals 

Fins a 5 punts per mèrit en funció de l'interès i la repercussió científica de l'aportació, així com del nivell 
de la revista en els índexs de qualitat. S'aplicaran els factors de correcció segons els nivells d'afinitat 
indicats en la disposició comuna primera. 

 

b) Llibres/capítols llibre amb ISBN internacionals/nacionals (incloent-hi traduccions i edicions crítiques) 
Llibres: fins a 10 punts per mèrit en funció de l'interès i la repercussió científica de l'aportació, així com 
del prestigi de l'editorial. 
Capítols de llibres: fins a 3 punts per mèrit en funció de l'interès i la repercussió científica de l'aportació, 
així com del prestigi de l'editorial. 
Publicacions en actes de congressos: fins a 2,5 punts per mèrit en funció de l'interès i la repercussió 
científica de l'aportació i del congrés. 
Edició, coordinació o direcció d'obres col•lectives, o catàlegs d'exposició: fins a 1 punt per mèrit en 
funció de l'interès i la repercussió científica, així com del prestigi de l'editorial. 
En cada cas, s'aplicaran els factors de correcció segons els nivells d'afinitat indicats en la disposició 
comuna primera. 

 

c) Investigador principal de Projectes I+D obtinguts en convocatòries públiques competitives 
universitàries/autonòmiques/nacionals/internacionals 
Fins a 1,5 punts per any. S'aplicaran els factors de correcció segons els nivells d'afinitat indicats en la 
disposició comuna primera. 

Màxim 5 punts 

d) Membre de Projectes I+D obtinguts en convocatòries públiques competitives 
universitàries/autonòmiques/nacionals/internacionals 
Fins 0,75 punts per any. S'aplicaran els factors de correcció segons els nivells d'afinitat indicats en la 
disposició comuna primera. 

Màxim 5 punts 

e) Actuacions a l’empara de l’article 83 LOU com IP o membre de l’equip d’investigació d’altres 
projectes I+D 
Fins a 1 punt per mèrit. S'aplicaran els factors de correcció segons els nivells d'afinitat indicats en la 
disposició comuna primera. 

Màxim 5 punts 

f) Aportacions a Congressos nacionals/internacionals 
Fins a 0,5 punts per mèrit en funció de l'interès i la repercussió científica de l'aportació i del congrés. 
S'aplicaran els factors de correcció segons els nivells d'afinitat indicats en la disposició comuna primera. 

Màxim 5 punts 

g) Llicències de propietat industrial o intel·lectual en explotació 
Fins a 0,1 punt per mèrit.  

h) Estades oficials en altres Universitats o centres d’investigació. S’entendrà per estada el temps de 
permanència transitòria en una Universitat o centre de investigació diferent d’aquell amb el qual es 
mantinga un vincle laboral o formatiu. Durada mínima de l’estada: un mes consecutiu. Temps 
computable: màxim 24 mesos. 
En funció del prestigi del centre de destinació, el tipus de finançament i el seu caràcter nacional o 
internacional, s'aplicaran les següents puntuacions: 

Màxim 5 punts 



 

Entre 1 i 3 mesos fins a 1 punt 
Entre 4 i 6 mesos fins a 2 punts 
Entre 7 i 9 mesos fins a 2,5 punts 
Entre 10 i 12 fins a 3 punts 
Entre 13 i 15 fins a 3,5 punts 
Entre 16 i 18 fins a 4 punts 
Entre 19 i 21 fins a 4.5 punts 
Entre 22 i 24 fins a 5 punts. 
 

i) Direcció de tesis doctorals 
Fins a 1 punt per mèrit. S'aplicaran els factors de correcció segons els nivells d'afinitat indicats en la 
disposició comuna primera 

Màxim 4 punts 

j) Premis d’investigació atorgats per organismes o institucions científiques 
Fins a 2 punts per mèrit. S'aplicaran els factors de correcció segons els nivells d'afinitat indicats en la 
disposició comuna primera. 

Màxim 2 punts 

 

3.- ALTRES MÈRITS 10 punts 

3.1 ALTRES MÈRITS DE FORMACIÓ I DOCÈNCIA 4 punts 
a) Certificats oficials de nivell de llengües estrangeres 

Fins a 2 punts per idioma en funció dels nivells oficials establerts. Màxim 4 punts 

b) Elaboració de material docent 
S'aplicaran els factors de correcció segons els nivells d'afinitat indicats en la disposició comuna primera. Màxim 1 punt 

c) Organització i/o participació en activitats de divulgació relacionades amb la docència (articles, 
cursos, conferències, etc.) 
S'aplicaran els factors de correcció segons els nivells d'afinitat indicats en la disposició comuna primera. 

Màxim 1 punt 

d) Organització de congressos relacionats amb l’activitat docent universitària 
S'aplicaran els factors de correcció segons els nivells d'afinitat indicats en la disposició comuna primera. Màxim 1 punt 

e) Assistència a congressos relacionats amb l’activitat docent universitària 
S'aplicaran els factors de correcció segons els nivells d'afinitat indicats en la disposició comuna primera. Màxim 0,5 punts 

f) Cursos impartits de formació o actualització docent no inclosos en apartats anteriors 
S'aplicaran els factors de correcció segons els nivells d'afinitat indicats en la disposició comuna primera. Màxim 1 punt 

g) Cursos rebuts de formació o actualització docent no inclosos en altres apartats 
Fins 0,01 per hora. S'aplicaran els factors de correcció segons els nivells d'afinitat indicats en la 
disposició comuna primera. 

Màxim 0,5 punts 

h) Premis no inclosos en altres apartats 
S'aplicaran els factors de correcció segons els nivells d'afinitat indicats en la disposició comuna primera. Màxim 1 punt 

i) Participació en tasques de coordinació docent 
S'aplicaran els factors de correcció segons els nivells d'afinitat indicats en la disposició comuna primera. Màxim 1 punt 

3.2 ALTRES MÈRITS D’INVESTIGACIÓ 4 punts 
a) Organització i/o participació en activitats de divulgació relacionades amb la investigació (articles, 

cursos, conferències, etc.) 
S'aplicaran els factors de correcció segons els nivells d'afinitat indicats en la disposició comuna primera. 

Màxim 1 punt 

b) Organització de congressos científics 
S'aplicaran els factors de correcció segons els nivells d'afinitat indicats en la disposició comuna primera. Màxim 1 punt 

c) Assistència a congressos científics 
S'aplicaran els factors de correcció segons els nivells d'afinitat indicats en la disposició comuna primera. Màxim 0,5 punts 

d) Cursos impartits de formació o actualització relacionats amb la investigació no inclosos en altres 
apartats 
S'aplicaran els factors de correcció segons els nivells d'afinitat indicats en la disposició comuna primera. 

