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Presentació de la Rectora 
A les vostres mans teniu l’Informe de gestió de la Universitat de 
València corresponent a l’any 2018. 

D’acord amb allò que disposen els nostres Estatuts, cada any el 
Consell de Direcció eleva al Claustre Universitari un informe de 
gestió que recull, d’una manera sintètica, l’activitat que la 
comunitat universitària ha desenvolupat al llarg d’aquest 
període. 

Es tracta d’un document que ha de servir per a analitzar els 
resultats de l’activitat ordinària i, per tant, forma part dels 
mecanismes de rendició de comptes de la Universitat de València com a institució; però 
també és un potent instrument que pot permetre orientar la política universitària i les 
dimensions pressupostàries amb aquesta, relacionada en funció dels resultats obtinguts en el 
període immediatament anterior. Un període que ha estat gestionat parcialment per aquest 
Consell de Direcció, que va prendre possessió el dia 11 d’abril de 2018. 

El document que es presenta recull el treball i dedicació de la nostra comunitat universitària, 
tant del PAS com del PDI, dos col∙lectius que han estat fortament afectats per les 
característiques de determinades polítiques de consolidació fiscal aplicades en els darrers 
anys i que recentment tant des del govern estatal com autonòmic han començat a remetre. 

Tot i això, en un escenari que no deixa de tenir característiques restrictives en termes 
financers i de contractació pública, la Universitat de València continua essent la principal 
universitat pública valenciana, destacada en els rànquings internacionals més prestigiosos. 

Una universitat que aposta per la internacionalització, per projectar la nostra identitat al món, 
però que també dona resposta als reptes del nostre territori i les seues persones a través de 
la docència, la recerca, la transferència de coneixement i la innovació. 

Una universitat valenciana que enguany fa 520 anys i que continua al servei de la societat 
que la va crear, promocionant la nostra llengua, generant cultura, impulsant la reflexió, el 
pensament crític, la cooperació internacional, la preservació del nostre patrimoni històric i 
artístic i l’obertura de portes per fer una societat més culta i millor formada i avançada. 

Una societat a la qual contribuïm per tal de conformar la transformació estructural necessària 
que garantisca el nostre model de benestar; un model social europeu intel∙ligent, sostenible i 
inclusiu, que proporcione futur per a les i els més joves. 

Joves que han de fer realitat una societat que cada dia és més igualitària, plural i diversa. 
Una societat en què totes i tots puguen desenvolupar-se en llibertat. 

Moltes gràcies a totes i a tots per fer-ho possible. 

Mavi Mestre 

Rectora 
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La Universitat de València en xifres 
Estructura 

Total 
Facultats 17 

Escola Tècnica Superior 1 

Escola de Doctorat 1 

Departaments 84 

Instituts i centres d'investigació 23 

Propis 12 

Mixtos 3 

Interuniversitaris 6 

Adscrits 2 

Estructures de Recerca interdisciplinària (ERIS) 5 

Jardí Botànic 1 

Observatori astronòmic 1 

Clíniques Universitàries 6 

Biblioteques i Arxius 13 

Serveis Generals i altres unitats 16 

Serveis Centrals Administratius i Econòmics 15 

Col·legis majors 1 

Centres adscrits 3 

Oferta acadèmica 
Curs 2017-2018 Curs 2018-2019 

Graus 54 55 

Graus dobles 6 6 

Titulacions de grau pròpies 2 2 

Màsters oficials 106 107 

Programes de doctorat 65 62 

Postgraus propis 347 325 

Màster propi 149 137 

Diploma d’especialització 65 56 

Certificat universitari 64 66 

Expert universitari 69 66 

Informe de gestió 2018
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Estudiants i estudiantes  (curs 2017-2018) 
Alumnat matriculat en programes oficials Dones Homes Total 

Grau 23.020 14.303 37.323 

En títols oficials 22.941 14.246 37.187 

En títols propis 79 57 136 

Postgrau oficial 5.857 4.237 10.094 

Màsters oficials 3.576 2.401 5.977 

Doctorat 2.281 1.836 4.117 

Postgrau propi 4.309 1.850 6.159 

Programes d’intercanvi 1.847 801 2.648 
Total Universitat de València 35.033 21.191 56.224 

Grau Adscrit 1.106 481 1.587 

Màsters Adscrits 76 94 170 

Total Centres Adscrits 1.182 575 1.757 
Font: Datawarehouse de la UV (projecte Recull) en data 31/05/2019 

Altres dades Dones Homes Total 

Titulats i titulades 

Grau 4.285 2.361 6.646 

Màster 1.857 1.172 3.029 

Preinscrits en 1a preferència - - 15.830 

Admesos a la preinscripció - - 10.482 

Alumnat de grau de nou ingrés 5.275 3.208 8.483 

Alumnat estranger (grau i postgrau oficial) 2.512 1.352 3.864 

Alumnat de grau en programes d'intercanvi 2.987 1.389 4.376 

Enviats 1.198 634 1.832 

Rebuts 1.789 755 2.544 
Pràctiques formatives externes de grau 

Integrades 7.428 3.356 10.784 

Voluntàries 1.606 927 2.533 

Alumnat de formació extracurricular - - 7.792 

Font: Datawarehouse de la UV (projecte Recull) en data 31/05/2019 

Tesis doctorals (curs 2017-2018) 
Tesis doctorals llegides Dones Homes Total 

Postgrau doctorat 137 118 255 

Universitat de València
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Beques 
Beques Sol·licitades Concedides 

Ministeri d’Educació 22.900 14.992 

Generalitat Valenciana 8.102 2.213 

Total 31.002 17.205 
Font: Servei d’Estudiants 

Personal 
Personal Docent i Investigador (PDI) 31-12-2018 Dones Homes Total 

PDI (plantilla ocupacional) 1.912 2.448 4.360 

PDI funcionari 726 1.175 1.901 

PDI laboral 1.186 1.273 2.459 

Edat mitjana 48,86 52,32 50,80 

Personal d'Administració i Serveis (PAS) 31-12-2018 Dones Homes Total 

PAS (plantilla ocupacional) 1.252 677 1.929 

PAS funcionari 1.207 621 1.828 

PAS laboral 45 56 101 

Edat mitjana 51,06 50,93 51,01 

PAS per tipus d’unitat 

Centres i departaments 546 272 818 

Serveis Generals i altres unitats generals 324 239 563 

Serveis Centrals Administratius i Econòmics 235 99 334 

Altres unitats de gestió 147 67 214 

PAS/PDI - - 0,44

Personal de capítol VI a 31-12-2018 Dones Homes Total 

Personal en investigació 582 589 1.171 

Personal investigador 445 463 908 

Personal tècnic i de suport a la investigació 95 98 193 

Personal interí de programa 42 28 70 

Informe de gestió 2018
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Serveis oferts a la comunitat universitària 
Prestació de serveis Total 

Aules i llocs informàtics 

Aules Informàtiques 905 

Llocs informàtics 4.304 

Formació contínua 

Cursos per al PDI 39 

Sol·licituds als cursos de PDI 1.279 

Cursos per al PAS 48 

Sol·licituds als cursos de PAS 2.957 

Biblioteques 

Llibres 1.824.222 

Revistes 83.093 

Llocs de lectura 5.099 

Préstecs 523.595 

Superfície edificada 
Superfície construïda (m2) Total 

Campus Burjassot - Paterna 164.914 

Campus Blasco Ibáñez 242.311 

Campus Tarongers 183.787 

Altres Campus 51.003 

Parc Científic 50.755 

Total 692.769 

Universitat de València
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Nomenaments Honoris Causa i Medalles de la Universitat en 2018 
HONORIS CAUSA Data investidura 

Londa Schiebinger 12/03/2018 

Francisco Juan Martínez Mojica 11/01/2018 

MEDALLES Data entrega 

Julia Sevilla Merino 17/12/2018 

Esteban Morcillo Sánchez 09/11/2018 

Orquestra de València 26/06/2018 

José Sanchis Sinisterra 23/06/2018 

Isabel Morant Deusa 19/01/2018 

Informe de gestió 2018
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Centres de la Universitat de València en xifres1 
Estudiants i estudiantes de grau. Curs 2017-20182 

Centres Departaments 
adscrits Graus Graus 

dobles Dones Homes Total 

Facultat de Fisioteràpia 1 1 - 331 363 694 
Facultat d'Infermeria i 
Podologia 1 2 - 1.107 284 1.391 

Facultat de Ciències de 
l'Activitat Física i l'Esport 1 1 - 182 681 863 

Facultat de Filologia, Traducció 
i Comunicació 6 8 - 2.127 745 2.872 

Facultat de Filosofia i Ciències 
de l'Educació 5 3 - 1.252 422 1.674 

Facultat de Geografia i Història 5 4 - 909 1.081 1.990 
Facultat de Medicina i 
Odontologia 8 2 - 1.692 793 2.485 

Facultat de Psicologia 6 2 - 1.691 465 2.156 
Campus Blasco Ibáñez 33 23 - 9.291 4.834 14.125

Escola Tècnica Superior 
d'Enginyeria 3 6 - 334 1.273 1.607 

Facultat de Ciències 
Biològiques 7 4 - 928 587 1.515 

Facultat de Ciències 
Matemàtiques 3 1 - 197 250 447 

Facultat de Farmàcia 3 4 1 1.576 681 2.257 
Facultat de Física 6 2 - 297 433 730 
Facultat de Química 4 1 - 418 427 845 

Campus Burjassot- Paterna 26 18 1 3.750 3.651 7.401 
Facultat de Ciències Socials 2 3 1 1.620 695 2.315 
Facultat de Dret 10 3 4 2.831 1.829 4.660 
Facultat d'Economia 9 5 2 2.709 2.509 5.218 
Facultat de Magisteri 4 2 - 2.819 785 3.604 

Campus de Tarongers 25 13 53 9.979 5.818 15.797 
Total Universitat de València 84 54 6 23.020 14.303 37.323 

1 Font: Datawarehouse de la UV (projecte Recull) en data 31/05/2019. 
2 No inclou els estudiants i estudiantes de programes d’intercanvi. 
3 El Doble Grau en Sociologia i Ciències Polítiques i de l’Administració Pública està compartit per la Facultat 

de Ciències Socials i la Facultat de Dret. El Doble Grau en ADE i Dret està compartit per la Facultat 
d’Economia i la Facultat de Dret. 
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Estudiants i estudiantes de grau de nou ingrés. Curs 2017-2018 

Centres 
Nou ingrés 

Dones Homes Total 
Facultat de Fisioteràpia 81 77 158 

Facultat d'Infermeria i Podologia 298 65 363 

Facultat de Ciències de l'Activitat Física i l'Esport 52 140 192 

Facultat de Filologia, Traducció i Comunicació 556 180 736 

Facultat de Filosofia i Ciències de l'Educació 314 113 427 

Facultat de Geografia i Història 198 250 448 

Facultat de Medicina i Odontologia 336 185 521 
Facultat de Psicologia 405 98 503 

Campus Blasco Ibáñez 2.240 1.108 3.348 

Escola Tècnica Superior d'Enginyeria 61 313 374 
Facultat de Ciències Biològiques 212 143 355 
Facultat de Farmàcia 310 146 456 
Facultat de Física 75 75 150 

Facultat de Ciències Matemàtiques 46 60 106 
Facultat de Química 76 88 164 

Campus Burjassot-Paterna 780 825 1.605 
Facultat de Magisteri 656 192 848 
Facultat de Ciències Socials 408 162 570 
Facultat de Dret 548 329 877 
Facultat d'Economia 643 592 1.235 

Campus de Tarongers 2.255 1.275 3.530 
Total Universitat de València 5.275 3.208 8.483 
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Estudiants i estudiantes de màster. Curs 2017-2018 

Centres Dones Homes Total 

Facultat de Fisioteràpia 30 19 49 
Facultat d'Infermeria i Podologia 30 3 33 
Facultat de Ciències de l'Activitat Física i l'Esport 17 38 55 
Facultat de Filologia, Traducció i Comunicació 157 54 211 
Facultat de Filosofia i Ciències de l'Educació 171 72 243 
Facultat de Geografia i Història 169 140 309 
Facultat de Medicina i Odontologia 154 89 243 
Facultat de Psicologia 437 114 551 

Campus Blasco Ibáñez 1.165 529 1.694 
Escola Tècnica Superior d'Enginyeria 91 178 269 
Facultat de Ciències Biològiques 122 93 215 
Facultat de Ciències Matemàtiques 31 47 78 
Facultat de Farmàcia 115 54 169 
Facultat de Física 56 68 124 
Facultat de Química 35 57 92 

Campus Burjassot- Paterna 450 497 947 
Facultat de Ciències Socials 164 82 246 
Facultat de Dret 561 371 932 
Facultat d'Economia 395 402 797 
Facultat de Magisteri 39 28 67 

Campus de Tarongers 1.159 883 2.042 
Servei d’Estudiants1 802 492 1.294 

Total Universitat de València 3.576 2.401 5.977 
1 El Servei d’Estudiants gestiona el Màster en Educació Especial, Màster en Gènere i Polítiques 

d'Igualtat i el Màster en Professor/a d'Educació Secundària. 
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Estudiants i estudiantes de pràctiques formatives externes. 
Curs 2017-2018 

Centres 
Pràctiques formatives 
externes integrades 

Pràctiques formatives 
externes voluntàries 

Dones Homes Total Dones Homes Total 

Facultat de Fisioteràpia 156 169 325 96 89 185 

Facultat d'Infermeria i Podologia 686 169 855 276 63 339 
Facultat de Ciències de l'Activitat 
Física i l'Esport 42 163 205 4 7 11 

Facultat de Filologia, Traducció i 
Comunicació 314 102 416 139 49 188 

Facultat de Filosofia i Ciències de 
l'Educació 485 72 557 11 5 16 

Facultat de Geografia i Història 111 76 187 58 48 106 

Facultat de Medicina i Odontologia 1.110 512 1.622 61 18 79 

Facultat de Psicologia 401 106 507 66 10 76 

Campus Blasco Ibáñez 3.305 1.369 4.674 711 289 1.000 

Escola Tècnica Superior d'Enginyeria 36 168 204 52 158 210 

Facultat de Ciències Biològiques 171 122 293 117 48 165 

Facultat de Farmàcia 246 98 344 109 26 135 

Facultat de Física 36 34 70 12 9 21 

Facultat de Ciències Matemàtiques 15 11 26 11 20 31 

Facultat de Química 50 53 103 24 21 45 

Campus Burjassot-Paterna 554 486 1.040 325 282 607 

Facultat de Magisteri  1.905 515 2.420 - - - 

Facultat de Ciències Socials 507 153 660 90 36 126 

Facultat de Dret 662 409 1.071 169 88 257 

Facultat d'Economia 495 424 919 311 242 553 

Campus de Tarongers 3.569 1.501 5.070 570 356 926 

Total Universitat de València 7.428 3.356 10.784 1.606 927 2.533 
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Estudiants i estudiantes d’intercanvi de grau1. Curs 2017-2018 

Centres 
Rebuts Enviats 

Dones Homes Total Dones Homes Total 

Facultat de Fisioteràpia 15 10 25 17 11 28 

Facultat d'Infermeria i Podologia 48 5 53 39 5 44 
Facultat de Ciències de l'Activitat Física i 
l'Esport 18 30 48 8 25 33 

Facultat de Filologia, Traducció i 
Comunicació 528 147 675 172 54 226 

Facultat de Filosofia i Ciències de 
l'Educació 73 12 85 51 20 71 

Facultat de Geografia i Història 58 30 88 45 44 89 

Facultat de Medicina i Odontologia 62 40 102 62 23 85 

Facultat de Psicologia 111 22 133 75 22 97 

Campus Blasco Ibáñez 913 296 1.209 469 204 673 

Escola Tècnica Superior d'Enginyeria 13 26 39 9 18 27 

Facultat de Ciències Biològiques 44 13 57 37 22 59 

Facultat de Farmàcia 71 27 98 75 30 105 

Facultat de Física 7 7 14 6 18 24 

Facultat de Ciències Matemàtiques 5 7 12 4 4 8 

Facultat de Química 14 11 25 6 9 15 

Campus Burjassot- Paterna 154 91 245 137 101 238 

Facultat de Magisteri 43 11 54 92 10 102 

Facultat de Ciències Socials 57 20 77 53 16 69 

Facultat de Dret 185 78 263 167 96 263 

Facultat d'Economia 437 259 696 280 207 487 

Campus de Tarongers 722 368 1.090 592 329 921 

Total Universitat de València 1.789 755 2.544 1.198 634 1.832 
1  Inclou els programes ERASMUS, SICUE (intercanvi entre Universitats Espanyoles) i Programes 

Internacionals (fora de la Unió Europea). 
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Titulats i titulades. Curs 2017-2018 

Centres 
Grau Màster 

Dones Homes Total Dones Homes Total 

Facultat de Fisioteràpia 73 74 147 23 12 35 
Facultat d'Infermeria i Podologia 225 59 284 23 1 24 
Facultat de Ciències de l'Activitat Física i 
l'Esport 34 145 179 11 22 33 

Facultat de Filologia, Traducció i 
Comunicació 377 116 493 83 32 115 

Facultat de Filosofia i Ciències de 
l'Educació 263 55 318 58 31 89 

Facultat de Geografia i Història 142 143 285 93 75 168 
Facultat de Medicina i Odontologia 228 115 343 79 35 114 
Facultat de Psicologia 328 97 425 199 37 236 

Campus Blasco Ibáñez 1.670 804 2.474 569 245 814 
Escola Tècnica Superior d'Enginyeria 35 136 171 30 71 101 
Facultat de Ciències Biològiques 184 125 309 86 64 150 
Facultat de Ciències Matemàtiques 19 34 53 16 21 37 
Facultat de Farmàcia 223 84 307 92 42 134 
Facultat de Física 43 71 114 38 53 91 
Facultat de Química 52 46 98 32 42 74 

Campus Burjassot- Paterna 556 496 1.052 294 293 587 
Facultat de Ciències Socials 309 105 414 57 25 82 
Facultat de Dret 655 399 1.054 306 161 467 
Facultat d'Economia 476 407 883 142 146 288 
Facultat de Magisteri  619 150 769 21 13 34 

Campus de Tarongers 2.059 1.061 3.120 526 345 871 
Servei d’Estudiants1 - - - 468 289 757 

Total Universitat de València 4.285 2.361 6.646 1.857 1.172 3.029 
1 El Servei d’Estudiants gestiona el Màster en Educació Especial, Màster en Gènere i Polítiques d'Igualtat i el 

Màster en Professor/a d'Educació Secundària. 
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Personal Docent i Investigador (PDI) i Personal d’Administració i 
Serveis (PAS) dels centres1. Plantilla ocupacional a 31/12/2018 

Centre 
PDI PAS 

Dones Homes Total Dones Homes Total 

Facultat de Fisioteràpia 81 52 133 11 4 15 

Facultat d'Infermeria i Podologia 147 72 219 10 11 21 
Facultat de Ciències de l'Activitat Física i 
l'Esport 12 63 75 12 6 18 

Facultat de Filologia, Traducció i 
Comunicació 137 151 288 26 18 44 

Facultat de Filosofia i Ciències de 
l'Educació 88 104 192 23 13 36 

Facultat de Geografia i Història 52 117 169 33 11 44 

Facultat de Medicina i Odontologia 322 465 787 81 32 113 

Facultat de Psicologia 194 97 291 34 18 52 

Campus Blasco Ibáñez 1.033 1.121 2.154 230 113 343 

Escola Tècnica Superior d'Enginyeria 38 146 184 19 16 35 

Facultat de Ciències Biològiques 70 101 171 53 20 73 

Facultat de Farmàcia 116 97 213 31 12 43 

Facultat de Física 29 111 140 27 24 51 

Facultat de Ciències Matemàtiques 20 59 79 12 7 19 

Facultat de Química 44 71 115 30 14 44 

Campus Burjassot- Paterna 317 585 902 172 93 265 

Facultat de Magisteri 111 137 248 19 20 39 

Facultat de Ciències Socials 90 99 189 19 8 27 

Facultat de Dret 179 239 418 50 16 66 

Facultat d'Economia 182 267 449 56 22 78 

Campus del Tarongers 562 742 1.304 144 66 210 

Total Centres 1.912 2.448 4.360 546 272 818 
1 En cada centre s’inclou el personal dels departaments, la secretaria del centre i la consergeria. 
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2.3.
Pressupost i liquidació

de l'exercici
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Pressupost i liquidació de l’exercici 2018 
Pressupost inicial 2018 Milers € 
Ingressos 351.267 

Taxes i altres ingressos 73.654 

Transferències corrents 258.466 

Despeses 351.267 
Despeses de personal 229.898 

Despeses corrents i de funcionament 58.626 

Inversions reals 50.964 
Font: Servei de Comptabilitat i Pressupost. 

Estructura dels Ingressos Liquidats en 2018 Milers € % s/total 
Operacions corrents 370.104 89,49 

Aportacions privades 91.654 31,45 
Aportacions públiques 278.450 68,55 

Operacions de Capital 43.458 10,51 
Transferències competitives 43.457 100,00 

Altres 1 0,00 

Total operacions no financeres 413.562 98,37 
Total operacions financeres 6.860 1,63 
Total Ingressos Liquidats 420.422 100 

Font: Servei de Comptabilitat i Pressupost. 

Resultat pressupostari 2018 Milers € 
Operacions no financeres 17.582 

Operacions amb actius financers 0 

Resultat pressupostari de l’exercici 17.582 
Operacions financeres 5.709 

Saldo pressupostari de l’exercici 23.291 
Superàvit de finançament de l'exercici 19.998 

Font: Servei de Comptabilitat i Pressupost. 

Tresoreria a 31/12/2018 Milers € 
En caixa i bancs 10.406 

Disposat en pòlisses de crèdit 0 

Total Net 10.406 
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Pressupost d’investigació 

Investigació: Memòria de recursos obtinguts 2018 Total 
Pressupost total d'investigació1 75.532.291 € 

Projectes del pla nacional R+D+I 12.694.911 € 

Projectes finançats per la UE 15.526.833 € 

Projectes d'investigació de la Generalitat 16.010.925 € 

Ajudes per a la formació de personal investigador 15.651.715 € 

Convenis d'investigació 11.900.305 € 
Programa propi d’ajudes i altres accions del Vicerectorat 

d’Investigació i del Vicerectorat d’Innovació i Transferència 3.747.601 € 

1 Total de recursos d'investigació obtinguts i gestionats pel Servei d'Investigació i Innovació. 
Font: Servei d’Investigació i Innovació. 
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Liquidació de l'exercici 2018 per programa 
pressupostari d'actuació 

Pressupost liquidat (obligacions reconegudes) 

1  PLA D'ACTUACIÓ DIRECTIVA VR. ORDENACIÓ ACADÈMICA I PROFESSORAT 
Programes Pressupostaris d'Actuació 2018 
Pla d'integració de persones amb discapacitat 7.113,76 

Total 7.113,76 

2  PLA D'ACTUACIÓ DIRECTIVA VR. D’ESTUDIS I POLÍTICA LINGÜÍSTICA 
Programes Pressupostaris d'Actuació 2018 
Ensenyament de grau 

Programa d'estudis 255.553,78 

Pràctiques curriculars 1.672.810,32 

Beques matrícula oficial de grau i postgrau UV 260.199,58 

Ensenyament de màsters oficials 

Programa de màsters oficials 2.389.729,34 

Programa de docència externa 109.650,79 

Doctorat 614.102,91 

Ensenyament de postgrau no oficial 7.954.918,86 

Programa de política lingüística 639.270,34 

Total 13.896.235,92 

3  PLA D'ACTUACIÓ DIRECTIVA VR. D’OCUPACIÓ I PROGRAMES FORMATIUS 
Programes Pressupostaris d'Actuació 2018 
Formació de personal i innovació educativa 

Pla de formació 397511,88 

Programa d’innovació educativa i d’edició de materials docents 471.646,08 

Serveis als estudiants i les estudiantes 
 Programa d’assessorament i dinamització dels 

estudiants i les estudiantes 452.924,82 

Altres ajudes a estudiants i estudiantes 225.164,94 
Pla d’incorporació d’estudiants i col·laboració 

 amb professorat de secundària 537.106,73 

Pràctiques externes 768.217,60 

Polítiques per a l’Excel·lència 173.293,25 

Total 3.025.865,30 
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4  PLA D'ACTUACIÓ DIRECTIVA VR. DE CULTURA I ESPORT 
Programes Pressupostaris d'Actuació 2018 
Activitat cultural i esportiva 

Patrimoni 1.020.227,81 

Promoció cultural 853.694,66 

Programa de publicació 610.209,20 

Programa d'esports 2.007.036,49 

Formació al llarg de la vida 

Extensió Universitària 108.168,90 

La Nau Gran 395.818,19 

Biblioteques 5.402.826,56 

Col·legi Major 1.371.073,03 

Total 11.769.054,84 

5  PLA D'ACTUACIÓ DIRECTIVA VR. ECONOMIA I INFRAESTRUCTURES 

Programes Pressupostaris d'Actuació 2018 
Infraestructures 

Programes d'inversions 3.323.473,85 

Reforma, Ampliació i Millora (RAM) 11.531.338,16 

Equipament docent i suport a la docència 694.994,48 

Eficiència energètica 700.472,98 

Total 16.250.279,47 

6  PLA D'ACTUACIÓ DIRECTIVA VR. INTERNALITZACIÓ I COOPERACIÓ 
Programes Pressupostaris d'Actuació 2018 
Internacionalització i Cooperació 

Mobilitat 6.912.057,95 

Internacionalització 665.004,60 

Solidaritat i Cooperació 937.499,02 

Total 8.514.561,57 
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7  PLA D'ACTUACIÓ DIRECTIVA VR. D’INNOVACIÓ I TRANSFERÈNCIA I DEL VR. 
D’INVESTIGACIÓ 
Programes Pressupostaris d'Actuació 2018 
Activitats d'investigació i transferència de coneixement 

Programa propi de promoció de la investigació i tecnologia 12.020.434,66 

Unitat de cultura científica i de la innovació 165.369,82 

Càtedres institucionals 48.808,20 

Programa propi d'infraestructures d'investigació 451.646,83 

Programes amb finançament extern 44.035.514,97 

Parc Científic 701.339,10 

Infraestructures finançades pel FEDER 4.735.378,43 

Programa de la estratègia de transferència 1.179.970,28 

Total 63.338.462,29 

8  PLA D'ACTUACIÓ DIRECTIVA VR. DE PROJECCIÓ TERRITORIAL I SOCIETAT 
Programes Pressupostaris d'Actuació 2018 
Participació i Projecció Territorial 652.374,85 

Total 652.374,85 

9  PLA D'ACTUACIÓ DIRECTIVA VR. D’IGUALTAT, DIVERSITAT I 
SOSTENIBILITAT 
Programes Pressupostaris d'Actuació 2018 
Polítiques d’igualtat i diversitat 120.136,14 
Programa de Prevenció 313.633,89 
Medi ambient i sostenibilitat 181.952,29 

Total 615.722,32 

10  PLA D'ACTUACIÓ DIRECTIVA VR. D'ESTRATÈGIA, QUALITAT I 
TECNOLOGIES DE LA INFORMACIÓ 
Programes Pressupostaris d'Actuació 2018 
Comunicació i imatge 

Programa de comunicació 230.806,16 
Programa Universitat-Societat 220.888,03 

Tecnologies de la informació 

Programes i recursos de suport a la recerca 1.012.419,38 
Programes i recursos de suport a l'ensenyament 1.424.812,20 

Programes i recursos de suport a la gestió i l'impuls a l'administració 
electrònica 913.121,94 

Programa de qualitat de l'ensenyament, la investigació i els 
serveis 369.462,13 

Planificació estratègica 53.093,99 

Total 4.224.603,83 
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11  PLA D'ACTUACIÓ DIRECTIVA DE SECRETARIA GENERAL 
Programes Pressupostaris d'Actuació 2018 
Òrgans col·legiats i processos electorals 72.982,42 

Total 72.982,42 

12  PLA D'ACTUACIÓ DIRECTIVA DE GERÈNCIA 
Programes Pressupostaris d'Actuació 2018 
Despeses generals de funcionament 

Òrgans 68.807,87 
Unitats de Campus 18.695.060,79 

Campus d'Ontinyent 428.908,91 
Centres i Departaments 5.361.072,08 

Serveis 1.176.022,61 
Altres despeses centralitzades 3.000.528,81 

Fundacions (a excepció d'encomanes 
de pràctiques i titols propis) 3.146.296,98 

Despeses financeres i amortització de passius financers 2.975.009,92 
Polítiques socials 51.165,98 

Total 34.902.873,95 

13  DESPESES DE PERSONAL 
Programes Pressupostaris d'Actuació 2018 
Personal Docent i Investigador 149.603.978,12 
Personal d'Administració i Serveis 80.162.805,42 

Total 229.766.783,54 

14  DESPESES PER COMPTE DE TERCERS 
Programes Pressupostaris d'Actuació 2018 
Despeses per compte de tercers. Beques salari GV 3.691.500,00 
Despeses per compte de tercers. Personal vinculat 
d'hospitals 4.507.260,34 

Despeses per compte de tercers. Altres 1.895.693,44 

Total 10.094.453,78 

TOTAL PRESSUPOST 397.131.367,84 
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3.
Resultats de la gestió 

ordinària dels serveis de 
la Universitat de 

València
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3.1.

Centre Internacional de Gandia
Delegació per a la incorporació a la 
Universitat
Observatori d'Inserció Professional 
i Assessorament Laboral (OPAL)
Servei d'Estudiants
Servei d'Extensió Universitària
Servei d'Informació i Dinamització 
d'Estudiants i Estudiantes (SeDi)

1.
2.

3.

4.
5.
6.

Àmbit de l'ensenyament
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3.1.1. 
Centre Internacional de Gandia 

El Centre Internacional de Gandia treballa per 
consolidar un espai universitari que aprofite tots els 
avantatges que la ciutat de Gandia ofereix, per fer 
del CIG-UV un centre de referència per a la 
formació d’estudiants amb l’oferta de postgraus i 
cursos; per a la formació permanent de 
professionals i per a la formació de majors de 50 
anys amb l’aposta per UNIMAJORS. El CIG-UV 
completa la seua presència a la comarca de la 
Safor amb activitats culturals obertes a la tota la 
ciutadania. La Universitat de València manté una 

intensa relació amb la ciutat de Gandia des de 1983 
mitjançant la Universitat d’Estiu, UNIMAJORS, i les 
activitats d’UNISOCIETAT adscrites al Vicerectorat 
de Projecció i Participació Territorial, i darrerament, 
amb la realització d’activitats universitàries al llarg 
de tot l’any, organitzades i coordinades pel Centre 
Internacional de Gandia de la Universitat de 
València (CIG-UV).  

El CIG-UV és un centre singular de la Universitat de 
València que naix a partir de l’acord de Consell de 
Govern de 29 d’abril de 2008. 

Principals resultats de la gestió ordinària 
El Centre de Gandia de la Universitat de València, a més d’impartir cursos a la Universitat d’Estiu, 
ofereix estudis de postgrau, formació acadèmica específica, formació contínua per al 
desenvolupament professional, la Universitat per als Majors, cursos d’extensió universitària, cursos de 
formació per al professorat no universitari, o la Universitat d’Hivern, entre d’altres. 

La Càtedra Cucó, adscrita al CIG-UV, realitza activitats anuals amb l’objectiu d’homenatjar la figura 
del prestigiós historiador valencià. 

A més d’aquesta oferta formativa, es duen a terme activitats, conferències, taules redones i jornades 
que es programen i realitzen al llarg de tot l’any, com ara les conferències UNISOCIETAT o els cursos 
d’urgències pediàtriques dirigits a la població en general, etc. 

Aquesta oferta formativa es completa amb una àmplia oferta cultural adreçada a tota la comarca de la 
Safor, que es concreta en concerts, exposicions, concursos de poesia i pintura, cinema en valencià, 
participació en la Fira de l’Estudiant i en la Fira dels Majors. 

El Centre de Gandia participa activament en l’organització de l’Espai d’Economia de la Safor, un espai 
per a la reflexió i el diàleg sobre la situació econòmica, financera i empresarial dels últims anys. 

A més, el CIG-UV fa present la Universitat de València a la comarca amb la participació en els 
esdeveniments i les activitats proposades per les entitats i els municipis de la comarca de la Safor. 

Formació 

Universitat d’Estiu 35 edició 
Universitat d’Estiu 35 edició amb el lema “A CAVALL ENTRE DOS SEGLES”, amb 11 cursos oferts, 7 
tallers i un seminari, i que va tenir una matrícula de 586 persones. L’oferta formativa de la UEG es 
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redones i conferències que es fan cada dia i espectacles de nit, com ara teatre, música en valencià, 
etc. 

Unimajors 
Formació per a majors de 50 anys amb un itinerari d’humanitats i ciències socials distribuïts en cinc 
cursos acadèmics: un primer cicle de tres cursos i un segon cicle de dos, completat amb el Seminari 
Permanent o s’ofereixen quatre assignatures quadrimestrals, on continuen els alumnes que ja han 
completat els dos cicles i volen continuar la formació. A més, un grup d’Espera Activa per als alumnes 
que no han pogut entrar en primer per falta de places. L’oferta UNIMAJORS es completa  amb 18 
optatives, de les quals cinc estan obertes a la ciutadania en general. 

Postgraus 
L’oferta de 2018: 

- Màster en Formació i Actualització de Professors d’Espanyol com a Llengua Estrangera
(tercera edició)

- Certificat d’especialització en Avanços en Pediatria (vuitena edició)

- Diploma en Gestió i Preservació de Documents Electrònics (cinquena edició)

- Certificat en Sistemes de Gestió de Documents (cinquena edició)

- Certificat en Documents Digitals i Arxius (cinquena edició)

- Certificat en Futur dels Documents Electrònics (cinquena edició)

- Winter School Bernhard Wilpert, organitzada pel màster Erasmus Mundus WOP-P

Altres activitats acadèmiques 

Universitat d’Hivern 
La Universitat d’Hivern es concreta en la realització de tres/quatre cursos pel febrer, amb el 
reconeixement de crèdits de lliure opció. L’oferta és la següent: 

1. Història de l’òpera a través de l’audició

2. Reptes de la societat digital: posthumanitat i postveritat (suspès)

3. Reflexions sobre el cinema espanyol

4. La civilització maia

Oferta formativa a la comarca 
El CIG-UV realitza una oferta formativa de temes d’interès general. Enguany, a la Casa de Cultura de 
Xeraco s’han realitzat les II Jornades sobre violència a l’escola, per l’abril.  S’han realitzat unes 
Jornades sobre les hortes històriques valencianes. 

Jornades 
El CIG-UV organitza jornades durant tot l’any, obertes al públic en general i a professionals de 
diverses disciplines. Enguany cal destacar l’organització en la Setmana de la Ciència de Gandia, que 
celebra la segona edició. 
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Activitats UNISOCIETAT 
El CIG-UV acull al llarg de tot l’any activitats proposades pel Vicerectorat de Participació i Projecció 
Territorial.  

A més, anualment s’organitza la trobada d’alumnes UNISOCIETAT. 

Formació per al professorat no universitari 
Al llarg de l’any, el CIG-UV manté una oferta formativa dirigida a aquest col·lectiu. 

Càtedra Cucó 
El CIG-UV té adscrita la Càtedra Cucó, que realitza un congrés biennal i unes jornades anuals a 
Gandia i té per objectiu homenatjar la figura del prestigiós historiador valencià. Enguany s’ha fet una 
conferència en el marc de la Universitat d’Estiu de Gandia. 

Erasmus Mundus-Winter School 
Des de fa set anys, el CIG-UV rep anualment els alumnes del màster Erasmus Mundus en Psicologia 
de la Universitat, dirigit pel professor José María Peiró. Cinquanta-cinc alumnes de diferents parts del 
món i 10 professors han conviscut aquest curs durant dues setmanes per acabar la formació del 
màster al CIG-UV.  

Actes institucionals 
Anualment, el CIG-UV lliura les beques i els diplomes als alumnes UNIMAJORS que han completat el 
primer i el segon cicles de l’itinerari.  

Acte inaugural de la UEG. 

Acte de cloenda de la Winter School Bernhard Wilpert, organitzada pel màster Erasmus Mundus 
WOP-P. 

Altres activitats culturals 
El CIG-UV disposa d’una àmplia oferta cultural que es concreta en: 

Concerts 
Els concerts que el CIG-UV realitza a Gandia són a càrrec de l’Orquestra Filharmònica de la UV a 
Gandia. Es fan tres concerts anuals: el concert d’obertura del curs, el concert de Nadal i el concert de 
fi de curs. 

Exposicions 
El CIG-UV acull al llarg de l’any exposicions adscrites a la Universitat de València: 

- Del 8 de novembre al 10 de desembre, el CIG-UV acull l’exposició “Territori valencià.
Territori runner”, organizada pel Vicerectorat de Projecció Territorial i Societat.

- El 30 de novembre s’inaugura l’exposició “Distopia”, de Juan Cuéllar. La visiten 600
persones. Es manté fins a l’11 de gener.
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Activitats obertes UEG 
Activitats obertes com ara conferències i taules redones. Cal destacar la conferència inaugural d’Ana 
Noguera i les conferències del jutge Joaquim Bosch, l’escriptor Antoni Puigverd, els periodistes Rosa 
Maria Calaf, Jesús Maraña i Lola Bañón, o el filòsof Ignacio Sánchez Cuenca. 

Altres activitats culturals. Relacions amb l’entorn 

Exposicions 
Fruit de la presència de la UV a Gandia, per mitjà del CIG-UV i el Vicerectorat de Participació i 
Projecció Territorial, s’han dut a terme exposicions en diversos municipis de la comarca de la Safor. 

L’Espai d’Economia 
Una oferta cultural consolidada a la comarca, en la qual diverses entitats arrelades al territori 
ofereixen mensualment una conferència o una taula redona sobre temes d’actualitat. Les entitats són: 
el Cercle d’Economia de la Safor, la UPV, L’Euram Mediterrani, el diari Levante-EMV i la Federació 
d’Empresaris de la Safor.  

XVII Fira de l’Estudiant 
El CIG-UV col·labora anualment en la Fira de l’Estudiant de Gandia amb un estand sobre informació 
d’estudis de la Universitat de València, on participen universitats de tot el país. L’afluència 
d’estudiants és molt important.  

V Fira dels Majors 
El CIG-UV organitza anualment la Fira dels Majors, on participen entitats locals i empreses i s’informa 
de les activitats realitzades al CIG-UV adreçades a les persones majors.  

Altres activitats 

Activitats nit UEG 
Música, cinema i teatre. Cal destacar les actuacions de Cristina Blasco, That Old Feeling, Els Jóvens, 
la Benimaclet Big Band o Escena Erasmus. 

AESCU 
Associació d’Estudiants i Simpatitzants de la Universitat. Els alumnes del centre s’han agrupat en una 
associació que realitza diverses activitats al llarg de l’any amb el suport del CIG-UV. 

Cor 
Els alumnes UNIMAJORS han format un cor de cant amb el suport del CIG-UV. 

Presentació de llibres 
El Centre de Gandia acull la presentació de llibres del professorat de la UV. 
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Magnituds destacades de la gestió ordinària 
En la taula següent figuren una sèrie d’indicadors que mostren l’activitat del CIG durant l’any 2018. 

Concepte Dones Homes Total 
Cursos Universitat d’Estiu - - 19 

Cursos - - 19 

Alumnat 439 147 586 

Unimajors 
Assignatures - - 30 

Assignatures optatives - - 18 

Alumnat assignatures troncals 388 248 636 

Alumnat assignatures optatives - - 608 

Total alumnat - - 1.244 

Postgrau 
Cursos - - 6 

Alumnat 45 18 63 

Altres activitats acadèmiques 
Activitats - - 10 

Matriculats - - 1.315 

Actes institucionals 
Actes - - 3 

Assistents - - +1.000 

Activitats culturals 
Activitats - - 35 

Assistents - - +8.000 

Altres activitats 
Activitats - - 14 

Assistents - - + 4.000 
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3.1.2. 
Delegació per a la incorporació a la 

Universitat 
 
Cada vegada és més necessari arbitrar mecanismes 
que faciliten a l’alumnat la incorporació als estudis 
universitaris, tant en benefici d’aquest col·lectiu, com 
per millorar l’eficiència del procés de l’ensenyament 
de grau. Per aquesta raó, la UV va posar en pràctica 
una sèrie de programes d’actuació encaminats a 
atendre la necessitat d’orientació d’estudiants dels 
nivells previs a l’universitari i a establir eines de 
col·laboració i informació adreçades al professorat 
de secundària, els orientadors de centres de 
batxillerat i equips directius. Accions que es duen a 
terme: Cooperació amb secundaria, Olimpíades: 
Biologia, Clàssiques, Economia, Filosofia, Física, 

Geologia, Geografia, Història, Matemàtiques, 
Química i Valencià, Laboratoris docents “Fes Ciència 
a la Universitat”: Biologia, ETSE-UV, Física, 
Química, Microscòpia Electrònica, Concursos: 
Concurs Experimenta (Física i Tecnologia), Disseny 
de pàgines web, Projecte empresarial en la Formació 
Professional, Debats a la Facultat de Dret i Filologia: 
Relats i Microrrelats Digitals, Activitats per als 
professors, orientadors i altres professionals de 
l’ensenyament. Coordinació de les proves d’accés i 
admissió a la universitat. 

Principals resultats de la gestió ordinària 

Olimpíades 
L’objectiu de les Olimpíades de la Universitat de València és estimular l’estudi de la biologia, la geologia, 
la geografia, la història, l’economia, la física, les matemàtiques, la química, les llengües clàssiques, la 
filosofia i el valencià entre els joves, premiar l’esforç i l’excel·lència acadèmica i servir de punt de trobada 
entre l’ensenyament secundari i la universitat. Enguany hi han participat un total de 320 centres i 1.546 
participants. 

Laboratoris docents “Fes ciència a la Universitat de 
València”  

Grups d’estudiants de secundària i batxillerat realitzen pràctiques als laboratoris de les facultats de 
Física, Química, Biologia i a l’Escola Tècnica Superior d’Enginyeria. 

Els objectius fonamentals d’aquestes activitats són:  

− Afavorir les relacions entre la Universitat i els centres d’ensenyament secundari. 

− Posar a la disposició d’estudiants i professors de batxillerat els recursos de les facultats de 
Biologia, Física, Química i de l’ETSE. 
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− Motivar els estudiants de batxillerat envers el treball experimental, realitzant experiències que 
contribuïsquen a millorar la comprensió de conceptes fonamentals. 

− Promoure els estudis de ciències biològiques, física, química i enginyeries, com ara la tecnologia 
industrial i la informàtica. 

Laboratoris docents Sol·licitants Participants Pràctiques realitzades 

Aula de Física 
Experimenta 726 571 

estudiants 
Mecànica 
Òptica 

Laboratoris docents 
“Gaudint de la química” 1.900 1.714 

estudiants 

Electrodeposició de coure 
Síntesi de niló 
Anàlisi qualitativa de contaminants 
en aigües 
Reaccions químiques 
demostratives 

Laboratoris docents “La 
biologia a les teues 
mans” 

1.518 734 
estudiants 

Microbiologia i zoologia 
Bioquímica i botànica 
Genètica i evolució 
Neurociència i paleontologia 

Tallers a l’Escola 
Tècnica Superior 
d’Enginyeria 

1.413 1.413 
estudiants 

Química i processos industrials 
Electrotècnia 
Taller de gestió de portals web 
Taller d’edició i publicació d’imatge 
i àudio digital 

Descobreix el món 
microscòpic  675 352 

estudiants 

Preparació de mostres per a 
microscòpia electrònica 
Microscòpia electrònica de 
transmissió 
Microscòpia electrònica de rastreig 
Microscòpia làser confocal 

8a edició Ciència ARA: 
per a alumnes d’Alt 
Rendiment Acadèmic 

141 89 estudiants 

Programa d’activitats científiques 
orientades a l’enriquiment curricular 
i desenvolupament d’altes 
capacitats dels estudiants 

MASTERCLASS IFIC 244 151 
estudiants 

Realització de dues Masterclass, 
una dedicada a l’experiment LHCb i 
una altra dedicada a l’experiment 
ATLAS 

III Taller de Fisioteràpia 
“Aprèn a cuidar 
l’esquena” 

16 16 estudiants Taller de estratègies per prevenir i
millorar les lesions de l’esquena 

Total 6.633 5.040 

Totes les activitats incloses en la relació anterior han tingut una demanda que duplica el nombre de 
places ofertes i, per tant, de participants. 
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Concursos 
Adreçats a estudiants de secundària, batxillerat i cicles formatius de la província de València. 

Concursos Característiques Participants 

XIII CONCURS
EXPERIMENTA 
(experiments 
i demostracions de 
física 
i tecnologia) 

Conjunt d’iniciatives destinades a promoure una millora 
de l'aprenentatge de la física. Posa una atenció especial 
en els fenòmens naturals i la familiaritat amb 
l’experimentació, a més dels múltiples desenvolupaments 
tecnològics basats en la física. 
El seu objectiu és posar de manifest algun principi físic o 
la seua aplicació pràctica. 

333 
estudiants 

CONCURS PROJECTE 
EMPRESARIAL EN LA 
FORMACIÓ 
PROFESSIONAL 

Elaboració d’un projecte empresarial en què s’exposa i 
s’explica una idea de negoci. Els treballs es fan en grups 
de 2-4 estudiants dirigits per un professor o una 
professora. 

121 
estudiants 

VIII CONCURS DE
DEBATS DE LA 
FACULTAT DE DRET 

Els participants redacten un escrit sobre el tema proposat 
en les bases. Les redaccions valorades positivament 
passen a la fase de debat, en què s’exposen arguments a 
favor i en contra del tema.  

87 
estudiants 

VI CONCURS DE
REDACCIÓ I
FOTOGRAFIA
FILOSÒFICA DE LA CV 

Els participants elaboren una redacció sobre el tema 
proposat. La comissió avaluadora tria un treball 
guanyador d’acord amb l’originalitat del plantejament i la 
coherència argumentativa, entre altres criteris. 

42 
estudiants 

CONCURS FILOLOGIA:
RELATS I RELATS 
DIGITALS 

- “Fins a l’infinit i més enllà”: elaboració d’un còmic en què 
un superheroi o una superheroïna salven els idiomes de
l’extinció final.
- “Una imatge, un idioma”: retrat d’un idioma o d’una
cultura amb una fotografia digital. En cada document final
s’inclou el títol, una breu descripció i la imatge.
- “Digues el que sents en 700 caràcters”: redacció d’un
poema de tema i rima lliures de 700 caràcters com a
màxim.
- “Tens un e-mail”: redacció d’un microrelat de tema lliure
de 1.500 caràcters com a màxim.
- “e-literatura: conta-ho d’una altra manera”: elaboració de 
relats digitals, de tema lliure i extensió màxima de 30
minuts, amb l’ajuda de un programa informàtic. L’ús de la
veu és obligatori.
Les llengües dels concursos són anglès, alemany, italià,
francès o portuguès.

95 
estudiants 

VI CONCURS
COMPRENDRE LA
SOCIETAT AMB LES 
CIÈNCIES SOCIALS 

Presentació d’un treball d’exploració i recerca sobre algun 
problema o conflicte social vinculat a les desigualtats 
socials detectats en l’entorn on s’exerceix l’activitat 
educativa del centre o, en general, en les societats 
contemporànies. 

30 
estudiants 

II ED. CONCURS
PROJECTES NATURA 

Desenvolupar projectes de ciències naturals per equips 
formats per estudiantat i professorat de diferents nivells 
educatius: universitat, secundària I primària. Els 
projectes poden ser una maqueta, un taller, un producte 
audiovisual, una experiència manipulativa, un itinerari 
didàctic… a través dels quals es dona a conèixer un 
fenomen o concepte de ciències naturals (biologia o 
geologia) i que tenen com a destinataris finals els 
alumnes de primària que hi participen. 

98 
estudiants 

Total 806 
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Jornades per a professorat 
Jornades formatives i informatives adreçades a professors, orientadors i altres professionals de 
l’ensenyament. 

− Jornades d’actualització científica: 

− Matinal de l’evolució (maig) 

− DoCiència: escola per a professorat de secundària 

− Jornada de química 

− Taller de fisioteràpia “Prevenció del dolor d’esquena a l’aula” 

− Seminari sobre activitats per estimular el talent precoç en matemàtiques i Reunió 
Nacional ESTALMAT 

− Jornades d’informació i orientació: 

− Sessions informatives a centres de batxillerat 

− Fòrum Liceu Francès 

− Jornada Col·legi Alemany 

Coordinació de proves d’accés i admissió a la universitat 
− Reunions de coordinació amb el professorat de secundària dels programes i la docència de 

matèries vinculades a les proves d’accés. 

− Informació a orientadors i professors en relació amb la prova d’accés a la universitat i els graus. 

− Orientació als estudiants de secundària sobre les matèries que són importants per als estudis 
de cada titulació. 
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Magnituds destacades de la gestió ordinària 
En la taula següent figuren una sèrie d’indicadors que mostren l’activitat de la Delegació durant el curs 
2017-2018. 

Concepte Total  
Nombre d’olimpíades 11 
Participants olimpíades 1.546 
Nombre de concursos 10 
Fes ciència a la UV  

Nombre de laboratoris docents 8 
Nombre de pràctiques 39 

Nombre de participants 4.889 
Nombre de jornades formatives i informatives 7 
Nombre de professorat participant en jornades 634 
Estudiants participants Olimpíada de Física  70 
Centres participants Olimpíada de Física 32 
Estudiants participants Olimpíada de Química  136 
Centres participants Olimpíada de Química 40 
Estudiants participants Olimpíada de Biologia  316 
Centres participants Olimpíada de Biologia 59 
Estudiants participants Olimpíada de Matemàtiques  78 
Estudiants participants Olimpíada d’Economia  241 
Centres participants Olimpíada d’Economia 60 
Estudiants participants Olimpíada de Clàssiques 146 
Centres participants Olimpíada de Clàssiques 41 
Estudiants participants Olimpíada de Filosofia 64 
Estudiants participants Olimpíada de Geologia 188 
Centres participants Olimpíada de Geologia 26 
Estudiants participants Olimpíada de Geografia 60 
Centres participants Olimpíada de Geografia 20 
Estudiants participants Olimpíada d’Història 71 
Centres participants Olimpíada d’Història 26 
Estudiants participants Olimpíada de Valencià 176 
Centres participants Olimpíada de Valencià 16 
Professors participants en la Matinal sobre Evolució 107 
DoCiència: escola per a professorat de secundària 16 
Taller de Fisioteràpia per a Professors 25 
Jornada de Química 126 
Seminari sobre activitats per a estimular el talent precoç de les 
Matemàtiques (ESTALMAT) 60 

Fòrum Liceu Francès 150 
Fòrum Col·legi Alemany 150 
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3.1.3. 
Observatori d’Inserció Professional i 

Assessorament Laboral 
L’Observatori d’Inserció Professional i Laboral 
(OPAL) és, en essència, un pont entre la formació i 
l’ocupació. El seu objectiu fonamental és potenciar la 
inserció laboral dels titulats i titulades de la 

Universitat de València desenvolupant les tasques 
necessàries amb la finalitat de relacionar de manera 
eficaç l’oferta i la demanda.

Principals resultats de la gestió ordinària 
L’Observatori d’Inserció Professional i Laboral (OPAL) de la Universitat de València (UV) té per objectiu 
potenciar la inserció laboral dels titulats de la institució. Per fer-ho, desenvolupa diferents eines i 
programes en les seues àrees d’actuació. 

Àrea d’Orientació 
A més de l’orientació individualitzada i de les sessions de formació i orientació col·lectives, durant el 
2018 l’OPAL ha col·laborat en els processos d’acreditació i verificació dels títols de grau i postgrau de 
la Universitat de València a través de l’elaboració d’informes tècnics d’ocupabilitat i mitjançant la 
participació en les entrevistes del Comitè Avaluador Extern per a la renovació de l’acreditació de títols. 

A més, al llarg de 2018 s’ha continuat desenvolupant el projecte Talent i capacitat a la Universitat, 
finançat per l’Obra Social La Caixa, amb l’objectiu de la inserció laboral dels discapacitats. En total, es 
van atendre 196 persones, amb les quals es van fer prop de 900 accions d’orientació, entre entrevistes 
i consultes, es va aconseguir la inserció de 38 persones i es van superar així àmpliament els objectius 
inicials del programa, 60 persones ateses i 12 insercions.  

Així mateix, l’Àrea d’Orientació elabora trimestralment el Butlletí en Línia de Recursos d’Orientació 
(BERO) amb l’objectiu de proporcionar informació sobre titulacions de la UV i continguts vocacionals i 
professionals als orientadors de secundària. 

Com a novetat en el 2018, es va començar un estudi pilot a l'Escola Tècnica Superior d'Enginyeria 
(ETSE), concretament en el grau d'enginyeria química, per a conèixer l'evolució en matèria 
d'ocupabilitat dels estudiants des del primer fins a l'últim curs. 

Àrea de Formació 
L’objectiu de l’Àrea de Formació és suggerir itineraris formatius i promoure la realització de cursos sobre 
competències professionals. L’any 2018, L’OPAL va tenir  una oferta d’onze cursos amb reconeixement 
de crèdits de participació universitària en els graus. La major part dels cursos té més d’una edició. 
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A més de la formació presencial, l’OPAL disposa d’una sèrie de tutorials en línia que proporcionen als 
estudiants eines útils per a la cerca de feina i també per a emprenedoria. 

D’altra banda, s’ha continuat impartint a través de l’aula virtual el curs d’ocupabilitat Tres passos cap a 
la teua inserció professional, associat a les pràctiques externes, en 39 titulacions de la Universitat de 
València. Enguany, el curs s’ha realitzat per primera vegada en les titulacions de ciències 
gastronòmiques i en el doble grau de ADE-Turisme. 

Àrea d’Ocupació / Borsa de treball i emprenedoria 
Durant l’any 2018, l’Observatori d’Inserció Professional i Assessorament Laboral (OPAL) va continuar 
l’activitat de fomentar la inserció laboral dels estudiants i titulats de la Universitat de València mitjançant 
l’Agència de Col·locació amb autorització 1000000066.  

A més, va dur a terme una nova edició del Fòrum d’Ocupació de la Universitat de València. En aquesta 
ocasió es va posar en marxa un nou model de l’acte, més específic per a cada facultat, en què la 
col·laboració és conjunta amb cada centre que ho sol·licite. Així, doncs, en l’any 2018 es va realitzar el 
Fòrum a la Facultat de Geografia i Història el 25 d’octubre, al qual van assistir 18 entitats, i a la Facultat 
de Farmàcia (campus de Burjassot) el 5 de novembre, al qual van assistir 17 empreses. Així mateix, es 
van tenir reunions amb els degans dels diferents centres de la UV per informar-los sobre el model de 
Fòrum i la conveniència de realitzar-lo als seus centres.  

El projecte Uniempren, primer portal de micromecenatge per al foment de l’emprenedoria entre joves 
universitaris, va rebre sis sol·licituds de projectes: un de micromecenatge, quatre necessitaven socis i 
un necessitava col·laboradors.  

Àrea d’Estudis i Anàlisi 
En primer lloc, l’any 2018 l’Àrea d’Estudis i Anàlisi es va iniciar la primera onada del sisè estudi 
d’inserció laboral de titulats i del tercer de graduats amb la recollida de dades (transversal i longitudinal). 

D’altra banda, es va publicar el segon estudi d’inserció laboral dels màsters oficials. 

Així mateix, la Universitat de València a través de l’OPAL va ser nomenada coordinadora del subgrup 
de treball de l’ANAQA per a la creació d’una guia d’autoavaluació en matèria d’ocupació i ocupabilitat.  

A més, l’àrea va oferir el suport tècnic requerit per la Unitat de Qualitat per a la renovació de l’acreditació 
dels títols de màster oficial avaluats el 2018 mitjançant l’elaboració d’informes d’ocupabilitat i de 
valoració de competències de les titulacions.  

Àrea d’Informàtica: pàgina web i base de dades 
La pàgina web de l’OPAL conté informació sobre recursos formatius i d’ocupació que ajuden els 
estudiants i els titulats a millorar les possibilitats d’inserció laboral. Al mes de setembre de 2018 es 
canvià la Web de l’OPAL al mateix entorn de la Universitat per facilitar l’accés i la interconnexió amb 
els estudiants i els titulats. El nombre de visites de la web de l’OPAL va ser de 40.191. Quant al portal 
d’eixides professionals, el nombre de visites del portal va ser de 11.164.  

Accions divulgatives de l’OPAL 
Durant l’any 2018, l’OPAL va canviar la seua marca per UVempleo, UVocupació, UVjob amb l’objectiu 
de facilitar l’accés i la interconnexió amb els estudiants i els titulats. A més, per tal de difondre els seus 
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serveis i activitats, l’OPAL ha fet presentacions i donat assessorament col·lectius a centres de la UV. 
També s’han enviat correus electrònics a tots els estudiants inscrits en la borsa de treball i s’ha continuat 
la difusió dels serveis i de l’activitat de l’OPAL mitjançant la pàgina web, els butlletins BERO (orientació), 
BUO (ocupació) i les xarxes socials amb la publicació de 19 notícies i 972 apunts. Les xarxes socials 
tenen  5.405 seguidors en Facebook, 1.938 en Twitter i 604 en Linkedin. Així mateix, l’OPAL ha estat 
present amb el seu pavelló propi en el Fòrum d’Ocupació de les Facultats de Geografia i Historia i  de 
Farmàcia. D’altra banda s’han fet contactes amb un total de 861 empreses. 

Organització interna de l’OPAL 

Certificació de qualitat 
L’any 2018 l’OPAL va adaptar el sistema de gestió de la qualitat (norma ISO 9001:2008) als 
requeriments de la nova versió de la norma (ISO 9001:2015), i va tenir  l’auditoria externa de l’empresa 
SGS ICS Ibérica. Es va renovar el certificat per als serveis següents: estudis d’inserció professional i 
de demanda d’ocupadors i servei d’assessorament laboral per als estudiants i els titulats de la 
Universitat de València.  

Formació 
Per a la millora contínua, el personal de l’OPAL va participar en activitats de formació contínua. A més, 
es va disposar de la col·laboració d’estudiants de pràctiques formatives. 
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Magnituds destacades de la gestió ordinària 
En la taula següent figuren una sèrie d’indicadors que mostren l’activitat de l’Observatori durant 2018. 

Concepte Dones Homes Total 

Dades generals d’utilització del serveis 
Usuaris registrats 1.611 938 2.549 

Telefonades rebudes - - 2.392

Correus electrònics rebuts - - 3.767

Visites a la web de l’OPAL - - 40.191

Orientació 
Entrevistes individuals presencials 851 475 1.326 

Entrevistes en línia 33 74 107 

Sessions grupals d’orientació - - 15 

Assistents a les sessions grupals d’orientació - - 308 

Butlletins trimestrals de recursos d’orientació - - 2 

Formació per a la inserció professional presencial 
Assistents 406 276 682 

Cursos totals - - 22 

Cursos sobre habilitats d’inserció professional - - 15 

Cursos de foment de l’emprenedoria - - 7 

Activitats de participació universitària 
Cursos - - 11 

Formació en línia. Tutorials 
Visites al tutorial Elaboració CV - - 4.464

Visites al tutorial Elaboració carta de presentació - - 2.453

Visites al tutorial Emprendre des de la universitat - - 550 

Visites al tutorial Entrevista de treball - - 616 
Visites al tutorial I després de la universitat, posa’t en 

marxa amb una cooperativa - - 258 

Formació en línia: curs associat a les pràctiques externes 
Curs Tres passos cap a la teua inserció professional1   - - 39 

Ocupació/emprenedoria 
Total empreses activades - - 2.418

Empreses registrades el 2018 - - 252 

Nombre d’ofertes de feina a l’agència de col·locació - - 780 

Nombre d’ofertes i convocatòries publicades - - 1.045

Insercions. Contractats - - 188 

Butlletí Universitari d’Ocupació (BUO) editats - - 2 

Empreses/institucions participants en el Fòrum d’Ocupació - 35
1 Nombre de titulacions en què s’imparteix el curs. 
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3.1.4. 
Servei d'Estudiants 

El Servei d’Estudiants és adscrit als Serveis 
Centrals Administratius i Econòmics de la 
Universitat de València i constitueix una estructura 
de gestió i assessorament centralitzada que, en 
dependència funcional del Vicerectorat d’Estudis i 
Política Lingüística, porta a terme una gestió que 
comprèn el conjunt d’activitats i de procediments 
relacionats amb els alumnes al llarg de la seua vida 
acadèmica. Depenent del Servei, l’Oficina de Plans 
d’Estudis (OPE) és l’estructura central que dóna 

suport tant al vicerectorat d’Estudis de Grau i 
Política Lingüística i al Vicerectorat d'Estudis de 
Postgrau com a les comissions que elaboren els 
plans d’estudis durant el període de transformació 
de les titulacions o d’implantació d’altres de noves. 
Entre les seues funcions hi ha la recopilació 
d’informació rellevant, l’assessoria i assistència 
tècniques, la revisió de la documentació i la seua 
preparació per a presentar la proposta final al 
Consell de Govern. 

Principals resultats de la gestió ordinària 
Durant el curs acadèmic 2017-2018, el Servei d’Estudiants s’ha encarregat en coordinació amb la 
Conselleria d’Educació i la resta de les universitats públiques valencianes de l’organització de les 
proves d’accés a la Universitat, així com dels processos d’admissió als graus (preinscripció) i de la 
coordinació de tot el procés de matrícula dels estudiants de la Universitat de València, de la gestió 
dels màsters en Professorat d’Educació Secundària, d’Educació Especial i de Gènere i Polítiques 
d’Igualtat; de la coordinació dels estudis de màsters i preinscripció; de la gestió dels estudis de 
doctorat mitjançant l’Escola Doctoral, de la gestió econòmica i de convenis i, finalment, dels títols 
propis, coordinats amb la Fundació ADEIT Universitat-Empresa. Les fites més rellevants assolides en 
2018 es poden resumir en els ítems següents.  

Organització i gestió administrativa de les proves  
d’accés a la universitat i dels processos 

d’admissió als estudis de grau 
La prova d’accés a la universitat del 2018 es va desenvolupar sota la supervisió de quinze tribunals i 
es van examinar, entre les convocatòries del juny i el juliol, un total de 6.234 estudiants. 

A les proves d’accés de majors de 25 anys, per a les quals es va nomenar un tribunal, hi van 
concórrer 339 aspirants. 

Quant a la prova d’accés a la universitat per als majors de 45 anys, s’hi van presentar 61 persones; i 
quant a l’accés per als majors de 40 anys, 49 persones hi presentaren la seua experiència 
professional perquè fora valorada. 

Una vegada processades les notes, gestió centralitzada també al Servei d’Estudiants, i publicades, va 
començar el procés de preinscripció, que va suposar el tractament de 12.253 sol·licituds en les 
diferents titulacions de la Universitat de València. 

Presentats per la Conselleria d’Educació els resultats d’admissió i l’adjudicació de les places 
corresponents, es van matricular els estudiants de nou ingrés. L’any 2018 es van matricular, per al 

Informe de gestió 2018

573.1.4.curs 2018-2019, un total de 8.483 nous estudiants. 



Oferta d’ensenyaments de postgrau oficials i propis 
Els ensenyaments oficials de postgrau estan conformats pels estudis de màster i doctorat, 
corresponents al segon i tercer cicles dels estudis universitaris. Juntament amb aquests, que 
constitueixen l’oferta acadèmica de caràcter oficial i que, per tant, condueixen a l’obtenció de les 
titulacions universitàries dels graus acadèmics de màster universitari i de doctorat, hi ha una oferta 
àmplia i estable de títols propis de postgrau. Aquests darrers, amb una tradició i un pes consolidat en 
el sistema universitari i singularment a la Universitat de València, completen l’oferta formativa en 
matèria de postgrau i cobreixen un sector que demana una formació més flexible i ajustada a les 
necessitats concretes d’un determinat perfil d’estudiants. 

Així doncs, l’oferta de màsters universitaris i doctorats de la Universitat de València durant el curs 
2017-2018 ha estat de 65 doctorats i 106 màsters, dels quals 22 són interuniversitaris i 2 tenen 
caràcter internacional. 

En relació amb els estudis propis de postgrau, s’han ofert 347 cursos corresponents al curs acadèmic 
2017-2018. 

Pel que fa al nombre d’alumnes matriculats en el curs 2017-2018, ha estat, en el cas d’estudis de 
màster, de 5.977 estudiants i, en els estudis de doctorat, 4.117. El nombre d’alumnes en títols propis 
durant el curs 2017-2018 ha estat de 6.159. 

Preinscripció i gestió dels estudis de postgrau 
En el procediment de preinscripció per a cursar els estudis de màster per al curs 2017-2018 s’han 
gestionat 8.486 sol·licituds, les quals s’han materialitzat en 3.925 matrícules de nou ingrés. Així, s’ha 
mantingut estable el nombre d’alumnes de nou ingrés respecte del curs anterior.  

En el procediment de preinscripció per a cursar els estudis de doctorat, s’han gestionat 1.775 
sol·licituds, que s’han concretat en 1.383 matrícules de nou ingrés. 

El Servei d’Estudiants és l’òrgan responsable, amb caràcter general, de la gestió dels estudis del 
màster universitari en Professor/a d’Educació Secundària, del màster universitari en Gènere i 
Polítiques d’Igualtat i del màster universitari en Educació Especial.  

D’altra banda, cal remarcar també que durant el 2018 s’han gestionat 6 expedients d’homologació a 
títol o grau de màster i 14 a títol de doctor.  

En relació amb els expedients d’estudi d’equivalència de titulats i titulades per universitats 
estrangeres i reconeixement del dret d’accés a cursar estudis de postgrau, s’han tramitat 1.027 
sol·licituds per a accedir a estudis de màster i 136 per a accedir a estudis de doctorat.  

Pel que fa a la convocatòria de premis extraordinaris de doctorat, durant el curs 2017-2018 se n’han 
presentat 136 sol·licituds. 

Així mateix, durant el curs 2017-2018 s’ha tramitat la lectura de 255 tesis. 

Assessorament tècnic i gestió relacionats amb la 
transformació de titulacions o la implantació d’altres noves 
Per tractar de garantir que els títols respecten les orientacions derivades de l’ANECA i responguen al 
Pla Estratègic de la Universitat, l’activitat principal i prioritària que ha portat a terme la Secció de Plans 
d’Estudis i Títols relacionada amb els plans d’estudis, ha estat assessorar als equips de govern de la 
Universitat, tants els dels centres, instituts, departaments, com l’equip rectoral, en matèries 
relacionades amb la gestió de noves propostes de plans d’estudis i amb possibles modificacions, tant 
d’estudis de grau, de màsters universitaris com de programes de doctorat, així com gestionar-les. 
També s’han encarregat del procediment per a la implantació de nous estudis a la Universitat de 
València, gestionant les noves propostes amb el Consell Social davant de la Conselleria d’Educació, 
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el Consell d’Universitats i el Consell de Ministres, així com de gestionar, en alguns casos, els 
expedients d’extinció d’algunes titulacions. Posteriorment, han col·laborat activament amb les 
comissions d’elaboració de plans d’estudis (CEPE), prenent com a base l’experiència d’informes 
d’altres titulacions o de l’anualitat anterior sobre les al·legacions que van haver de fer-se a l’ANECA.  

En la taula següent figuren una sèrie d’indicadors que mostren l’activitat de la secció durant el curs 
2017-2018. 

Secció Plans d’Estudis i Títols Total 
Expedients tramitats corresponents a estudis de grau 10 

Expedients tramitats corresponents a estudis de màster 25 

Expedients tramitats corresponents a estudis de doctor 8 

Tramitació de les sol·licituds de beca de diverses 
convocatòries del Ministeri d’Educació i de la Generalitat 

El curs 2017-2018 es van tramitar 22.900 beques de les convocatòries del Ministeri d’Educació 
(general i mobilitat) i 8.102 de la convocatòria de la Generalitat (general, salari i fi d’estudis). Així 
mateix, es van tramitar 215 sol·licituds de beca de col·laboració en departaments per a estudiants 
d’últim curs de segon cicle o de grau, també convocades pel Ministeri d’Educació, i 7 peticions de 
beca de la convocatòria del Govern basc per a estudiants amb veïnatge administratiu al País Basc. 

Convocatòries d’altres ajudes i beques 
D’altra banda, cal esmentar les tasques de gestió d’altres beques i ajudes a l’estudiantat. En aquest 
sentit, es poden diferenciar quatre blocs de convocatòries segons les persones destinatàries i la 
naturalesa de les beques i ajudes: les diverses convocatòries d’ajudes de matrícula específiques per 
a alumnes d’alguns màsters, la convocatòria d’ajudes de matrícula per als alumnes dels títols propis, 
ajudes a l’estudi per a estudiants de centres propis de la Universitat, i, per acabar, les ajudes de 
mobilitat Banco de Santander de la Universitat de València adreçades a professorat de títols 
interuniversitaris.  

D’aquestes convocatòries, en destaquen dues. D’una banda, la convocatòria d’ajudes de matrícula 
per a títols propis per a alumnes matriculats en el curs 2018-2019, que es va convocar al juny de 
2018 i a la qual s’han presentat 422 sol·licituds. L’import d’aquesta convocatòria puja a 157.694,20 
euros. D’altra banda, les convocatòries d’ajudes a l’estudi per a estudiants de centres propis, que es 
va convocar a l’abril de 2018 i a la qual s’han presentat 537 sol·licituds. L’import d’aquesta 
convocatòria puja a 562.000 euros. I finalment, les convocatòries d’ajudes a la mobilitat de 
professorat en els estudis de màster: se n’han realitzat dues convocatòries (segon quadrimestre del 
curs 2017-2018 i primer quadrimestre del curs 2018/2019). En el segon quadrimestre del curs 2017-
2018, s’ha finançat la mobilitat en 82 màsters, per un import adjudicat de 75.000 euros, a un total de 
1.866 col·laboracions de professionals externs.  

Expedició de títols universitaris (inclòs el Suplement 
Europeu al Títol) 

L’any 2018 es van expedir 10.952 títols oficials, 4.128 títols propis i 13.440 suplements europeus al 
títol (SET). S’ha habilitat una eina informàtica per a la càrrega de la informació necessària per a 
l’elaboració del SET corresponent als estudis que regula el Reial decret 1.393/2007, de 29 d’octubre, i 
s’ha mantingut contacte amb els centres i amb el Ministeri d’Educació a fi de completar el disseny de 
l’esmentat SET. 
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Gestió econòmica 
Pel que fa a l’Àrea de Gestió Econòmica i Convenis del Servei d’Estudiants, des d’aquesta unitat es 
gestiona la comptabilització de les despeses de funcionament corrent (capítol II), que generen 44 
estudis de màster, per un import d’1.442.127,05 euros durant l’exercici de 2018, i també les despeses 
per a beques específiques (capítol IV). Així doncs, des del Servei d’Estudiants es gestionen tots els 
expedients de pagament al professorat extern d’aquests màsters i també qualsevol despesa corrent 
imputable a les seues específiques. 

Convenis 
Durant el curs 2017-2018, s’han tramitat 28 expedients de convenis. D’aquests, 2 convenis 
corresponen a titulacions conjuntes internacionals de màster, 3 a dobles titulacions, 15 a 
col·laboracions amb altres entitats i 8 per al desenvolupament de títols propis. Pel que fa als convenis 
que afecten els estudis de doctorat, s’han subscrit, a més a més, 17 cotuteles. 

