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CONSELL DE DIRECCIÓ

Gabinet de la Rectora 



Mª Vicenta Mestre Escrivà
Rectora

Dades de contacte

rectorat@uv.es

www.uv.es/rectorat

9638 64120

9638 64885

Edifici Rectorat
Campus de Blasco Ibáñez
Avda. Blasco Ibáñez, 13 - Nivell IV
46010 València

Rectora

Biografia

Mavi Mestre és catedràtica de Psicologia Bàsica en la Universitat de València, 
on va iniciar la seu activitat com a professora contractada i, després, professora 
titular. La seua activitat docent ha estat reconeguda amb sis quinquennis.

Llicenciada en Filosofia i en Ciències de l’Educació en les especialitats de 
Psicologia i Ciències de l’Educació, va estudiar a la Universitat de València amb 
una beca salari, i va ser distingida amb el premi nacional als millors becaris i 
amb el premi extraordinari de llicenciatura. Doctora en Psicologia, va obtenir 
també el premi extraordinari de doctorat.

La seua activitat docent se centra en matèries sobre adolescents en risc 
d’exclusió social i família, que imparteix en titulacions de Grau i Màster de 
la Facultat de Psicologia de la Universitat de València i en altres universitats 
espanyoles i estrangeres.

Va nàixer a Oliva (La Safor), està casada i és mare de dos filles. Sempre ha 
defensat la conciliació entre la vida personal i familiar amb activitats professionals.

La seua activitat científica ha estat orientada a diversos aspectes relatius a la 
inclusió social i la qualitat de vida dels joves i adolescents, amb especial atenció a 
la diversitat funcional i situacions de risc per als joves. La seua recerca ha estat 
reconeguda amb sis sexennis d’investigació.

Compromesa amb la transformació de la Universitat, va ser secretària de 
departament, degana de la Facultat de Psicologia i ha estat vicerectora d’Estudis i  
vicerectora d’Ordenació Acadèmica, Professorat i Sostenibilitat de la Universitat 
de València.  En l’àmbit nacional, és Secretària Executiva de la Comissió Sectorial 
de la CRUE d’Assumptes Acadèmics i de la Comissió Sectorial de la CRUE de 
Sostenibilitat.



Mª Elena Olmos Ortega
Secretària General

Dades de contacte

secretaria.general@uv.es

www.uv.es/sgeneral
www.uv.es/asesju

9638 64116

9638 64224

Edifici Rectorat
Campus de Blasco Ibáñez
Avda. Blasco Ibáñez, 13 - Nivell IV
46010 València

Secretaria General

Biografia

Nascuda a València (1957). Catedràtica de Dret Eclesiàstic de l’Estat del 
Departament de Dret Romà i Dret Eclesiàstic de l’Estat de la Facultat de Dret.

Llicenciada en Dret i Doctora en Dret per la Universitat de València. Premi 
extraordinari de Llicenciatura i de Doctorat. Llicenciada en Dret Canònic per 
la Universitat Pontifícia de Salamanca. Té reconeguts sis quinquennis docents.

La seua activitat investigadora abasta qüestions sobre dona, dret i religió, 
factor religiós en les Comunitats Autònomes, protecció nacional i internacional 
de la llibertat religiosa, dret matrimonial i causes matrimonials, entre uns 
altres. Ha publicat llibres, capítols de llibres i nombrosos articles en revistes 
especialitzades. Ha dirigit projectes de recerca sobre Família i Dret. Ponent per 
invitació en Congressos Nacionals i Internacionals. Ha dirigit huit tesis doctorals 
i nombroses tesines, treballs de recerca, de finalització de grau i de màster. Té 
reconeguts sis sexennis de recerca.

És membre dels comitès científics i consells assessors de les més prestigioses 
revistes de la seua especialitat, així com de diverses associacions científiques. 
És acadèmica corresponent de la Real Academia de Legislación y Jurisprudencia 
de Madrid i vocal experta de reconeguda competència de la Comissió Assessora 
de Llibertat Religiosa, dependent del Ministeri de Justícia.