Màxim 1 punt 

e) Cursos rebuts de formació o actualització relacionats amb la investigació no inclosos en altres 
apartats 
S'aplicaran els factors de correcció segons els nivells d'afinitat indicats en la disposició comuna primera. 

Màxim 0,5 punts 

f) Beques de col·laboració  
S'aplicaran els factors de correcció segons els nivells d'afinitat indicats en la disposició comuna primera. Màxim 0,5 punts 

g) Altres beques d’investigació 
S'aplicaran els factors de correcció segons els nivells d'afinitat indicats en la disposició comuna primera. Màxim 0,5 punts 

h) Col·laboració en tasques d’investigació  
S'aplicaran els factors de correcció segons els nivells d'afinitat indicats en la disposició comuna primera. Màxim 0,5 punts 



 

3.3 MÈRITS DE GESTIÓ I ALTRES 2 punts 
a) Participació en comissions d’universitat i tasques de gestió 

 Màxim 2 punts 

b) Participació en òrgans de representació universitària 
 Màxim 0,5 punts 

c) Acreditació a Ajudant Doctor/Contractat Doctor 
S'aplicaran els factors de correcció segons els nivells d'afinitat indicats en la disposició comuna primera. Màxim 0,5 punts 

d) Altres mèrits no valorats en cap altre apartat 
S'aplicaran els factors de correcció segons els nivells d'afinitat indicats en la disposició comuna primera. Màxim 0,5 punts 

 

4.- CONEIXEMENT DE LA LLENGUA PRÒPIA DE LA UNIVERSITAT DE VALÈNCIA 10  punts 

Només es valorarà el nivell més alt de cada concursant: 
Certificat oficial de nivell A1 - Inicial 0,5 punts 
Certificat oficial de nivell A2 - Bàsic 1 punt 
Certificat oficial de nivell B1 - Elemental 2 punts 
Certificat oficial de nivell B2 - Intermedi 5 punts 
Certificat oficial de nivell C1 - Suficiència 7 punts 
Certificat oficial de nivell C2 - Superior 10 punts 

 

5.- MÈRIT PREFERENT 5 punts  

Acreditació per a participar en els concursos d’accés als cossos de funcionariat docent universitari (la 
valoració d’aquest mèrit exclou la valoració de les acreditacions a figures contractuals prevista en 
“Altres Mèrits”) 

 

 
Disposicions comunes: 

 
1. D’acord amb allò previst en l’art. 20.4 del Reglament de Selecció del PDI de la UV, s’estableixen els següents nivells 

d’afinitat amb els corresponents factors de correcció, que s’aplicaran als diferents mèrits particulars.  

Els mèrits considerats del àrea convocant es multiplicaran per 1. 
Els mèrits considerats d'àrees afins es multiplicaran per 0'5. 
Els mèrits considerats d'altres àrees es multiplicaran per 0,2. 
Aquests factors de correcció seran d'aplicació llevat que s'indique el contrari en l'apartat corresponent del barem. 
 
En el cas de mèrits aconseguits en col·laboració es dividirà pel nombre de persones col·laboradores (fins a 5). 
 
 

2. Quan un/a concursant, en sumar la puntuació corresponent als mèrits particulars d’algun subapartat supere els 
màxims establerts en el mateix, es reduirà proporcionalment la puntuació atorgada a la resta de persones que hi 
participen dins del subapartat corresponent, de manera que a qui obtinga la màxima puntuació li corresponga el límit 
superior. En cap cas no s’aplicaran aquestes regularitzacions de puntuacions dins dels items ni al valor global dels 
apartats generals, excepte en l’apartat general que valora l’experiència professional en els barems de professorat 
associat i de professorat associat de Ciències de la Salut, que sí seran susceptibles de normalització. (Art. 20.6 del 
Reglament de Selecció). 

3. En el cas de persones estrangeres, un requisit per a poder concursar serà el coneixement, degudament acreditat, de 
qualsevol de les dues llengües oficials a la Universitat de València. 

 

D’acord amb allò previst en l’art. 20.7 del Reglament de Selecció del PDI de la UV, les persones candidates hauran 
d’obtenir una puntuació mínima global de 21 punts. 



 

 
 
 

BAREM PER A LA SELECCIÓ DE PROFESSORAT AJUDANT DOCTOR 
 
 
 
 

1.- FORMACIÓ I DOCÈNCIA 40 punts  

1.1 EXPEDIENT Màxim 15 punts 
a) Expedient acadèmic del grau o llicenciatura. (Valor de 0 a 10, el valor obtingut es multiplicarà 

per 1) 
S'aplicaran els factors de correcció segons els nivells d'afinitat indicats en la disposició comuna 
primera, excepte quan la plaça es convoque amb requisit de titulació específica. En aquests casos, 
l'expedient en les titulacions requerides tindrà la mateixa consideració que l'àrea convocant. 

 

b) Premi extraordinari de grau o llicenciatura 0,5 punts 
c) Premi autonòmic o equivalent de grau o llicenciatura 0,3 punts 
d) Premi nacional de grau o llicenciatura 0,2 punts 
e) Expedient acadèmic del doctorat o del màster cursat per accedir al doctorat 

Valor de 0 a 5. S'aplicaran els factors de correcció segons els nivells d'afinitat indicats en la 
disposició comuna primera. 

 

f) Premi extraordinari de doctorat 1,25 punts 
g) Premi nacional de doctorat 0,75 punts 
h) Menció Europea/Internacional al títol de Doctor 0,5 punts 

1.2 ALTRES TÍTOLS UNIVERSITARIS Màxim 5 punts 
a) Títols de Doctor: fins a 3 punts/títol en funció de l’afinitat i premi extraordinari 

S'aplicaran els factors de correcció segons els nivells d'afinitat indicats en la disposició comuna 
primera. 

 

b) Premi nacional de doctorat: fins a 0,5 punts en funció de l’afinitat 
S'aplicaran els factors de correcció segons els nivells d'afinitat indicats en la disposició comuna 
primera. 

 

c) Menció Europea/Internacional al títol de Doctor: fins a 0,25 punts, en funció de l’afinitat 
S'aplicaran els factors de correcció segons els nivells d'afinitat indicats en la disposició comuna 
primera. 

