
 

1 
 

CONDICIONS GENERALS D'ÚS DEL SERVEI DE LA UNITAT DE LABORATORIS DE LA FACULTAT 

DE PSICOLOGIA DE LA UNIVERSITAT DE VALÈNCIA 

1. Dades del responsable 

El servei de la Unitat de Laboratoris de la Facultat de Psicologia de la Universitat de València és 

titularitat de la Universitat de València, institució de dret públic, amb personalitat jurídica i 

patrimoni propis, i amb els drets reconeguts per la Constitució i les altres lleis vigents. Les 

seues dades d'identificació i localització són els següents: 

 Denominació: Universitat de València-Estudi General (d'ara endavant, Universitat 

de València).  

 CIF: Q4618001D 

 Codi del Registre d'Universitats, Centres i Títols: 018 

 Tipus: Pública 

 Domicili: Avinguda Blasco Ibáñez, 13 – 46010 València 

La Unitat de Laboratoris és la unitat responsable dels serveis de suport a la recerca i la 

docència de la Facultat de Psicologia de la Universitat de València, sent les seues dades de 

contacte les següents: 

 Denominació: Unitat de Laboratoris de la Facultat de Psicologia 

 Adreça: Av. Blasco Ibáñez, 21 – 46010 València 

 Telèfon: +34 96 386 4661 

 Correu electrònic: labpsico@uv.es 

La Unitat de Laboratoris de la Facultat de Psicologia reuneix instruments de recerca, avaluació i 

intervenció psicològica i logopédica, incloent bateries d'avaluació informatitzades, sistemes de 

correcció de tests i redacció d'informes d'avaluació.  

2. Usuaris del servei 

Podran tenir accés a la Unitat de Laboratoris, adquirint la condició d'usuaris, el Personal 

Docent i Investigador i l'estudiantat que tinguen vinculació, en el moment de sol·licitar la 

prestació de serveis, amb la Facultat de Psicologia de la Universitat de València. 

Excepcionalment, prèvia autorització motivada d'un professor o professora de la Facultat de 

Psicologia, es podrà donar accés a la consulta d'instruments i materials a persones que no 

complisquen amb les condicions exposades anteriorment. 

3. Objecte i àmbit d'aplicació.  

Les presents condicions generals tenen per objecte regular la gestió de sol·licituds de serveis 

realitzats a la Unitat de Laboratoris, i la relació jurídica que s'estableix entre la citada Unitat i 

les persones usuàries del servei. 
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Per a sol·licituds de consulta, s'habilitarà una sala en la qual poder revisar els materials 

sol·licitats. A l'efecte de registre d'activitat, podrà requerir-se l'emplenament de formularis de 

consulta. 

Per a sol·licituds de préstec, es facilitarà accés a formulari de sol·licitud a través de la web de la 

Facultat de Psicologia. 

4. Responsabilitats de la Unitat de Laboratoris 

La Unitat de Laboratoris actua de bona fe en la informació i serveis oferts a través de la seua 

pàgina web i es compromet a oferir informació veraç i actualitzada a través de la web de la 

Facultat de Psicologia. En el cas que es detecte la presència d'informació errònia i esta siga 

notificada, es procedirà immediatament a la seua correcció. 

La Unitat de Laboratoris no serà responsable de l’incompliment de les funcions derivades de 

les presents condicions si açò es deu a causes no atribuïbles al control per part de la pròpia 

Unitat. Aquesta exempció no afecta al dret d'usuaris i usuàries a utilitzar el servei en la forma i 

terminis raonables. 

5. Obligacions dels usuaris i usuàries 

Aquestes condicions generals obliguen a qui haja sol·licitat i se li haja possibilitat l'ús de 

qualsevol tipus de material. En concret, usuaris i usuàries es comprometen al compliment de 

les següents obligacions: 

- Facilitar informació veraç sobre les dades aportades en els formularis de sol·licitud de 

serveis disponibles per al desenvolupament de les funcions pròpies de la Unitat. 

- Retornar el material en perfecte estat i en el termini indicat per la Unitat de 

Laboratoris. En cas de devolució de material en estat defectuós, la Unitat de 

Laboratoris podrà exigir la restitució o reparació del material. En cas de devolució fora 

del termini establit es podrà limitar l'accés a nous préstecs durant un període a 

determinar. 