Ha estat membre del Claustre constituent, del Tribunal de Greuges, de la 
Comissió d’Emèrits, de la Junta Consultiva i de la Comissió de Reclamacions de 
la Universitat. Va ser Degana de la Facultat de Dret, Directora del Departament 
de Dret Romà i Dret Eclesiàstic de l’Estat i Degana de la Facultat de Dret. També 
és membre del Claustre de la Universitat.

Ha estat assessora externa del Programa Academia d’Acreditació Nacional de 
Professors de l’ANECA i assessora de la CNEAI. En l’actualitat és assessora 
avaluadora externa de projectes de recerca del Ministeri d’Educació i avaluadora 
de recerca d’AGAUR.

Serveis adscrits

- Secretaria General
- Serveis Jurídics



Antonio Ariño Villarroya
Vicerector

Dades de contacte

vicerec.cultura@uv.es

www.uv.es/cultura
www.uv.es/sesport
biblioteca.uv.es
puv.uv.es
extensio.uv.es

9638 64105

9638 64620

Edifici Rectorat
Campus de Blasco Ibáñez
Avda. Blasco Ibáñez, 13 - Nivell III
46010 València

Serveis adscrits

- Àrea de Cultura
- Servei d’Educació Física i Esports
- Servei de Biblioteques
  i Documentació
- Servei de Publicacions
- Servei d’Extensió Universitària

Comissions

- Consell Editorial

Vicerectorat de Cultura i Esport

Biografia

Nascut a Allepuz (Terol, 1953). Catedràtic de Sociologia a la Facultat de Ciències 
Socials. Llicenciat en Geografia i Història i doctor en Sociologia per la Universitat 
de València.

La seua investigació se centra en l’àmbit de la Sociologia de la Cultura, Polítiques 
de Benestar i Teoria sociològica. Va rebre el Premi Nacional d’Investigació 
amb “La ciudad ritual” (Anthropos). Ha estat director de l’Observatorio de la 
Participación y Condiciones de Vida de los Estudiantes Universitarios (ECoViPEU). 
En la actualitat, és director del Institut de Ciències Socials del IAM. Té reconeguts 
quatre sexennis d’investigació.

Pel que fa a la seva activitat en docència, ha impartit les assignatures de 
Sociologia General, Teoria Sociològica i Sociologia de la Cultura. A més ha impartit 
classes al màster en Gestió Cultural i al màster en Atenció Sociosanitària a la 
Dependència. Té reconeguts cinc quinquennis docents.

Va ser director del Departament de Sociologia i Antropologia Social, vicerector 
d’Estudis i Organització Acadèmica, vicerector de Convergència Europea i 
Qualitat, vicerector de Planificació i Igualtat i vicerector de Cultura i Igualtat. Va 
ser vicepresident de la Federació Espanyola de Sociologia. 

És membre del Claustre de la Universitat de València.



Isabel Vázquez Navarro
Vicerectora

Dades de contacte

vicerec.estudis.linguistica@uv.es

sestud.uv.es
www.uv.es/spl

9638 64108

9638 64224

Edifici Rectorat
Campus de Blasco Ibáñez
Avda. Blasco Ibáñez, 13 - Nivell III
46010 València

Vicerectorat d’Estudis i Política Lingüística

Biografia

Nascuda a Xest (València, 1958). És catedràtica d’Enginyeria Química a la Escola 
Tècnica Superior d’Enginyeria. Llicenciada en Ciències Químiques (especialitat 
Química Industrial) i doctora en Química per la Universitat de València. Va obtenir 
el premi extraordinari tant de llicenciatura com de doctorat, així com també el 
premi Canyada Blanch de llicenciatura.

La seua activitat docent s’ha desenvolupat en l’àmbit de l’enginyeria química en 
les titulacions de grau en Enginyeria Química, grau en Química i grau en Ciència i 
Tecnologia dels Aliments, en el màster en Enginyeria Química i en programes de 
Doctorat. Ha liderat i participat en diversos projectes d’innovació educativa. Va 
participar en el grup de treball per a l’elaboració del Sistema de Garantia Intern 
de la Qualitat de la Universitat de València (SGIC), en el Pla d’Avaluació i Millora 
del Rendiment Acadèmic dels estudiants de Primer Curs (PAMRA) i en el Pla 
de Qualitat de les Pràctiques Externes (PAPE). Té reconeguts sis quinquennis 
docents.