Altres funcions i activitats 
Finalment, altres funcions i activitats han estat les relatives a l’organització, en col·laboració amb els 
centres i el Servei d’Informàtica, de la matrícula dels estudiants de grau i tots els assumptes que se’n 
deriven: anul·lacions de matrícula (s’han tramitat 632 expedients en el curs 2017-2018), 
convalidacions, adaptacions i reconeixements de crèdits referents a trasllats d’expedients, aplicació 
de la normativa de permanència, actes de qualificacions, concessió de premis extraordinaris, 
expedició de diversos certificats, tant propis del Servei com d’altres unitats i organismes, organització 
i atenció al públic, assessorament a diversos òrgans i unitats, etc. 

Així mateix, s’ha completat la informació en la pàgina web dels graus, màsters i doctorats que han 
estat modificats amb les dades necessàries per a superar els processos de seguiment i acreditació i, 
en el cas dels estudis de doctorat, s’ha completat la informació de les fitxes amb els documents de 
verificació i els informes de l’ANECA. Així mateix, s’ha donat suport a l’elaboració d’una nova edició 
de la Guia de postgrau de la Universitat de València en col·laboració amb el SeDI, que comprèn tota 
l’oferta de màsters i doctorats oficials, i s’han publicat els plans d’estudis i les modificacions dels 
màsters en el BOE i en el DOCV. 

Escola de Doctorat 
Quant als estudis de doctorat, cal destacar la implementació del procediment de dipòsit de la tesi 
doctoral en línia, a través de l’aplicació de la SEU Electrònica de la Universitat de València. 
Tanmateix, s’han editat i publicat tot un seguit de guies adreçades als doctorands/andes i les 
comissions acadèmiques per tal de facilitar informació detallada de diferents qüestions acadèmiques i 
procedimentals dels estudis de doctorat: la Guia de preinscripció a doctorat, les guies de dipòsit de 
tesi, la Guia d’activitats transversals i la Guia d’estudis de doctorat. D’altra banda, tot el catàleg 
d’activitats transversals ha passat a oferir-se en modalitat en línia. 

Des del punt de vista normatiu, s’ha aprovat el Codi de bones pràctiques de l’Escola de Doctorat, amb 
l’objectiu de definir els principis inspiradors de la recerca universitària i la seua aplicació a l’Escola de 
Doctorat, aclarir les expectatives i responsabilitats dels membres de l’Escola i millorar les relacions de 
confiança entre l’Escola, la societat i els agents finançadors. 
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Erasmus Mundus  
El programa Erasmus Mundus és un programa de cooperació i mobilitat en el camp de l’ensenyament 
superior que va posar en marxa la Comissió Europea amb la finalitat de seleccionar estudis de màster 
i doctorat europeus que destaquen per constituir una oferta internacional de qualitat i per ser un pol 
d’atracció per a estudiants no europeus de països tercers. La Universitat de València disposa de dos 
màsters amb aquest segell: 

– Erasmus Mundus Master in Work, Organizational and Personnel Psycology, coordinat per la 
Universitat de València i dirigit pel professor José María Peiró. 

– Erasmus Mundus Master in Theoretical Chemistry and Computational Modelling. 

Magnituds destacades de la gestió ordinària 
En la taula següent figuren una sèrie d’indicadors que mostren l’activitat del Servei durant el curs 
2017-2018. 

Concepte Dones Homes Total 
Estudiants examinats de les PAU a la UV 3.687 2.547 6.234 
Estudiants examinats de les PAU majors de 25 i 45 anys 178 222 400 
Estudiants de grau matriculats per primera vegada 5.275 3.208 8.483 
Total estudiants de grau matriculats en la UV 24.867 15.104 39.971 
Beques MEC sol·licitades - - 22.900 
Beques MEC concedides - - 14.992 
Beques GVA sol·licitades - - 8.102 
Beques GVA concedides - - 2.213 
Títols de grau 4.315 2.371 6.686 
Títols de llicenciatura i diplomatura 203 120 323 
Títols de màster i doctor 2.382 1.561 3.943 
Títols propis 2.653 1.464 4.128 
SET de llicenciatura i diplomatura 116 80 196 
SET de grau i màster 8.314 4.930 13.244 
Oferta de programes de màsters oficials - - 106 

Alumnes de màsters oficials 3.576 2.401 5.977 

Oferta de programes de doctorat - - 65 
Alumnes de doctorat 2.281 1.836 4.117 

Tesis llegides 137 118 255  

Tesis amb menció internacional 53 35 88 
Programes Erasmus Mundus - - 2 

Alumnes títols propis (postgrau) 4.309 1.850 6.159 

Nombre de títols propis (postgrau) - - 347 
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3.1.5. 
Servei d'Extensió Universitària 

 
El Servei d’Extensió Universitària, en el marc de 
l’article 139 dels Estatuts de la Universitat de 
València, dependent del Vicerectorat d’Estudis i 

Política Lingüística, promou i realitza activitats de 
difusió i divulgació dels coneixements, la ciència i la 
cultura.  

Principals resultats de la gestió ordinària 
La gestió ordinària del Servei al llarg del curs acadèmic 2017-2018, pel que fa a les activitats de les 
seues línies tradicionals, ha sigut un reflex de la implantació dels nous plans d’estudis. 

En canvi, la formació al llarg de la vida, representada per La Nau Gran, continua la seua tendència de 
creixement, com passa també amb les inscripcions a l’Itinerari Saludable. 

Magnituds destacades de la gestió ordinària 
En la taula següent figuren una sèrie d’indicadors que mostren l’activitat del Servei durant el curs 2017-
2018. 

Concepte Dones Homes Total 
Nombre de cursos oferts de formació extracurricular - - 5 

Nombre d’alumnes de formació extracurricular:  96 76 172 

Altres activitats de formació extracurricular 1.176 616 1.792 
Accés a màsters oficials 14 4 18 

Capacitació lingüística 788 316 1.104 
Cursos zero 9 67 76 

Relacions de gènere 59 51 110 
Sostenibilitat 10 3 13 

Cursos biblioteques 296 175 471 

Nau Gran 
Itineraris La Nau Gran: Nombre d’itineraris - - 11 
Itineraris La Nau Gran: Nombre d’alumnes  792 481 1.273 

Itineraris La Nau Gran: Total lliurament diplomes 146 90 236 
Curs Nau Gran: Estudi General: Assignatures ofertes  - - 14 

Curs Nau Gran: Estudi General: Nombre d’alumnes 77 68 145 
En obert: nombre de cursos - - 68 
En obert: nombre d’alumnes 828 374 1.202 
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Concepte Dones Homes Total 
Passeig Saludable - - 1 

Passeig Saludable: Nombre de participants inscrits 706 471 1.177 
Nombre de conferències - - 5 
Assistents conferències 879 539 1.418 
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3.1.6. 
Servei d'Informació i Dinamització 

d'Estudiants i Estudiantes 
Aquesta unitat té per objectiu prestar serveis 
d’assessorament, informació, dinamització i formació 
als estudiants de la Universitat de València i als 

futurs universitaris, com també a altres col·lectius 
vinculats al món  de l’educació. 

Principals resultats de la gestió ordinària 
El Servei d’Informació i Dinamització (Sedi) és un servei plenament consolidat, al qual dóna suport la 
Delegació d’Estudiants en el desenvolupament de les seues polítiques. Aquesta unitat reparteix les 
seues tasques en dues grans seccions: 

Secció d’Informació i Orientació 
Ofereix atenció personalitzada a les oficines dels tres campus, coordina les assessories d’orientació 
personal i jurídica (conflictes acadèmics, habitatge, etc.). Elabora i difon informació d’interès universitari 
en diferents suports −com ara la Guia de grau o  la Guia de postgrau −, edita la revista FUTURA i 
gestiona programes i accions de difusió de l’oferta d’estudis de la Universitat, com el programa 
Conèixer, i assessora en matèria d’accés a la universitat i estudis superiors. També coordina el 
programa Mentors Tutoria entre Iguals. 

Secció de Participació, Dinamització i Formació 

Gestiona ajudes i programes de suport als estudiants, promou la participació, l’associacionisme i el 
voluntariat, dinamitza socioculturalment, organitza el Festival de Benvinguda de la Universitat, gestiona 
programes de formació com La Nau dels Estudiants. La Universitat de València participa des de l’any 
2014 en la Lliga de Debat de Secundària i Batxiller de la Xarxa Vives. 

El 2018 la Universitat de València va tornar a prendre part en la Lliga de Debat Universitària de la Xarxa 
Vives.  

Promoció de la participació, l’associacionisme i el 
voluntariat 

En relació amb la gestió del Cens d’associacions i col·lectius d’estudiants i estudiantes, al llarg del 
curs 2017-2018 s’hi van incorporar 25 associacions noves. Cal destacar que la majoria d’aquestes 
noves entitats són de caire sociocultural o centrades en la creació i difusió cultural i artística. 

Pel que fa al suport a les associacions i col·lectius d'estudiants, s'ha mantingut el servei 
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reunions del Sedi de Blasco Ibáñez ha sigut utilitzada per associacions i les ajudes a projectes per 
activitats socioculturals associacions i col·lectius han servit per finançar un total de 31 projectes 
d'activitats i socioculturals, 5 de les quals mitjançant la convocatòria específica per a projectes 
d’estudiants que s’emmarca en la celebració de "Març per la Igualtat" en col·laboració amb la 
Unitat d’Igualtat de la UV. Els representants d'estudiants al Claustre, i les seues associacions i 
col·lectius, han tingut el suport de les ajudes específicament destinades a les seues activitats. En el 
marc del programa "Una Nau de Solidaritat" s’han finançat 10 projectes de cooperació i solidaritat 
realitzats per col·lectius i associacions. A més a més, han continuat els Tallers de Dinamització del 
Voluntariat Universitari, estructurats en 10 àrees de formació: Promoció de les dones, Menors en 
situació de risc, Racisme i immigració, Prevenció i tractament de l’addicció a drogues, Cooperació, 
solidaritat i educació per al desenvolupament, Persones d’edat avançada, Voluntariat discapacitat, 
Voluntariat ambiental, Voluntariat cultural i Diversitat afectivosexual i de gènere. En els tallers han 
participat un total de 627 estudiants, incloent el programa CAPSA i els participants en la campanya de 
donació de sang.  

Durant l’any 2018 el Sedi s’ha implicat en el Programa CAPSA i ha gestionat la formació dels estudiants 
que participen en el Programa Aprenentatge Servei, que té el suport del Centre de Formació i Qualitat 
“Manuel Sanchis Guarner” i del Vicerectorat de Polítiques de Formació i Qualitat Educativa. 

En la implementació del Campus Sostenible, s’ha reactivat el programa de Voluntariat 
Ambiental/Campus Sostenible de la Universitat de València, juntament amb el Servei de Prevenció i 
Medi Ambient, amb estudiants implicats en accions sobre la gestió de residus, l’estalvi d’energia i 
recursos, el comerç just i consum responsable i la protecció de l’entorn natural.  

Dinamització sociocultural 
Pel que fa als programes de dinamització socioculturals, es consolida el nombre de participants en 
els diferents programes específics: 56 projectes presentats (5 projectes seleccionats), Parlem d’Art, 10 
projectes presentats (10 projectes seleccionats), i premis d'Escriptura de Creació, 108 (6 guanyadors i 
5 finalistes). Quant al Festival de Benvinguda, el Sedi ha renovat el seu compromís amb la difusió de 
la cultura al si de la Universitat amb la col·laboració d’altres serveis i centres dedicats a aquesta tasca 
en la nostra institució. Durant l’edició 2018 s’han realitzat diversos actes que han servit per mostrar a 
tota la comunitat les opcions de participació cultural al si de la Universitat de València com la 
col·laboració en la XXIII Mostra de Teatre Universitari i en diferents actes de Benvinguda en l’extensió 
d’Ontinyent. Enguany s’ha tornat a realitzar el Concert de Benvinguda a la Plaça de Bous amb Smoking 
Souls, Tremenda Jauria, Rural Zombies i La Habitación Roja. Tots han convocat prop de 2.000 
persones i s'ha donat suport a Pobresa Zero, com en altres edicions. I s’ha realitzat un concert al Col·legi 
Major Rector Peset. 

La Delegació d’Estudiants, mitjançant el Sedi i en col·laboració amb el Centre de Transfusions de la 
Comunitat Valenciana, col·labora en la Campanya de Donació de Sang a la Universitat de València. 
Els estudiants hi participen com a col·laboradors als tres campus. 

Gestió de serveis i programes de suport personal als 
estudiants 

Pel que fa als programes de suport als estudiants i estudiantes, el Sedi ha continuat prestant, a través 
de professionals, l’assessorament en matèria psicològica, sexològica i jurídica. Durant l’any 2018, 
sols l’Assessoria Psicològica, Sexològica i Psicoeducativa ha rebut 541 consultes d’estudiants. A més 
a més, durant l’any 2018 l’assessoria jurídica per a estudiants ha rebut un total de 86 consultes. Així 
mateix, es mantenen diversos programes d’ajuda a la cerca d’habitatge (borsa d’habitatge) i la base 
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de dades per a la borsa d’habitatge; durant l’any 2018 hi ha hagut 142 pisos per a compartir, 141 pisos 
per a llogar i 122 habitacions per a llogar.  

Per acabar, pel que fa a les ajudes destinades a la mobilitat (borses de viatge 2018, programa de 
mobilitat Drac Estiu 2018, programa de mobilitat Drac Formació Avançada 2018), els programes de 
mobilitat es consoliden i continua augmentat la demanda en les ajudes a la iniciació a la investigació. 

Gestió de programes de formació i d’accions educatives 
no formals 

L’Espai de Formació La Nau dels Estudiants és el programa que el Sedi destina a desenvolupar 
accions educatives mitjançant les quals els estudiants puguen accedir a coneixements pràctics i 
recursos per al desenvolupament de la seua vida, tant acadèmica com personal i professional. 

La Nau dels Estudiants ha generat 21 accions formatives sobre recursos per a l’estudi, comunicació 
per a l’estudi, informàtica i multimèdia, així com tallers relacionats amb el Pla d’Igualtat i Campus 
Sostenible. Durant l’any 2018 se’n van realitzar 2 edicions amb un total de 477 participants. La Nau 
dels Estudiants inclou la Formació per a Representants d’Estudiants. A aquest curs van assistir 20 
estudiants amb la condició de representants d’estudiants en òrgans estatutaris de la Universitat. .La 
segona Trobada de Representants es va a celebrar a Febrer i varen participar 47 representants. 

Una altra acció formativa dins La Nau dels Estudiants són els tallers de l’Aula Oberta d’Escriptura 
Creativa, que es va concretar en 7 accions amb 120 participants. Aquesta activitat se centra en la 
creació literària en els àmbits de la narrativa, el teatre, la poesia i el guió de curtmetratge. 

La Universitat de València va participar en la Lliga de Debat de Secundària i Batxillerat, una competició 
en la qual diversos equips d’estudiants de 4t d’ESO, batxillerat i cicles formatius (d’edats entre 15 i 18 
anys) de diferents centres docents debaten sobre un tema polèmic i d’actualitat. L’activitat aporta un 
espai de formació en el qual els estudiants aprenen a parlar en públic, a fer equip i a saber argumentar 
sobre un tema tant a favor com en contra, utilitzant el català com a llengua vehicular. La Lliga naix a 
partir de l’experiència de la Lliga de Debat Universitària sota l’impuls de la Xarxa Vives i de la Federació 
Escola Valenciana. 

La participació de la Universitat en la Lliga de Debat Universitària de la Xarxa Vives ha comportat la 
realització, des d’octubre a desembre del 2018, del curs preparatori sobre debat i argumentació: Parlem 
en públic, com exposem els nostres arguments. Amb els participants d’aquest curs i altres participants 
d’edicions anteriors,  es  celebra la fase local de la Lliga de Debat Universitària de la Xarxa Vives. 
D’aquesta competició interna es va fer la selecció dels 5 estudiants que representaran la Universitat de 
València en la competició interuniversitària que es farà a Barcelona a l’abril de 2019. Al curs preparatori 
van participar un total de 37 estudiants i a la fase local de la Lliga de Debat participaren 23 estudiants. 

Així mateix, s'han gestionat 11 grups en què s’han format 424 estudiants com a nous mentors en el 
programa Entreiguals, en què han participat 438 mentors de primer i 3.204 mentoritzats de primer i 
178 mentors incoming amb 1.533 mentoritzats incoming.  

Atenció personalitzada 
A les oficines obertes a l’atenció al públic situades als tres campus de la Universitat de València, el Sedi 
atén de manera personalitzada les consultes sobre estudis, titulacions, accés, matrícula i gestió que 
plantegen els estudiants i les estudiantes. Les consultes són ateses i resoltes personalment a les 
oficines o bé a través d’altres vies com ara el correu electrònic (5.354 consultes), el correu postal i el 
telèfon.  
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Durant l’any s’ha consolidat l’atenció dos dies de la setmana de l’Assessoria Psicològica, Sexològica 
i Psicoeducativa a l’oficina del Sedi del campus dels Tarongers. 

Serveis web i xarxes socials 
Actualització de diversos apartats en el perfil d’estudiants UV i futurs estudiants de la web corporativa, 
així com inserció de novetats en els dos perfils. Presència en Facebook, Twitter i Instagram. 

Edició de materials informatius i divulgatius 
El Sedi fa un gran esforç en l’elaboració i l’edició de diversos instruments informatius, que distribueix 
entre els futurs universitaris en les diverses accions del programa Conèixer, amb un total de 37.800 
exemplars (guies, revistes, programes de mà, llibretes i fullets) durant el període. 

A més, edició de material informatiu per a suport d’altres programes i accions, amb un total de 42.477 
exemplars (cartells, fullets, guies, etc.) 

Programa Conèixer 
El programa Conèixer ofereix informació sobre els estudis, el sistema d’accés i la variada oferta de 
serveis de la Universitat de València als futurs estudiants universitaris i a les seues famílies, i també al 
personal d’orientació, tutoria i professorat dels centres d’ensenyament secundari. El coordina el Servei 
d’Informació i Dinamització (Sedi), amb la participació de tots els centres de la Universitat.  

A la Jornada d’Informació van assistir 223 orientadors i orientadores. 

Respecte a les visites guiades, en aquesta edició el nombre de centres inscrits ha sigut de 294 i el 
nombre d’estudiants que han visitat la Universitat de València ha sigut de 14.493, amb una difusió pels 
centres de secundària de la Comunitat Valenciana –de titularitat pública i privada–, a més d’alguns 
centres de les Illes Balears i de províncies limítrofes com Conca, Terol i Albacete. 

L’acció, adreçada als futurs estudiants i les seues famílies, és la del Dissabte d’Informació que va tenir 
lloc el 16 de juny, i enguany hi ha hagut 190 assistents. 

A més, el Sedi ha participat en la 12a edició del Saló Unitour. Fira d’Universitats, que va tenir lloc el 24 
de gener de 2018 a l’Hotel SH Valencia Palace, on hi havia tècnics d’aquest Servei que atengueren 
consultes d’estudiants (i també de les seues famílies) d’últim curs de batxillerat. Aquests estudiants 
provenen de centres d’ensenyament secundari als quals l’organització ha donat cita prèvia. També s’ha 
col·laborat amb aportació de materials informatius a XVIII Fira de l’Estudiant Gandia (2 al 4 de maig 
2018), Fira de l’Estudiant de Xàtiva (24 d’abril), Fires de l’Estudiant Orient’ 2018 a: Alzira, Almassora, 
Tavernes Blanques, Dènia, Carcaixent, Catarroja, Alginet, Montcada i Benidorm.  
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Magnituds destacades de la gestió ordinària 
En la taula següent figuren una sèrie d’indicadors que mostren l’activitat del Servei durant el curs 2017-
2018. 

Concepte Dones Homes Total 
Publicacions adreçades a l’estudiantat 

Nombre de publicacions - - 9 

Nombre d’exemplars - - 60.975 

La Nau dels Estudiants i les Estudiantes 
Nombre de cursos - - 21 

Nombre de participants 477 

Formació de representants 20 

II Trobada de Representants 47 

Aula Oberta d’Escriptura Creativa 
Nombre de cursos - - 7 

Nombre de participants - - 120 

Lliga de Debat Universitària de la Xarxa Vives 
Curs preparatori: Parlem en públic com exposem els 

nostres arguments 37 

Fase local  de la Lliga de debat Universitària de la 
Xarxa Vives 23 

Nombre de projectes activitats socioculturals - - 26 
Nombre de projectes del programa Març per la 
Igualtat - - 5 

Nombre projectes cooperació - - 13 

Serveis d’habitatge 
Oferta de pisos per a compartir - - 142 

Oferta de pisos per a llogar - - 141 

Oferta d'habitacions en règim de lloguer - - 122 

Nombre de noves associacions i col·lectius - - 25 
Nombre de persones usuàries de l’Assessoria 
Universitària Jurídica 35 51 86 

Nombre de persones usuàries de l’Assessoria 
Universitària d'Orientació Sexològica i Psicològica 388 153 541 

Programa Entreiguals - participants 
Nombre mentors: primer curs - - 411 

Nombre mentoritzats: primer curs - - 3.851 

Nombre mentors: incoming - - 216 

Nombre mentoritzats: incoming - - 1.797 

Nombre d’associacions i col·lectius - - 94 

De representació - - 17 

Acadèmics i/o científics - - 30 

De creació i difusió cultural i artística - - 13 
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Concepte Dones Homes Total 
Socioculturals - - 32 

De temps lliure - - 2 
Programa de formació del voluntariat universitari 
(cursos i participants) 

Menors en situació de risc 21 1 22 

Voluntariat ambiental 15 8 23 

Racisme i immigració 19 2 21 

Cooperació, solidaritat i educació al desenvolupament 12 3 15 

Promoció de les dones 30 0 30 

Prevenció i tractament de l’addicció a drogues 21 5 26 

Voluntariat cultural 3 2 5 

Persones d’edat avançada 10 3 13 

Voluntariat discapacitat 11 3 14 

Diversitat afectivosexual i de gènere 22 9 31 

Programa CAPSA Aprenentatge Servei 13 10 23 

Participants en la campanya de donació de sang 56 22 88 
Ajudes concedides a associacions i col·lectius 
d’estudiants - - 61 

Associacions i col·lectius d'estudiants de la UV (2n 
termini convocatòria 2017) - - 15 

Associacions i col·lectius d'estudiants de la UV (1r 
termini convocatòria 2018) - - 23 

Associacions i col·lectius d'estudiants amb 
representació al Claustre 2017 - - 15 

Ajudes associacions i col·lectius d'estudiants de la UV 
per activitats per la setmana d’igualtat 2018 - - 8 

Jornada d’informació, orientadors/ores participants 181 42 223 

Centres inscrits en les visites guiades - - 294 
Preuniversitaris que han participat en les visites 

guiades - - 14.493 

Setmana de benvinguda 2018 

Nombre de concerts - - 2 

Participants en els concerts - - 2.000 

Nombre de representacions teatrals - - 5 

Participants en les representacions teatrals - - 500 

Programes de dinamització cultural 
Participants mostra de joves creadors art públic-

universitat pública 36 35 71 

Participants Parlem d’Art 6 4 10 
Participants premis d’escriptura de creació 52 56 108 

Tipus d’ajudes a l’alumnat 
Sol·licituds borses de viatge (2n termini conv. 2017/1r 

termini conv. 2018) 150 83 233 

Ajudes concedides borses de viatge (2n termini conv. 
2017/1r termini conv .2018) 135 72 207 
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Concepte Dones Homes Total 
Sol·licituds Programa de Mobilitat Drac Estiu (2018) 15 16 31 

Ajudes concedides Programa de Mobilitat Drac Estiu 
(2018) 13 15 28 

Sol·licituds Programa Drac Formació Avançada (3r 
termini 2017 i 1r i 2n termini 2018) 10 11 21 

Ajudes concedides Programa Drac Formació Avançada 
(3r termini 2017 i 1r i 2n termini 2018) 9 10 19 

Sol·licituds borses de viatge per a activitats de 
cooperació i solidaritat 17 10 27 

Ajudes concedides borses de viatge de cooperació i 
solidaritat 17 7 24 

Sol·licituds ajudes per a la iniciació a la investigació 147 105 252 
Ajudes concedides per a la iniciació a la investigació 20 20 40 

Xarxes socials    

Sedi Facebook (seguidors)   2.509 

Sedi Twitter (seguidors)   1.139 

Futura Facebook (seguidors)   818 

Futura Twitter (seguidors)   236 

Benvinguda Facebook (seguidors)   3.310 

Benvinguda Twitter (seguidors)   326 

Benvinguda Instagram (seguidors)   692 

Mostra Art Públic Facebook (seguidors)   275 
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3.2.
Àmbit de la investigació i 

transferència de 
coneixements

Col·lecció Espanyola de Cultius 
Tipus (CECT)
Parc Científic
Servei Central de Suport a la 
Investigació Experimental (SCSIE) 
Servei d'Investigació i Innovació
Unitat de Cultura Científica i de la 
Innovació
Unitat de Suport als Instituts 
Universitaris de Burjassot-Paterna 
Unitat de Suport als Instituts 
Universitaris de Tarongers

1.

2.
3.

4.
5.

6.

7.
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3.2.1. 
Col·lecció Espanyola de Cultius Tipus 

(CECT) 
 
La col·lecció Espanyola de Cultius Tipus (CECT) és, 
des del 1991, un servei general de la Universitat de 
València que depèn del Vicerectorat d'Investigació i 
proporciona i és l'únic centre de recursos microbians  
(mBRC) públic a Espanya que actua com a dipositari 
i proveïdor de bacteris, arqueus, llevats i fongs 

filamentosos. Actualment es troba al Parc Científic 
de la Universitat i compleix els requisits com a 
autoritat internacional de Dipòsits de 
microorganismes de patents, d'acord amb el tractat 
de Budapest (IDA, 1992). 

Principals resultats de la gestió ordinària 

Serveis oferts 
El 2018, la CECT ha ofert els serveis de: 

– Subministrament de soques en diversos formats (incloent DNA), per a diverses finalitats, i 
treballs de recuperació i conservació. 

– Serveis com ara: 

– Identificació i anàlisi filogenètic. 

– Caracterització fenotípica i molecular. 

– Serveis d’aïllament i conservació. 

– Dipòsit de soques al catàleg públic, sota el tractat de Budapest o de categoria restringida. 

– Consultoria i formació especialitzada. 

Accions rellevants de la gestió 
El 2018, la CECT va superar satisfactòriament l’auditoria de seguiment, de la norma ISO 9001:2015, 
l’abast de la qual és: “Dipòsit, preparació, venda i distribució de microorganismes: bacteris, arqueus, 
llevats, fags i fongs filamentosos. Serveis d’identificació, caracterització i conservació de 
microorganismes”. 

L’activitat de la CECT va estar vinculada, a través de la directora, Rosa Aznar, a 6 projectes 
d’investigació, 3 de finançats pel MINECO i altres 3 de finançats per l’Instituto Nacional de Investigación 
y Tecnología Agraria y Alimentaria (INIA). A més, el 2018 ens van concedir una ajuda de Fons Feder 
de la Generalitat Valenciana per a l’adquisició d’un equip MALDI-TOF MS i el projecte europeu EOSC-
Life, que començarà el 2019. 
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A més, el personal de la CECT va col·laborar en un total de 18 publicacions científiques, així com en la 
direcció de treballs d’investigació. 

També van assistir a diferents congressos i reunions científiques, nacionals i internacionals, a més de 
simposis sobre infraestructures d’investigació. 

S’ha aconseguit la seqüenciació genòmica de 77 soques de la col·lecció mitjançant la participació en el 
projecte internacional GEBA III. 

El personal de la CECT participa en la infraestructura d’investigació MIRRI que ha estat presentada a 
la Comissió Europea amb data 5 de desembre de 2018 per establir-se com a MIRRI-ERIC. La directora 
de la CECT és vicepresidenta de l’Interim National Coordinators Forum, òrgan que coordina la creació 
del MIRRI-ERIC.  

El Consell Assessor de la CECT es va reunir el 18 d’abril de 2018, i continuen les relacions amb 
MINECO per tractar temes relacionats amb la participació de la CECT-UV en MIRRI i amb la 
Subdirecció General de Medi Natural (Ministeri per a la Transició Ecològica) i la Conselleria 
d'Agricultura, Medi Ambient, Canvi Climàtic i Desenvolupament Rural, Direcció General de Medi Natural 
i d'Avaluació Ambiental per tractar temes relacionats amb el protocol de Nagoya. 

Activitat externa d’utilització de la CECT 
La cerca en les bases de dades SCOPUS i PubMed indica que les soques CECT van ser citades, 
almenys, en 71 publicacions científiques el 2018. 

L’any 2018, la CECT va facturar un total de 419.015,38 € (sense IVA). L’any 2017, la facturació total va 
ser de 374.420,98 €.  

Patents publicades que contenen soques CECT 
(interfície Latipat-Espacenet) 

D’acord amb la interfície Latipat, el 2018 es van publicar 11 patents que contenen 13 soques dipositades 
a la CECT. 

Altres activitats de difusió 
– Difusió activa mitjançant xarxes socials: twitter, facebook, linkedIn.

– Participació en la jornada d’Expociència (10a edició), Parc Científic de la Universitat de
València, 26 de maig.

– Col·laboració habitual en el butlletí electrònic Noticias SEM.

– Publicació en SEM@FORO, revista semestral de la SEM.

– Participació en la 5a reunió anual de la Red Española de Bacteriófagos y Elementos
Transductores (FAGOMA) a Alcalá de Henares. 22-23 octubre.

Altres activitats rellevants 
– Organització de la Jornada sobre Aspectos Legales del Uso de Recursos Microbianos. Madrid.

7 juny.
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– Participació en la Second WIPO Meeting of Representatives of International Depositary
Authorities under the Buddapest Treaty on the International Recognition of the Deposit of
Microorganisms for the Purposes of Patent Procedure. Tepatitlán de Morelos, Jalisco (Mèxic).
4-5 setembre.

– Organització de la Jornada sobre Utilización de Recursos Genéticos en el Marco del Protocolo
de Nagoya. Generalitat Valenciana i Universitat de València. València. 20 setembre.

– Participació en el WDCM Training Course for Microbial Data Analysis. WFCC-Mircen-IMCAS.
Beijing (Xina). 19-30 de novembre.

Docència 

Cursos impartits 
– Preparación, autentificación y conservación de cultivos microbianos. Curs fet a mida per a

personal de l’empresa LIPOTEC. Professors: López-Ocaña L, Macián MC. 7 i 8 de febrer.

– Conservació i control de soques microbianes. Certificat d’especialització (3 crèdits). Professors:
Aznar R, López-Coronado JM, López-Ocaña L, Macián MC, Zuzuarregui A. Tècnic de
laboratori: Ros MJ. Universitat de València. 16-18 maig.

– Curs sobre Conservación de organismos fitopatógenos: aspectos prácticos relacionados con
el mantenimiento y recuperación en laboratorio. Professors: Aznar R, López-Ocaña L, Macián
MC. Impartit durant el III Simposio GEDDI-SEF. Toledo. 8 d’octubre.

– Curs internacional de Colecciones de Microorganismos: aspectos técnicos y legales.
Professores: Rosa Aznar Novella, Laura López López i Aurora Zuzuarregui Miró. Bogotà
(Colòmbia). Del 29 d’octubre a l’1 de novembre,

– 1r Simposio Internacional Bacterias Ácido Lácticas y Microorganismos Probióticos. Professora:
Rosa Aznar Novella. Universitat d’Antioquia (Colòmbia). Del 19 al 20 de novembre.

– Curs sobre Conservación de Cepas, per al personal de l’Estación Fitopatológica de Areeiro.
Diputació de Pontevedra. Galícia. Professor: Arahal DR.

Preparació laboral especialitzada 
– Activitat formativa per a alumnes del centre de formació professional IES Tierno Galván de

Montcada, previstos en el mòdul de 380 hores de formació a centres de treball (FCT).

– Tutorització de pràctiques externes per a estudiantes del grau en Biologia i de cursos de
postgrau de la Universitat de València.

Convenis vigents 
– Acord de col·laboració científica amb Biopolis, SL, per a l’exploració del potencial biotecnològic

dels recursos microbians de la CECT.

– Acord de confidencialitat amb Bioinicia, SL, i amb Iden Biotechnology, SL, per a l’intercanvi de
materials, productes, mostres i/o informació.

– Addenda a l’acord UVEG-CSIC per a l’explotació i la difusió de la base de dates d’identificació
de llevats (CECT-IATA). Revisió del conveni UVEG-CSIC (Yeast-ID) de 2004 i modificació de 
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– Llicència de marca CECT a IELAB i a Merck-Sigma Aldrich.

– Conveni marc entre la Universitat de Las Palmas de Gran Canaria i la Universitat de València
per al desenvolupament de programes d’actuació conjunta de caràcter acadèmic i
d’investigació.

– Conveni específic entre la Universitat de Las Palmas de Gran Canaria (Banco Español de
Algas) i la Universitat de València (Col·lecció Espanyola de Cultius Tipus) per al
desenvolupament de programes d’actuació conjunta de caràcter acadèmic i d’investigació.

– Conveni de col·laboració entre la Universitat Complutense de Madrid (Centro de Vigilancia
Sanitaria Veterinaria, VISAVET) i la Universitat de València (Col·lecció Espanyola de Cultius
Tipus, CECT) per a la coordinació d’activitats centrades en la caracterització de soques
mitjançant perfils MALDI-TOF.
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Magnituds destacades de la gestió ordinària 
Activitat interna d'utilització CECT Total 
Import econòmic de gestió dels expedients de compensacions 
internes 846€ 

Volum de compensacions internes gestionades 9 

Nombre d’usuaris interns 5 

Activitat externa d'utilització CECT Total 

Import de facturació externa 419.015,38€ 

Volum de factures gestionades (A + S + N) 1.365 

Gestió de despeses Total 

Expedients de despeses tramitats (fase O) 384 

Expedients de despeses tramitats pel pagament (fase K) 309 

Activitat d'utilització CECT Total 

Dipòsits de patent amb autoritat internacional 69 

Bacteris i arqueus 55 

Fongs filamentosos i llevats 14 

Noves soques en dipòsit públic 176 

Bacteris i arqueus 154 

Fongs filamentosos i llevats 22 

Noves soques en dipòsit restringit 51 

Bacteris i arqueus 34 

Fongs filamentosos i llevats 17 

Dipòsits REDESMI 2 

Bacteris 0 

Fongs filamentosos i llevats 2 

Noves soques en dipòsit d’investigació 4 

Bacteris i arqueus 4 

Fongs filamentosos i llevats 0 

Identificacions 198 

Bacteris i arqueus 171 

Fongs filamentosos i llevats 27 

Soques liofilitzades per encàrrec i altres serveis 77 

Soques subministrades 

A laboratoris, empreses i centres a Espanya 3.498 
A laboratoris, empreses i centres a l’estranger 768 
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3.2.2.
Parc Científic 

El Parc Científic de la Universitat de València 
(PCUV) naix amb la vocació d’estretir els llaços entre 
la Universitat i l’entorn socioeconòmic en què 
s’inscriu aquesta, oferint espais i serveis d’alt valor 
afegit. 

Amb més de 200.000 m2, al municipi de Paterna, 
prop del campus universitari de Burjassot-Paterna, a 
8 km del centre de la ciutat de València i a 6 km de 

l’aeroport, el Parc Científic es converteix en un pol 
d’atracció per incentivar la transferència de 
coneixement. El PCUV acull bona part del potencial 
investigador de la Universitat, en forma d’instituts i 
grups d’investigació, i disposa també d’edificis d’altes 
prestacions on s’allotgen empreses d’origen 
universitari, derivades del coneixement i altres 
empreses innovadores amb un alt component en 
investigació i desenvolupament. 

Principals resultats de la gestió ordinària 
Durant l’any 2018, el Parc Científic de la Universitat de València va continuar desenvolupant les seues 
activitats, de manera funcional i efectiva, i prestant diferents serveis, que es classifiquen en:  

Gestió i consolidació dels diferents espais 
i infraestructures empresarials del Parc 

Amb data 31-12-2018, el PCUV té 87 empreses allotjades. 

Gestió del viver d’empreses 
El viver d’empreses acull 5 empreses, de les quals 3 són empreses derivades (spin-off) de la Universitat 
de València. L’ocupació del viver ha estat del 100%.  

Gestió de l’edifici 1 SC Serveis Cientificotecnològics 
Hi ha l’entitat gestora, la Fundació Parc Científic Universitat de València (o FPCUV) i els serveis (sales) 
comuns, com ara les sales de reunions, la sala multiús, la sala de formació, la sala de juntes i l’Auditori 
Marie Curie. El 2018 acollia 31 empreses, que ocupaven el 100% de la superfície disponible a l’edifici. 

Gestió de l’edifici 2 BIOTEC Biotecnologia i Aliments Funcionals 
L’edifici 2 BIOTEC Biotecnologia i Aliments Funcionals acull 2 empreses, que ocupen el 100% de 
l’edifici. 

Gestió de l’edifici 3 CUE Centre Universitari Empresarial 
Allotja la Col·lecció Espanyola de Cultius Tipus (CECT) i fins a un total de 33 empreses, que ocupen el 
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Gestió de l’oficina virtual 
L’oficina virtual té 10 empreses.  

Gestió del viver d’empreses al Campus de Tarongers 
El viver d’empreses al campus dels Tarongers acull 6 empreses, que ocupen el 25% de l’espai. 

Ubicació Empreses Ocupació 
Viver empresarial 5 100% 

Edifici 1 SC Serveis Cientificotecnològics 31 100% 

Edifici 2 BIOTEC Biotecnologia i Aliments Funcionals 2 100% 

Edifici 3 CUE Centre Universitari Empresarial 33 96% 

Oficina virtual 10 - 

Viver empresarial al campus dels Tarongers 6 25% 

Empreses allotjades al PCUV 87 98% 

Actuacions adreçades a donar suport a les empreses 
derivades (spin-off) de la Universitat de València i altres 
serveis 

– Tutorització i suport a les empreses derivades de la Universitat (assessorament en el pla
d’empresa, màrqueting, cerca de finançament, presentació de projectes i convocatòries
públiques, etc.).

– Servei d’alerta i vigilància tecnològica.

– Organització de diversos esdeveniments per a empreses del PCUV.

Activitats 
Sol·licitud i desenvolupament d’ajudes en convocatòries d’infraestructures i de difusió i divulgació dels 
parcs científics de la Comunitat Valenciana de la Generalitat Valenciana. 

Participació en xarxes i col·laboració 
El PCUV és membre d’IASP (International Association of Science Parks), d’APTE (Associació de Parcs 
Científics i Tecnològics d’Espanya), de la rePCV (Xarxa de Parcs Científics Valencians), de la 
RedEmprendia (Red Universitaria Iberoamericana de Incubación de Empresas), de CYTED (Programa 
Iberoamericano de Ciencia i Tecnologia per al Desenvolupament), RED PIDI (Punts d’Informació 
d’R+D+I) i de l’Associació Espanyola de Fundacions (AEF), mitjançant la Fundació Parc Científic 
Universitat de València (FPCUV), entitat gestora de la part empresarial del Parc. 

Iniciatives de millora 
– Obertura del Viver d’empreses innovadores a l’Edifici Beatriu Civera al campus dels Tarongers,

que disposa de 24 llocs de treball per a emprenedors i empreses innovadores.
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– Realització del sisè simulacre d’evacuació. Projecte de millora continua per a la gestió 
energètica del àrea empresarial del PCUV. 

Serveis de tecnologies de la informació i comunicació (TI) 
– Publicació del nou portal web del Parc Científic de la Universitat de València: www.pcuv.es. 

Adaptada a dispositius mòbils i tauletes amb una nova arquitectura funcional i contingut web 
amb enfocament SEO (optimitzada per a cercadors). 

– Adaptació al nou Reglament General i Llei orgànica de protecció de dades dels tractaments de 
dades personals a l’FPCUV. Anàlisi de les activitats de tractament de dades personals que són 
responsabilitat de l’FPCUV, elaboració del registre d’activitats de tractament, adaptació de 
formularis, procediments i contractes amb tercers, anàlisis de riscos i implantació de mesures 
per reduir l’impacte. 

Projectes 
– L’FPCUV, amb el suport del Programa Iberoamericà de Ciència i Tecnologia per al 

Desenvolupament (CYTED), llançà el projecte AGROINNCUBA (Red Iberoamericana de 
Incubación de Empresas Agroalimentarias Innovadoras), a partir d’un consorci amb 
incubadores del Brasil, de Xile, de Colòmbia, de l’Argentina, de Portugal i d’Espanya. Publicació 
d’un manual de bones pràctiques, llançament programa pilot de landing internacional. 

– L’FPCUV va continuar el seu Pla d’Estratègia Digital 2018-2019 per tal de convertir el PCUV 
en un entorn d’innovació de referència amb els projectes de dinamització territorial 
(DINAMITZA-CV)-Plataformes web. Activació de la estratègia de Màrqueting Digital i 
Comunicació. 

– L’FPCUV ha desenvolupat el Programa d’Impuls al Desenvolupament Empresarial (PIDE) 
2018, l’objectiu del qual és impulsar el creixement empresarial de les empreses i entitats 
allotjades al PCUV i contribuir a una millora de la seua competitivitat. S’han desenvolupat les 
accions següents: 

– Realització d’una enquesta entre les empreses i entitats del PCUV per publicar dos 
informes: un sobre els principals resultats agregats de la activitat empresarial al PCUV i 
un altre sobre la percepció i valoració de les empreses i entitats allotjades en quant als 
serveis oferts pel PCUV. Realització de fitxes individuals de les empreses i entitats 
allotjades al PCUV. 

– Realització d’un informe de situació i anàlisis de les 200 empreses i entitats que han estat 
al PCUV des de la data de la seua inauguració (període 2008-2018) 

– IV Edició dels Premis del Concurs 5U-CV START-UP. 

– I Edició del Programa Internacional de Capacitació PCUV per a Gestors d’Innovació i 
Emprenedoria Universitària (en el qual van participar tres universitats equatorianes). 

– II Jornada de reflexió estratègica de la rePCV (Xarxa de Parcs Científics Valencians). 

Participació en altres activitats 
– Un any més, Expociència ha batut rècords. Milers de visitants, infants i adults, es van desplaçar 

el dissabte 26 de maig fins al Parc Científic per gaudir d’un matí festiu i assolellat al voltant de 
la ciència. 

– El 2018 es va tenir representació en el XI Fòrum d’Ocupació de la Universitat i en el XVII Fòrum 
d’Ocupació i Emprenedoria de la Facultat d’Economia. 
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– Es van signar el cinc convenis de col·laboració següents: conveni amb l’Ajuntament de Paterna
per al desenvolupament d’un programa de renovació, millora i modernització del PCUV,
conveni de col·laboració amb la Cambra Oficial de Comerç, Indústria, Serveis i Navegació de
València per al desenvolupament d’arbitratge i mediació, conveni de col·laboració entre la
Universitat de València i l’FPCUV per a l’ús de les empreses i entitats allotjades al PCUV dels
serveis de l’SCSIE (Servei Central de Suport a la Investigació Experimental) com a usuaris
concertats,  conveni amb l’Ajuntament de Burjassot per a la realització de la primera edició del
Congrés sobre Responsabilitat Social i Cooperativisme i acord marc de col·laboració amb el
Parque Agroindustrial Científico y Tecnológico del Pacífico-Biopacífico.

Visites i recepcions 

El 2018, la secretària d’Estat, Carmen Vela, i el conseller d’Hisenda, Vicent Soler, assistiren a la 
inauguració d’un nou institut d’investigació al Parc Científic, l’I2Sysbio, junt amb el rector de la 
Universitat de València, Esteban Morcillo, i la presidenta del CSIC, Rosa Menéndez. Pel que fa a 
referències científiques internacionals, el PCUV ha comptat amb la formació del físic del CERN John 
Ellis; Barry Barish, Takaaki Kajita, premis Nobel de física; Katherine Freese, una de les majors expertes 
mundials en cosmologia; i els premis Rei Jaume I de noves tecnologies, el 2016 i el 2018, 
respectivament, Hermenegildo García i Ramón Martínez. Per la seua part, l’FPCUV ha assessorat en 
el PCUV responsables del govern de Xile, de tres universitats de l’Equador i d’una delegació d’experts 
en innovació del Brasil, interessats en la gestió d’àrees empresarials de base tecnològica. Finalment, 
destaquem la visita de diversos referents de la innovació en el món empresarial com ara la presidenta 
de Big Ban Angels, Victoria Majadas; el cap de Servei de Promoció del Talent i del Coneixement de 
l’Agència Valenciana d’Innovació, Jorge Teschendorff; José Miguel Rosell, CEO de S2 Grupo; i 
l’economista Andrés Pedreño i el jurista Javier Plaza, membres del Comitè de Savis del Llibre Blanc 
sobre la Intel·ligència Artificial i el Big Data del Govern. 
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Magnituds destacades de la gestió ordinària 
En la taula següent figuren els indicadors que mostren l’activitat del Parc durant el curs 2017-2018. 

 Concepte Dones Homes Total 
Expociència    

Activitats organitzades - - 104 

Assistents - - 4.270 

Empreses derivades (spin-off) - - 7 

Empreses externes localitzades al Parc - - 80 

Total d’empreses - - 87 

Nombre de treballadors totals a les empreses 179 270 449 

Localització de les empreses    

Viver empresarial - - 5 

Edifici 1 SC - Serveis Cientificotecnològics - - 31 

Edifici 2 BIOTEC - Biotecnologia i Aliments funcionals - - 2 

Edifici 3 CUE - Centre Universitari Empresarial - - 33 

Oficina virtual - - 10 

Viver empresarial al Campus de Tarongers - - 6 

Empreses allotjades al PCUV - - 87 

De les quals són noves - - 19 

Ocupació de les empreses (%)    

Viver empresarial - - 100% 

Edifici 1 SC - Serveis Cientificotecnològics - - 100% 

Edifici 2 BIOTEC - Biotecnologia i Aliments Funcionals - - 100% 

Edifici 3 CUE - Centre Universitari Empresarial - - 96% 

Viver empresarial al campus dels Tarongers - - 25% 
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3.2.3. 
Servei Central de Suport a la 

Investigació Experimental 
 
El SCSIE és un servei general de la Universitat de 
València la missió del qual és proporcionar serveis 
científics i tècnics per a la realització d’assajos 
analítics, amb instal·lacions i equipament de 
avantguarda, amb un personal especialitzat i 
altament qualificat, a fi de facilitar la innovació i la 
generació i transferència de coneixements per 
contribuir al desenvolupament econòmic i social en 
diverses àrees de la investigació, la sanitat i la 

indústria El SCSIE és integrat pel SCSIE Burjassot-
Paterna, la UCIM (Unitat Central d’Investigació de 
Medicina). I a més té associades les estructures del 
Laboratori de Radioactivitat Ambiental (LARAM) i el 
Laboratori de Socio-Lab, a la Facultat de Ciències 
Socials. 

La Unitat de Gestió del SCSIE compatibilitza el seu 
treball amb la gestió de la Col·lecció Espanyola de 
Cultius Tipus (CECT). 

Principals resultats de la gestió ordinària 

Serveis oferts 
Els serveis oferts el 2018 són: 

Servei Burjassot/Paterna UCIM 
Servei d’Experimentació Planta d’Aquaris  X  
Servei de Producció Animal Experimental  X X 

Servei d’Espectroscòpia Atòmica X  
Servei d’Espectrometria de Masses X  

Servei d’Anàlisi Estadística Experimental X  
Servei de Cultius Cel·lulars X X 

Servei d’Anàlisi Genòmica i Epigenètica X X 
Servei de Gestió de Qualitat  X X 

Servei d’Hivernacle X  
Servei de Micro-PET X X 

Servei de Proteòmica X  
Servei de Ressonància Magnètica X X 

Servei d’Imatge Molecular i Metabolòmica  X 
Servei de Raigs X (Difracció i Pols) X  

Servei de Citometria de Flux X X 
Servei de Microscòpia X X 
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Adquisició rellevant d’equipament científic 
Respecte a l’adquisició d’equipament científic el 2018, el SCSIE ha realitzat una inversió global 
d’equipament científic d’1.663.434,95.- € (IVA exclòs). 

La major part d’aquesta inversió s’ha realitzat a la seu de Burjassot-Paterna, amb un total 
d’1.628.615,45.- € (IVA exclòs). 

SCSIE Burjassot-Paterna 
A les instal·lacions del SCSIE Burjassot-Paterna s’ha continuat ampliant l’equipament científic al 
Laboratori de Bioseguretat nivell P2 plus, amb la subvenció de fons FEDER. L’instrumental adquirit ha 
estat un SEPARADOR CEL·LULAR (CITÒMETRE) per un import de 578.800,00.- € (IVA exclòs). 

També s’han complementat diversos espectròmetres de la Secció de Ressonància Magnètica Nuclear 
de Burjassot, amb l’adquisició de 2 CONSOLES DE RADIOFREQÜÈNCIA, per un import de 618.00.- 
€ (IVA exclòs). 

D’altra banda, s’han rebut subvencions de la convocatòria 2018 FEDER Regional de la GVA, que s’ha 
materialitzat en l’adquisició: 

- D’un SISTEMA DE CROMATOGRAFIA LÍQUIDA DE ALTA PRESSIÓ NANO-MICRO en la
Secció de Proteòmica, per un valor de 100.000,00.- € (IVA exclòs).

- Un ULTRAMICRÒTOM AMB UNITAT DE CRIO, per un import de 116.231,33.- € (IVA exclòs).

- Quatre “RACKS” VENTILATS AMB MINIAÏLLADORS PER A RATOLINS a la Secció de
Producció Animal, per un import de 100.500.- € (IVA exclòs),

- També s’ha iniciat la inversió d’un nou hivernacle al campus de Paterna i en la millora de
l’hivernacle del campus de Burjassot, per un import de 304.717.- € (IVA exclòs).

Altres accions rellevants 

Participació en activitats institucionals, docents i de difusió 

El gener de l’any 2018, el SCSIE va organitzar dues jornades per fer difusió del Servei. La primera es 
va realitzar el 18 de gener a la Facultat de Medicina, i la segona, el 23 de gener a la Facultat de 
Farmàcia, amb una participació de més d’un centenar de usuaris. 

D’altra banda, es van fer diverses visites al SCSIE dins les activitats docents reglades. En aquest 
sentit van visitar el SCSIE els estudiants de: 

– Màster universitari en Investigació en Biologia Molecular, Cel·lular i Genètica

– Màster universitari en Bioinformàtica.

– Màster universitari en Tècniques Experimentals en Química

– Màster universitari en Química,

– Màster universitari en Contaminació Ambiental

– Grau en Biologia

– Grau en Biotecnologia

– Grau en Química

Universitat de València

88



També hem rebut visites d’altres països, com ara estudiants de Tunísia, i una representació 
d’investigadors de diferents universitat de l’Equador. 

El personal de les SCSIE van participar en la XXII edició del programa Conèixer del Servei 
d’Informació i Dinamització per a la incorporació de nous estudiants.  

D’altra banda, el Servei de Microscòpia consolida la seua presència al programa Incorpora’t de la UV 
amb el programa Descobreix el Món Microscòpic. 

També van rebre estudiants d’alt rendiment del programa CIÈNCIA ARA 2018, que van fer diferents 
pràctiques a les Seccions d’Espectroscòpia Atòmica i Molecular, Hivernacle i Aquaris. 

I finalment, l’hivernacle també va participar en les jornades divulgatives d’Expociència 2018 (10a 
edició). Parc Científic UVEG. Maig 2018. 

En virtut del conveni entre la Universitat de València i la Generalitat es van rebre 5 estudiants per a la 
realització de pràctiques de cicle superior d’FP. 

Sistema de qualitat al SCSIE 
Respecte a la bústia de queixes i suggeriments, es va rebre 3 comunicacions, a les qual es va donar 
resposta de manera ordinària.  

El 2018, en referència al sistema de gestió de qualitat, el SCSIE-Burjassot ha superat 
satisfactòriament l’auditoria de seguiment de la norma ISO 9001:2015, i s’ha aprovat i publicat la nova 
carta de serveis del SCSIE de Burjassot-Paterna. 

Activitat econòmica d’utilització SCSIE 
L’any 2018, el conjunt del SCSIE ha facturat un total de 1.268.853,55 €. En la taula següent s’indica 
l’evolució econòmica d’utilització del Servei.  

Dades econòmiques globals 
d’utilització SCSIE Burjassot/Paterna UCIM Total 

Import econòmic de gestió 2018 903.887,59 € 364.965,96 € 1.268.853,55 € 

Import econòmic de gestió 2017 839.072,88 € 377.459,97 € 1.216.531,97 € 

Import econòmic de gestió 2016 843.236,29 € 374.960,29 € 1.218.196,58 € 

Import econòmic de gestió 2016 925.598,69 € 319.942,14 € 1.245.540,83 € 
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Magnituds destacades de la gestió ordinària 
Activitat interna d’utilització SCSIE Burjassot/Paterna UCIM Total 

Import econòmic de gestió dels 
expedients de compensacions internes 478.074,26 € 126.321,41 € 604.395,67 € 

Volum de compensacions internes 
gestionades 1.362 188 1.550 

Activitat externa d’utilització SCSIE Burjassot/Paterna UCIM Total 

Import de facturació externa 425.770,35 € 238.644,55 € 664.414,90 € 

Volum de factures gestionades (A + S 
+ N)

1.150 244 1.394 

Activitat d’ utilització d’equipament 
SCSIE Burjassot/Paterna UCIM Total 

Hores d’ús d’usuaris interns 26.821 h n. d. - 

Hores d’ús d’usuaris externs 8.456 h n. d. - 

Total 35.277 h n.d. - 

Gestió de despeses SCSIE Burjassot/Paterna UCIM Total 

Expedients de despeses tramitats 
(fase O) 1.543 444 1.987 

Expedients de despeses tramitats pel 
pagament (fase K) 1.506 415 1.921 
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3.2.4. 
Servei d’Investigació i Innovació 

El Servei d’Investigació i Innovació és l’estructura 
de suport tècnic i administratiu del Vicerectorat 
d’Investigació, i de la Comissió d’Investigació, que 
té com a missió facilitar i potenciar l’activitat 

investigadora de la UV, la seua internacionalització i 
la transferència dels  coneixements i resultats 
obtinguts a la societat. 

Principals resultats de la gestió ordinària

Durant l’anualitat 2018, el Servei d’Investigació i Innovació va desenvolupar, entre altres, les funcions 
següents: 

– Gestió de projectes/accions de recerca de caràcter competitiu.

– Gestió d’accions de personal en recerca (mobilitat i contractació).

– Gestió de convocatòries del programa propi d’ajudes a la investigació de la UV.

– Promoció de la participació estratègica de la UV en xarxes, plataformes, consorcis, projectes
d’R+D+I i grans iniciatives de col·laboració publicoprivades i publicopúbliques d’àmbit
nacional i internacional.

– Gestió de contractes en el marc de l’article 83 de la LOU i altres convenis de l’àmbit de la
recerca i la transferència de coneixement.

– Gestió de l’oferta científica i tecnològica (OCT) de la UV.

– Dinamització de la col·laboració dels grups de recerca de la UV amb l’entorn socioeconòmic.

– Anàlisi i avaluació de la producció científica dels investigadors de la UV i de les estructures en
què s’integren.

Per al desenvolupament d’aquestes funcions, el Servei d’Investigació i Innovació s’estructura en sis 
seccions: 

 R+D+I Contractada

Es dedica, principalment, a la gestió de l’R+D+I i activitats connexes realitzades sota l’empara de l’art. 
83 de la LOU. Inclou la negociació, redacció, revisió, facturació i seguiment juridicoadministratiu 
d’activitats d’R+D+I contractada i negocis jurídics relacionats. 

 Recursos i Programes de Suport d’R+D+I

Encarregada de la gestió de convocatòries de capital humà per a recerca i mobilitat de personal 
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personal i mobilitat, el disseny i la gestió de convocatòries pròpies de foment de l’R+D+I i l’avaluació 
de l’activitat d’R+D+I. 

 R+D+I Internacional

Dedicada a promoure i gestionar la participació dels investigadors de la UV en les diferents iniciatives 
d’R+D+I europees (Horizon 2020, COST, LIFE, etc.) i, en general, de caràcter internacional, a través 
de les diferents fonts de finançament disponibles. També du a terme accions de promoció i de 
dinamització  per a la participació en programes internacionals de recerca considerats estratègics per 
a la UV. 

 R+D+I Subvencionada

S’ocupa de la gestió de projectes d’R+D+I i activitats afins col·laboratives publicoprivades, així com de 
la promoció de la participació en projectes i iniciatives d’R+D+I nacional i autonòmica i de la 
justificació i seguiment economicoadministratiu de les activitats d’R+D+I. 

 Innovació, Valorització i Emprenedoria

Es dedica, principalment, a la valorització de les capacitats i resultats de la recerca per a la seua 
efectiva transferència al teixit productiu a través de la seua llicència a empreses i altres entitats, o bé 
mitjançant la creació d’empreses de base tecnològica (EBT). Així mateix, aquesta secció s’ocupa de 
la gestió dels drets de propietat intel·lectual i industrial derivats de l’activitat investigadora, la gestió 
del programa propi d’ajudes de la UV en la part dedicada a la valorització i transferència de tecnologia 
i la gestió de les iniciatives desenvolupades en el marc del programa Empren+ de la Universitat de 
València per a la dinamització de la cultura emprenedora i de cooperació en R+D+I. 

 Control Financer, Auditoria i Fons Estructurals d’R+D+I

Dedicada al control de la gestió econòmica de les activitats d’R+D+I, la justificació d’activitats d’R+D+I 
contractada, la gestió d’auditories i la sol·licitud, seguiment i justificació d’ajudes d’infraestructures i 
fons estructurals d‘R+D+I. 

A continuació es descriuen, d’una manera més completa i detallada, les principals activitats del Servei 
durant l’anualitat. 

Gestió de projectes i altres accions de recerca 
subvencionades 

El procés de gestió de projectes i altres accions de recerca, tant d’àmbit nacional i regional 
(gestionades per la secció R+D+I Subvencionada, i, en el cas de projectes col·laboratius, per la 
secció Control Financer, Auditoria i Fons Estructurals d’R+D+I), com europeu i internacional 
(gestionades per la secció R+D+I Internacional), inclou les tasques següents: 

– Cerca i difusió, en la comunitat universitària, de fonts de finançament de l’R+D+I.
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– Assessorament als investigadors sobre les normes de participació en els diversos programes
de finançament. Suport en la preparació de pressupostos i altra documentació administrativa
per a la sol·licitud. Recepció, revisió i tramitació de les sol·licituds davant organismes
finançadors.

– Gestió de les sol·licituds fins a la resolució (concessió o denegació): esmena de defectes,
notificació a les persones interessades, presentació d’al·legacions i reformulacions.

– Gestió dels expedients finançats a través de les aplicacions informàtiques MECENAS i
PACTUM. Sol·licitud de reconeixement de crèdit, sol·licitud de clau específica, elecció del
tipus de liquidació, distribució per partides econòmiques, etc.

– Assessorament en l’execució de l’acció subvencionada: elegibilitat de la despesa, terminis,
modificacions en les condicions d’execució (canvis en l’equip, transvasaments entre partides i
pròrrogues) i altres normes d’execució economicoadministratives. Gestió de bestretes.

– Gestió de la contractació de personal en recerca, a càrrec de l’acció subvencionada, en
col·laboració amb el Servei de Recursos Humans (PAS).

– Justificació econòmica de subvencions: explotació de les dades econòmiques i de recursos
humans; comprovació del compliment dels requisits establerts per l’organisme finançador;
preparació i presentació de la documentació requerida.

– Gestió de requeriments d’esmena de la justificació.

– Preparació i atenció de controls i auditories.

– Gestió de procediments de reintegrament. Al·legacions i recursos. Tramitació dels
reintegraments.

– Tancament del projecte i gestió de romanents.

Els principals resultats de l’anualitat 2018 es resumeixen en la taula següent: 

Origen 
fons1 Tipus d’acció Nombre 

iniciades 
Import 

iniciades Nombre actives 

AGE Projectes de recerca 113 11.088.774 € 364 
AGE Projectes col·laboratius 0 0 € 9 
AGE Grups i xarxes de recerca 0 0 € 12 
AGE Accions especials 0 0 € 10 
AGE Organització de congressos 2 5.400 € 2 
AGE Accions complementàries 8 96.000 € 11 
AGE Accions de mobilitat 3 14.879 € 3 
AGE Fondos FEDER 7 1.489.859 € 7 
Total nacional 133 12.694.912 € 418 
GVA Projectes de recerca 38 4.320.254 € 82 
GVA Projectes de recerca precompetitius 7 487.284 € 20 
GVA Grups i xarxes de recerca 12 428.969 € 20 
GVA Infraestructura i equipament 17 10.383.920 € 17 
GVA Accions complementàries 1 29.877 € 1 
GVA Accions especials 15 102.871 € 15 
GVA Accions institucionals 2 40.000 € 3 
GVA Organització de congressos 26 217.750 € 26 
GVA Altres activitats de difusió 0 0 € 0 
Total GVA  118 16.010.925 € 184 
UE Projectes de recerca 16 10.938.496 € 45 
UE 27 4.462.412 € 61 
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Origen 
fons1 Tipus d’acció Nombre 

iniciades 
Import 

iniciades Nombre actives 

UE Grups i xarxes de recerca 1 125.925 € 17 
UE Accions de mobilitat 0 0 € 6 
UE Accions especials 0 0 € 8 
Total UE 44 15.526.833 € 137 
Total general 295 44.232.670 € 739 

1 AGE: administració general de l’estat; GVA: Generalitat Valenciana; UE: Unió Europea 

En relació amb la primera tasca esmentada, de cerca i difusió de fonts de finançament, les seccions 
R+D+I Internacional, R+D+I Contractada i Innovació, Valorització i Emprenedoria, en els seus 
respectius àmbits d’actuació i complint el seu objectiu de dinamitzar els investigadors per a 
l’increment de la captació de fons europeus i fons per a projectes col·laboratius, han dut a terme 
durant l’anualitat 2018 nombroses activitats i iniciatives; en destaca l’organització de Jornades de 
difusió i informació a investigadors, la publicació de butlletins, o el manteniment de la pàgina 
web del Servei i els comptes en xarxes socials (Facebook, Twitter i  Linkedin). 

Gestió d’accions de personal en recerca (contractació i 
mobilitat) subvencionades 

El procés de gestió d’accions subvencionades de personal en recerca és molt similar al descrit en 
l’apartat anterior per al cas de projectes i altres accions de recerca. En aquest cas, els resultats 
principals de l’anualitat 2018 són els que segueixen:  

Origen 
fons1 Tipus d’acció Nombre 

iniciades 
Import 

iniciades 
Nombre 
actives 

AGE Formació de personal investigador 78 6.452.644 € 379 
AGE Formació de doctors (Juan de la Cierva) 6 1.477.038 € 34 
AGE Mobilitat d’investigadors 22 947.967 € 39 
AGE Personal tècnic de suport 10 389.800 € 22 
AGE Ramón y Cajal 9 90.919 € 9 
Total nacional 125 9.358.368 € 483 
GVA Contractes predoctorals 49 3.148.936 € 127 
GVA Contractes postdoctorals 19 1.691.526 € 52 
GVA Gerónimo Forteza 9 396.486 € 9 
GVA Santiago Grisolía 10 639.338 € 34 
GVA Cofinançament del Programa Ramón y Cajal 39 208.522 € 39 
Total GVA 126 6.084.808 € 261 
local Carmen i Severo Ochoa 0 0 € 0 
privat Ajudes de fundacions o altres entitats privades 2 208.539 € 9 
Total general 253 15.651.715 € 753 

1 AGE: administració general de l’estat; GVA: Generalitat Valenciana 

Gestió d’accions de personal en recerca a càrrec de 
projectes i contractes de la UV 

Com s’ha indicat en el primer apartat, i com també ocorre per al cas d’accions amb finançament de 
caràcter privat (contractes/convenis), el Servei d’Investigació i Innovació col·labora amb el Servei de 
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Recursos Humans (PAS) en la gestió de la contractació de personal en recerca per a l’execució de 
projectes.  

En l’anualitat 2018 s’han tramitat els següents contractes de personal en recerca a càrrec de 
projectes i contractes de la UV: 

Tipus de contracte Nombre de noves 
convocatòries  

Nombre de 
contractes actius 

Contractes de formació de personal investigador 153 479 
Contractes d’investigador no doctor 186 192 
Contractes d’investigador doctor 163 220 
Contractes de suport tècnic a la recerca 183 271 
Total 685 1.162 

Gestió de convocatòries del programa propi d’ajudes a la 
investigació de la UV 

Amb la finalitat d’afavorir la recerca de qualitat, adequar i millorar els recursos destinats a l’activitat 
investigadora i potenciar la transferència de coneixement, el Rectorat de la Universitat de València 
convoca anualment el Programa propi d’ajudes a la investigació. 

A continuació es detallen les principals ajudes convocades i/o gestionades durant l’anualitat 2018. 

Tipus de convocatòria Nombre 
iniciades 

Import 
iniciades 

Manteniment d’equipament científic 232 446.032 € 

Organització de congressos 30 49.150 € 
Participació en grans iniciatives de la UE 4 6.712 € 

Accions especials d’investigació 24 209.000 € 

Total accions 290 710.894 € 
Formació de personal investigador de caràcter predoctoral 20 432.507 € 
Estades temporals d’investigadors convidats 29 224.300 € 

Estades curtes en altres universitats i centres d’investigació 45 155.650 € 
Estades curtes de beneficiaris dels programes de formació de 
personal investigador  32 121.250 € 

Total accions de personal 126 933.707 € 
Total general 416 1.644.601 € 

Promoció de la participació estratègica de la UV en grans 
iniciatives de recerca i transferència 

La participació en grans iniciatives de caràcter estratègic, generalment d’àmbit europeu (gestionades 
per la secció R+D+I Internacional) i d’àmbit nacional i regional amb un marcat caràcter col·laboratiu 
(gestionades per la secció R+D+I Contractada) tenen un important paper en el Pla estratègic de la 
UV. En aquest sentit, durant l’anualitat 2018 s’ha participat en les iniciatives estratègiques següents: 

Àmbit Tipus d’iniciativa Nombre 
Nacional Xarxes CIBER 2 
Nacional Plataformes tecnològiques 8 
Nacional Centres i unitats mixtes i associades amb altres entitats de recerca 31 

 7 
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Gestió de contractes en el marc de l’art. 83 de la LOU i 
altres contractes de recerca i transferència 

El procés de gestió de contractes i convenis, coordinat per la secció R+D+I Contractada (i per la 
secció d’Innovació, Valorització i Emprenedoria en relació amb els contractes de llicència/cessió i els 
acords de cotitularitat i transferència de material) inclou les tasques següents: 

– Assessorament sobre el procés de contractació en el marc de l’art. 83 de la LOU i les seues
condicions.

– Negociació de les condicions de l’acord.
– Redacció, revisió i, si escau, formalització del contracte.
– Gestió dels expedients en l’aplicació informàtica PACTUM.
– Revisió, actualització i seguiment de l’acord.
– Emissió de certificats de participació en convenis i contractes.
– Tramitació de despeses: gratificacions i complements retributius.
– Tramitació d’ingressos: facturació derivada dels contractes/convenis.
– Seguiment dels resultats obtinguts.

Els principals resultats de l’anualitat 2018 es resumeixen en la taula següent: 

Tipus de contracte Nombre 
iniciades 

Import 
iniciades 

Nombre 
actives 

Recerca 153 3.298.417 € 319 
R+D col·laborativa 3 141.938 € 19 
Assessorament i suport tecnològic 322 1.681.016 € 512 
Serveis 358 2.702.749 € 442 
Col·laboració 124 1.932.624 € 352 
Formació 76 479.033 € 97 
Contracte de llicència/cessió 16 14.751 € 96 
Donació 15 18.455 € 17 
Conveni marc 7 0,00 € 43 
Acord cotitularitat i explotació conjunta 7 0,00 € 115 
Acord de confidencialitat 12 0,00 € 51 
Acord de transferència de material – cessió 23 0,00 € 79 
Càtedres institucionals 26 827.522 € 68 
Altres contractes 34 803.800 € 118 
Total 1.176 11.900.305 € 2.328 

En aquest punt és interessant conèixer l’origen dels fons d’aquest tipus d’accions que, per a l’anualitat 
2018, es resumeixen a continuació. 

Contractes iniciats Contractes actius 

Origen dels fons Nombre 
empreses 

Nombre 
contractes Import Nombre 

empreses 
Nombre 

contractes 
Empreses privades 494 979 7.055.081 € 922 1835 
Administració general de l’estat 2 2 374.600 € 9 10 
Administració autonòmica 12 70 1.735.450 € 20 101 
Administració local 29 45 690.210 € 39 70 
Altres entitats públiques 36 80 2.044.964 € 130 312 
Total 573 1.176 11.900.305 € 1.120 2.328 
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Gestió de l’oferta científica i tecnològica (OCT) i 
dinamització de la col·laboració amb l’entorn 

socioeconòmic 
Les seccions R+D+I Contractada i Innovació, Valorització i Emprenedoria, en la seua missió de 
promoure i catalitzar les relacions amb l’entorn socioeconòmic, i facilitar d’aquesta manera la 
transferència de coneixements i de resultats de recerca, desenvolupa les tasques següents: 

– Gestió de la propietat industrial i intel·lectual de la UV.
– Valorització i transferència de resultats de recerca.
– Assessorament i suport en la creació d’empreses derivades (spin-off) de la UV.
– Gestió de l’oferta científica i tecnològica (OCT) de la UV: elaboració, manteniment i

actualització de la carta de capacitats i resultats d’R+D+I.
– Dinamització de la cooperació interdisciplinària entre els grups de recerca de la UV.
– Dinamització de la col·laboració dels grups de recerca de la UV amb l’entorn socioeconòmic:

cerca de socis, elaboració de fullets divulgatius, organització de jornades, tallers i seminaris,
difusió de l’OCT de la UV, etc.

– Prospectiva. Detecció de necessitats actuals i/o potencials de l’entorn socioeconòmic.

Els principals resultats obtinguts durant l’anualitat 2018 es presenten a continuació: 

Tipus1 Nombre 
Patents 
Sol·licituds de patent prioritària (nacionals) 15 
Sol·licituds d’extensió internacional (PCT) 9 
Patents concedides per l’OEPM 14 
Patents concedides per l’EPO 6 
Patents concedides per la USPTO 3 
Cartera de patents (patents vigents) 240 
Ofertes i demandes tecnològiques 
Ofertes tecnològiques de resultats i capacitats 9 
Demandes tecnològiques ateses 11 
Empreses derivades (spin-off de la UV) 
Assessorament a noves iniciatives empresarials 5 
Empreses reconegudes en actiu 15 
Empreses participades per la UV 2 

Anàlisi i avaluació de la producció científica 
De conformitat amb els Estatuts de la UV, els departaments, instituts i ERIs elaboren anualment una 
memòria de les activitats de recerca realitzades. La Comissió d’Investigació avalua les memòries de 
recerca d’acord amb el barem per a la distribució de l’ajuda a la recerca aprovat pel Consell de 
Govern, la qual cosa assegura la qualitat i la veracitat de la informació recollida. 