- En el cas d'usar-se material susceptible de registrar dades personals, respectar la 

normativa vigent relacionada amb la protecció de dades de caràcter personal. En cas 

de precisar assessorament sobre aquest tema, pot consultar-se a les persones 

responsables de protecció de dades del Servei d’Informàtica de la Universitat de 

València, a través de l'adreça lopd@uv.es. Una vegada es retorne el material, la Unitat 

de Laboratoris procedirà a l'esborrat de qualsevol dada que poguera contenir, sent 

obligació i responsabilitat exclusiva de l'usuari o usuària, realitzar una còpia de 

seguretat. En conseqüència, la Unitat de Laboratoris no es fa responsable, en cap cas, 

de la pèrdua de dades registrades en els materials objecte d'ús en condicions de 

consulta o préstec. 

- Abstenir-se d'usar el material per a incórrer en activitats il·lícites. 

- Respectar les normes ètiques associades a l'ús del material. En particular, per a l'ús de 

proves d'avaluació, s'ha de conèixer i seguir les directrius internacionals per a l'ús dels 

Tests elaborades des de la Comissió Internacional de Tests (ITC) i subscrites per la 
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Federació Europea d'Associacions Professionals de Psicòlegs (EFPPA) i pel Consell 

General de la Psicologia d'Espanya. 

- Introduir o difondre, en el cas de materials informàtics, virus que siguen susceptibles 

de provocar danys. 

- Utilitzar identitats falses o suplantar la identitat de terceres persones en l'ús de 

formularis. Açò inclou l'ús de el “nom d'usuari” i contrasenya de tercers per a 

autenticar-se i procedir a la sol·licitud de serveis. 

En cas d'incompliment de les obligacions establides en aquest apartat, es considerarà 

vulneració de les presents Condicions Generals, podent donar com resultat la limitació en l'ús 

dels serveis de la Unitat de Laboratoris. 

6. Característiques principals dels materials 

Amb caràcter general, la informació sobre els materials objecte de préstec es facilita en la 

secció web destinada a la Unitat de Laboratoris dins de la pàgina web de la Facultat de 

Psicologia. En concret, s'informa de: 

- En el cas de llibres, instruments d'avaluació i/o intervenció: títol, autoria, matèria, any 

d'edició i idioma. 

- En el cas de material audiovisual: títol, autoria o responsables d'adreça o producció, 

any d'edició i idioma.  

- En el cas d'instrumental de laboratori i un altre tipus de materials no inclosos en els 

apartats anteriors: nom, característiques i breu descripció de les seues aplicacions. 

 

7. Preus 

El present servei es presta, amb caràcter general, sense càrrecs. No obstant açò, l’ús de 

protocols de recollida de dades que calga adquirir per al desenvolupament de determinats 

estudis la quantia dels quals supere els fons habituals de la Unitat de Laboratoris, serà a càrrec 

de responsables de projectes de recerca o d'adreces de programes de postgrau en què 

s'emmarquen tals estudis. 

8. Condicions de préstec i devolució 

Per a accedir als continguts i al préstec dels materials i equipaments de la Unitat de Laboratoris 

de la Facultat de Psicologia és requisit imprescindible la comprovació prèvia de la vinculació de 

l'usuari amb la citada Facultat. 

El préstec de material està condicionat a emplenar la sol·licitud a través del formulari que es 

dispose en la web de la Facultat de Psicologia, i a la verificació de les condicions d'usuari 

establides en el punt 2. Comprovades tals condicions, la Unitat de Laboratoris posarà a 

disposició del sol·licitant els materials en la data sol·licitada. En cas que no hi haja disponibilitat 

del material sol·licitat en el període requerit, es posarà en coneixement del sol·licitant com 

més prompte millor. 
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En el cas de préstec de materials i instrumental de laboratoris amb finalitats docents o de 

recerca, se sol·licitarà amb una antelació mínima d'una setmana mitjançant formulari web. Les 

dades introduïdes hauran de ser exactes, actuals i verdaderes en tot moment. El nom d'usuari i 

contrasenya són personals i intransferibles, identifiquen inequívocament a l'usuari, i permeten 

accedir i efectuar consultes i/o préstecs de material. 

En tots els casos, el préstec de material i equipament per a ús docent té prioritat absoluta 

sobre la resta d'usos. 

El termini màxim de devolució dels materials i/o instrumental de laboratori, es determinarà en 

cada cas atenent al seu ús: 

- Ús amb finalitat docent: el període de préstec s'ajustarà en cada cas a la durada de 

pràctiques, tenint en compte la programació docent. Així mateix, en tots els casos es 

prioritzarà l'ús dels materials en docència de grau. 