La seua tasca investigadora està centrada en l’optimització de catalitzadors sòlids 
multifuncionals per tal d’augmentar l’eficàcia i reduir l’impacte mediambiental de 
processos petroquímics. En aquest àmbit ha publicat nombrosos articles en 
revistes indexades del primer quartil, ha presentat comunicacions en congressos 
nacionals i internacionals i ha participat en projectes competitius i aplicats a la 
indústria petroquímica. És coautora de dos patents. És revisora de revistes 
internacionals. Té reconeguts sis sexennis d’investigació.

Va ser membre de la Junta Consultiva de la Universitat de València, membre 
del Claustre en diferents períodes, secretària del Departament d’Enginyeria 
Química, vicedegana de la Facultat de Química, subdirectora de l’Escola Tècnica 
Superior d’Enginyeria i vicerectora d’Estudis de Grau i Política Lingüística de la 
Universitat de València.

Serveis adscrits

- Servei d’Estudiants
- Servei de Política Lingüística

Comissions

- Assessora d’Estudis de Grau
- Estudis de Postgrau
- Selecció de Becaris
- Política Lingüística
- Assessora de Llengües L2
 



Mª Dolores Real García
Vicerectora

Dades de contacte

vicerec.innovacio.transferencia@uv.es

www.uv.es/serinves

9638 64839

9639 83221

Edifici Rectorat
Campus de Blasco Ibáñez
Avda. Blasco Ibáñez, 13 - Nivell III
46010 València

Vicerectorat d’Innovació i Transferència

Biografia

Nascuda a València (1959). Catedràtica de Genètica en el Departament de 
Genètica de la Facultat de Ciències Biològiques.

Llicenciada en Química (especialitat Bioquímica) i Doctora en Química per la 
Universitat de València, amb premi extraordinari de doctorat.

Ha impartit docència en assignatures de genètica, genètica molecular, enginyeria 
genètica, i mètodes moleculars en biologia, en llicenciatures, graus, màsters i 
doctorat. Ha participat en projectes d’innovació educativa i programes de doctorat 
amb esment de qualitat. Ha dirigit nombroses tesines, tesis de màster i doctorals. 
Va ser membre de la Comissió per a l’elaboració del Pla d’Estudis del Grau de 
Bioquímica. Té reconeguts sis quinquennis docents.

Coordinadora del grup de recerca BIOMOL (Laboratori de Recerca en Biomolècules 
d’Aplicació Agrícola i Terapèutica) de la Universitat de València (GIUV2014-204), 
la recerca de la qual se centra en l’àmbit de la protecció vegetal.

Ha publicat nombrosos articles en revistes internacionals indexades en JCR, 
ha presentat comunicacions a congressos i ha dirigit i participat en projectes 
competitius de la comunitat autònoma (grups d’excel·lència i PROMETEO), nacionals 
(Ministeri d’Educació), europeus (programa ECLAIR, accions COST) i internacionals 
(AECI). Ha establert col·laboracions amb grups de recerca de la Universitat de 
València, i amb altres universitats d’Espanya, Europa i Llatinoamèrica, realitzant 
accions de transferència de coneixement amb entitats públiques i privades. És 
coinventora de 2 patents. Té reconeguts cinc sexennis de recerca.

Revisora de revistes científiques de reconegut prestigi i avaluadora en les agències 
AVAP, ANECA, ANEP, FONCyT i CONICET.

Va ser la primera dona Directora dels Serveis Centrals de Suport a la Recerca 
Experimental (SCSIE) de la Universitat de València.

Serveis adscrits

- Servei d’Investigació i Innovació
- Càtedres Institucionals

Altres competències

- Empreniment



Jorge Hermosilla Pla
Vicerector

Dades de contacte

vicerec.territori.societat@uv.es

projeccio.uv.es
www.uv.es/cig
www.uv.es/ontinyent

9638 64050

9638 64224

Edifici Rectorat
Campus de Blasco Ibáñez
Avda. Blasco Ibáñez, 13 - Nivell III
46010 València

Vicerectorat de Projecció Territorial i Societat

Biografia

Nascut en Uxda (el Marroc, 1964). Catedràtic de Geografia de la Universitat de 
València en el Departament de Geografia.