El Servei d’Investigació i Innovació presta el suport tècnic i administratiu necessari per a dur a terme 

1  PCT: Patent Cooperation Treaty 
  OEPM: Oficina Española de Patentes y Marcas  
  EPO: European Patent Office  
  USPTO: United States Patent and Trademark Office 
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2018 s’ha avaluat la Memòria 2017 amb els resultats següents per tipus d’output o unitat de 
producció: 

Tipus de resultat Nombre 
Articles ISI o SCOPUS 1r quartil 2.083 
Altres articles (inclou actes congressos de Core) 2.384 
Congressos internacionals 3.861 
Altres congressos 2.047 
Ponències convidades 1.545 
Llibres (o publicacions multimèdia) en editorial d’excel·lència 76 
Altres llibres, publicacions multimèdia i edicions anotades 329 
Capítols de llibre, informes i documents, traduccions literàries 1.769 
Tesis doctorals 625 

Magnituds destacades de la gestió ordinària 
Els principals resultats de la gestió ordinària del Servei d’Investigació i Innovació es resumeixen en la 
taula següent: 

Concepte Nombre 
iniciades 

Import 
iniciades1 

Nombre 
actives 

Accions de recerca subvencionades 295 44.232.670 € 739 

Accions de personal en recerca subvencionades 253 15.651.715 € 753 

Programa propi d’ajudes a la investigació 416 1.644.601 € 416 
Altres accions del Vicerectorat d’Investigació i del 
Vicerectorat d’Innovació i Transferència 114 2.103.000 € 120 

Contractes/convenis (art. 83 LOU i altres, incl. 
llicències) 1.176 11.900.305 € 2.328 

Total 2.254 75.532.291€ 4.356 
1  Import total (incloent-hi tota la durada de l’acció) subvencionat o contractat. Aplicable a totes les taules de 

l’apartat. 
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3.2.5. 
Unitat de Cultura Científica i de la 

Innovació 
 
Amb la Càtedra de Divulgació de la Ciència, la 
Universitat de València afronta el repte de la difusió 
científica i tecnològica com una de les seues 
principals prioritats, partint de la base que la difusió 
científica no és sols un factor de creixement de la 

ciència mateixa, sinó que és una necessitat social, 
una aportació a l’elevació dels nivells de vida i que, 
com qualsevol altra activitat sociocultural, ha de 
tenir un impacte en el desenvolupament econòmic i 
el benestar de la població. 

Principals resultats de la gestió ordinària 
La Universitat de València té una llarga trajectòria en l’organització i execució d’activitats de 
divulgació i comunicació científica. En 2002 es va crear la Càtedra de Divulgació de la Ciència, una 
experiència innovadora i pionera en el panorama estatal destinada a promoure activitats docents, 
investigadores i de difusió pública del coneixement científic entre els ciutadans. En 2007 es va crear 
la Unitat de Cultura Científica i de la Innovació (UCC+i), que des d’aleshores s’ha acreditat 
ininterrompudament en la xarxa d’UCC+i de la Fundació Espanyola per a la Ciència i la Tecnologia 
(FECiT). 

Els eixos fonamentals de l’activitat que ha dut a terme la UCC+i Càtedra de Divulgació de la Ciència 
corresponen a diverses prioritats del Pla estratègic de la Universitat de València i es poden agrupar 
en quatre apartats: 1) la divulgació de la ciència, 2) la comunicació científica, 3) les convocatòries de 
premis i les publicacions, 4) les activitats commemoratives d’efemèrides científiques i en especial la 
Setmana de la ciència i la tecnologia, 5) La formació en comunicació i divulgació científica i 6) La 
investigació en comunicació científica. 

Les activitats de divulgació científica tenen per objectiu difondre els resultats de la investigació, 
augmentar la cultura científica de la societat i fomentar les vocacions científiques entre els estudiants 
preuniversitaris. Durant l’any 2018 la UCC+i ha desplegat i ampliat les seues accions mitjançant 
diferents tipus d’iniciatives, tot complint els seus objectius bàsics de transmissió de coneixements 
científics, de promoció de les vocacions científiques i de difusió dels resultats de la recerca realitzada 
pels investigadors de la Universitat de València.  

Algunes de les activitats realitzades durant 2018: Estimulació de les vocacions científiques, 
conferències en centres d’educació secundària i de batxiller; Rutes matemàtiques, tallers de 
matemàtiques, de geologia i d’astronomia, etc.; Bars de ciència: diàlegs del personal investigador 
amb els ciutadans en diverses cafeteries de la ciutat; Matinals (jornades d’actualització per al 
professorat de secundària i de batxiller): matinal d’evolució, matinal d’història de la ciència, matinal 
sobre el canvi climàtic; convocatòries de premis: Premi Europeu de Divulgació Científica Estudi 
General; commemoració d’efemèrides: dia de Darwin, memorial Peregrí Casanova; publicacions: 
“Encara no es tard, l’Imperi de les dades, l’Origen de les Espècies” (en les col·leccions “Sense 
fronteres” i “Sin fronteras”); Converses a l’Espai Ciència: programes de ràdio sense ràdio; trobades 
amb la maleta de la ciència; cicles de conferències: premis Nobel, la Nit de les investigadores. 
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Per garantir la viabilitat i sostenibilitat dels seus objectius, la UCC+i té la col·laboració de diferents 
institucions públiques i privades, així com de diverses fonts de finançament, entre les quals cal 
destacar les subvencions de cofinançament de la FECiT. Les activitats realitzades formen part d’una 
programació continuada que es desplega al llarg de tot l’any i té la col·laboració d’entitats com 
l’editorial Bromera, el CSIC, l’Institut d’Estudis Catalans, l’Octubre Centre de Cultura Contemporània, 
la Societat Catalana de Biologia, la FECiT, la Ciutat de les Arts i les Ciències, La Direcció General de 
Política Lingüística i Gestió del Multilingüisme, el Centre Superior d’Investigació en Salut Pública 
(FISABIO), la Fundació de l’Hospital Clínic de València (INCLIVA), LAS NAVES, els CEFIRE, els 
ajuntaments de València, Alzira, Algemesí, Sueca, Burjassot, Gandia, Quart de Poblet, Vinalesa, 
Ontinyent, etc. Cal destacar també la col·laboració amb diferents associacions com Piratas de la 
Ciencia, Hipàtia: crear simpatia per la ciència i la cultura, l’associació cultural Nautilus, de Port de 
Sagunt, i l’Associació per a l’Humanisme d’Ontinyent.  

Pel que fa a la comunicació científica, la UCC+i s’ha centrat en tres eixos: elaboració de notes de 
premsa i notícies sobre la investigació de la Universitat de València, la consolidació de les xarxes 
socials de la unitat i l’increment de la visibilitat de les activitats que ja s’han consolidades  
(conferències, matinals, bars de ciència, converses, etc.), així com els projectes de comunicació com 
la sèrie Personatges i espais de ciència, “Parlem de..!” els llibres de les col·leccions “Sense fronteres” 
i “Sin fronteras” o la col·lecció de vídeos “DivulgaUV”, entre altres.  En aquest eix cal destacar la 
col·laboració de l’Agència SINC: la ciència és notícia, i els acords amb el periòdic digital diari La Veu  i 
el programa A ciencia cierta de CVRadio. 

Les accions de la UCC+i en les xarxes socials han permès augmentar la seua presència i la de la 
institució principalment en twitter i facebook. Aquest treball ha comportat un augment significatiu del 
nombre de visites a la web www.uv.es/cdciencia; en twitter s’ha duplicat el nombre de seguidors i les 
interaccions en facebook s’han incrementat un 800%.  

Magnituds destacades de la gestió ordinària 
En la taula següent es recull una sèrie d’indicadors que mostren l’activitat de la Unitat l’any 2018 

Concepte Total 
Nombre d’activitats de divulgació científica 162 

Nombre d’activitats de comunicació científica 208 

Nombre d’activitats de formació matinals 3 

Nombre d’activitats de formació seminaris 2 

Nombre d’activitats d’investigació 1 
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3.2.6. 
Unitat de Suport als Instituts 

Universitaris de Burjassot-Paterna 
 
La Unitat de Suport als Instituts (USI) de Burjassot 
desenvolupa la seua tasca en l’àrea acadèmica del 
PCUV, prestant serveis als instituts i centres que la 
conformen: quatre instituts propis de la UV (IRTIC, 
ICMUV, ICBiBE i ICMOL) creats al llarg de la dècada 
del 1990 al 2000, un institut mixt CSIC-UV (IFIC).  

La USI de Burjassot es crea administrativament l’any 
2001, després d’haver-se creat tots els instituts però 
abans que tots estiguen radicats a Paterna, i la seua 
primera oficina s’instal·là, provisionalment, a ’edifici 
principal. L’any 2005 acaba la construcció de l’edifici 

que albergarà l’últim Institut creat, l’Institut de Ciència 
Molecular i, posteriorment, l’Edifici de Capçalera, 
edifici dedicat als serveis generals del Campus on 
l’USI s’ubicarà definitivament l’any 2007. 

La Unitat de Suport Administratiu als Instituts 
d’Investigació i altres centres de l’àrea acadèmica del 
PCUV té la seua gestió centrada principalment en 
l’àrea d’investigació: gestió de projectes i convenis, 
organització i gestió de congressos, jornades, 
conferències, convocatòries i personal 
d’investigació. 

Principals resultats de la gestió ordinària 

Gestió econòmica i pressupostària dels instituts, ERIs i 
centres adscrits 

– Execució dels pressupostos ordinaris i FIU 2018, així com dels projectes i convenis 
d’investigació dels Instituts i ERI vigents en 2018, d’acord amb les normes del Servei de 
Comptabilitat, del Servei d’Investigació i Servei de Contractació. 

– Col·laboració amb els investigadors per a la correcta elaboració i enviament dels informes finals 
o d’anualitat dels projectes d’investigació corresponents a 2017, així com per a facilitar la 
documentació requerida per auditories externes, d’acord amb les normes del Servei 
d’Investigació. 

Suport administratiu a instituts, ERIs i centres adscrits 
– Atenció als òrgans dels instituts: Consell i Director. 

– Gestió membres instituts: altes i baixes. 

– Revisió i enviament memòria investigació de l’any 2017. 

– Col·laboració amb l’organització i gestió jornades, conferències i congressos. 
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Gestió i manteniment d’edificis i instal·lacions 
– Proposta i execució del pressupost 2018 dels edificis dels instituts de Paterna.  

– Peticions al Servei Tècnic d’accions de reforma, millora o ampliació (RAM). 

– Declaració de sinistres a l’empresa asseguradora SEGURCAIXA ADESLAS. 

– Seguiment prestació serveis neteja, manteniment, seguretat, informació i accessos, jardineria i 
cafeteria. 

– Coordinació de l’execució dels contractes de subministraments en els nous espais d’instituts 
d’investigació situats a l’àrea empresarial del PCUV. 

– Organització i informació als instituts dels serveis mínims i accés a les instal·lacions en períodes 
de vacances de Falles, Setmana Santa i estiu 2018. 

– Informació als instituts de les novetats 2018 en matèria de coordinació empresarial i d’accés a 
les cobertes dels edificis, d’acord amb el Servei de Prevenció. 

Reforçament organigrama PAS amb interins de programa 
– Si al maig de 2016 es varen incorporar nous administratius a l’organigrama de la USI, com a 

conseqüència de la modificació de la RLT 1/2015 (increment de 5 places d’administratiu i un cap 
d’unitat), en 2017 es varen incorporar quatre administratius interins de programa als instituts: 
ICMoL, I2SySBIO, ICMUV, ICBiBE. En 2018 es varen demanar dos FIP més amb destinació a 
BIOTECMED/IDM  i IPL,  que finalment  s’han incorporat  al gener de 2019. 

 

Col·laboració amb la fundació PCUV per a l’organització 
d’activitats de divulgació 

– Expociència. Celebrada el dissabte 26 de maig de 2018. 

– Campus Científic d’Estiu (VLC Campus). Visites a l’àrea acadèmica els dimarts de juliol 2018. 

  

Universitat de València

102



Magnituds destacades de la gestió ordinària 
En la taula següent figuren una sèrie d’indicadors que pretenen mostrar l’evolució de l’activitat de la 
Unitat durant 2018. 

Concepte Total Dones Homes 
Pressupostos instituts , ERIS i OAUV       

Import inicial i modific. 28.462.054,03€ 

Import executat 13.463.209,50€ 

Pressupost edificis 

Import inicial i modific 2.053.556,87€ 

Import executat 1.884.841,37€ 
Import total tramitat per caixa fixa – Instituts, 
ERI i USI 753.686,83€ 

Nre. claus específiques vigents 2018 – Instituts, 
ERI i OAUV 

553 

Nre. pressuposts aprovats per RAM/2018, 
a petició USI 

10 

Import pressuposts aprovats per RAM/2018, 
a petició USI1 

151.449,89€ 

Nre. sinistres declarats a l’asseguradora de la UV, 
SEGURCAIXA 

3 

Nre. actes celebrats a la sala d’actes de l’edifici 
de capçalera 

117 

Nre. actes celebrats a la sala de juntes de l’edifici 
de capçalera 

206 

Nre. edificis Campus Paterna2 10 

Superfície (m2 construïts) 
Instituts i ERI3 33.413,29 m2 

Urbanització 30.978 m2 

Laboratoris4 6.811,88 m2 

PDI adscrit a instituts (PDI, PID, PIND, PIF, PS) 788 259 529 

PAS AG adscrit a plantilla USI5 18 10 8 

PAS AG adscrit a plantilla institut (IFIC/OAUV) 2 2 - 

PAS AG contractat indefinit (ICMUV/ERI IPL) 2 2 - 
1 Entre altres actuacions, s’ha millorat algunes condicions d’espais comuns al campus: adequació de 

passarel·les exteriors dels edificis, construcció caseta per a depuradora de l’aljub antiincendis, col·locació 
de bancs i arbratge ombra al recinte del campus, i signatura contracte menor per al control del clima als 
edificis. També s’ha substituït refrigerador i equip Roof Top de la planta Aquaris (SCSIE), i s’han dut a 
terme millores a l’Observatori Astronòmic d’Aras (reparació paviment, pintura casetes telescopis i 
instal·lació parallamps). 

2 Edificis: Capçalera, ICMoL, Principal, Contenidor 1 i 2, Cafeteria,  Nau exp. IFIC, SysBIO, AmplEdif.1, Aras 
de los Olmos. 

3 Inclosos els metres construïts a l’Edifici I2SysBIO  (ocupat al llarg de l’any) i en l’ampliació de l’Edifici 1 del 
PCUV. 

4 Inclosos els  metres de laboratoris de l’Edifici SysBIO i de l’ICMOL i IFIMED en l’ampliació de l’Edifici 1. 
5 Aquestes dades recullen l’ampliació de plantilla de la USI que va tenir lloc com a conseqüència de la 

modificació de la RLT 1/2015 (increment de 5 places d’administratiu i un cap d’unitat) i el personal funcionari 
de consergeria. No inclou els actuals 6 interins de programa (FP) ni els contractats per acumulació de 
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3.2.7. 
Unitat de Suport als Instituts 

Universitaris de Tarongers 
La Unitat de Suport als Instituts (USI) de Tarongers 
és una unitat administrativa que dona suport a la 
gestió economicoadministrativa dels instituts 
d’investigació i estructures de recerca 
interdisciplinària (ERI) amb seu al campus del 
Tarongers. 

La USI de Tarongers es crea l’any 1997 i la primera 
seu va estar situada a la Facultat d’Economia. 
Aquesta unitat ha experimentat un creixement molt 
significatiu des de la creació, quan portava la gestió 
de l’únic institut existent al campus dels Tarongers. 

En l’actualitat dóna suport a un nombre de 9 
instituts d’investigació i 2 ERI. La seu, vora les dels 
instituts i ERI als quals dóna suport, es troba a 
l’Edifici d’Instituts, al campus  dels Tarongers. 

L’activitat de la USI de Tarongers se centra 
principalment en la gestió de projectes i convenis 
d’investigació, així com en la gestió de congressos, 
jornades i seminaris, i ofereix els serveis 
d’informació i assessorament al  personal en el 
desenvolupament de la seua activitat investigadora. 

Principals resultats de la gestió ordinària 
Les principals activitats realitzades per la Unitat de Suport als Instituts de Tarongers al llarg de 
l’exercici 2018 han estat les següents: 

Gestió econòmica i pressupostària dels instituts i ERI 
adscrits 

– Execució dels pressupostos ordinaris i d’investigació incorporats  a cada institut i ERI l’any
2018.

– Execució dels crèdits assignats a finalitats específiques (tramitació de les despeses
relacionades amb projectes i convenis d’investigació).

– Informació i assessorament en matèria comptable i pressupostària i respecte a les normes
específiques d’execució de les ajudes concedides pels diversos organismes, tant de l’àmbit
autonòmic com del nacional o europeu.

– Suport a la justificació de les ajudes executades (elaboració dels informes anuals o finals) i a
la facilitació de qualsevol documentació requerida per les diverses auditories externes.

Suport administratiu als instituts i ERI adscrits 
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– Gestió d’altes i baixes de membres dels instituts i ERI.

– Elaboració de la memòria d’investigació de 2018.

– Suport administratiu als processos de selecció per a la contractació de personal de suport a la
investigació.

– Col·laboració en l’organització de congressos, jornades i seminaris

– Suport administratiu als programes de postgrau adscrits als nostres instituts

Gestió d’edificis i instal·lacions 
– Informació als usuaris sobre els protocols de funcionament i els horaris d’obertura i tancament

de les instal·lacions, tant en període ordinari de treball com en període de vacances.

– Gestió de reserves de les cinc sales de seminari que hi ha als dos edificis adscrits a la Unitat.

– Tramitació de comunicats d’incidències relacionades amb el funcionament i el manteniment
de les instal·lacions.

– Tramitació de sol·licituds de millora d’instal·lacions al Servei Tècnic i Manteniment de la UV.

– Gestió amb proveïdors de béns i serveis.

– Participació amb el Servei de Prevenció i Medi Ambient en tasques relacionades amb la
seguretat en el treball, com ara la coordinació d’activitats empresarials amb empreses
externes que realitzen activitats en la Universitat o actuacions encaminades a reduir els riscos
del personal en l’ús de les instal·lacions.

Altres tasques 
A més de les tasques ja ressenyades, aquesta unitat ha dut a terme altres accions. N’hem de 
destacar les següents: 

Suport al laboratori d’investigació en economia experimental (LINNEX) 
EL LINEEX és un laboratori d’investigació experimental. En els seues experiments s’estudia com es  
comporten els individus en entorns controlats definits per una sèrie de normes específiques. El 
laboratori recluta subjectes amb els quals realitza aquests experiments i la unitat administrativa dóna 
el suport economicoadministratiu necessari per a fer les liquidacions als subjectes per la seua 
participació en els experiments. Al llarg del 2018 han passat prop de 6.581 subjectes per aquest 
laboratori. 
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Magnituds destacades de la gestió ordinària 
En la taula següent figuren una sèrie d’indicadors que mostren l’activitat de la Unitat durant l’any 
2018. 

Concepte Dones Homes Total 
Pressupost gestionat l’any 2018: import executat - - 3.083.004,60€ 

Claus específiques vigents en l’any 2018 - - 421 

Jornades i congressos  - - 44 

Seminaris i conferències invitats  - - 37 

PDI total adscrit a instituts 121 126 247 

PAS adscrit a la USI de Tarongers 20 2 22 

Convocatòries contractació personal proj. investigació  - - 40 

Metres quadrats dels dos edificis que gestiona la unitat - - 15.038,86 m2 

Tesis doctorals llegides en l’any 2018 8 3 11 

Sessions experimentals del LINEEX l’any 2018 - - 142 
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3.3.
Àmbit de la vida de 

campus i participació

Servei de Publicacions (PUV) 
Servei d'Educació Física i Esports 
Unitat de Suport al Vicerectorat de 
Cultura i Esport

1.
2.
3.
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3.3.1. 
Servei de Publicacions 

 
Publicacions de la Universitat de València és el 
segell editorial de la Universitat que s’encarrega de 
la difusió de la producció científica i intel·lectual 
mitjançant l’edició de llibres i revistes i que potencia 
la projecció social i cultural de l’activitat universitària 
cap a la societat que l’envolta. Ja fa deu anys que La 
Llibreria de la Universitat va obrir les portes i es va 
constituir com l’única llibreria a València que posa a 
l’abast de tota la societat valenciana, en un primer 
moment i ja a nivell internacional mitjançant la seua 

web, la producció editorial de totes les universitats de 
l’estat i d’algunes estrangeres. 

El Servei de Publicacions te com a missió l’edició, 
difusió i comercialització de llibres i revistes, 
impresos i digitals, de caràcter científic, docent, 
institucional i cultural, generats dins o fora de la 
Universitat i adreçats tant a la comunitat universitària 
com a la societat en general. 

Principals resultats de la gestió ordinària 
La Universitat de València ha tingut, el 2018, una producció editorial de 177 títols en paper, dels quals 
100 han estat de producció pròpia del Servei de Publicacions de la Universitat de València, 77 editats 
per centres i departaments de la Universitat. La producció per llengües ha estat aquesta: 100 llibres en 
castellà, 69 en català i 8 en anglès. 

El 2018 s’ha estandarditzat el procés de producció dels llibres electrònics, de manera que el 76% dels 
títols publicats per PUV en paper ja són editats en format electrònic, en quasi tots els casos, abans dels 
dos mesos des de la seua aparició en paper. 

El exemplars electrònics venuts s’han incrementat en un 100% respecte a les vendes de 2017. Podem 
parlar de més de 2.000 exemplars venuts en les principals llibreries electròniques del món i en 
plataformes com Amazon, Google i Apple Store. S’ha continuat alimentant la plataforma de préstec de 
llibre electrònic per als usuaris de la Universitat de València. 

Enguany, en la seua segona edició, vam aconseguir el Segell de Qualitat en Edició Acadèmica en dues 
col·leccions més: “Història” i “Història i Memòria del Franquisme”, que venen a sumar-se als segells 
guanyats l’any passat per a “Desarrollo Territorial” i “Aldea Global”, editada en coedició amb les 
universitats Pompeu Fabra, Autònoma de Barcelona i Jaume I. 

De la nostra participació als XXI Premios Nacionales de Edición Universitaria que convoca la Unión de 
Editoriales Universitarias Españolas, que reconeixen les millors obres publicades per les universitats i 
centres d’investigació espanyols, el llibre Iacobi Primi instrumenta in archivo Sedis Valentinae asservata 
va obtenir el Premi a la Millor Obra Editada, amb la consideració del jurat del “monumental treball 
d’edició i la qualitat de la solució material de l’obra”. 

Si en 2017 vam destacar la publicació amb l’Acadèmia Valenciana de la Llengua i l’Institut d’Estudis 
Catalans, de l’obra de Carles Segura-Llopes i Vicent Beltran Els parlars valencians, que descriu la 
riquesa lingüística que presenta el català al País Valencià a partir d’estudis i d’un meritori treball de 
camp amb enquestes dialectològiques a informants de més de 250 localitats de la geografia valenciana, 
en 2018 hem de celebrar la publicació de la segona edició de l’obra actualitzada. 
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Els actes de presentació de les nostres novetats editorials, que s’han acostat al centenar, s’han estès 
per tota la geografia valenciana, en especial per donar a conèixer la segona edició del llibre Els parlars 
valencians. 

El 2018, una vegada més, vam ser presents a la Fira del Llibre de València, Plaça del Llibre de València, 
Setmana del Llibre en Català de Barcelona, Feria del Libro de Madrid i en la de Granada, a més 
d’assistir a les fires professionals internacionals de Guadalajara (Mèxic), FIL UNI (Mèxic), Frankfurt, 
Buenos Aires, Bogotà, Barcelona i Bucarest, així com la participació en el 1r Congrés Europeu Literary 
Market i Saló Internacional de Drets que es va celebrar a València durant la Plaça del Llibre el mes de 
novembre. 

Magnituds destacades de la gestió ordinària 
En les taules següents figuren una sèrie d’indicadors que mostren l’activitat del Servei. 

Concepte Total 
Títols vius per tipus de publicació 

Nombre de llibres 3.606 

Nombre de revistes 737 

Edicions nombre de títols 177 

Novetats 176 

Reedicions 1 

Edició nombre d’exemplars 61.970 

Novetats 61.170 

Reedicions 800 

Producció segons llengua d’edició 177 

Castellà 100 

Valencià 69 

Altres (anglès, francès, portuguès) 8 

Nombre de fires internacionals amb presència de la UV 8 

Títols i exemplars segons matèries Nre. títols Nre. 
exemplars 

C. de la Salut 4 1.055 

C. Experimentals i Tecnològiques 17 11.853 

C. Humanes 123 35.165 

C. Socials 33 13.897 

Total 177 61.970 
Ingressos per vendes Ingressos 

Gestionades per l’editorial 277.463,07 € 

Gestionades per les editorials coeditores 38.071,93 € 

Total 315.535,00 € 
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 Exemplars 
venuts 

Facturació (a 
preus de tapa IVA 

inclòs) 
Gestionats per l’editorial 24.580 471.580,43 € 

Gestionats per les editorials coeditores 8.205 178.447,01 € 

Total 32.785 650.027,44 € 
Ingressos per canals de distribució Ingressos Facturació 

Venda directa 106.884,00 € 137.304,62 € 

Distribuïdores de l’editorial 170.579,07 € 334.275,81 € 

Canals de distribució de les editorials coeditores 38.071,93 € 178.447,01 € 

Total 315.535,00 € 650.027,44 € 

Segons matèries Exemplars 
venuts Facturació 

C. de la Salut 1.416 27.232,16 € 

C. Experimentals i Tecnològiques 3.608 76.256,25 € 

C. Humanes 16.701 311.490,38€ 

C. Socials 11.060 235.048,65 € 

Total 32.785 650.027,44 € 
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3.3.2. 
Servei d'Educació Física i Esports 

El Servei d’Educació Física i Esports (SEF) organitza 
i coordina, a través dels campus de Blasco Ibáñez, 
de Burjassot i dels Tarongers, les activitats 
fisicoesportives que es realitzen a la Universitat de 
València. La seua tasca va dirigida fonamentalment 
als membres de la comunitat universitària 

(estudiants, PAS i PDI), encara que en moltes de les 
seues activitats hi poden participar persones de fora 
de la Universitat mitjançant el pagament de les taxes 
establertes. Les activitats fisicoesportives es 
programen cada curs acadèmic. 

Principals resultats de la gestió ordinària 

Àrea d’Activitats 
L’Àrea d’Activitats té com a principal objectiu acostar la pràctica de l’exercici físic a tots els membres 
de la comunitat universitària i també als seus familiars. L’oferta es realitza en dos quadrimestres i a 
l’estiu, i en les activitats de tenis i pàdel es fa per mesos o cursets. S’hi han inscrit un total de 14.549 
usuaris i usuàries. 

Activitats quadrimestrals 
Les activitats es divideixen en dos quadrimestres i els usuaris poden apuntar-se a qualsevol dels 
quadrimestres o als dos. L’activitat quadrimestral amb més persones inscrites durant el curs 2017-2018 
ha sigut musculació (1.767 persones), seguida de pilates (1.175 persones) i en tercer lloc, ioga (744 
persones). 

Activitats per cursets 
Aquest tipus d’activitat correspon al tenis i al pàdel. La programació consisteix, en tenis, en cursos de 
8 hores de classe, amb 4-7 alumnes. En el curs 2017-2018, el total de persones que van participar en 
els cursets de tenis va ser de 1.554 i en el de pàdel, de 1.960. 

Activitats Nau Gran 
Són activitats dirigides i adequades especialment a les persones matriculades en La Nau Gran. Entre 
les activitats ofertes hi ha el ball llatí, el manteniment, el massatge, el pilates i el txi-kung, amb una gran 
acceptació. En el curs 2017-2018 el total de persones que hi van participar va ser de 279 (244 dones i 
35 homes). 

Escoles infantils 
Igual que els anys anteriors, han continuat funcionant les escoles infantils dirigides als fills del PDI i del 
PAS, amb edats compreses entre els 4 i els 16 anys. Funcionen en horari de vesprada, de 18 a 20 
hores, des de l’octubre fins al maig; al juny s’amplien l’horari i els grups en l’activitat de tenis. Aquest 

Informe de gestió 2018

1153.3.2.curs, les activitats que s’hi han impartit han estat: tenis, judo i patinatge. En el curs 2017-2018, el total 



de xiquets i xiquetes que van participar en els cursets va ser de 1.715 en tenis, 64 en judo i 37 en 
patinatge. 

Activitats d’estiu 
Es fan durant els mesos de juny i juliol, encara que una gran part de l’oferta es concentra en el mes de 
juny. S’ha ofert: aeròbic, aikido, txi-kung, capoeira, dansa clàssica i neoclàssica, estiraments, flamenc, 
golf, ioga, karate, manteniment, musculació, pàdel, pilates, salsa, sevillanes, ciclisme de sala (spinning), 
surf, tai-txi Nau Gran, tenis, tenis infants, windsurf, zumba, kinomichi, hip-hop, xiatsu, aero-GAC i 
piragüisme, activitats que han tingut una gran acceptació.  

Activitats extraordinàries 
Durant aquest curs, l’Àrea d’Activitats ha organitzat una sèrie d’esdeveniments: 

– Passejada Saludable Universitat de València, Cursa Popular Universitat de València, Festival
IAIOS Training, Dia Internacional de l’Activitat Física i l’Esport, Festival de Salsa, Festival de
Danses, Festival Flamenc.

Àrea de Formació, Comunicació i Protocol 
L’Àrea de Formació, Comunicació i Protocol és la responsable d’organitzar i gestionar els principals 
esdeveniments del SEF als diversos campus de la Universitat.  

Formació 
La Subàrea de Formació s’encarrega d’oferir anualment cursos de tota mena relacionats amb l’activitat 
física i l’esport, que poden donar crèdits ECTS o el simple certificat. Aquests cursos, que certifica la 
Universitat, poden ser convalidats pels alumnes com a cursos de formació o titulacions federatives, 
tallers, congressos, clínics i conferències relacionats amb les ciències de l’activitat física i l’esport. En 
el curs 2017-2018, el total de persones que van participar van ser 206 (69 dones i 137 homes) en 3 
cursos, als quals cal afegir els 13 cursos de voluntariat esportiu amb 202 alumnes (131 dones i 71 
homes). 

Comunicació 
L’Àrea és responsable de difondre en els mitjans de comunicació (diaris, revistes, suplements 
especialitzats, emissores de ràdio i televisió, agències de notícies, mitjans digitals) totes les activitats i 
projectes d’interès públic relacionats amb el SEF, de caràcter esportiu, acadèmic o bé institucional. En 
el curs 2017-2018 hi ha hagut 449 notícies en premsa i 668 en xarxes socials, amb un total de 2.756 
seguidors. Amb aquesta finalitat, disposa dels mitjans de difusió següents:  

– Premsa escrita, Web del SEF, Web esdeveniments, SEF 2.0: aquesta àrea pretén enfortir la
presència de la institució en la web 2.0, basada en la participació dels usuaris a través de
comunitats i xarxes socials.

Àrea de Competicions 
És la responsable d’organitzar i coordinar tota l’activitat esportiva competitiva de la Universitat de 
Valencia, a més dels programes complementaris per a la consecució de les seues metes. Té com a 
principal objectiu fomentar la participació en la competició en l’àmbit de la comunitat universitària, a 
escala interna, autonòmica, interautonòmica, nacional i internacional. Per mitjà de la competició 
esportiva, no solament es persegueix un guany quant a resultats i èxits, sinó que es pretén impulsar un 
dels àmbits de l’esport, el competitiu, per promoure l’educació dels joves i generar els valors positius 
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de l’esport, com ara el joc net, la solidaritat, la tolerància, l’esperit d’equip, el desenvolupament i la 
realització personals. I no hem d’oblidar el manteniment o la millora de la salut mitjançant la pràctica 
sistemàtica i organitzada, la dimensió social, cultural i creativa de l’esport, que indubtablement 
contribuirà a potenciar la dimensió educativa dels programes que s’ofereixen. 

Competició interna 
La competició interna té per objectiu principal promoure la participació organitzada de tots els membres 
de la comunitat universitària en les diferents modalitats esportives, col·lectives i individuals. 

Campionat Autonòmic d’Esport Universitari (CAEU) 
Competició d’esports d’equip i individuals. En els esports d’equip, la competició és classificatòria per 
als campionats d’Espanya universitaris. Hi participen les seleccions de totes les universitats públiques 
i privades valencianes. Quant als esports individuals, no és classificatòria per als CEU però serveix de 
preparació per a aquests, ja que molts dels esports individuals accedeixen als CEU per mitjà d’unes 
marques mínimes i la resta, a criteri de les universitats. 

Campionat d’Espanya Universitari (CEU) 
El Consell Superior d’Esports convoca anualment els campionats d’Espanya universitaris. En aquest 
sentit, en publica una normativa general i tècnica i estableix els procediments que han de seguir les 
universitats que són membres del Comitè Espanyol d’Esport Universitari per sol·licitar-ne l’organització. 
En la modalitat d’esports d’equip, la competició autonòmica, el CAEU, és prèvia a la fase final dels CEU. 

En els campionats d’Espanya universitaris del curs 2017-2018, la Universitat de València va ser la 
universitat amb un nombre més gran de participants entre les universitats públiques i privades (270 
participants) i la segona en el còmput general de medalles entre les universitats públiques (25 medalles) 
i tercera del total d’universitats. 

Campionats de les Universitats Europees (EUC) 
El Comitè Espanyol d’Esport Universitari, com a membre de l’Associació Europea d’Esport Universitari, 
durant aquest curs acadèmic va oficialitzar, per mitjà d’una circular tramesa a totes les universitats 
pertanyents al CEEU, la possibilitat de participar en els campionats universitaris europeus de les 
universitats que quedaren en primer o segon lloc en els campionats d’Espanya universitaris. En el curs 
2017-2018 hi van participar un total de 32 esportistes de la Universitat de València, que representaven 
els equips de rugbi masculí, handbol femení, futbol 7 femení, judo, karate i taekwondo. 

Altres activitats universitàries internacionals 
L’equip de pilota/frontenis de la Universitat de València va participar amb 6 participants en el Torneig 
Internacional Zabalki, celebrat a Pamplona i organitzat per la Universitat de Navarra. 

També es va participar en l’intercanvi esportivocultural amb la Universitat de Waseda, del Japó, en la 
modalitat de kendo. 

Programa d’ajudes a l’esport d’elit i alt nivell 
L’objectiu general del programa d’ajuda als esportistes d’elit de la Universitat de València és donar 
suport als esportistes d’alt nivell, esportistes d’elit de la comunitat i esportistes d’elevat nivell universitari 
que estiguen matriculats en aquesta universitat durant el curs 2017-2018, per tal que puguen 
compatibilitzar els estudis universitaris amb la pràctica esportiva. Aquest objectiu s’ha acomplit 
mitjançant la concessió d’unes ajudes econòmiques a les quals han pogut accedir tots els esportistes 
d’elit i alt nivell que complien els requisits establerts per a aquest curs. Finalment, van formar part del 
programa un total de 195 esportistes (117 dones i 78 homes).  
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Programa d’ajudes als esportistes que participen en competicions oficials per 
la Universitat de València 
Aquestes ajudes s’emparen en els articles 90 i 91 de la LOU, que insta les universitats a compaginar 
de manera efectiva els estudis amb la pràctica de l’activitat física i esportiva. Per fer-ho, la Universitat 
concreta aquestes disposicions de la llei en accions puntuals i així atorga una ajuda econòmica als 
esportistes que participen en competicions oficials esportives en representació de la Universitat de 
València. Aquestes ajudes estan dotades amb una quantitat de 300 €. En el curs 2017-2018, 120 
esportistes van gaudir d’aquestes ajudes.  

Altres programes 

Esdeveniments extraordinaris 
La direcció del Servei, dins de la seua planificació, i amb l’objectiu d’oferir una oferta àmplia i variada, 
orientada a fomentar la pràctica esportiva i l’activitat física en tots els àmbits, ha desenvolupat el 
programa d’esdeveniments esportius. Inclou una sèrie d’esdeveniments extraordinaris programats 
durant cada curs acadèmic. Durant el curs 2017-2018, la Universitat, a través del SEF, ha organitzat 
diversos tornejos oberts, campionats autonòmics universitaris (vela, golbol i triatló del programa oficial, 
i trail com a esport de promoció). En l’àmbit estatal, es van organitzar els campionats d’Espanya 
universitaris de vela al Club Nàutic de Calp. 

Gabinet de Suport a l’Esportista (GSE) 
El GSE ofereix els seus serveis des de quatre àrees: Àrea Mèdica, Àrea de Fisioteràpia, Àrea de 
Psicologia i Àrea d’Educació Física. Durant el curs 2017-2018 hi ha assistit un total de 1.718 usuaris i 
usuàries. 

Programa d’esport adaptat 
L’oferta d’activitat física i esportiva inclusiva, adaptada i específica es canalitza a través del Programa 
d’esport adaptat. Durant el curs 2017-2018, l’activitat del Programa d’esport adaptat s’ha dirigit a 
desenvolupar els projectes següents: 

– Atenció i assessorament sol·licitat per l’estudiantat al personal tècnic del programa, a través de
la derivació provinent de les entrevistes realitzades a la Unitat per a la Integració de Persones
amb Discapacitat.

– Atenció i assessorament sol·licitat per l’estudiantat directament al personal tècnic del programa.

– Tramitació, davant del Consell de Govern de la UV, de la proposta de reducció del 50% en les
taxes de l’oferta del Servei d’Educació Física i Esport als membres de la comunitat universitària
amb un grau de discapacitat reconeguda igual o superior al 33%.

– Organització del Campionat Autonòmic d’Esport Universitari de Golbol de la Comunitat
Valenciana.

– Disseny, planificació i avaluació de propostes  d’activitats esportives específiques, adaptades i
inclusives dins de la programació ordinària del SEFIE.

– Gestió de convenis específics amb diferents entitats involucrades en la promoció i foment de
l’activitat física i l’esport adaptat.

– Participació en cursos, seminaris i xarrades per a la promoció de l’esport adaptat.

– Col·laboració en la gestió ordinària de la Càtedra i coorganització de propostes.

Universitat de València

118



D’altra banda, l’aportació de la Càtedra Divina Pastora d’Esport Adaptat de la UV, que gestiona el Servei 
d’Educació Física i Esports, ha permès desenvolupar una tasca molt important. L’activitat de la Càtedra 
s’ha dirigit a desenvolupar els projectes següents: 

– Ajudes als esportistes que participen en competicions adaptades. 

– Convocatòria de premis als millors treballs de fi de màster o doctorat vinculats amb l’activitat 
física i l’esport adaptat. 

– Contractació de personal investigador no doctor. 

– Activitats de formació i divulgació relacionades amb l’esport adaptat. 

– Programa de la Càtedra als centres educatius. 

– IV edició del Taller d’Orientació en la modalitat de precisió. 

Escoles esportives 
A fi d’oferir esport de tipus ludicoeducatiu, volem apostar per la possibilitat d’una pràctica esportiva 
plantejada sense competició. Segons la modalitat esportiva, el plantejament de sessions d’entrenament 
és diferent. 

Hi ha molta demanda d’universitaris que volen practicar un esport, que habitualment és de competició, 
però que, perquè el van practicar anteriorment o bé perquè volen practicar-lo, opten per aquesta 
modalitat. 

En el curs 2017-2018 van participar 1.201 esportistes, 464 dones i 737 homes en un total de 18 escoles.  

Cal remarcar que, encara que la inscripció està oberta a la comunitat universitària i a externs, el 85% 
d’inscripcions pertanyen a persones de la comunitat universitària. 

Programa de pràctiques 
Des dels diferents programes del Servei d’Educació Física i Esports, en cada curs, en funció de la 
situació dels col·lectius interessats, s’estudia la viabilitat d’incorporar estudiantat en pràctiques de 
diferents centres educatius, tant de formació professional com universitària. Durant el curs 2017-2018 
han gaudit del programa 6 persones. 

Magnituds destacades de la gestió ordinària 
En la taula següent es recullen una sèrie d’indicadors que mostren l’activitat del Servei. 

Concepte Dones Homes Total 
Participants en competicions esportives    

Competició interna 772 3.600 4.372 

Campionat Autonòmic Esport Universitari 356 350 706 

Campionat d’Espanya Universitari 110 160 270 

Campionats internacionals universitaris 17 15 32 

Palmarès Universitat de València    

Campionat Autonòmic d’Esport Universitari 2017-18    

Medalles or individual  24 24 48 

Medalles or individual equips - - - 

Medalles plata individual  20 20 40 

Informe de gestió 2018

1193.3.2.



Concepte Dones Homes Total 
Medalles plata individual equips - - -

Medalles bronze individual 25 25 50 

Medalles bronze individual equips - - -

Medalles or equips 4 5 9 

Medalles plata equips 2 1 3 

Medalles bronze equips - - -

Campionat d’Espanya Universitari 2018 

Medalles or individual 3 3 6 

Medalles or individual equips - - -

Medalles plata individual 4 4 8 

Medalles plata individual equips - - -

Medalles bronze individual 3 2 5 

Medalles bronze individual equips - - -

Medalles or equips 0 1 1 

Medalles plata equips 3 0 3 

Medalles bronze equips 1 1 2 

Campionats internacionals universitaris 2018 

Medalles or individual 1 - 1

Medalles or equips - - -

Medalles plata individual 1 - 1

Medalles plata equips 1 - 1

Medalles bronze individual - - -

Medalles bronze equips - - -

Nombre d’inscripcions en les activitats esportives de la UV 9.105 5.444 14.549 

Nombre d’inscripcions per tipus d’alumne: interns - - 9.527

Nombre d’inscripcions per tipus d’alumne: externs - - 5.022

Nombre d’inscripcions en les escoles esportives 464 737 1.201 

Nombre d’inscripcions per tipus d’alumne: interns - - 893

Nombre d’inscripcions per tipus d’alumne: externs - - 308

Nombre d’inscripcions cursos formació 69 137 206 

Participants en esdeveniments esportius 
Dia de l’esport universitari (FISU) 170 25 195 

Festival de danses (clàssica, contemporània, 
hip-hop, musicals) 123 37 160 

Festival de Salsa 322 188 510 

Dia Internacional de l’activitat física (FTA) 107 73 180 

Festival de Flamenc i Sevillanes 81 5 86 

Festival Iaios 150 38 188 
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Concepte Dones Homes Total 
Participants en programes específics    

Nombre d’assistències del Gabinet de Suport a l’Esportista 1.418 300 1.718 

Nombre participants Programa esport adaptat 52 78 130 

Nombre d’alumnes en Programa de pràctiques 4 2 6 

Programa voluntariat esportiu 131 71 202 

Programa d’esportistes d’elit i alt nivell 117 78 195 

Càtedra Divina Pastora 293 398 691 

Comunicació    

Nombre de mitjans de comunicació - - 7 

Nombre de notícies - - 668 

Xarxes socials - - 2.756 
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3.3.3. 
Unitat de Suport al Vicerectorat de 

Cultura i Esport  
 
La Unitat de Suport al Vicerectorat de Cultura i 
Esport té com a objectius gestionar l’edifici de La 
Nau, referent històric de la Universitat de València, i 
donar suport administratiu a les activitats del 
Vicerectorat de Cultura i Esport perquè puga 

desenvolupar els seus projectes i plans d’actuació, 
per aconseguir dinamitzar, comunicar i transmetre 
una oferta d’activitats culturals àmplia i diferenciada, 
i acostar-les a la comunitat universitària i a la 
societat valenciana. 

Principals resultats de la gestió ordinària 
La gestió cultural del curs acadèmic 2017/2018, s’ha desenvolupat sota l’observança dels objectius 
institucionals subscrits en el pla estratègic 2016-2019, en concret, s’ha treballat en la consecució d’un 
augment de les activitats dirigides a potenciar la interacció entre la Universitat i la societat. La 
programació regular d’arts escèniques, música i exposicions ha vist incrementat el nombre de 
convenis i col·laboracions amb altres institucions i ha mantingut les ja vigents.  

Des del Vicerectorat de Cultura i Esport s’ha fet un esforç per millorar la valoració de les activitats de 
difusió de la cultura. Davant el repte d’arribar a públics joves, s’ha obert el canal Instagram i s’han fet 
tallers destinats al personal d’administració que gestiona xarxes socials. 

Respecte a la Responsabilitat Social, el nombre d’activitats destinades a aquest aspecte ocupa 
pràcticament el 100% de la programació. L’horitzó de compromís social és sempre el de la Universitat 
de València, i la col·laboració amb altres entitats ha estat fonamental per a aconseguir els objectius: 
Fundació Juan José Castellano Comenge, Caixa Popular, Ajuntament de València, Fundació Antonia 
Mir i moltes altres han apostat pels programes del Vicerectorat per a obrir línies d’integració i foment 
d’activitat cultural. 

Magnituds destacades de la gestió ordinària 
En la taula següent figuren una sèrie d’indicadors que mostren l’activitat de la Unitat durant el curs 
2017-2018. 

Concepte Dones Homes Total 
Índex de satisfacció dels participants en activitats 
dirigides a potenciar la interacció entre la UV i la 
societat (puntuació màxima 5) 

  4,86% 

Activitats dirigides a potenciar la interacció entre 
la UV i la societat    

Nombre d’activitats  - - 601  
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Concepte Dones Homes Total 
Nombre de participants en les activitats 25.747 20.705 46.452 

Percentatge participació per sexe 55.19% 44.81% 100% 

Nombre de visites al portal cultural de la UV 

Nombre de visites a la pàgina web Cultura - - 338.243

Índex d’assistència a activitats culturals 

Nombre d’assistents exposicions 53.502 43.970 97.472 

Nombre d’assistents Aula de Teatre 2.498  2.113 4.611 

Nombre d’assistents Aula de Cinema 6.155 5.445 11.600 

Nombre d’assistents Aula de Música 9.587 6.392 15.979 

Nombre d’assistents Aula de Poesia - - 700 

Nombre d’assistents Aula de Lectura i Escriptura 1.543 1.253 2.796 

Nombre d’assistents Fòrum Debats i Claustre Obert 8.051 17.251 25.302 
Nombre d’assistents Escola Europea Pensament Lluís 

Vives 1.307 1.189 2.496 

Nombre de visitants a centres culturals de la UV 

CM Rector Peset - - 25.470

Palau Cerveró - - 9.631 

Jardí Botànic - - 10.661

Centre cultural La Nau 81.306 66.014 147.320 

Nombre d’activitats i programes culturals 
internacionalitzats - - 96 

Activitats culturals orientades a promoure la 
responsabilitat social 

Volum d’activitats - - 825 

Nombre de participants en les activitats 22.829 18.536 41.365 

Índex de notorietat “en línia” de la UV 

Seguidors Facebook (m’agrada) - - 14.578

Twitter (seguidors) - - 10.100

Nombre visites pàgina web Cultura - - 338.243

Instagram (seguidors) - - 1.305 

Comunicació i premsa en l’àrea de Cultura 
Convocatòries de premsa a mitjans a La Nau - - 225 

Notes de premsa realitzades - - 30 

Programació Agenda Cultural - - 6.800 

Newsletter Cultural 638.136 
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A continuació s’indiquen amb més detall les activitats culturals del curs acadèmic 2017-2018: 

Activitats culturals  

Centre Cultural            
La Nau Jardí Botànic Col·legi Major 

Rector Peset 
Palau 

Cerveró Totals 

Nre. Assis-
tents Nre. Assis-

tents Nre. Assis-
tents Nre. Assis-

tents Nre. Assis-
tents 

Actes acadèmics 8 1.958 0 0 0 0 0 0 8 1.958 
Congressos i 
jornades 73 4.704 10 3.050 23 1.887 4 100 110 9.741 

Conferències 71 5.551 8 560 59 3.708 18 540 156 10.359 
Debats / Taules  
redones 51 3.250 3 210 27 1.632 3 110 84 5.202 

Presentació de 
llibres i revistes 28 1.830 2 100 17 776 2 90 49 2.796 

Concerts 64 9.759 27 4.850 16 1.370 0 0 107 15.979 
Representació 
teatral /dansa 64 4.459 0 0 2 152 0 0 66 4.611 

Lectures i recitals 0 0 3 120 0 0 0 0 3 120 

Cinema 49 5.756 2 200 74 4.224 31 1.420 156 11.600 

Cursos / Formació 77 2.147 20 360 72 5.122 1 50 170 7.679 

Seminaris 9 422 0 0 3 77 20 790 32 1.289 

Formació /Tallers  6 90 3 75 0 0 0 0 9 165 
Exposicions / Visites 
exposicions 22 71.443 6  8 2.710 4 3.640 40 77.793 

Visites guiades 
exposicions 224 4.839 1 30 0 0 69 1.410 294 6.279 

Itinerància 
exposicions 9 9.600 2 0 1 2.500 2 1.300 14 13.400 

Tallers didàctics 6 108 0 0 34 558 0 0 40 666 
Visites guiades al 
centre 112 2.621 10 500 2 75  181 124 3.377 

Excursions 0 0 8 486 0 0 0 0 8 486 
Signatura de 
convenis 5  2 0 0 0 0 0 7 0 

Col·laboracions 
externes Vicerect. 
Cultura 

263 16.582 0 0 0 0 0 0 263 16.582 

Altres activitats 51 2.201 15 120 20 679 0 0 86 3.000 

Totals 1.192 147.320 122 10.661 358 25.470 154 9.631 1.826 193.082 
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3.4.
L'organització i el govern 

de la Universitat de 
València

Recursos humans
Organització i govern
Economia
Infraestructures
Biblioteques
Tecnologies de la informació 
i la comunicació

3.4.1.
3.4.2.
3.4.3.
3.4.4.
3.4.5.
3.4.6.
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3.4.1.
Recursos humans

Gerència: Nòmines i Seguretat Social 
Servei de Formació Permanent i 
Innovació Educativa (SFPIE)
Servei de Recursos Humans - PAS 
Servei de Recursos Humans - PDI

1.
2.

3.
4.
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3.4.1.1. 
Gerència: Nòmines i Seguretat Social 

 
De la Gerència de la Universitat de València 
depenen dues seccions que gestionen diferents 
àrees relacionades amb els recursos humans de la 
institució. 

La Secció de Nòmines s’encarrega dels processos 
de gestió de la nòmina per a tots els empleats de la 
Universitat de València i per a aquells que, sense ser 
treballadors de la Universitat, se’ls merita en un 
moment determinat algun reconeixement de dret 

econòmic. La Secció de Seguretat Social gestiona, 
per un costat, l’afiliació de treballadors en el règim 
general de la seguretat social i totes les prestacions 
de seguretat social a què poden tenir dret els 
treballadors de la Universitat de València. A més, es 
dedica a complir les obligacions legals amb la 
Tresoreria General de la Seguretat Social, a 
ingressar les quotes socials i a la gestió dels 
certificats de cessament de relació laboral per 
remetre’ls a l’INEM. 

Principals resultats de la gestió ordinària 
Les incidències principals de la gestió en 2018 de les dues seccions de la Gerència de la Universitat 
de València han sigut les que s’exposen a continuació. 

Secció de Nòmines  
– Novetats fiscals: aplicació de les modificacions de la Llei d’IRPF per a l’exercici econòmic 2018. 

– Actualització dels embargs de nòmina, en funció de l’aprovació del salari mínim 
interprofessional per a 2018, publicat en el Real Decret 1077/2017, de 29 de desembre. 

– Actualització de retribucions al personal de la Universitat de València, amb efecte a partir de l’1 
de gener de 2018, en aplicació de la Llei 6/2018, de 3 de juliol de 2018, de Pressupostos 
Generals de l’Estat per a l’exercici 2018, i el Decret Llei 3/2018, de 13 de juliol, de Pressupostos 
de la Generalitat per a l’exercici 2018.  

Aquesta actualització va suposar una despesa important en la gestió de les nòmines, perquè 
en la mensualitat de juliol de 2018 s’incrementaren tots els conceptes retributius en un 1,5% 
respecte de l’any 2017; a més, calgué generar pagues retroactives a tots els treballadors i 
treballadores de la Universitat amb efectes d’1 de gener de 2018. 

Amb l’objectiu de facilitar la cotització a la Seguretat Social, es generaren dues pagues 
retroactives, amb períodes diferents en funció del tipus de personal. 

– Actualització de retribucions al personal de la Universitat de València, amb efecte d’1 de juliol 
de 2018, per Resolució del 17 de juliol de 2018, amb un increment  del 0,25% previst en la Llei 
6/2018, de 3 de juliol de Pressupostos Generals de l’Estat per a l’exercici 2018 i l’acord de 3 de 
d’agost de 2018, del Consell de la Generalitat Valenciana. 

Aquesta nova actualització va ser calculada en funció del 0,25% respecte de les retribucions 
de 2017 i ha significat per a la secció de nòmines un nou desafiament important en la gestió i 
la necessitat de generar de nou pagues retroactives a totes les persones treballadores de la 
Universitat de València amb vigència activa en aquest període. 
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– Continua el procés d’ implantació progressiva del complement de carrera professional del
personal funcionari de carrera i laboral fix d’administració i serveis de la Universitat de València.

– En matèria de PDI, durant l’exercici 2018 s’han convocat nombrosos concursos d’accés als
cossos docents universitaris funcionaris (titulars i catedràtics), així com processos de promoció
a d’ajudants doctors i contractats doctors, amb les conseqüències retributives que se’n deriven.

– En el cas del PDI laboral associat, s’han convocat concursos d’ accés i nombrosos canvis de
dedicació per cobrir les necessitats docents. A més , com a conseqüència de la vaga del
professorat associat, hi ha hagut una detracció de les retribucions del professorat en vaga
durant els mesos de març, abril i maig de 2018.

Secció de Seguretat Social 
La gestió de les dades de seguretat social també es va realitzar completament mitjançant la plataforma 
Universitas XXI. 

En l’any 2018 continuen desenvolupant-se processos de càlcul, resolució d’incidències i previsió de 
noves eines que ens permeten millorar els processos de control del càlcul i la comptabilització de les 
bases de cotització i les quotes de seguretat social; l’inici del prorrateig dels pagaments puntuals i la 
coordinació amb els serveis amb què treballem. 
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Magnituds destacades de la gestió ordinària 
En la taula següent figuren una sèrie d’indicadors que mostren l’activitat de les seccions de Gerència 
durant l’any 2018. 

Secció de Nòmines 

Concepte Total 

Mitjana mensual de perceptors de nòmina - PAS+PDI 6.375 

Mitjana mensual de perceptors de nòmina - personal investigador 1.357 

Mitjana mensual de perceptors de nòmina externa 398 

Import total anual íntegre de nòmines PAS+PDI 211.096.708,14 € 

Import total anual íntegre de nòmines personal investigador 27.086.315,05 € 

Import total anual íntegre de nòmina externa 2.990.284,45 € 

Nombre de pagaments per nòmina externa 4.774 

Nombre de pagaments puntuals: cursos, conferències, assistències... 7.974 

Nombre de pagaments per col·laboració projectes d’investigació 1.579 

Becaris de pràctiques acadèmiques externes 78 

Nombre de gestions de canvis de domiciliació de nòmina al portal 242 

Nombre de gestions de bestretes de nòmina 44 

Nombre de gestions de sol·licituds IRPF voluntari al portal 205 

Informes d’enquestes de cost laboral per a l’INE 16 

Secció de Seguretat Social 

Concepte Total 
Expedients de PAS funcionari de carrera 1.286 

Expedients de PAS i PDI laboral 2.449 

Expedients de PAS funcionari interí 627 

Expedients de contractes d’investigació 1.193 

Expedients de PDI funcionari 266 

Expedients d’estudiants en pràctiques formatives 62 

Nombre persones assegurades en la Pòlissa 2018 7.570 

Sinistres d’incapacitat permanent absoluta o gran invalidesa 3 

Sinistres de defunció 8 

Baixes el 2018 que han generat possibilitat de rescatar el Pla de pensions 67 
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3.4.1.2. 
Servei de Formació Permanent i 

Innovació Educativa 
 
El Servei de Formació Permanent (SFP) i la Unitat 
d’Innovació Educativa (UdIE) es van fusionar el 
2010, i el 2011 van modificar-ne el nom com a 
Servei de Formació Permanent i Innovació 
Educativa, SFPIE, amb una Unitat de Formació 
Permanent i una Unitat d’Innovació Educativa. La 

seua missió és contribuir a la formació permanent 
del personal de la Universitat de València i del 
professorat de tots els nivells d’ensenyament, i 
també desenvolupar els programes de foment de la 
millora docent i la innovació en els processos 
d’ensenyament i aprenentatge. 

Principals resultats de la gestió ordinària 
El Servei de Formació Permanent i Innovació Educativa (SFPIE) ha desenvolupat diferents 
programes formatius dirigits al personal d’administració i servei (PAS), al personal docent i 
investigador (PDI) i al professorat de nivells no universitaris (PNU): 

Formació contínua 
Pla de formació contínua 2018, aprovat per resolució de 21 de maig de 2018, de la Direcció General 
de Funció Pública, per la qual es convoquen les accions formatives del Pla de formació del personal 
al servei de la Generalitat, per a l’any 2018 (DOCV 8302, de data 24 de maig de 2018). Respecte a 
aquest punt, es van realitzar 87 activitats. 

Dades i principals novetats en Formació des de juliol de 2018 a l’actualitat: 

De la formació que oferim tots els anys, el major volum sempre està vinculat al Pla de formació 
contínua de les administracions publiques que ve finançat per la Conselleria. Davant el retard que 
pateix per la Conselleria en els últims anys, enguany hem pres la iniciativa i hem creat una proposta 
pròpia de formació que ha començat al mateix mes de gener, per tenir oferta formativa tot l’any i no 
haver d’esperar a la convocatòria de Conselleria. Amb això incrementarem molt el nombre de places 
ofertes, ja que donem aquesta oferta addicional a l’habitual de tots els anys. 

Amb aquesta convocatòria, també donem resposta a la demanda creixent de sol·licituds que s’està 
produint últimament.  

Quant al PAS, pensàvem que el major interès per la formació estava suscitat pels requisits de la 
carrera professional, però la veritat és que el nombre de sol·licituds també està augmentant en el PDI, 
per la qual cosa creiem que l’interès creixent és degut a un desig real de tenir una millor formació i 
capacitació. 
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Dades des de juliol de 2018 a l’actualitat 

Concepte Total 
Formació contínua PDI 

Cursos per a PDI 22 

Nombre total de places per a PDI 381 

Nombre total de sol·licituds 721 

Formació contínua PAS 

Cursos per a PAS 35 

Nombre total de places per a PAS 681 

Nombre total de sol·licituds 2.462 

Dades comparatives 

La comparació en percentatges hem de fer-la en períodes determinats de temps. 

Òbviament encara no disposem de dades de 2019, però les dades de 2018 superen els seus 
antecedents en els percentatges següents. 

Concepte Total 
Formació contínua PDI 

Cursos per a PDI +8,3% que el període anterior

Nombre total de places per a PDI +32,7% que el període anterior

Nombre total de sol·licituds +51,18% que el període anterior

Formació contínua PAS 

Cursos per a PAS +14,29% que el període anterior

Nombre total de places per a PAS +41,59% que el període anterior

Nombre total de sol·licituds +16,28% que el període anterior

Convocatòria d’ajudes per a la innovació docent 
Pel que fa a la convocatòria d’ajudes a projectes d’innovació, en data 31 de juliol de 2017 es va 
resoldre la primera fase, i en 5 de desembre de 2017 la segona fase de la convocatòria d’ajudes per 
al desenvolupament dels projectes d’innovació educativa i millora de la qualitat docent per al curs 
2017/2018, amb tres programes diferenciats (A, B i C), convocats per Resolució de 3 d’abril de 2017 
del Vicerectorat de Polítiques de Formació i Qualitat Educativa. 

D’acord amb els diferents programes, s’ha aprovat: 

– Programa A (Pla d’innovació de centre):15 projectes en primera fase i 8 en segona. Com que
alguns centres repeteixen, entre les dues fases podem trobar que han participat 17 dels 18
centres de la UV, a més d’un projecte de campus.

– Programa B (Renovació de metodologies docents): 89 projectes en primera fase i 25 en
segona.

– Programa C (Grups estables i xarxes d’innovació contínua): 46 projectes en primera fase i 11
en segona.
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Aquests projectes es van dur a terme fins al 30 de setembre de 2018. 

Desenvolupament de la revista @tic 
Se’n van publicar dos volums en 2018: el número 20 (gener-juny 2018) i el número 21 (juliol-
desembre 2018). El  20 va presentar un monogràfic sobre: "Investigació i innovació en l’Educació 
Digit@l" i el 21 va ser una miscel·lània. 

A més, cal destacar que durant l’any 2018 la revista @tic revista d’innovació educativa, ha mantingut 
el segell de qualitat de la FECYT, que va obtenir al 2016. 

En el pròxim número, el 22, que es publicarà en juliol de 2019, @tic revista d’innovació educativa 
canviarà el seu nom a: Research in Education and Learning Innovation Archives (REALIA), com a part 
d’un procés iniciat de millora de la visibilitat i internacionalització. Ferran Suay i Lerma (Universitat de 
València) i Alejandro Armellini (Northampton University) seran els directors de la revista. 

Núm. revista Nre. articles Nre. autores dones Nre. autors homes 
20 10 20 8 

21 8 14 6 

Elaboració de recursos educatius multimèdia 
Els tècnics multimèdia del SFPIE són els encarregats de desenvolupar els REM (recursos educatius 
multimèdia) i col·laborar en l’etiquetatge de metadades per a RODERIC. Enguany, aquest servei ha 
pujat al servidor multimèdia de la UV (http://mmedia.uv.es) un total de 563 vídeos de suport a la 
docència entre conferències, trobades, mUVies (Materials Universitaris Virtuals per a la Investigació i 
l’Ensenyament) i píndoles educatives que formen part dels continguts dels MOOC.  

A més a més, disposem d’un canal de Youtube anomenat «Innovació Educativa Universitat de 
València» (buscar «sfpieuv»), que en la actualitat té 3.088 subscriptors i més de 700.000 
reproduccions d’un total de 575 vídeos.  

Magnituds destacades de la gestió ordinària 
En la taula següent figuren una sèrie d’indicadors que mostren l’activitat del SFPIE durant el curs 
2017-2018. 

Concepte Dones Homes Total 
Programa B. RMD (Renovació de metodologies docents) 

Nombre de projectes curs 17/18 - - 114

Participants - - 830
Programa C. GER (Grups estables i xarxes d’innovació 
contínua) 

Nombre de projectes curs 17/18 - - 57

Participants 1.121 
Recursos educatius multimèdia: vídeos de suport a la 
docència - - 563
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Concepte Dones Homes Total 

Cursos Formació contínua - - 87

Formació estratègica (continuada) - - 2

Formació a demanda - - 29

Nombre de cursos MOOC (massive online open course) - - 6

Participants als cursos MOOC (massive online open course) - - 8.561

Formació contínua PDI 
Cursos per a PDI - - 39

Nombre total de places per a PDI - - 779

Nombre total de sol·licituds - - 1.279

Formació contínua PAS 

Cursos per a PAS - - 48

Nombre total de places per a PAS - - 1.069

Nombre total de sol·licituds - - 2.957

Hores ofertes en formació continua 
Total d’hores de formació 1.675 

Hores presencials 1.425 

Hores en línia 250 

Cursos de formació transversal de doctorat 2018 Total 
Cursos convocats 57 

Cursos anul·lats per falta de preinscripcions 0 

Cursos realitzats 57 

Nombre d’inscripcions realitzades 2.912 

Nombre d’alumnes 939 

Curs de Formació Pedagògica i Didàctica per a professorat tècnic de FP 

Especialitat Alumnes 
Cuina i pastisseria 22 

Estètica 27 

Fabricació i instal·lació de fusteria i moble 3 

Futbol 1 

Manteniment de vehicles 18 

Mecanització i manteniment de màquines 5 

Patronatge i confecció 8 

Perruqueria 18 

Producció en arts gràfiques 2 

Salvament i socorrisme 1 

Serveis de restauració 18 
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3.4.1.3. 
Servei de Recursos Humans - PAS 

 
El Servei de Recursos Humans (Personal 
d’Administració i Serveis) s’encarrega de gestionar 

les qüestions relatives al personal d’administració i 
serveis d’aquesta Universitat. 

Principals resultats de la gestió ordinària 
La gestió ordinària del Servei de Recursos Humans (PAS) durant l’any 2018 s’ha centrat en els apartats 
següents: 

Col·laboració en l’elaboració i la publicació de la normativa 
interna i en la seua aplicació  

Durant l’any 2018 s’han aprovat els acords del Consell de Govern següents:  

– ACGUV 4/2018 Instrucció de Gerència per a l'aplicació del punt 2.1.2 de la normativa sobre 
formació i funcionament de les borses de treball de les diverses escales i categories 
professionals de PAS aprovada per ACGUV 211/2007, modificada per ACGUV 329/2017 

– ACGUV 180/2018, de 10 de juliol de 2018, acord de reconeixement de permís retribuït de 
gestació en la setmana 37 d’embaràs, d’acord amb la proposta de la Mesa Negociadora del 4 
de juliol de 2018 

– ACGUV 179/2018, de 10 de juliol de 2018, acord per a regular les percepcions meritades per 
antiguitat durant les situacions d’incapacitat temporal i altres situacions de suspensió de la 
relació laboral, d’acord amb la proposta de la Mesa Negociadora del 4 de juliol de 2018 

Durant l’any 2018 s’han aprovat també les instruccions de Gerència següents: 

– IUV 09/2018: Instruccions per a gaudir dels dies d'assumptes propis de l'any 2018 a la 
Universitat de València.  

– IUV 06/2018: Instrucció de la Gerència sobre el tancament de centres i serveis universitaris per 
a l'any 2018. 

Gestió dels registres de personal 
– Es gestionen els processos de selecció de personal, tant d’accés lliure com de promoció 

interna, i la mobilitat del personal mitjançant els processos de concurs als diferents llocs de 
treball.  

Dins d’aquesta gestió s’ofereix suport logístic tant als tribunals de selecció com a les comissions 
de valoració dels diversos concursos.  
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A més, s’atenen i es resolen, en via administrativa, les reclamacions i els recursos que les 
persones interessades puguen plantejar en els procediments d’aquestes activitats. 

– Durant l’any 2018 s’han convocat:

– 6 processos selectius pel torn lliure, per a proveir 71 llocs de treball vacant:

 Grup A, subgrup A1, escala tècnica superior d’informàtica.
 Grup A, subgrup A1, escala tècnica superior d’edició i publicacions.
 Grup A, subgrup A2, escala tècnica mitjana d’enginyeria.
 Grup A, subgrup A2, escala tècnica mitjana d’assessorament lingüístic.
 Grup C, subgrup C1, escala tècnica bàsica d’arxius i biblioteques.
 Grup C, subgrup C1, escala administrativa.

– 7 Processos selectius per promoció interna, per a proveir 94 llocs de treball vacant:

 Grup A, subgrup A1, escala tècnica superior d’informàtica.
 Grup A, subgrup A2, escala tècnica mitjana d’informàtica.
 Grup A, subgrup A2, escala tècnica mitjana d’enginyeria.
 Grup A, subgrup A2, escala tècnica mitjana d’informació.
 Grup A, subgrup A2, escala tècnica mitjana d’investigació.
 Grup C, subgrup C1, escala tècnica bàsica d’arxius i biblioteques.
 Grup C, subgrup C1, escala administrativa.

– 17 convocatòries de provisió de llocs, per a proveir 109 llocs de treball vacant:

 10 convocatòries de concurs de mèrits per a proveir un total de 44 llocs vacants, en
els quals han participat 30 dones i 10 homes.

 1 convocatòria de concurs de trasllats per a proveir un total de 35 llocs vacants, en el
qual han participat 15 dones i 2 homes.

 1 convocatòria de concurs de trasllats i mèrits per a proveir un total de 24 llocs
vacants, en el qual han participat 2 dones i 4 homes.

 5 convocatòries de lliure designació per a proveir un total de 6 llocs vacants, en les
quals han participat 16 dones i 5 homes.

– També es duen a terme les convocatòries corresponents a les ampliacions o constitucions de
de borses pel procediment extraordinari previst en la normativa sobre formació i funcionament
de les borses de treball, així com la configuració i el suport a les comissions que s’encarreguen
d’aquests processos.

Durant l’any 2018 s’han gestionat les convocatòries següents pel procediment extraordinari:

− Grup A, subgrup A1, escala tècnica superior d’audiovisuals. 

− Grup A, subgrup A1, escala tècnica superior d’investigació, perfil sociologia. 

− Grup A, subgrup A1, escala tècnica superior d’investigació, perfil valorització de la 
investigació en ciències bàsiques i tècniques. 

− Grup A, subgrup A1, escala tècnica superior d’investigació, perfil valorització de la 
investigació en ciències de la natura i la biomedicina. 
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Gestió de tota l’activitat relacionada amb el personal a 
càrrec de projectes, programes i convenis d’investigació  

Durant l’any 2018 s’han publicat un total de 469 convocatòries, europees, nacionals, autonòmiques, 
i pròpies de la Universitat, vinculades a projectes d’investigació. 

També es gestiona la contractació del personal d’investigació o de suport a la investigació. Enguany 
s’han contractat 647 persones, distribuïdes de la manera següent: 

Concepte Total 
Ajudes predoctorals entitats privades 2 

Contractes investigador/a doctor 5A UV 2 

Contractes Juan de la Cierva-Formació 5 

Contractes Juan de la Cierva-Incorporació 5 

Contractes PID entitats privades 3 

Contractes postdoctorals atracció de talent 7 

Contractes predoctorals "Santiago Grisolía" 9 

Contractes de suport APOTI/Prometeo 27 

Contractes doctor/a Instituto Salud Carlos III 2 

Contractes investigador/a doctor/a junior 49 

Contractes investigador/a doctor/a sènior 38 

Contractes investigador/a no doctor/a 173 

Contractes per a la formació de doctors/ores (MINECO) 20 

Contractes personal suport a la investigació 120 

Contractes personal Suport Institut Carlos III Salud 1 

Contractes programa Prometeo doctors/ores 1 

Contractes programa Prometeo doctors/ores junior 8 

Contractes programa Prometeo doctors/ores sènior 4 

Contractes programa Prometeo predoctoral 7 

Jove doctor/a transferència (CPTTGENT) 1 

Programa FPI (formació professorat universitari) 52 

Programa MINECO període orientació postdoctoral 9 

Programa personal tècnic de suport 8 

Programa predoctoral atracció de talent 14 

Programa Ramón y Cajal 5 

Programa VALi+d postdoctoral GV 17 

Programa VALi+d predoctoral GV 41 

Programa PIND UE 1 

Programa postdoctoral UE 2 

PTA Prometeo conv. 2016 5 

Tècnic/a investigació (G. JUV) 9 

TOTAL 647 contractacions 
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En la Secció de RH-PAS-Investigació es tramiten les sol·licituds de reconeixement de l’activitat 
investigadora (sexennis) de determinat personal contractat doctor per l’AVAP. Per la convocatòria de 
2018 s’han tramitat 11 sol·licituds. 

Entre les tasques de gestió de situacions administratives es troben les resolucions de compatibilitats. 
Durant l’any 2018 s’han resolt 89 sol·licituds de compatibilitat: 30 amb activitats privades i 59 amb 
activitats públiques. 

La tramitació dels expedients dels estudiants que fan pràctiques acadèmiques externes tant curriculars 
com extracurriculars, la realitza la Secció de RH-PAS-Investigació, on se’ls dona d’alta com a becaris 
a la base de dades de personal i, posteriorment, d’alta en seguretat social i en nòmina per les seccions 
corresponents. Durant l’any 2018 s’han gestionat 156 sol·licituds de pràctiques acadèmiques 
externes (PAE). 

Gestió del reconeixement documental de totes les 
situacions administratives 

El Servei gestiona el reconeixement documental de totes les situacions administratives: presa de 
possessió com a funcionaris o funcionàries de carrera, reconeixement de serveis, consolidació de grau, 
jubilacions, tant parcials (personal laboral), anticipades, com pel temps previst legalment i 
reglamentàriament. Resolució sobre peticions de compatibilitat del personal que es gestiona. Permisos 
i llicències. Adequació de la jornada a les situacions de reducció que preveu la normativa vigent. 
Assumptes relacionats amb la conciliació de la vida familiar. Canvis de llocs de treball per causes 
mèdiques o sobrevingudes. Permutes. Comunicació documental al Servei de Nòmines de totes les 
incidències que hi tinguen repercussió. Comunicació als representants sindicals de tots els 
nomenaments i contractes que es realitzen. 