 

d) Títols oficials de màster: fins a 2 punts/títol en funció de l’afinitat, núm. de crèdits i premi 
extraordinari 
S'aplicaran els factors de correcció segons els nivells d'afinitat indicats en la disposició comuna 
primera. 

 

e) Títols oficials de diplomatura: fins a 0,5 punts/títol en funció de l’afinitat 
S'aplicaran els factors de correcció segons els nivells d'afinitat indicats en la disposició comuna 
primera. 

 

f) Títols oficials de grau o llicenciatura: fins a 1 punts/títol en funció de l’afinitat i premi 
extraordinari 
S'aplicaran els factors de correcció segons els nivells d'afinitat indicats en la disposició comuna 
primera. 

 

g) Títols postgraus propis: fins a 0,25 punts/títol en funció de l’afinitat i núm. de crèdits 
S'aplicaran els factors de correcció segons els nivells d'afinitat indicats en la disposició comuna 
primera. 

Màxim 1,5 punts 

h) Títols de segon cicle i especialitzacions: fins a 0,5 punts 
S'aplicaran els factors de correcció segons els nivells d'afinitat indicats en la disposició comuna 
primera. 

 

1.3 DOCÈNCIA UNIVERSITÀRIA Màxim 15 punts 
a) Docència en títols oficials ( 0,03 punts/hora, amb un màxim de 240 h/curs) 

S'aplicaran els factors de correcció segons els nivells d'afinitat indicats en la disposició comuna 
primera. 

 

b) Docència en títols propis ( 0,01 punts/hora, amb un màxim de 100 h./curs)  



 

S'aplicaran els factors de correcció segons els nivells d'afinitat indicats en la disposició comuna 
primera. 

c) Altra docència universitària impartida: cursos de formació docent universitària, extensió 
universitària, etc. ( 0,005 punts/hora, màxim 0,5 punts/curs) 
S'aplicaran els factors de correcció segons els nivells d'afinitat indicats en la disposició comuna 
primera. 

Màxim 2 punts 

d) Docència com a professorat tutor en universitats a distància o títols no presencials (0,25/curs) 
S'aplicaran els factors de correcció segons els nivells d'afinitat indicats en la disposició comuna 
primera. 

Màxim 1 punt 

e) Tutor/a d’empresa o institució de pràctiques externes curriculars (0,001 punts/hora) 
S'aplicaran els factors de correcció segons els nivells d'afinitat indicats en la disposició comuna 
primera. 

Màxim 1 punt 

1.4 FORMACIÓ DOCENT I DOCÈNCIA NO UNIVERSITÀRIA Màxim 5 punts 
a) Per cada curs complet de docència en centres que imparteixen ensenyaments oficials no 

universitaris ( 0,4 punts/curs). 
S'aplicaran els factors de correcció segons els nivells d'afinitat indicats en la disposició comuna 
primera. 

 

b) Per participar en projectes d’innovació educativa per a la millora docent (0,5 punts/any de 
participació) 
S'aplicaran els factors de correcció segons els nivells d'afinitat indicats en la disposició comuna 
primera. 

 

c) Per cursos rebuts de formació docent universitària impartits per Universitats (0,01 punts/hora) 
S'aplicaran els factors de correcció segons els nivells d'afinitat indicats en la disposició comuna 
primera. 

 

 

2.- INVESTIGACIÓ 40 punts  

2.1 PROGRAMES DE FORMACIÓ I CONTRACTES D’INVESTIGACIÓ Máxim 15 punts 
a) Programes de formació pre-doctoral amb convocatòria pública competitiva: fins a 2,5 

punts/any, en funció de l’afinitat 
S'aplicaran els factors de correcció segons els nivells d'afinitat indicats en la disposició comuna 
primera. 

 

b) Programes de formació post-doctoral amb convocatòria pública competitiva: fins a 4 
punts/any, en funció de l’afinitat 
S'aplicaran els factors de correcció segons els nivells d'afinitat indicats en la disposició comuna 
primera. 

 

c) Contractes d’investigació amb universitats i centres públics (fins a 2 punts/any) 
S'aplicaran els factors de correcció segons els nivells d'afinitat indicats en la disposició comuna 
primera. 

 

2.2 ACTIVITAT INVESTIGADORA Màxim 25 punts 
a) Articles en revistes especialitzades nacionals/internacionals 

Fins a 5 punts per mèrit en funció de l'interès i la repercussió científica de l'aportació, així com del 
nivell de la revista en els índexs de qualitat. S'aplicaran els factors de correcció segons els nivells 
d'afinitat indicats en la disposició comuna primera. 

 

b) Llibres/capítols llibre amb ISBN internacionals/nacionals (incloent traduccions i edicions 
crítiques) 
Llibres: fins a 10 punts per mèrit en funció de l'interès i la repercussió científica de l'aportació, així 
com del prestigi de l'editorial. 
Capítols de llibres: fins a 3 punts per mèrit en funció de l'interès i la repercussió científica de 
l'aportació, així com del prestigi de l'editorial. 
Publicacions en actes de congressos: fins a 2,5 punts per mèrit en funció de l'interès i la repercussió 
científica de l'aportació i del congrés. 
Edició, coordinació o direcció d'obres col·lectives, o catàlegs d'exposició: fins a 1 punt per mèrit en 
funció de l'interès i la repercussió científica, així com del prestigi de l'editorial. 
En cada cas, s'aplicaran els factors de correcció segons els nivells d'afinitat indicats en la disposició 
comuna primera. 

 

c) Investigador principal de Projectes I+D obtinguts en convocatòries públiques competitives 
universitàries/autonòmiques/nacionals/internacionals 
Fins a 1,5 punts per any. S'aplicaran els factors de correcció segons els nivells d'afinitat indicats en la 

Màxim 5 punts 



 

disposició comuna primera. 
d) Membre de Projectes I+D obtinguts en convocatòries públiques competitives 

universitàries/autonòmiques/nacionals/internacionals 
Fins 0,75 punts per any. S'aplicaran els factors de correcció segons els nivells d'afinitat indicats en la 
disposició comuna primera. 

Màxim 5 punts 

e) Actuacions l’empara de l’article 83 LOU com IP o membre de l’equip d’investigació d’altres 
projectes I+D 
Fins a 1 punt per mèrit. S'aplicaran els factors de correcció segons els nivells d'afinitat indicats en la 
disposició comuna primera. 