Compta amb una dilatada experiència en la gestió universitària. Va ser secretari 
de departament, vicedegà d’Infraestructures de la Facultat de Geografia i 
Història, Degà de la Facultat de Geografia i Història, i actualment és Vicerector 
de Projecció Territorial i Societat.

Fundador i director de la unitat de recerca “ESTEPA” (Estudis del Territori, 
Paisatge i Patrimoni). Les seues principals línies de recerca són la planificació 
estratègica i el desenvolupament territorial, i l’estudi dels regadius històrics, des 
de la perspectiva paisatgística i patrimonial.

En aquesta línia de treball ha desenvolupat, juntament amb el seu equip de 
recerca, una dilatada labor d’anàlisi d’estudis dels regadius tradicionals 
mediterranis, a diferents escales territorials: Comunitat Valenciana, altres 
comunitats autònomes, el territori espanyol i el de Tunis.

Ha dirigit més de 130 projectes de recerca, dels quals 11 són competitius i 6 
internacionals; més de trenta s’han centrat en l’estudi del patrimoni hidràulic, en 
particular els regadius històrics valencians, espanyols i de Tunis. Ha dirigit una 
dotzena de plans estratègics territorials, tant municipals com comarcals.

Dirigeix tres col·leccions especialitzades en aquesta línia d’estudi (Ministeri de 
Medi ambient-Agricultura i Conselleria de Cultura), de les quals destaca Los 
regadíos históricos valencianos (15 números editats). En 2007 el Consell Social 
de la Universitat de València li va concedir el premi a l’investigador de l’any.

Serveis adscrits

- Àrea de Projecció Territorial
- Centre Internacional de 
Gandia
- Campus d’Ontinyent



Carlos Hermenegildo Caudevilla
Vicerector

Dades de contacte

vicerec.investigació@uv.es

www.uv.es/serinves

9638 64109

9639 83221

Edifici Rectorat
Campus de Blasco Ibáñez
Avda. Blasco Ibáñez, 13 - Nivell III
46010 València

Vicerectorat d’Investigació

Biografia

Nascut a Osca (1966). Catedràtic de Fisiologia a la Facultat de Medicina 
i Odontologia. Llicenciat i Doctor en Medicina i Cirurgia per la Universitat de 
València, amb premi extraordinari de doctorat.

La seua trajectòria científica es va iniciar com a becari FPI a la Universitat de 
València. Va fer una estància postdoctoral a Montreal  i va treballar en l’Institut 
d’Investigacions Citològiques de València. Va ser Investigador del Instituto de 
Salud Carlos III a l’Hospital Clínic de València.

La seua tasca investigadora està centrada en l’estudi de les accions vasculars 
de les hormones sexuals i la seua relació amb les alteracions cardiovasculars 
associades a l’envelliment i la menopausa. Ha dirigit més de 25 projectes 
d’investigació competitius. És autor de més de 120 articles en revistes 
internacionals indexades en Science Citation Index i de 20 capítols de llibres en 
editorials estrangeres. Les seues publicacions han rebut més de 2600 cites (índex 
h = 29). Ha presentat comunicacions en congressos nacionals e internacionals. 
Es revisor habitual de revistes indexades, editor de revistes científiques i avaluador 
de diverses agencies de avaluació (entre altres, ANEP, ANECA, AGAUR). Ha 
dirigit 8 tesis doctorals i ha rebut diversos premis d’investigació entre els quals 
cal destacar la Medalla García-Blanco a la investigació bàsica de INCLIVA). Té 
reconeguts quatre sexennis d’investigació.

La seua tasca docent va començar com a Professor Associat , Professor Titular 
i és Catedràtic des de 2012. La seua activitat docent se centra en matèries 
dels graus en Medicina i en Fisioteràpia i del màster Universitari en Fisiologia. Va 
ser coordinador de primer curs del Grau en Medicina. Ha participat en diversos 
projectes d’innovació educativa. Té reconeguts tres quinquennis docents.