Igualment, es resol qualsevol reclamació o recurs en via administrativa que les persones interessades 
puguen interposar sobre qualsevol d’aquestes actuacions. Comunicacions a les persones i a les 
diferents unitats administratives sobre les qüestions que es deriven de les situacions administratives 
reconegudes.  

Durant l’any 2018 han pres possessió com a funcionaris o funcionàries de carrera de nou ingrés 8 
persones: 5 dones i 3 homes. A més, 49 funcionaris o funcionàries de carrera han canviat d’escala 
per promoció interna; 57 han canviat de destinació per concurs de trasllat i 7 han estat nomenats i 
nomenades per lliure designació.  

Confecció i manteniment de les diferents borses de treball 
El Servei confecciona i manté les diferents borses de treball (70 borses en actiu). El compliment dels 
acords, els torns de crides, la informació als usuaris i a la representació sindical. 

Gestió de l’aplicació GDH 
El Servei gestiona l’aplicació GDH en aquelles qüestions generals que afecten tot el personal, com ara 
calendaris de vacances, torns i dies considerats festius, instruccions generals sobre actuacions 
concretes i puntuals, i control de les situacions sobrevingudes, a més de prestar suport directe als 
diferents gestors i gestores en qüestions descentralitzades i que depenen de cada unitat. 

Universitat de València

142



Gestió de la informació 
A més de la informació que oferim al conjunt de la ciutadania, a través dels diaris oficials (BOE, DOGV) 
i del tauler d’anuncis de la Universitat de València, el Servei manté la seua pàgina web, configurada 
com un portal d’informació per als usuaris i usuàries, tant interns com externs, en la qual es publiquen 
tots els procediments i la seua situació actualitzada, documentació per als diferents processos, 
legislació d’interès, instruccions de Gerència, relació de llocs de treball (RLT), consulta de l’expedient 
personal, etc. 

L’any 2018 s’han realitzat 1.844 actualitzacions de la pàgina web. Són: 

– 1 modificació de l’RLT. 

– 1 oferta d’ocupació pública. 

– 3 calendaris orientatius de convocatòries i de realització de proves. 

– 109 actualitzacions de les borses de treball. 

– 323 actualitzacions respecte a provisió i selecció de personal. 

– 1.407 actualitzacions respecte a personal d’investigació i suport a la investigació. 

– I diverses actualitzacions de la normativa. 

Finalment, el Servei dedica una part important de l’activitat a respondre a tota mena de consultes que 
arriben del personal de la Universitat o de persones que participen en els diversos processos selectius 
o de les borses de treball. Així mateix, atén i ofereix informació a partir de consultes que efectuen, en 
matèria de les competències de personal que es gestionen, tant les persones responsables de la gestió 
de les diferents unitats administratives com degans, directors de departaments, etc. 

A més, totes les qüestions que li demanen, com ara: estadístiques, controls d’auditoria, dades per al 
pla operatiu, dades per als ministeris d’Economia i d’Educació o per a les conselleries d’Economia i 
d’Educació, controls externs de l’activitat (Sindicatura de Comptes i Tribunal de Comptes), etc., i totes 
les que li puga requerir el Consell de Direcció de la Universitat. 

Magnituds destacades de la gestió ordinària 
En la taula següent figuren una sèrie d’indicadors que mostren l’activitat del Servei durant el curs 2017-
2018: 

Personal que es gestiona de capítol I Dones Homes Total 
Personal funcionari de carrera  830 449 1.279 

Personal funcionari interí/pràctiques  377 172 549 

Personal laboral  44 56 100 

Personal eventual  1 0 1 

Total plantilla ocupacions a 31/12/2018 1.252 677 1.929 
    

Personal que es gestiona de capítol VI Dones Homes Total 
Personal investigador 445 463 908 

Personal tècnic i de suport 95 98 193 

Personal interí de programa 42 28 70 

Total plantilla capítol VI a 31/12/2018 582 589 1.171 
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3.4.1.4. 
Servei de Recursos Humans - PDI 

 
El Servei de Recursos Humans (PDI) és adscrit als 
Serveis Centrals Econòmics i Administratius de la 
Universitat,  i depèn orgànicament de la Gerència. 
Des d’un punt de vista funcional, depèn del 
Vicerectorat d’Ordenació Acadèmica i Professorat; 
no obstant això, també dóna el suport administratiu a 
diverses competències d’altres vicerectorats com el 
d’Estudis i Política Lingüística, Postgrau i 

Investigació. Les seues funcions estan relacionades 
amb la gestió dels expedients relatius al personal 
docent i investigador de la Universitat, amb els seus 
processos de selecció, amb l’organització de la 
docència i amb l’elaboració i el control de la plantilla 
pressupostària del personal docent i investigador. 
Per al desenvolupament d’aquestes funcions, el 
Servei s’estructura en dues seccions i cinc unitats. 

Principals resultats de la gestió ordinària 
El resum anual de les activitats ordinàries realitzades pel Servei de Recursos Humans (PDI) durant 
l’any 2018 es pot estructurar en els apartats que segueixen, relacionats amb els diferents processos de 
gestió que afecten el personal docent i investigador i l’oferta d’estudis de grau i màster. 

Els procediments que interrelacionen aquest Servei amb els centres i departaments es visualitzen de 
manera ordenada en el calendari de processos de gestió acadèmica per al cursos 2017/2018 i 
2018/2019, que van ser aprovats per acord del Consell de Govern. 

Informació sobre la plantilla ocupacional de PDI a 
31/12/2018 

Categoria PDI Dones Homes Total 
Catedràtic/a universitat 208 494 702 

Catedràtic/a escola universitària 6 12 18 

Titular universitat 472 627 1.099 

Titular escola universitària 40 42 82 

Emèrit/a 11 34 45 

Ajudant/a doctor/a 161 158 319 

Ajudant/a 5 0 5 

Contractat/ada doctor/a 138 96 234 

Col·laborador/a 7 10 17 

Professor/a visitant 7 3 10 

Professor/a associat/ada 587 712 1.299 

Professor/a associat/ada Ciències de la Salut 270 260 530 

Total plantilla ocupacions a 31/12/2018 1.912 2.448 4.360 

Informe de gestió 2018

1453.4.1.4.



Processos de promoció del PDI 

Nombre de promocions per tipus Dones Homes Total 
Catedràtic/a 45 70 115 

Professorat titular d’universitat 41 43 84 

Professorat contractat doctor/a 44 36 80 

Professorat contractat doctor interí 18 8 26 

Professorat ajudant doctor 1 0 1 

Concursos de selecció del PDI 
Limitats per la taxa de reposició d’efectius que estableix la Llei de pressupostos generals de l’Estat per 
a l’any 2018. (Vegeu les magnituds destacades de la gestió ordinària) 

Actuacions sobre la plantilla estructural del PDI 
– Atesa la prohibició legal de creixement de les plantilles, s’ha atès parcialment el relleu

generacional en les àrees de coneixement no excedentàries mitjançant la transformació en
places de professor/a ajudant/a doctor/a d’algunes places de professorat funcionari vacants.

– S’han atès parcialment les necessitats de plantilla estructural de les àrees de coneixement més
deficitàries mitjançant l’adscripció de places de professorat ajudant doctor/a.

– S’han transformat les places necessàries per a atendre la promoció del professorat en els
termes que preveu l’acord del Consell de Govern que aprova els criteris per al desenvolupament
de la carrera docent del personal docent i investigador de la Universitat de València aplicables
per al curs 2018/2019 ACGUV 59/2018, de 24 d’abril, aprovat després de negociació sindical.

– S’han dotat deu places de professorat titular d’universitat per reactivar el Programa per a
l’estabilització del professorat associat per al curs 2018/2019.

Processos relacionats amb l’ordenació acadèmica 
– En relació amb l’oferta del curs acadèmic 2018-2019, s`han revisat les dades de matrícula per

grups i subgrups dels títols de grau i màster, i s’han dut a terme els reajustaments de l’oferta
produïts per circumstàncies sobrevingudes després de l’aprovació definitiva pel Consell de
Govern.

– Pel que fa al curs 2019-2020, s’han revisat els criteris d’elaboració de l’OCA i s`ha comprovat
l’ajustament als criteris de les propostes d’OCA preliminar presentades pels centres.

– També s’han revisat les dades corresponents al Pla d’ordenació docent del curs 2018-2019.

– S’han emès 11 informes de viabilitat respecte a modificacions o implantacions de títols de grau
i 7 sobre títols de màster.

– S’han resolt 410 sol·licituds d’autorització de docència del personal investigador de la UV.
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Suport tècnic i administratiu 
Suport tècnic i administratiu al Vicerectorat de Professorat i Ordenació Acadèmica, a la Comissió de 
Professorat, a la Comissió de Recursos del Personal Funcionari, a la Comissió de Reclamacions de 
Personal Contractat, a la Comissió Avaluadora de Mesures d’Integració del PDI amb Discapacitat, a 
la Comissió Tècnica de Barems, a la Mesa Negociadora i als diferents grups de treball constituïts en 
el Vicerectorat per a estudiar assumptes relacionats amb l’organització acadèmica i el professorat.  

Actuacions encaminades a complir les directrius del Pla 
d’Igualtat 

– Elecció de llenguatge no sexista en la redacció de documents i normatives. 

– Incorporació progressiva de la variable de gènere en les bases de dades i procediments 
d’explotació. 

– Consideració de la variable de gènere en l’anàlisi de dades i en els estudis per a la presa de 
decisions, considerant l’impacte de gènere de les mesures que s’han d’adoptar a fi de no produir 
o de corregir situacions de desigualtat.  

– Cura en la composició equilibrada de les comissions de selecció i en la constitució de 
comissions o grups de treball. 

Normatives relacionades amb la gestió del Servei de 
Recursos Humans-PDI, aprovades pel Consell de Govern 

Aprovació de normatives 
– Criteris per al desenvolupament de la carrera docent del personal docent i investigador de la 

Universitat de València aplicables per al curs 2018-2019 (ACGUV 278/2017).  

– Criteris per a atendre les situacions conjunturals de plantilla per al curs acadèmic 2018-2019. 
Criteris de reducció de la docència (ACGUV 84/2018). 

– Criteris per a l'elaboració de l'oferta dels ensenyaments oficials de grau i màster per al curs 
acadèmic 2018-2019 (ACGUV 217/2018). 

Modificació de normatives  
Reglament de selecció del PDI de la Universitat de València, acord del consell de govern 
58/2018, de 24 d’abril. 
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Magnituds destacades de la gestió ordinària 
Concursos convocats Dones Homes Total 
Concursos d’accés a places de professorat funcionari (2018): 

Convocatòria núm.127  Catedràtics/iques universitat 
(promoció interna) 43 72 115 

Convocatòria núm.126  Professorat titular d’universitat 33 35 68 
Convocatòria núm.128  Professorat titular d’universitat  (per 

a estabilització d’investigadors i investigadores del 
Programa “Ramón y Cajal” amb I3) 

0 2 2 

Convocatòria núm. 129  Professorat titular d’universitat (TU) 4 8 131 
Convocatòria núm. 130   Professorat titular d’universitat 
(TU)     (per a estabilització Programa “Ramón y Cajal”) 1 0 1 

Convocatòria núm. 131 Professorat titular d’universitat (TU) 5 2 102 

Convocatòria núm. 132 Professorat titular d’universitat (TU) 0 2 2 

Nombre de places ofertes 86 121 211 

Concursos d’accés a places de professorat contractat doctor (2018): 
Convocatòria 1/2018. (Resolució 2 maig 2018) 45 33 78 

Convocatòria 2/2018. (Resolució 3 octubre 2018) 0 1 1 

Nombre de places ofertes 45 34 79 
 Convocatòria 1/2018. ( Resolució 25 abril 2018)  per a 

estabilització R y Cajal +I3 2 1 3 

Nombre de places ofertes 2 1 3 
Concursos d’accés professorat contractat indefinit interí (2018): 

Convocatòria 7/2018. Resolució 12 gener 2018) 1 0 1 

Convocatòria 8/2018. Resolució 21 març 2018) 0 1 1 

Convocatòria 9/2018. Resolució 10 juliol 2018) 4 2 6 

Convocatòria 10/2018. Resolució 1 octubre 2018) 3 2 5 

Convocatòria 11/2018. Resolució 26 octubre 2018) 3 1 4 

Convocatòria 12/2018. Resolució 12 novembre 2018) 3 0 3 

Nombre de places ofertes 14 6 20 
Concursos d’accés a places de professorat contractat temporal (curs 2017-2018): 

Places professorat ajudant i ajudant doctor 42 36 81 

Places professorat associat 99 102 208 
Places professorat associat assistencial de Ciències de 

la Salut 64 44 109 

Places professorat associat assistencial de CS per a la 
Universitat Catòlica de València (conveni amb la 

Generalitat Valenciana) 
29 13 45 

Places professorat associat assistencial CS per a la 
Universitat CEU Cardenal Herrera (conveni amb la 

Generalitat Valenciana) 
35 23 60 

Nombre de places ofertes 269 218 503 
Concursos urgents per a la contractació provisional de 
professorat associat (curs 2017-2018) 97 78 188 

Recursos administratius contra propostes de provisió 
instruïts (curs 2017-2018) 42 34 76 
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Expedients relacionats amb la gestió de personal Dones Homes Total 
Nomenaments de professorat emèrit - 13 13 

Reconeixement de quinquennis     491 
Reconeixement de sexennis (CNEAI) a professorat 
contractat doctor   89 

Reconeixement de sexennis (AVAP) a professorat ajudant 
doctor, contractat doctor interí i personal investigador doctor 
amb contracte indefinit  

  113 

Reconeixement de les retribucions addicionals al 
professorat funcionari (“complement autonòmic”)   1.940 

Autorització de compatibilitats resoltes   1.480 
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3.4.2.
Organització i govern

Oficina de Polítiques
per a l'Excel·lència
Secretaria General i Registre General
Servei d'Anàlisi i Planificació (SAP)
Serveis Jurídics

1.

2.
3.
4.
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3.4.2.1. 
Oficina de Polítiques per a l'Excel·lència 

 
L’Oficina de Polítiques per a l’Excel·lència (OPEX) 
és una unitat de gestió especialitzada en 
planificació estratègica i gestió de la innovació  que, 
en aquest àmbit, es configura en dues àrees 
tècniques orientades a proporcionar assessorament 
i suport als òrgans de govern: 

I. Campus d’excel·lència internacional: S’encarrega 
d’impulsar i avaluar els projectes de VLC/CAMPUS. 

Valencia, Campus d’Excel·lència Internacional des 
del 2009.  

En 2011 coordina, impulsa i executa, a més, 
CAMPUSHABITAT5U. 

II. Responsabilitat social i innovació institucional: 
Dóna suport tècnica la formulació i el seguiment de 
polítiques, programes i plans institucionals 
d’actuació. 

Principals resultats de la gestió ordinària 
L’Oficina de Polítiques per a l’Excel·lència (d’ara endavant, OPEX) és una unitat de gestió 
especialitzada en gestió de la innovació i planificació estratègica, que gestiona, entre altres, els 
programes de Campus d’Excel·lència Internacional, de Càtedres Institucionals i d’Empresa de la 
Universitat de València [UVCÀTEDRES] i d’emprenedoria universitària. 

Les accions més significatives desplegades l’any 2018 per programa són: 

Campus d’Excel·lència Internacional 
La Universitat de València va obtenir en 2010 l’acreditació com a Campus d’Excel·lència Internacional 
(CEI) mitjançant el Projecte VLC/CAMPUS. Valencia, International Campus of Excellence. En 2015 la 
UV va aconseguir la qualificació definitiva de Campus d’Excel·lència Internacional (CEI) en el 
context Europeu del Ministeri d’Educació, Cultura i Esport (MECD). En 2016 va aconseguir la 
mateixa acreditació per al CAMPUSHABITAT5U. La UV se situa entre les universitats espanyoles 
més destacades en l’àmbit nacional en el Programa CEI, amb dos segells d’excel·lència internacional. 

Les actuacions més destacades en aquest programa són: 

− La iniciativa California-Spain Campus (CSC) és un projecte col·laboratiu que forma part de 
l’estratègia d’internacionalització de les activitats de la Universitat de València amb 
prestigioses universitats dels Estats Units d’Amèrica i que, en aquest cas, persegueix 
fomentar les activitats de col·laboració amb la University of California at Berkeley (d’ara 
endavant, UCB) previstes en el marc del memoràndum d’enteniment (o MOU per les seues 
sigles en anglès de Memorandum of Understanding) signat en 2013. 

Es desenvolupen dos tipus d’activitats: una convocatòria d’ajudes per a seleccionar 
estudiants de grau, màster i doctorat per a participar en el concurs internacional 
Entrepreneurship and Innovation in Europe: a Berkeley Startup Bootcamp i el Programa 
InnoTalk-CSC, orientat a atraure i fomentar el talent en les àrees d’especialització de la UV 
impulsant trobades d’innovació, cursos magistrals, tallers i altres activitats en què participen 
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professors i estudiants de la UV amb acadèmics i experts procedents de les universitats i 
institucions de l’àrea de referència de Silicon Valley. 

En 2018, la Universitat de València i la Universitat de Sevilla, en qualitat de coordinadores 
dels CEI VLC/CAMPUS i ANDALUCIA-TECH van acordar renovar un acord de col·laboració 
amb el Centre per l’Emprenedoria i la Tecnologia (SCET) de l’Escola d’Enginyeria de la 
University of California at Berkeley. Aquest acord fixa un marc de col·laboració estable, tres 
anys amb possibilitat de pròrroga per a participar en el Programa Global Innovation Collider 
Campus. 

− Organització del VII Campus Científic d’Estiu VLC/CAMPUS, de la Fundación Española de 
Ciencia y Tecnología, adreçat a despertar vocacions científiques i universitàries entre 
estudiants d’ESO i batxillerat. 

Programa UVCÀTEDRES 
Des de 2016, l’OPEX s’encarrega de donar suport institucional a les càtedres de la Universitat de 
València en matèria de:  

– Divulgació de las activitats culturals, científiques i tècniques que realitzen, desenvolupant
l’estratègia institucional UVCÀTEDRES orientada a vincular millor els objectius de
comunicació de les entitats signants dels convenis de creació de les càtedres i creant un
suport adequat i homogeni per a totes les càtedres.

– Suport tècnic en la tramitació de convocatòries de premis, concursos i ajudes.

– Organització de les jornades institucionals del programa UVCÀTEDRES.

– Projecte MeetUVCÀTEDRES (https://www.uv.es/uvweb/catedres-institucionals/ca/gestio-uv-
catedres/normativa/serveis-oferits/meet-uvcatedres-1286015551365.html)

– Magazine UVCÀTEDRES (https://www.uv.es/uvweb/catedres-institucionals/ca/gestio-
uvcatedres/normativa/serveis-oferits/magazine-uvcatedres-1286006064999.html) 

– Anàlisi de la reputació en línia d’aquest programa

Les actuacions més destacades en 2018 han sigut les que segueixen:

– Publicació del Repositori de Bones Pràctiques de Càtedres del Sistema Universitari Espanyol:
https://www.uv.es/uvweb/catedras-institucionales/es/excellentia-ex-cathedra/repositorio-
buenas-practicas/repositorio-buenas-practicas/divulgacion-difusion-1286047016244.html

– Premis 2018 Universitat de València de l’Observatori Excellentia Ex Cathedra les millors
pràctiques de càtedres del Sistema Universitario Español: Les universitats guanyadores en
2018 han sigut la Universitat Politècnica de Catalunya, la Universitat d’Alcalá, la Universitat de
Màlaga i la Universitat de Saragossa

– Primer número de la Revista de l’Observatorio Excellentia Ex Cathedra:
https://www.uv.es/uvweb/catedras-institucionales/es/excellentia-ex-cathedra/revista-
1286055865158.html

– Informe 2018 de l’Observatorio Excellentia Ex Cathedra: https://www.uv.es/uvweb/catedras-
institucionales/es/excellentia-ex-cathedra/revista-1286055865158.html

– Mapa de Cátedras del Sistema Universitario Español: Top 10 Cátedras SUE 2018:
https://www.uv.es/uvweb/catedras-institucionales/es/excellentia-ex-cathedra/mapa-catedras-
sistema-universitario-espanol/presentacion-mapa-catedres-del-sistema-universitario-espanol-
1286059931872.html

– Jornada 25 anys del programa de Càtedres de la Universitat de València:
https://www.uv.es/uvweb/catedras-institucionales/es/catedras-institucionales-
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empresa//informacion-institucional/eventos/iii-jornada-uvcatedres-11-12-2018-
1285986268494/AccioEsp.html?id=1286061383369  

Programes d’emprenedoria universitària 
Suport al Vicerectorat d’Ocupació i Programes Formatius per a promoure el talent universitari, 
facilitar el desenvolupament professional i la millora de l’ocupació, mitjançant formació en innovació i 
validació d’idees i projectes d’importància social. 

Les convocatòries i actuacions desenvolupades en 2018 han sigut les que segueixen: 

1. Convocatòria del programa Explorer 2019: https://www.uv.es/laboratorio-innovacion-
social/es/novedades-1285960082675/Novetat.html?id=1286057283117  

a. Selecció de projectes: Entrevistes a 120 estudiants d'un total de 69 projectes. 
Seleccionats 20 projectes i 37 estudiants per a representar la Universitat de València en 
el programa Explorer 

b. Coordinació del centre Explorer de la Universitat de València 

c. Coordinació i gestió del conveni amb el Centro Santander de Emprendimiento CISE 

d. Elaboració del programa acadèmic 

e. Elaboració del programa de mentoria de la UV 

f. Difusió de les activitats del Centre Explorer de la UV 

2. Convocatòria del Programa Internacional de Motivació Empresarial de la Universitat de València 
(PIMe3UV): https://www.uv.es/uvweb/oficina-politicas-excelencia/es/novedades/abierta-
inscripcion-del-programa-internacional-motivacion-empresarial-pime3uv-estudiantes-universitat-
valencia-1285923315142/Novetat.html?id=1286062937779  
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Magnituds destacades de la gestió ordinària 
En la taula següent figuren una sèrie d’indicadors que mostren l’activitat del servei durant l’any 2018. 

Programa Resultats 
Campus d’Excel·lència Internacional 

Nombre d’avaluacions positives per a l’acreditació de segells 
internacionals d’excel·lència per a la Universitat de València 

2 

Organització de la VIII edició del Campus Científic d’Estiu de la FECYT 1 

UVCàtedres 
Difusió activitats Càtedres: nombre de notícies 225 

Difusió activitats Càtedres: nombre de microllocs web creats actualitzats 50 
Difusió activitats Càtedres: edicions del Magazine UVCàtedres 3 

Difusió activitats Càtedres: edicions del Meet UVCàtedres 8 
Suport a la gestió de les activitats de les Càtedres (nombre de 

tò i )
18 

Reunions de coordinació amb equips de direcció de les Càtedres 35 

Organització de la II Jornada de Càtedres Institucional i d’Empresa 1 

Programa d’emprenedoria universitària 
Nombre de convocatòries 2 

Nombre d’estudiants admesos 173 

Nombre de tallers formatius 29 
Nombre de mentors 20 
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3.4.2.2. 
 

Secretaria General i Registre General 
 
La Secretaria General és la unitat administrativa que 
dóna suport al secretari o la secretària general de la 
Universitat de Valencia. Segons els Estatuts de la 
Universitat de Valencia (article 106), el secretari o la 
secretària general actua com a tal en el Claustre i en 
el Consell de Govern, és el custodi de la 
documentació universitària, el fedatari de la 
Universitat de València i ha de garantir l’accés dels 

membres de la comunitat universitària al 
coneixement dels acords del Claustre i del Consell 
de Govern. Sota la dependència de la Secretaria 
General el Registre General té la funció de deixar 
constància oficial de les sol·licituds, escrits i 
comunicats que rep o envia la Universitat de 
València. 

Principals resultats de la gestió ordinària 

Claustre 
El Claustre és l’òrgan màxim de representació de la Universitat de València i, per tant, li corresponen 
les competències de reglamentació, resolució i control, de gran importància per a la vida universitària.  

Al llarg de l’any 2018, el Claustre de la Universitat de València va considerar els aspectes de la vida 
universitària següents i, quan va ser el cas, va prendre els acords corresponents, que es detallen a 
continuació: 

– Aprovar la gestió de la rectora i de la resta d’òrgans de govern de la Universitat. 

– Aprovar el Pla operatiu 2019 (document orientador de la política universitària i del pressupost 
de l’exercici 2019). 

– Elegir membres per a diversos òrgans universitaris i comissions. 

 

Data sessió Nombre d’acords  
9 de febrer de 2018 0 

12 de juliol de 2018 12 

Total reunions: 2 Total acords: 12 

Consell de Govern 
Com a òrgan de govern col·legiat de la Universitat de València, el Consell de Govern desplega les línies 
generals de política universitària aprovades pel Claustre, exerceix la potestat reglamentària no 
reservada a altres òrgans de la Universitat i exerceix també les potestats de proposta, d’informe i de 
resolució que li atribueixen els Estatuts i les altres disposicions aplicables, a més d’assistir la rectora en 
tots els assumptes de la seua competència.   
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L’activitat duta a terme pel Consell de Govern al llarg de l’any 2018 continua condicionada per la situació 
econòmica i financera de l’estat i de la comunitat autònoma, i també pels canvis normatius de caire 
estatal, que han tingut efectes negatius, especialment en l’àmbit del professorat i del personal 
d’administració i serveis. 

Tenint en compte que correspon a aquest òrgan el govern ordinari de la Universitat de València, cal un 
major nombre de reunions i un correlatiu major nombre d’acords. La taula següent indica aquests dos 
aspectes pel que fa a l’any 2018: 

Data de la sessió Nombre d’acords 
30 de gener de 2018 25 
27 de març de 2018 29 

24 d’abril de 2018 24 

29 de maig de 2018 44 
10 de juliol de 2018 59 
2 d’octubre de 2018 31 

6 de novembre de 2018 21 
18 de desembre de 2018 53 
Total de reunions: 8 Total d’acords: 286 

Comissió d’Estatuts 
D’acord amb l’article 113 dels Estatuts de la Universitat de València, la Comissió d’Estatuts és una 
comissió assessora dels òrgans centrals de la Universitat de caràcter permanent. L’article 3 del 
reglament intern d’aquesta comissió, aprovat pel Claustre, estableix que són funcions seues dictaminar 
les propostes de modificació dels Estatuts d’acord amb el que disposen aquests i també dictaminar 
preceptivament tots els reglaments l’aprovació dels quals siga competència del Claustre o del Consell 
de Govern (incloses les propostes de modificació dels esmentats reglaments). En virtut d’aquest marc 
de competències, la taula següent indica l’activitat desplegada per la Comissió d’Estatuts al llarg de 
l’any 2018. 

Data de la sessió Nombre d’acords 
11 d'abril de 2018 1 

19 d'abril de 2018 7 

23 de maig de 2018 5 

4 de juliol de 2018 6 

Total de reunions: 4 Total d’acords: 19 

Junta Electoral 
La Junta Electoral de la Universitat es compon de tres membres del personal docent i investigador de 
la Universitat, dos dels quals pertanyen al personal docent i investigador amb el grau de doctor i amb 
vinculació permanent, i un tercer al personal docent i investigador no doctor o sense vinculació 
permanent; dos estudiants i un membre del personal d’administració i serveis. Els seus membres són 
elegits pels grups de claustrals corresponents i es renova totalment cada quatre anys, tret del cas dels 
estudiants i estudiantes, el mandat dels quals té la durada establerta en el Reglament electoral general. 
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En la sessió constituent, la Junta Electoral elegeix, entre els seus membres, el president o la presidenta, 
amb qui la Unitat Administrativa de la Secretaria General despatxa totes les qüestions relatives a aquest 
òrgan. 

La Junta Electoral exerceix funcions d’administració electoral en els procediments d’elecció de rector o 
rectora i de representants al Claustre. Els seus acords en aquests procediments exhaureixen la via 
administrativa.  

Així mateix, supervisa els procediments electorals relatius a òrgans de la Universitat l’administració dels 
quals no hi haja estat atribuïda pels Estatuts. 

Al llarg de l’any 2018 es va reunir en tretze sessions. Entre les activitats desenvolupades, cal destacar: 

– La comunicació anual individualitzada de les dades censals a tots els membres del personal 
docent i investigador, del personal d’administració i serveis i del personal investigador en 
formació de la Universitat. Enguany, aquesta comunicació s’ha fet mitjançant la Secretaria 
Virtual i, en aquest sentit, s’ha disposat de l’ajuda tècnica del Servei d’Informàtica. 

– La gestió i l’elaboració dels censos corresponents per a la renovació al Claustre, juntes de 
centre, consells de departaments i d’instituts, ADR i eleccions a rector o rectora; així com la 
resolució de les reclamacions al cens, consultes electorals, revisió i supervisió, i control 
d’aquests processos. 

– Elaboració, manteniment i actualització en la web de la Junta Electoral de la documentació, 
models i protocols relacionats amb els processos electorals, així com la seua publicació al tauler 
oficial de la Universitat de València. 

Magnituds destacades de la gestió ordinària 

Secretaria General 
En la taula següent es mostren una sèrie d’indicadors de l’activitat de la Secretaria General durant l’any 
2018. 

Concepte Total 
Certificats premis extraordinaris llicenciatura/diplomatura 2 

Certificats premis extraordinaris de doctorat 50 

Certificats premis extraordinaris de grau 12 

Certificats premis extraordinaris de màster 7 

Certificats pertinença a òrgans i comissions 53 

Altres certificats 16 
Resolució de sol·licituds de dret d’accés a la informació pública (portal de 
transparència) 15 

Suport tècnic a reunions d'òrgans i comissions (en hores) 285 
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Registre General 
En la taula següent figuren una sèrie d’indicadors de l’activitat del Registre General durant l’any 2018. 

Oficina Entrades Eixides 
Registre General W 100 26.769 12.173 

Fac. Dret W 2 11.684 1.513 

Fac. Economia W 3 4.144 2.610 

Fac. Psicologia W 4 4.135 1.782 

Fac. Ciències Socials W 6 5.070 1.225 

Fac. Medicina i Odontologia W 9 5.282 1.017 

Fac. Farmàcia W 10 1.874 954 

Fac. Infermeria i Podologia W 11 852 511 

Fac. Fisioteràpia W 12 1.062 944 

Fac. Ciències Biològiques W 14 3.399 1.376 

Fac. Química W 15 2.335 786 

Fac. Física W 16 2.018 974 

Fac. Ciències Matemàtiques W 17 1.340 366 

Fac. Filosofia i Ciències de l’Educació W 19 1.349 908 

Fac. Geografia i Història W 20 2.388 1.224 

Fac. Filologia, Traducció i Comunicació W 21 4.887 1.849 

Fac. Magisteri "Ausiàs March" W 22 4.257 1.178 

Fac. Ciències de l’Activitat Física i l'Esport W 24 1.366 550 

Escola Tècnica Superior d'Enginyeria W 25 2.830 989 

Centre Formació i Qualitat "Manuel Sanchis Guarner" W 26 359 297 

USI Burjassot-Paterna W 27 866 317 

Extensió Ontinyent W 28 439 187 

Centre de Postgrau W 29 575 368 

Registre telemàtic 126.748 21.877 

Total 216.028 55.975 

Convenis registrats 2018 Total 
PACTUM 1.463 

Altres 32 

NOTA: Durant el mes d’octubre d’aquest any, en l’aplicació del registre de convenis PACTUM es va produir un salt de número 
de registre (del 1.120 va saltar al 1.122); es va ometre, doncs, el núm. 1.121. El dia 29 d’octubre es va comunicar aquesta 
incidència al Servei d’Informàtica, perquè en prenguera  coneixement i, en tot cas, esbrinara què havia passat. Aquest número 
no està inclòs en el total de convenis PACTUM registrats el 2018. 
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3.4.2.3. 
Servei d'Anàlisi i Planificació 

 
El Servei d’Anàlisi i Planificació (SAP) és el servei 
general de la Universitat de València responsable de 
coordinar l’estadística oficial i analitzar la informació 
necessària per a la presa de decisions dels òrgans 
de govern mitjançant els informes pertinents. Dóna 

suport tècnic a la planificació estratègica 
institucional, al seu desplegament operatiu i als plans 
d'actuació orientats a la millora contínua de la UV i 
de les seues unitats de gestió. 

Principals resultats de la gestió ordinària 
El Servei d’Anàlisi i Planificació (SAP) és un servei general de la Universitat de València que té com a 
missió coordinar l’estadística oficial i analitzar la informació necessària per a la presa de decisions dels 
òrgans de govern mitjançant els informes pertinents. Dóna suport tècnic a la planificació estratègica 
institucional i als plans d’actuació orientats a la millora contínua de la UV i de les seues unitats de gestió. 

Les principals activitats que el Servei d’Anàlisi i Planificació va dur a terme al llarg de l’any 2018 van 
ser les següents: 

Informació estratègica institucional 
El SAP és el servei encarregat de la coordinació i remissió de les dades sol·licitades pels organismes 
oficials. A aquest respecte, durant l’any 2018 es van realitzar les accions següents: 

Sistema Integrat d’Informació Universitària (SIIU): Aquesta plataforma de recollida, anàlisi i difusió 
de dades del Sistema Universitari Espanyol és l’eina utilitzada per a l’elaboració de les estadístiques 
universitàries oficials del Pla Estadístic Nacional. El SAP coordina la informació subministrada al 
Ministeri, en concret en 2018 ha remés 18 fitxers de dades (auxiliars, recursos humans i beques 
pròpies) i s’han revisat i validat els informes corresponents i els informes econòmics. 

Sistema d’Informació de les Universitats Valencianes Públiques (SIUVP): Remissió i validació de 
les dades sol·licitades per l’IVIE, d’acord amb el calendari establert als efectes. 

Directori d’unitats i oficines de registre de la UV. Durant l’anualitat 2018 el Servei d’Anàlisi i 
Planificació ha col·laborat per a la implantació de l’administració electrònica en la Universitat de 
València, en concret en l’actualització del Directorio Común de Unidades Orgánicas y Oficinas (DIR3) 
del Portal de Administración Electrónica del Gobierno de España. 

Comptabilitat analítica de la Universitat de València: projecte CANOA. L’Institut de Robòtica i 
Tecnologies de la Informació i la Comunicació de la Universitat de València (IRTIC) és l’encarregat del 
desenvolupament de l’eina que permet el càlcul de la comptabilitat analítica de la UV. El SAP i el Servei 
de Comptabilitat i Pressupost són els encarregats d’incorporar la informació corresponent, actualitzar 
els diccionaris de dades i mapes i validar els resultats obtinguts. Durant 2018 s’ha realitzat l’execució 
de la comptabilitat analítica de 2015: manteniment i revisió de centres de cost i activitats, càrrega de 
fonts i taules de dades i revisió de diccionaris de dades i mapes. 

Observatori de Rànquings. l’Observatori de Rànquings informa de la posició de la UV als principals 
rànquings nacionals i internacionals. Durant l’any 2018 s’ha incorporat la informació de l’Observatori a 
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una base de dades centralitzada, que permet la seua anàlisi. S’ha iniciat un procés d’automatització 
progressiva de la web de l’Observatori, i s’han actualitzat 36 edicions corresponents a 21 rànquings 
nacionals i internacionals. 

Datawarehouse de la Universitat de València 
El Servei d’Anàlisi i Planificació, amb orientació a la millora contínua i amb l’objectiu d’avançar en la 
modernització, transparència i eficiència en la gestió, ha iniciat la incorporació progressiva dels  
informes a l’entorn datawarehouse institucional. En aquest sentit, el SAP ha desenvolupat les següents 
activitats en cadascun dels projectes:  

Projecte SIGA. En aquests projecte, coordinat pel Servei d’Informàtica, el SAP ha elaborat nous 
informes de Relacions Internacionals, de pràctiques externes per tipus d’entitat i informes sobre la 
procedència dels estudiants de nou ingrés en màster.  

Projecte ESPAIS, desenvolupat pel SAP. S’ha realitzat el manteniment dels informes del catàleg 
d’espais de la UV, la ubicació de les persones i l’ocupació de les aules.  

Projecte RECULL (Recull de Dades Estadístiques). A l’últim trimestre de 2018 es va publicar una nova 
edició del Recull de Dades Estadístiques del curs 2017/2018 de la Universitat de València. Inclou les 
dades consolidades del curs 2017-2018 i, com a novetat, l'avanç de matrícula del curs 2018-2019, que 
s'actualitza setmanalment. El Recull reuneix en 135 informes i 22 gràfics informació sobre: estudis de 
grau i postgrau (accés, matrícula, beques, programes d'intercanvi i pràctiques externes), postgraus 
propis (ADEIT), personal (PAS, PDI i Personal d’Investigació), investigació i transferència, Parc 
Científic, divulgació científica, cultura, esports, formació, pressupostos, biblioteques, espais, etc.  

Projecte PEUV: Sistema d’indicadors del Pla Estratègic de la UV 2016-2019. Durant aquest període 
s’ha realitzat l’actualització dels quadres d’indicadors d’ensenyament, investigació, transferència i 
innovació, vida de campus i participació i d’objectius comuns amb les dades corresponents al curs 
2016-2017 i l’exercici 2017. A més, per a cadascun dels indicadors s’ha revisat la fitxa d’indicador.  

Projecte SICUV: Sistema d’Informació comptable de la UV. Nou projecte implementat en 2018 sobre 
el Sistema d’informació comptable de la UV. Aquest projecte inclou informació referent als comptes 
anuals, comparativa de les despeses i ingressos anuals, estats d’execució de les despeses i ingressos, 
estats d’execució de vicerectorats i models de distribució econòmica.  

Projecte Documents Informes Atributs Indicadors 
SIGA 3 43 2 0 

ESPAIS 2 61 23 17 

RECULL 1 132 22 4 

PEUV 72 126 50 1 

SICUV 3 62 41 14 

Total 81 424 138 36 
 

Estudis i informes  
Durant l’any 2018 el SAP va elaborar els següents estudis i informes per a la planificació i la presa de 
decisions del Consell de Direcció: 

– Informe de Gestió 2017 (curs 2016-2017). 

– Informe de la Bústia de Suggeriments Queixes i Felicitacions de la UV del curs 2016/2017.  
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– Organigrama delegacions de competències de la Rectora de juliol de 2018. 

– Organigrames del personal de la Universitat de València segons la Relació de Llocs de Treball 
juny de 2018. 

– Els estudis i l’alumnat de la UV de 2008 a 2017. 

– Indicadors del procés de preinscripció del Sistema Públic Universitari Valencià de 2013/2014 a 
2016/2017.  

– Docència impartida en titulacions de grau i màster segons la categoria del professorat. Curs 
2017/2018. 

– Actualització de l'Estudi de Càrregues de Treball del PAS dels departaments de la Universitat 
de València. Pendent de publicar en 2019. 

– L'Activitat Investigadora en la Universitat de València Període 2010-2017. 

– Anàlisi dels indicadors del PPF 2010-2017 i del SIUVP. 

– La Universitat de València als principals rànquings Internacionals. Edició 2017. 

Mapa d’internacionalització de la UV. El Mapa d’Internacionalització reflecteix part de l’activitat 
internacional de la Universitat de València. Aquests gràfics interactius es publiquen a la pàgina web del 
SAP, i disposen d’informació per països relativa a estudiants internacionals, programes d’ensenyament 
amb institucions estrangeres, publicacions en col·laboració i nombre de convenis marc. En 2018 s’ha 
actualitzat la informació referent al curs 2016-2017. 

Models de finançament i de distribució de recursos 
El SAP dóna suport tècnic per a l’aplicació i anàlisi del model de finançament, així com per a l’elaboració, 
aplicació i manteniment dels models distributius interns de recursos. En aquest sentit, en l’any 2018 es 
van realitzar les següents estimacions d’ingressos per taxes de matricula: a 31 de març, a 30 de juny, 
a 15 de setembre, a 30 de setembre, a 31 d’octubre i a 31 de desembre. 

En 2018 es va realitzar l’aplicació dels següents models de distribució interna de despesa corrent: 

– Model de distribució econòmica de centres, departaments i instituts de l’anualitat 2018. 

– Model de distribució econòmica per a laboratoris docents de l’anualitat 2018. 

– Model de distribució per adquisició de manuals bibliogràfics de referència, anualitat 2018. 

– Model d’assignació de recursos de suport a la docència de l’anualitat 2018. 

– Model de distribució de les beques del Consell Social (convocatòria 2018). 

Suport a la millora d’unitats universitàries 
Suport a la redacció de Cartes de Serveis. Durant 2018 s’han realitzat les reunions i tallers formatius 
necessaris per a l’elaboració de 5 cartes de serveis: 4 aprovades, i la del Servei d’Estudiants, prevista 
per aprovar en 2019. Les cartes aprovades són:  

– Unitat de Gestió del Campus de Blasco Ibáñez. 

– Unitat de Gestió del Campus de Tarongers. 

– Unitat de Gestió del Campus de Burjassot. 

– Unitat de Gestió del Campus d'Ontinyent. 
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Amb la incorporació d’aquestes cartes, el Catàleg de Cartes de Serveis de la Universitat de València 
disposa d’un total de 31 cartes vigents.  

Sistema de Seguiment de les Cartes de Serveis. En 2018 s’ha implantat el Sistema de Seguiment 
de les Cartes de Serveis, per realitzar el seguiment dels indicadors de les cartes vigents i de les accions 
de millora derivades. Aquest sistema integra un total de 588 indicadors per a les 31 cartes vigents. A 
més, s’han dissenyat els informes de seguiment de cada unitat. En 2018 s’han publicat cinc informes 
de seguiment de CdS de les seguents unitats: 

– Unitat per a la Integració de Persones amb Discapacitat. 

– Servei de Biblioteques i Documentació (SBD). 

– Servei d'Anàlisi i Planificació (SAP). 

– Servei de Prevenció i Medi Ambient. 

– Servei de Publicacions (PUV). 

Bústia de Suggeriments, Queixes i Felicitacions de la UV. 

La Bústia de Suggeriments, Queixes i Felicitacions resulta d’aplicació a totes les unitats organitzatives 
de la UV, en relació amb els serveis prestats i activitats desenvolupades adreçades als diversos 
col·lectius d’usuaris. Al primer trimestre de cada anualitat el vicerector responsable presenta al Consell 
de Govern un informe sobre el funcionament de la Bústia al darrer curs acadèmic.  

En gener de 2018 es va presentar al Consell de Govern l’Informe de la Bústia de Suggeriments, Queixes 
i Felicitacions de la Universitat de València del curs 2016-2017, aprovat per acord de Consell de Govern 
ACGUV 22/2018 de 30 de gener. Per realitzar aquest informe, el SAP s’encarrega de la coordinació i 
remissió de l’informe individual a les 121 unitats organitzatives que han rebut alguna de les 861 
comunicacions de la Bústia durant el curs 2016/2017, des de l’1 de setembre de 2016 al 31 d’agost de 
2017. Es comunica a les 88 unitats restants que no han rebut cap comunicació a la Bústia, sol·licitant 
la seua confirmació. Per últim, es redacta l’informe amb les aportacions rebudes de cada unitat. 

Suport a la planificació estratègica institucional 
Una altra de les funcions del Servei és donar suport als processos de planificació institucionals i dels 
plans d’actuació vinculats, així com el seu seguiment. Per al suport al desplegament de la planificació 
estratègica, cal destacar el suport tècnic per al desenvolupament de l’Aplicació web per a la gestió de 
plans estratègics, desenvolupada per l’Institut de Robòtica i Tecnologies de la Informació i la 
Comunicació de la Universitat de València. Les tasques de suport realitzades inclouen l’anàlisi de la 
aplicació ACCESS utilitzada i creació de les taules necessàries per a l’aplicació web, així com 
l’assessorament sobre les fases i perfils necessaris en el procés d’elaboració de plans estratègics i el 
seu seguiment.  

A més, el SAP és l’encarregat del desenvolupament i manteniment del Sistema d’Indicadors del Pla 
Estratègic de la UV 2016-2019 al datawarehouse institucional, format per quatre mapes estratègics i 
cinc quadres d’indicadors, amb un total de 119 indicadors definits i 113 implantats, el que suposa un 
95% del desenvolupament: 

Elaboració de l’estadística oficial  
Demandes d’estadística oficial  

El SAP és la unitat encarregada de la coordinació i atenció a les peticions d’informació estadística 
oficial, entre les quals cal destacar: 

– Generalitat Valenciana (GVA): avançament de dades de matrícula del curs 2018/2019. 
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– Institut Nacional d’Estadística (INE): Enquesta anual de cost laboral 2017. 

– Ajuntament de València: Estadística de l’Ajuntament de València. 

– Conferència de Rectors de les Universitats Espanyoles (CRUE): dades sol·licitades per a 
l’elaboració de l’informe de la CRUE “La Universidad española en cifras”. 

– Remissió de les dades de personal, sexennis i tesis sol·licitades per la CRUE per a l’Enquesta 
I+TC 2017, i dels qüestionaris econòmics. 

– Remissió de dades a l’IVIE per a l’informe ‘Contribució socioeconòmica del SUPV’ 

– Remissió de dades a diversos rànquings.  

A més, el Servei d’Anàlisi i Planificació atén peticions de dades estadístiques específiques, no incloses 
en el Recull de Dades Estadístiques, i sol·licitades per diferents òrgans, unitats i serveis de la Universitat 
de València. En aquest sentit, s’han atés 32 peticions d’informació a demanda de diferents 
vicerectorats, secretaria general, gerència, departaments i serveis de la Universitat de València. 

També s’han elaborat les següents certificacions de costos indirectes dels projectes 
d’investigació sol·licitades pel Ministeri d’Economia i Empresa per als projectes d’investigació vigents 
en 2017, de juny de 2018, de setembre de 2018 i de novembre de 2018. 
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Magnituds destacades de la gestió ordinària 
 

Concepte 2016 2017 2018 
Sistema Integrat d’Informació Universitària (SIIU)     

Fitxers remesos i validats 18 18 18 

Sistema d’Informació de les Universitats Valencianes Públiques (SIUVP)  
Fitxer remesos al SIUVP 25 22 22 

Sistema d’indicadors del Pla Estratègic de la UV     
Indicadors del Sistema d’indicadors del Pla Estratègic 16-19  (146) 113 113 

Informes i documents elaborats en Datawarehouse 148 178 505 
Projecte SIGA  - 27 46 

Projecte ESPAIS 27 26 63 

Projecte RECULL - - 133 

Projecte PEUV - - 198 

Projecte SICUV - - 65 

Observatori de rànquings    
Rànquings de l’observatori 17 20 21 

Edicions actualitzades dels rànquings 15 26 36 

Mapa d’Internacionalització de la UV    
Països representats  135 153 215 

Demandes d’estadístiques ateses 35 34 48 
Per a organismes oficials 10 3 10 

Per a rànquings 5 6 6 

Internes a demanda 18 25 32 

Models distributius de recursos    
Models distributius de recursos aplicats 7 7 8 

Simulacions d’ingressos per taxes 6 6 6 

Cartes de Serveis de la UV    
CdS aprovades durant l’any  10 23 4 

CdS vigents al catàleg de CdS de la UV 4 27 31 

Indicadors del Sistema de Seguiment de CdS 293 555 588 

Bústia de Suggeriments, Queixes i Felicitacions    
Informes d’unitats elaborats 120 121 121 

Estudis i Informes  13 12 13 
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3.4.2.4. 
Serveis Jurídics 

 
Els Serveis Jurídics de la Universitat de València, a 
través del personal que els integra, presta els serveis 

propis dels lletrats, és a dir, la representació i 
defensa en judici i l’assessorament jurídic. 

Principals resultats de la gestió ordinària 
La informació que a continuació es detalla pretén reflectir el treball realitzat per aquest servei i per les 
lletrades i el personal administratiu que l’integren durant l’any 2018, de conformitat amb el que preveu 
l’art. 233 dels Estatuts de la Universitat de València. 

Les tasques que es van abordar en aquests serveis durant l’exercici 2018 són les següents: 

Procediments judicials 
Correspon a aquests Serveis Jurídics la defensa i representació en judici, tot impulsant els 
procediments i, per tant, assumint tots els tràmits processals, amb les particularitats que requereix 
cadascun d’aquests, segons la matèria sobre la qual versen. Les matèries són:  

– Contenciosa administrativa 

– Laboral  

– Penal 

– Civil  

– Mercantil 

D’aquestes matèries, són la contenciosa administrativa i la laboral les que es desenvolupen 
principalment. Tanmateix, ocasionalment es duen procediments en matèria penal, civil i mercantil. 

Reclamacions de responsabilitat patrimonial 
Instrucció de les reclamacions de responsabilitat patrimonial interposades davant la Universitat. 
Aquestes reclamacions poden ser iniciades d’ofici o a instància de part de les persones interessades 
que sol·liciten indemnització per lesions patides com a conseqüència del funcionament dels serveis 
públics universitaris. 

Expedients informatius i disciplinaris 
S’instrueixen els expedients disciplinaris en què s’atribueix la condició de secretària a una de les 
lletrades. Com a secretària, per tant, assisteix els instructors en tot allò que fa a la tramitació i la 
resolució, és a dir, en l’obertura, les citacions, els actes de declaració, els plecs de càrrec, les propostes 
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de resolució i l’esborrany de resolucions. Atès l’increment d’aquests procediments en els darrers anys 
i amb l’experiència que ha proporcionat la seua posada en pràctica, se n’ha aconseguit agilitzar moltes 
vegades l’acabament amb una resolució en un termini de temps molt més breu. 

Revisió d’ofici 
Els Serveis Jurídics s’encarreguen de la revisió de disposicions i actes nuls, i també de la declaració 
de lesivitat d’actes anul·lables. 

Revisió de la contractació administrativa 
Els Serveis Jurídics presten suport legal al Servei de Contractació i verifiquen que els contractes 
s’ajusten al que disposa la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del sector públic. Aquest 
suport es plasma en l’assistència de les lletrades a les meses de contractació com a membres 
d’aquestes, en la supervisió dels plecs de contractació, la formalització de validació de poders i visat 
de contractes. 

Informes i consultes escrites 
Suport a la presa de decisions i a la formació de la voluntat dels òrgans col·legiats i unipersonals, 
mitjançant l’estudi dels aspectes legals. Les consultes es materialitzen en l’emissió d’un informe escrit 
o verbal. S’emeten informes en matèria de reglaments interns de centres, departaments i serveis; també
s’elaboren informes sobre reglamentació pròpia de la Universitat en qüestions d’ordenació acadèmica
i finalment sobre convocatòries d’ajudes o beques pròpies. Els informes, així com les propostes de
resolució, tenen en la majoria dels casos caràcter facultatiu i no vinculant.

Instrucció i proposta de resolució de recursos i 
reclamacions 

Dona suport a les comissions de recursos en la tramitació i resolució de reclamacions de places de 
professorat, i també en matèries pròpies d’altres serveis. 

Revisió de convenis 
Els Serveis Jurídics verifiquen l’ajust a la legalitat vigent de l’articulat dels convenis que la Universitat 
pretén signar amb persones físiques i jurídiques, públiques o privades. 

Inspecció de treball 
Atenció als requeriments de la Inspecció de Treball, amb el seguiment conseqüent dels processos. 
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Formació de cursos per a funcionaris 
Es participa ocasionalment en la realització de cursos per a funcionaris amb el Servei de Formació 
Permanent. 

Relació i intercanvi d'informació amb la resta d'universitats 
espanyoles  

Relació i intercanvi d’informació amb la resta de les universitats espanyoles a través de l’intercanvi de 
sentències sobre els procediments en què la Universitat ha sigut part. 

Assessorament en matèria de propietat intel·lectual 
Un membre dels Serveis Jurídics de la Comissió de Propietats de la Universitat resol els dubtes en 
matèria de propietat intel·lectual que es planteja el personal docent i els diferents òrgans de la 
Universitat. 

Accés a la informació 
Des dels Serveis Jurídics es tramiten totes les sol·licituds d’accés a la informació, es recopila la 
informació sol·licitada i es dona suport a la secretària general. 
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Magnituds destacades de la gestió ordinària 
En la taula següent figuren una sèrie d’indicadors que mostren l’activitat del Servei durant l’any 2018. 

Concepte Total 
Assistència a meses de contractació 140 

Informes, consultes i escrits 320 

Resolucions 68 

Revisió contractes 90 

Validacions 46 

Convenis de col·laboració 125 

Recursos 190 

Contenciós administratiu 136 

Laboral 37 

Penal 4 

Civil 12 

Mercantil 1 

Expedients informatius 3 

Expedients disciplinaris 10 

Expedients responsabilitat patrimonial 11 

Revisions d’ofici 4 

Accés a la informació 24 
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3.4.3.
Economia

Oficina de Control Intern
Servei de Comptabilitat i Pressupost
Servei de Contractació Administrativa

1.
2.
3.
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3.4.3.1. 
Oficina de Control Intern 

 
L’Oficina de Control Intern de la Universitat de 
València és una unitat  creada per examinar i avaluar 
les activitats de la institució, un servei per millorar la 
gestió i garantir que complim les exigències de 
transparència, legalitat, eficàcia i eficiència en la 
utilització dels recursos que hi ha al nostre abast. A 
aquest efecte, aquesta unitat du a terme 
fonamentalment tasques d’auditoria interna, entesa 
com una activitat independent i objectiva 
d’assessorament i consulta, concebuda per agregar 
valor i millorar les operacions d’una organització. 

Ajudar una organització a complir els objectius i 
aportar-hi un enfocament sistemàtic i disciplinat per 
avaluar i millorar l’eficàcia dels processos de gestió 
de riscos, de control i de govern. El seu objectiu és, 
doncs, proporcionar un servei constructiu a tota la 
comunitat universitària, assistir els seus membres i 
alhora identificar els punts forts i les àrees de millora, 
a fi de proposar recomanacions que ajuden els 
responsables en el procés de presa de decisions per 
millorar els resultats de l’entitat. 

Principals resultats de la gestió ordinària 
L’Oficina de Control Intern, partint del control financer com a nucli estricte de les nostres activitats 
auditores, s’ha anat estenent a altres àrees de la gestió universitària, tot superant les de la gestió 
financera, de manera que avui dia abraça, entre d’altres, aspectes com ara el control de la despesa, 
els ingressos, les inversions, el control dels comptes de caixa fixa, la gestió de la recerca, les incidències 
en nòmina, la fiscalització de premis, l’assistència a les meses de contractació i també a les recepcions 
d’obres i equipaments científics. El disseny del control intern amb què ens hem dotat comprèn les 
principals àrees de risc de la gestió i s’ha revelat doblement eficaç: d’una banda, garanteix la legalitat i 
el bon ús dels fons públics, i proporciona seguretat a l’equip directiu; i de l’altra, col·labora en la qualitat 
de la gestió universitària. 

En aquest sentit, a més de la funció òbvia de control de la legalitat econòmica, aquesta unitat no ha 
dubtat a oferir-se per a exercir tasques de consultoria i d’assessoria, més enllà de l’estricte control de 
la legalitat.  

Oferim a continuació un resum dels informes i de les activitats més importants dutes a terme al llarg de 
l’any 2018, en els diversos tipus d’auditoria previstos en el programa de treball, que inclou la relació 
d’actuacions següent: 

Auditoria de regularitat (d’acompliment i financera) 
En aquest apartat, s’han emès informes relacionats amb les matèries següents: 

Auditoria financera estricta 
– Pressupost inicial, modificacions pressupostàries i liquidació del pressupost. 

– Despeses:  

– Nòmines (incidències en nòmina). 

– Contraccions de crèdits a conseqüència d’expedients de contractació administrativa. 
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– Contractes menors:

 Auditories descentralitzades de la despesa.

 Informes individualitzats d’execució pressupostària.

 Control específic dels fons de recerca (Pla nacional R+D+I), de la despesa a càrrec
d’aquests i dels procediments, en compliment de l’article 4 del Reglament (CE) núm.
438/2001 de la Comissió Europea.

– Contractes administratius i privats en què es desenvolupen les actuacions següents:

 Fiscalització prèvia limitada.

 Fiscalització plena a posteriori.

 Fiscalització material de les inversions d’obres i subministraments.

– Fons de provisió.

– Pagaments i tresoreria.

– Ingressos.

– Immobilitzat.

– Control de l’immobilitzat.

– Fiscalització material de les inversions d’obres i subministraments.

– Control de l’inventari.

Control de legalitat, financer i de procediments 
– Procediment de contractació i intervenció material de les inversions.

– Participació en les meses de contractació.

– Fiscalització d’una mostra dels contractes administratius d’obres, serveis,
subministraments, etc.

– Control específic d’una sèrie de contractes menors.

– Assistència a les recepcions.

– Comprovació material d’una mostra de les inversions.

– Convocatòries d’ajudes i convenis.

– Contractes derivats de l’article 83 de la LOU

– Premis.

Auditoria operativa 
– Control de costos i terminis de les obres

– Informes d’execució pressupostària

Activitats d’índole consultiva i assessora 
D’altra banda, cal destacar l’esforç i el compromís d’aquesta unitat en matèria de bones pràctiques 
universitàries, alguna de les quals ha estat inclosa (Informes d’Execució Pressupostària) i forma part 
del Telescopi, Observatori de Bones Pràctiques Universitàries, que manté la Càtedra UNESCO de la 
Universitat Politècnica de Catalunya. 
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Magnituds destacades de la gestió ordinària 
En la taula següent figuren una sèrie d’indicadors que mostren l’activitat de l’Oficina durant l’any 2018. 

Concepte Total 
Nombre d’informes d’auditories de despesa per tipus  

Descriptius de la gestió financera anual 42 

Descriptius amb auditoria de regularitat 29 

Fiscalització prèvia limitada: nombre d’informes emesos  

Obres 42 

Serveis 105 

Subministraments 52 

Patrimonials - 

Administratius especials 17 

Encàrrecs de gestió 13 

Fiscalització plena a posteriori: tipus d’expedients  

Obres 5 

Serveis 7 

Subministraments 5 

Participació en meses de contractació 129 

Contractes derivats de l’art. 83 LOU 9 

Nombre d’expedients fiscalitzats en l’àrea de personal  

Expedients revisats 3.318 

Incidències revisades 6.905 

Fiscalització d’altres variables financeres  

Pressupost i modificacions pressupostàries 29 

Ingressos i gestió de cobrament 95 

Auditories descentralitzades de les despeses (nombre d’expedients) 1.012 

Fiscalització particular de proveïdors determinats 77 

Nombre d’informes emesos sobre fons de provisió  

Caixa fixa 34 

Concessió de fons, subvencions i premis  

Fiscalització de convocatòries de facultats/escoles universitàries 10 

Fiscalització de convocatòries de serveis universitaris 68 

Fiscalització de convocatòries d’altres unitats de gestió 13 

Intervenció material de les inversions  

Assistència a recepcions d’obres i subministraments 21 
Comprovació de l’immobilitzat (expedients de subministraments amb una 

quantia entre 18.000 € i 300.506,05 €) 23 

Comprovació de l’inventari 305 
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Concepte Total 
Actuacions de fiscalització en el marc d'una auditoria de legalitat 

Informe de la gestió realitzada en l'Àrea de Contractació 1 

Informe financer 1 

Dossier auditoria de regularitat 1 
Actuacions de fiscalització en el marc d’una auditoria d’eficàcia, 
eficiència, economia i qualitat 

Informe de costos i compliment de terminis en les obres 1 

Informes d’execució pressupostària 2 

Informes generals anuals 1 

Activitats d’índole consultiva i assessora 
Consultes rebudes i respostes 64 
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3.4.3.2 
Servei de Comptabilitat i Pressupost 

 
El Servei de Comptabilitat i Pressupost és el servei 
encarregat de l’organització i manteniment del 
Sistema d’Informació Comptable de la Universitat 
de València, del compliment de les obligacions en 
matèria de comptabilitat, fiscalitat i rendició de 

comptes de la Universitat, de la gestió de la 
tresoreria i d’atendre les necessitats d’informació 
dels òrgans de decisió, dels responsables de les 
unitats de gestió de la Universitat i de tercers. 

Principals resultats de la gestió ordinària 

Estructura 
El Servei de Comptabilitat i Pressupost s’estructura en les seccions i unitats següents: 

– Secció de Pressupostos 

– Unitat de Pressupost 
– Unitat de Gestió Econòmica I 
– Unitat de Gestió Econòmica II. Registre de subvencions 

– Secció de Comptabilitat i Tresoreria 

– Unitat de Despeses i Pagaments Nacionals 
– Unitat de Despeses i Pagaments a l’Estranger, Beques i Devolucions de Taxes 
– Unitat d’Ingressos 

– Secció d’Informació Comptable i Rendició de Comptes 

– Unitat d’Informació Comptable 
– Unitat d’Inventari Patrimonial 
– Unitat de Manteniment del Sistema d’Informació Comptable 

– Secció de Fiscalitat, Facturació i Gestió de Cobrament 

Funcions 

  Secció de Pressupost 
– Elaboració del pressupost de la Universitat i del Reglament d’execució pressupostària. 

– 34 modificacions pressupostàries, amb 8.635 operacions, i preparació d’informació semestral 
al Consell Social. 

– Comunicació de claus específiques i incorporacions de crèdit a les unitats de gestió, 1.015 
claus i 9.297 comunicacions. 
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– Gestió i comptabilització de despeses centralitzades de correus, tribunals de PAU i personal
PAS, subvencions, autoritzacions i disposicions de crèdit de despeses de personal,  2.342
operacions.

– Comptabilització de traspassos de crèdit: 4.204 operacions a petició de les unitats i 10.163
operacions d’habilitació de crèdit per ingressos finalistes i distribucions internes de fons
departamentals i overheads de projectes.

– Comunicació mensual a la Base de Dades Nacional de Subvencions (BDNS) d’un total de 83
convocatòries de subvencions i premis per a la publicació al Diari Oficial de la Generalitat
Valenciana.

Secció de Comptabilitat i Tresoreria 
– Gestió i coordinació de la tresoreria de la Universitat.

– Comptabilització d’operacions del pressupost d’ingressos, 5.564 operacions.

– Comptabilització de despeses de nòmina i seguretat social i d’altres despeses centralitzades.

– Gestió i comptabilització de pagaments centralitzats nacionals, 183.207 operacions, i altes de
tercers en el sistema d’Informació comptable,  4.245 altes.

– Comptabilització de despeses amb pagaments a l’estranger de despeses i ingressos de
congressos, pagaments de beques i devolucions de taxes, 12.929 operacions.

Secció d’Informació Comptable i Rendició de Comptes 
– Elaboració dels comptes anuals i rendició als òrgans de control.

– Atenció a les entitats auditores (Intervenció General i Sindicatura de Comptes).

– Elaboració d’informació econòmica, financera i pressupostària per als òrgans de govern.

– Elaboració d’informació econòmica, financera i pressupostària mensual per a la Intervenció
General de la Generalitat Valenciana.

– Elaboració d’estadístiques per a diferents serveis i entitats externes.

– Rectificació d’operacions comptables de les unitats de gestió: 745 operacions.

– Compensacions internes: 7.138 operacions.

– Operacions d’autorització i compromís de despesa, d’obligacions reconegudes, d’anul∙lació
de drets d’exercicis anteriors i traspassos de crèdit: 12.176 operacions.

– Manteniment i actualització del Sistema d’Informació Comptable (SICUV) i atenció a usuaris.

– Manteniment de l’inventari de béns de l’immobilitzat material i immaterial, presentació de
l’inventari a 31 de desembre al Consell Social.

– Inscripció en el Registre de la Propietat de terrenys i edificis de la Universitat de València.

– Suport en el projecte d’implantació de la comptabilitat analítica.

Secció de Fiscalitat, Facturació i Gestió de Cobrament 
– Elaboració i presentació de les declaracions fiscals de la Universitat davant l’Agència Estatal

de l’Administració Tributària i pagament d’impostos i retencions: 159 declaracions.

– Subministrament d’informació immediata de l’IVA (SII) a l’AEAT, amb l’enviament de 71.189
registres de factures emeses i factures rebudes (aquest nou sistema de gestió de l’IVA des de
2018 està basat en la gestió dels llibres registre de l’impost a través de la seu electrònica de
l’AEAT, mitjançant el subministrament dels registres de facturació).
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– Suport al sistema de recepció de factures electròniques de proveïdors des de la plataforma 
FACE de l’Estat, amb 15.772 factures rebudes en 2018 i assistència a les unitats de gestió de 
la Universitat de València i als proveïdors, amb 540 intervencions o consultes resoltes. 

– Assistència a usuaris de l’aplicació de gestió d’ingressos (GTI), amb 379 consultes resoltes. 

– Facturació a tercers mitjançant GTI, a petició de les unitats de gestió que no tenen un sistema 
propi de gestió d’ingressos: 1.255 factures no electròniques i 426 d’electròniques, amb 
registre manual en diverses plataformes d’administracions públiques. 

– Gestions de cobrament de factures: 242 reclamacions. 

Magnituds destacades de la gestió ordinària 
En la taula següent s’inclouen una sèrie d’indicadors que pretenen mostrar l’evolució de l’activitat del 
servei. 

Concepte Secció-unitat Subtotal Total (€) 
Operacions comptables   247.103 

 Pressupost 25.344 - 
Comptabilitat - pagaments 

nacionals 183.207 - 

Comptabilitat - pagaments a 
l’estranger, beques, congressos 

i devolucions de taxes 
12.929 - 

 Comptabilitat - ingressos 5.564 - 

 Informació comptable 20.059 - 

Altes de tercers Informació comptable - 4.245 
Apertura d’específiques Pressupost - 1.015 
Comunicacions de crèdit Pressupost - 9.297 

Facturació a tercers  Fiscalitat, facturació i gestió de 
cobrament - 1.681 

Reclamacions de cobrament Fiscalitat, facturació i gestió de 
cobrament - 242 

Assistència a usuaris 
aplicació gestió d’ingressos 

Fiscalitat, facturació i gestió de 
cobrament - 379 
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3.4.3.3. 
Servei de Contractació Administrativa 

 
El Servei de Contractació Administrativa és adscrit a 
la Gerència de la Universitat de València i és format 
per les unitats de Serveis, Obres, Subministraments, 

Gestió de Contractes, Redacció de Projectes i 
Direcció d’Obres. 

Principals resultats de la gestió ordinària 
L’activitat que ha realitzat el Servei de Contractació Administrativa durant l’anualitat 2018 comença amb 
l’assessorament, abans de l’inici dels expedients administratius de contractació, a les unitats 
interessades a formalitzar algun tipus de contracte, en relació amb els procediments administratius que 
cal seguir, la qualificació dels contractes i l’aplicació del règim jurídic adequat. 

A més de l’assessorament, les tasques del Servei s’han centrat en la tramitació dels expedients 
administratius de contractació i en la gestió comptable que comporta la tramitació dels contractes i la 
realització dels documents comptables corresponents. 

Així mateix, s’ha dut a terme la tramitació dels procediments administratius en relació amb les 
incidències que han sorgit durant l’execució dels contractes, com ara modificacions de contractes, 
resolucions contractuals, pròrrogues, subrogacions i cessions de contractes. 

Com a actuacions paral·leles en els procediments administratius de contractació, cal destacar que el 
Servei ha actuat també durant el procediment d’adjudicació com a suport permanent de totes les meses 
de contractació, de les quals ha assumit la secretaria. La mesa de contractació assessora l’òrgan de 
contractació durant la tramitació de l’expedient de contractació i fa les valoracions de les ofertes i les 
propostes d’adjudicació dels contractes. 

També s’han gestionat i resolt  les reclamacions i recursos plantejats en relació amb els procediments 
tramitats o contractes adjudicats, i s’ha treballat conjuntament amb els serveis jurídics de la Universitat 
en el tractament dels recursos contenciosos administratius plantejats, en matèria de contractació 
(preparació de l’expedient per a la remissió als jutjats, preparació de l’estratègia de defensa...). Així 
mateix, tenint en compte que els recursos especials en matèria de contractació són competència del 
Tribunal Administratiu Central de Recursos Contractuals, correspon al Servei de Contractació la 
preparació de l’informe i la documentació de l’expedient que cal trametre a aquest tribunal. 

Amb l’aprovació de la nova Llei de contractes del sector públic (LCSP), publicada el 9 de novembre de 
2017, que entrà en vigor el 9 de març de 2018, s’ha introduït com a novetat la licitació electrònica 
mitjançant la Plataforma de Contratación del Sector Público, on, a més de configurar-se com el perfil 
de contractant de tot el sector públic, els licitadors han de presentar electrònicament les seves ofertes. 

Així mateix,  d’adaptat el contingut dels plecs tipus de clàusules administratives particulars a les noves 
indicacions de la llei. 

A continuació es presenten les actuacions més rellevants de contractació que ha realitzat el Servei de 
Contractació Administrativa, agrupades per tipus de contracte i promoguts per diferents unitats de la 
Universitat. 
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Contractes d’obres 
− Construcció nou edifici per a la Facultat d’Infermeria  i Podologia de la Universitat de València 

− Reforma en les plantes 3a i 4a del bloc D del Campus de Burjassot per als Departaments de 
Química Inorgànica i Química Analítica de la Facultat de Química. 

− Ampliació de l’animalari de la UCIM en la Facultat de Medicina de la Universitat de València. 

− Reforma de la planta 2na per al Departament de Bioquímica i de la planta 3a per al Departament 
de Geologia en el bloc A de la Facultat de Ciències Biològiques del Campus de Burjassot. 

− Reparació de façanes en l’edifici de Serveis del Campus de Tarongers de la Universitat de 
València. 

− Obres de substitució de fusteries exteriors en la planta baixa de l’edifici central del Màster de 
Secundària de la Universitat de València. 

A més, s’han tramitat expedients de modificacions contractuals i contractes menors. 

Contractes de serveis 
− Servei de seguretat, vigilància i protecció dels Campus de diverses dependències de la 

Universitat de València. Lots 1 i 2: Campus Burjassot i Col·legi Major Rector Peset. 

− Servei de seguretat, vigilància i protecció dels Campus de diverses dependències de la 
Universitat de València. Lots 1, 2 i 3: Tarongers, Paterna i Jardí Botànic. 

− Servei de neteja respectuós amb el medi ambient i la salut laboral. Lots 1, 2, 3, 4, 5, 6: Campus 
Blasco Ibáñez, Burjassot i Tarongers, Parc científic de Paterna, Edifici la Nau i Institut Història 
de la Medicina. 

− Pòlissa d’assegurança col·lectiva per al personal de la Universitat de València. 

− Pòlissa d'assegurança per a la flota de vehicles propietat de la Universitat de València. 

− Servei de reproducció en suport digital de documents relacionats amb les despeses de caixa 
fixa de la Universitat de Valencia. Lots 1,2 i 3. 

− Servei tècnic pericial i assessorament en matèria d'assegurances per a la Universitat de 
València. 

− Redacció del projecte d’execució i direcció de les obres del projecte de rehabilitació de l’edifici 
del Col·legi Major Lluís Vives de la Universitat de València.  

− Servei de suport tècnic a la Unitat Tècnica de la Universitat de València. 

− Redacció del projecte i direcció de les obres d’ampliació 2 de l’edifici 1 del Parc Científic de 
Paterna. 

− Servei d’evolució tecnològica i funcional de les aplicacions del àrees d’administració electrònica 
i investigació. 

− Serveis per a la migració de la plataforma actual de Oracle Web Center Sites, amb tots els seus 
continguts des de l'entorn actual a sistemes oberts amb sistema operatiu Linux sobre màquines 
basades en arquitectura X86-64. 