Màxim 5 punts 

f) Aportacions a Congressos nacionals/internacionals 
Fins a 0,5 punts per mèrit en funció de l'interès i la repercussió científica de l'aportació i del congrés. 
S'aplicaran els factors de correcció segons els nivells d'afinitat indicats en la disposició comuna 
primera. 

Màxim 5 punts 

g) Llicències de propietat industrial o intel·lectual en explotació 
Fins a 0,1 punt per mèrit.  

h) Direcció de tesis doctorals 
Fins a 1 punt per mèrit. S'aplicaran els factors de correcció segons els nivells d'afinitat indicats en la 
disposició comuna primera. 

Màxim 4 punts 

i) Premis d’investigació atorgats per organismes o institucions científiques 
Fins a 2 punts per mèrit. S'aplicaran els factors de correcció segons els nivells d'afinitat indicats en la 
disposició comuna primera. 

Màxim 2 punts 

 

3.- ALTRES MÈRITS 10 punts 

3.1 ALTRES MÈRITS DE FORMACIÓ I DOCÈNCIA 4 punts 
a) Certificats oficials de nivell de llengües estrangeres 

Fins a 2 punts per idioma en funció dels nivells oficials establerts. Màxim 4 punts 

b) Elaboració de material docent 
S'aplicaran els factors de correcció segons els nivells d'afinitat indicats en la disposició comuna 
primera. 

Màxim 1 punt 

c) Organització i/o participació en activitats de divulgació relacionades amb la docència (articles, 
cursos, conferències, etc.) 
S'aplicaran els factors de correcció segons els nivells d'afinitat indicats en la disposició comuna 
primera. 

Màxim 1 punt 

d) Organització de congressos relacionats amb l’activitat docent universitària 
S'aplicaran els factors de correcció segons els nivells d'afinitat indicats en la disposició comuna 
primera. 

Màxim 1 punt 

e) Assistència a congressos relacionats amb l’activitat docent universitària 
S'aplicaran els factors de correcció segons els nivells d'afinitat indicats en la disposició comuna 
primera. 

Màxim 0,5 punts 

f) Cursos impartits de formació o actualització docent no inclosos en apartats anteriors 
S'aplicaran els factors de correcció segons els nivells d'afinitat indicats en la disposició comuna 
primera. 

Màxim 1 punt 

g) Cursos rebuts de formació o actualització docent no inclosos en altres apartats 
Fins 0,01 per hora. S'aplicaran els factors de correcció segons els nivells d'afinitat indicats en la 
disposició comuna primera. 

Màxim 0,5 punts 

h) Premis no inclosos en altres apartats 
S'aplicaran els factors de correcció segons els nivells d'afinitat indicats en la disposició comuna 
primera. 

Màxim 1 punt 

i) Participació en tasques de coordinació docent 
S'aplicaran els factors de correcció segons els nivells d'afinitat indicats en la disposició comuna 
primera. 

Màxim 1 punt 

3.2 ALTRES MÈRITS D’INVESTIGACIÓ 4 punts 
a) Organització i/o participació en activitats de divulgació relacionades amb la investigació 

(articles, cursos, conferències, etc.) 
S'aplicaran els factors de correcció segons els nivells d'afinitat indicats en la disposició comuna 
primera. 

Màxim 1 punt 

b) Organització de congressos científics Màxim 1 punt 



 

S'aplicaran els factors de correcció segons els nivells d'afinitat indicats en la disposició comuna 
primera. 

c) Assistència a congressos científics 
S'aplicaran els factors de correcció segons els nivells d'afinitat indicats en la disposició comuna 
primera. 

Màxim 0,5 punts 

d) Cursos impartits de formació o actualització relacionats amb la investigació no inclosos en altres 
apartats 
S'aplicaran els factors de correcció segons els nivells d'afinitat indicats en la disposició comuna 
primera. 

Màxim 1 punt 

e) Cursos rebuts de formació o actualització relacionats amb la investigació no inclosos en altres 
apartats 
S'aplicaran els factors de correcció segons els nivells d'afinitat indicats en la disposició comuna 
primera. 

Màxim 0,5 punts 

f) Beques de col·laboració  
S'aplicaran els factors de correcció segons els nivells d'afinitat indicats en la disposició comuna 
primera. 

Màxim 0,5 punts 

g) Altres beques d’investigació 
S'aplicaran els factors de correcció segons els nivells d'afinitat indicats en la disposició comuna 
primera. 

Màxim 0,5 punts 

h) Col·laboració en tasques d’investigació  
S'aplicaran els factors de correcció segons els nivells d'afinitat indicats en la disposició comuna 
primera. 

Màxim 0,5 punts 

3.3 MÈRITS DE GESTIÓ I ALTRES 2 punts 
a) Participació en comissions d’universitat i tasques de gestió 

 Màxim 2 punts 

b) Participació en òrgans de representació universitària 
 Màxim 0,5 punts 

c) Acreditació a Contractat Doctor 
S'aplicaran els factors de correcció segons els nivells d'afinitat indicats en la disposició comuna 
primera. 

Màxim 0,5 punts 

d) Altres mèrits no valorats en cap altre apartat 
S'aplicaran els factors de correcció segons els nivells d'afinitat indicats en la disposició comuna 
primera. 

Màxim 0,5 punts 

 

4.- CONEIXEMENT DE LA LLENGUA PRÒPIA DE LA UNIVERSITAT DE VALÈNCIA 10 punts  

Només es valorarà el nivell més alt de cada concursant: 
Certificat oficial de nivell A1 - Inicial 0,5 punts 
Certificat oficial de nivell A2 - Bàsic 1 punt 
Certificat oficial de nivell B1 - Elemental 2 punts 
Certificat oficial de nivell B2 - Intermedi 5 punts 
Certificat oficial de nivell C1 - Suficiència 7 punts 
Certificat oficial de nivell C2 - Superior 10 punts 

 
5.- MÈRITS PREFERENTS 10 punts  
a) Acreditació per a participar en els concursos d’accés als cossos de funcionariat docent 

universitari. (la valoració d’aquest mèrit exclou la de les acreditacions a figures contractuals 
prevista en “Altres Mèrits”) 
 

Màxim 5 punts 

b) Estades oficials en altres Universitats o centres d’investigació. Se entendrà per estada el 
temps de permanència transitòria en una Universitat o centre de investigació diferent 
d’aquell amb el qual es mantinga un vincle laboral o formatiu. Durada mínima de l’estada: 
un mes consecutiu. Temps computable: màxim 24 mesos. 
En funció del prestigi del centre de destinació, el tipus de finançament i el seu caràcter nacional 
o internacional, s'aplicaran les següents puntuacions: 
Entre 1 i 3 mesos fins a 1 punt 
Entre 4 i 6 mesos fins a 2 punts 
Entre 7 i 9 mesos fins a 2,5 punts 

Màxim 5 punts 



 

Entre 10 i 12 fins a 3 punts 
Entre 13 i 15 fins a 3,5 punts 
Entre 16 i 18 fins a 4 punts 
Entre 19 i 21 fins a 4.5 punts 
Entre 22 i 24 fins a 5 punts. 