Va ser vicecoordinador i coordinador de la Unitat Central d’Investigació de 
Medicina i membre de la comissió d’Investigació. A l’Institut d’Investigació 
Sanitaria INCLIVA fou membre del comitè científic, de la Junta de Govern i 
Director Científic Adjunt des de 2015 fins 2018.

Serveis adscrits

- Servei d’Investigació i Innovació

Comissions

- Investigació
- Ètica



M. Adela Valero Aleixandre
Vicerectora

Dades de contacte

vicerec.ocupacio.formacio@uv.es

www.uv.es/opal
www.uv.es/sfpie

9638 64119

9638 64224

Edifici Rectorat
Campus de Blasco Ibáñez
Avda. Blasco Ibáñez, 13 - Nivell III
46010 València

Vicerectorat d’Ocupació i Programes Formatius

Biografia

Nascuda a València (1959). Catedràtica de Parasitologia a la Facultat de 
Farmàcia. Llicenciada en Farmàcia i Doctora en Farmàcia per la Universitat de 
València. Especialista en Microbiologia i Parasitologia.

La seua tasca investigadora està centrada en el camp de les malalties parasitàries. 
En aquest àmbit ha publicat nombrosos articles i capítols de llibres. Ha participat 
com a investigadora principal i col·laboradora en diversos projectes competitius 
internacionals, nacionals i autonòmics aplicats a les malalties parasitàries. Té 
reconeguts quatre sexennis d’investigació.

És avaluadora de projectes d’investigació per a Agències Nacionals i Internacionals 
i de l’Agència Nacional d’Avaluació de la Qualitat i Acreditació. És membre del 
Centre Col·laborador de l’OMS sobre fasciolosis i els seus mol·luscos vectors 
i del Centre de Referència de la FAO per a Parasitologia. Pertany a la Xarxa 
d’Investigació Col·laborativa en Malalties Tropicals (RICET).

La seva activitat docent se centra en matèries dels Graus de Farmàcia, Nutrició 
Humana i Dietètica (NHD) i Ciència i Tecnologia dels Aliments (CTA) i diferents 
Màsters d’especialització en malalties infeccioses, tant en la Universitat de 
València com en altres universitats. Ha dirigit nombroses tesis doctorals. Té 
reconeguts sis quinquennis docents.

Va ser Secretària de la Facultat de Farmàcia, període en el qual va implantar per 
primera vegada el pràcticum a la Llicenciatura de Farmàcia. Va ser Coordinadora 
de diferents programes de mobilitat docents i d’integració al món laboral de la 
UE (ERASMUS, COMETT i TEMPUS ) i Coordinadora de Pràctiques Externes 
de Centre-Facultat de Farmàcia, període en què adapta el pràcticum als graus 
de Farmàcia, NHD, CTA. És coautora/editora de diverses guies de pràctiques 
externes, entre les quals destaca el “Llibre Blanc de Pràctiques Tutelades en 
Farmàcia”. 
Actualment es Co-directora del Màster Universitari en Malalties Parasitàries 
Tropicals de la UV i membre del Claustre de la Universitat.

Serveis adscrits

- SEDI
- Pràctiques ADEIT
- Observatori d’Inserció 
Professional i Assessorament 
Laboral (OPAL)
- Sevei de Formació permanent 
i Innovació educativa



Joaquín Aldás-Manzano
Vicerector

Dades de contacte

vicerec.estrategia@uv.es

www.uv.es/sap
www.uv.es/uq
www.uv.es/siuv

9638 64110

9638 64224

Edifici Rectorat
Campus de Blasco Ibáñez
Avda. Blasco Ibáñez, 13 - Nivell III
46010 València

Vicerectorat d’Estratègia, Qualitat i Tecnologies de la Informació

Biografia

Nascut a Bunyol (València, 1968). Catedràtic de Comercialització i Investigació de 
Mercats en la Facultat d’Economia. Llicenciat i doctor en Ciències Econòmiques i 
Empresarials per la Universitat de València. És investigador de l’Institut Valencià 
d’Investigacions Econòmiques (Ivie) i Visiting Research Fellow de la University of 
Glasgow.