− Servei de suport tècnic per al desenvolupament d'activitats de divulgació científica 

A més, s’han tramitat nombrosos expedients de pròrrogues de contractes, modificacions contractuals i 
contractes menors. 
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Contractes de subministraments 
Adquisició d’equipament d’investigació, propi i d’altri, finançat per diferents organismes (fons FEDER, 
regional i estatal); adquisició d’equipament d’investigació a càrrec de projectes específics d’investigació 
del PDI, equipament finançat pel Vicerectorat d’Investigació per a la renovació d’equipament obsolet i 
les adquisicions que es financen a càrrec de les partides de “millora de confort docent” i “laboratoris 
docents”, entre els quals destaquem: 

− Subministrament d'un detector d'espectrometria de masses de triple quàdruple per al sistema 
de cromatografia de líquids. 

− Subministrament de racks ventilats amb miniaïlladors per a ratolí amb destinació al Servei 
Central de Suport a la Investigació Experimental. 

− Adquisició de sistema de cromatografia de líquids Nano/Micro. 

− Subministrament d’espectòmetre de masses amb ionització/desorció làser (Maldi-tof), sistema 
informàtic i biblioteca d’espectres. 

− Subministrament d’un sistema de càlcul d’altes prestacions multi-GPU per a “machine learning” 
amb emmagatzematge. 

− Subministrament d’un espectrofotòmetre UV-VIS-NIR. 

Altres contractes promoguts per diverses Unitats: 

− Subministrament de gas natural per a la Universitat de València. 

− Subministrament de llicència Campus de diversos productes Microsoft. 

− Subministrament de llicències de software de IBM. 

− Subministrament de mobiliari de laboratori per al laboratori de cultius cel·lulars i citometria de 
flux del SCSIE en l'edifici d’investigació Jerónimo Muñoz. 

A més, s’han tramitat expedients de pròrrogues de contractes, modificacions contractuals i contractes 
menors. 

Contractes menors 
La Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic, ha establert una sèrie de limitacions 
i d'obligacions de publicitat dels contractes menors que abans no existien.  

La necessitat de realitzar una interpretació de la Llei adaptada a les especificitats pròpies de la 
Universitat de València i de transmetre la mateixa a tots els centres gestors de la Universitat van motivar 
l'emissió de les instruccions 2 i 6 de 2018, elaborades conjuntament entre el Servei de Contractació 
Administrativa i el Servei de Comptabilitat i Pressupostos.  

D'altra banda, ha resultat necessari establir mecanismes de centralització de la informació relativa a 
aquests contractes, a fi de possibilitar el control dels límits establerts i la publicitat exigida.  

Per a això, inicialment i de manera transitòria, es va facilitar a les diferents unitats funcionals de la 
Universitat un full Excel en el qual es van programar les funcions necessàries per a detectar si un 
determinat tercer s'acostava o excedia els límits de contractació anual amb un mateix tercer per la nova 
Llei. Posteriorment, amb periodicitat trimestral, es requeria a totes les unitats funcionals els arxius amb 
totes les dades assentades per a realitzar la publicitat de forma centralitzada. 

De forma paral·lela el Servei de Contractació Administrativa treballava en l'adaptació de l'aplicació 
Licit@ per a possibilitar la gestió de tots els contractes menors de la Universitat en aquesta, la qual 
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cosa faria possible l'assentament directe de tots els contractes en la mateixa base de dades, i facilitaria 
el control i la publicitat requerits.  

Finalment, en col·laboració amb el Servei d'Informàtica de la Universitat es va posar en funcionament 
de l'aplicació per a tota la Universitat va tenir lloc al gener de 2019. 

Per altra banda, la nova regulació ha donat lloc al fet que des dels diferents centres gestors de la 
Universitat es plantegessin dubtes i qüestions respecte a la contractació que anteriorment no es 
plantejaven. El mateix ha succeït amb l'obertura de l'aplicació Licit@ per a la gestió dels contractes 
menors, en tractar-se d'una eina amb la qual els companys no estaven familiaritzats. Tot això ha motivat 
un increment de les consultes rebudes en el Servei. Per a atendre a totes aquestes consultes s'han 
habilitat diferents canals de comunicació, s'han elaborat relacions de preguntes freqüents que s'han 
publicat, s'han elaborat guies i s'han realitzat jornades de formació (de moment centrades en l'ús de 
l'aplicació Licit@). 

Acords marc i adquisicions centralitzades 
Aquest procediment s’ha utilitzat per a la selecció d’empreses en contractes d’obres i de serveis (35 
empreses en obres i 7 en serveis). Mitjançant aquest sistema de contractació s’aconsegueix agilitzar 
contractes d’obres i serveis que compleixen els requisits de l’acord marc i assegurar un estalvi, que 
com a mínim ha de ser igual al percentatge de baixa adjudicat en l’acord. Fins al desembre del 2018 
s’han promogut 9 expedients d’obres i 5 de serveis. 

D’altra banda, la Universitat de València, durant el 2018, ha adquirit material d’oficina i paper mitjançant 
contractes derivats de l’acord marc formalitzat amb 15 empreses, a través de l’adhesió a la Central de 
Compres de la GVA per a l’adquisició de material d’oficina. 

En l'últim trimestre de 2018 s'ha posat en funcionament el contracte derivat de l'Acord marc del servei 
d'Agències de Viatges amb l'empresa Transvía Tours, S.L., amb efectes del 15 de novembre de 2018. 

Així mateix, s’han formalitzat diversos contractes de subministraments mitjançant adhesió als sistemes 
de contractació centralitzada, per acord de la Direcció General de Racionalització i Centralització de la 
Contractació de l’Estat 

Altres actuacions 

Encàrrecs de gestió    
Durant l’any 2018 s’han tramitat les pròrrogues de tots els encàrrecs de gestió vigents: 

− 2017- Pròrroga encàrrec de gestió a la Fundació General de la Universitat de València. 
− 2018- 2na Pròrroga encàrrec pràct. Acad. Externes a la F. Universitat-Empresa ADEIT. 
− 2018- 2na Pròrroga encàrrec TP postgrau a la F. Universitat-Empresa ADEIT. 
− 2018- Pròrroga cursos I. Confuci a la F. Universitat-Empresa ADEIT. 
− 2018- Pròrroga encàrrec  de gestió al Centre d’Idiomes de la Universitat de València. 
− 2018- 2na Pròrroga encàrrec pràctiques clíniques a la  F. Lluís Alcanyís de la UV. 
− 2018-  Pròrroga encàrrec gestió T. Propis a la  F. Lluís Alcanyís de la UV. 

Sostenibilitat 
El Servei de Contractació té representació en la Comissió de Sostenibilitat de la Universitat de València 
i ha treballat durant el 2018 en iniciatives i actuacions relacionades amb la compra pública sostenible. 
Així ha introduït requisits de sostenibilitat en els procediments de contractació, tant d’obres com de 
serveis i subministrament. 
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Suports informàtics 
Durant l’exercici 2018 s’ha treballat en el desenvolupament de l’aplicació Licit@. Ha calgut fer-ne 
adaptacions per complir les darreres lleis que han entrat en vigor, especialment la Llei de transparència 
i la Llei de garantia d’unitat del mercat. Aquesta última llei ha obligat a publicar totes les licitacions i 
adjudicacions en la Plataforma de Contractació del Sector Públic (PCSP). Ara treballem perquè aquesta 
publicació siga automàtica mitjançant la connexió directa de Licit@ amb la PCSP. 

Suport a la gestió administrativa  

Suport a la gestió administrativa a serveis de la Universitat per a les diferents auditories. 

Magnituds destacades de la gestió ordinària 
En la taula següent figuren una sèrie d’indicadors que mostren l’activitat del Servei durant l’any 2018. 

Concepte Total 
Tramitació subministraments  

Ordinaris 34 

Urgents 0 

Emergència 0 

Modificacions contractuals 3 

Contractes menors  55 

Tramitació serveis   

Ordinaris 46 

Urgents 0 

Emergència 0 

Modificacions contractuals 17 

Contractes menors  79 

Tramitació obres  

Ordinaris 10 

Urgents 0 

Emergència 1 

Modificacions contractuals 9 

Contractes menors  119 

Procediment subministraments   

Obert 12 

Obert simplificat 3 

Restringit 0 

Negociats 19 

Pròrrogues 2 

C. centralitzades 4 

Contractes derivats d’acords marc 0 
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Concepte Total 
Procediment serveis 

Obert 26 

Obert supersimplificat 1 

Restringit 7 

Negociats 12 

Pròrrogues 35 

C. centralitzades 0 

Contractes derivats d’acords marc 3 

Procediment obres 

Obert 5 

Obert simplificat 4 

Restringit 0 

Negociats 1 

Pròrrogues 1 

C. centralitzades 0 

Contractes derivats d’acords marc 8 

Altres: Administratius especials 
Obert 0 

Negociat 0 

Pròrrogues 21 

Modificacions 12 

Altres: Privats 
Obert 4 

Negociat 0 

Pròrrogues 1 

Modificacions 1 
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3.4.4. 
Infraestructures

Servei Tècnic i de Manteniment
Unitat Tècnica
Unitat de Gestió Campus de
Blasco Ibáñez
Unitat de Gestió Campus de 
Burjassot-Paterna
Unitat de Gestió Campus de
Tarongers
Unitat de Gestió Campus
d'Ontinyent

1.
2.
3.

4.

5.

6.
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3.4.4.1. 
Servei Tècnic i de Manteniment 

 
És missió del Servei Tècnic i de Manteniment 
atendre la política de manteniment integral 
(preventiu, correctiu, modificacions) d’edificacions, 
d’equipament i d’instal·lacions en tots els seus 
vessants, sobretot pel que fa a la prevenció i al 
registre d’instal·lacions susceptibles de ser vigilades 
a l’efecte de la legionel·losi, la coordinació de l’equip 

humà per tal d’atendre amb més eficàcia les 
necessitats i una singular atenció a les accions 
preventives d’aiguats forts i inundacions, així com en 
general la gestió de les infraestructures. També és 
competència d’aquesta unitat el manteniment del 
Catàleg d’espais de la Universitat, que ha de ser 
permanentment actualitzat. 

Principals resultats de la gestió ordinària 
Les activitats del Servei Tècnic i de Manteniment es poden classificar principalment en vuit àrees de 
treball: 

Àrea de manteniment 
Dins l’Àrea de Manteniment, els contractes de manteniment integral (sis lots) s’estenen des del 
16-02-2017 fins al 16-02-2018(1a pròrroga) i del 17-02-2018 fins al 17-02-2019 (2a pròrroga). 

Els contractes de gestió del manteniment (tres lots) des de 16-07-2018 fins al 15-07-2020. 

Els contractes de manteniment integral de jardineria (dos lots) des del 16-11-2017 fins al 15-11-2019. 

Els contractes de gestió i manteniment de l’aparcament del campus de Blasco Ibáñez s’entenen des de 
l’1-03-2017 fins al 28-02-2018 (1a pròrroga) i del 01-03-2018 fins al 28-02-2019 (2a pròrroga). 

S’han continuat les reunions periòdiques amb els responsables dels centres per conèixer les 
necessitats i el grau de satisfacció amb les tasques de manteniment realitzades. S’han elaborat 
informes mensuals que inclouen, entre altres qüestions, anàlisis estadístiques de les sol·licituds de 
manteniment. 

Obres RCM 
Les obres RCM (reforma, condicionament i millora) són les que més dedicació i recursos requereixen 
d’aquest Servei. Es duen a terme dos tipus d’obres. D’una banda, hi ha les que per l’import o les 
característiques tècniques requereixen l’elaboració d’un projecte d’obra, així com l’estudi de seguretat 
i salut corresponent. D’aquesta manera es van realitzar un total d’11 obres, per un import d’1.803.733,28 
€. D’altra banda, hi ha les obres que, per la legislació vigent, només requereixen un pressupost, encara 
que en la proposta de despesa s’adjunten tres pressupostos amb la finalitat d’aconseguir les millors 
ofertes per a la Universitat. Durant l’any 2018 se’n van realitzar un total de 140, per un import 
d’1.402.502,41 €. 
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Catàleg d’espais de la Universitat de València 
La creació del Catàleg d’espais de la Universitat de Valencia (CEUV) de l’any 2003 va originar la 
necessitat de mantenir-lo actualitzat i de gestionar la informació que conté. 

El personal tècnic del nostre Servei realitza aquestes tasques des de tres punts de vista: en primer lloc, 
les diverses modificacions efectuades per centres, departaments, serveis i entitats de la Universitat. En 
segon lloc, s’hi incorporen els edificis de nova planta i, finalment, realitza i gestiona totes les peticions 
de documentació gràfica que sol·liciten altres serveis d’aquesta Universitat. 

Continua la col·laboració estreta amb el Servei de Comptabilitat i Pressupost per al desenvolupament 
de la gestió de la nova comptabilitat de costos, ja que l’eina del CEUV facilita totes les dades reals, com 
ara els metres i el nombre d’espais que formen la Universitat. 

També és la base del programa UBICA, que proporciona informació sobre l’ocupació dels espais de la 
UVEG. 

Programa de millora de l’eficiència energètica 
i pla de sostenibilitat 

El Servei Tècnic i de Manteniment ha continuat participant en el programa de millora de l’eficiència 
energètica de la Universitat de València i ha gestionat un programa anual d’objectius que durant l’any 
2018 han estat aquests: 

– S’ha realitzat la difusió de taules amb les dades dels consums mensuals d’energia elèctrica,
gas natural i aigua, com a incentiu per a l’estalvi.

– S’han explotat les dades obtingudes de la instal·lació de telemesura de consums elèctrics.
D’aquesta explotació, s’han identificat els punts en què el consum és relativament més elevat
i, tal com s’ha estat fent, s’han proposat mesures d’estalvi energètic. D’altra banda, s’ha ampliat
el nombre de comptadors de subministraments (electricitat, gas, aigua) per obtenir-ne un
control més ajustat.

– Les actuacions principals en estalvi energètic s’han realitzat a les instal·lacions d’il·luminació.
Les característiques d’aquesta instal·lació fan que generalment els retorns de les inversions
siguen curts, uns 3-4 anys. El canvi de llums per d’altres de més eficients i el muntatge de
detectors de presència i llum natural són les eines principals per a l’estalvi energètic en
il·luminació.

– Prosseguint la línia de l’any anterior, s’ha ampliat el control de la ventilació i de la climatització,
en instal·lacions noves i existents.

– Mitjançant l’assessorament, s’han gestionat i seguit els contractes de subministrament
d’electricitat, gas i aigua. Els punts més importants han estat la verificació i la validació dels
consums i de les tarifes, l’optimització de les potències contractades, l’eliminació dels excessos
d’energia reactiva, la certificació energètica d’edificis seleccionats, l’assessorament per al canvi
de tarifes en els subministraments que corresponga, entre altres actuacions.

– S’han licitat contractes de subministrament d’energia elèctrica amb les universitats Miguel
Hernández i d’Alacant, cosa que ha suposat una reducció de costos.

Plaques fotovoltaiques 
Dins del compromís de la UV amb el medi ambient, durant aquest any s’ha realitzat la gestió i el 
seguiment de la producció de totes les instal·lacions, a més de la reparació de possibles desperfectes 
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ocasionats als edificis com a conseqüència d’aquesta instal·lació, fonamentalment filtracions originades 
per les subjeccions de les plaques. 

Actuacions preventives i de resolució d’emergències 
Una altra àrea de treball del Servei Tècnic i de Manteniment està relacionada amb les actuacions 
preventives i de resolució d’incidències en cas d’inclemències climatològiques o emergències d’un altre 
tipus que afecten les instal·lacions i els edificis. En vista de l’amenaça de pluges, temporals de vent o 
altres inclemències meteorològiques que es puguen detectar a través de consultes periòdiques als 
comunicats de l’Agència Estatal de Meteorologia, es remet, tant als gestors de manteniment i a les 
empreses de manteniment integral com als responsables dels edificis, un recordatori de les mesures 
preventives que cal prendre i dels elements que cal revisar a fi d’evitar problemes. Les empreses de 
manteniment, mitjançant l’assistència tècnica, han de comunicar al Servei Tècnic i de Manteniment els 
centres on s’han revisat els elements esmentats, així com les deficiències detectades. El Servei Tècnic 
i de Manteniment fa un seguiment d’aquestes deficiències i també de les possibles repercussions que 
hagen tingut sobre les infraestructures. 

Coordinació amb altres serveis 
El Servei Tècnic i de Manteniment treballa en coordinació amb altres serveis com ara la Unitat Tècnica 
(en assumptes comuns), la Unitat per a la Integració de Persones amb Discapacitat (en qüestions 
d’accessibilitat) o el Servei de Prevenció i Medi Ambient (en els assumptes de legionel·losi, el protocol 
de coordinació d’activitats empresarials, els plans d’emergència i autoprotecció, el control sanitari de 
les cafeteries, el control de bioseguretat ambiental i de superfícies, etc.). També es treballa 
conjuntament amb el Servei de Comptabilitat en la implantació del sistema de comptabilitat de costos 
mitjançant el Catàleg d’espais i també amb el Servei de Contractació en tasques de suport tècnic 
(informes tècnics, col·laboració en la redacció dels plecs, òrgan responsable de l’execució de 
determinats contractes...). 

Gestió patrimonial 
Finalment, quant a la gestió patrimonial, el Servei atén els aspectes que es relacionen amb les cessions 
de terrenys, tant els que cedim (cas de vials) com els que ens cedeixen altres administracions. L’any 
2018 es va treballar fonamentalment en expedients de parcel·les del campus dels Tarongers. Es va 
signar un conveni amb l’Ajuntament de València per a dur a terme la regularització de les diferents 
propietats gestionades per les dos administracions. 
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Magnituds destacades de la gestió ordinària 
En la taula següent figuren una sèrie d’indicadors que mostren l’activitat del Servei durant l’any 2017. 

Concepte Total 
Reunions de manteniment amb els responsables dels centres 26 

Comunicats de manteniment resolts a Blasco Ibáñez i disseminats 7.648 

Comunicats de manteniment resolts a Burjassot i Paterna 1.972 

Comunicats de manteniment resolts a Tarongers 5.292 

Obres majors acabades 11 

Import de les obres majors acabades 1.803.733,28 € 

Obres menors acabades 140 

Import de les obres menors acabades 1.402.502,41 € 

Producció obtinguda plaques solars 1.685,27 kWh 

Reducció producció CO2 obtinguda plaques solars 557,9 tones 

Energia produïda instal·lació cogeneració edifici serveis 7.379 MWh 

Visites didàctiques instal·lacions cogeneració edifici serveis 4 

Recordatoris protocol actuacions incidències climatològiques 8 

Comunicació tancament de centres 3 
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3.4.4.2. 
Unitat Tècnica 

 
La Unitat Tècnica desenvolupa els treballs 
següents: 

 Avantprojectes. 
 Projectes bàsics i d’execució. 
 Projectes d’equipament científic, mobiliari 

docent, d’administració i de representació 
institucional. 

 Gestió de llicències d’obra de nova planta i de 
reforma. 

 Gestió de llicències d’ocupació. 
 Gestió de llicències d’activitat. 

 Coordinació i seguiment d’expedients 
urbanístics i d’expropiació de terrenys. 

 Direccions d’obra.  
 Coordinació i seguiment dels expedients d’obra 

segons la Llei de contractes de l’estat. 
 Informes tècnics de les ofertes de licitacions 

d’obres i proposta tècnica d’adjudicació. 
 Redacció d’informes tècnics en general. 
 Redacció de plecs tècnics per a la contractació 

d’assistències tècniques. 
 Redacta la proposta de la Planificació 

d’Inversions del Vicerectorat d’Infraestructures. 

Principals resultats de la gestió ordinària 
– Gestió d’expedients per a l’obtenció i la concessió de llicències d’obres de les edificacions de 

la Universitat. Edificis de nova planta, rehabilitació, reformes i altres: 11 expedients gestionats 
el 2018 a l’Ajuntament de València, 1 a l’Ajuntament de Paterna, 6 a l’Ajuntament de 
Burjassot i 1 a l’ajuntament d’Ontinyent 

– Gestió d’expedients per a l’obtenció i la concessió de llicències d’activitat i obertura dels 
edificis construïts: 5 expedients en fase de gestió durant el 2018 a l’Ajuntament de València, 1 
a l’Ajuntament de Burjassot i 1 al de Paterna 

– Gestió d’expedients urbanístics: 4 a l’Ajuntament de València, 1 a l’Ajuntament de Burjassot i 
1 al de Paterna 

– Coordinació i seguiment de la supervisió dels projectes pel Col·legi d’Arquitectes: 18 projectes 
el 2018.  

– Actualització diària de la base de dades de tots els expedients d’obres, majors i menors, des 
de l’inici de l’expedient fins a la recepció d’obra. 

– Proposta de la Unitat Tècnica i del Vicerectorat d’Infraestructures de la planificació d’obres i 
projectes per al Pla d’inversions dels anys 2019-2021. 

– Redacció d’avantprojectes i altres dades preliminars a les redaccions de projectes i redacció 
de plecs de condicions tècniques i propostes per a la contractació d’equips d’arquitectura i 
enginyeria pel procediment d’acord marc: 3 per al campus de Blasco Ibáñez-Tarongers, 9 per 
al campus de Burjassot-Paterna i 7 per a altres campus. 

– Projectes per obres menors, bàsics o d’execució, redactats per la Unitat Tècnica: 3 projectes 
el 2018 per al campus de Blasco Ibáñez-Tarongers, 4 per al campus de Burjassot-Paterna i 
10 per a altres campus. 

– Redacció d’avantprojectes i altres dades preliminars a les redaccions de projectes i redacció 
de plecs de condicions tècniques i propostes per a la contractació d’equips d’arquitectura i 
enginyeria d’obres menors: 3 per al campus de Blasco Ibáñez-Tarongers, 3 per al campus 
Burjassot-Paterna i 6 per a altres campus. 
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– Redacció i gestió de projectes d’equipaments i subministraments: 3 projectes el 2018 per al
campus de Blasco Ibáñez-Tarongers i 11 per al campus de Burjassot-Paterna i 4 per a altres
campus.

– Valoració i redacció d’informes tècnics de concursos d’obres, serveis i/o subministraments: 2
per al campus de Blasco Ibáñez-Tarongers i 10 al campus de Burjassot-Paterna.

– Seguiment de la documentació dels expedients d’obra, actes de replanteig previ, actes
d’aprovació de la seguretat-salut en el procés d’obra, actes de comprovació de replanteig,
actes de paralització, alçament de paralització, actes de preus contradictoris, certificacions
ordinàries, certificacions per aplecs, certificacions de finals d’obra, ordenació d’obra, control
de terminis, recepcions d’obra i liquidacions.

– Informes variats a vicerectors, degans, PDI en general, ajuntaments i altres.

– Treballs administratius realitzats a la Unitat Tècnica.

Magnituds destacades de la gestió ordinària 
En la taula següent figuren una sèrie d’indicadors que mostren l’activitat de la Unitat durant el 2018. 

Infraestructures docents, investigadores 
i de serveis: tipus d’actuació Total Certificat 

2018 
% obra 

executada 
Campus de Blasco Ibáñez-Tarongers 

Obres 3 2.138.876,82 € 23,61 % 

Obres menors 6 93.308,79 € 101,65 % 

Serveis 16 185.582,20 € 26,55 % 

Equipaments 3 34.974,15 € 100,00 % 

Campus de Burjassot-Paterna 
Obres 9 2.419.390,86 € 35,91 % 

Obres menors 7 53.156,84 € 100,00 % 

Serveis 17 208.018,07 € 41,72 % 

Equipaments 6 261.350,59 € 100,00 % 

Altres campus 
Obres 7 1.713.547,43 € 70,35 % 

Obres menors 6 117.300,98 € 100,00 % 

Serveis 13 73.764,09 € 39,18 % 

Equipaments 4 16.258,19 € 100,00 % 
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3.4.4.3. 
Unitat de Gestió Campus

de Blasco Ibáñez 
La Unitat naix amb una clara orientació com a nexe 
d’unió i col·laboració amb la resta de centres i serveis 
del campus. 

La Unitat de Campus de Blasco Ibáñez és 
l’encarregada de la coordinació dels diferents 
centres i espais en aquest campus.  

La Unitat s’ocupa de la coordinació dels Centres en 
relació amb els contractes de manteniment de 
serveis i instal·lacions, seguretat, jardineria, neteja, 
entre altres; supervisa la prestació dels serveis, i 
optimitza l’ocupació dels diferents espais sota la 
seua competència, amb la finalitat de garantir un 
servei públic  de qualitat.

Principals resultats de la gestió ordinària 

Gestió econòmica 
Control del pressupost ordinari i extraordinaris (Suport a la Docència i Laboratoris Docents), tramitació 
de despeses comunes i ordinàries dels centres i també del Servei de Manteniment (RAM), així com la 
preparació, control i facturació proporcional a l’ús corresponent als subministraments d’aigua i 
electricitat, i dels contractes de seguretat, neteja, manteniment i gestió del manteniment de les clíniques 
de la Fundació Lluís Alcanyís, a més de la proposta de pagament de les despeses generades pels 
òrgans de representació sindical i seccions sindicals. A més a més, la gestió econòmica dels diferents 
Instituts, ERI i la Càtedra Joan Fuster, juntament amb la dels projectes, contractes i convenis del 
personal investigador adscrits a aquests, així com el pagament al personal extern que participa en els 
màsters. La dotació i el manteniment de l’equipament de les aules per al seu correcte funcionament. 

El pressupost total gestionat de les partides abans esmentades ha estat per un total de 7.346.354,91€. 
De tota aquesta gestió s’han emès els corresponents informes anuals. 

Gestió d’espais 
Gestió d’espais docents, amb atenció especial als aularis comuns del campus (aularis: I, III, i VI), l’edifici 
departamental i l’edifici FCAFE-F. Fisioteràpia. Gestió d’espais no docents, per a la possible utilització 
per la comunitat universitària; podem destacar-hi l’escola d’estiu La Nau dels Xiquets i les Xiquetes o 
la cessió temporal per a usos concrets tramitant la corresponent sol·licitud i cobrament del preu públic 
corresponent; la cessió també pot fer-se a empreses o entitats externes. També cal afegir-hi la gestió 
d’accés al pàrquing de l’edifici FCAFE-F. Fisioteràpia.  

Gestió de campus 
Convocatòries i coordinació de la Mesa de Degans, activitats comunes (culturals, informatives, 
institucionals, de funcionament, organitzatives). 
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Control dels robatoris, sinistres i incidències que es produeixen al campus relacionats amb la seua 
possible cobertura per la pòlissa d’assegurança que manté la Universitat amb l’asseguradora 
SegurCaixaAdeslas, SA. 

A més a més, la gestió i coordinació corresponent al personal de la Unitat, que disposa d’un total de 27 
efectius. 

Gestió administrativa dels instituts i ERI 
Atenció als òrgans de govern dels Instituts, gestió dels seus membres, emissió d’informes i comunicats, 
i suport als processos electorals i reunions d’aquests. Suport en l’elaboració de les memòries 
d’investigació dels instituts i ERI. Suport administratiu en els procediments de selecció de personal 
contractat a càrrec de projectes d’investigació. Suport amb les tasques relacionades amb la gestió 
acadèmica vinculades a la docència dels estudis de grau, màster i doctorat. Col·laboració amb la 
creació, l’edició i la promoció de la revista Caplletra i de les col·leccions “Biblioteca Sanchis Guarner”, 
“Biblioteca Essencial”, “Symposia Philologica” i altres publicacions puntuals. A banda de la gestió 
administrativa i de suport a les activitats desenvolupades per la Unitat d’Educació Multilingüe. A més 
de facilitar la informació escaient als usuaris de la Unitat de les qüestions que els afecten, i especialment 
de les normes i instruccions emanades de la Universitat de València. 

Gestió de serveis 
Supervisió de les empreses encarregades del manteniment de les infraestructures (llum, gas, 
calefacció, ascensors i altres), control i supervisió dels contractes corresponents als serveis de neteja, 
seguretat, jardineria, manteniment, gestió de manteniment i gestió del pàrquing, a més dels de 
cafeteries, reprografia i màquines expenedores. 

Gestió de manteniment 
Supervisió de les infraestructures, tramesa de comunicats de manteniment i, si pertoca, sol·licitud de 
pressupostos per a modificar-les, reparar-les... 

Serveis generals 
Suport organitzatiu i administratiu a diferents actes que tenen lloc al campus de Blasco Ibáñez, com les 
eleccions a Claustre, a més de la nostra col·laboració en la difusió i el desenvolupament de les activitats 
organitzades pels instituts i ERI. 
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Magnituds destacades de la gestió ordinària 
En les taules següents s’exposen una sèrie d’indicadors que mostren l’activitat de la Unitat durant 2018. 

Dades relatives a la gestió econòmica: 

Concepte Total despeses 
gestionades (€) 

Pressupost ordinari 6.343.355,25 
Equipament laboratoris docents 248.711,71 

F. Geografia i Història 8.840,23 

F. Filologia, Traducció i Comunicació 23.021,82 

F. Medicina i Odontologia 74.362,78 

F. Filosofia i C. Educació 10.650,08 

F. Infermeria i Podologia 41.158,66 

F. Psicologia 50.585,85 

F. Fisioteràpia 21.252,65 

F. C. Activitat Física i l’Esport 18.839,64 

Suport a la docència 98.651,57 
Edificis Unitat de Campus 25.283,24 

F. Geografia i Història 8.158,26 

F. Filologia, Traducció i Comunicació 12.973,63 

F. Medicina i Odontologia 13.487,26 

F. Filosofia i C. Educació 6.257,78 

F. Infermeria i Podologia 6.279,55 

F. Psicologia 17.722,10 

F. Fisioteràpia 4.818,24 

F. C. Activitat Física i l’Esport 3.671,51 

Edifici Antic Col·legi Major Lluís Vives 1.034,52 
Òrgans representació sindical i seccions sindicals 31.525,52 

Òrgans de representació sindical 1.688,52 

Junta Personal PAS funcionari 47,92 

Secció Sindical UGT 8.664,21 

Secció Sindical CCOO 9.819,92 

Secció Sindical CGT 5.531,38 

Secció Sindical STEPV 1.840,13 

Secció Sindical CSIF 3.933,44 

Total 6.723.278,57 
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Cessió d’ús temporal d’espais: 

Reserves d’espais. Peticions internes1 Reserves 
Suport a centres/serveis per mancança d’espai per a impartir OCA 22.224 

Servei d’Extensió Universitària – Nau Gran 1.396 

Facultats del Campus 18.284 

Servei d’Estudiants (estudis de postgrau) 148 

Peticions internes Unitat de Campus de Blasco Ibáñez 2.396 

Reserva d’espais efectuats per la Unitat de Campus de Blasco Ibáñez 2.396 
Patronat d’Activitats Musicals – Servei d’Extensió Universitària 35 

Recuperació oferta Fac. Filosofia, Psicologia, Filologia, Infermeria, 
Geografia 92 

Fac. Psicologia-Ampliació d’oferta 14 

Fac. Filosofia-Ampliació d’oferta 2 

Fac. Psicologia-Ampliació reserva per a exàmens 119 
Fac. FISIO/FCAFE/FILOLOGIA/MEDICINA/INFERMERIA  Ampliació 

reserva exàmens 19 

Fac. Filosofia-Ampliació reserva per a exàmens 11 

Fac. Psicologia – Màster Psicologia i Psicopatologia Perinatal 39 

Fac. Psicologia – Màster Psicologia General Sanitària 10 

Servei d’Estudiants-Màster Educació Especial 13 

SEU-Ampliació oferta Nau Gran 62 

SEU-Capacitació i Mestre 20 

Activitats Campanya electoral i sindicals 22 

SEU-Nau Gran en Obert 423 

SEU-cursos sostenibilitat, relacions gènere, lliure opció 44 

SPL 595 

SFPI-SPL 357 

Servei d’Informació i Dinamització 30 

Centre d’Idiomes 8 

Servei de Relacions Internacionals i Cooperació- Facultat Filologia 15 

Seminaris, jornades, conferències, activitats 192 

Altres (incidències tècniques/ambientals, intermediació, activitats anul·lades) 55 

Sala d’Estudis alumnat Filosofia 16 

Servei d’Informàtica 1 

Fundació General UV (OPAL, Nau Xiquets...) 42 

Serveis UV (Recursos Humans, Investigació, Prevenció, Manteniment) 5 

Activitats Associacions d’Estudiants 25 

Clínica Odontològica – Generalitat Valenciana 130 

1 Estimació de les reserves en funció de l’ocupació d’aules per franges horàries. 
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Reserves d’espais. Peticions externes 
Empresa/Entitat 

Import 
(€) 

Nre. 
expedients  

Academia de Preparación APIR, SL 984,94 1 

Diputació de València 1.901,51 3 

Formación al Cuadrado, SL 1.669,80 4 
Sociedad Estatal de Correos y Telégrafos, SA 
(Aularis, F. Geografia i Filologia) 12.741,30 4 

IES Font Sant Lluís – Saló d’actes Ed. M. Secundària 
(exempció) 635,25 1 

Centre d’Idiomes 1.210 1 

Asindown (exempció) 2.710,40  1 

Gerència Territorial de Justícia – Direcció General de Justícia 2.661,70 2 

Técnicas Avanzadas de Estudios, SL 242,27 1 
Conselleria d’Habitatge, Obres Públiques i Vertebració del  
Territori 9.196,31 7 

PSICOTEC, SA 901,75 1 

TEA-CEGOS, SA 605 2 

Banco Santander, SA – Banco Popular 6.692,81 6 

ASMI WAIMH España 169,40 1 

Cambridge Institute Group, SL 771,98 1 

Randstad Empleo ETT SAU 605 1 
Erasmus Student Network – Servei Relacions  
Internacionals i Cooperació (compensació interna) 1.306 2 

Clínica Odontològica-Generalitat Valenciana 
(compensació interna) 8.600 1 

Fissa Finalidad Social, SL 242 1 

Ajuntament de València 2.608,76 2 

Ajuntament de l’Eliana 3.140,56 2 

Dades relatives al suport als instituts: 

Concepte Dones Homes Total 
Nombre d’instituts/ERI   6 
Nombre de PDI als instituts/ERI 69 58 127 

ERI Lectura 8 7 15 
IHMC 1 6 7 

UISYS 4 4 8 
IIFV 5 11 16 

IULMA 24 12 36 
IDOCAL 27 18 45 

Nombre d’estudis dels quals és l’institut l’ORM    6 
Màster   2 

Doctorat   4 
Total del pressupost executat    623.076,28 € 
Projectes i convenis executats    115 
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3.4.4.4. 
Unitat de Gestió Campus de 

Burjassot-Paterna 
 
La Unitat de Campus és l’estructura administrativa 
que gestiona els assumptes no específics dels 
departaments, centres i serveis ubicats al campus. 

El Servei Interfacultatiu del Campus de Burjassot, 
creat al 1985, va ser el primer al qual es van 
adscriure tasques que després passarien a ser de les 
unitats de campus.

La Unitat s'ocupa de les infraestructures comunes, 
de la supervisió dels contractes de serveis comuns a 
prestar en les instal·lacions del Campus, així como 
l’ús eficient dels espais comuns sota la seua 
competència. 

 

Principals resultats de la gestió ordinària 
Els principals serveis oferts per la Unitat de Gestió són: 

Gestió econòmica 
Execució del pressupost ordinari de la Unitat i de les partides extraordinàries (adquisició d’equipament 
de laboratoris docents i suport a la docència). Imputació a centres i departaments de despeses 
comunes. Facturació de les despeses de subministraments a les empreses que presten serveis al 
campus (cafeteries, reprografia...). Dotació de l’equipament de les aules, sales interfacultatives i espais 
exteriors comuns. El total del pressupost gestionat és de 6.189.444,49  € (vegeu quadre adjunt). 

Gestió d’espais 
– Docents. Aulari interfacultatiu del campus; sales d’actes comunes: biblioteca, sala Charles 

Darwin i Facultat de Biològiques. 

– No docents. Assajos de l’Orquestra Filharmònica de la Universitat a la sala Charles Darwin, 
espais (tant interiors com exteriors) per a La Nau de les Xiquetes i Xiquets, així com altres 
activitats d’associacions i col·lectius. 

– Lloguer d’espais. Atendre les sol·licituds i cobrar les tarifes, si és el cas. 

Gestió de campus  
Convocatòries i coordinació de les meses de campus. Activitats comunes: organitzatives, informatives, 
institucionals i culturals. Tramitació i seguiment dels informes de l’assegurança corresponents a les 
pòlisses de tot risc i responsabilitat civil; s’han tramitat set informes per sinistres en la pòlissa de tot 
risc. També la gestió del personal propi de la Unitat situat als diferents edificis. Gestió de l’accés a 
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l’aparcament. Coordinació d’autoritzacions d’accessos fora de l’horari d’obertura o dins de l’horari 
d’obertura, en cas d’interferir el funcionament normal del Campus.   

Gestió de serveis 
Supervisió de l’execució dels contractes i del compliment de les obligacions de les empreses 
adjudicatàries: manteniment integral, gestió del manteniment, neteja, seguretat, informadors 
d’accessos, jardineria, cafeteries (campus i Farmàcia), quiosc, reprografia, màquines expenedores. 

Gestió de manteniment 
Supervisió de l’estat de les infraestructures, remissió d’informes de manteniment i petició de reformes i 
millores. 

Serveis generals 
– Suport organitzatiu i administratiu a tot tipus d'actes, com ara les donacions de sang al campus.

– Suport administratiu a les comissions d’igualtat del campus, inclosa l’edició anual del concurs
fotogràfic “ConsCIENCIAt”.

– Suport a les eleccions a Rectora, eleccions parcials al Claustre 2018 i eleccions sindicals.

– Elaboració i seguiment de la carta de serveis pròpia de la Unitat de Gestió del Campus de
Burjassot i elaboració anual de l’informe de gestió de la bústia SQiF.
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Magnituds destacades de la gestió ordinària 
En la taula següent es mostren una sèrie d’indicadors de l’activitat de la Unitat durant el 2018. 

Concepte Total per centre Total 
Pressupost ordinari - 5.902.126 €

Laboratoris docents - 205.857,33 €

Escola Tècnica Superior d’Enginyeria (ETSE) 43.982,26 € 

Facultat de C. Biològiques 44.775,61€ 

Facultat de Farmàcia 67.242,78 € 

Facultat de Física 17.439,52 € 

Facultat de Matemàtiques   9.742,27 € 

Facultat de Química 22.674,89 € 

Suport a la docència 81.461,16 € 

Escola Tècnica Superior d’Enginyeria (ETSE) 11.000,00 €

Facultat de C. Biològiques 11.000,00 € 

Facultat de Farmàcia 11.000,00 €

Facultat de Física 11.000,00 €

Facultat de Matemàtiques 11.000,00 €

Facultat de Química 11.000,00 €

Serveis comuns 15.461,16 €

Total 6.189.444,49 € 

Reserves d’espais curs 2017-2018 Peticions 
Recuperació de classe o exàmens 692 

Màsters 309 

Cursos SEDI 6 

Itineraris i tallers La Nau Gran 43 

Seminaris, jornades i assemblees 1046 

Tutories 135 

Reunions 162 

Conferències 30 

Competicions acadèmiques (Olimpíades, Estalmat, Kangur...) 7 

Patronat d’Activitats Musicals 164 

Congressos 20 

PAU 252 

Altres (tesis doctorals, activitats culturals...) 55 

Activitats externes 15 
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3.4.4.5. 
Unitat de Gestió Campus de Tarongers 

 
La Unitat de Gestió del Campus de Tarongers 
realitza les tasques que es relacionen amb la gestió 
dels llocs i els recursos compartits al Campus dels 
Tarongers. 

La UCT es va crear en juny de 1997, després del 
trasllat al Campus de Tarongers de la Facultat de 
Dret, la Facultat d’Economia, l’EU d’Empresarials, 
l’EU de Relacions Laborals i l’EU de Treball Social, 
amb l’objecte d’assumir totes aquelles tasques que 
permeten desenvolupar la correcta activitat 
acadèmica del Campus i que no estigueren 
vinculades específicament a un centre o agrupació 
de centres. Actualment, el Campus de Tarongers 

està integrat per la Facultat de Dret, la Facultat 
d’Economia, la Facultat de Ciències Socials, la 
Facultat de Magisteri, la Biblioteca Gregori Maians, 
la Biblioteca d’Educació, el Servei d’Educació Física 
i Esports, la Unitat de Suport als Instituts de 
Tarongers, el SFPIE, l’INTRAS, el TAU i l’edifici 
Beatriu Civera. La Unitat de Gestió és a la planta 
baixa de l’aulari Sud. 

La UCT té la missió de coordinar tots els serveis, tant 
de caràcter intern com extern, que siguen necessaris 
per a les activitats administratives del Campus de 
Tarongers en relació amb la docència, la investigació 
i els serveis generals de la Universitat de València. 

Principals resultats de la gestió ordinària 
 

– Gestió econòmica i pressupostària. 

– Distribució, execució i liquidació dels pressupostos ordinaris i extraordinaris del campus. 

– Elaboració de la memòria anual del campus. 

– Gestió d’adquisicions. 

– Gestió de proveïdors. 

– Facturació de despeses, pagaments directes i elaboració de factures d’ingressos. 

– Inventari i arxiu. 

Gestió de llocs 
– Distribució i reserves dels llocs comuns del campus. 

– Tramitació i facturació de lloguer de locals. 

– Organització i conservació del material disponible a les aules i altres llocs comuns. 

– Gestió de manteniment. 

– Informació i coordinació d’obres. 

Informe de gestió 2018

2053.4.4.5.



Gestió administrativa 
– Suport i assistència al degà de campus en les convocatòries de meses de campus.

– Tramitació i execució, si escau, dels acords de la Mesa de Campus.

– Gestió, registre i arxiu de correspondència.

– Manteniment de la pàgina web de la UCT.

– Gestió de les licitacions del Servei de Contractació Administrativa de la UV.

– Tramitació de l’assegurança del campus.

– Gestió i tramitació de sinistres que han ocorregut al campus.

– Suport a l’organització d’activitats pròpies i externes (culturals, informatives, protocol·làries...).

– Col·laboració amb l’equip de govern de la UV.

– Gestió i control del contractes i serveis del campus.

– Gestió i suport al procés d’eleccions del PAS al Claustre.

– Gestió de la bústia de queixes, felicitacions i suggeriments.

– Atenció i informació als usuaris (PAS, PDI, estudiants i personal no vinculat a la Universitat).

– Coordinació i control del personal de serveis comuns (vigilància, neteja, restauració,
informadors d’accés...).

– Gestió del personal adscrit a la UCT (consergeries, audiovisuals i personal propi de la Unitat).
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Magnituds destacades de la gestió ordinària 
En la taula següent figuren una sèrie d’indicadors que mostren l’activitat de la Unitat de Campus dels 
Tarongers. 

Concepte Total 
Import pressupost ordinari 2017 6.762.704€ 

Import pressupost RSD 2017 92.016,58€ 

Import pressupost laboratoris docents 2017 103.879,02€ 

Factures tramitades pressupost ordinari 2017 623 

Factures tramitades pressupost: RSD i lab. docents 2017 37 

Nombre de cafeteries-menjador (zona de carmanyoles) 5 

Nombre d’empreses de serveis  9 

Nombre d’edificis del campus que gestiona la UCT 3 

Nombre d’aules del campus que gestiona la UCT 165 

Nombre de membres del PDI del campus 2017 867 

Nombre de membres del PAS de la Unitat de Gestió  20 

Nombre d’estudiants del campus 18.150  

Superfície construïda m2/ superfície útil m2 196.660 m2/160.775 m2 

Reserves de locals per a docència, activitats acadèmiques 4.746 

Reserves de la sala d’actes de la Biblioteca Gregori Maians 95 

Reserves de llocs exteriors 26 

Factures elaborades per la unitat 67 

Cessió temporal d’espais exempció total 3 

Cessió temporal d’espais amb facturació 30 

Nombre d’avisos de manteniment 2017 6.172 

Registre: nombre de documents d’entrada 330 

Registre: nombre de documents d’eixida 39 

Bústia de queixes, felicitacions i suggeriments  9 
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3.4.4.6. 
Unitat de Gestió Campus d'Ontinyent 

 
L'Extensió Universitària d'Ontinyent va començar a 
impartir la diplomatura en Ciències Empresarials al 
curs 1998-1999. Tres anys després, al curs 2001-
2002, l'oferta acadèmica es va ampliar amb la 
titulació de Mestre, especialitat en Educació Infantil. 
Més tard, en el curs 2013-2014, es decideix canviar 
el grau en Comptabilitat i Finances pel grau en 
Administració i Direcció d'Empreses; en el curs 2014-
2015, es va implantar el grau en Ciències de 
l'Activitat Física de l'Esport, i finalment en el curs 
2017-2018 s'implanta el grau en Infermeria. En 
l'actualitat, al Campus d'Ontinyent, amb la 
incorporació dels nous graus, s'imparteixen quatre 
cursos del grau en Administració i Direcció 
d'Empreses, quatre cursos del grau de Magisteri 

Educació Infantil, quatre del grau de Ciències de 
l'Activitat Física i de l'Esport i dos cursos del grau 
d'Infermeria. 

El Campus d'Ontinyent està dividit en dos edificis: un 
és l'antic col·legi Lluís Vives, que actualment acull la 
Secretaria, la Biblioteca, que des de gener 
d’enguany disposa de tots els serveis propis del 
Servei de Biblioteques i Documentació, una sala 
d'estudi, els despatxos dels professors; l’altre edifici 
és l’aulari, que va ser inaugurat al març de 2015 i que 
es destina únicament a la docència dels graus abans 
esmentats. A més, durant aquest any s’han posat en 
marxa els laboratoris a la planta semisoterrani 

Principals resultats de la gestió ordinària 
Les principals tasques i serveis realitzats per aquesta Unitat del Campus d’Ontinyent són els següents: 

Gestió econòmica 
Control dels pressupostos ordinari i extraordinari (suport a la docència), tramitació de les despeses 
comunes i ordinàries del campus i també del Servei de Manteniment (RAM). Tramitació i pagament 
dels desplaçaments i les dietes del professorat que imparteix docència en aquest campus.  

L’import total de les partides gestionades del pressupost de l’any 2017 va ser de 434.890 €. De tota 
aquesta gestió s’han emès els corresponents informes anuals. 

 

Gestió d’estudiants 
Atenció als estudiants de les quatre titulacions que s’imparteixen en aquest campus amb la peculiaritat 
pròpia que té cada una. També es fa d’enllaç entre les facultats, els diferents serveis de la Universitat i 
els estudiants, així com es porta endavant tota la programació d’UNISOCIETAT, des de la matricula 
dels estudiants fins l’activitat cultural.  

Gestió cultural 
 

Gestió de tot tipus d’activitats culturals organitzades per aquesta Unitat i en col·laboració amb altres 
serveis de la Universitat. A més, gestió de les activitats conjuntes realitzades amb la FUVA (Fundació 
Universitat Vall d’Albaida). Preparació i organització de la inauguració de l’inici del curs acadèmic a 
Ontinyent, així com de la graduació dels estudiants de grau. Entre altres activitats destaquen: 
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– VI Jornades TFG Magisteri 
– Concert de primavera de l'Orquestra Filharmònica de la UV al Teatre Echegaray. 
– Participació en l’organització de la segona edició de la Universitat de Primavera 
– Participació en la XIV Fira de la Joventut de Cocentaina 
– Participació en la IV Fira de l'Estudiant d'Ontinyent 
– Organització de la graduació dels estudiants de grau 
– Conferència “Recerca i paisatge a Ontinyent” 
– Conferència d’Àlex Martín Escribà (professor Universitat de Salamanca) 
– Conferència de Gemma Fabregat amb motiu del Dia de la Dona Treballadora  
– Congrés de Biomecànica 
– Presentació del llibre de Pablo Guerra  
– Teatre Escena Erasmus al Teatre Echegaray 
– Projecció del documental Espais de pau en temps de guerra 
– Col·laboració i participació en la 8a edició de la Universitat d’Hivern a Ontinyent 
– Presentació del llibre El Guardián del linaje 
– Conferència: “Mestres del segle XX del País Valencià” 
– Conferència: “El negocio de los datos y las oportunidades de innovación. Big data”. 

Emilio Soria Olivas 
– Xarrada Creu Roja 
– Reproducció documental (Carmen Agulló) 
– Xarrada voluntariat contra el foc 
– Taula redona  Paloma Tortosa 
– Jornada “L’empresariat del futur” 
– Xarrada col·loqui amb docents de diferents nivells educatius d’Ontinyent 
– Conferència: “Infància amb els municipis amb perspectiva d’infància” 
– Taula redona: “La importància de l’educació no formal: extraescolars, junior, scouts...” 
– Presentació i lliurament dels premis InnovatiOnt 2018 
– Conferència: “La desigualtat regional a Espanya 1860-2015” 
– Conferència: “Derechos fundamentales y deporte” 
– Conferència: “Fair play, deporte y educación” 
– Conferencia: “Abordatge de la síndrome de fragilitat: un repte per a infermeria” 

 

Dins d’UNISOCIETAT destaca l’organització de dos viatges a l’Observatori Astronòmic de la UV a Aras 
de los Olmos, a l’edifici de la Universitat al carrer de la Nau, una trobada a Gandia d’alumnes 
d’UNISOCIETAT, a més de 9 conferències i un seminari taula redona “Unisocietat a Ontinyent: què ha 
representat i cap a on volem que vaja”, i la graduació dels alumnes. 

Gestió d’espais 
Gestió dels espais on s’imparteix docència, amb especial atenció a l’aulari nou, que és on es realitza la 
tasca docent dels diferents graus i la docència del programa UNISOCIETAT. De vegades també es 
coordina la utilització dels espais amb activitats i exposicions culturals. 

Universitat de València

210



Gestió de campus  
Control d’incidències que es produeixen al campus procurant el bon funcionament de totes les 
instal·lacions. Gestió i coordinació corresponent al personal de la Unitat, que consta de 4 efectius  
relacionats en la RLT, a més d’un administratiu amb contracte de relleu, una ajudant de biblioteca i un 
oficial de laboratori en contracte per excés de feina, a més del personal propi de les empreses 
contractades. 

Gestió de serveis 
Supervisió de les empreses encarregades del manteniment de les infraestructures (electricitat, gas, 
calefacció, aigua, ascensors i altres). Control i supervisió dels contractes corresponents als serveis de 
neteja, control d’accessos, jardineria, manteniment, gestió de manteniment, reprografia i màquines de 
venda automàtica. 

Gestió de manteniment 
Supervisió de les infraestructures. Tramitació dels comunicats de manteniment i, si cal, sol·licitud de 
pressupostos per a la contractació i reparació de les instal·lacions. L’any 2018 es van tramitar 173 
comunicats de manteniment, dels quals es van resoldre tots satisfactòriament. A més, s’han tramitat 22 
comunicats d’informàtica, dels quals queden 6 pendents de resoldre. 

Magnituds destacades de la gestió ordinària 
En la taula següent figuren una sèrie d’indicadors que mostren l’activitat de la Unitat. 

Despeses de l’exercici 2018 Import 
Despeses ordinàries  343.382’96 € 

Despeses en mobiliari i instal·lacions 20.251’25 € 

Dietes, desplaçaments i hores extraordinàries del professorat 71.255’79 € 

 

Concepte Dones Homes Total 
Estudis de grau    

Nombre d’alumnes de grau 392 280 672 

Nombre de titulacions de grau - - 4 

UNISOCIETAT    

Nombre d’alumnes 193 105 298 

Nombre d’activitats - - 14 

Activitats culturals   30 

Superfície construïda m2/ superfície útil m2 6.448’11 

Nombre d’edificis del campus que gestiona la unitat   2 
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3.4.5.
Biblioteques

1. Servei de Biblioteques i Documentació

Informe de gestió 2018

213



Universitat de València

214



3.4.5.1. 
Servei de Biblioteques i Documentació 

 
La biblioteca universitària és un centre de recursos 
per a l’aprenentatge, la docència, la investigació, la 
cultura i per a altres activitats relacionades amb el 
funcionament i la gestió de la Universitat. Té com a 
missió gestionar els recursos d’informació i el 
patrimoni bibliogràfic històric de la Universitat, 

facilitar l’accés i la difusió, col·laborar en el procés de 
creació del coneixement i prestar serveis per a 
contribuir a la consecució dels objectius de la 
institució universitària. Tot allò adreçat a la comunitat 
universitària i a la societat en general. 

Principals resultats de la gestió ordinària 
L’any 2018 el Servei de Biblioteques i Documentació (SBD) ha continuat amb la seua activitat centrada 
a donar suport a la tasca docent i investigadora del professorat de la Universitat de València (UV) i a 
ajudar els estudiants i les estudiantes de la nostra universitat en el seu procés d’aprenentatge.  

Personal del Servei de Biblioteques i Documentació  
Durant l’any 2018 s’ha resolt:  

– Un  concurs de mèrits per cobrir les places de director o directora de les biblioteques següents: 
Humanitats, Ciències de la Salut, Biblioteca Històrica i Biblioteca Dipòsit. 

– Un concurs de mèrits per cobrir les places de cap de secció del SBD següents: Tecnologia, 
Normalització i Sistemes; Préstec Interbibliotecari i Recursos Digitals Propis; Gestió de 
Recursos d’Informació; Comunicació i Formació. 

– Un concurs de mèrits per cobrir 8 places de coordinador/coordinadora de biblioteca: 2 al SBD, 
1 a la Biblioteca Històrica, 1 a la Biblioteca d’Humanitats, 1 a la Biblioteca de Ciències de la 
Salut, 1 a la Biblioteca de Ciències Socials, 1 a la Biblioteca de Ciències i 1 a l’Arxiu Intermedi.  

Aquests tres processos han consumit molt de temps i molts recursos, però han permès la promoció 
de molt de personal al SBD i han donat més estabilitat a la plantilla.  

Fons bibliogràfic patrimonial 
Durant l’any 2018 hem continuat amb el procés de digitalització de Somni (http://somni.uv.es). A 31 de 
desembre de 2018, Somni conté 7.000 documents dividits en diferents categories: manuscrits, 
incunables, cartells, etc., 412 documents més que el 2017. 

L’any 2018 el Servei de Biblioteques i Documentació ha adquirit un manuscrit, Manual de tintorería. Es 
tracta d'un manual per a la tintura de draps de llana, amb més d'un centenar de fórmules per a l'aplicació 
del tint i els llevataques. El manual valencià és una guia pràctica per a l'ús personal d'un artesà del tint, 
el tintorer d'origen aragonès Joanot Valero, que el copià entre 1497 i 1501. És obra d'un oficial de 
tintorer aragonès format i instal·lat al Tint  Major de València a la darreria del s. XV i que més tard es 
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va  instal·lar a Xèrica (Alt Palància), que copià i adaptà un text valencià anterior que corria entre els 
tintorers valencians.  

El Manual de tintorería està a disposició de qualsevol investigador a la Biblioteca Històrica de la 
Universitat de València. Amb compres com aquesta augmentem el nostre patrimoni bibliogràfic i 
recuperem patrimoni valencià. 

Qualitat 
El Servei de Biblioteques i Documentació, compromès amb la política de qualitat, disposa d’importants 
elements en aquesta línia, com ara: 

– La Carta de Serveis, que va aprovar el Consell de Direcció al maig de 2015 i que està vigent
fins al maig de 2019: http://www.uv.es/websbd/carta_serveis/CdS_SBD_VAL2015.pdf

El seguiment de la carta de serveis corresponent als anys 2016-2017, amb resultat positiu, es
pot trobar a la pàgina web:

https://www.uv.es/websbd/carta_serveis/InformeSeguimentCdSSBD2017.pdf

– Un mapa de processos amb una redacció, encara provisional, de cadascun dels procediments
que s’hi inclouen: https://www.uv.es/uvweb/servei-biblioteques-documentacio/ca/sbd/qualitat-
avaluacio/autoavaluacio/processos-1286040316973.html

– Continuació dels treballs d’autoavaluació del SBD, seguint el model EFQM (European
Foundation Quality Management). L’any 2018 hem passat de nou una enquesta d’opinió i
satisfacció sobre el Servei de Biblioteques i Documentació a estudiantat, professorat i personal
d’administració i serveis que treballa a les biblioteques de la UV. L’enquesta valora el grau de
satisfacció dels diferents col·lectius en una escala que va d’1 a 5. Els resultats indiquen l’alt
grau de satisfacció de les persones usuàries dels serveis: el PDI ha valorat amb un 4,26 el seu
grau de satisfacció general amb el serveis prestats pel SBD, els estudiants amb un 3,95 i el
PAS amb un 3,91.

https://www.uv.es/uvweb/servei-biblioteques-documentacio/ca/sbd/qualitat-
avaluacio/autoavaluacio-1285867215304.html

Serveis a les persones usuàries 
Al setembre de 2014 la comunitat universitària va estrenar un nou cercador anomenat Trobes+. Es 
tracta d’un software de nova generació que permet consultar amb una sola i senzilla cerca el catàleg, 
el repositori, les bases de dades, les revistes i llibres electrònics, etc. Funciona de manera molt 
semblant a Google i realitza una cerca sobre un univers de 400 milions de documents científics.  

L’any 2018 el nombre d’articles descarregats de revistes electròniques i bases de dades per 
investigadors de la UV va ser d’1.875.028 (durant l’any 2017 en van ser 1.819.018). Entenem que 
aquest ús intensiu de descàrregues és conseqüència de la utilització per la comunitat universitària del 
nou cercador Trobes+, que com a eina de descobriment permet a estudiants i investigadors descobrir 
documents electrònics que pertanyen a la nostra col·lecció i que fins ara quedaven un poc amagats. 

El préstec de materials (impresos, pel·lícules, etc.) i d’ordinadors portàtils és un servei totalment 
consolidat: durant el 2018 es van realitzar 28.535 préstecs d’ordinadors portàtils i 813.652 transaccions 
de circulació. 

Des de l’any 2016 els esforços del Servei de Biblioteques i Documentació s’han dirigit a la preparació 
del portal “Serveis de suport a la investigació”, que es va integrar a la pàgina web del SBD l'1 de 
desembre de 2016. El portal és el fruit del treball d’un grup de millora, coordinat per la secció de 
Comunicació i Formació i format per bibliotecaris i bibliotecàries de totes les biblioteques de la UV.  
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Es tracta del conjunt de serveis dirigits a donar suport i facilitar l'activitat investigadora dels nostres 
usuaris. Els serveis es presenten organitzats i accessibles en el blog, que funciona com un portal 
d'accés als serveis, i ofereix informació i eines d'ajuda als investigadors i investigadores. A més, es pot 
contactar amb el punt d'atenció al personal investigador de cadascuna de les biblioteques. L’adreça 
d’aquest portal és: http://investsbd.blogs.uv.es 

L’any 2018 el portal de “Serveis de suport a la investigació” ha sigut consultat per 17.407 usuaris, que 
han realitzat 23.078 sessions de consulta i han visualitzat 54.408 pàgines. Sens dubte, el portal és útil 
i era necessari, i així ho estan demostrant els nostres investigadors. 
L’any 2018 el conjunt de biblioteques de la Universitat de València ha continuat treballant en un sistema 
de referència virtual Question Point d’OCLC; el nom que aquest servei rep a la Universitat de València 
és La biblioteca respon. Qualsevol usuari, docent, investigador, estudiant etc. es pot adreçar a 
qualsevol biblioteca mitjançant un senzill formulari i rebrà la resposta de la persona adient dins del 
Servei de Biblioteques i Documentació. El servei començà a funcionar al novembre de 2017. L’any 
2018 les consultes rebudes han sigut 5.699. Creiem que les dades mostren clarament que es tracta 
d’un servei d’interès per els nostres usuaris. 

Cooperació 
El SBD és membre de REBIUN, sectorial de la CRUE, i participa en els grups de treball següents:  

Línia 2: Donar suport a la docència, l’aprenentatge i la recerca i la gestió, Línia 3: Potenciar el 
desenvolupament i l’ús de la Biblioteca Digital 2.0, d’Internet i de les xarxes socials, grup de treball de 
Repositoris i grup de treball de Patrimoni Bibliogràfic. A més, col·laborem amb DIALNET, CANTIC i 
Europeana Regia i el conjunt de biblioteques universitàries públiques valencianes amb què vam signar 
l’any 2014 el Préstec Interuniversitari Valencià (PIV5U), gràcies al qual qualsevol professor o persona 
que pertanga al PAS de les universitats públiques valencianes pot endur-se en préstec 3 exemplars 
d’una altra universitat durant 15 dies. Al llarg de l’any 2018 hem continuat treballat molt intensament 
amb els nostres companys de la resta de biblioteques universitàries valencianes per intentar aconseguir 
un consorci de biblioteques universitàries valencianes, el primer pas del qual ha estat el funcionament 
del Préstec Interuniversitari Valencià (PIV5U) des de l’any 2014. En aquests moments intentem 
aconseguir un nou software de gestió bibliotecària per a totes les biblioteques del futur consorci. 

El 2018 hem continuat treballant en la internacionalització dels nostres recursos i serveis, i hem 
actualitzat el nostre catàleg en la xarxa internacional OCLC: Online Computer Library Center, Inc. Més 
de 85.400 institucions de 124 països utilitzen els serveis d'OCLC. 

OCLC i les biblioteques membres produeixen i mantenen de forma cooperativa WorldCat, el major 
catàleg d'accés públic en línia del món. 

Amb aquesta iniciativa la nostra col·lecció bibliogràfica està integrada en el catàleg més utilitzat al món.  

Amb els fons de la Biblioteca Històrica i altres biblioteques del Servei hem participat en exposicions 
realitzades a: 

– Biblioteca Valenciana. Fidelitats a contracorrent. El món dels Martínez Guerricabeitia. Sala 
Capitular del Monestir de Sant Miquel dels Reis, de final de febrer al 27 de maig de 2018. 

– Biblioteca Nacional de España. Cosmos, del 19 de març al 23 de setembre de 2018. 

– IVAM – Institut Valencià d’Art Modern. A contratemps. Mig segle d’artistes valencianes (1929-
1979), del 26 d’abril al 2 de setembre de 2018. 

– Diputació de València. La riuada de València 60 anys després. Al MuVIM, del 21 de juny al 14 
d’octubre de 2018. 
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– Palau de la Generalitat. La memòria del Regne, 600 anys de la Generalitat Valenciana. Del 30
de novembre de 2018 al 13 de gener de 2019.

Les exposicions realitzades a l’edifici històric de La Nau són les següents: 

– Descobrint tresors: manuscrits i incunables (del 13 de febrer de 2018 al 10 de juny de
2018 - Centre Cultural La Nau, Sala Duc de Calàbria).

– Habitació. Pedro G. Romero. L'Arxiu F.X., les txekes psicotècniques de Laurencic i la funció de
l'art. Centre Cultural La Nau, Sala Acadèmia (del 20 de setembre de 2018 al 25 de novembre
de 2018).

– OCULTES I IL·LUSTRADES. Creixement i èxit de les il·lustradores a València. Centre Cultural
La Nau, Sala Estudi General (del 19 d'octubre de 2018 al 17 de febrer de 2019).

Repositori institucional RODERIC 
Durant l’any 2018 el repositori institucional RODERIC, http://roderic.uv.es, ha continuat incrementant el 
nombre de documents dipositats a text complet, que arriben ja a 42.295 (4.316 documents més que 
l’any anterior), i ha ofert als investigadors de la UV la possibilitat de disposar d’un perfil d’investigador 
propi. En concret, al 2018 RODERIC té 296 perfils, que es corresponen amb investigadors amb 10 o 
més documents dipositats a RODERIC.  

Biblioteca oberta 
Les biblioteques de la Universitat de València ofereixen un horari d’obertura ordinari de més de 12 
hores diàries ininterrompudes i 5 hores els dissabtes de matí. A més, des del 1996 la Universitat de 
València ofereix a l’estudiantat un servei d’obertura extraordinària de biblioteques. Aquest horari ampliat 
els permet estudiar a diferents biblioteques durant 24 hores en els períodes de preparació dels 
exàmens. És un servei que des del principi l’estudiantat ha valorat molt positivament. 

Durant el 2018 hem mantingut la política de mantenir oberta 24 hores una biblioteca a cada campus en 
els períodes previs als exàmens. 

Dies d’obertura extraordinària Total dies 
24 hores 78 

Biblioteca d’Humanitats 73 

Biblioteca de Ciències Socials 78 

Biblioteca de Ciències 78 

Caps de setmana 32 
Biblioteca d’Humanitats 12 

Biblioteca de Ciències Socials 12 

Biblioteca de Ciències de la Salut 20 

Formació en competències informacionals 
L'objectiu és assegurar que tots els titulats de la Universitat de València adquireixen les habilitats 
informàtiques i informacionals necessàries per a la seua formació acadèmica i el seu futur professional. 
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Des de l’any 2016, en col·laboració amb el Vicerectorat d’Estudis de Grau i Política Lingüística i per tal 
de fer sostenible aquesta formació, hem decidit canviar el model i passar a un ensenyament en línia, 
amb reconeixement de crèdits de participació per als estudiants que realitzen el curs.  

El curs 2017-2018 hem continuat oferint als estudiants de la UV la possibilitat de realitzar els cursos en 
línia “Aprèn a fer els teus treballs de classe (APRÈNCI2)” i “Aprèn a fer el TFG (APRÈNTFG)” per a 
l’elaboració del treball de fi de grau.  

Els cursos ofereixen el reconeixement d’1,5 crèdits ECTS en 33 titulacions de grau i s’han impartit en 
línia amb una sessió presencial.  

Són cursos totalment pràctics i el paper dels estudiants és actiu en tot moment i poden posar en pràctica 
immediatament totes les habilitats. Com que són cursos en línia, s’adapten als horaris de l’estudiantat 
i al seu ritme de treball. A més a més, disposen d'eines de comunicació permanents amb els formadors 
i amb la resta d'estudiants. 

Els dos cursos tenen edició en castellà i valencià i els estudiants els poden realitzar en la llengua que 
trien. 

El temari del curs APRÈNCI2 ha sigut el següent: 

Unitat 1. Eines TIC de la Universitat de València. 
Unitat 2. Les biblioteques de la Universitat de València: recursos i serveis. 
Unitat 3. Com buscar informació. 
Unitat 4. Com utilitzar la informació. 
Unitat 5. Com presentar i comunicar la informació: elaborar un treball de classe. 

El curs APRÈNCI2 s’ha impartit a 131 estudiants, que l’han valorat molt positivament. Els continguts 
que han considerat més útils han sigut: com fer referències bibliogràfiques i l’estructuració d’un treball. 

El temari del curs APRÈNTFG ha sigut el següent:  

Unitat 1. El treball de final de grau. 
Unitat 2. Fonts i cerca d'informació per al TFG. 
Unitat 3. Utilització i organització de la informació. 
Unitat 4. Redacció i exposició del TFG. 
Unitat 5. Eines informàtiques avançades. 

El curs APRÈNTFG s’ha impartit a 339 estudiants, que l’han valorat molt positivament. Els continguts 
que han considerat més útils han sigut: la metodologia i les eines de cerca (sobretot les bases de dades 
i Trobes+) i les pautes per estructurar un TFG (útils per començar). 

En ambdós cursos, els aspectes millor valorats pels estudiants en les enquestes de satisfacció són: les 
vies de comunicació (correu electrònic, fòrum…) i la qualitat dels materials. Podeu trobar-ne l’informe 
complet en:  

https://www.uv.es/websbd/espaitreball/formacio/info_aprentfg_2017-2018.pdf 
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Magnituds destacades de la gestió ordinària 
En la taula següent figuren una sèrie d’indicadors que mostren l’evolució de l’activitat del Servei. 

Concepte 2017 2018 
Locals, equipament i horari al públic 

Llocs de lectura, sales per a audicions o formació i sales de 
treball 5.056 5.099 

Superfície (metres quadrats construïts) 50.951 51.124 

Nombre d'usuaris i usuàries potencials 60.479 63.230 

Dies d'obertura l'any 289 291 

Hores setmanals d'obertura 168 168 

Ordinadors de consulta per al públic 972 976 

Llibres, revistes i bases de dades 

Llibres en paper 1.387.961 1.413.643 

Llibres electrònics 392.318 410.579 

Total revistes en paper 25.197 24.619 

Total revistes en paper en curs de recepció 3.250 2.699 

Total revistes electròniques 48.877 58.474 

Total bases de dades subscrites 117 121 

Registres bibliogràfics automatitzats 1.425.789 1.448.148 

Utilització de recursos 

Visites durant l'any a les biblioteques 2.963.711 3.074.475 

Préstecs 534.026 523.595 

Préstecs + devolucions 831.045 813.652 

Documents sol·licitats a l'exterior per préstec interbibliotecari 3.9521 3.458 
Documents subministrats a l'exterior per préstec 

interbibliotecari 4.4601 4.691 

Consultes a revistes electròniques, bases de dades i 
repositori 2.859.915 2.845.113 

Documents descarregats dels recursos electrònics i el 
repositori 3.550.343 4.094.481 

Consultes al catàleg de la biblioteca 4.667.442 4.541.321 

Consultes a la pàgina web de la biblioteca 1.521.884 1.668.647 

Formació d’usuaris 

Nombre de cursos impartits 412 309 

Nombre d’hores impartides 1.924 1.742 

Nombre d’assistents als cursos 13.119 9.040 

Nombre de materials formatius 517 263 
1 Des de l’any 2017 el recompte de documents es refereix només a les sol·licituds i subministraments positius. 

Dades INE 
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Tecnologies de la informació i 
la comunicació

3.4.6.

Servei d'Informàtica (SIUV) 
Taller d'Audiovisuals (TAU)

1.
2.
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3.4.6.1. 
Servei d'Informàtica 

El Servei d’Informàtica està constituït pel conjunt 
dels recursos humans i materials posats a la 
disposició dels diferents estaments d’aquesta 
Universitat. Té per missió la gestió, el manteniment i 

l’actualització d’aquests recursos informàtics per tal 
de donar suport a la direcció, administració, 
docència i investigació a la Universitat de València. 

Principals resultats de la gestió ordinària 
A continuació es presenten les activitats més significatives del Servei d’Informàtica al llarg de l’any 
2018. 

Administració i explotació de dades. Recursos 
electrònics 

Consolidada la migració de la plataforma tecnològica per a millorar el nivell de servei, les prestacions i 
la seguretat dels serveis utilitzats. Seguiment de les activitats diàries d’explotació, administració de 
bases de dades i magatzem de dades. Inclusió de 39 nous llibres en el portal de préstec de llibres 
electrònics i noves revistes electròniques, suport a la publicació de nous números. Incorporació de 
publicacions periòdiques antigues al repositori institucional. 

Millores en la disponibilitat i rendiment de la nostra plataforma de BD i aprovisionament 
d'infraestructura de BD per a noves aplicacions i serveis.  

Aules d’informàtica, aula virtual, appmòbil, Mmedia, 
blogs i videoconferències 

A les aules d'informàtica ha finalitzat, pràcticament, l'eliminació de sistemes físics Windows XP. 
Alhora, s'ha iniciat la instal·lació de sistemes virtuals Windows 7 de 64 bits, així com l'augment de 
memòria i CPUs virtuals d'algunes aules, per requeriments de certes aplicacions. Moodle està ja 
en la versió 3.3+ i s'han invertit molts esforços a millorar el seu rendiment i estabilitat. 
S'ha actualitzat l'aplicació mòbil per suportar noves versions dels sistemes Android i iOS, i per 
resoldre alguns errors. S'ha actualitzat la plataforma WordPress de blogs de la Universitat de 
València. 

CAU: centre d’atenció a usuaris 
S’han consolidat les àrees de suport en primer nivell, com són: l'aula virtual, la secretaria virtual, 
l’administració electrònica i la matrícula en línia, obtenint uns resultats satisfactoris. S’ha millorat la 
plataforma de tiqueting incorporant noves funcionalitats per als gestors, que permeten veure els 
nivells d'acord de servei prestat. Manteniment i gestió del programari institucional per a la 
seua distribució en els llocs de treball. 
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Aplicacions de gestió acadèmica i investigació, 
administrativa i administració electrònica 

Alhora s’han desenvolupat noves aplicacions i millores en les aplicacions de vessant acadèmica: 
matrícula d'ofici (automàtica) dels doctorands de segon i successius anys i automatrícula 
per primera vegada dels nous alumnes de la UV. S’ha instal·lat a la SEU procediments per a 
l’obtenció de certificats oficials (grau i màster) i  també de títols propis amb signatura electrònica.  