 
 

Disposicions comunes: 
 

1. D’acord amb allò previst en l’art. 20.4 del Reglament de Selecció del PDI de la UV, s’estableixen els següents nivells 
d’afinitat amb els corresponents factors de correcció, que s’aplicaran als diferents mèrits particulars.  

Els mèrits considerats del àrea convocant es multiplicaran per 1. 
Els mèrits considerats d'àrees afins es multiplicaran per 0'5. 
Els mèrits considerats d'altres àrees es multiplicaran per 0,2. 
Aquests factors de correcció seran d'aplicació llevat que s'indique el contrari en l'apartat corresponent del barem. 
 
En el cas de mèrits aconseguits en col·laboració es dividirà pel nombre de persones col·laboradores (fins a 5). 
 

 

2. Quan un/a concursant, en sumar la puntuació corresponent als mèrits particulars d’algun subapartat supere els 
màxims establerts en el mateix, es reduirà proporcionalment la puntuació atorgada a la resta de persones que hi 
participen dins del subapartat corresponent, de manera que a qui obtinga la màxima puntuació li corresponga el 
límit superior. En cap cas no s’aplicaran aquestes regularitzacions de puntuacions dins dels items ni al valor global 
dels apartats generals, excepte en l’apartat general que valora l’experiència professional en els barems de 
professorat associat i de professorat associat de Ciències de la Salut, que sí seran susceptibles de normalització. (Art. 
20.6 del Reglament de Selecció). 

3. En el cas de persones estrangeres, un requisit per a poder concursar serà el coneixement, degudament acreditat, de 
qualsevol de les dues llengües oficials a la Universitat de València. 

 



 

 
BAREM PER A LA SELECCIÓ DE PROFESSORAT ASSOCIAT 

 
 

1.- FORMACIÓ I DOCÈNCIA 30 punts  

1.1 EXPEDIENT Màxim 8 punts 
a) Expedient acadèmic del grau, llicenciatura o diplomatura. (Valor de 0 a 10, el valor obtingut es 

multiplicarà per 1) 
S'aplicaran els factors de correcció segons els nivells d'afinitat indicats en la disposició comuna primera, 
excepte quan la plaça es convoque amb requisit de titulació específica. En aquests casos, l'expedient en 
les titulacions requerides tindrà la mateixa consideració que l'àrea convocant. 

 

b) Premi extraordinari o equivalent de grau, llicenciatura o diplomatura 
S'aplicaran els factors de correcció segons els nivells d'afinitat indicats en la disposició comuna primera, 
excepte quan la plaça es convoque amb requisit de titulació específica. En aquests casos, l'expedient en 
les titulacions requerides tindrà la mateixa consideració que l'àrea convocant. 

1 punts 

c) Premi autonòmic o equivalent de grau, llicenciatura o diplomatura 
S'aplicaran els factors de correcció segons els nivells d'afinitat indicats en la disposició comuna primera, 
excepte quan la plaça es convoque amb requisit de titulació específica. En aquests casos, l'expedient en 
les titulacions requerides tindrà la mateixa consideració que l'àrea convocant. 

0,6 punts 

d) Premi nacional de grau, llicenciatura o diplomatura 
S'aplicaran els factors de correcció segons els nivells d'afinitat indicats en la disposició comuna primera, 
excepte quan la plaça es convoque amb requisit de titulació específica. En aquests casos, l'expedient en 
les titulacions requerides tindrà la mateixa consideració que l'àrea convocant. 

0,4 punts 

1.2 ALTRES TÍTOLS UNIVERSITARIS Màxim 6 punts 
a) Títols de Doctor: fins a 3 punts/títol en funció de l’afinitat i premi extraordinari 

S'aplicaran els factors de correcció segons els nivells d'afinitat indicats en la disposició comuna primera.  

b) Premi nacional de doctorat: fins a 1 punts en funció de l’afinitat 
S'aplicaran els factors de correcció segons els nivells d'afinitat indicats en la disposició comuna primera.  

c) Menció Europea/Internacional al títol de Doctor: fins a 0,5 punts, en funció de l’afinitat 
S'aplicaran els factors de correcció segons els nivells d'afinitat indicats en la disposició comuna primera.  

d) Títols oficials de màster: fins a 2 punts/títol en funció de l’afinitat, núm. de crèdits i premi 
extraordinari 
S'aplicaran els factors de correcció segons els nivells d'afinitat indicats en la disposició comuna primera. 

 

e) Títols oficials de diplomatura: fins a 0,5 punts/títol en funció de l’afinitat 
S'aplicaran els factors de correcció segons els nivells d'afinitat indicats en la disposició comuna primera.  

f) Títols oficials de grau o llicenciatura: fins a 1 punts/títol en funció de l’afinitat i premi extraordinari 
S'aplicaran els factors de correcció segons els nivells d'afinitat indicats en la disposició comuna primera.  

g) Títols postgraus propis: fins a 0,25 punts/títol en funció de l’afinitat i núm. de crèdits 
S'aplicaran els factors de correcció segons els nivells d'afinitat indicats en la disposició comuna primera. Màxim 1,5 punts 

h) Títols de segon cicle i especialitzacions: fins a 0,5 punts 
S'aplicaran els factors de correcció segons els nivells d'afinitat indicats en la disposició comuna primera.  

1.3 DOCÈNCIA UNIVERSITÀRIA Màxim 14 punts 
a) Docència en títols oficials ( 0,03 punts/hora, amb un màxim de 240 h/curs) 

S'aplicaran els factors de correcció segons els nivells d'afinitat indicats en la disposició comuna primera.  

b) Docència en títols propis ( 0,01 punts/hora, amb un màxim de 100 h./curs) 
S'aplicaran els factors de correcció segons els nivells d'afinitat indicats en la disposició comuna primera.  

c) Altra docència universitària impartida: cursos de formació docent universitària, extensió 
universitària, etc. ( 0,01 punts/hora, màxim 0,6 punts/curs) 
S'aplicaran els factors de correcció segons els nivells d'afinitat indicats en la disposició comuna primera. 