La seua recerca se centra en els mètodes quantitatius d’investigació en 
Màrqueting, àmbit en el qual ha publicat més de 60 articles i 30 llibres o 
capítols de llibre, així com participat en 9 projectes competitius finançats per la 
Unió Europea, el Ministeri de Ciència i Tecnologia o la Generalitat Valenciana. Té 
reconeguts 3 sexennis de recerca.

Pel que fa a la seua activitat docent, aquesta s’ha centrat en matèries relacionades 
amb la investigació de mercats en la docència en grau, en les tècniques 
multivariants d’anàlisis de dades en màster i la modelització estructural basada 
en variàncies i covariàncies en doctorat. Té reconeguts quatre quinquennis 
docents.

Ha estat Vicedegà de Postgrau i Investigació, Vicedegà de Comunicació en la 
Facultat d’Economia, Secretari d’aquesta Facultat, Secretari del Departament 
d’Direcció d’Empreses “Juan José Renau Piqueras” i del Departament de 
Comercialització i Investigació de Mercats, Director del Programa de Doctorat 
Interuniversitari en Màrqueting i codirector del International Master in Business 
Administration. En l’actualitat, i anteriorment en diferents períodes, és membre 
del Claustre.

Serveis adscrits

- Servei d’Anàlisi i Planificació
- Unitat de Qualitat
- Servei d’Informàtica 

Altres competències

- Pla Estratègic



Juan Luís Gandía Cabedo
Vicerector

Dades de contacte

vicerec.economia@uv.es

www.uv.es/contab
www.uv.es/contratacion
www.uv.es/utecnica

9638 64051

9638 64224

Edifici Rectorat
Campus de Blasco Ibáñez
Avda. Blasco Ibáñez, 13 - Nivell III
46010 València

Vicerectorat d’Economia i Infraestructures

Biografia

Nascut a Ontinyent (1965). Professor Titular d’Economia Financera i Comptabilitat 
en el Departament de Comptabilitat de la Facultat d’Economia (acreditat a 
catedràtic). Doctor en Ciències Econòmiques i Empresarials per la Universitat 
de València, amb premi extraordinari de doctorat.

En la seua vessant investigadora és el director de diverses línies d’investigació 
incloses sota l’acrònim META (management reporting, transparència, educació 
comptable i fiabilitat de la informació financera) inscrites en el Registre 
d’Estructures d’Investigació. Ha dirigit i participat en diferents projectes 
d’investigació competitius, realitzant accions de transferència de coneixement 
amb entitats públiques i privades. És autor de nombrosos articles en revistes 
indexades (JCR, SCOPUS) i diverses monografies d’investigació en institucions, 
com ara l’IVIE, la CNMV o l’AECA. Té reconeguts tres sexennis d’investigació.

Pel que fa a la seua activitat docent, ha impartit matèries en diverses titulacions 
de grau i postgrau de la Facultat d’Economia. Ha liderat diversos projectes 
d’innovació educativa i és responsable d’un grup consolidat d’innovació docent. 
Té reconeguts cinc quinquennis docents.

Des de 2016 és vocal de la Junta Directiva de la Asociación Española de 
Profesores Universitarios de Contabilidad (ASEPUC).

Va ser Director del Departament de Comptabilitat, membre de la Comissió 
d’Estatuts, membre de la Comissió d’elaboració del Pla d’Estudis del grau en 
Administració i Direcció d’Empreses i de la Comissió d’elaboració del Pla de 
Estudis del màster oficial en Comptabilitat, Auditoria i Control de Gestió, Delegat 
del Rector per a la Direcció del Centre Universitari EDEM i Vicerector d’Economia, 
Infraestructures i Tecnologies de la Informació. 

Ha sigut membre de la Junta de Centre de la Facultat d’Economia i és membre 
del Claustre.