S’han incorporat noves convocatòries d’accions formatives (plans de formació) o s’han renovat altres: 
L'encàrrec a la UV per part  de GVA dels cursos del formació pedagògica i didàctica per a 
professorat tècnic (GVANI) es manté amb canvis. També es manté amb canvis el Pla de formació 
en metodologies actives. Adaptació al SPL de les proves de nivell segons criteris del CIECOVA 
(pròxima convocatòria gener/febrer). En l'entorn del suport a la Investigació: A SABIO mòdul 
d‘integració amb RR.HH. S’han començat els treballs de SIRA, la nova versió del GREC. Inici dels 
treballs de DEDICAI (dedicació del personal d’investigació).  

En la gestió econòmica: Engegada de l'aplicació LIMS. Gestió de sol·licituds de serveis al SCSIE i 
la seua integració amb l'aplicació de Gestió d'ingressos. Normalització dels enviaments a la 
BDNS (Base de dades nacional de subvencions) a través del sistema REDAS de la Generalitat 
Valenciana. Finalització del projecte de reproducció en suport digital d'aproximadament 1.244.000 
documents de caixa fixa de 2006 a 2017 en la UV. Engegada del pagament amb pin pad i targeta 
bancària en el Servei d’Esports i Jardí Botànic per evitar els diners en efectiu. 

En la gestió administrativa i de E-admin:  Consultoria sobre l'estat de la EADMIN en la UV i anàlisi 
i  implantació de l'expedient electrònic de personal. Treballs per permetre l'arrencada de GEISER 
en 2019: definició del catàleg normalitzat de DIR3, creació de sistema mirall, integració amb 
valisa electrònica i integració amb ENTREU. Posada en producció de la nova versió de 
TACTICA que contempla moltes novetats. Aquesta nova versió permetrà avançar en la 
convergència a les lleis 39/40 en 2019: integració amb cl@ve, signatura en el núvol de la GVA 
(Deathstroke) i l'evolució de l'aspecte i contingut de la Seu de la Universitat. Segueixen creixent 
a bon ritme els tràmits que s'engeguen en ENTREU. Destaquen principalment: Certificat 
Acadèmic Oficial i Certificat Acadèmic de Títols Propis de la UVEG. Desacoblament de la valisa 
electrònica de la plataforma TACTICA i incorporació de noves funcionalitats. 

Infraestructures i operació central 
Finalització de les obres que permetran per una banda, renovar i engrandir l'actual CPD de 
Burjassot i per una altra, traslladar el supercomputador Tirant a aquest CPD. Moviments 
d'equipament i adaptació del nou espai per a la nova sala tècnica i Operació Central. Realització 
de tasques d'atenció a usuaris. 

Protecció de dades i esquema nacional de seguretat 
Actualització a protocols.  Instal·lació i posada en marxa de la Sonda SATINET (CCN-CERT). 

Comunicació d'incidents de seguretat mitjançant LUCIA (CCN-CERT). Es va realitzar l'auditoria de 
seguretat interna i un altra externa obtenint com a resultat la certificació expedida per l'ENS. 

Revisió des de zero de permisos d'accés a la sala de màquines nova de Burjassot i de la porta 
principal d'accés al SIUV. S'ha realitzat també un test d'intrusió i un escaneig de ports (22 i 3389) des 
de l'exterior a IPs de la sala de màquines per a l'anàlisi de possibles vulnerabilitats. En estreta relació 
amb els grups de desenvolupament d'aplicacions, s'ha preparat un entorn d'integració contínua per a 
l'anàlisi de les aplicacions emmarcades en el nivell mitjà de l'ENS. 
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Secretaria virtual 
S’han creat els tres nous serveis següents: el mòdul UVGina per a sistemes Windows superiors a 
Windows XP, procediment que crea sinònims i taules per a l'estimació mensual i servei de consulta 
d'usuaris amb aplicacions. S’ha millorat la funcionalitat i el rendiment de molts serveis, com les 
enquestes per a el SFP, Entreiguals i sol·licitud de canvis de grup. 

Sistemes, serveis i emmagatzematge 
Una de les principals tasques va ser el moviment de tota la infraestructura de sistemes i de servidors 
al nou Centre de Processament de Dades del nou edifici. El trasllat va suposar la parada de al voltant 
de 40 hores en un cap de setmana. Això inclou moure de l'ordre d'un centenar de servidors virtuals 
de l'entorn inicial  al nou. S'adquireix un nou rack per a allotjament. Optimització del rendiment 
del servidor i creació d'alertes que detecten fluctuacions significatives del temps de servei de 
les consultes. Realització de tasques d'atenció a usuaris i al personal del CAU. Tasques de 
manteniment de servidors, canvis en la gestió i base de dades d'usuaris: Creació de bústies de 
grup, proves de caducitat de contrasenyes (SIUV i ETSE) primera fase. Al servei de núvol s'ha 
realitzat l’ampliació de quotes de grup a 10GB. En l'AS s'ha incorporat el suport d'autenticació amb 
certificat digital. I en la base de dades d’usuaris s'han implementat diversos mètodes de recuperació 
de contrasenyes: mitjançant e-mail alternatiu, via SMS. S'ha planificat l'actualització del programari 
de la cabina de còpies de seguretat.

Supercomputació 
Enguany ha estat ple de novetats quant a temes de càlcul científic. Una vegada finalitzat el nou 
Centre de Processament de dades de la Universitat de València, s'ha procedit a instal·lar a la zona 
habilitada l'equipament orientat a càlcul. D'una banda, s'ha instal·lat la nova versió del superordinador 
de la Xarxa Espanyola de Supercomputació, Tirant v3. Aquesta versió multiplica per 5 el rendiment 
del seu predecessor (111,8 Tflops) i té un consum energètic menor. D'altra banda, es va completar la 
instal·lació del nou superordinador LluisVives2, que utilitza els últims processadors d'Intel Xeon 
Skylake. Aquest equipament va ser ampliat just a final d'any, doblant la seva capacitat de còmput, 
gràcies a una ajuda per a infraestructures científiques de la Generalitat Valenciana cofinançada 
amb fons FEDER. Durant els primers mesos de l'any va ser impossible organitzar visites als 
ordinadors, encara així 158 persones van venir a conèixer els nous sistemes i el CPD. 

 Xarxes i comunicacions 
Administració i manteniment de la infraestructura física i lògica de la xarxa, tant de l'equipament de la 
xarxa, instal·lacions locals en centres i serveis, com de l’adequació de la xarxa a reformes i 
trasllats. Activació de la II fase de renovació de l'equipament de la xarxa sense fil. Adaptació 
d'estadístiques i monitoratge de xarxa per als controladors de la xarxa sense fil. S’ha duplicat la 
capacitat de la xarxa troncal, augmentant la redundància. Instal·lació d'equipament de xarxa en 
diversos edificis de la UV, incloent el nou CPD. Optimització de la infraestructura de xarxa: túnels, 
serveis GEISER, programari xarxa, portal uvalred, eines xarxa. Manteniment de servidors 
Telefonia. Gestió Tallafocs. Modificació i adequació de ferramentes xarxa.  Adaptació al 
procediment SSO, procediment d’ una sola signatura per a accés a les aplicacions. Renovació punts 
d’accés Wifi. 

Qualitat i comunicació 
Creació de la base de coneixement per a suport TIC, “EL SIUV RESPON". Elaboració de 
manuals de noves funcionalitats en aplicacions, serveis i comunicacions. Desenvolupament de
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processos de millora dins de la carta de serveis. Millora al portal del Centre de Suport TIC. 
Creació de canal de missatgeria davant d'intervencions sobrevingudes. Gestionar la 
comunicació corporativa,  xarxes socials i presència digital del SIUV. Creació de la 
infraestructura per a la Campanya de Conscienciació en Seguretat de la Informació, a 
desenvolupar pel Vicerectorat d'Estratègia, Qualitat i Tecnologies de la Informació. Desenvolupament 
d'un sistema documental per a la gestió organitzativa i administrativa de projectes TIC. 

Recursos humans i formació 
Assistència a més de cinquanta jornades, tallers i cursos. Cursos de formació a demanda per al 
personal del SIUV: xarxes de comunicacions, fonaments d’ITIL v3, tàctica, motivació i comunicació en 
el treball. Xarrades al SIUV sobre els procediments de seguretat i el nou Reglament europeu de 
protecció de dades.  

En les jornades de RedIRIS, la UV va aconseguir el segon premi del repte Tomás de Miguel per 
impulsar la unió de les institucions a la federació SIR2. 

Altres activitats 
Participació en grups de treballs interns i externs i òrgans de govern. 

Magnituds destacades de la gestió ordinària 
En la taula següent es recull una sèrie d’indicadors que mostren l’activitat del Servei en l’any 2018. 

Concepte Total 

Aula Virtual 

Usuaris (tots) 155.950 

Usuaris interns / externs 151.380/4.570 

Cursos actius 16.451 

Comunitats actives 901 

Aules i llocs informàtics 

Aules docents i de lliure accés 164 

Llocs docència 3.130 

Aules teoria amb equipament informàtic 712 

Aules mòbils amb portàtils 29 

Llocs aules mòbils 675 

Llocs biblioteques (portàtils préstec) 499 

Aules amb escriptori virtual 111 

Llocs amb escriptori virtual 3.115 

Aplicació per a dispositius mòbils UVapp 

Instal·lacions en Android i en iOS 17.231 
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Concepte Total 

Blogs actius 12.274 

Recursos d’usuaris a Mmedia 51451 

Espai usat pels recursos d’usuaris a Mmedia 954 GB 

Recursos de grups a Mmedia 38127 

Espai usat pels recursos de grups a Mmedia 1.7 TB 

Gravacions 259 

Supercomputació 

Nombre d’hores de càlcul Tirant 3 17 milions 

Nombre d’hores de càlcul Lluís Vives 2 2,8 milions 

Xarxes 

TBytes transmesos cap a Internet 8.490 

TBytes rebuts d’Internet 9.130 

Tbytes IPv6 transmesos cap a Internet 2.100 

TBytes IPv6 rebuts d’Internet 3.410 

Connexions a la xarxa sense fil 42.204.168 

Usuaris distints de la xarxa sense fil  150.599 

Màxim de clients simultanis connectats a la xarxa sense fil 23.879 

Dispositius distints connectats a la xarxa sense fil 279.472 

Dominis distints servits per eduroam 3.709 

Punts d’accés sense fil 1.894 

Connexions a la VPN 1.149.436 

Sol·licituds d’alta o manteniment d’equips en la xarxa  3.271 

Dispositius de xarxa (routers i commutadors) 1.231 

Telèfons IP 5.951 

Nombre de regles del tallafocs tramitades 253 

Centre d’Atenció d’Usuaris 

Suport als estudiants: nombre d’atencions 4.431 

Nombre de peticions de programari 30.626 

Nombre de tiquets gestionats 25.697 

Administració de dades i sistemes informacionals 

Nombre de tiquets i atencions explotació de dades 2.161 

Nombre de col·leccions museístiques 133 

Nombre d’informes jurídics i assessorament 250 

17.000 
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Multimèdia 

Nombre de factures processades



Concepte Total 

Nombre de sol·licituds 208.494 

Nombre de pagaments electrònics 21.977 

Nombre de tràmits 429 

Nombre d’usuaris de Tramitem 2.348 

Missatges de la valisa electrònica 8.753 

Publicacions al tauler d’anuncis 3.922 
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3.4.6.2. 
Taller d'Audiovisuals 

 
El Taller d’Audiovisuals s’ha consolidat com un 
centre amb una extensa llista d’activitats, com ara la 
formació i les pràctiques docents, els serveis 
audiovisuals generals, la realització i la difusió de 
continguts audiovisuals universitaris, la gestió i la 

digitalització de l’arxiu audiovisual de la nostra 
Universitat o la producció de documentals de 
divulgació científica a partir de projectes de recerca 
per mitjà de convenis amb entitats o institucions. 

Principals resultats de la gestió ordinària 
Les diferents actuacions que es desprenen de la planificació d’objectius en l’exercici 2018 del Taller 
d’Audiovisuals de la Universitat de València queden distribuïdes de la manera següent, segons les 
àrees de treball. 

Laboratoris docents 
Els estudis i els tallers de suport a la docència pràctica en audiovisuals han cobert la programació 
docent de: 

– 37 mòduls pràctics del grau de comunicació audiovisual i periodisme. 

– Tretze mòduls teòrics del grau de comunicació audiovisual i periodisme. 

– Vuit matèries del màster oficial de continguts i formats audiovisuals.  

– Cinc cursos de formació contínua del Centre de Formació i Qualitat. 

– Un curs del Servei d’Extensió Universitària. 

– Suport tècnic als estudiants que realitzen treballs de fi de grau (TFG) pràctics dels graus de 
comunicació audiovisual i periodisme a l’estudi 5. 

– Jornades internacionals TVMorfosi - CONTD 2018.  

– Tres visites organitzades en el programa Conèixer la Universitat. 

– Tres visites organitzades per La Nau Jove (inclouen activitat pràctica de ràdio). 

– Dotze pràctiques de ràdio de l’Associació Amics de la Nau Gran de la Universitat de València. 

Produccions audiovisuals MediaUni 
El 2018 ha estat l’any de consolidació i expansió del projecte MediaUni, la plataforma audiovisual de la 
Universitat de València. Una de les principals activitats d’aquest any ha estat la cobertura de les 
eleccions de rector de 2018, que varen suposar la proclamació de Mavi Mestre com a nova rectora de 
la institució. A MediaUni férem un seguiment informatiu dels tres candidats i també retransmetérem en 
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directe un especial informatiu durant la nit electoral, tant en la primera volta com en la segona. Aquests 
actes varen significar un desplegament destacable del personal del Taller d’Audiovisuals (TAU). 

A més, durant aquest any, tant la unitat de MediaUni, com els Serveis Audiovisuals Universitaris (SAU), 
que formen part de l’estructura del TAU, han pujat nous continguts que estan alimentant els diferents 
canals del web. Continuant la tendència dels darrers anys, entre les activitats realitzades hi ha les 
següents: 

– Cobertura, producció i realització de programes, informatius i reportatges.

– Inserció de material audiovisual en TV.

– Elaboració i emissió diària de programació en TV.

– Edició i sonorització de programes.

– Planificació dels equips ENG i enregistrament de notícies.

– Preparació de la programació setmanal en TV.

– Enregistrament, cobertura i emissió en directe d’actes institucionals.

– Gestió de la interfície de cada canal.

– Inserció diària de continguts per a cada canal de la plataforma en TV.

– S’han dissenyat i executat nous programes per a TV: Món de llengües, Ben dit!, Tot clar?,
Universo sostenible, Vidas&bebidas, Microconverses, etc.

– S'ha continuat la planificació i producció de diversos formats per a ràdio en forma de
podcasts: conferències, 1autor1libre, medalles, etc.

– S'ha continuat amb planificació i producció de diversos formats per a xarxes socials
(Facebook i Twitter): Quefers i Busca't la vida.

– S’ha creat el perfil d’Instagram (des de gener 2019 tenim més de 170 seguidors).

– Gestió de pràctiques curriculars obligatòries, optatives i voluntàries dels estudiants dels graus
de periodisme, comunicació audiovisual i enginyeria multimèdia. També el màster de continguts
i formats audiovisuals.

– Gestió i administració de xarxes socials (Facebook, Twitter, Youtube, Instragram).

Serveis generals 

Arxiu audiovisual 
– Inserció contínua de continguts audiovisuals en el sistema d’arxiu ESTRUCTURE:

– Documental Paisatges turístics valencians, valuosos i valorats: 110 arxius classificats
entre material de bruts i màster.

– Documental Revelant Blasco Ibáñez: 73 arxius classificats entre material de bruts i
màster. Dipòsit legal: V-3501-2017.

– Treballs realitzats de classificació, digitalització, ingesta, catalogació i arxiu els materials de les
produccions audiovisuals:

– Capella de Ministrers  (quatre cintes).

– Documental La huerta a la vuelta de la esquina  (93 cintes). Dipòsit legal: V-208-2012.

– Documental Mediterránea viva. Capítol 1: Gota a gota  (89 cintes) Dipòsit legal: V-2651-
2008.
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– Documental Mediterránea viva. Capítols 2 i 3: En primera línea i Nuestro pequeño mar  
(116 cintes). Dipòsit legal: V-2651-2008. 

– Imatges aèries de València gravades en helicòpter. 

– Documental Cavanilles, la historia del paisaje (62 cintae) ISAN: 0000-0002-6168-0000-
B-0000-0000-4. 

Projectes i convenis  
– Postproducció del documental Revelant Blasco Ibáñez (55 minuts) amb una ajuda de la 

Presidència de la Generalitat Valenciana. 

– Producció, gravació i postproducció de vuit píndoles de divulgació de la ciència dins del projecte 
CODI (Coneixement i divulgació) per a la Unitat de Cultura Científica i de la innovació, Càtedra 
de Divulgació de la Ciència. 

– Producció, gravació i postproducció de vuit capítols de la sèrie Universo sostenible (¿El futuro 
es accessible?, ¿Cuánto le queda al planeta?, ¿De qué està hecho?, ¿La gran solución?, 
¿Cuánto brillan las estrelles?, ¿Se puede vivir sin deporte?, ¿Cómo envejece el cerebro?, 
¿Educando en valores?). Sèrie divulgativa de la CRUE per a l’Aventura del saber-TVE. Conveni 
amb la CRUE. 

– Producció, gravació i postproducció del documental de 90 minuts Contra el Nodo. Llorenç Soler 
o la pulsió per l’honestedat. 

– Producció i realització de les jornades TV Morfosi-CONTD 2018 en col·laboració amb la 
Universitat  de Guadalajara i el Canal 44 de Mèxic. 

– Producció, gravació i postproducció de la sèrie DOCUFÒRUM de sis reportatges: Economia 
del bé comú, Cooperativisme, Paisatges turístics valencians, Formació professional, Ocupació 
i territori, Joventut i exclusió social) amb 18 càpsules audiovisuals. Encàrrec Vicerectorat de 
Participació i Projecció Territorial. 

– Gravació i postproducció de les entrevistes de memòria oral per a l‘Acadèmia Valencia de la 
Llengua. Encàrrec de l’AVL. 

Serveis d’audiovisuals 
En l’anualitat de 2018 s’han prestat 145 serveis audiovisuals i 65 produccions fotogràfiques a 35 òrgans 
i serveis universitaris: Departament de Filologia Catalana, Vicerectorat de Participació i Projecció 
Territorial, Departament de Dret Constitucional, Càtedra de Divulgació de la Ciència-UVEG, Gabinet de 
Rectorat, Vicerectorat de Cultura, Facultat Ciències Biològiques, Unitat d'Igualtat, Servei d'Extensió 
Universitària, Servei d'Informació i Dinamització (SEDI), Facultat de Física, Secretaria General, Centre 
de Formació i Qualitat Manuel Sanchis Guarner, Departament d’Economia Aplicada, Facultat de 
Química, Servei de Publicacions, Facultat d'Infermeria i Podologia, Facultat de Medicina, Departament 
de Geografia, Facultat de Matemàtiques, Departament de Física Aplicada, Vicerectorat d'Estudis de 
Grau i Política Lingüística, Servei de R. Internacionals, Vicerectorat de Polítiques de Formació i Qualitat 
Educativa, Vicerectorat d'Ordenació Acadèmica, Professorat i Sostenibilitat, Unitat de Suport als 
Instituts de Tarongers , Servei de Prevenció i Medi Ambient, Servei de Biblioteques i Documentació, 
Càtedra d’Economia Feminista, Servei de Política Lingüística (SPL), Arts Escèniques (UV), Facultat de 
Farmàcia, Unitat de Cultura Científica i Innovació, Institut de Drets Humans i Institut Interuniversitari de 
Desenvolupament Local.  

També s’han prestat 36 serveis audiovisuals i 555 a déu entitats externes a la Universitat com són: la 
Universitat de Guadalajara, el Canal 44 de Mèxic, l’Acadèmia Valenciana de la Llengua Valenciana, la 
Generalitat Valencia, la CRUE, la Fundació General de la Universitat de València, la Consultoría 
Europea de Servicios y Congresos Científicos (CEPIC), l’Ajuntament de València, AEMET, DUAL 
SYSTE, S.L.U. i la Sociedad Cooperativa Vinícola La Viña. 
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Magnituds destacades de la gestió ordinària 
En la taula següent figuren una sèrie d’indicadors que mostren l’activitat de la Unitat durant 2017. 

Concepte Total 
Vídeos corporatius 3 
Projectes audiovisuals vigents mitjançant conveni signat 
amb entitats externes 7 

Nombre d’altres projectes audiovisuals 12 

Nombre de produccions videogràfiques 123 

Nombre de reportatges fotogràfics 65 

Nombre de sonoritzacions 182 

Arxius digitalitzats 133.049 

Lloguers d’equips audiovisuals 11 

Mediauni (TV i ràdio de la Universitat de València) 
Retransmissions en directe d’actes institucionals (pel canal obert) 98 

Nombre de reportatges TV 74 

Nombre de notícies TV 104 

Nombre de programes de ràdio 12 
Nombre de continguts audiovisuals exclusius 

xarxes socials (Twitter, Facebook) 86 
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3.5.1.
Internacionalització i cooperació

Servei de Relacions Internacionals 
i Cooperació

1.
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3.5.1.1. 
Servei de Relacions Internacionals i 

Cooperació 
 
El Servei de Relacions Internacionals i Cooperació 
s’encarrega de gestionar els programes de mobilitat 
de la Universitat de València, fomentant l’intercanvi 
d’experiències en l’àmbit internacional. També 
assessora els membres de la comunitat universitària 
sobre programes i projectes d’educació en l’àmbit 

internacional i coordina les relacions amb altres 
universitats estrangeres. La representació de la 
Universitat en xarxes i fires internacionals o l’oferta 
de cursos específics per a estudiants estrangers són 
altres de les tasques desenvolupades pel Servei. 

Principals resultats de la gestió ordinària 
 

El Servei de Relacions Internacionals i Cooperació de la Universitat de València gestiona les activitats 
vinculades a la internacionalització i la cooperació al desenvolupament. A aquest efecte, el Servei es 
divideix funcionalment en tres grans branques: Programes de mobilitat, Internacionalització i 
Cooperació al desenvolupament. 

L’organització dels programes de mobilitat dels estudiants, del professorat i del personal 
d’administració i serveis constitueix l’activitat principal en l’activitat ordinària del Servei, tenint en compte 
la posició de lideratge que ocupa la Universitat de València en aquesta matèria a nivell internacional. 
La gestió dels programes de mobilitat implica l’aprovació de les convocatòries de concurrència 
competitiva, la signatura dels convenis amb altres universitats estrangeres que donen cobertura a les 
estades de mobilitat i l’establiment de contactes amb socis potencials per posar en marxa projectes de 
cooperació interuniversitària internacional.  

En l’àmbit de la internacionalització, el Servei de Relacions Internacionals i Cooperació ha dut a terme 
diverses accions per aconseguir una major visibilitat i reputació internacional. A banda de la participació 
en algunes de les xarxes d’universitats més prestigioses a nivell internacional, com la Utrecht Network, 
el Grupo Tordesillas, el Grupo Compostela de Universidades o la Silk Road University Network, al llarg 
del 2018 la Universitat ha posat en marxa un programa propi de mentorització d´estudiants, ha format 
part del consorci del Real Colegio Complutense a Harvard i ha estat present a diverses fires d’educació 
per afavorir les relacions interinstitucionals i la captació d´estudiants internacionals.  

El Servei també s’encarrega de la signatura dels convenis de col·laboració amb altres universitats 
estrangeres i l’oferta de cursos de formació específics adreçats a estudiants internacionals procedents 
dels Estats Units, amb una participació propera als 300 estudiants. El Servei també ha donat suport i 
ha participat activament en la presentació de projectes internacionals educatius i de formació finançats 
per la Unió Europea en el marc del programa europeu Erasmus+.  

L´assessorament als estudiants internacionals per a l´obtenció de visats i autoritzacions d´estudis s´ha 
enfortit mitjançant un servei d´atenció personalitzada als estudiants i la col·laboració activa amb la 
Subdelegació de Govern a València. 

Pel que fa a la cooperació al desenvolupament, s’han dut a terme les activitats de cooperació que 
aprova cada any la Comissió 0,7 de la Universitat de València, el finançament de la qual es destina 
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fonamentalment a convocatòries de beques adreçades a estudiants dels països més desafavorits i a 
projectes de professorat per afavorir els països més desafavorits. El Servei també s’ha ocupat de la 
presentació, la gestió i la justificació de projectes de cooperació al desenvolupament, tant en les 
convocatòries pròpies de la Universitat de València, com en les convocatòries d’altres institucions, com 
la Generalitat Valenciana, l’Agència Espanyola per a la Cooperació Internacional al Desenvolupament 
(AECID) o la Unió Europea. En aquest sentit, la institució ha sigut beneficiària de 2 projectes amb una 
subvenció total de prop de 300.000 euros.  

Mobilitat d’estudiants 

Erasmus+ 
La principal activitat del Servei de Relacions Internacionals i Cooperació és la mobilitat Erasmus, tant 
dels estudiants com del seu personal. Gràcies a aquest programa, 50.000 estudiants (incloent-hi 
estudiants entrants i ixents de la Universitat de València) han participat en el programa des que es va 
iniciar fa més de 30 anys.  

Erasmus estudis 
És la modalitat que té més tradició. En el curs 2017-2018, 1.599 estudiants matriculats en els graus, 
els màsters i els cursos de doctorat de la Universitat de València van fer una estada acadèmica en una 
altra universitat europea, alhora que es reberen més de 2.200 estudiants procedents d’altres 
universitats europees.  

En el curs 2017-2018 la Universitat de València ha tornat a donar suport al programa amb fons del seu 
propi pressupost, amb els quals ha complementat les ajudes del programa per tal de garantir que tots 
els estudiants interessats pogueren tenir finançament del curs complet, en el cas que es triara aquesta 
opció. L’import total de les diferents ajudes que reben els estudiants de la Universitat de València que 
participen en el programa Erasmus (modalitat estudis i pràctiques), durant el curs 2017-2018, ha estat 
el que es mostra en la taula següent. 

Fons gestionats Import 
Fons de la Unió Europea rebuts per la Universitat  4.120.053 € 

Fons propis de la Universitat de València     994.355 € 

Beques Generalitat Valenciana     292.650 € 

El programa Erasmus estudis no només està adreçat als estudiants de grau. La Universitat de València 
obri el programa a estudiants de doctorat i continua amb el foment d’estades per a estudiants de 
màsters. Els països amb major nombre de mobilitats entrants han estat Itàlia, Alemanya, França i Regne 
Unit. Mentre que Itàlia, Alemanya, Regne Unit i França son els països amb més mobilitat ixent.  

Erasmus amb països no europeus 
Una de les principals novetats que comporta l’aprovació del nou programa Erasmus+ és la possibilitat 
de fer estades a universitats de països no europeus dins del programa International Credit Mobility. En 
el curs 2017-2018 la Universitat ha aconseguit executar un pressupost de 377.545 euros i un total de 
quaranta-una mobilitats amb tretze països diferents: Israel, Armènia, Ucraïna, Sèrbia, Bòsnia, Albània, 
Moldàvia, Bielorússia, Sudàfrica, Tunísia, Marroc, Palestina i Xina.  
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Erasmus pràctiques  
Constitueix la segona modalitat més important dins del programa Erasmus per a estudiants. El 
programa Erasmus pràctiques s’estructura en dues modalitats: pràctiques curriculars per a estudiants 
matriculats en els plans d’estudi oficials i pràctiques per a titulats recents.  

Pel que fa a la modalitat tradicional Erasmus pràctiques s’ha arribat a un total de 101 estudiants. 
Aquests estudiants han fet una estada de pràctiques en una empresa o organització d’un altre país 
europeu, amb un reconeixement acadèmic en el seu pla d’estudis. En la modalitat de titulats recents, 
88 estudiants han pogut gaudir d’una beca. En total, 189 estudiants de la Universitat de València han 
participat en el programa Erasmus pràctiques al llarg del curs 2017-2018. 

Erasmus amb necessitats especials  
La Universitat de València ha donat més de 500 ajudes econòmiques addicionals als estudiants amb 
situacions econòmiques desfavorables. També ha enviat 14 estudiants discapacitats a fer estades de 
mobilitat Erasmus, el que ens situa com la primera universitat espanyola en enviament d´estudiants 
discapacitats Erasmus. En aquest sentit, el Servei de Relacions Internacionals va presentar aquesta 
bona pràctica a la conferència anual que l´Agència Nacional Erasmus organitza cada any. 

Programa del Sistema d’Intercanvi entre Centres Universitaris Espanyols 
(SICUE) 
El programa del Sistema d’Intercanvi entre Centres Universitaris Espanyols (SICUE) permet als 
estudiants fer una estada acadèmica en una altra universitat espanyola, amb ple reconeixement 
acadèmic. Durant el curs 2017-2018, aprofitant l’extensa oferta que té la Universitat de València quant 
a convenis de mobilitat SICUE amb altres universitats espanyoles, 94 estudiants de la Universitat de 
València han fet una estada del SICUE, mentre que es van rebre 167 estudiants d’altres universitats 
espanyoles.  

Programa internacional  
Dins del programa internacional s’ofereix als estudiants de grau la possibilitat de fer estades d’estudi 
amb reconeixement acadèmic a universitats no europees amb què la Universitat de València ha subscrit 
un acord específic d’intercanvi. Hi ha una elevada oferta de places a 120 universitats de països com 
els Estats Units, Canadà, Rússia, Amèrica Llatina, el Japó, la Xina, Corea o Austràlia. El curs 2017-
2018 es van enviar 161 estudiants, mentre que se’n van rebre 244. L’estada dels estudiants enviats es 
va finançar mitjançant els fons que indica la taula següent. Brasil, els Estats Units i Mèxic han estat, per 
aquest ordre, els països amb major mobilitat entrant; mentre que els Estats Units, Mèxic i Argentina són 
els països amb major mobilitat ixent. 

Fons  Import 
Beques Santander 200.000 € 

Pressupost de la UV 332.000 € 

En el context dels programes internacionals, cal destacar l’esforç del Servei a fomentar les dobles 
titulacions internacionals a la Universitat de València, tant en estudis de grau com de màster.  

Altres programes de mobilitat per a estudiants  
Mitjançant un acord amb Banco Santander, la Universitat de València ha adjudicat trenta-nou beques 
de 3.000 euros dins del programa Grau Iberoamericà perquè els estudiants de la Universitat de València 
realitzen estades semestrals a universitats iberoamericanes que tinguen subscrit un acord de 
col·laboració amb Banco Santander. 

Una altra convocatòria que ha tingut finançament per a estades són les beques per a estudiants de 
doble titulació internacional. Les beques especials per a estudiants a la Universitat Johannes Gutenberg 
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de Magúncia tenen l’origen en un conveni de mobilitat en règim de reciprocitat amb aquesta universitat 
alemanya, que es va signar a la darreria dels anys 70.  

Mobilitat per al personal docent i investigador 
El Servei de Relacions Internacionals organitza diverses convocatòries d’ajudes per fomentar la 
mobilitat entre el professorat. 

Mobilitat del PDI a càrrec de conveni 
Es financen les despeses de viatge del professorat de la Universitat de València que visita altres 
institucions d’ensenyament superior estrangeres i també les despeses d’allotjament i manutenció del 
personal d’universitats estrangeres en estades a la Universitat de València. L’any 2018 hi van participar 
92 professors, amb un finançament proper als 100.000 euros procedents del pressupost de la 
Universitat de València. 

Ajudes Erasmus per a la mobilitat del personal docent i investigador 
Aquestes mobilitats permeten adquirir una experiència docent molt enriquidora i a més ofereixen la 
possibilitat que l’estudiantat de tota Europa puga rebre docència del nostre professorat. En el curs 2017-
2018, la Universitat va experimentar un increment considerable en el nombre de mobilitats. 
Concretament, 109 professors s’han beneficiat d’aquestes ajudes. 

Ajudes Erasmus amb països no europeus 
Professors d’universitats estrangeres no europees varen impartir docència a la nostra Universitat. Per 
la seua part, els professors de la Universitat de València van fer estades a universitats estrangeres no 
europees dins d´aquest programa. En total, en el curs 2017-2018, 45 professors estrangers i de la 
Universitat de València van participar en aquesta acció. A més a més, per al curs 2018-2019 s’ha 
concedit a la Universitat un projecte per realitzar estades de mobilitat per a professors a 13 països. 

Mobilitat per al personal d’administració i serveis 

Ajudes Erasmus per al personal d’administració i serveis 
Aquestes estades es materialitzen en la participació en setmanes internacionals que organitzen les 
universitats europees o en visites individuals tutoritzades per part del personal d’altres universitats 
europees. Això permet compartir experiències amb el personal d’altres universitats europees. En el curs 
2017-2018, la Unió Europea va finançar trenta-set estades a la Universitat de València. 

Ajudes Erasmus amb països no europeus 
Al 2018 va tenir lloc la primera International Credit Mobility Week per a personal d´universitats no 
europees participants en el programa Erasmus. Prop de 40 participants de més de 10 universitats 
gaudiren d´un programa formatiu i intercultural organitzat pel Servei de Relacions Internacionals de la 
Universitat de València durant la primera setmana del mes de març. 

Internacionalització 
Quant a l´execució d´accions relacionades amb la internacionalització de la Universitat de València, el 
Servei de Relacions Internacionals i Cooperació promou activament la signatura d’acords amb 
institucions d’ensenyament superior d’arreu del món. Aquests convenis, que van ser 32 el 2018, 
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permeten establir la col·laboració en la investigació i la docència en l’àmbit internacional. A més a més, 
l´any 2018 es van signar 327 convenis de mobilitat dins del programa Erasmus, 34 convenis en el 
programa SICUE i 16 convenis específics de mobilitat amb països no europeus. També s´ha fet per 
primera vegada una summer school de dues setmanes de duració, que han tingut finançament de la 
xarxa d´universitats internacional Utrecht Network. 

Participació en fires internacionals d´ensenyament superior 
En aquest àmbit, en l’any 2018 destaca la presència de la institució en la fira NAFSA (Association of 
International Educators) celebrada als Estats Units o la conferència anual de l’EAIE (European 
Association for International Education).  

Al 2018 s’ha enfortit la política de captació d´estudiants internacionals en col·laboració amb altres 
serveis de la Universitat de València.  

Programes específics per a estudiants estrangers 
Mitjançant la institució Estudis Internacionals a l’Estranger (EIE) i altres convenis específics amb 
diverses universitats nord-americanes, la Universitat de València organitza cursos d’immersió de 
llengua i cultura espanyoles per a grups d’estudiants nord-americans. L’any 2018 es van impartir un 
total de 10 cursos, en què van participar 287 estudiants.  

Programes per fomentar la internacionalització de l´estudiantat 
Des del Servei de Relacions Internacionals i Cooperació de la Universitat de València s´ha organitzat 
el programa IMP (International Mentor Program), en el qual participen estudiants de la Universitat. 
Aquests reben una preparació professional i una formació integral i contínua per part de prestigiosos 
investigadors espanyols que desenvolupen la seua carrera professional a l´estranger.   

També s´han posat en marxa alguns programes específics de beques internacionals. Destaquen les 
beques internacionals que ofereix el Real Colegio Complutense de Harvard a investigadors, professors 
i estudiants de la Universitat. També destaquen les beques de la Càtedra Fisabio per realitzar estades 
pràctiques d’investigació en grau o les beques Pan-European Seal Professional Traineeship 
Programme 2018 per a estudiants que ha acabat els estudis de màster. 

El Pla de Recerca, Internacionalització i Docència en Anglès  
També en l´àmbit de la internacionalització, s´han posat en marxa algunes mesures per fomentar un 
nou concepte que està prenent molta força a totes les universitats que tenen un vessant internacional: 
la “internacionalització a casa”. D´aquesta manera, al 2018 s´ha executat el Pla de Recerca, 
Internacionalització i Docència en Anglès (PRIDA), que té com a objectiu fonamental la formació i 
millora de les competències comunicatives en anglès del professorat de la Universitat de València (PDI) 
en el seu desenvolupament professional com a docent i investigador.  

Permisos d’estudis 
Els estudiants extracomunitaris de la Universitat de València (tant els que venen mitjançant programes 
de mobilitat com els que es matriculen en la nostra institució sense participar en un programa de 
mobilitat) tenen l’oportunitat d’assessorar-se i sol·licitar estades per estudis, així com renovar-les. L’any 
2018 es van tramitar un total de 507 expedients d’estudiants estrangers en aquest apartat.  

Projectes europeus d’educació 
El Servei de Relacions Internacionals s’encarrega dels projectes d’ensenyament que subvenciona la 
Unió Europea mitjançant el programa Erasmus+ i d’altres projectes europeus relacionats amb 
l’ensenyament. La Unitat de Projectes realitza activitats de sensibilització perquè la comunitat 
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universitària puga conèixer les oportunitats de finançament del programa. D’altra banda, coordina els 
cursos de formació que ofereix el Servei de Formació Permanent a la comunitat universitària en aquest 
àmbit. El 2018 es van gestionar 14 projectes europeus, amb una dotació econòmica de 550.283 €.  

Cooperació al desenvolupament 
Des del 1995, la Universitat de València destina el 0,7 del seu pressupost a iniciatives de cooperació 
al desenvolupament. La institució s’ha consolidat com una actora reconeguda en el sistema de 
cooperació i ha esdevingut una de les universitats espanyoles que més contribueix a aquesta finalitat.  

El Servei de Relacions Internacionals i Cooperació és l’entitat que s’encarrega de coordinar totes 
aquestes accions de cooperació, entre les quals destaquen les beques Lluís Vives per a estudiants de 
màster, les del màster en Cooperació al Desenvolupament, Luisa Cardona, les de la Fundació Carolina, 
les beques Tifariti i les adreçades a joves investigadores. En el curs 2017-2018, un total de 104 
estudiants van poder tenir aquestes beques, amb un import total de 537.201 euros.  

A més a més, el Servei de Relacions Internacionals i Cooperació s’encarrega de tramitar els projectes 
de cooperació internacional al desenvolupament. A banda de la convocatòria de projectes propis, 
durant l’any 2018 la Universitat també ha estat beneficiària de dos projectes (un de la Generalitat 
Valenciana i un altre de l´AECID) amb un import global de prop de 300.000 euros. 

Magnituds destacades de la gestió ordinària 
En la taula següent figuren una sèrie d’indicadors que mostren l’activitat del Servei. 

Concepte Dones Homes Total 
Programes internacionals de mobilitat 

Alumnes rebuts Erasmus 1.547 668 2.215 

Alumnes enviats Erasmus 1.030 569 1.599 

Alumnes rebuts programa internacional 174 70 244 

Alumnes enviats programa internacional 117 44 161 

Altres programes de mobilitat 
Alumnes Erasmus pràctiques 85 104 189 

Erasmus PDI 56 53 109 

Erasmus PAS 29 8 37 

Nombre de beques completes de cooperació (programa 0,7) 
Beneficiaris 62 42 104 

Projectes de cooperació 
Imports (€) - - 304.000

Pressupost liquidat destinat a cooperació - - 627.802

Programa SICUE 
Alumnes rebuts  112 55 167 

Alumnes enviats  62 32 94 

Alumnes rebuts cursos estudis estrangers 213 74 287 

Finançament projectes europeus d’ensenyament 
Imports (€) - - 550.283 €
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3.5.2.1. 
Unitat de Qualitat 

 
La Unitat de Qualitat és l’òrgan responsable de 
coordinar i gestionar els processos d’avaluació

i de millora de la qualitat de la Universitat de 
València. 

Principals resultats de la gestió ordinària 
La Unitat de Qualitat (UQ) és l’òrgan responsable de coordinar i gestionar la política de qualitat de la 
Universitat de València i, per tant, desenvolupa els processos corresponents d’avaluació i de millora de 
la qualitat en l’ensenyament, en la investigació i en els serveis. 

Avaluació de les titulacions de grau i màster 
La renovació de l’acreditació de graus i màsters oficials s’ha desenvolupat d’acord amb els protocols 
establerts. En 2018, 10 titulacions han conclòs positivament aquest procés (1 grau i 9 màsters), mentre 
que altres 22 titulacions l’han iniciat i, ara per ara, s’està a l’espera de rebre els informes definitius. La 
Universitat de València ha rebut en aquest període la visita d’un total de 7 comitès d’avaluació externa. 

A més a més, durant el mes de desembre, s’ha preparat la documentació de 18 títols de màster per a 
presentar l’informe d’avaluació al gener. 

En tot aquest procés, la UQ dona suport i assessorament en: l’elaboració de l’informe, la preparació de 
les 20 evidències sol·licitades per a cada títol, la recopilació i/o càlcul dels indicadors establerts, la 
recollida, processament i anàlisi estadística dels resultats de totes les enquestes dutes a terme per 
conèixer l’opinió dels diferents grups d’interès, la inclusió de tota la informació en les plataformes 
informàtiques de l’Agència Valenciana d’Avaluació i Prospectiva (AVAP) i/o de l’ANECA, l’organització 
de tots els aspectes logístics vinculats a les visites, incloent-hi la comunicació constant amb els comitès, 
i la redacció de les al·legacions corresponents als informes provisionals rebuts. 

Cal destacar que un dels objectius més importants, tant de la renovació de l’acreditació com del 
seguiment de les titulacions, és evidenciar els progressos en el desenvolupament del Sistema de 
Garantia Intern de Qualitat (SGIQ) dels títols, en relació amb la revisió de l’aplicació del pla d’estudis i 
també amb la proposta d’accions per a millorar-ne el disseny i la implantació. Tenint en compte aquest 
context, la Unitat de Qualitat no només ha intensificat els seus esforços per consolidar la implantació 
del SGIQ en totes les titulacions de grau i màster, sinó que, a més a més, ha fet una revisió exhaustiva 
de molts procediments d’acord amb l’experiència acumulada i sempre amb l’objectiu de simplificar-los 
al màxim, i ha modificat la seua temporització, així com el disseny dels informes (primera activació del 
procediment abreujat al juny de 2018). 

D’altra banda, s’ha continuat la implantació d’enquestes, documents i models d’evidències dels 
procediments que s’han activat en l’eina informàtica del sistema de qualitat. 

Un dels elements clau és l’establiment dels indicadors i d’un sistema d’enquestes per a recollir el grau 
de satisfacció dels diferents grups d’interès (estudiantat, professorat, egressats/ades, personal 
d’administració i serveis…), elements que també han estat objecte d’atenció prioritària per la UQ. Amb 
aquesta finalitat, s’han dut a terme enquestes en línia fent ús de diferents eines informàtiques, com ara 
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l’Aula Virtual o el LimeSurvey. Així mateix, la UQ ha mantingut la seua col·laboració en el 
desenvolupament i l’actualització de l’apartat de qualitat de les pàgines web de les titulacions oficials. 
En aquestes pàgines s’han publicat els resultats evolutius de diverses enquestes i indicadors, incloent-
hi nous formats, que proporcionen més claredat i visibilitat. Així mateix, s’ha continuat amb la tasca 
d’actualització de la pestanya que fa referència al SGIQ de cada titulació, que inclou tots els informes 
que han desenvolupat les titulacions en relació amb la implantació del sistema de qualitat, i la pestanya 
que en fa referència al seguiment i l’acreditació. Actualment totes les titulacions de la Universitat tenen 
publicats els informes derivats de la implantació de deu procediments del SGIQ, quasi tots els que fan 
referència a títol. 

Avaluació dels programes de doctorat 
En relació amb els programes de doctorat, enguany s’ha continuat amb l’elaboració dels procediments 
del Sistema de la Garantia Interna de la Qualitat (SGIQ) d’aquestes titulacions, en què destaca l’estudi 
dels indicadors a partir de les bases de dades de la Universitat i el desenvolupament de les enquestes 
de satisfacció dels implicats (estudiantat i professorat).  

Durant aquest any, com a novetat, s’ha desenvolupat l’enquesta del Personal d’Administració i Serveis 
relacionat amb els programes de doctorat. 

A més a més, s’ha dut a terme la primera convocatòria del procés de seguiment dels programes de 
doctorat, en què han participat 51 programes, tots amb un informe favorable. La Unitat de Qualitat (UQ) 
ha col·laborat en la preparació dels respectius informes, dels indicadors i de les evidències aportades 
en aquest procediment. 

Segells internacionals de qualitat 
Durant el curs 2018, s’han concedit els següents segells Internacionals de qualitat a les titulacions: 

– Grau d’Enginyeria Química (Segell  EUR-ACE® d’Enginyeria)

– Grau d’Enginyeria Electrònica  (Segell  EUR-ACE® d’Enginyeria)

– Grau d’Enginyeria Electrònica de Telecomunicacions  (Segell  EUR-ACE® d’Enginyeria)

– Grau d’Enginyeria Multimèdia (Segell EURO-INF Informàtica)

– Grau d’Enginyeria Informàtica (Segell EURO-INF Informàtica) 

A més a més, s’ha dut a terme la preparació de l’Informe d’avaluació del grau de Química per la 
concessió del Segell Internacional; cal destacar que la Universitat de València és pilot en els segells 
EUROBACHELOR, desenvolupats per ANECA. 

Finalment, en el curs 2018, la Facultat d’Economia ha desenvolupat l’informe d’elegibilitat per participar 
en el procés de l’obtenció del Segell Internacional AACSB (Association to Advance Collegiate Schools 
of Business International). 

Avaluació de la docència del professorat 
En els títols de grau i màster oficial s’ha avaluat tota la docència de tot el professorat, tret de la tutela 
de les pràctiques externes i dels treballs finals de títol. S’ha continuat utilitzant la secretaria virtual per 
a aquest fi, tot i que per al professorat extern, per a alguns centres adscrits i per als títols 
interuniversitaris s’han preparat enquestes ad hoc amb l’eina LimeSurvey. 

Una de les principals preocupacions de la UQ continua sent aconseguir taxes de participació 
acceptables. Per aquest motiu, s’ha intensificat la campanya de difusió i sensibilització, amb la de la 
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Unitat Web i Màrqueting. A més a més, s’han inclòs avisos a l’aula virtual en aquells grups on hi ha 
enquestes actives. 

Cal destacar també que la UQ ha emès un total de 339 certificats al professorat, en què es mostren els 
resultats de l’avaluació de la docència. Aquests certificats són imprescindibles de cara a l’acreditació 
del professorat (programes PEP i ACADEMIA de l’ANECA i l’AVAP).  

Per acabar, s’ha de subratllar que s’ha continuat amb la implantació, de forma experimental, del nou 
model d’avaluació docent en el marc del programa DOCENTIA. Durant l’any 2018 s’han desenvolupat 
millores en el disseny de l’eina informàtica que li dona suport. S’ha dut a terme la segona fase pilot, en 
què s’han avaluat un total de 140 professors i professores de diferents cossos docents. A més, els 159 
professors i professores que s’avaluaren l’any anterior han pogut realitzar la seua memòria anual. A 
més a més, atès l’interès d’aproximar els terminis de la fase experimental als que hauria de tenir en la 
implantació definitiva, també a final de 2018 s’ha iniciat la tercera fase pilot. 

Avaluació dels serveis i de la investigació 
En aquesta anualitat s’ha continuat desenvolupant el procés d’elaboració del Sistema de Gestió de la 
Qualitat del Servei de Biblioteques i Documentació, en què destaca l’elaboració de l’autoinforme 
necessari per a la sol·licitud del Segell de Qualitat EFQM amb el suport d’un consultor.  

Pel que fa a la garantia de qualitat de les secretaries, s’han implementat les noves enquestes per a 
recollir l’opinió dels estudiants i de les estudiantes per a totes les secretaries (estudi conclòs al mes de 
desembre). 

Pel que fa a l’avaluació dels serveis de la Universitat, s’ha continuat treballant en el disseny de les 
enquestes per a conèixer la satisfacció dels usuaris de tots aquells serveis que ens ho han demanat 
(Extensió Universitària, OPAL, SeDI, Servei d’Esports, SCSIE, UCIM, Cultura, Clínica de Logopèdia, 
Clínica de Psicologia...). Cal destacar en aquest sentit el canvi progressiu de totes les enquestes que 
realitza el Servei d’Esports, tant en el contingut com en el procediment de realització de les enquestes, 
que ara passa a ser majoritàriament en línia. També el canvi de les enquestes de Cultura del format en 
paper al format en línia. Durant aquest any s’han dissenyat i implementat noves enquestes (dirigides a 
estudiants i a usuaris i usuàries) per a la Clínica de Psicologia. 

També s’ha treballat en el manteniment i la millora de les corresponents bases de dades que faciliten 
la càrrega de dades i la generació d’informes a partir dels qüestionaris, i s’ha donat suport als serveis 
que són més autònoms en la gestió de les enquestes.  

A més a més, s’ha donat suport tècnic sobre l’aplicació LimeSurvey a diferents serveis i grups 
d’investigació. 

Avaluació de la satisfacció dels títols propis de postgrau 
En relació amb la qualitat de les activitats acadèmiques, s’ha continuat avaluant la satisfacció dels títols 
propis de postgrau de les diferents modalitats, tant en la seua fase final com intermèdia, i s’ha elaborat 
l’informe final que resumeix les dades estadístiques obtingudes d’aquests estudis, tant presencials com 
a distància. 

Comunicació: web, xarxes socials... 
Per acabar aquest informe, és important destacar l’esforç que la UQ ha fet durant 2018 per ampliar i 
mantenir actualitzada la seua web, que pretén ser una font d’informació útil, tant per als usuaris de la 
Universitat de València, com per als futurs avaluadors externs que treballen en el marc dels programes 
en què participa la nostra Universitat.  
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A més a més, per incrementar la visibilitat, s’han creat nous comptes en les xarxes socials twitter i 
instagram, que s’han afegit al compte de facebook que ja teníem. Periòdicament s’han anat oferint les 
novetats més destacables de la UQ en totes les xarxes. 

Durant l’any 2018 la Unitat de Qualitat ha participat, amb l’elaboració de dos vídeos, en el projecte 
interuniversitari La calidad en 60”. Aquest projecte consisteix en la creació d’un repositori de vídeos per 
a promoure la cultura de la qualitat en l’àmbit universitari. 

Magnituds destacades de la gestió ordinària 
En la taula següent figuren una sèrie d’indicadors que mostren l’activitat de la Unitat. 

Concepte Total 
Programa de seguiment dels programes de doctorat 51 
Titulacions de màster presentades a l’Agència Valenciana d’Avaluació i 
Prospectiva (AVAP) per a la seua acreditació 22 

Titulacions de grau acreditades per l’AVAP 1 

Titulacions de màsters oficials acreditades per l’AVAP 9 

Segells internacionals de qualitat (programa ACREDITA PLUS) 5 

En la taula següent figuren les dades més rellevants referides a les enquestes gestionades per la UQ i 
integrades en els SGIQ dels títols (enquestes realitzades, informes elaborats...): 

Enquesta Enquestes 
processades Informes emesos 

Enquesta d’avaluació de la docència 
126.340 enquestes 

11.132 grups 
avaluats 

4094 informes 
individuals 

160 informes per 
titulació 

84 informes 
departamentals 

Grau 

estudiants/es 1r 1.982 
67 informes per 

titulació 
18 informes de centre 

estudiants/es 3r 1.515 
65 informes per 

titulació 
18 informes de centre 

professorat 2.113 
64 informes per 

titulació 
18 informes de centre 

graduats/ades 1.070 
63 informes per 

titulació 
18 informes de centre 

Màster 

estudiants/es 
intermèdia 140 10 

estudiants/es final 1.713 
115 informes per 

titulació 
19 informes de centre 

professorat 1.610 
106 informes per 

titulació 
19 informes de centre 

graduats/ades 811 
117 informes per 

titulació 
19 informes de centre 
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Enquesta Enquestes 
processades  Informes emesos 

Doctorat estudiants 473 47

PAS 
satisfacció del PAS 
amb els títols que 
gestiona 

297 19

A més d’aquestes enquestes, s’han gestionat altres enquestes per a diferents serveis i unitats: 

Enquestes 
processades  

Informes 
emesos  

Enquestes serveis (agrupades) 12.089 499 

La Nau Gran 1.365 143 

Títols propis 

a distància/en línia 1.572 123 

presencial final 278 32 

presencial intermèdia 35 1 
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Comunicació i imatge social
3.5.3.

Gabinet de Premsa
Unitat Web i Màrqueting

1.
2.
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3.5.3.1. 
Gabinet de Premsa 

 
El Gabinet de Premsa fa la funció d’informar els 
mitjans de comunicació i  mitjançant les xarxes 
socials de totes les activitats de la Universitat de 
València. Està al servei de tota la comunitat 
universitària. 

 

Els resultats de les investigacions realitzades en el si 
de la nostra institució, els actes culturals i cívics 
organitzats per estudiants i professors i la informació 
institucional sobre la Universitat són traslladats cada 
dia als mitjans de comunicació i per les xarxes 
socials. 

Principals resultats de la gestió ordinària 
El Gabinet de Premsa informa els mitjans de comunicació de les activitats d’interès periodístic 
generades per la Universitat de València. Està al servei de tots i de totes: estudiantat, professorat, 
treballadors i treballadores d’administració i serveis, responsables dels departaments, centres, 
associacions, fundacions... de la Universitat. 

Els resultats de les investigacions realitzades al si de la institució, els actes acadèmics, culturals i cívics 
organitzats per l’estudiantat i el professorat, i la informació institucional que genera la Universitat són 
traslladats cada dia a uns 145 mitjans de comunicació (premsa, ràdio, televisió, agències i Internet). 
Després, el Gabinet analitza i documenta la informació publicada pels mitjans i la fa pública en el Recull 
de Premsa. 

Els periodistes de la Universitat actualitzen constantment la part informativa de la pàgina web de la 
institució i mantenen una pàgina específica de notícies. 

També es posa en contacte mitjans amb especialistes de la Universitat. Per això, el Gabinet gestiona 
una Guia d’Experts, una base de dades amb els noms, les especialitats i la disponibilitat de cada 
investigador/a per ser consultats/ades pels mitjans o, fins i tot, per participar en programes de ràdio o 
televisió. 

El Gabinet, finalment, coordina el servei d’enviament massiu de correus electrònics (llista zero), amb 
informació institucional, per a tota la comunitat universitària. 

Dades de les activitats principals i millores introduïdes 
l’any 2018 

Al llarg de l’any 2018, el Gabinet de Premsa ha publicat en el web un total de 1.142 notes de premsa, 
de les quals 657 han estat trameses als mitjans de comunicació mitjançant 145 adreces actualitzades 
de correu electrònic. 

El Recull de Premsa s’edita després d’haver revisat allò que s’ha publicat, sobretot en la premsa diària 
de València, Madrid i Barcelona, i que aparega en versió electrònica d’accés obert. El Recull incorpora 
una base de dades amb el nom del mitjà, la data, el tipus de notícia i les paraules clau de cada article. 
Així s’aconsegueix una cerca acurada i personalitzada a les necessitats de cada usuari i usuària. 
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Novetats més importants 
El Gabinet de Premsa ha millorat el contacte entre periodistes i especialistes de la Universitat fent ús 
de la base de dades sobre la guia de la Universitat en les diferents disciplines, una eina que ha 
incrementat la presència de professorat en els mitjans de comunicació. 

Magnituds destacades de la gestió ordinària 
En la taula següent figuren una sèrie d’indicadors que mostren l’activitat del Gabinet durant 2018. 

Concepte Total 
Nombre de notes de premsa 1.142 
Nombre de mitjans de comunicació als quals es trameten 
les notes de premsa 145 
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3.5.3.2. 
Unitat Web i Màrqueting 

 
La Unitat Web i Màrqueting té per objectius, d’una 
banda, facilitar els processos autònoms de creació, 
edició i publicació de continguts en les webs 
corporatives de la UV i, d’altra banda, gestionar la 
publicitat i les eines de comunicació corporativa; 
donar suport a les necessitats de la Universitat com 
a organització en les diferents dimensions del 
màrqueting corporatiu i gestionar la imatge i la 
identitat corporativa de la Universitat. Mitjançant el 
desenvolupament del gestor de continguts web de la 
UV es  pretén aconseguir un entorn altament 

col·laboratiu en l’edició de continguts web, per cobrir 
les necessitats col·lectives i individuals en l’àmbit de 
la publicació web al si de la UV.  

La gestió centralitzada de les diferents dimensions 
del màrqueting corporatiu pretén incrementar 
l’eficàcia de l’eficiència de la gestió d’aquestes eines, 
desenvolupar els plans operatius derivats del Pla 
Estratègic de la Universitat i donar suport a les 
diferents estructures que componen la institució. 

Principals resultats de la gestió ordinària 
L’any 2018, com que es tractava d’un any electoral, la Unitat Web i Màrqueting (UWM) ha realitzat un 
esforç important donant suport a la comunicació digital de les campanyes de les candidatures al 
Rectorat de la Universitat de València (UV), generant un espai web per a cada candidatura amb totes 
les funcionalitats i suport tècnic que han necessitat cadascuna. També s’ha donat suport al Taller 
d’Audiovisuals en la retransmissió de la nit electoral realitzada per MediaUni, desplegant el suport de 
la línia gràfica, offline i online de la programació audiovisual del TAU. 

Des de l’inici d’aquest nou cicle de govern, la UWM al llarg de 2018 ha col·laborat intensament amb el 
Consell de Direcció en la creació i impuls de marques corporatives de tipus transversal o marques 
paraigua. Aquestes marques paraigua UV pretenen millorar la Comunicació de la UV a fi de:  

– Millorar l’eficàcia de les nostres iniciatives vertebrant la participació de diferents agents i entitats 
que treballen cap a objectius comuns. 

– Generar canals de comunicació integrats que milloren la fluïdesa de les polítiques institucionals 
de la UV. 

– Optimitzar la coordinació i la gestió de les polítiques institucionals UV. 

– Mantenir i promoure la cohesió de la comunitat universitària. 

– Millorar la reputació i la responsabilitat social de la UV.  

– Millorar la percepció i la receptivitat de les polítiques institucionals en els nostres públics 
objectius. 

En aquest sentit, s’han desenvolupat o s’estan impulsant, entre d’altres en projecte, les iniciatives 
següents: 

– UVcultura 

– UVpostgrau 

– UVocupació 

– Uvemprén 
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– UVnotícies

– UVcàtedres

– UVsostenibilitat

La UWM ha procurat a les marques paraigua UV una base tecnològica de tipus neuronal per facilitar, 
dins de cada marca, la generació de xarxes col·laboratives tan incloents com siga possible, en l’àmbit 
de la comunicació. Aquestes iniciatives s’enquadren dins de les línies d’acció estratègica del PEUV 
2016-2019 associades a la UWM. 

La UWM ha enllestit els desenvolupaments per a la publicació de les fitxes personals del PDI i del PAS 
de la UV. Des de 2018, cada PDI o PAS pot incorporar, accedint des del seu compte personal, les 
dades relatives a la seua biografia, els seus perfils en xarxes socials i els seus perfils en xarxes 
acadèmiques i de recerca. Aquestes dades s’afegeixen a les que, automàticament, es mostren ja, com 
són la docència i les tutories. Però, a més a més, la Unitat Web i Màrqueting ha fet els 
desenvolupaments necessaris perquè qualsevol PDI que ho desitge, puga incorporar els apartats que 
considere del seu perfil de GREC en aquesta fitxa personal. Exemple: https://www.uv.es/uwm/persona  

Per a visibilitzar aquestes fitxes personals, la UWM ha modificat en 2018 els webs de tots els 
departaments UV per mostrar les noves fitxes personals de PDI i PAS. 

Així mateix, des de principis de la nova legislatura, la UWM s’ha anant reunint amb els equips deganals 
de tots els centres per generar un espai de suport per a l’evolució de les funcionalitats comunicatives 
digitals de cada centre, començant per l’adaptació del web del centre i dels webs dels seus graus 
específics i de l’optimització dels seus perfils en xarxes socials. 

Al llarg del 2018, dins dels 520 portals web corporatius UV que la UWM administra, s’ha actualitzat i 
evolucionat la interfície i estructura de molts i variats webs UV: doctorats, graus, centres, departaments, 
instituts, ERI, serveis, càtedres, webs temàtics. Aquestes noves interfícies s’ajusten a les tendències 
actuals en web i incrementen l’amigabilitat i milloren l’experiència de les persones usuàries gràcies a la 
millora de la usabilitat web.  

La UWM ha donat també suport a les comissions de coordinació acadèmica (CCA) de títols de doctorat, 
de grau i de màster per a l’optimització dels seus respectius portals web de cara a l’acreditació i 
seguiment de títols oficials. 

Un dels blocs que major impacte generen en la UWM és el del suport a editors (1.469 editors) i/o portals 
web ja creats. Les necessitats que se’ns plantegen són: dubtes sobre l’edició o el funcionament del 
gestor de continguts web UV, incidències en l’edició, creació de microsites, modificacions d’estructures 
d’informació, altes i baixes d’usuaris o modificació de permisos, disseny gràfic (capçaleres web, espots, 
slides, bàners, icones i fotografies), formularis per a la recollida de dades o contacte, evolució del web 
propi, noves funcionalitats i la creació de nous portals.  

Així mateix, s’ha donat suport específic: a l’Escola de Doctorat, per a completar fins al 100% tots els 
webs de programes de doctorat; al Servei d’Estudiants, per a l’optimització i el manteniment de les 
fitxes web de títols de grau i màster oficial; a la Gerència, per al manteniment íntegre del portal; als 
diferents serveis i òrgans de govern, per al manteniment i optimització de la base de dades normatives 
UV (reglamentacions pròpies i externes) i per als períodes d’exposicions públiques; al SAP, per a les 
cartes de serveis i per a la Bústia SQiF; al Gabinet de la Rectora, per a la difusió i inscripció dels premis, 
reconeixements i distincions (honoris causa i Medalla de la UV) institucionals de la UV. 

En aplicació del Reglament d’ús dels recursos relacionats amb les tecnologies de la informació i les 
comunicacions de la Universitat de València, la Unitat Web i Màrqueting té encomanada la gestió sobre 
l’ús i l’estil en les xarxes socials dels perfils generats per totes les entitats de la UV. La regulació d’aquest 
mecanisme permetrà a la UV una coordinació i homogeneïtzació dels missatges publicitaris mitjançant 
la utilització correcta dels elements bàsics d’identificació i comunicació, a través de la identitat 
corporativa, que facilite la seua immediata identificació i la de les seues activitats (en formació, recerca 
i transferència) sense necessitat de més dades. La gestió de la UWM ha consistit, en primer lloc, en 
l’assessorament per a la creació de nous perfils en xarxes socials concretes i adaptades a les 
necessitats comunicatives de cada entitat; en segon lloc, en la validació del registre, via seu electrònica, 
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dels perfils ja creats amb anterioritat al citat reglament; i finalment, en el suport gràfic per a les 
capçaleres i els logos d’aquests perfils. Actualment, hi ha validats 161 perfils: 57 de Facebook, 64 de 
Twitter, 11 de Youtube, 8 de Google+, 9 d’Instagram, 2 de Pinterest, 2 de Flikr, 2 de Slideshare i 6 de 
Linkedin. +Info: http://links.uv.es/M17cllk  

La UWM ha desenvolupat durant 2018 la fase IV del Programa de promoció de màsters oficials de la 
UV. Aquest programa desenvolupa una estratègia d’Inbound Marketing per a millorar, d’acord amb el 
PEUV, la nostra capacitat d’atracció de nous estudiants. S’han promocionat 60 màsters oficials d’un 
total de 103 títols. 

Per primera vegada, la UWM ha enllestit un programa de promoció de 7 graus amb demanda deficitària. 
Aquest programa ha tingut la col·laboració del professorat de les CAT de cadascuna d’aquestes 
titulacions de grau. 

L’Agenda corporativa UV, gestionada des de la UWM, aglutina tots els esdeveniments que tenen lloc a 
la UV. Els esdeveniments enviats a l’Agenda són verificats, validats, corregits i indexats. D’aquesta 
manera es possibilita la publicació d’agendes personalitzades per a les diferents entitats UV. En 2018 
s’han publicat 959 esdeveniments UV. +Info: http://links.uv.es/KQ8SU1g  

Des de la UWM s’ha continuat donant suport i assistència a tots els editors de la Universitat de València 
per a la traducció i correcció de continguts en llengua anglesa per als webs corporatius editats amb el 
gestor de continguts web UV. S’han atès 1.420 peticions i s’han traduït vora 575.000 paraules en 
llengua anglesa. 

Durant tot l’any 2018, cada primer divendres de mes, la UWM ha ofert a tots els editors web UV el dia 
de l’Open Day, una jornada de portes obertes per a aclarir i resoldre dubtes i per a donar solucions a 
necessitats que es plantegen en l’àmbit de la comunicació web. El 2018 s’han organitzat 11 edicions. 
+Info: http://links.uv.es/SrXl9qr  

La UWM gestiona i administra el perfil de la UV en la xarxa social Linkedin. S’han aconseguit 13.539 
nous seguidors. En acabar 2018, la UV tenia 115.924 seguidors. És, per tant, la xarxa social de la UV 
amb més seguidors. +Info: http://links.uv.es/Xb9Iwn6  

Des de maig de 2018, la UWM coordina amb el Gabinet de la Rectora, la gestió i la dinamització dels 
perfils principals de la Universitat de València de Facebook i Twitter, amb els resultats que es mostren 
en la taula de “Magnituds destacades”. Així mateix, la UWM coordina el perfil de la UV en Pinterest, 
amb més de 230.000 visites mensuals. 

Al llarg de 2018, la UWM ha implementat 55 noves funcionalitats en el Gestor de Continguts Web UV 
per millorar la comunicació de les entitats UV que publiquen el seu web corporatiu amb aquest gestor 
de continguts. Així mateix, s’ha migrat totes les instàncies del Gestor de Continguts Web UV al nou 
servidor d’aplicacions Weblogic. Es va aprofitar la migració per a tenir dos entorns bessons (Edició i 
Publicació en Test; i Edició i Publicació en Producció). Amb el canvi s’ha aconseguit millorar 
notablement la gestió de la caché per part del gestor de continguts i el nombre d’incidències s’ha reduït 
pràcticament a zero. 

La UWM ha continuat prestant suport al manteniment del Portal de Transparència tant des de la 
perspectiva tecnològica com mitjançant l’edició de materials elaborats pels serveis universitaris en 
atenció al compliment normatiu en política de transparència. +Info: http://www.uv.es/transparencia 

Pel que fa a la publicitat institucional, en termes agregats, 2018 continua essent un any caracteritzat 
per la restricció pressupostària a la qual ha estat, i està sotmesa la Universitat. En aquest sentit, s’han 
continuat desenvolupant les tasques de coordinació de la contractació institucional, prestant funcions 
de suport a serveis i unitats en termes de planificació de mitjans publicitaris, creativitat del disseny i 
gestió de la contractació. 

Les activitats de la UWM en l’àmbit de la publicitat institucional s’han concentrat en suports online i 
offline i, en línia amb la planificació publicitària de cursos anteriors, s’ha tingut una cura especial de la 
presència en suplements especials, amb el reforç de les activitats de branded content de caràcter 
corporatiu i amb l’intent de maximitzar la presència de marca institucional. 
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La UWM ha continuat produint materials específicament adreçats a públic objectiu determinat, ha 
reforçat la política de sostenibilitat mediambiental en la producció de materials promocionals, i ha tingut 
cura de la seua edició als públics concrets per millorar l’eficàcia de la comunicació institucional. 

En aquest sentit, s’han generat materials corporatius i específics, en coordinació amb els serveis de 
Relacions Internacionals i Cooperació, Estudiants i el SeDi, especialment pel que fa a la presència 
institucional en fires, tant de grau com de postgrau. 

També s’ha continuat en la línia de préstec de materials corporatius de marca i en la producció 
d’elements i aplicacions de marca per als diferents centres, serveis i entitats de la Universitat de 
València. 

Aquestes activitats formen part de la gestió de la Identitat Visual institucional. Al llarg de 2018 s’ha 
continuat prestant el servei de suport, assessorament i assistència a la gestió de la marca institucional, 
dissenyant i redissenyant marques pròpies. Un total de 43 accions s’han desenvolupat en aquest àmbit. 

En l’àmbit d’actes institucionals i acadèmics, el suport de la Unitat de Web i Màrqueting es materialitza 
en la col·laboració en el disseny dels formats dels actes i activitats, la creació gràfica dels materials 
d’invitació i documents electrònics relacionats, com és l’edició i publicació de textos, per als quals es 
desenvolupa tota la línia de la cadena de valor: gestió de les traduccions, edició de materials, gestió 
dels drets i dipòsit legal, contractació de la impressió i la seua distribució en format físic i electrònic. 
També es gestionen els repositoris de persones guardonades amb la Medalla de la Universitat 
(http://go.uv.es/Nv2gesl) i distingides amb el doctorat honoris causa (http://go.uv.es/Ij4KQUT). 
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Magnituds destacades de la gestió ordinària 
En la taula següent s’exposen una sèrie d’indicadors que mostren l’activitat del Servei durant l’any 2018. 

Concepte Total 
Pàgines web creades i/o optimitzades  

Portals web de centre completats i optimitzats 19 (100%) 

Portals web de departament completats i optimitzats 84 (100%) 

Portals web de serveis completats i optimitzats 45 (100%) 

Portals web de grau completats i optimitzats 50 (093%) 

Portals web de màster oficial completats i optimitzats 103 (100%) 

Portals web de programes de doctorat completats i optimitzats 62 (100%) 

Portals web d’instituts universitaris i ERI completats i optimitzats 16 (062%) 

Portals web de càtedres completats i optimitzats  8 (014%) 

Webs temàtics, altres centres i microllocs 26 

Promoció de títols oficials universitaris  

Màsters 60 

Graus 7 

Suport web traducció llengua anglesa  

Peticions de traducció 1.420 

Paraules traduïdes 575.000 

Agenda corporativa. Esdeveniments d’agenda publicats 959 

Seguidors perfil UV Linkedin 115.924 

Seguidors perfil UV Facebook 58.468 

Seguidors perfil UV Twitter 60.349 

Visites mensuals perfils UV Pinterest 231.900 

Perfils UV en xarxes socials (validats) 161 

Disseny i redisseny de marques pròpies 43 

Suport a actes institucionals i acadèmics 32 

Edició de llibres 7 

Edició de publicacions en línia 25 
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3.5.4.
Igualtat

1. Unitat d'Igualtat
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3.5.4.1 

Unitat d'Igualtat 
 
La Unitat d’Igualtat de la Universitat de València va 
ser creada per acord del Consell de Govern 
d’octubre de 2007. La necessitat de crear-la està 
determinada per la Llei orgànica 4/2007, de 12 
d’abril, per la qual es modifica la Llei orgànica 
6/2001, de 21 de desembre, d’universitats, 
(LOMLOU). El seu objectiu principal és fer efectiu el 
dret d’igualtat de tracte i d’oportunitats entre dones i 
homes La Unitat d’Igualtat es regula com a servei 
general de la Universitat de València destinat a 
desenvolupar les polítiques d’igualtat que acorda la 
institució dins de la seua planificació plurianual. Les 
seues funcions principals són: 

 Elaborar i desenvolupar els programes 
necessaris per a impulsar les polítiques 
d’igualtat a la Universitat de València. 

 Coordinar les accions específiques que en 
aquest sentit puguen posar en marxa els 
diferents òrgans, centres i serveis. 

 Totes les competències que li reserven els 
Estatuts i la resta de la normativa vigent, com 
poden ser les previstes en els articles 138 i 139, 
que fan referència a l’elaboració i aprovació dels 
estudis de postgrau i als estudis d’extensió 
universitària. 