Màxim 2 punts 

d) Docència com a professorat tutor en universitats a distància o títols no presencials (0,25/curs) 
S'aplicaran els factors de correcció segons els nivells d'afinitat indicats en la disposició comuna primera. Màxim 1 punt 

e) Tutor/a d’empresa o institució de pràctiques externes curriculars (0,001 punts/hora) 
S'aplicaran els factors de correcció segons els nivells d'afinitat indicats en la disposició comuna primera. Màxim 1 punt 

1.4 FORMACIÓ DOCENT UNIVERSITÀRIA Màxim 2 punts 
a) Per participar en projectes d’innovació educativa per a la millora docent (0,5 punts/any de 

participació) 
S'aplicaran els factors de correcció segons els nivells d'afinitat indicats en la disposició comuna primera. 

 



 

b) Per cursos rebuts de formació docent universitària impartits per Universitats (0,01 punts/hora) 
S'aplicaran els factors de correcció segons els nivells d'afinitat indicats en la disposició comuna primera.  

 

2.- INVESTIGACIÓ 20 punts  

2.1 PROGRAMES DE FORMACIÓ I CONTRACTES D’INVESTIGACIÓ Màxim 8 punts 
a) Programes de formació pre-doctoral amb convocatòria pública competitiva: fins a 2,5 punts/any, 

en funció de l’afinitat 
S'aplicaran els factors de correcció segons els nivells d'afinitat indicats en la disposició comuna primera. 

 

b) Programes de formació post-doctoral amb convocatòria pública competitiva: fins a 4 punts/any, en 
funció de l’afinitat 
S'aplicaran els factors de correcció segons els nivells d'afinitat indicats en la disposició comuna primera. 

 

c) Contractes d’investigació amb universitats i centres públics (fins a 2 punts/any) 
S'aplicaran els factors de correcció segons els nivells d'afinitat indicats en la disposició comuna primera.  

2.2 ACTIVITAT INVESTIGADORA Màxim 12 punts 
a) Articles en revistes especialitzades nacionals/internacionals 

Fins a 5 punts per mèrit en funció de l'interès i la repercussió científica de l'aportació, així com del nivell 
de la revista en els índexs de qualitat. 
S'aplicaran els factors de correcció segons els nivells d'afinitat indicats en la disposició comuna primera. 

 

b) Llibres/capítols llibre amb ISBN internacionals/nacionals (incloent traduccions i edicions crítiques) 
Llibres: fins a 10 punts per mèrit en funció de l'interès i la repercussió científica de l'aportació, així com 
del prestigi de l'editorial. 
Capítols de llibres: fins a 3 punts per mèrit en funció de l'interès i la repercussió científica de l'aportació, 
així com del prestigi de l'editorial. 
Publicacions en actes de congressos: fins a 2,5 punts per mèrit en funció de l'interès i la repercussió 
científica de l'aportació i del congrés. 
Edició, coordinació o direcció d'obres col·lectives, o catàlegs d'exposició: fins a 1 punt per mèrit en 
funció de l'interès i la repercussió científica, així com del prestigi de l'editorial. 
En cada cas, s'aplicaran els factors de correcció segons els nivells d'afinitat indicats en la disposició 
comuna primera 

 

c) Investigador principal de Projectes I+D obtinguts en convocatòries públiques competitives 
universitàries/autonòmiques/nacionals/internacionals 
Fins a 1,5 punts per any. S'aplicaran els factors de correcció segons els nivells d'afinitat indicats en la 
disposició comuna primera. 

Màxim 5 punts 

d) Membre de Projectes I+D obtinguts en convocatòries públiques competitives 
universitàries/autonòmiques/nacionals/internacionals 
Fins 0, 75 punts per any. S'aplicaran els factors de correcció segons els nivells d'afinitat indicats en la 
disposició comuna primera. 

Màxim 5 punts 

e) Actuacions a l’empara de l’article 83 LOU com IP o membre de l’equip d’investigació d’altres 
projectes I+D 
Fins a 1 punt per mèrit. S'aplicaran els factors de correcció segons els nivells d'afinitat indicats en la 
disposició comuna primera. 

Màxim 5 punts 

f) Aportacions a Congressos nacionals/internacionals 
Fins a 0,5 punts per mèrit en funció de l'interès i la repercussió científica de l'aportació i del congrés. 
S'aplicaran els factors de correcció segons els nivells d'afinitat indicats en la disposició comuna primera. 

Màxim 5 punts 

g) Estades oficials en altres Universitats o centres d’investigació. S’entendrà per estada el temps de 
permanència transitòria en una Universitat o centre de investigació diferent d’aquell amb el qual es 
mantinga un vincle laboral o formatiu. Durada mínima de l’estada: un mes consecutiu. Temps 
computable: màxim 24 mesos. 
En funció del prestigi del centre de destinació, el tipus de finançament i el seu caràcter nacional o 
internacional, s'aplicaran les següents puntuacions: 
Entre 1 i 3 mesos fins a 1 punt 
Entre 4 i 6 mesos fins a 2 punts 
Entre 7 i 9 mesos fins a 2,5 punts 
Entre 10 i 12 fins a 3 punts 
Entre 13 i 15 fins a 3,5 punts 
Entre 16 i 18 fins a 4 punts 
Entre 19 i 21 fins a 4.5 punts 
Entre 22 i 24 fins a 5 punts. 
 

Màxim 5 punts 



 

h) Llicències de propietat industrial o intel·lectual en explotació 
Fins a 0,1 punt per mèrit.  

i) Direcció de tesis doctorals 
Fins a 1 punt per mèrit. S'aplicaran els factors de correcció segons els nivells d'afinitat indicats en la 
disposició comuna primera. 

Màxim 4 punts 

j) Premis d’investigació atorgats per organismes o institucions científiques 
Fins a 1 punt per mèrit. S'aplicaran els factors de correcció segons els nivells d'afinitat indicats en la 
disposició comuna primera. 

Màxim 2 punts 

 

3.- ACTIVITAT PROFESSIONAL FÒRA DE L’ÀMBIT ACADÈMIC UNIVERSITARI  30 punts 

Per cada any (o fracció) d’activitat professional, (1 punts/any) 
S'aplicaran els factors de correcció segons els nivells d'afinitat indicats en la disposició comuna primera.  