- Ús per a recerca o altres finalitats: el període de préstec s'especificarà en cada cas 

tenint en compte la prioritat docent i les sol·licituds presentades per altres equips de 

recerca amb els quals poguera superposar-se el període d'ús previst. 

 

9. Protecció de dades 

La Universitat de València (UV) informa a usuaris que podrà recaptar aquelles dades personals 

que li siguen facilitats com a conseqüència de l'accés, utilització i/o registre en la secció web de 

la Unitat de Laboratoris de la Facultat de Psicologia. En l'acompliment de les seues funcions, la 

UV disposa de fitxers i tractaments de dades personals que respecten allò establert en la Llei 

Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal i el Reial 

decret 1720/2007, de 21 de desembre, pel qual s'aprova el Reglament de desenvolupament de 

la Llei Orgànica 15/1999. 

El tractament de les dades s'ajustarà a les funcions pròpies de la Universitat de València, 

definides per la Llei Orgànica 6/2001, de 21 de desembre, d'Universitats pels seus Estatuts i 

normativa interna i la normativa que si escau resulte d'aplicació. En el cas de la pàgina web de 

la Facultat de Psicologia destinada a Unitat de Laboratoris, les dades seran utilitzades per a la 

posada a la disposició del material i gestió del préstec concedit, i qualsevol altra gestió 

addicional relacionada amb la Unitat de Laboratoris. En tot cas, els usos concrets s'ajustaran 

sempre a les finalitats per a les quals expressament s'hagen recaptat les dades. 

La Universitat de València disposa de fitxers amb dades personals degudament notificats i/o 

registrats davant l'Agència Espanyola de Protecció de Dades. La consulta d'aquests fitxers pot 

realitzar-se des de la pàgina web oficial de l'Agència Espanyola de Protecció de Dades a través 

del seu Registre General. 

D'acord amb allò establert en la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de 

dades de caràcter personal l'usuari podrà exercir en qualsevol moment els seus drets d'accés, 

rectificació, cancel·lació o oposició. L'exercici de tals drets és personal i s'haurà de realitzar 

mitjançant la presentació d'una sol·licitud que haurà d'incloure: 
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- Nom i cognoms del/de la interessat/a. 

- Fotocòpia de el seu document nacional d'identitat o document oficial equivalent. 

- Identificació, si escau, de la persona que el/la represente, així com el document 

acreditatiu de tal representació. 

- Petició en què es concreta la sol·licitud. 

- Domicili a l'efecte de notificacions, data i signatura de sol·licitant. 

- Documents acreditatius de la petició que formula, si escau. 

La sol·licitud es dirigirà a: 

Servei d’Informàtica - Protecció de dades 

Universitat de València 

C/ Amadeo de Savoia 4 

46010 València 

lopd@uv.es 

Per a més informació pot consultar la política de privadesa de la Universitat de València en: 

http://links.uv.es/furt9sj  

10. Reclamacions 

En cas de dubtes, suggeriments o reclamacions en relació amb els materials i/o serveis 

prestats, l'usuari o usuària pot posar-se en contacte amb la Unitat de Laboratoris mitjançant 

correu electrònic dirigit a labpsico@uv.es. 

La Unitat de Laboratoris de la Facultat de Psicologia no garanteix l'atenció 24 hores al dia, els 7 

dies de la setmana, sinó que està sotmesa a l'horari d'obertura oficial i dies hàbils de la 

Universitat de València. 

11. Nul·litat i ineficàcia de clàusules 

En el cas que qualsevol punt o clàusula d'aquestes condicions generals fóra considerada nul·la 

o inaplicable, íntegrament o en part, per qualsevol Jutjat, Tribunal o òrgan administratiu 

competent, aquesta nul·litat o inaplicació no afectaria a les altres disposicions de les 

condicions generals. 

12. Legislació aplicable 

El préstec de material efectuat es regeix per la legislació espanyola, excepte en aquells casos 

en els quals siga aplicable una altra diferent.  

13. Facultat de modificació i control de canvis 

Aquestes Condicions Generals són aplicables des de la data de publicació de les mateixes. La 

Unitat de Laboratoris es reserva la facultat de realitzar qualsevol modificació o actualització 

dels continguts i serveis oferits i, en general, de quants elements integren el disseny i 

configuració de la pàgina web, comunicant-ho amb caràcter previ als usuaris i usuàries. Els 

http://links.uv.es/fuRT9SJ
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canvis no afectaran a les Condicions Generals dels materials ja prestats, que mantindran les 

condicions vigents en el moment de la sol·licitud. 