Principals resultats de la gestió ordinària 

Activitat de la Unitat d’Igualtat 
La Unitat d’Igualtat centra bona part de la seua activitat en la implementació i el seguiment del Pla 
d’Igualtat.  

Hem fet el seguiment de totes les accions previstes en el II Pla d’Igualtat, que va finalitzar l’any 2017 
prioritzant el treball amb indicadors que determinen el compliment dels objectius plantejats al II Pla 
d’Igualtat. 

Durant 2018, a més, s’han posant en marxa grups de treball per a l’elaboració del III Pla d’Igualtat.  

També destaquem la convocatòria d’ajudes per a PAS i PDI per impulsar la igualtat de dones i homes 
a la Universitat de València i d’ajudes per a associacions i col·lectius d’estudiants de la Universitat de 
València en el marc de “Març per la igualtat”. Una altra activitat molt rellevant és el lliurament del IV 
Premi Olga Quiñones Fernández, així com la convocatòria del V Premi.  

Pel maig del 2018 es va activar per primera vegada el protocol davant l’assetjament sexual i per raó 
de sexe. Per primera vegada, al Concert de Benvinguda que organitza la Universitat de València al 
mes d’octubre 2018 s’ha instal·lat un Punt Violeta de prevenció de la violència de gènere i, per 
primera vegada, en els tallers de Voluntariat que organitza el Sedi el mes de novembre 2018 hi ha un 
taller específic de Prevenció de la violència de gènere. 

Per primera vegada també s’ha posat en marxa un Grup de suport a víctimes de violència masclista a 
la Universitat de València. Més avall s’expliciten les activitats més rellevants amb més detall: 

Convocatòria de premis i ajudes. 
– Convocatòria d´ajudes per impulsar la igualtat de dones i homes a la Universitat de València 

(2018).  
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– Convocatòria d’ajudes a associacions i col·lectius d’estudiants de la Universitat de València
per a la Setmana per la Igualtat 2018, en col·laboració amb la Delegació del Rector per a
Estudiants i el Servei d’Informació i Dinamització dels Estudiants (SEDI).

– Lliurament al IV Premi Olga Quiñones Fernández als millors TFM, TFG i tesi doctoral. 31 de
maig 2018.

– Convocatòria del V Premi Olga Quiñones Fernández als millors TFM i TFG. 25 de novembre
de 2018.

– Lliurament premis del Concurs de Fotografia ConCIENCIA’t. Campus de Burjassot. Novembre
del 2018.

Formació 
– Tallers presencials dirigits a estudiantes i estudiants. Gratuïts. 6 hores de durada. En

col·laboració amb el Sedi. La Nau dels Estudiants - Edició març/abril 2018.

– Tallers per a Voluntariat dirigits a estudiants i estudiantes de la Universitat de València.
Prevenció de la violència de gènere.

– De la paradoxa de la desigualtat al miratge de la igualtat. Curs en línia sobre Polítiques
d’Igualtat a la Universitat de València. Impartit per Pau Serrano, tècnica de la Unitat d’Igualtat.
30 hores. Formació contínua PAS/PDI.

– Prevenció de la violència de gènere. Impartit per la psicòloga Coto Talens. 20 hores.
Formació contínua PAS/PDI.

– Inclusió de l’anàlisi de gènere en la investigació científica. Impartit per la catedràtica de
Sociologia Capitolina Díaz. 24 hores.

– Llenguatge administratiu igualitari. Impartit per Eva Madrid López, màster de Gènere i
Polítiques d’Igualtat de la UV i Immaculada Navarro Tomàs, tècnica en promoció lingüística
de la Generalitat Valenciana. 15 hores.

Activitats institucionals 
– Acte d’investidura com a doctora honoris causa de Londa Schiebinger. 12 de març de 2018.

– Acte acadèmic de lliurament de la medalla de la Universitat de València a Isabel Morant
Deusa. 19 de gener de 2018.

– Acte acadèmic de lliurament de la medalla de la Universitat de València a Julia Sevilla Merino.
17 de desembre de 2018.

Convenis, col·laboracions i encàrrecs 
– La Unitat d’Igualtat ha establert un conveni de pràctiques amb el Departament de Sociologia i

Antropologia Social, amb la Facultat de Filologia, Traducció i Comunicació, amb la Universitat
Jaume I i amb l’Institut d’Educació Secundària Enrique Tierno Galván.

– Acord entre la vicerectora d’Igualtat, Diversitat i Sostenibilitat i el Departament de Sociologia i
Antropologia Social de la UV per a la realització del projecte “Necessitats de la comunitat
universitària sobre conciliació a la Universitat de València”.

– Col·laboració i impuls de l’estudi “Anàlisi de les Falles de la ciutat de València des d’una
perspectiva de gènere”, a càrrec del Centre d’Estudis sobre la Cultura, el Poder i les Identitats
del Departament de Sociologia i Antropologia Social de la Universitat de València.

Projecte “Benvinguda a la Universitat de València per la Igualtat” 
La Universitat de València ha arrancat el curs 18-19 donant la benvinguda al nou estudiantat amb un 
programa d’activitats relatives a la igualtat d’oportunitats entre dones i homes i a la prevenció de la 
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violència de gènere. A partir del 3 de setembre, en les sessions d’acollida que van preparar els 18 
centres, hi havia un apartat específic per presentar la Unitat d’Igualtat amb unes píndoles audiovisuals 
preparades per a l’ocasió.  

Els dies 18 i 19 de setembre es va presentar el monòleg “No solo duelen los golpes”, de Pamela 
Palenciano. Una sessió de contingut lúdic, amb entrada gratuïta però capacitat limitada i que incideix 
de ple en la prevenció de la violència de gènere en l’alumnat més jove.  

El programa “Benvinguda a la Universitat de València per a la Igualtat” va acabar amb la jornada 
“Universitat Lliure de Violència Masclista”, que va tenir lloc el 16 d’octubre, a partir de les 17 hores, al 
Paranimf de la Universitat de València, a La Nau Centre Cultural, on es va fer la conferència de Kika 
Fumero, professora de secundària i dedicada fonamentalment a la formació del professorat en temes 
com ara la coeducació, la diversitat afectivosexual. Integrant de l’Observatori Coeducatiu LGTBI, una 
representant de Fil a l’Agulla, cooperativa integrada per sis dones que tenen per objectiu acompanyar 
processos de presa de consciència. En aquests moments porten a terme diversos plans municipals 
de coeducació de Barcelona i la seua àrea metropolitana. I Rosa Sanchis, professora de secundària a 
l’IES Isabel de Villena i experta en gènere i coeducació. 

Jornada Dones, Salut i Treball 
El Servei de Prevenció i Medi Ambient i la Unitat d’Igualtat van programar, el 9 de febrer, a La Nau 
Centre Cultural, la “Jornada Dones, Salut i Treball” per reflexionar sobre la salut de les dones i la 
prevenció des d’una perspectiva de gènere. 

 
En la Jornada es va fer la conferència inaugural “Riscos invisibles per la salut de les dones”, a càrrec 
de Carme Valls, metgessa i endocrinòloga, experta en salut i gènere i integrant de la revista Mujeres y 
Salud (MyS), i una taula redona amb especialistes en la matèria com ara Carmen Barona Vilar, cap 
del Servei de Planificació i Avaluació de Polítiques de Salut, Ángela Torres Gracia, cap del servei de 
l’Escola Valenciana d’Estudis de la Salut, i Maria José Alemany, professora d’Infermeria a l’Escola de 
La Fe. 

Actuació en matèria de violències masclistes 
Protocol d’actuació enfront de l’assetjament sexual i de l’assetjament per raó de sexe en 
l’àmbit de la Universitat de València. 

En maig 2018 s’activa per primera vegada (des de la seua aprovació en 2012 
https://www.uv.es/igualtat/actualitat/protocol%20uveg.pdf ) 

Concert de Benvinguda 
Per primera vegada, el Concert de Benvinguda que organitza la Universitat de València el mes 
d’octubre del 2018, amb l’assistència de milers de joves estudiants, disposa d’un Punt Violeta de 
prevenció de la violència de gènere, atès per la Unitat d’Igualtat en col·laboració amb el Sedi i que va 
integrar 6 estudiantes voluntàries (una estudianta de màster jurídic, dues estudiantes de màster en 
Psicologia i quatre estudiantes de quart curs del grau en Treball Social). 

Taller específic de Prevenció de la violència de gènere 
Per primera vegada, en els tallers de Voluntariat que organitza el Sedi el mes de novembre de 2018, 
hi va haver un taller específic de Prevenció de la violència de gènere, que ens permet disposar 
d’estudiantat format que puga ser voluntari a la xarxa que la Unitat d’Igualtat vol tenir als diferents 
centres de la Universitat. 

https://www.uv.es/uvweb/servei-informacio-dinamitzacio-sedi/ca/voluntariat/formacio/tallers-
voluntariat-1286051551431.html  
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Suport a víctimes de violència masclista 
Per primera vegada, posada en marxa d’un Grup de suport iniciat el 19 novembre 2018. Es tracta 
d’un taller d’apoderament enfront de la violència masclista, dinamitzat per una psicòloga especialista 
en aquesta matèria. 

Acompanyament a dones víctimes d’assetjament sexual o per raó de sexe 
Des de la Unitat d’Igualtat es realitza l’acompanyament a dones víctimes d’assetjament sexual o per 
raó de sexe. I, encara que el protocol només ha estat activat una vegada, les actuacions d’ajuda a les 
víctimes són molt diverses i sempre consensuades amb elles. 

Activitat de l’Observatori 
a) Tractament de dades estadístiques i elaboració d’informes

– Actualització dels Indicadors d’Igualtat de l’Observatori

– S’han recollit i analitzat dades estadístiques que actualitzen i amplien els diagnòstics de la
situació de dones i homes a la Universitat de València elaborats per als dos plans d’igualtat
existents.

– Microinforme sobre la composició per sexe del claustre de la Universitat de València.
Eleccions novembre 2017.

– Microinforme sobre la composició per sexe dels equips deganals de la Universitat de
València. Eleccions 2018.

– Nous plans d’estudis. Elaboració d’informes.

– Elaboració d’informes per als projectes que es presenten a les Subvencions per a
l’organització i difusió de congressos de la Generalitat Valenciana.

– Donar resposta a la demanda de dades estadístiques d’institucions externes.

b) Elaboració, seguiment i avaluació dels plans d’igualtat

– Seguiment i avaluació del II Pla d’Igualtat.

– Grups de treball per a l’elaboració del III Pla d’Igualtat.

c) Coordinació de les comissions d’igualtat dels centres

– Reunions de la Comissió de Polítiques d’Igualtat de la UV (CPIUV).

– Reunions als tres campus de la Universitat amb les persones que formen part de les
comissions d’igualtat de centres.

Activitats en col·laboració amb altres entitats o serveis 
– En col·laboració amb l’Aula de Cinema de la Universitat de València: cicles de cinema.

– En col·laboració amb l’Aula de Música de la Universitat de València: concerts.

– En col·laboració amb l’Aula de Teatre de la Universitat de València: obres de teatre.

– En col·laboració amb La Nau Centre Cultural: Debats “La Nau de la Igualtat”.

La Unitat d’Igualtat llança un cicle de debats igualitaris al Centre Cultural La Nau, amb els
quals s’espera contribuir a consolidar una cultura d’igualtat a la Universitat de València,
vinculat al tercer dels eixos del II Pla d’Igualtat (2013-2017: “Creació d’una cultura d’Igualtat”).
Aquesta activitat, que té caràcter periòdic i variable, vol contribuir a sensibilitzar i difondre
entre la comunitat universitària, i també entre la societat en general, les polítiques d’igualtat
promogudes per la Unitat d’Igualtat de la Universitat de València.
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Justícia i Feminisme, 31 de maig 2018, 18.30 hores, amb Margarita Soler, presidenta Consell 
Jurídic Consultiu, Lucia Avilés, portaveu de Mujeres Juezas, i Teresa Peramato, fiscal. 

8M I ara què? Estem davant la quarta onada?  17 d’abril de 2018, a les 18.30 hores, amb 
Teresa Meana, Casa de la dona de València, Reyes Beltrán, Comissió de Cures VAGA 8M, 
i Anahí Torralba, Assemblea Feminista de Benimaclet. 

– En col·laboració amb l’Escola Europea de Pensament Lluís Vives: Cicle Dones 
creadores. 

– En col·laboració amb el Centre Internacional de Gandia: L’Estiu de les Dones. 

– En col·laboració amb l’Acadèmia Valenciana de la Llengua: Cicle Dones i Literatura. 

Exposicions, tallers, cursos, conferencies, debats, entre d’altres 
– Activitats al voltant de la VI Setmana per la Igualtat “Març per la igualtat”  

– Activitats al voltant del 25 de Novembre, Dia Internacional per a l’eliminació de la violència 
contra les dones 

– Acte homenatge a les dones pioneres en el govern dels centres de la Universitat de València  

– La Universitat de València va fer el 6 de juny un acte d’homenatge a dones pioneres en la 
direcció dels departaments i instituts universitaris.  

Assistència a actes institucionals, jornades, congressos, seminaris i reunions 
– Reunions periòdiques entre les unitats d’igualtat de les universitats públiques valencianes amb 

la directora general de l’Institut Valencià de les Dones i per la Igualtat de Gènere i amb la 
directora general d’Universitat, Investigació i Ciència de la GVA 

– Reunions del Consell Municipal de les Dones 

– Reunions de la Comissió Sectorial Crue/Sostenibilitat i del grup de treball de Polítiques de 
Gènere 

– XI Encuentro de las Unidades de Igualdad de las Universidades Españolas. Universidade da 
Coruña. 25-26 de maig. 

– VI Trobada d’Igualtat de Gènere de la Xarxa Vives d’Universitats. 29 i 30 novembre.  
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Magnituds destacades de la gestió ordinària 
En la taula següent figuren una sèrie d’indicadors que mostren l’increment exponencial en l’actuació 
de la UI en matèria de violència masclista. 

Concepte 2016 2017 2018 

Casos de violència masclista a la UV 5 16 25 

Col·lectiu PAS PDI Estudiants  Empreses 
externes 

Casos de violència masclista a la UV 11 5 29 1 

En la taula següent figuren una sèrie d’indicadors que mostren l’activitat de la Unitat. 

Concepte Activitats Assistents Dones Homes 
Activitats de sensibilització realitzades en 
el marc de “Març per la igualtat” 38 - - - 

Tallers realitzats a La Nau dels Estudiants 
i les Estudiantes  2 - - 

Tallers al voluntariat universitari en 
prevenció de la violència de gènere 1 54 50 4 

Cursos de formació en igualtat dirigits al 
personal de la UV (PAS i PDI)  4 116 100 16 

Nombre d’ajudes concedides a ssociacions 
i col·lectius d’estudiants i estudiantes per 
promoure la igualtat a la Universitat 

8 - - - 

Nombre d’ajudes concedides als col·lectius 
PAS i PDI 27 - 21 6 

Seguidors en les xarxes socials de la Unitat 
d’Igualtat 

Facebook - 3.422 - - 

Twitter - 1.600 - - 

YouTube - 76.118 - - 
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Integració de les persones 
amb discapacitat

Unitat per a la Integració de 
Persones amb Discapacitat

1.

3.5.5.
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3.5.5.1. 
Unitat per a la Integració de Persones 

amb Discapacitat 
 

La Unitat per a la Integració de Persones amb 
Discapacitat (UPD) naix amb la finalitat de vetlar pel 
principi d’igualtat d’oportunitats i la no-discriminació. 

Per aconseguir-ho, s’ofereixen una sèrie de serveis i 
recursos inclosos en diferents programes d’actuació. 

La UPD atén principalment la comunitat universitària 
amb discapacitat i també tot el personal en contacte 
amb el col·lectiu esmentat. 

Principals resultats de la gestió ordinària 
La Unitat per a la Integració de Persones amb Discapacitat (UPD) és un servei de la Universitat de 
València (UV) constituït per un equip multidisciplinari de 10 persones orientat a proporcionar atenció, 
assessorament i suport en matèria de discapacitat a tota la comunitat universitària.  

La seua missió principal és afavorir la igualtat d’oportunitats entre totes les persones que integren la 
comunitat universitària.  

La UPD és membre d’UNIDISVAL (Xarxa de Serveis Universitaris de Suport a la Discapacitat de la 
Comunitat Valenciana) i de SAPDU (Xarxa de Serveis Universitaris de Suport a la Discapacitat de les 
Universitats Espanyoles).  

La trajectòria de la UV pel que fa a l’atenció a les persones amb discapacitat ha estat reconeguda per 
diverses entitats. Entre aquests reconeixements destaquen: menció honorífica per la defensora de les 
persones amb discapacitat de la CV (2011); premi Solidaritat de la Fundació Asindown (2011); premi 
Capacitat de Telefónica (2012); premi CERMI (2013), premi COCEMFE (2014), premi Solidari ONCE 
(2015) i premi Asindown (2017). 

Quant al nombre d’estudiants amb discapacitat matriculats (1.104 el 2018), la UV ocupa, des que hi ha 
un cens sobre aquest punt, el primer lloc entre les universitats espanyoles amb formació presencial. 

La UV ha estat pionera a Espanya en l’elaboració de normatives per a afavorir la integració del personal 
docent i investigador amb discapacitat (31 d’octubre de 2007). Per acord del Consell de Govern de 28 
de març de 2013 (ACGUV 40/2013) s’aprovà un nou Reglament de mesures per a la integració del 
personal docent i investigador amb discapacitat, que recull l’experiència acumulada i s’acomoda a les 
noves regulacions sobre docència. Modificat en Consell de Govern de 31 de març de 2014 (ACGUV 
30/2014). 

Cal destacar la intensa col·laboració mantinguda amb altres serveis de la UV, amb associacions i amb 
entitats relacionades amb la diversitat funcional. D’aquesta col·laboració, se n’han beneficiat tant els 
voluntaris com els nostres usuaris i, en general, tota la comunitat universitària, ja que s’han 
desenvolupat un gran nombre d’accions de sensibilització i/o formació. 

Des de l’any 2005, la UPD posseeix la certificació del Sistema de Gestió de Qualitat, segons la norma 
ISO 9001, a fi i efecte d’oferir un servei de qualitat. A més d’això, des de l’any 2011 disposa d’una carta 
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de serveis, amb una segona edició aprovada en 2015 a l’abast en quatre versions (tríptic, reduïda, 
ampliada i accessible) i en tres idiomes: castellà, valencià i anglès.  

La UPD dóna suport a la gestió del segell de qualitat (UNE 170001-2) d’AENOR, pel Sistema de Gestió 
de l’Accessibilitat Universal, que en aquests moments està implantat a la Biblioteca d’Humanitats Joan 
Reglà i a la Biblioteca d’Educació María Moliner. 

Qualsevol membre de la comunitat universitària de la UV es pot dirigir a la UPD per rebre informació 
i/o assessorament en matèria de discapacitat. Segons el tipus de demanda, l’usuari és atès a través de 
qualsevol dels cinc programes següents: 

Assessorament psicoeducatiu 
S’ofereix als estudiants un seguiment psicoeducatiu durant la trajectòria universitària amb 
assessorament individualitzat i amb l’avaluació de les necessitats per facilitar-los les adaptacions 
pertinents. 

Equiparació d’oportunitats 
Aquest programa s’ocupa de gestionar i posar al servei de l’usuari els suports tècnics i personals 
necessaris per a cada situació personal.  

Sensibilització, formació i voluntariat 
Es procura que la comunitat universitària i les institucions externes a la UV tinguen un paper actiu per 
a afavorir la plena autonomia personal del col·lectiu atès. Una part important d’aquest programa és la 
gestió del voluntariat universitari. 

Accessibilitat universal 
Es promou la creació d’ambients de treball i estudi que respecten la diversitat, tenint en compte 
l’accessibilitat física, electrònica i de comunicació.  

Atenció al PDI i PAS 

Assessorament i resolució de sol·licituds d’ajuda referides a les mesures integradores que ofereix la 
UV a tot el personal amb discapacitat i/o amb necessitats específiques de suport. 

Accions destacades realitzades durant l’any 2018 
– Organització i participació en la Setmana de la Universitat per a la Integració, per commemorar

el dia internacional de les persones amb discapacitat. Setmana del 29 de novembre al 5 de
desembre.

– Organització i participació en diverses jornades i actes, tant de sensibilització com de formació
sobre el món de la discapacitat.
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– Organització de cursos de llengua de signes, tècniques d’estudi, maneig de l’estrès... per a
estudiants i voluntaris de la UPD.

– Formació respecte a l’accessibilitat digital per al personal del SAP.

– Formació específica del tractament a les persones amb discapacitat. Dirigit al personal de
biblioteques.

– Participació en la xarxa SAPDU (Servicios de Atención a Personas con Discapacidad en las
Universidades) a escala nacional i en la xarxa UNIDISVAL (Serveis Universitaris de Suport a
Persones amb Discapacitat de les Universitats Valencianes).

– Adquisició i lliurament als centres proposats, en coordinació amb el Servei de Prevenció i Medi
Ambient (SPMA), de cadires d’emergència i evacuació perquè els usuaris dels diferents centres
i facultats puguen disposar d’una millora que pot ser clau en situacions d’emergència.

– Adaptació a la nova norma ISO 9001:2015 i obtenció de la certificació de qualitat d´aquesta
nova norma.

– La directora de la UPD va col·laborar en la gestió i va impartir sessions formatives en el Projecte
d’inclusió a la UV de persones amb discapacitat intel·lectual,  patrocinat per F. ONCE.  També
va impartir una sessió formativa dirigida a orientadors d’instituts de la CV, a proposta del
CEFIRE Específic d’Educació Inclusiva. I va impartir el curs: La inclusió de les persones amb
discapacitat a la UV, organitzat pel Servei de Formació Permanent i dirigit al professorat nou
de la UV.

Magnituds destacades de la gestió ordinària 
En la taula següent figuren una sèrie d’indicadors que mostren l’activitat del servei durant l’any 2018. 

Concepte Dones Homes Total 
Nombre de persones amb discapacitat usuàries de la 
UPD 

Membres del PDI 42 51 93 

Membres del PAS 18 1 19 

Estudiants matriculats 615 489 1.104 

Nombre d’estudiants voluntaris en la UPD 99 20 119 

Programa d’assessorament psicoeducatiu 
Sol·licituds d’activitat - - 1.540

Accions - - 2.587

Programa d’equiparació d’oportunitats 
Sol·licituds d’activitat - - 716

Accions - - 2.610

Programa de sensibilització, formació i voluntariat 
Sol·licituds d’activitat - - 374

Accions - - 1.129

Programa d’accessibilitat universal 
Sol·licituds d’activitat - - 91

Accions - - 484
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Concepte Dones Homes Total 

Sol·licituds d’activitat - - 234

Accions - - 503
Nombre d´estudiants amb discapacitat per tipus de 
discapacitat 

Visual 33 32 65 

Auditiva 26 34 60 

Motriu 101 154 255 

Pluridiscapacitat 29 42 71 

Altres discapacitats 128 172 300 

NEE 39 47 86 

Per determinar 123 125 248 

Intel·lectual 9 10 19 
Nre. de membres del PDI amb discapacitat per tipus de 
discapacitat 

Orgànica 19 12 31 

Visual 3 6 9 

Auditiva 1 3 4 

Motriu 16 11 27 

Pluridiscapacitat 9 9 18 

Altres discapacitats 1 0 1 

Per determinar 2 1 3 
Nombre de membre del PAS amb discapacitat per 
tipus de discapacitat 

Orgànica 2 0 2 

Visual 4 1 5 

Auditiva 1 0 1 

Motriu 9 0 9 

Pluridiscapacitat 0 0 0 

Altres discapacitats 2 0 2 
Nombre d´accions realitzades en el Programa 
d’assessorament psicoeducatiu 

Informació - - 256

Assessorament psicoeducatiu - - 831

Nous expedients - - 171

Gestió - - 750

Informes - - 344

Avaluació - - 235
Nombre d´accions realitzades en el Programa 
d’equiparació d’oportunitats 

Productes de suport - - 66

Transcripció d’exàmens - - 908
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Concepte Dones Homes Total 

Adaptació d’aules - - 98

Aparcament - - 38

Personal de suport - - 769

Intèrpret de llengua de signes - - 653
Nombre d’accions realitzades en el Programa de 
sensibilització, formació i voluntariat 

Informació sobre notícies, serveis, materials de la UPD, 
activitats… - - 189

Sensibilització i formació - - 404

Voluntariat social - - 418

Nous expedients - - 26

Gestió - - 92
Nombre d’accions realitzades en el Programa 
d’accessibilitat universal 

Informació general - - 22

Assessorament - - 79

Gestió - - 86

Informes - - 1

Avaluació - - 296
Nombre d’accions realitzades en el Programa 
d’atenció al PDI i PAS 

PDI. Sol·licituds d’ajuda per a mesures integradores UV - - 72

PAS. Sol·licituds d’ajuda per a mesures integradores UV - - 19

Informació - - 45

Assessorament - - 110

Nous expedients - - 19

Gestió - - 191

Informes - - 7

Avaluació - - 64
Adquisició de cadires d’emergència i evacuació per 
als edificis de la UV1 

UPD - - 5
Adquisició de cadires de rodes per als edificis de la 
UV2 

UPD - - 2
1 Cadires d’emergència i evacuació adquirides per gestió de la UPD i lliurades a principi de 2018 als centres 

proposats en coordinació amb el SPMA. 
2 Cadires de rodes adquirides per gestió de la UPD i lliurades a principi de 2018 als centres proposats en 

coordinació amb el SPMA. 
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3.5.6.

1. Servei de Política Lingüística (SPL)

Política lingüística
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3.5.6.1. 
Servei de Política Lingüística 

 
El Servei de Política Lingüística és un servei 
general de la Universitat de València. 

La missió és l’assoliment de l’ús normalitzat de la 
llengua pròpia, és a dir, el desenvolupament de 
totes les seues funcions sociolingüístiques com a 
llengua de cultura moderna (art. 6.3 dels Estatuts 
de la Universitat de València), i del plurilingüisme 
dels membres de la comunitat universitària. 

La visió és aconseguir que les activitats 
acadèmiques, administratives, institucionals i 
interpersonals en el si de la Universitat es 

desenvolupen de manera normal en valencià. 
Formar i assessorar lingüísticament i terminològica 
la comunitat universitària, i en especial el PDI i el 
PAS, per tal d’aconseguir la màxima competència 
comunicativa lingüística i l’autonomia dels usuaris. 
Promoure les actituds sociolingüístiques favorables 
al valencià i dinamitzar-ne l’ús efectiu i normal en 
tots els àmbits de la vida universitària. Fomentar 
l’aprenentatge i l’ús, per part dels membres de la 
comunitat universitària, d’altres llengües, i en 
particular de l’anglès, com a llengua de comunicació 
internacional. 

Principals resultats de la gestió ordinària 
El Servei de Política Lingüística, en 2018, ha dut a terme accions en totes quatre estratègies del Pla 
Estratègic 2016-2019, tot i que on més ha concentrat les accions ha estat en l’Estratègia 
d’Ensenyament. 

En l’Estratègia d’Ensenyament hem dut a terme 6 accions: 

– Incentius per a la qualitat en l’elaboració de materials docents en valencià i en anglès. 

– Foment del coneixement del valencià entre els estudiants estrangers. 

– Consolidar l’oferta formativa dels centres d’autoaprenentatge de llengües en altres idiomes 
per tal d’afavorir la mobilitat de la comunitat universitària. 

– Impulsar una oferta formativa de qualitat: cursos presencials, semipresencials i virtuals, 
generals i específics, per tal de millorar les competències lingüístiques i comunicatives. 

– Promoció de la docència en valencià. 

– Impulsar l’assessorament lingüístic per a suport a la docència, l’administració, la investigació i 
la transferència. 

En l’Estratègia d’investigació hem dut a terme 2 accions: 

– Promoció de la recerca en la llengua pròpia de la Universitat. 

– Promoció de la qualitat lingüística en els treballs acadèmics. 

Pel que fa a l’Estratègia de Transferència s’ha fet la col·laboració amb entitats lingüístiques que 
elaboren diccionaris generals i especialitzats de referència. 

I, finalment, en l’Estratègia de Vida de Campus i Participació hem executat 4 accions: 

– Promoció de l’oferta cultural en valencià, extensió de l’ús de la llengua pròpia i millora de les 
actituds lingüístiques. 
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– Programa de formació i dinamització del Voluntariat Lingüístic.

– Acolliment lingüístic dels estudiants d’intercanvi i promoció del plurilingüisme.

– Impulsar l’ús del centres d’autoaprenentatge.

Magnituds destacades de la gestió ordinària 
En la taula següent es mostren una sèrie d’indicadors que mostren l’activitat del Servei durant 2018. 

Concepte Total 
Cursos de valencià 

Nombre de cursos 28 

Nombre d’alumnes 625 

Cursos d’anglès per a PDI i PAS 

Nombre de cursos 14 

Nombre d’alumnes 247 

Tutories d’atenció personalitzada al PDI 

PDI tutoritzats 34 

Sessions 549 

Centres d’autoaprenentatge de llengua (CAL) 

Nombre de centres 3 

Nombre d’usuaris i usuàries 2.078 

Promoció de la internacionalització de la UV 

Inscrits als tàndems lingüístics 10.585 

Sessions del Tastallengües 2 

Participants del Tastallengües 1.100 

Estudiants assessorats en els Receptions days 1.650 

Participants en els Valencian workshops 320 

Tallers de llengües i cultures 

Idiomes 9 

Participants 558 

Assistents als grups de conversa 

Persones en valencià 136 

Persones en anglès 299 

Persones en francès 79 

Persones en alemany 42 

Formació i dinamització del voluntariat lingüístic 

Persones voluntàries noves 144 

Tallers formatius 2 

Participants dels tallers 116 

Participants en la trobada del voluntariat lingüístic 52 
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Concepte Total 
Persones que han col·laborat en les campanyes del SPL 126 

Xarrades al estudiants de 2n batxillerat  

Voluntaris que fan xarrada 70 

IES amb xarrada 237 

Estudiants de batxillerat que hi participen 11.981 

Suport a activitats culturals  

Assistents al cinema 9.382 

Assistents al teatre 3.623 

Ajudes per a la promoció del valencià 25 

Matriculació a les proves de valencià  

PDI 84 

PAS 76 

PIF 37 

Estudiants 574 

No vinculats 148 

Certificats 168 

DELE (Diploma d’espanyol com a llengua estrangera)  

Inscrits 63 

Certificats 47 

CELI (Certificat de llengua italiana)  

Inscrits 107 

Certificats 71 

CAPLE (Certificat de llengua portuguesa)  

Inscrits 41 

Certificats 36 

Paraules corregides i traduïdes en valencià 4.316.500 

Paraules corregides i traduïdes en anglès 439.616 

Incentius  

Material docent en valencià 37 

Material docent en anglès 10 

Tesis doctorals en valencià 13 

Tesis doctorals en anglès 28 

Premis Xavier Gómez Font a la qualitat lingüística  

Treballs presentats en valencià 153 

Treballs presentats en anglès 51 

Certificats de capacitació  

Valencià 1613 

Alemany 28 
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Concepte Total 
Anglès 252 

Francès 35 

Italià 6 

Diploma de mestre de valencià 306 
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3.5.7.
Sostenibilitat

1. Servei de Prevenció i Medi Ambient
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3.5.7.1. 
Servei de Prevenció i Medi Ambient 

 
El Servei divideix les seues funcions en tres àrees 
d’actuació: Àrea de Prevenció, Àrea de Medi 
Ambient i Àrea de Protecció Radiològica. L’Àrea de 
Prevenció garanteix la protecció adequada de la 
seguretat i la salut. Assessora i assisteix tota la 
comunitat universitària a fi de fomentar una cultura 
de prevenció en tots el seus integrants.

L’Àrea de Medi Ambient té per funció principal 
acomodar les activitats de la Universitat a l’entorn i 
millorar els hàbits de la comunitat universitària. 
L’Àrea de Protecció Radiològica naix amb l’objectiu 
principal d’organitzar, assessorar i controlar el 
funcionament de les diferents instal·lacions 
radioactives de la Universitat de València. 

Principals resultats de la gestió ordinària 
El Servei de Prevenció i Medi Ambient amb la finalitat d’integrar la prevenció a tota l’estructura de la 
Universitat ha definit una nova eina de treball amb els Serveis de Manteniment i Unitat Tècnica per 
compartir informació i procediments de treball per tal de millorar la coordinació d’activitats amb 
empreses externes. A més a més, s’ha actualitzat el plec de clàusules administratives del Servei de 
Contractació en benefici de la seguretat dels treballadors. 

D’altra banda, l’Àrea de Medi Ambient, com a impulsora del pla de mobilitat, ha dut a terme l'Estudi de 
Mobilitat de la Universitat de València que mostra una fotografia de la situació actual de la mobilitat a 
la Universitat. 

Àrea de Prevenció 

Unitat de Salut 
L'objectiu principal de la salut laboral és la vigilància de la salut, que és realitza mitjançant 
reconeixements mèdics específics segons el risc laboral que s’avalua, a més de les consultes 
assistencials individuals. 

La vigilància de salut segueix els protocols específics per a cada risc i permet detectar les alteracions 
de salut que aquests riscos poden ocasionar en els treballadors. De les conclusions individuals o 
col·lectives sobre els resultats de la vigilància de la salut es derivaran accions preventives individuals o 
col·lectives que evitaran o disminuiran els riscos presents al lloc de treball de forma coordinada amb 
els tècnics de prevenció del SPMA. 

A més, una altra de les funcions de la vigilància de la salut és l’elaboració d’informes mèdics necessaris 
per a les adaptacions o els canvis de lloc dels treballadors especialment sensibles i de dones 
embarassades o en període de lactància. 

La Universitat de València, com a empresa que promociona la salut, participa juntament amb la 
Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública en la promoció de la salut mitjançant programes com 
ara el de prevenció de la legionel·losi, el de la prevenció i la disminució del consum de tabac i el de les 
vacunacions i les seues campanyes. 
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Unitat d’Ergonomia i Psicosociologia Aplicada 
En matèria d’ergonomia, s’han elaborat informes sobre malalties musculoesquelètiques, principalment 
per problemes de tipus postural derivats del lloc i del mobiliari de treball.  

Pel que fa als riscos psicosocials, emmarcats en el programa de salut psicosocial, s’han continuat 
elaborant els informes d’avaluació i valoració de la situació personal i laboral dels qui els sol·liciten, 
mitjançant l’acord amb el Departament de Personalitat, Avaluació i Tractaments Psicològics. A més es 
continuen fent avaluacions de riscos psicosocials en departaments, serveis, etc. 

Aquestes avaluacions, juntament amb el protocol i mitjançant la Comissió de Riscos Psicosocials 
pretenen donar resposta als riscos psicosocials que poden presentar-se al lloc de treball. La Comissió 
és un òrgan paritari que emana del Comitè de Seguretat i Salut (CSS) i que està format per 
representants institucionals i sindicals (un membre de cada secció sindical amb presencia en el Comitè 
de Seguretat i Salut).  

Unitat d’Higiene 
La Unitat d’Higiene Laboral ha desenvolupat completament la seua planificació anual amb l’execució 
de les seues propostes: desinfecció, desinsectació i desratització; prevenció de la legionel·losi; neteja 
de la roba de feina dels laboratoris; control de substàncies químiques catalogades i mesures 
ambientals.  

S`ha dut a terme l’actualització i manteniment de les cabines de seguretat biològica i dels armaris de 
seguretat dels laboratoris de la UV. A més, s'han corregit les deficiències estructurals que s’han trobat 
en laboratoris en què es manipulen agents biològics per aconseguir un bon nivell de contenció en 
seguretat. 

També s’ha continuat participant activament en el Comitè de Bioseguretat de la Comissió d’Ètica en la 
Investigació Experimental, amb l’actualització de la pàgina web, l'augment del nombre de membres del 
Comité i l’elaboració d’informes sobre els projectes d’investigació de la Universitat. 

Unitat de Seguretat en el Treball  
Les principals activitats que ha realitzat aquesta unitat han estat la recerca d'accidents de treball i 
l’anàlisi de la sinistralitat; la inspecció, avaluació i revisió de les condicions de treball (en projecte o 
existents); l’elaboració i implantació de mesures d'emergència, i la implantació de plans d’autoprotecció. 

En 2018 es va posar l'accent a afermar les mesures de seguretat en la Universitat obrint noves vies de 
treball amb altres entitats com són els ajuntaments de Burjassot i Paterna o el Consorci Provincial de 
Bombers, amb el qual hi ha un conveni signat en relació amb la seguretat i la prevenció de riscos. A 
més s'ha començat a treballar en la geolocalització dels edificis del campus de Burjassot i del Parc 
Científic per facilitar la intervenció en casos d’emergència.  

Àrea de Medi Ambient 
L’Àrea de Medi Ambient s'encarrega del tractament dels residus dels laboratoris i del reciclatge dels 
residus de tota mena que produeixen els centres; controla els abocaments de les aigües residuals dels 
edificis i estudia els desplaçaments dels membres de la comunitat universitària amb els diferents mitjans 
de transport.  

És important assenyalar que en el 2018 s'ha realitzat l'Estudi de Mobilitat de la Universitat de València, 
que mostra una fotografia de la situació actual de la mobilitat en la universitat. A partir d'aquest informe 
es realitzarà el Pla de Mobilitat amb les accions corresponents per a aconseguir una mobilitat més 
sostenible en la Universitat de València. 
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Àrea de Protecció Radiològica 
L’Àrea de Protecció Radiològica, reconeguda com a servei de protecció radiològica propi de la UV pel 
Consell de Seguretat Nuclear, ha actualitzat i dut a terme el manteniment de l’inventari dels 
equipaments i dels materials radioactius de totes les instal·lacions de la Universitat. 

A més, s’ha fet la vigilància radiològica de totes les instal·lacions, el control dosimètric dels treballadors 
exposats, la gestió dels residus radioactius, la gestió de les llicències de personal, la verificació dels 
equips de mesura de radiació i contaminació, les proves d´hermeticitat, els informes anuals i tota la 
documentació relativa a les instal·lacions radioactives, que s’arxiva d’acord amb la legislació vigent.  

Consideracions finals 
La formació i la informació és una eina fonamental en matèria de prevenció de riscos laborals. L'any 
2018 es van fer cursos més especialitzats sobre riscos concrets, amb el resultat d’una gran acollida. 
Igualment, ha augmentat de manera considerable l’assessorament tècnic en fòrums i jornades 
organitzats per diferents centres de la UV. 

Es continua treballant de manera intensa en la integració de la prevenció en el conjunt de les activitats 
de l'empresa. Hem de destacar la creació del grup de treball Universitas XXI per a integrar el mòdul 
de prevenció en l'aplicació OCU, en consonància amb altres serveis de la Universiat. En les jornades 
CRUE de Cartagena, en octubre de 2018, la Universitat de València fou reconeguda com capdavantera 
i coordinadora del projecte, dirigit pel Servei de Prevenció i Medi Ambient de la UV. 

Magnituds destacades de la gestió ordinària 
En la taula següent figuren una sèrie d’indicadors que mostren l’activitat del Servei durant l’any 2018. 

Concepte Dones Homes Total 
Assistències realitzades    

Malaltia comuna PAS/PDI 1.769 1.204 2.973 

Malaltia comuna alumnes 193 145 338 

Malaltia comuna altres 95 45 140 

Accident laboral PAS/PDI 45 46 91 

Accident laboral/escolar alumnes 23 22 45 

Accident laboral/escolar altres 4 8 12 

Actes tècnics PAS/PDI   1.987 1.628 3.615 

Actes tècnics alumnes 265 175 440 

Actes tècnics altres 142 85 227 

Reconeixements mèdics PDI/PAS 641 694 1.335 

Vacunacions PDI/PAS 404 429 833 

Vacunacions alumnes 16 19 35 

Vacunacions altres 32 41 73 

Certificats mèdics i altres assistències PAS/PDI 1.344 1.246 2.590 

Certificats mèdics i altres assistències alumnes 70 37 107 
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Concepte Dones Homes Total 
Certificats mèdics i altres assistències altres 8 10 18 

Programa prevenció legionel·la 

Nre. analítiques campus Blasco Ibáñez - - 253

Nre. analítiques campus Burjassot-Paterna 463 

Nre. analítiques campus Tarongers - - 174

Nre. analítiques diverses - - 72

Recollida de residus urbans (Kg) 
Paper i cartó - - 157.280

Aparells electrònics i elèctrics - - 15.034

Piles - - 1.070

Cartutxos d’impressora i fotocopiadora - - 2.102

Recollida de residus de laboratori (kg) - - 44.244

Recollida de residus de laboratori per grup (kg) 
Reactius de laboratori obsolets - - 883

Dissolvents no halogenats - - 10.080

Dissolvents halogenats - - 1.222

Àcids inorgànics i solucions àcides amb metalls - - 1.662

Compostos orgànics - - 669

Àlcalis i sals inorgàniques - - 1.261

Olis, greixos, hidrocarburs i combustibles - - 154

Plaguicides - - 121

Fenols i compostos fenòlics - - 92

Sals i compostos de mercuri, crom (VI) i metalls pesants - - 1.354

Substàncies cianurades - - 95

Material de laboratori contaminat - - 2.800

Altament perillosos - - 487

Residus de determinació de DQO - - 445

Residus citotòxics - - 4.012

Biosanitaris i biològics - - 12.705

Líquids fotogràfics - - 165

Piles i bateries - - 147

Envasos buits i vidre Pyrex - - 5.890
Anàlisis d’aigües abocades. Proporció de paràmetres 

dins els límits - - 626/668

Mobilitat. Desplaçaments amb mitjans de transport dels estudiants 
A peu tot el recorregut - - 25,9%

Bicicleta - - 6,7%

Metro - - 17%

Tramvia - - 10,3%
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Concepte Dones Homes Total 
Tren Renfe  - - 4,4% 

Autobús EMT  - - 11,2% 

Metrobús  - - 2,1% 

Moto com a conductor  - - 1.8% 

Moto com a acompanyant  - - 0,4% 

Cotxe com a conductor  - - 15,9% 

Cotxe com a acompanyant  - - 3.8% 

Taxi - - 0,4% 

Vigilància d’Instal·lacions radioactives    

Vigilància dosimètrica (historials personals/àrea/anell)   27 

Verificació d’instal·lacions/material/residus/etc.   14 
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Projecció territorial

Unitat de Suport al Vicerectorat 
de Participació i Projecció 
Territorial

1.

3.5.8.
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3.5.8.1. 
Unitat de Suport al Vicerectorat de 

Projecció Territorial i Societat 
 
La Unitat de Suport va nàixer l’1 de novembre de 
2010 i constitueix l’equip tècnic del Vicerectorat de 
Projecció Territorial i Societat de la Universitat de 
València, responsable de:  

 Dissenyar, coordinar i posar en marxa les 
accions adreçades al coneixement del personal 
docent i investigador (PDI) de la UV mitjançant 
el programa DATANAU. 

 Identificar les necessitats reals de 
l’administració local que pertany a l’àrea 
d’influència de la Universitat de València, 
mitjançant el programa DATALOCAL. 

 Donar suport al disseny, la promoció i el 
desenvolupament del programa d’activitats 
formatives acordades amb les administracions 
locals (ajuntaments i mancomunitats) i les 
associacions, tant municipals com comarcals. 

Principals resultats de la gestió ordinària 

Programa d’activitats formatives ofert a escala local 
La unitat de suport del Vicerectorat de Projecció Territorial i Societat té quatre línies de treball: 
institucional, formativa, de transferència de coneixement i d’investigació aplicada. Durant l’any 2018 es 
van realitzar  202 activitats (programes, jornades, congressos, tallers, exposicions, conferències, 
trobades, publicacions o col∙laboracions). Així mateix, les competències del Vicerectorat en les 
instal∙lacions del Centre Internacional de Gandia (CIG) i al Campus d’Ontinyent impliquen suport tècnic 
de la unitat en determinats aspectes, com ara el suport al programa Universitat i societat d’Ontinyent i 
el seu cicle complementari de conferències, o l’organització de determinades activitats al CIG, com 
jornades, conferències d’Unimajors, exposicions i publicacions. 

Els aspectes més rellevants de l’abast de les activitats del Vicerectorat sobre el seu territori d’influència 
són, entre d’altres, els següents:  

a. Projecció del personal docent i investigador (PDI) de la Universitat en la societat valenciana. 
La participació del PDI en activitats formatives per a 2018 ascendeix a 1.004 presències 
d’especialistes (512 presències de PDI integrat en la base de dades DATANAU més altra 
participació de PDI de la Universitat i col∙laboradors externs). Aquests representen 18 centres 
i 62 departaments. 

b. Àrees de coneixement. Les àrees abordades en activitats aquest any han sigut, en nombre 
d’activitats:  

Àrees de coneixement Nombre d’activitats 
Cultura i patrimoni 61 

Salut 45 

Territori 27 
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Àrees de coneixement Nombre d’activitats 
Ciència 26 

Societat 26 

Dret i gestió 25 

Educació 24 

Economia 15 

Esport 12 

Llengua 7 

Treball 6 

c. Territori: presència en poblacions i comarques valencianes. La Universitat s’ha visualitzat a 33 
entitats i 17 comarques i 40 presències a la ciutat de València. 

Comarques Nombre d’activitats 
El Camp de Túria 31 

L’Horta Oest 28 

La Ribera Alta 20 

La Vall d’Albaida 17 

La Plana d’Utiel-Requena 14 

L’Horta Nord 12 

L’Horta Sud 11 

La Ribera Baixa 11 

València 1 

La Safor 2 

El Camp de Morvedre 2 

La Foia de Bunyol-Xiva 2 

Els Serrans 5 

El Racó d’Ademús 1 

La Costera 3 

La Canal de Navarrés 1 

L’Alcoià 1 

d. Participació. Han assistit més de 12.300 persones a les activitats desenvolupades pel 
Vicerectorat en el territori valencià (programes, conferències, jornades, trobades, etc.), sense 
incloure les itineràncies de les exposicions, on participen centres educatius, associacions i 
altres actors locals. 

Tipus d’activitat1 Nombre de participants 
Jornades 1.390 

Conferències (Unisocietat) 3.685 

Tallers-seminaris 181 

Trobades 1.579 

Programes (Unisocietat+Erasmus) 1.766 (1.651+115) 
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Tipus d’activitat1 Nombre de participants 
Publicacions 260 

Congressos 85 

Col∙laboracions 3.385 

TOTAL 12.331 
1 No es comptabilitzen les assistències a les exposicions. 

Relacions institucionals 
Promoció institucional de les activitats acadèmiques en l’àrea d’influència de la Universitat de València 
mitjançant la signatura de convenis que possibiliten el desenvolupament de modalitats de col∙laboració. 
Aquest any 2018 s’han signat 8 nous convenis, amb els ajuntaments d’Aras de los Olmos, Gata de 
Gorgos, Riba-roja de Túria i Paiporta, o amb altres com el Tribunal de les Aigües de la Vega de València, 
FIECOV, EAPN CV-Xarxa per a la inclusió i la Fundació Secretariado Gitano.  

D’altra banda, s’han negociat des d’aquest Vicerectorat 2 noves càtedres institucionals, en concret 
les càtedres Economia Col∙laborativa i Transició Digital i Horta de València i Territori Metropolità 
(aprovades en el Consell de Govern de 6 de novembre de 2018). 

Formació 
S’han efectuat 181 activitats formatives a les localitats de l’àrea d’influència de la Universitat 
mitjançant programes, com el cas d’Universitat i societat, Unisocietat (seus d’Alzira, Benetússer, Bétera, 
Cullera, l’Eliana, Gandia, Massamagrell, Ontinyent, Paterna, Quart de Poblet, Requena i Riba-roja de 
Túria); Erasmus al territori, dirigit a estudiants Erasmus i internacionals; i amb el programa Universitat i 
territori del Vicerectorat, que es materialitza en activitats als caps de comarca i a altres municipis 
estratègics amb conveni per a la societat civil en general o en trobades en particular amb col∙lectius 
determinats. 

Tipus d’activitat Nombre d’activitats 
Jornades 18 

Conferències (Unisocietat) 86 

Tallers-seminaris 2 

Trobades 27 

Programes (Unisocietat+Erasmus) 26 

Publicacions 5 

Congressos  1 

Col∙laboracions  16 

TOTAL 181 
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Transferència de coneixement 
La transferència de coneixement a escala local s’ha dut a terme mitjançant la confecció d’exposicions 
que aborden el territori valencià des del punt de vista interdisciplinari de la nostra Universitat; la 
producció d’audiovisuals, en col∙laboració amb el Taller d’Audiovisuals de la Universitat (TAU), sobre 
temes d’actualitat al territori valencià que han sigut exposats a través de professors/es de la Universitat; 
i l’edició de publicacions a través del Servei de Publicacions de la Universitat (PUV), amb la col∙lecció 
Universitat i Territori, catàlegs de les mostres i col∙laboracions amb altres entitats. Vegeu informació 
detallada en el web del Vicerectorat de Projecció Territorial i Societat: projecció.uv.es (en apartat 
Exposicions i publicacions). 

Per tant, s’han organitzat 5 mostres que visualitzen 74 especialistes i han estat itinerant en 21 
exposicions en diversos municipis de l’àrea d’influència de la Universitat. Entre les mostres de 
producció pròpia es troben “El Patrimoni Cultural Valencià” i “Les Festes Tradicionals del Territori 
Valencià”, en col∙laboració amb Caixa Popular i la Direcció General de Cultura i Patrimoni. D’altra 
banda, s’han organitzat exposicions demanades per la UV, com “La memòria democràtica i patrimoni 
(1936-1939). Conèixer, difondre i posar en valor” i “Territori valencià, territori runner”.  

A més a més, s’han realitzat 5 audiovisuals en el marc del programa Docufòrum (pendent d’acte de 
presentació), amb la col∙laboració del TAU, en què s’ha aconseguit involucrar 15 docents i 
investigadors de la UV. Es tracta d’un programa ideat i coordinat pel Vicerectorat, que produeix vídeos 
documentals sobre temes d’actualitat i interés social que servisquen com a punt de partida i element 
dinamitzador en fòrums debat. Aquesta primera edició està composta pels audiovisuals titulats: 
“Economia del bé comú”, “El cooperativisme valencià”, “El mercat laboral valencià i el territorri”, “Els 
paisatges valencians” i “Joventut i exclusió social”. Els documentals són produïts en HD i tenen una 
durada de 15 i 20 minutos. Els guions són elaborats per professors de la Universitat de València (Teoria 
dels Llenguatges i Ciències de la Informació i Filologia Catalana). El treball culmina amb la realització 
que duu a terme l’equip del TAU, que s’encarrega de l’enregistrament, edició i postproducció. 

Finalment, s’han editat 8 publicacions, a través del PUV, amb la participació de 132 autors. És el cas 
del catàleg de l’exposició “Territori valencià, territori runner”; “Músicas populares, sociedad y territorio”; 
“Clima i oratge a Ontinyent”; “El patrimonio natural de la Ribera del Júcar. Conocimiento, conservación 
y puesta en valor”; “Valencia y su economía: un modelo sostenible es posible” (Càtedra Model 
Econòmic Sostenible de València i el seu entorn); i “Diagnóstico del espíritu emprendedor y de la actitud 
ante el emprendimiento de los jóvenes preuniversitarios de la Comunidad Valenciana. Libro blanco del 
proyecto Empresis” o “La educación financera en la enseñanza preuniversitaria de la Comunidad 
Valenciana. Bases para un desarrollo ético. Proyecto Edufin” (Càtedra Empresa i Humanisme).  

Investigació aplicada 
Tasca de col∙laboració aplicada amb administracions locals mitjançant la modalitat de signatura de 
projectes d’investigació, que desenvolupa el personal docent i investigador de la Universitat (centres, 
departaments, unitats de recerca, etc.). En aquest any s’han desenvolupat 4 convenis, en concret amb 
l’Agència Valenciana de Turisme (ara anomenda València Turisme), a través del projecte de Foment 
de la recerca i innovació en el sector turístic; amb la Diputació de València, a través de dos projectes 
de recerca i divulgació d’estudis territorials i de formació de la societat local a través del programa 
Universitats estacionals; i amb el Servei Valencià d’Ocupació Formació (LABORA), a través del projecte 
de Foment, investigació i innovació de polítiques d’ocupació des de la perspectiva del desenvolupament 
territorial, en el marc del pla Avalem territori. 
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Magnituds destacades de la gestió ordinària 
En la taula següent es mostren una sèrie d’indicadors que pretenen representar l’evolució de l’activitat 
del servei en 2018. 

Concepte Dones Homes Total 
Nombre d’activitats organitzades a municipis - - 181 
Participants a les activitats organitzades a municipis 
(excepte exposicions) 7.885 4.246 12.131 

Personal participant al programa d’activitats formatives 
(excepte exposicions) 115 194 309 

Nombre d’exposicions itinerants - - 21 

Personal participant en exposicions itinerants 25 49 74 

Nombre de convenis marcs amb ajuntaments valencians - - 8 
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4.1.
Estructura organitzativa
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Estructura organitzativa de la Universitat de València 
en 2018 

Facultats, Escola Tècnica Superior i Departaments 

Campus de Burjassot-Paterna 

Centres Departaments adscrits 

Escola Tècnica Superior 
d'Enginyeria 

Enginyeria Electrònica 
Enginyeria Química  
Informàtica 

Facultat de Ciències 
Biològiques 

Biologia Cel·lular, Biologia Funcional i Antropologia 
Física 

Biologia Vegetal 
Bioquímica i Biologia Molecular  
Botànica i Geologia 
Genètica  
Microbiologia i Ecologia 
Zoologia 

Facultat de Ciències 
Matemàtiques   

Anàlisi Matemàtica  
Estadística i Investigació Operativa  
Matemàtiques 

Facultat de Farmàcia 

Farmàcia i Tecnologia Farmacèutica i Parasitologia 
Farmacologia 
Medicina preventiva i Salut pública, CC. Alimentació, 

Toxicologia i Medicina legal 

Facultat de Física 

Astronomia i Astrofísica  
Física Aplicada i Electromagnetisme 
Física Atòmica, Molecular i Nuclear 
Física de la Terra i Termodinàmica 
Física Teòrica 
Òptica 

Facultat de Química 

Química Analítica  
Química Física  
Química Inorgànica  
Química Orgànica 

 

Campus de Tarongers 

Centres Departaments adscrits 
Facultat de Ciències 

Socials 
Sociologia i Antropologia Social  
Treball Social i Serveis Socials 
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Centres Departaments adscrits 

Facultat d'Economia 

Anàlisi Econòmica  
Comercialització i Investigació de Mercats 
Comptabilitat  
Direcció d’Empreses “Juan José Renau Piqueras” 
Economia Aplicada  
Economia Financera i Actuarial 
Estructura Econòmica  
Finances Empresarials 
Matemàtiques per a l'Economia i l'Empresa 

Facultat de Dret 

Dret Administratiu i Processal 
Dret Civil  
Dret Constitucional, Ciència Política i de l'Administració 
Dret del Treball i de la Seguretat Social  
Dret Financer i Història del Dret  
Dret Internacional “Adolfo Miaja de la Muela” 
Dret Mercantil "Manuel Broseta Pont"  
Dret Penal 
Dret Romà i Dret Eclesiàstic de l'Estat  
Filosofia del Dret i Política  

Facultat de Magisteri 

Didàctica de l'Expressió Musical, Plàstica i Corporal 
Didàctica de la Llengua i la Literatura  
Didàctica de la Matemàtica 
Didàctica de les Ciències Experimentals i Socials  

Campus de Blasco Ibáñez 

Centres Departaments adscrits 
Facultat de Fisioteràpia Fisioteràpia 

Facultat d’Infermeria i 
Podologia Infermeria

Facultat de Ciències de
l'Activitat Física i l'Esport Educació Física i Esportiva

Facultat de Filologia, 
Traducció i Comunicació 

Filologia Anglesa i Alemanya  
Filologia Catalana  
Filologia Clàssica  
Filologia Espanyola  
Filologia Francesa i Italiana  
Teoria dels Llenguatges i CC. Comunicació 

Facultat de Filosofia i 
Ciències de l'Educació 

Didàctica i Organització Escolar  
Educació Comparada i Història de l'Educació  
Filosofia  
Mètodes d'Investigació i Diagnòstic en Educació 
Teoria de l'Educació 
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Centres Departaments adscrits 

Facultat de Geografia i 
Història 

Geografia  
Història de l'Art  
Història Medieval i Ciències i Tècniques 

Historiogràfiques 
Història Moderna i Contemporània 
Prehistòria, Arqueologia i Història Antiga 

Facultat de Medicina i 
Odontologia 

Anatomia i Embriologia Humana  
Cirurgia  
Estomatologia  
Fisiologia  
Història de la Ciència i Documentació  
Medicina  
Patologia  
Pediatria, Obstetrícia i Ginecologia  

Facultat de Psicologia 

Metodologia de les CC. del Comportament  
Personalitat, Avaluació i Tractaments Psicològics  
Psicobiologia 
Psicologia Bàsica  
Psicologia Evolutiva i de l'Educació  
Psicologia Social 

 

 

Resum de Facultats, Escoles Tècniques i Departaments per campus 
 

Campus Facultats Escoles Tècniques 
superiors Departaments 

Campus de Burjassot-Paterna 5 1 26 

Campus de Tarongers 4 - 25 

Campus de Blasco Ibáñez 8 - 33 

Total 17 1 84 

 
Centres adscrits 

Centres adscrits 

Centre Universitari EDEM 

Escola Universitària d'Infermeria "La Fe" 

Florida Universitària 
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Instituts universitaris i Estructures de Recerca 
Interdisciplinar 

Instituts Universitaris i Centres d’Investigació 

Propis 
Institut Cavanilles de Biodiversitat i Biologia Evolutiva 

Institut Universitari de Ciència dels Materials [ICMUV] 

Institut de Ciència Molecular [ICMOL] 

Institut Universitari de Creativitat i Innovacions Educatives 

Institut de Criminologia i Ciències Penals 

Institut de Drets Humans [IUDHUV] 
Institut Universitari d’Investigació en Economia Social, Cooperativisme i 
Emprenedoria [IUDESCOOP] 
Institut Universitari d'Estudis de la Dona 
Institut Universitari d’investigació de Robòtica i Tecnologies de la Informació i 
Comunicació [IRTIC] 
Institut Universitari d’Investigació en Trànsit i Seguretat Viària [INTRAS] 
Institut Universitari d’Investigació en Psicologia dels Recursos Humans, del 
Desenvolupament Organitzacional i de la Qualitat de Vida Laboral [IDOCAL] 
Institut Universitari d’Investigació de Polítiques de Benestar Social [POLIBENESTAR] 

Mixtos 
Centre d'Investigació sobre Desertificació [CIDE] 

Institut de Física Corpuscular [IFIC] 

Institut de Biologia Integrativa de Sistemes [I2SYSBIO] 

Interuniversitaris 
Institut Interuniversitari de Desenvolupament Local [IIDL] 

Institut Interuniversitari de Filologia Valenciana [IIFV] 

Institut Interuniversitari d’Economia Internacional 

Institut Interuniversitari de Llengües Modernes Aplicades [IULMA] 
Institut Interuniversitari de Reconeixement Molecular i Desenvolupament Tecnològic 
[IDM] 
Institut Interuniversitari López Piñero d’Estudis Històrics i Socials 

Adscrits 

Institut Valencià d'Infertilitat [IVI] 

Institut Valencià d’Investigacions Econòmiques [IVIE] 
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Estructures de Recerca Interdisciplinar (ERI) 

Estructures de recerca interdisciplinar (ERI) 
Comportament Economic-Social [ERI-CES] 

Investigació de la Lectura [ERI-Lectura] 
Estudis de Sostenibilitat, Medi ambient, Economia, Educació i Societat 
[ERI- Sostenibilitat] 
Laboratori de Processament d’Imatges [ERI-IPL] 

Biotecnologia i Biomedicina [ERI-Biotecmed] 

Escola de Doctorat 

Escoles de Doctorat 
Escola de Doctorat de la Universitat de València – Estudi General 

Centres Singulars

Centres Singulars de la Universitat de València 

Jardí Botànic 

Observatori Astronòmic 
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Serveis Generals universitaris i altres unitats 

Serveis generals universitaris i altres unitats 
Estructura de Suport Sindical 
Oficina de Polítiques per a l’Excel·lència [OPEX] 
Servei Central de Suport a la Investigació Experimental (SCSIE) 
Servei d'Anàlisi i Planificació (SAP) 
Servei d'Educació Física i Esports 
Servei d'Extensió Universitària 
Servei d'Informàtica 

Servei de Biblioteques i Documentació 
– Biblioteca d’Humanitats i Educació “Joan Reglà”
– Biblioteca de Ciències Socials “Gregori Maians”
– Biblioteca de Ciències de la Salut “Pelegrí Casanova”
– Biblioteca de Ciències “Eduard Boscá”
– Biblioteca de Psicologia i Esport “Joan Lluís Vives”
– Biblioteca d’Educació “Maria Moliner”
– Biblioteca del Jardí Botànic “José Pizcueta”
– Biblioteca Històrica
– Biblioteca Historicomèdica “Vicent Peset Llorca”
– Biblioteca Dipòsit
– Biblioteca Campus d’Ontinyent
– Arxiu Històric
– Arxiu Intermedi

Servei de Formació Permanent i Innovació Educativa (SFPIE) 
Servei de Política Lingüística (SPL) 
Servei de Prevenció i Medi Ambient 
Servei de Publicacions 
Serveis Jurídics 
Servei Tècnic i de Manteniment (STM) 
Unitat d’Igualtat 
Unitat de Qualitat 

Serveis Centrals Administratius i Econòmics 

Serveis centrals administratius i econòmics 
Unitat de Cultura Científica i de la Innovació 
Gabinet de Premsa 
Gerència 

– Secció de Nòmines
– Secció de Seguretat Social

Servei d’Estudiants 
Servei d’Informació i Dinamització d’Estudiants i Estudiantes  (SeDi) 
Servei d'Investigació i Innovació 
Servei de Comptabilitat i Pressupost 
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Serveis centrals administratius i econòmics 
Servei de Contractació Administrativa 
Servei de Recursos Humans (PAS) 
Servei de Recursos Humans (PDI) 
Servei de Relacions Internacionals i Cooperació 
Taller d’Audiovisuals 
Unitat Tècnica 
Unitat Web i Màrqueting 

Altres unitats de gestió 

Altres unitats de gestió 
Unitat de Suport als Instituts de Burjassot-Paterna 
Unitat de Suport als Instituts de Tarongers 
Unitat de Gestió del Campus de Blasco Ibáñez 
Unitat de Gestió del Campus de Burjassot-Paterna 
Unitat de Gestió del Campus de Tarongers 
Unitat de Gestió del Campus d’Ontinyent 
Rectorat 
Oficina de Control Intern 
Secretaria General 

– Oficina de Registre General
Unitat de Suport al Vicerectorat de Cultura i Esport 
Unitat de Suport al Vicerectorat de Projecció Territorial i Societat 

Col·legis Majors 

Col·legis Majors de la Universitat de València 

Col·legi Major Rector Peset 
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Fundacions 

Fundació Entitats / Activitats vinculades 

Fundació General de la 
Universitat de València 

- Promoció cultural i exposicions
- Digitalització
- Centre de Documentació Europea
- Centre Internacional Gandia
- Centre Universitari de Diagnòstic i Atenció

Primerenca (CUDAP)
- Patrimoni Cultural
- Activitats Musicals

 Orquestra Filharmònica
 Orfeó Universitari de València
 L’Escola Coral “La Nau”
 Club Coral de la Nau Gran
 Colla de dolçaines i percussió

- Art Contemporani i gestió col·lecció Martínez
Guerricabeitia

- Activ. Cooperació i sensibilització
- Alumni UV
- Observatori d’Inserció Professional i

Assessorament Laboral (OPAL)
- Unitat per a la Integració de Persones amb

Discapacitat (UPD)
- Voluntariat cultural
- La Tenda Universitat
- Act. Cooperació Universitària (Erasmus+)
- Arts Escèniques
- Programa IMP (Programa Internacional

d’Assessorament)
- La Nau dels Xiquets i les Xiquetes – La Nau Jove
- Escola Europea de Pensament Lluís Vives

Fundació Universitat – Empresa (ADEIT) 

Fundació Parc Científic 

Fundació Lluís 
Alcanyís 

Clínica de Logopèdia 
Clínica de Nutrició, Activitat física i Fisioteràpia 
Clínica de Psicologia 
Clínica Odontològica 
Clínica Optomètrica 
Clínica Podològica 
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Càtedres Institucionals 

Càtedres institucionals 
Càtedra Alcon-FISABIO-UV 
Càtedra Alfons Cucó 
Càtedra ATA-Universitat de València sobre Treball autònom 
Càtedra CAPGEMINI a la Innovació en el Desenvolupament de Programari 
Càtedra Joan Fuster 
Càtedra UNESCO d’Estudis sobre el Desenvolupament 
Càtedra Pensament Contemporani Cañada Blanch 
Càtedra Tres Religions 
Càtedra Dret Immobiliari Registral “Bienvenido Oliver” 
Càtedra Cultura Empresarial 
Càtedra Dret Notarial “Carles Ros” 
Càtedra Dret Autonòmic Valencià 
Càtedra Demetri Ribes 
Càtedra Filosofia i Ciutadania “Josep Lluís Blasco Estellés” 
Càtedra Empresa Familiar 
Càtedra Fundació Valenciana d’Estudis Avançats 
Càtedra Finances Internacionals – Banc Santander 
Càtedra Luis Amigó-Intervenció Soci-Educativa de Menors 
Càtedra Ignacio Pinazo 
Càtedra Divina Pastora d’Esport Adaptat 
Càtedra Dret Foral Valenciaà 
Càtedra Jean Monnet “EU Law and Taxation” 
Càtedra Excel·lència i Desenvolupament en Emprenedoria: d’estudiant a empresari 
Càtedra Escola Valenciana d’Estudis de la Salut – EVES- GSK 
Càtedra FISABIO per la Foment de la Investigació Biomèdica 
Càtedra Würth EMC 
Càtedra SISTEM d’Innovació i Suport a la Gestió Eficient i Sostenible de la Mobilitat 
Càtedra Cooperativa Caixa Popular del Desenvolupament Territorial i Economia 
Social Valenciana Urbana 
Càtedra Interuniversitària d’Estudis Artístics Segles XX – XXI 
Càtedra Cultura Territorial Valenciana 
Càtedra Universitària Ajuntament d’Ontinyent – Caixa Ontinyent – ESET per la 
Innovació i Configuració de Territoris Intel·ligents 
Càtedra Protecció Ciutadana – Policia Local de València 
Càtedra Pilota Valenciana 
Càtedra Participació Ciutadana i Paisatges Valencians 
Càtedra INNOVA LABORA – UV 
Càtedra Privacitat i Transformació Digital Microsoft – UV 
Càtedra Ètica Empresarial IECO – UV 
Càtedra Economia del Bé Comú 
Càtedra Envelliment Saludable, Actiu i Participatiu 
Càtedra DevStat – University of Valencia on Quantitative Decision – making 
Càtedra Empresa i Humanisme 
Càtedra Govern Obert, Participació i Open Data 
Càtedra Economia Feminista 
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Càtedres institucionals 
Càtedra DAM de Gestió Integral i Recuperació de Recursos de l’Aigua Residual 
Càtedra Model Econòmic Sostenible de València i Entorn – MESVAL 
Càtedra DEBLANC d’Aplicació de metodologies estadístiques, econòmiques i 
d’aprenentatge automàtic per a la detecció de delictes financers i blanqueig de 
capitals 
Càtedra Cooperatives Agroalimentàries 
Càtedra Jean Monnet “EU Customs Law” 
Càtedra L’Horta de València, Territori Metropolità 
Càtedra Economia Col∙laborativa i Transformació Digital 
Càtedra Ciutat de Cullera 
Càtedra de estudios de cómic Fundación SM - UV 

Altres estructures vinculades 

Altres estructures vinculades a la Universitat de València 
Centre d’Idiomes de la Universitat de València 

Institut Confuci de la Universitat de València 



Òrgans generals de
govern i representació

4.2.
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Òrgans generals de govern i representació de la 
Universitat de València 

Òrgans Unipersonals 

Consell de Direcció 2018 
Rectora 
Mª Vicenta Mestre Escrivà 

Secretària General  
Mª Elena Olmos Ortega 

Vicerector d’Ordenació Acadèmica i 
Professorat 
Ernest Cano Cano 

Vicerector de Cultura i Esport 
Antonio Ariño Villarroya 

Vicerectora d'Estudis i Política Lingüística 
Isabel Vázquez Navarro 

Vicerectora d’Igualtat, Diversitat i 
Sostenibilitat 
Elena Martínez García 

Vicerector d’Estratègia, Qualitat i 
Tecnologies de la Informació 
Joaquín Aldás Manzano 

Vicerector d’Internacionalització i 
Cooperació 
Carles Padilla Carmona 

Vicerector d'Investigació 
Carlos Hermenegildo Caudevilla 

Vicerector d'Economia i Infraestructures 
Juan Luís Gandía Cabedo 

Vicerector de Projecció Territorial i Societat 
Jorge Hermosilla Pla 

Vicerectora d'Innovació i Transferència 
Mª Dolores Real García 

Vicerectora d’Ocupació i Programes 
Formatius 
Mª Adela Valero Aleixandre 

Gerent 
Juan Vicente Climent Espí 

Delegada d’Estudiants i Estudiantes 
Mercedes Elizalde Monteagudo 

Delegacions de la Rectora 2018 
Delegada per al Pla d’ Incorporació a la UV 
M. José Lorente Carchano

Delegat per a Intercanvi i Mobilitat 
Alfredo Rosado Muñoz 

Delegada per a Cooperació 
Carmen Lloret Català 

Delegat per a la Docència en Centres 
Assistencials 
José Manuel Almerich Silla 

Delegat per al Pla Estratègic de la UV 
Tomás González Cruz 

Delegat per a Projectes Europeus de Recerca 
Vicente Muñoz Sanjosé 

Delegat de Protecció de Dades de la AEPD 
Javier Plaza Penades 

Delegat per a la Direcció del Centre Adscrit 
Universitari EDEM 
Francesc Hernández Sancho 

Delegat per al Campus d’Excel·lència 
Rafael J. García Martínez 

Director Acadèmic de Títols Propis (ADEIT) 
Pedro Morillo Tena 

Delegat per a Comunicació Online 
Josep Gonzalbo Gómez 

Delegada per a Sostenibilitat 
Pilar Rueda Salgado 

Delegada per al Museu d’Història Natural Ugd. 
D. Biolog.Veg. i D. Botànica i Geologia
Anna García Forner

Delegat per a la Universitat Digital 
José Manuel Claver Iborra 

Delegat per a la Salut 
Francisco Atienza González 
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Assessories de la Rectora 2018 
Assessora per a Premsa 
Nuria García Cebriá 
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Òrgans generals de govern i representació de la 
Universitat de València 

Òrgans col·legiats 

Claustre 2018 

Agustín Panadero, Rubén 
Alavés Navarro, Mireia 
Albero Rizo, Cristina 
Alcolea Banegas, Jesús 
Aldás Manzano, Joaquín 
Aliño Valls, María Pilar 
Almerich Silla, José Manuel 
Amorós López, Julia Carmen 
Antón Quiñones, Agatangelo 
Añó Sanz, Vicente Enrique 
Aparicio Bellver, Luis 
Aparicio I Pla, Gabriel 
Aradilla Marqués, María José 
Arándiga Llaudes, Francesc 
Ariño Villarroya, Antonio 
Atienza González, Francisco 
Luis 
Ausina García, Santiago Juan 
Baeza Manzanares, Antonio 
Ballesteros Martínez, Estefanía 
Bañó Aracil, María del Carmen 
Barac Vuckovic, Maja 
Barberá Marco, Óscar 
Barrios Oliver, Laura 
Belando Garín, Beatriz 
Belda Sanchis, Jordi 
Beltrán Manjón, Néstor 
Benavent Benavent, Julia Adela 
Benavides Espinosa, María del 
Mar 
Besó Ros, Adrian 
Bigné Alcañiz, José Enrique 
Blasco Blasco, Olga María 
Blasco Granell, Gerard 
Blasco Ruiz, María 
Bo Bonet, Rosa María 
Boix Ferrero, Javier José 
Borges Blázquez, Raquel 
Boscá Bañuls, Esther 
Botella Giner, Josep 
Botella Olcina, Francisco José 
Bou Alonso, Miguel 
Caballero Casañ, Lucía 
Cabrer Borrás, Bernardino 
Calañas Continente, José 
Antonio 
Calero Valera, Ana Rosario 
Cano Cano, Ernest 
Cantó Doménech, José Rafael 

 
 

Carrasco Sorlí, Pedro Miguel 
Casaña Granell, José 
Casasús Estellés, Trinidad 
Cases Ruiz, Manuel Ramón 
Castro Mafé, Salvador 
Catalá Pizarro, María 
Monserrat 
Celda Muñoz, Carlos Vicente 
Cerdá Nicolás, José Miguel 
Cerver Romero, María Elvira 
Cervera Taulet, María Amparo 
Cerveró Llanes, Antonio 
Chorro Gascó, Francisco Javier 
Cibrián Ortiz de Anda, Rosa 
María 
Cillero Salomón, Pedro Javier 
Císcar Gea, Marisa 
Claver Iborra, José Manuel 
Climent Espí, Juan Vicente 
(Gerent) 
Collado Martínez, María Teresa 
Cortés Tomás, María Teresa 
Crespo García, Rafael 
Crespo Hervás, Josep Joan 
De la Encarnación Valcárcel, 
Ana María 
De la Guardia Cirugeda, Miguel 
Antonio 
De Paredes Gallardo, Vanessa 
María 
Del Olmo Muñoz, Marcel·li 
Elizalde Monteagudo, Julia 
Escrivá Sala, Lidia 
España Benlloch, Francisco 
Esteban Romero, Ramón 
Esteban Sánchez, Claudia 
Estruch Valero, Guillem 
Fabregat Monfort, Gemma 
Fernández Garrido, Julio Jorge 
Fernández Prats, María Celia 
Ferrando Villalba, María de 
Lourdes 
Ferrer Manchón, Antonio 
Manuel 
Ferrer Roca, Chantal María 
Folch Ruiz, Adrián 
Fons Font, Antonio 
Fontelles Rodríguez, Vicente 
Luís 
Forés Conchell, Vicenta 
Dolores 

Forner Navarro, Leopoldo 
Fuentes Durán, María del 
Castillo 
Furió Diego, Antoni Josep 
Galbis Gramage, Nuria 
Galdrán Borrás, Daniel 
Galindo Chércoles, Paula 
Gandía Cabedo, Juan Luis 
García Barranchina, Lucía 
García Llatas, Guadalupe 
García López, Francisco 
García Martínez, Pascuala 
García Novella, Laura 
García Ros, Rafael 
García Ruiz, Carmen Yolanda 
García Wistadt, Ingrid María 
Gil Monte, Pedro Rafael 
Giner Inchausti, María Begoña  
Gironés Cervera, María 
Amparo 
Gómez Micó, Joan 
Gómez Rodrigo, María Antonia 
González Cabrera, Joel 
González Ganau, Olga 
González Montalt, Fernando 
Grau Almero, Elena 
Gregori Monzó, Trinidad 
Inocencia 
Guardiola Pérez, Josep 
Guillén Catalán, Raquel 
Hermenegildo Caudevilla, 
Carlos 
Hermosilla Pla, Jorge 
Hernández Fernández, María 
Asunción 
Herrero Sendra, Salvador 
Herrero Zanón, Joaquín 
Horcas López, Vicent 
Huguet Roig, Ana María 
Iborra Juan, Maria 
Izquierdo Martín, Álvaro 
Jerez Moliner, Ángel Felipe 
Jiménez Fortea, Francisco 
Javier 
Jiménez Hortelano, David 
Jiménez Soriano, María 
Yolanda 
Jordá Senabre, Rita 
Juan Sánchez, José Ricardo 
Laguna Micó, Regina 
Landete Casas, José 
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Llopis Cardona, Ana Belén 
Llopis Femenia, Sara 
Llorenç i Celades, Eva 
Lloret Alcañiz, Ana Isabel 
Lluch López, Amparo 
Lluch Tarazona, Francisco 
Javier 
López Benedí, Carlos Javier 
López García, María José 
López Ginés, María 
Concepción 
López Martín, Ramón 
López Piquer, David 
Lorente Carchano, María José 
Lorente Martínez, Carla 
Maicas Prieto, Sergi 
Mañes Font, Lara María 
Mañez Aliño, Salvador 
Marcilla Díaz, Antonio 
Marhuenda Fluixá, Fernando 
Marí Grafiá, Francisco Rafael 
Marimón Durá, Rafael 
Marín Fernández, Nicolás 
Marín Sáez, Rosa María 
Martín Guerrero, José David 
Martínez Embid, Fernando 
Martínez Folch, José Pascual 
Martínez García, Elena 
Martínez Luciano, Juan Vicente 
Martínez Tur, Vicente Antonio 
Martínez Valle, Ana María 
Maruenda Bataller, Sergio 
Mauri Aucejo, Adela Reyes 
Meneu Borja, Marta 
Mestre Escrivá, María Vicenta 
(Rectora) 
Mifsud Fons, María 
Miguel Dolz, Pablo Joaquín 
Mingarro Muñoz, Ismael José 
Miñarro López, José 
Miralles Martí, Vicent Josep 
Molina Alventosa, Juan Pedro 
Moll Noguera, Rafael 
Moltó Cortés, Juan Carlos 
Moncusí Ferré, Albert 
Monfort Pañego, Manuel 
Monroig Climent, Vicent 
Monrós Fenollosa, María Pilar 
Montaner Pastro, Pilar 
Monterde Bort, Héctor Manuel 
Monterde García-Pozuelo, Juan 
Montesinos Martínez, Josep 
Montesinos Oltra, Salvador 
Montiel Company, José María 
Morales Bruño, Rafael 
Morillas Ariño, Carlos 

Morillo Tena, Pedro 
Musterova, Gabriela 
Nadal Mira, Eric 
Nakdali Kassab, Tasnim 
Navarro Dueñas, Alba 
Navarro Mahiques, Marcos 
Nieto Guerrero, Carles 
Ochando Gómez, Luis Enrique 
Olavarría Iglesia, Jesús 
Oliver Durá, Juan Antonio 
Olmos Benítez, David 
Olmos Ortega, María Elena 
(Secretària General) 
Oltra Albiach, Miquel Àngel 
Orchilles Balbastre, Antoni 
Vicent 
Orellana Alonso, María 
Natividad 
Ortiz Gisbert, Jordi 
Padilla Carmona, Carlos Cecilio 
Palao Gil, Francisco Javier 
Pardo Del Val, Manuela 
Pascual Calaforra, Luis 
Francisco 
Pastor Monsálvez, José Manuel 
Peligi Torres, Joan Guido 
Peraile Cuenca, Carlos Miguel 
Pérez Gisbert, José María 
Pertusa Grau, José Francisco 
Perucho Pla, Manel 
Piles Baldovín, Mireia 
Pla Vall, María Ángeles 
Plaza Penadés, Javier 
Pons Blasco, María Amparo 
Pozo Sánchez, Begoña 
Pozuelo Jiménez, Celia 
Prados Cormán, Paola Lucía 
Pujades Pardo, María 
Pulido Montes, Cristina 
Quinzá Redondo, Jacinto Pablo 
Ramírez Muñoz, Diego 
Ramos López, José 
Ramos Ruiz, Xavi 
Rey Segovia, Ana Clara 
Ribera Añó, Sara 
Rico Vidal, Hortensia 
Ricós Vidal, María Amparo 
Riera López, José Vicente 
Robles Sabater, Ferran 
Roca Ricart, Rafael 
Ródenas López, Manuel 
Rodríguez Llorens, Sergi 
Rodríguez Victoriano, José 
Manuel 
Rodríguez-Madridejos Ortega, 
Vicente 

Royo Ruiz, Isabel 
Rueda Nadal, M. Dolores 
Rueda Pascual, María Silvia 
Ruiz Leal, María José 
Ruiz López, Jonatan 
Sagrado Vives, María Teresa 
Sáiz Lahiguera, Julio 
Sala Ivars, Paula 
Sala Siscar, Josep Vicent 
Salinas Fernández, Bernardino 
Sancerni Beitia, María Dolores 
Sánchez Rodríguez, Yolanda 
Sánchez Royo, Juan Francisco 
Sánchez Torrente, María 
Sanjuán Roca, Borja Jesús 
Santafosta Cerdá, Inmaculada 
Santolaya Ochando, Francisco 
José 
Saval Berenguer, Vicente 
Sempere Rubio, Nuria 
Serra Gómez, Berta 
Signes Pérez, Raquel 
Solá Ruiz, María Fernanda 
Solanes Corella, Ángeles 
Solbes Ibáñez, Isabel 
Soler Álvarez, Fernando 
Soler Descals, Guillem 
Soriano del Castillo, José 
Miguel 
Suay Lerma, Ferran 
Tent Muñoz, Adrià 
Teodoro Peris, José Luis 
Tevar Almiñana, Francisco 
Antonio 
Tierraseca Rodríguez, Jesús 
Torrecillas Martínez, Jacinto 
José 
Torres Asensi, Luis 
Uriol Egido, Carmen 
Valero Aleixandre, María Adela 
Valor Micó, Enric Josep 
Vázquez de Agredos Pascual, 
María Luisa 
Velasco Onrubia, Benjamín 
Verdejo Donat, Julia 
Vicent Casañ, Laura 
Vidal Domínguez, Sergi 
Vidal Moreno, José Rafael 
Vidal Perona, José Jesús 
Vidal Descals, Carlos 
Villacañas de Castro, Luis 
Sebastián 
Villar Aguilés, Alicia 
Yagüe Perales, Rosa María 
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Consell de Govern 2018 

Membres nats:  
Rectora: Maria Vicenta Mestre Escrivá 
Secretària General: Maria Elena Olmos 
Ortega 
Gerent: Juan Vicente Climent Espí. 