 

4.- ALTRES MÈRITS 10 punts 

4.1 ALTRES MÈRITS DE FORMACIÓ I DOCÈNCIA 4 punts 
a) Certificats oficials de nivell de llengües estrangeres 

Fins a 2 punts per idioma en funció dels nivells oficials establerts. Màxim 4 punts 

b) Elaboració de material docent 
S'aplicaran els factors de correcció segons els nivells d'afinitat indicats en la disposició comuna primera. Màxim 1 punt 

c) Organització i/o participació en activitats de divulgació relacionades amb la docència (articles, 
cursos, conferències, etc.) 
S'aplicaran els factors de correcció segons els nivells d'afinitat indicats en la disposició comuna primera. 

Màxim 1 punt 

d) Organització de congressos relacionats amb l’activitat docent universitària 
S'aplicaran els factors de correcció segons els nivells d'afinitat indicats en la disposició comuna primera. Màxim 1 punt 

e) Assistència a congressos relacionats amb l’activitat docent universitària 
S'aplicaran els factors de correcció segons els nivells d'afinitat indicats en la disposició comuna primera. Màxim 0,5 punts 

f) Cursos impartits de formació o actualització docent no inclosos en apartats anteriors 
S'aplicaran els factors de correcció segons els nivells d'afinitat indicats en la disposició comuna primera. Màxim 1 punt 

g) Cursos rebuts de formació o actualització docent no inclosos en altres apartats 
S'aplicaran els factors de correcció segons els nivells d'afinitat indicats en la disposició comuna primera. Màxim 0,5 punts 

h) Premis no inclosos en altres apartats 
S'aplicaran els factors de correcció segons els nivells d'afinitat indicats en la disposició comuna primera. Màxim 1 punt 

i) Participació en tasques de coordinació docent 
S'aplicaran els factors de correcció segons els nivells d'afinitat indicats en la disposició comuna primera. Màxim 1 punt 

4.2 ALTRES MÈRITS D’INVESTIGACIÓ 4 punts 
a) Organització i/o participació en activitats de divulgació relacionades amb la investigació (articles, 

cursos, conferències, etc.) 
S'aplicaran els factors de correcció segons els nivells d'afinitat indicats en la disposició comuna primera. 

Màxim 1 punt 

b) Organització de congressos científics 
S'aplicaran els factors de correcció segons els nivells d'afinitat indicats en la disposició comuna primera. Màxim 1 punt 

c) Assistència a congressos científics 
S'aplicaran els factors de correcció segons els nivells d'afinitat indicats en la disposició comuna primera. Màxim 0,5 punts 

d) Cursos impartits de formació o actualització relacionats amb la investigació no inclosos en altres 
apartats 
S'aplicaran els factors de correcció segons els nivells d'afinitat indicats en la disposició comuna primera. 

Màxim 1 punt 

e) Cursos rebuts de formació o actualització relacionats amb la investigació no inclosos en altres 
apartats 
S'aplicaran els factors de correcció segons els nivells d'afinitat indicats en la disposició comuna primera. 

Màxim 0,5 punts 

f) Beques de col·laboració  
S'aplicaran els factors de correcció segons els nivells d'afinitat indicats en la disposició comuna primera. Màxim 0,5 punts 

g) Altres beques d’investigació 
S'aplicaran els factors de correcció segons els nivells d'afinitat indicats en la disposició comuna primera. Màxim 0,5 punts 

h) Col·laboració en tasques d’investigació  
S'aplicaran els factors de correcció segons els nivells d'afinitat indicats en la disposició comuna primera. Màxim 0,5 punts 

4.3 MÈRITS DE GESTIÓ I ALTRES 2 punts 
a) Participació en comissions d’universitat i tasques de gestió 

 Màxim 1 punt 



 

b) Participació en òrgans de representació universitària 
 Màxim 1 punt 

c) Acreditació a Ajudant Doctor i Contractat Doctor 
S'aplicaran els factors de correcció segons els nivells d'afinitat indicats en la disposició comuna primera. Màxim 1 punt 

d) Altres mèrits no valorats en cap altre apartat 
S'aplicaran els factors de correcció segons els nivells d'afinitat indicats en la disposició comuna primera. Màxim 1 punt 

 

5.- CONEIXEMENT DE LA LLENGUA PRÒPIA DE LA UNIVERSITAT DE VALÈNCIA 10 punts 

Només es valorarà el nivell més alt de cada concursant: 
Certificat oficial de nivell A1 - Inicial 0,5 punts 
Certificat oficial de nivell A2 - Bàsic 1 punt 
Certificat oficial de nivell B1 - Elemental 2 punts 
Certificat oficial de nivell B2 - Intermedi 5 punts 
Certificat oficial de nivell C1 - Suficiència 7 punts 
Certificat oficial de nivell C2 - Superior 10 punts 

 

6.- MÈRIT PREFERENT 5 punts  

Acreditació per a participar en els concursos d’accés als cossos de funcionariat docent universitari.   
 
 

Disposicions comunes: 
 

1. D’acord amb allò previst en l’art. 20.4 del Reglament de Selecció del PDI de la UV, s’estableixen els següents nivells 
d’afinitat amb els corresponents factors de correcció, que s’aplicaran als diferents mèrits particulars.  

Els mèrits considerats adequats a l'objecte / perfil de la plaça convocada es multiplicaran per 1. 
Els mèrits considerats de l'Àrea de la plaça convocada es multiplicaran per 0,7. En el cas de places sense perfil es 
multiplicaran per 1. 
Els mèrits considerats afins a l'Àrea de la plaça es multiplicaran per 0,4. 
Els mèrits considerats aliens a l'Àrea de la plaça es multiplicaran per 0,2. 
Aquests factors de correcció seran d'aplicació llevat que s'indique el contrari en l'apartat corresponent del barem. 
En el cas de mèrits aconseguits en col·laboració es dividirà pel nombre de persones col·laboradores (fins a 5). 
 
 

2. Quan un/a concursant, en sumar la puntuació corresponent als mèrits particulars d’algun subapartat supere els màxims 
establerts en el mateix, es reduirà proporcionalment la puntuació atorgada a la resta de persones que hi participen dins 
del subapartat corresponent, de manera que a qui obtinga la màxima puntuació li corresponga el límit superior. En cap 
cas no s’aplicaran aquestes regularitzacions de puntuacions dins dels items ni al valor global dels apartats generals, 
excepte en l’apartat general que valora l’experiència professional en els barems de professorat associat i de professorat 
associat de Ciències de la Salut, que sí seran susceptibles de normalització. (Art. 20.6 del Reglament de Selecció). 