Serveis adscrits

- Servei de Comptabilitat
i Pressupost
- Servei de Contractació
Administrativa
- Servei Tècnic i de Manteni-
ment
- Unitat Tècnica

Altres competències

- Òrgan de contractació

Comissions

- Econòmica



Ernest Cano Cano
Vicerector

Dades de contacte

vicerec.professorat@uv.es

www.uv.es/pdi

9639 83010

9639 83221

Edifici Rectorat
Campus de Blasco Ibáñez
Avda. Blasco Ibáñez, 13 - Nivell III
46010 València

Vicerectorat d’Ordenació Acadèmica i Professorat

Biografia

Nascut a Yecla (Murcia, 1966), viu a Benimaclet (València) des que va iniciar 
els seus estudis universitaris. Professor Titular d’Universitat al Departament 
d’Economia Aplicada, està adscrit a la Facultat de Ciències Socials de la Universitat 
de València.

Llicenciat en Ciències Econòmiques i Empresarials i doctor en Economia per la 
Universitat de València. Es va incorporar l’any 1990 al departament d’Economia 
Aplicada, en la unitat docent de Política Econòmica. La seua docència es 
desenvolupa en titulacions de la Facultat de Ciències Socials, particularment en 
matèries d’Economia del Treball i Economia Aplicada al grau en Relacions Laborals 
i Recursos Humans. Va ser director del màster universitari en Ocupació i Recursos 
Humans.

La seua activitat investigadora es desenvolupa en el camp de l’Economia Laboral, 
amb recerques i publicacions referides al mercat de treball espanyol, la precarietat 
laboral, les desigualtats de gènere, la gestió empresarial de la mà d’obra, la 
dinàmica dels sectors productius i el desenvolupament territorial. Membre de 
la Unitat d’Investigació d’Economia del Treball i Política Laboral (ECOLAB) de la 
Universitat de València. Col·laborador del Centre d’Estudis Sociològics sobre Vida 
Quotidiana i Treball (QUIT) de la UAB i de l’Instituto Sindical de Trabajo, Ambiente 
y Salud (ISTAS).

Va ser vicedegà de la Facultat de Ciències Socials i ha estat degà d’aquesta Facultat 
entre 2012 i 2018. Ha format part de la Comissió de Professorat des de 2006. 

Ernest Cano és membre del Claustre de la Universitat de València des de 2001 i 
de la Junta de Centre de la Facultat de Ciències Socials des de 2000.

Serveis adscrits

- Servei de RRHH (PDI)

Comissions

- Professorat
- Reclamacions
- Recursos 
- Mesa Negociadora



Elena Martínez Garcia
Vicerectora

Dades de contacte

vicerec.igualtat@uv.es

www.uv.es/igualtat
www.uv.es/upd
www.uv.es/campus-sostenible

9638 64120

9638 64885

Edifici Rectorat
Campus de Blasco Ibáñez
Avda. Blasco Ibáñez, 13 - Nivell III
46010 València

Serveis adscrits

- Unitat d’Igualtat
- Unitat per a la Integració
de Persones amb
Discapacitat
- Servei de Prevenció i 
Medi Ambient

Comissions

- Sostenibilitat
- Seguretat i Salut Laboral
- Comissió d’Igualtat

Vicerectorat d’Igualtat, Diversitat i Sostenibilitat 

Biografia

Nascuda a València (1971). Titular d’Universitat (acreditada a catedràtica), 
a l’àrea Dret Processal del departament de Dret Administratiu i Processal. 
Llicenciada en Dret per la Universitat de València i becària del Programa COMETT 
de la Unió Europea en Göttingen. Té reconeguts quatre quinquennis docents.

La seua recerca se centra en cinc línies sobre la violència de gènere, la 
cooperació judicial transfronterera en matèria penal en la Unió europea, els 
actes de recerca i il·licitud de la prova, l’arbitratge i mediació com a mitjans 
de resolució de conflictes, o la protecció de consumidors i usuaris. En quatre 
d’aquestes línies és IP. És directora del grup de recerca Centre d’Estudis 
Multidisciplinaris en Violència de Gènere i gestiona convenis de recerca amb 
l’Observatori contra la Violència Domèstica i de Gènere, l’Oficina de Víctimes, 
l’Il·lustre Col·legi d’Advocats de València i amb la Secretària d’Estat de Recerca 
en el Ministeri d’Interior. També és revisora de revistes indexades i avaluadora de 
projectes i beques en la Generalitat de Catalunya. Té reconeguts tres sexennis 
de recerca.