3. En el cas de persones estrangeres, un requisit per a poder concursar serà el coneixement, degudament acreditat, de 
qualsevol de les dues llengües oficials a la Universitat de València. 
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ANNEX 3 

LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST DEL ANY 2014 I PROPOSTA I APROVACIÓ, SI ESCAU, DE 
DISTRIBUCIÓ DEL PRESSUPOST PER AL ANY 2015 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



BALANÇ DE SITUACIÓ A 31 DE DESEMBRE DE 2014

ASSIGNACIÓ CONSELL DE GOVERN ANY 2014 (Capítol 2) 89.714,61        

ASSIGNACIÓ CONSELL DE GOVERN ANY 2014 (Capítol 6) 32.042,44        

TOTAL ASSIGNACIÓ CONSELL DE GOVERN ANY 2014 121.757,05      

MODIFICACIONS PRESSUPOSTÀRIES

Capítol 2 89.714,61         

Incorporació romanent 2013 862,97              

Incorporació romanent 2013 paper 67,18                

Incorporació 95% segona garantia 2013 5.328,39           

Indemnizació sinistre 3.436,40           

Import total Capítol 2 99.409,55        

Capítol 6 32.042,44         

Incorporació romanent 2013 236,57              

Import total Capítol 6 32.279,01        

TOTAL INGRESSOS (PRIMERA ASSIGNACIÓ MES ROMANENTS) 131.688,56      

C/C DESPESES PREVISIÓ EXECUTAT CAP. 2 SALDO

1 DESPESES GENERALS 62.603,66     47.321,78            15.281,88         

Total despeses 8.690,83              6.591,05           

TOTALS 62.603,66     56.012,61            6.591,05           

C/C PROGRAMES PREVISIÓ EXECUTAT CAP. 2 SALDO

2 BIBLIOTECA 7.443,89       7.443,89              ‐                      

3 A.D.R. 2.300,00       938,29                  1.361,71           

4 SAITABI (REVISTES) 3.000,00       3.000,00           

5 ACTIVITATS CULTURALS 19.932,00     22.349,95            2.417,95 ‐          

6 IMPREVISTOS 450,00           450,00              

7 PRÀCTIQUES ESTUDIANTS 3.680,00       3.680,00           

TOTAL CENTRES COST 2‐7 36.805,89     30.732,13            6.073,76           

TOTALES CAPITULO 2 99.409,55     86.744,74            12.664,81        

C/C DESPESES PREVISIÓ EXECUTAT CAP. 6 SALDO

8 INVERSIONS 32.279,01     29.956,84            2.322,17           

traspàs campus Habitat 5U 224,86                 

TOTAL INVERSIONS 32.279,01     30.181,70            2.097,31           

14.762,12        

TOTAL PREVISIO

SALDO CAP II 12.664,81    

SALDO CAP VI 2.097,31      

TOTAL 14.762,12    



BALANÇ DE SITUACIÓ A 01 GENER DE 2015

ASSIGNACIÓ CONSELL DE GOVERN ANY 2015 (Capítol 2) 89.714,61          

ASSIGNACIÓ CONSELL DE GOVERN ANY 2015 (Capítol 6) 32.042,44          

TOTAL ASSIGNACIÓ CONSELL DE GOVERN ANY 2014 121.757,05        

MODIFICACIONS PRESSUPOSTÀRIES

Capítol 2 89.714,61          

Incorporació romanent 2014 12.664,81          

Incorporació 100% segona garantia 2014 5.328,39            

Import total Capítol 2 107.707,81        

Capítol 6 32.042,44          

Incorporació romanent 2014 2.097,31            

Import total Capítol 6 34.139,75          

TOTAL INGRESSOS (PRIMERA ASSIGNACIÓ MES ROMANENTS) 141.847,56        

C/C DESPESES PREVISIÓ EXECUTAT CAP. 2 SALDO

1 DESPESES GENERALS 67.815,97       -                          67.815,97          

Total despeses

TOTALS 67.815,97       67.815,97          

C/C PROGRAMES PREVISIÓ EXECUTAT CAP. 2 SALDO

2 BIBLIOTECA 7.461,84          7.461,84               -                       

3 A.D.R. 2.300,00          2.300,00            

4 SAITABI (REVISTES) 3.000,00          3.000,00            

5 ACTIVITATS CULTURALS 23.000,00       23.000,00          

6 IMPREVISTOS 450,00             450,00               

7 PRÀCTIQUES ESTUDIANTS 3.680,00          3.680,00            

TOTAL C. COST 2-7 39.891,84       32.430,00          

TOTALES CAPITULO 2 107.707,81     100.245,97        

C/C DESPESES PREVISIÓ EXECUTAT CAP. 6 SALDO

8 INVERSIONS 34.139,75       34.139,75          

TOTAL INVERSIONS 34.139,75       34.139,75          

134.385,72        

TOTAL PREVISIO

SALDO CAP II 100.245,97     

SALDO CAP VI 34.139,75       

TOTAL 134.385,72     
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ANNEX 4 

SOL·LICITUD D’AJUDES D’EQUIPAMENTS PER A LABORATORIS DOCENTS 2015 
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ANNEX 5 

PROPOSTA DE COMPOSICIÓ DE LA COMISSIÓ D’IGUALTAT DEL CENTRE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 
 
      València, 15 d’abril de 2015 
 
 
      Universitat de València 
      Unitat d’Igualtat 
       
 
 

Us comunique que la Junta de la Facultat de Geografia i Història, en la seua 
sessió ordinària de 23 d’abril de 2015, ha aprovat la renovació de la Comissió d’Igualtat 
de la Facultat en el sentit següent: 

 
COMISSIÓ D’IGUALTAT DE LA FACULTAT DE GEOGRAFIA I HISTÒRIA 
Aprovat  Junta de Facultat de 23-4-2015 
 

- Col·lectiu PDI: 
 
Titular: Monica Bolufer Peruga 
Titular: Josep Torró Abad 
Suplent: Cristina Aldana Nácher 
Suplent: Ferran Arasa  Gil 

 
 

- Col·lectiu PAS: 
 
Titular: Mar Beltran Silva 
Suplent: Manuel Tamarit Marí 
 
 

- Col·lectiu ESTUDIANTS: 
Titular: Miguel Tabuenca Sánchez 
Suplent: Laura Peris Bolta 
 

 Lo que li comunique per al vostre coneixement i als efectes oportuns. 
 
 
Atentament, 
 
  
 
 

Juan Francisco Pardo Molero 
Secretari de la Facultat 
de Geografia i Història 
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