Ha realitzat estades en centres de recerca estrangers, entre ells el Max-Planck-
Institut für Innovation und Wettbewerb, Swiss Institut for Comparative Law, 
World Intellectual Property Organization,  i les universitats Humboldt de Berlin,  
de Nova York,Tübingen, Luidwigs-Maximilian i Oxford University. Va obtenir el 
Premi de la Ciutat de les Arts i de les Ciències i ha sigut becaria Alexander von 
Humboldt.

Ha estat secretària del Màster de l’Advocacia, Secretària de Departament, i 
codirectora de Màster universitari en Dret i Violència de gènere. També ha 
estat representant en el Claustre. És membre de l’Associació Espanyola de Dret 
Processal, de l’Associació Espanyola Alexander von Humboldt i de la Humboldt 
Alumni Association, sòcia de la Escola de Pensament Feminista Amelia Valcárcel, 
l’Associació Metges sense Fronteres, Fundació Cris contra el Càncer i de 
l’Organització de Consumidors i Usuaris, i col·laboradora assídua de l’Associació 
Jutgesses per la Igualtat. En l’actualitat és mare monoparental de dues xiquetes.



Carles Padilla Carmona
Vicerector

Dades de contacte

vicerec.internacional.cooperacio@uv.es

www.uv.es/relint

Palau de Cerveró
Plaça de Cisneros, 4
46003 València

Vicerectorat d’Internacionalització i Cooperació

Biografia

Nascut a València (1964). Professor Titular de Filologia Llatina de la Facultat de 
Filologia, Traducció i Comunicació. Llicenciat i Doctor en Filologia Clàssica.

Professor de Batxillerat, en 1994 es va incorporar a la Universitat de València, 
on ha impartit des d’aleshores matèries, sempre en valencià, en diverses 
titulacions de grau i postgrau, i va dirigir el màster en Investigació en Llengües 
i Literatures. Ha liderat projectes d’innovació educativa, entre els quals destaca 
el primer MOOC de la Universitat de València (Incipit). Té reconeguts cinc 
quinquennis docents.

Com a investigador ha participat en diferents projectes competitius. El seu 
treball se centra en la Lingüística Llatina i en la Tradició i Recepció de la 
Literatura Clàssica. Pertany al grup d’investigació GIRLC-UV (Grup d’Investigació 
en la Recepció de les Literatures Clàssiques). És autor de nombrosos articles 
en revistes indexades i diversos llibres i capítols de llibres. Ha format part del 
Consell de Redacció de les revistes Studia Philologica Valentina i Quaderns de 
Filologia i ha estat editor de diferents monografies i director de dos congressos 
científics. Té reconegut un sexenni d’investigació i un segon en tràmit.

Compromès amb la gestió, va ser director de l’Institut de Batxillerat de l’Eliana, 
membre del Consell Escolar i secretari de la Societat Espanyola d’Estudis Clàssics 
de València. Ha estat secretari del departament de Filologia Clàssica, secretari 
de la Facultat de Filologia, Traducció i Comunicació i degà d’aquesta Facultat 
entre 2012 i 2018. 

És membre del Claustre de la Universitat de València des de 2013 i de diferents 
comissions de la Universitat de València. També és membre del Consell 
d’Administració del Centre d’Idiomes i director dels Cursos Internacionals de la 
UV. Ha participat, en representació de la Universitat de València, en diferents 
fòrums internacionals a Xina, Alemanya, Regne Unit, Rússia i Estats Units.

Serveis adscrits

- Servei de Relacions 
Internacionals i Cooperació

Comissions

- Relacions Internacionals
- Programa de Solidaritat amb el 
Tercer Món Nau de Solidaritat

9633 95014

9638 64253



Joan Oltra Vidal 
Gerent

Dades de contacte

gerencia@uv.es

www.uv.es/gerencia

9638 64203

9638 64224

Edifici Rectorat
Campus de Blasco Ibáñez
Avda. Blasco Ibáñez, 13 - Nivell III
46006 València

Gerència
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