Membres designats per la rectora: 
Ernest Cano Cano 
Carles Padilla Carmona 
Maria Adela Valero Aleixandre 
Carlos Hermenegildo Caudevilla 
Joaquín Aldás Manzano 
Isabel Vázquez Navarro 
Juan Luis Gandia Cabedo 
Jorge Hermosilla Pla 
Antonio Ariño Villarroya 
Elena Martínez García 
Maria Dolores Real García 
Mercedes Elizalde Monteagudo 
Fuensanta Doménech Roda 
Maria Vicenta Alandi Palanca 
Joan Pelegí i Torres 

Membres Elegits pel Claustre per i entre el 
PDI claustral el 21/12/2017: 

José Manuel Almerich Silla. 
María José Aradilla Gómez 
José Casaña Granell 
Salvador Castro Mafé 
Pascuala García Martínez 
María José Lorente Carchano 
Sergio Maruenda Bataller 
Juan Luis Monterde García-Pozuelo 
Jesús Olavarría Iglesia 
Miquel Ángel Oltra Albiach 
Jacinto Pablo Quinzá Redondo 

Membres Elegits pel Claustre per i entre el 
personal investigador en formació claustral 
el 21/12/2017 

Membres Elegits pel Claustre per i entre el 
PAS claustral el 21/12/2017: 

Gabriel Aparicio i Pla 
Carlos Javier López Benedi 
Francisco Rafael Marí Grafià 

Membres Elegits per i entre l'Estudiantat 
claustral el 21/12/2017: 

Àlvaro Izquierdo Martín 
Julio Saíz Lahiguera 
Berta Serra Gómez 
David Jiménez Hortelano 
Sergi Vidal Domínguez 

Representants Deganats i Direcció de 
Centres, Instituts Universitaris 
d'Investigació i Departaments: 

Mª Dolores Sancerni Beitia 
Amparo Ricós Vidal 
Roa Maria Bo Bonet 
Antonio Merelles Tormo 
Francisco Javier. Chorro Gascó 
Francisco Javier Palao Gil 
José Manuel Pastor Monsalvez 
Albert Moncusí Ferré 
Paula Marzal Doménech 
Adela Mauri Aucejo 
Juan Carlos Moltó Cortés 
Santiago Noguera Puchol 
Isabel Trapero Gimeno 
Joaquín Martín Cubas 
Silvia Rueda Pascual 

Membres del Consell Social: 
Carlos Alfonso Cuñat 
Lourdes Soriano Cabanes 
Leonor Saíz Amorós 

Raquel Borges Blázquez 
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Consell Social 2018 

President: 
Manuel Broseta Dupré 

Vocals nats:  
Mª Vicenta Mestre Escrivá 
Mª Elena Olmos Ortega 
Juan Vicente Climent Espí 

Vocals triats pel Consell de Govern: 
Jesus Olavarría Iglesia 
Carles Xavier López Benedí 
Mercedes Elizalde Monteagudo 

Vocals en representació d’interessos 
socials: 
Designats per les Corts Valencianes 
Xavier Alfonso Diego 
Alfonso Maldonado Rubio 

Designades pel conseller competent en 
matèria d’universitats 
María Durá Rivas 
Mª José Félix Lavech 

Designat pel conseller competent en 
matèria d’investigació, 
desenvolupament i innovació 
tecnològica 
José Vicente Pons Andreu 

Designada per l’Ajuntament de València 
Neus Fábregas Santana 

Designat per la Diputació de València 
Jorge Rodríguez Gramage 

Designats per les organitzacions 
sindicals 
Paco Molina Balaguer 
José Gil Castellano 
Elvira Ródenas Sancho 

Designats per les organitzacions 
empresarials 
Carlos Alfonso Cuñat 
José Vicente González Pérez 
Leonor Saiz Amorós 

Designada pel Consell de Cambres 
Oficials 
Lourdes Soriano Cabanes 

Designat pels col·legis Professionals 
Juan Manuel Pérez Mira 

Designats pel president del Consell 
Social 
Dionisio Campos San Onofre 

Secretari 
Vicente Boquera Amil 

Sindicatura Universitària de Greuges 2018 
Síndica de Greuges: 
Elena Grau Almero 

Vicesíndic i Vicesíndica:  
Òscar Moreno i Delgado (Estudiant) 
M.ª Consuelo María López (PAS)

Junta Electoral 2018 
Presidenta: 
Gemma Fabregat Monfort 

Secretària: 
Carla Soler Quiles 

Vocals: 
Emilio Iranzo García 
Julián Mota Daza 
Paula Font Casares 
María Jesús Vila Aguilar 
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Comissions assessores: 

Comissió de Professorat 2018 

President: 
Ernest Cano Cano 

Secretària: 
Teresa Bondía Alberola 

Vocals: 
Jordi Vidal Perona 
Adela Mauri Aucejo 
Javier Palao Gil 
Josep Montesinos Martínez 
Amparo Ricós Vidal 
Carmen Bañó Aracil 
Francisco Javier Chorro Gascó 
Joan Carles Moltó i Cortés 
Rosa Bo Bonet 
Antonio Merelles Tormo 
Oscar Barberá Marco 
Mª Dolores Sancerni Beitia 
Antonio Alberola Aguilar 
Juan Monterde García-Pozuelo 
Salvador Llana Belloch 

Albert Moncusí Ferré 
José Manuel Pastor Monsálvez 
Paula Marzal Doménech 
Rafael Marimón Durá 
Julio Jorge Fernández Garrido 
Ángel Felipe Jerez Moliner 
Manel Perucho Pla 
Alicia Villar Aguilés 
Marta Inglés de la Torre 
Luis Sebastián Villacañas de Castro 
Miguel Ángel Silvestre Camps 
Cristina Pulido Montes 
Gerard Blasco i Granell 
Irene Ruíz Fernández 
Rafael Castelló Cogollos 
Amat Sánchez Velasco 
Mª José Monteagudo Soto 

Comissió d’Investigació 2018 

President: 
Hermenegildo Caudevilla, Carlos 

Secretari: 
Sánchez Carmen, Fernando 

Vocals: 
Beneyto Calatayud, Pedro José 
Bohigues Esparza, M. Desamparados 
Duquette, Jacques Robert François 
Frasquet Miguel, Ivana 
García Ruiz, Yolanda Carmen 
Gómez Cabrera, M. Carmen 
Herrero Sendra, Salvador 
Llobera Vila, Mireia 
Moll Noguera, Rafael 

Molla Descals, Alejandro 
Montesinos Mezquita, M. Carmen 
Peiró Velert, Carme 
Pérez Ramos, M. Dolores 
Requena Silvente, Francisco 
Samper García, Paula 
Segura García, Jaume 
Teodoro Peris, José Luis 
Tuñón García de Vicuña, Ignacio 
Utrillas Esteban, M. Pilar 
Vicent Casañ, Laura 
Vives García, Óscar Manuel 
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Comissió d’Estudis de Grau 2018 

Presidenta: 
Isabel Vázquez Navarro 

Secretària: 
Assumpta Marco Pont 

Vocals: 
Ana María Botella Nicolás 
Ricardo Brage Serrano 
Mª Elena Cantarino Súñer 
Gemma Espí López 
Andrés Fernández Alonso 
Celia Fernández Prats 
Dolores Forés Conchell 
Marta García Carrión 

Pascuala García Martínez 
Eduardo García Roger 
Rafael Marimón Durá 
Sergio Maruenda Bataller 
Paula Marzal Doménech 
Juan Carlos Moltó Cortés 
Salvador Montesinos Oltra 
Pedro Pérez Soriano 
Iolanda Porcar i Boix 
Amparo Ruíz Saurí 
Mª Dolores Sancerni Beitia 
Lucía Sanus Vitoria 
Francisco Silva Moreno 

Comissió d’Estudis de Postgrau 2018 

Presidenta: 
Isabel Vázquez Navarro 

Secretària: 
Assumpta Marco Pont 

Vocals: 
Luis Aparicio Bellver 
Rosa Maria Bo Bonet 
Ana María Botella Nicolás 
Ferran Calabuig Moreno 
Omar Cauli 
Estrella Durá Ferrandis 
Gemma Espí López 
Mª Teresa Martínez Pastor 
Rafael Gil Salinas 

Clara Mª Gómez Clarí 
Javier Guardiola García 
Juan Francisco Martínez Pérez 
Vicente Martínez Tur 
Paula Marzal Doménech 
Begoña Milián Medina 
Guillermo Mínguez Espallargas 
Juan Carlos Moltó Cortés 
Albert Moncusí Ferré 
Joan Monterde García-Pozuelo 
Francisco Muñoz Murgui 
Josep Lluis Teodoro Peris 
Mª Dolores Sancerni Beitia 
Mª Luisa Vázquez de Agredos Pascual 
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Comissió de Política Lingüística 2018 

Presidenta: 
Isabel Vázquez Navarro 

Secretari: 
Rafael Castelló cogollos 

Vocals: 
Raquel Signes Pérez 
Juan Carlos Moltó Cortés 
Vicent Miralles i Martí 
Arantza Torrecillas Martínez 
José Manuel Pastor Monsálvez 
Paula Marzal Doménech 
Amparo Pérez Carbonell 
Amparo Ricós Vidal 
Joan Monterde Garcia-Pozuelo 
Antoni Merelles Tormo 
Ferran Suay i Lerma 
Josep Montesinos Martínez 
Joan Rafael Ramos Alfajarín 

M. José Alberola Mateos
M. Victoria García Esteve
Antonio Alberola Aguilar
Albert Moncusí Ferré
Rosa M. Bo Bonet
Fco Javier Palao Gil
Manel Perucho Pla
Fuensanta Doménech Roda
Josep Lluís Canet Vallés
Salvador Llana Belloch
M. Carmen Bañó Aracil
Francisco J. Chorro Gascó
Maria Dolores Sancerni Beitia
Adela Maurí Aucejo
Berta Serra Gómez
Marta Meneu Borja
Sergi Vidal Domínguez
José Luis Corbín García

Comissió d’Estatuts 2018 

President: 
José Ricardo Juan Sánchez 

Secretària: 
Ana María de la Encarnación Valcárcel 

Vocals: 
Jesús Alcolea Banegas 
Javier José Boix Ferrero 
Carlos Vicente Celda Muñoz 
María Elvira Cerver Romero 
María Teresa Collado Martínez 
Miguel Antonio de la Guardia Cirugeda 
Marcel·lí del Olmo Muñoz 
Paula Galindo Chércoles 
Francisco García López 
Ingrid María García Wistädt 
Fernando González Montalt 

María Asunción Hernández Fernández 
Vicent Horcas López 
David López Piquer 
Fernando Martínez Embid 
Pablo Joaquín Miguel Dolz 
Juan Pedro Molina Alventosa 
Eric Nadal Mira 
Marcos Navarro Mahiques 
Javier Plaza Penadés 
Ana Clara Rey Segovia 
Isabel Royo Ruiz 
Ángeles Solanes Corella 
Ferran Suay Lerma 
José Luis Teodoro Peris 
María Luisa Vázquez de Agredos Pascua
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Comitè de Seguretat i Salut 31/12/2018

Presidenta: 
Martínez García, Elena 

Representants institucionals: 
Alberola Aguilar, Antonio  
Alberola Mateos, M.José 
Alfonso Mellado, Carlos 
Aparicio Bellver, Luis 
Asensi Borrás, Celeste 
Atienza González, Francisco 
Bernabeu Ortolá, Regina 
Coscolla Pascual, Laura 
Espuig Peiro, Lucas 
García Testal, Elena 
Mochales San Vicente, Rosa 
Muñoz Sanjosé, Vicente 
Ramírez Martínez, José 
Téllez Plaza, Isabel 
Vidal García, M. José 

Zapata Peral, José Miguel 

Delegats i delegades de prevenció: 
Adame Sánchez, Consolación 
Belda Ferrer, Maribel 
Calvo Ochoa, Carmen 
Celda Muñoz, Carlos 
García Mira, Berta 
García Olcina, Raimundo 
Gómez Sánchez, Lucía 
Granero Torres, José Luis 
Hernández Ortega, Carmen 
López Mora, Frederic 
Pérez Alonso, Manuel 
Pla Piera, Antonio 
Sagrado i Vives, Teresa 
Sánchez Velasco, Amat 
Santos Ortega, Antonio  
Soria García, Juan Miguel 

Junta de Personal Docent i Investigador 2018 
President: 
Amat Sánchez Velasco 

Secretari: 
Frederic V. López Mora 

Delegats i delegades: 
Gloria Berenguer Contri 
Antonio Simón Fuentes 
Julián Sanz Hoya 
J. Ignacio Valenzuela Rios
Amparo Martí Trotonda
Antonio Santos Ortega
Francisco Vicente Pedros
Mª Angeles Bermell Corral

Luz  Martinez  Velencoso  
Consolación Adame Sánchez 
Manuel Pérez Alonso 
Maria Teresa  Martín Morón 
Héctor Monterde i Bort 
Joan Ramón Sanchís Palacio 
Ana Cristina Urquidi Martín 
Ferran Suay i Lerma 
Carmen Calvo Ochoa  
Mª Rosa Peris Sanchis 
José Manuel Rodríguez Victoriano 
Francisco J.Silvestre Donat 
José Roberto Pérez Salom 
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Junta de Personal d’Administració i Serveis 2018 
President: 
Pedro Cabrera Juan 

Secretària: 
Amparo Lluch López 

Delegats i Delegades: 
Luisa Allepuz Olsina 
Rafael Antón de Nalda 
Silvia Arranz Ferré 
José A. Asensio Romero 
M. Isabel Belda Ferrer
Lucía Blanch Sanfederico
María Blasco Ruíz
Xavier Bonet Martí

Carlos Celda Muñoz 
M. Teresa Collado Martínez
Cristina García Ostbye
Laura Esteve González
Carmen Hernández Ortega
Míriam Izquierdo Martínez
Francesc Marí Grafià
José Miguel Gallego Jiménez
José F Martínez Pastor
M. Carmen Mifsut Herrera
Lluís Molina Balaguer
Lluís Pons i Monfort
M. Teresa Sagrado Vives

Comitè d’Empresa 2018

Presidenta: 
María José Monteagudo Soto 

Secretari: 
Mauricio Chisvert Perales 

Delegats i delegades: 
Alexandra Valencia Peris 
Raúl Lorente Campos 
Elena Mut Montalva  
Juan Miguel Soria García 
Mireya Llobera Vila 
Vicente Manuel Claramonte Sanz 
Joan Carles Bernad i García 
Lucía Gómez Sánchez 
Santiago Lorca Nova 

Vicent Horcas López 
Beatriz Llamusi Troisi 
Raimundo García Olcina 
Vanessa Campos Climent 
Vicent Monroig Climent 
Berta Garcia Mira 
Jose Javier Navarro Pérez 
Josep Pérez Soriano 
Consuelo Albir Sánchez 
Maja Seric 
Ana Castelló Ponce 
Francisco Carlos Bueno Camejo 
Antonio Pla Piera 
Jose Luis Granero Torres
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Mesa Negociadora 2018

En representació de la Universitat de 
València: 
Ernest Cano Cano  (president) 
Juan Vicente Climent Espí 
José Ramírez Martínez 
Teresa Bondia Alberola 
Laura Coscolla Pascual (secretària) 

En representació de les treballadores i 
treballadors: 
Representació de la Secció Sindical de 
CCOO: 29,69% 
Representació de la Secció Sindical de 
CGT: 15,62% 
Representació de la Secció Sindical de 
STEPV-IV: 25,00% 
Representació de la Secció Sindical de 
FETE-UGT: 29,69% 
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Distribució per sexe
4.3.

 
dels òrgans de govern i 
representació i càrrecs 

unipersonals
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Distribució per sexe de la representació als òrgans 
de govern i representació 

Distribució per sexe dels òrgans de govern i representació (2018) 

Òrgan Dones Homes % Dones 
Consell de Direcció 7 8 46,7% 

Delegacions del Rector 4 11 26,7% 

Assessors del Rector 1 0 100% 

Claustre 123 163 43% 

Consell de Govern 23 33 41,1% 

Consell Social 9 15 37,5% 

Sindicatura Greuges 2 1 66,7% 

Junta Electoral 4 2 66,7% 

Comissió Professorat 12 22 35,3% 

Comissió d’Estudis de Postgrau 12 13 48% 

Comissió d’Estudis de Grau 14 9 60,9% 

Comissió d’Investigació 11 12 47,8% 

Comissió de Política Lingüística 15 18 45,5% 

Comissió d’Estatuts 10 18 35,7% 

Comitè de Seguretat i Salut 16 17 48,5% 

Junta de PDI 9 14 39,1% 

Junta de PAS 13 10 56,5% 

Comitè d’Empresa 11 14 44% 

Font: Servei d’Anàlisi i Planificació [SAP] 

Distribució per sexe i categoria professional dels membres del 
Claustre (2018) 

Categoria Professional Dones Homes % Dones 
PDI Doctor/a amb Vinculació Permanent (DVP) 55 90 37,9% 

Personal d’Administració i Serveis (PAS) 13 17 43,3% 

Estudiantat 36 38 48,6% 

PDI No Doctor/a o sense Vinculació Permanent (NDoSVP) 16 15 51,6% 

Personal Investigador en Formació (PIF) 3 1 75% 

Personal Institucions Sanitàries Concertades (PISC) 0 2 0% 
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Distribució per sexe dels càrrecs directius unipersonals PDI (2018) 

Càrrec Dones Homes % Dones 
Rector/a de la UV 1 0 100% 

Vicerector/a 4 7 36,4% 

Delegat/da Rector 3 7 30% 

Degà/na 5 11 31,3% 

Vicedegà/na 45 21 68,2% 

Director/a de Secció Departamental 1 4 20% 

Director/a de Departament 22 62 26,2% 

Secretari/a de Departament 37 47 44% 

Secretari/a de Facultat 7 10 41,2% 

Coordinador/a Titulació de Grau 30 25 54,5% 

Coordinador/a de Pràctiques Externes Centre 8 8 50% 

Director/a d’Institut Universitari 5 14 26,3% 

Secretari/a d’Institut Universitari 7 9 43,8% 

Subdirector/a d’Institut Universitari 0 1 0% 

Director/a Institut Confuci de la UV 0 1 0% 

Secretari/a General d’Universitat 1 0 100% 

Vicesecretari/a General d’Universitat 0 12 0% 

President/a de la Comissió d’Estatuts 0 1 0% 

Secretari/a Comissió Estatuts 1 0 100% 

President/a de la Junta Electoral 1 0 100% 

Síndic/a de Greuges 1 0 100% 

Director/a de Servei 4 7 36,4% 

Cap de Secció-Servei 13 6 68,4% 

Conservador/a del Patrimoni Artístic 0 1 0% 

Director/a Centre Documentació Europea 0 1 0% 

Director/a Centre Intern. Gandia de la UV 0 1 0% 

Director/a Parc Científic 0 1 0% 

Director/a Activ/Conserv Col. M. Guerricabeitia 0 1 0% 

Director/a del Col·legi Major-Rector Peset 0 1 0% 

Director/a -Escola Tècnica Superior d’Enginyeria 1 0 100% 

Vicedirector/a Escola Tècnica Superior d’Enginyeria 2 2 50% 

Secretari/ària Escola Tècnica Superior d’Enginyeria 0 1 0% 

Director/a de l’Observatori Astronòmic 0 1 0% 

Cap d’Instrumentació Astronòmica 0 1 0% 

Director/a Revista Mètode 0 1 0% 
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Càrrec Dones Homes % Dones 
Director/a del Jardí Botànic 0 1 0% 

Director/a Taller Audiovisuals 0 1 0% 

Font: Servei RRHH PDI 

Distribució per sexe dels càrrecs directius unipersonals PAS (2018) 

Càrrec Dones Homes % Dones 
Gerent/a 0 1 0% 

Vicegerent/a 2 1 66,7% 

Cap de Servei / Cap Tècnic / Director/a 11 4 73,3% 

Administrador/a de Centre / Administrador/a d’Unitat 30 10 75% 

Font: Servei de RRHH PAS 
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Actuacions de la Sindicatura
de Greuges i gestió de la

4.4.
  

Bústia de suggeriments, 
queixes i felicitacions
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Actuacions de la Sindicatura Universitària de 
Greuges al curs 2017-2018 

Evolució dels expedients per tipus 

Tipus d’expedient 2014-2015 2015-2016 2016-2017 2017-2018 

Consultes 45 31,0% 40 36,7% 38 30,6% 33 30,6% 

Reclamacions 100 69,0% 69 63,3% 86 69,4% 75 69,4% 

Total    145    100% 109 100%    124 100% 108 100% 

Distribució dels expedients per persones afectades 

Col·lectiu Dones Homes Total 
PDI 10 18,2% 14 25,5% 24 21,8% 

PAS 6 10,9% 4 7,3% 10 9,1% 

PIF 0 0,0% 1 1,8% 1 0,9% 

Alumnat 70,9% 65,5% 68,2% 

Llicenciatura/Grau 27 49,1% 27 49,1% 54 49,1% 

Postgrau 9 16,4% 5 9,1% 14 12,7% 

La Nau Gran, Extensió i altres 3 5,5% 4 7,3% 7 6,4% 

Total 55 100,0% 55 100,0% 110 100,0% 

Estat dels expedients 

Estat Nombre d’expedients % 
Desistit 4 3,7% 

No admès 12 11,1% 

Resolt 88 81,5% 

Suspès 2 1,9% 

Derivat 2 1,9% 

Total 108 100,0% 

Tipus de resolució 

Estat Nombre d’expedients % 
Desestimat 18 16,7% 

Desfavorable 47 43,5% 

Favorable 41 38,0% 

Suspès 2 1,9% 

Total 108 100,0% 
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Gestió de la Bústia de suggeriments, queixes i 
felicitacions al curs 2017-2018 

Evolució de les comunicacions per tipus 

Tipus de comunicació 2014-2015 2015-2016 2016-2017 2017-2018 

Suggeriments 136 20,6% 88 11,4% 94 11,9% 97 8,7% 

Queixes 443 67,1% 587 76,1% 595 75,0% 907 81,3% 

Felicitacions 81 12,3% 96 12,5% 104 13,1% 111 10,0% 

Total    660 100%    771 100% 793 100% 1.115 100% 

Distribució de les comunicacions per tipus i causa 

Causa Suggeriments Queixes Felicitacions Total 
Localització 6 6,2% 23 2,5% 1 0,9% 30 2,7% 

Informació 8 8,2% 27 3,0% 16 14,4% 51 4,6% 

Tracte dispensat 3 3,1% 40 4,4% 17 15,3% 60 5,4% 

Gestió 15 15,5% 152 16,8% 25 22,5% 192 17,2% 

Acadèmiques 15 15,5% 346 38,1% 20 18,0% 381 34,2% 

Instal·lacions 17 17,5% 103 11,4% 3 2,7% 123 11,0% 

Altres causes 33 34,0% 216 23,8% 29 26,1% 278 24,9% 

Total 97 100% 907 100% 111 100% 1.115 100% 

Distribució de les comunicacions per col·lectiu d’usuaris 

Col·lectiu Suggeriments Queixes Felicitacions Total 
Alumnat 64 66,0% 756 83,4% 56 50,5% 876 78,6% 

PAS 11 11,3% 54 6,0% 26 23,4% 91 8,2% 

PDI 9 9,3% 55 6,1% 24 21,6% 88 7,9% 

Altres 13 13,4% 42 4,6% 5 4,5% 60 5,4% 

Total 97 100% 907 100% 111 100% 1.115 100% 

Distribució de les comunicacions per sexe 

Sexe Suggeriments Queixes Felicitacions Total 
Dones 54 55,7% 567 62,5% 55 49,5% 676 60,6% 

Homes 43 44,3% 340 37,5% 56 50,5% 439 39,4% 

Total 97 100% 907 100% 111 100% 1.115 100% 
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Posició de la Universitat de València en els 
principals rànquings internacionals universitaris 

A continuació es mostra la classificació de la Universitat de València en els principals rànquings 
universitaris internacionals, en l’última edició de cadascun d’aquests indicadors. Així mateix, s’inclou la 
posició de la UV a nivell europeu i nacional. 

 

Rànquing 
Posició 

món 
Posició 
Europa 

Posició 
Espanya 

Publicació 
institucional 

Publicació 
by subject 

RÀNQUINGS GENERALS 
Academic Ranking of World Universities - ARWU [401-500] [158-195] [8-10] 31-08-2018 18-07-2018 
Times Higher Education - THE [401-500] [198-252] [6-8] 26-09-2018 30-11-2018 
THE - Europe Teaching Rànquings - [76-100] [11-14] 12-07-2018 - 
World University Rankings - QS [561-570] [233-236] [15] 07-06-2018 03-03-2018 
Center of World University Rankings - CWUR 271 103 4 29-05-2018 05-04-2017 
Best Global Universities 264 118 5 30-10-2018 30-10-2018 
Round University Ranking - RUR 501 195 11 11-05-2018 14-05-2018 

RÀNQUINGS DE PRODUCTIVITAT CIENTÍFICA 
National Taiwan University Ranking - NTU 215 87 3 30-08-2018 29-08-2018 
CWTS Leiden Ranking                - recompte complet 224 86 4 21-05-2018 25-05-2018 
                                                 - recompte fraccionari 253 84 5 21-05-2018 25-05-2018 
nature INDEX- AC                       - recompte complet 168 67 3 07-06-2018 08-06-2018 
                                                 - recompte fraccionari 265 85 4 07-06-2018 08-06-2018 
University Ranking by Academic Performance URAP 210 95 3 31-01-2018 25-07-2018 
Scimago Institutions Ranking - Higher Education  348 126 7 20-09-2018 - 
Incites - Essencial Science Indicators        - per cites 322 - 3 21-03-2018 21-03-2018 
                                                               - per articles 300 - 4 21-03-2018 21-03-2018 
Reuters Top 100 most innovative universities - 100 5 04-05-2018 - 

RÀNQUINGS TEMÀTICS 
GreenMetric Ranking of World Universities 112 50 10 19-12-2018 - 
Webometrics Ranking of World Universities 189 58 2 30-07-2018 - 
TRANSPARENT RANKING: Top Universities by
Google Scholar Citations 

101 16 1 03-07-2018 - 

uniRank University Ranking™ 203 42 3 18-04-2018 - 
uniRank Facebook University™ - - 9 18-04-2018 - 
uniRank Twitter University™ - - 7 18-04-2018 - 
QS Employability Rankings  [301-500] [121-198] [13-14] 11-09-2018 - 
ARWU of Sport Science Schools and Departments [201-300] [90-120] [8-13] 11-04-2018 - 
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Posició de la Universitat de València en els 
rànquings internacionals per matèries i àrees de 

coneixement 
A continuació es presenta la classificació de la Universitat de València en les últimes edicions dels 
principals rànquings internacionals per matèria o àrea de coneixement. 

ARWU - Global Ranking of Academic Subjects (GRAS) 
Subject Món Espanya València 
Medicina Clínica 201-300 3-5 1 
Comunicació 201-300 4-8 1
Enginyeria Elèctrica i Electrònica 201-300 5-9 1 
Ciències Ambientals i Enginyeria 201-300 5-9 1 
Ciències dels Materials 401-500 12-13 3 
Ciència Energètica i Enginyeria 151-200 1-4 1-2
Física 151-200 3-7 1
Gestió 201-300 7-12 1-2
Ciències Polítiques 301-400 7-9 1 
Matemàtiques 201-300 6-11 1-2
Educació 201-300 2-5 1
Nanociència i Nanomaterials 201-300 5-7 1 
Odontologia 201-300 5-9 1
Psicologia 301-400 6-8 1
Química 151-200 3-5 1
Salut Pública 101-150 3 1 
Tecnologia Mèdica 201-300 5-6 1 
Teledetecció 13 1 1
Turisme 51-75 3-4 2
Instrumentació Científica i Tecnològica 101-150 5-7 2 
Ciències Biològiques 201-300 3-4 1 
Farmàcia i Ciències Farmacèutiques 151-200 4-6 1 
Enginyeria Química 201-300 6-16 2-3
Administració d'Empreses 101-150 1-3 1 
Ambient / Ecologia 201-300 4-9 1 
Biologia Humana 201-300 3-6 1 
Ciència i Tecnologia dels aliments 25 1 1 
Biotecnologia 201-300 4-5 1
Ciències Atmosfèriques 201-300 7-11 1 
Ciències de la Terra 301-400 7-11 1 
Economia 201-300 6-9 1-2
Ciències Agrícoles 101-150 6-8 2 

Best Global Universities Rankings by Subject 
Subject Món Espanya València 
Ciències Socials i Salut Pública 364 10 1 
Biologia i Bioquímica 324 6 1 
Ciències de Plantes i Animals 249 8 1 
Neurociència i Comportament 290 8 1 
Economia i Negocis 189 4 1 
Física 135 3 1
Ciències Agrícoles 22 1 1 
Medicina Clínica 230 4 1 
Ambient / Ecologia 245 6 1 
Química 169 3 1
Biologia Molecular i Genètica 283 6 1 
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Incites Essential Sicence Indicators (ESI) by fields  
Per citacions Per articles 

Subject Món Espanya València Món Espanya València 
Ambient / Ecologia 368 12 1 317 9 1 
Biologia i Bioquímica 505 10 1 467 8 1 
Biologia Molecular i Genètica 550 14 1 521 15 1 
Ciències Agrícoles 106 6 2 163 9 2 
Ciències de Plantes i Animals 347 11 2 340 9 2 
Ciències dels Materials 557 15 2 717 20 3 
Ciències Socials 486 9 1 309 7 1 
Economia i Negocis 270 4 1 107 1 1 
Enginyeria 800 32 2 835 28 3
Farmacologia i Toxicologia 310 6 1 286 5 1 
Física 149 4 1 145 3 1
Geociències 421 12 1 445 8 1
Medicina Clínica 456 7 1 466 7 1 
Microbiologia 353 7 1 239 5 1
Neurociència i Comportament 525 13 1 472 10 1 
Psiquiatria / Psicologia 269 4 1 173 3 1 
Química 157 4 1 165 4 1

CWTS Leiden Ranking by fields 

Per recompte complet Per recompte fraccionari 
Field Món  Espanya València Món  Espanya València 
Ciències Biomèdiques i de la salut 272 5 1 276 4 1 
Ciències de la Vida i de la Terra 211 5 1 188 6 2 
Ciències Físiques i enginyeria 170 4 1 259 7 2 
Ciències Socials i humanitats 182 3 1 172 2 1 
Matemàtiques i Ciències de la Computació 332 13 2 353 16 2 

nature INDEX by subject 

Per Ac Per FC 
Subject Món  Espanya València Món  Espanya València 
Ciències de la Terra i Medi Ambient >100 20 1 >100 28 1 
Ciències de la Vida >100 7 1 >100 4 1 
Física >100 2 1 >100 4 1
Química >100 5 1 >100 3 1

National Taiwan University Ranking (NTU) 

Subject Món Espanya València 
Medicina Clínica 237 3 1 
Enginyeria 351-400 10-12 2
Ciències Socials 298 5 1 
Ciències Naturals 136 3 1 
Ciències de la Vida 301-350 6 1 
Agricultura 126 3 1
Matemàtiques 243 10-11 2
Geociències 228 6 1

 160 3 1 
 351-400 18-20 3 

144 2 1
 188 3 1 
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Subject Món Espanya València 
Química 132 3 1
Enginyeria Elèctrica 296 9 2 
Enginyeria Civil 451-500 19 3 
Ciències dels Materials 301-350 7-8 1 
Ciències de Plantes i Animals 276 9 2 
Ciències de la Computació 351-400 17-19 2 
Enginyeria Mecànica 401-450 13 2 
Ciències Agrícoles 47 1 1 

QS World University Rankings by Subject 

Subject Món Espanya València 
Ciències Socials i de Gestió 252 9 1 
Enginyeria i Tecnologia 451-500 15-16 2 
Arts i Humanitats 276 9 1 
Ciències Naturals 158 5 1 
Ciències de la Vida i Medicina 270 5 1 
Química 151-200 5 1
Psicologia 151-200 4-6 1
Física i Astronomia 151-200 4-5 1 
Matemàtiques 301-350 11-12 1-2
Farmàcia i Farmacologia 151-200 5-7 1 
Medicina 251-300 6 1
Estadística i Investigació Operativa 151-200 6-8 1-2
Enginyeria Elèctrica i Electrònica 351-400 9-10 2 
Educació 201-250 7-8 1
Econòmiques i Econometria 251-300 8 1 
Dret 201-250 8-10 1
Ciències Biològiques 301-400 5-8 1 
Comptabilitat i Finances 151-200 4-8 1 
Estudis de Negocis i Administració 201-250 5-9 1 
Agricultura i Ciències forestals 151-200 10-11 2 
Ciències Ambientals 251-300 9-10 2 

RUR Subject Rànquings 

Subject Món Espanya València 
Subject Món Es
Ciències Socials 456 13 1 
Ciències Naturals 291 8 1 
Medicina 371 10 1
Ciències de la Vida 398 14 2 
Humanitats 397 16 1

THE - World University Rankings by subject 

Subject Món Espanya València 
Arts i Humanitats 301–400 9-15 1 
Ciències de la Computació 501–600 16-25 2-4
Enginyeria i Tecnologia 301–400 5-10 1-3
Clínica, Preclínica i de Salut 301–400 6-9 1 
Economia 401–500 11-17 3
Ciències Socials 501–600 14-22 2 
Educació 401+ 21-25 2-3
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Subject Món Espanya València 
Dret 151+ 5-6 1 
Física 301–400 6-8 1 
Psicologia 176–200 4-5 1 
Ciències de la Vida 301–400 5-7 1 

 

URAP Field based Rànquing 

Field Món Espanya València 
Negocis 115 1 1 
Enginyeria Elèctrica i Electrònica 233 7 2 
Zoologia 150 2 1 
Tecnologia 314 11 2 
Psicologia i Ciències Cognitives 249 7 1 
Psicologia 213 5 1 
Odontologia 166 4 1 
Neurociències 323 9 2 
Economia 137 4 1 
Astronomia i Astrofísica 91 4 1 
Biologia Molecular i Genètica 322 6 1 
Ciències Ambientals 160 3 1 
Ciències Biològiques 262 7 1 
Ciències de la Informació i la Computació 508 25 2 
Ciències de la Terra 241 6 1 
Física 133 4 1 
Matemàtiques 233 11 2 
Ciències Mèdiques i de la Salut 254 3 1 
Estudis en la Societat Humana 344 9 1 
Comerç, Gestió, Turisme i Serveis 119 1 1 
Nanociència i Nanomaterials 343 8 2 
Educació 216 3 1 
Enginyeria 265 10 2 
Enginyeria Ambiental 201 8 1 
Enginyeria d'Aliments 26 2 1 
Enginyeria dels Materials 379 11 2 
Enginyeria Química 379 11 2 
Farmacologia 152 4 1 
Geologia 269 7 1 
Història 132 6 1 
Llengua, Comunicació i Cultura 280 8 1 
Química 140 3 1 
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Acords del Consell de Govern de la Universitat de 
València 2018 

ACGUV Data 
sessió 

Punt 
O.D. Acord Data 

execució Destinatari 

1 30/1/18 1 Aprovar l’acta del Consell de Govern de 19 de 
desembre de 2017 amb modificacions. 31/1/18 Sec. Gral.  

2 30/1/18 15 
Proposar al Consell Social l’aprovació de l’acord 
d’abonament del 100% de la carrera professional  
del PAS de la Universitat de València 

2/2/18 
Núm. eix: 4931 
Consell Social 
Núm. eix: 4930 
Gerent 

3 30/1/18 3 

Donar suport a les reivindicacions del col·lectiu 
de professorat associat i a la carta que el rector 
adreça a l’honorable conseller d’Educació, 
Investigació, Cultura i Esport, a propòsit de la 
vaga convocada per aquest col·lectiu 

7/2/18 

Núm. eix: 5793 
Rectorat 
Núm. eix: 5796 
President Mesa 
Negociadora 

4 30/1/18 4 

Aprovar l’inici de l’expedient per a l’elaboració 
del pla d’estudis del màster interuniversitari en 
Economia UJI-UV i el nomenament de la seua 
CEPE 

5/2/18 
Núm. eix: 5172 
Cap Servei 
Estudiants 

5 30/1/18 5 
Aprovar el nou títol de màster universitari en 
Nous Periodismes, Comunicació Pública i 
Societat del Coneixement per la UV 

2/2/18 
Núm. eix: 4933 
Cap Servei 
Estudiants 

6 30/1/18 6 Concedir premis extraordinaris de màster, curs 
2016/17 5/2/18 

Núm. eix: 5172 
Cap Servei 
Estudiants 

7 30/1/18 8 

Aprovar el programa de doble titulació del grau 
en Negocis Internacionals/International Business 
per la University North Florida i autoritzar la 
signatura del conveni corresponent 

Ídem Ídem  

8 30/1/18 9 

Autoritzar la Gerència al pagament, amb 
caràcter de bestreta, de les retribucions 
addicionals del professorat universitari per a 
l’any 2018 

6/2/18 
Núm. eix: 5438 
Cap Servei 
RRHH PDI 

9 30/1/18 10 

Autoritzar la signatura del conveni de 
col·laboració amb el BBVA Research, per al 
desenvolupament de l’estudi: El Análisis de los 
efectos de los shoks fiscales y financieros en la 
Economía Española 

2/2/18 
Núm. eix: 5067 
V. Investigació i 
Política Científica 

10 30/1/18 10 Autoritzar la signatura del conveni de 
col·laboració amb la Fundació Parc Científic Ídem Ídem  

11 30/1/18 10 
Autoritzar la signatura del conveni de 
col·laboració amb la societat Innsomnia 
Accelerator, S.L. 

Ídem Ídem  

12 30/1/18 10 
Autoritzar la signatura del conveni de 
col·laboració amb Intelema Relaciones Humanas 
Inteligentes, S.L. 

Ídem Ídem  

13 30/1/18 10 Autoritzar la signatura del conveni de 
col·laboració amb No Spoon Tech Lab, S.L. Ídem Ídem  

14 30/1/18 10 
Autoritzar la signatura del conveni de 
col·laboració amb la Red Internacional de 
Educación para el Trabajo (RIET) 

Ídem Ídem  

15 30/1/18 10 
Autoritzar la signatura del conveni marc de 
col·laboració amb la Universidad Anáhuac 
México 

5/2/18 
Núm. eix: 5264 
V. Internacionalit- 
zació i Coop. 

16 30/1/18 10 
Autoritzar la signatura del conveni marc de 
col·laboració amb la Adama Science and 
Technology University (Etiòpia) 

Ídem Ídem  
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ACGUV Data 
sessió 

Punt 
O.D. Acord Data

execució Destinatari

17 30/1/18 10 
Autoritzar la signatura del conveni marc de 
col·laboració amb la Institute of Europe of 
Russian Academy of Sciences (Rússia) 

Ídem Ídem 

18 30/1/18 10 
Autoritzar la signatura del conveni marc de 
col·laboració amb la Universidad de Santiago de 
Chile 

Ídem Ídem 

19 30/1/18 10 
Autoritzar la signatura del conveni marc de 
col·laboració amb l’Instituto Tecnológico de 
Santo Domingo –Intec (República Dominicana) 

Ídem Ídem 

20 30/1/18 10 

Autoritzar la signatura del conveni amb 
l’Ajuntament de València per a la regularització 
patrimonial d’immobles d’ambdues 
Administracions 

Ídem 
Núm. eix: 5170 
V. Economia, Infr.
i TIC

21 30/1/18 10 
Autoritzar la signatura del conveni marc de 
col·laboració amb el Consell de la Joventut de la 
Comunitat Valenciana 

Ídem 
Núm. eix: 5266 
Delegat del rector 
per a estudiants 

22 30/1/18 11 
Aprovar l’informe de la Bústia de Suggeriments, 
Queixes i Felicitacions de la Universitat de 
València, curs 2016/2017 

Ídem 
Núm. eix: 5267 
V. Participació i
Proj. Territorial

23 30/1/18 12 

Autoritzar la signatura del contracte: Servei de 
neteja respectuós amb el medi ambient i la salut 
laboral de diverses dependències de la UV, per 
un valor de 22.624.995,92 euros 

Ídem 

Núm. eix: 5269 
Cap Servei de 
Contractació 
Administrativa 

24 30/1/18 13 

Prendre coneixement de la declaració 
d’emergència de les obres de demolició de la 
superfície de rajola caravista de la zona nord de 
la façana de l’edifici de serveis del Campus de 
Tarongers, que recau sobre la rampa d’accés de 
vehicles a l’edifici i reposició de la part de la 
façana afectada, per un import estimat de 
80.842,94 euros 

Ídem Ídem 

25 30/1/18 14 

Autoritzar l’adjudicació d’acords marc per a la 
realització d’obres de reparació, ampliació i 
millora de la UV per imports de fins a 500.000 
euros (IVA exclòs) 

Ídem Ídem 

26 27/3/18 1 Aprovar l’acta del consell de govern de 30 de 
gener de 2018. 27/3/18 Secretaria Gral. 

27 27/3/18 3 

Sol·licitar a la Univers. Politècnica de València la 
pròrroga de comissió de serveis per al prof. 
Ramon Esteban Romero, per a prestar serveis a 
la Universitat de València fins al dia 30-9-18 

10/4/18 Núm. eix: 14404 
Servei RRHH PDI 

28 27/3/18 4 

Aprovar l’oferta de grau i màster oficial, curs 
2018-2019 i delegar en el vicerector d’Ordenació 
Acadèmica i Professorat les modificacions 
posteriors de les quals informarà al Consell de 
Govern 

Ídem Núm. eix: 14401 
Servei RRHH PDI 

29 27/3/18 5 

Aprovar la convocatòria de dues places de 
professorat contractat doctor per a l’estabilització 
d’investigadors/es del programa Ramon i Cajal, 
corresponent a l’OPE 2017 i informar 
favorablement el seu perfil i tribunal 

Ídem Núm. eix: 14404 
Servei RRHH PDI 

30 27/3/18 6 Aprovar el calendari acadèmic, curs 2018-2019 Ídem Núm. eix: 14402 

31 27/3/18 7 Aprovar l’oferta de d’accés a les titulacions de 
grau i màster oficial de la UV, curs 2018/19 Ídem Ídem 

32 27/3/18 8 

Autoritzar la signatura del conveni de 
col·laboració amb el Servicio Español para la 
Internacionalización de la Educación (SEPIE), 
per a la implementació de les mestries del 
programa Bec.Ar 

Ídem 
Núm. eix: 14396 
V. Estudis
Postgrau
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ACGUV Data 
sessió 

Punt 
O.D. Acord Data

execució Destinatari

33 27/3/18 8 
Autoritzar la signatura del conveni marc de 
col·laboració amb la Comisión Nacional de los 
Mercados y la Competencia 

Ídem 
Núm. eix: 14387 
V. Investigació i
Pol. Científica

34 27/3/18 8 

Autoritzar la signatura del conveni de cooperació 
amb l’Institut Valencià d’Investigacions Agràries, 
pel que s’estableix un marc de regulació per a la 
creació i funcionament de la unitat mixta 
d’investigació “Gestión Biotecnológica de 
Plagas” 

Ídem Ídem 

35 27/3/18 8 

Autoritzar la signatura del conveni de 
col·laboració amb el Ministerio de Educacion, 
Cultural y Deporte, per a la digitalització 3D de 
col·leccions d’arqueologia maia del Museu 
d’Amèrica 

Ídem Ídem 

36 27/3/18 8 
Autoritzar la signatura del conveni de 
col·laboració amb E-Medika Chambers 
(Biobarica) i la Fundació FIVAN 

Ídem Ídem 

37 27/3/18 8 
Autoritzar la signatura del conveni de 
col·laboració amb el Grupo Español de 
Pacientes con Cáncer 

Ídem Ídem 

38 27/3/18 8 
Autoritzar la signatura del conveni de 
col·laboració amb l’Associació Paisaje Cultural 
de la Vid y el Vino, Territorio Bobal 

Ídem Ídem 

39 27/3/18 8 

Autoritzar la signatura del conveni de 
col·laboració amb l’Agència Valenciana de 
Seguretat i Resposta a les Emergències, per al 
desenvolupament de l’activitat investigadora 
relacionada amb el risc d’inundacions 

Ídem Ídem 

40 27/3/18 8 

Autoritzar la signatura del conveni de 
col·laboració amb la Facultad Latinoamericana 
de Ciencias Sociales - Programa Uruguay 
(Uruguay) 

Ídem 
Núm. eix: 14409 
Servei Relacions  
Internacionals 

41 27/3/18 8 
Autoritzar la signatura del conveni de 
col·laboració amb la Universidad Piloto de 
Colombia 

Ídem Ídem 

42 27/3/18 8 
Autoritzar la signatura del conveni de 
col·laboració amb la Universidad Pedagógica 
Nacional (Colombia) 

Ídem Ídem 

43 27/3/18 8 
Autoritzar la signatura del conveni marc de 
col·laboració amb la EAPN Comunitat 
Valenciana-Xarxa per la Inclusió 

Ídem 
Núm. eix: 14407 
V. Participació i
Proj. Territorial

44 27/3/18 8 
Autoritzar la signatura del conveni marc de 
col·laboració amb l’ajuntament de Gata de 
Gorgos 

Ídem Ídem 

45 27/3/18 8 
Autoritzar la signatura del conveni marc de 
col·laboració amb la Fundación Secretariado 
Gitano de la Comunidad Valenciana 

Ídem Ídem 

46 27/3/18 8 

Autoritzar la signatura del conveni de 
col·laboració amb la Diputación de València, per 
a la realització dels programes Europes 
Menudes, Festival Serenates i Festival La 
Cabina 

Ídem Núm. eix: 14398 
V. Cultura

47 27/3/18 8 

Autoritzar la signatura del conveni de 
col·laboració amb la Generalitat Valenciana, 
mitjançant la Vicepresidència i la Conselleria 
d’Igualtat i Polítiques Inclusives, per al foment 
d’activitats en matèria d’igualtat en la diversitat 
per a l’exercici 2018 

Ídem 
Núm. eix: 14395 
Delegat del rector 
per a estudiants. 

 

Aprovar la correcció d’errors de l’ACGUV 
327/2017, de 19 de desembre sobre aprovació 
del procediment de progressió dins del sistema 
de carrera professional 

Ídem 
Núm. eix: 14391 
Vicegerent RRHH 
I Organ. Administ 
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ACGUV Data 
sessió 

Punt 
O.D. Acord Data

execució Destinatari

49 27/3/18 10 Aprovar proposta de comptes anuals, 2017 
27/3/18 

28/3/18 

Núm. eix: 43128 
Consell Social 
Núm. eix: 13344 
Servei Comptab. 
i Pressupost 

50 27/3/18 11 
Aprovar la distribució de crèdit per a 
funcionament ordinari de centres, departaments i 
instituts universitaris, 2018 

10/4/18 
Núm. eix: 14386 
Servei Comptab. 
i Pressupost 

51 27/3/18 12 
Aprovar la distribució de la partida 
pressupostària per a l’adquisició d’equipament 
de laboratoris docents, 2018 i normes de gestió 

Ídem Ídem 

52 27/3/18 13 
Aprovar la distribució de la partida 
pressupostària de recursos de suport a la 
docència, 2018 

Ídem Ídem 

53 27/3/18 14 Aprovar proposta de tarifes d’activitats del 
Museu de la UV d’Història Natural Ídem 

Núm. eix: 14384 
Consell Social 
Núm. eix: 14886 
V. Cultura i
Igualtat

54 27/3/18 15 

Aprovar el contracte de cessió de drets de 
reproducció i comunicació pública per a la seua 
emissió per RTVE en el programa La aventura 
del saber 

Ídem 

Núm. eix: 14388 
Servei 
d’Investigació 
Núm. eix: 14390 
Taller 
d’Audiovisuals 

55 24/4/18 1 Aprovar l’acta del Consell de govern de 27 de 
març de 2018 24/4/18 Sec. Gral. 

56 24/4/18 3 

Proposar al Patronat de la Fundació Gral. de la 
UVEG nomenament de membres de la 
comunitat universitària com a representants de 
la Universitat en la Fundació Gral. 

25/4/18 

3/5/18 

Núm. eix: 18028 
Gabinet Rectorat 
Núm. eix: 18444 
Fundació Gral. 

57 24/4/18 4 
Donar suport a la candidatura de la prof. Maria 
Angeles Duran Heras, per al Premi Nacional de 
Sociologia i Ciència Política, 2018 

27/4/18 
Núm. eix: 17737 
V. Cultura i
Esport

58 24/4/18 5 Modificar el Reglament de Selecció de PDI de la 
UV Ídem Núm. eix: 17735 

Servei RRHH PDI 

59 24/4/18 6 
Aprovar la transformació de places per a la 
promoció del professorat de la UV en les 
diferents categories, durant el curs 2018-2019 

Ídem Ídem 

60 24/4/18 7 

Aprovar la convocatòria i informar favorablement 
sobre els perfils i tribunals de les places de 
professorat contractat doctor i professorat 
funcionari, per a la promoció del professorat 
durant el curs 2018-2019 

Ídem Núm. eix: 17734 
Servei RRHH PDI 

61 24/4/18 8 
Aprovar la dotació de 10 places de professorat 
TU dins del programa d’estabilització del 
professorat associat 

Ídem Núm. eix: 17732 
Servei RRHH PDI 

62 24/4/18 9 

Aprovar la convocatòria de 8 places vacants de 
professorat TU, adscrites a àrees de 
coneixement que presenten situacions greus de 
plantilla. 

Ídem Ídem 

63 24/4/18 10 

Aprovar la convocatòria i informar favorablement 
sobre els perfils i tribunals de places per a 
l’estabilització del personal investigador doctor 
que ha finalitzat el programa Ramon i Cajal, 
corresponent a l’Oferta pública d’ocupació 2017 

Ídem Ídem 

64 24/4/18 11 Aprovar la transformació, confirmació o
amortització de places vacants Ídem Ídem 

65 24/4/18 12 
Aprovar l’acord sobre dedicació docent 
presencial màxima del PDI a temps complet de 
la UV, aplicable des del curs 2017/2019 

Ídem Ídem 
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66 24/4/18 15 

Aprovar l’acord pel que s’estableixen els 
certificats de coneixement de valencià que 
expedeix el SPL de la UV i les equivalències 
d’altres títols, diplomes i certificats 

Ídem 
Núm. eix: 17731 
V. Estudis i Pol.
Lingüística

67 24/4/18 16 

Autoritzar la signatura del conveni marc de 
col·laboració amb el Centro de Investigación y 
Asistencia en Tecnología y Diseño del Estado de 
Jalisco, A.C. y la Fundació per al Foment de la 
Investigació Biomèdica de la Comunitat 
Valenciana 

Ídem 
Núm. eix: 17340 
V. Innovació i
Transferència

68 24/4/18 16 

Autoritzar la signatura del conveni de 
col·laboració amb la Generalitat a través de la 
Conselleria de Justícia, Administració Pública, 
Reformes Democràtiques i Llibertats Públiques, 
per al desenvolupament de la càtedra 
universitària d’Aplicacions de Metodologies 
Estadístiques, Econòmiques i d’Aprenentatge 
Automàtic per la Detecció de Delictes Financers i 
Blanqueig de Capitals, Càtedra Deblanc 

Ídem Ídem 

69 24/4/18 16 

Autoritzar la signatura del conveni de 
col·laboració amb l’Asociación Sistemas de 
Organización Local para el Impulso de las 
Economias Biomediterráneas 

Ídem Ídem 

70 24/4/18 16 

Autoritzar la signatura del conveni de 
col·laboració amb la Università degli Studi 
Federico II di Napoli per al desenvolupament del 
programa de doctorat en Ciències d’Alimentació 
de la UV i del programa de doctorat en 
Nutracéuticos, Alimentos Funcionales y Salud 
Humana de la Univ. Federico II 

Ídem 
Núm. eix: 17730 
V. Estudis i Pol.
Lingüística

71 24/4/18 16 
Autoritzar la signatura del conveni de 
col·laboració amb la Universidad de Ibagué 
(Colombia) 

Ídem Ídem 

72 24/4/18 17 Modificar el reglament de règim intern de la 
Facultat de Ciències Biològiques Ídem 

Núm. eix: 17727 
Degana Fac. C. 
Biològiques 

73 24/4/18 17 Modificar el reglament de règim intern de la 
Facultat de Geografia i Història Ídem 

Núm. eix: 17726 
Degà Facultat 
Geografia i Hist. 

74 24/4/18 17 Modificar el reglament de règim intern de la Fac. 
Dret Ídem Núm. eix: 17723 

Degà Fac. Dret 

75 24/4/18 17 Modificar el reglament de règim intern del 
departament de Fisioteràpia Ídem 

Núm. eix: 17721 
Dtor. Dept. 
Fisioteràpia 

76 24/4/18 18 

Habilitar per a la sol·licitud, ús i custòdia de 
certificats electrònics del tipus d’entitat: M. 
Vicenta Mestre, Mª Adela Valero, Carles Padilla, 
Carlos Hermenegildo i Mª Dolores Real. Renovar 
l’habilitació al gerent i a Isabel Vázquez 

26/4/18 Sec. Gral. 

76bis 24/4/18 18bis 
Designar la rectora Mª Vicenta Mestre Escrivà 
com a representant de la UV en la Fundació 
Parc Científic 

Ídem 

3/5/18 

Núm. eix: 18028 
Rectorat 
Núm. eix: 18448 
Fundació Parc 
Científic 

77 24/4/18 19 

Informar favorablement la proposta de preus 
públics de l’Escola d’Estiu “La Nau dels Xiquets i 
les Xiquetes”, l’Escola d’Estiu “La Nau Jove” i els 
preus del Servei d’Informàtica 

25/4/18 

Núm. eix: 17124 
Cap del Servei de 
Comptabilitat i 
Pressupost. 
Núm. eix: 17126 
Consell Social 

 
Proposar al Consell Social la modificació 
pressupostària de disposició de romanent de 
tresoreria genèric de l’exercici 2017, per un 

27/4/18 

3/5/18 

Núm. eix: 17719 
Consell Social 
Núm. eix: 18447 

Informe de gestió 2018
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import de 14.444.223, 66 euros Servei Comptab. 
i Pressupost 

79 29/5/18 1 Aprovar l’acta del consell de govern de 24 d’abril 
de 2018 29/5/18 Secretaria Gral. 

80 29/5/18 3 Concedir la Medalla de la UV al Dr. Esteban 
Morcillo Sánchez 31/5/18 Núm. eix: 23945 

Rectorat 

81 29/5/18 4 Concedir la Medalla de la UV a l’Orquestra de 
València Ídem 

Nªeix:23863 
V.Rector Cultura
Núm. eix: 23864
Rectorat

82 29/5/18 4 Concedir la Medalla de la UV al dramaturg José 
Sanchis Sinisterra Ídem Ídem 

83 29/5/18 5 
Modificar la Normativa sobre dedicació docent 
del PDI a temps complet de la UV, aprovada per 
ACGUV 80/2017 de 26 d’abril 

Ídem 
Núm. eix: 23928 
Servei de RRHH 
PDI 

84 29/5/18 6 
Aprovar els criteris per atendre situacions 
conjunturals de plantilla durant el curs acadèmic 
2018-2019. Criteris de reducció de docència 

Ídem Ídem 

85 29/5/18 7 

Modificar l’acord del consell de govern 61/2018, 
de 24 d’abril, sobre dotació de professorat titular 
d’universitat dins del programa d’estabilització de 
professorat associat 

Ídem Núm. eix: 23930 
Servei RRHH PDI 

86 29/5/18 8 

Aprovar la convocatòria i informar favorablement 
sobre els perfils i tribunals de les places de 
professorat titular universitari (vacants 
convocades per necessitats docents i places 
dotades dins del programa d’estabilització de 
professorat associat) 

Ídem Ídem 

87 29/5/18 9 

Aprovar la dotació de places de professorat 
ajudant doctor a les àrees de coneixement 
deficitàries, segons la proposta de criteris 
d’assignació de places de professorat ajudant 
doctor del curs 2018-2019 

Ídem Ídem 

88 29/5/18 10 

Aprovar la transformació de la plaça d’ajudant 
doctor assignada per al curs 2018-2019 a l’àrea 
de coneixement de Periodisme en una plaça de 
titular d’universitat per a la seua cobertura 
mitjançant comissió de serveis. 
Sol·licitar a la Universitat de Castella-La Manxa 
comissió de serveis, per al curs 2018-2019, a 
favor del prof. Antonio Laguna Platero, TU d’eixa 
universitat, per a prestar els seus serveis a la 
Universitat de València 

1/6/18 Núm. eix: 23947
Servei RRHH PDI 

89 29/5/18 11 

Aprovar el canvi d’adscripció de la plaça 
num.4882 de l’àrea de coneixement de Didàctica 
i Organització Escolar, adscrita a la Facultat de 
Magisteri, ocupada per la prof. ajudant doctora 
Miriam Abiétar López, a la Facultat de Filosofia i 
C. Educació

Ídem Ídem 

90 29/5/18 11 

Aprovar el canvi d’adscripció de la plaça núm. 
545 de l’àrea de coneixement de Didàctica i 
Organització Escolar, adscrita a la Facultat de 
Magisteri, ocupada per la prof. Titular 
d’universitat Mª Amparo Calatayud Salom, a la 
Facultat de Filosofia i C. Educació 

Ídem Ídem 

91 29/5/18 11bis 

Aprovar l’acord de millora de condicions laborals 
del professorat associat de la UV, segons el 
document que va aprovar la Mesa Negociadora 
de 26 de març de 2018 

29/5/18 Núm. eix: 23317
Gerent 

92 29/5/18 12 Aprovar el programa de doble titulació de màster
en Enginyeria Química amb la Universitat de 1/6/18 Núm. eix: 23953

Servei Estudiants 
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Gènova i autoritzar la signatura del conveni 
corresponent 

93 29/5/18 12bis 

Aprovar el programa de doble titulació de grau 
en Administració i Direcció d’Empreses amb la 
Universitat degli studi di Brescia i autoritzar la 
signatura del conveni corresponent 

Ídem Ídem 

94 29/5/18 13 

Aprovar l’inici de l’expedient per a l’elaboració 
del títol de graduat/da en Business Intelligence 
and Analytics (GBI&A) per la Universitat de 
València, adscrit a la Facultat d’Economia i el 
nomenament de la CEPE corresponent 

Ídem Ídem 

95 29/5/18 14 

Aprovar l’acord de col·laboració entre la 
Fundació Mundo Ruso i la Universitat de 
València. Estudi General, per a la creació d’un 
Centre Rus a la Universitat de València 

Ídem 
Núm. eix: 23946 
V. Internacional.
i Cooperació

96 29/5/18 15 

Autoritzar la participació de la UV en la Fundació 
Comunitat Valenciana-Regió Europea (FCVRE) 
sempre que no comporte obligacions ni 
compromisos econòmics 

7/6/18 
Núm. eix: 26026 
Daría Terradez 
FCVRE 

97 29/5/18 16 

Aprovar, per a la seua subscripció, el conveni de 
col·laboració amb la Fundación de la Comunitat 
Valenciana Centro de Estudios Ambientales del 
Mediterráneo, per a la implantació d’una estació 
GNSS i un ceilometre 

4/6/18 
Núm.24681 
V. Innovació i
Transferència

98 29/5/18 16 

Aprovar, per a la seua subscripció, el conveni de 
col·laboració amb la Diputació Provincial de 
València, per a la realització en diferents 
municipis de la província d’accions formatives i 
culturals denominades Universitats Estacionals 

Ídem Ídem 

99 29/5/18 16 Aprovar, per a la seua subscripció, el conveni de
col·laboració amb l’Institut Valencià d’Oncologia Ídem Ídem 

100 29/5/18 16 

Aprovar, per a la seua subscripció, el conveni de 
col·laboració amb la Generalitat Valenciana, 
mitjançant la Conselleria d’Economia Sostenible, 
Sectors Productius, Comerç i Treball, per a la 
realització de les activitats del programa Campus 
de l’Emprenedor Innovador. Any 2018 

Ídem Ídem 

101 29/5/18 16 
Aprovar, per a la seua subscripció, el conveni 
marc de cooperació amb la Universitat 
d’Antiòquia (Colòmbia) 

Ídem 
Núm. eix: 24678 
V. Internacional i
Cooperació

102 29/5/18 16 Aprovar, per a la seua subscripció, el conveni
marc amb la Hanoi University (Vietnam) Ídem Ídem 

103 29/5/18 16 
Aprovar, per a la seua subscripció, el conveni 
marc de cooperació amb la Universidad de 
Quindio (Colòmbia) 

Ídem Ídem 

104 29/5/18 16 

Aprovar, per a la seua subscripció, el conveni 
marc de col·laboració amb l’Institut d’Estudis de 
Partícules i Nuclears (IPNS) de l’organitzador de 
recerca d’accelerador d’altes energies de Japó 
(KEK) 

Ídem Ídem 

105 29/5/18 16 

Aprovar, per a la seua subscripció,  el conveni 
marc de col·laboració amb Universidad 
Metropolitana de Educación, Ciencia y 
Tecnologia (UMECiT) 

Ídem Ídem 

106 29/5/18 16 
Aprovar, per a la seua subscripció, el 
memoràndum d’enteniment amb la University of 
Massachusetts (EEUU) 

Ídem Ídem 

 

Aprovar, per a la seua subscripció, el 
memoràndum d’enteniment amb el Districte 
Escolar del Condado de Palm Beach (EEUU) i la 
Coalición Hispana de Educación del Condado de 

Ídem Ídem 

Informe de gestió 2018
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Palm Beach (Florida, EEUU) 

108 29/5/18 16 
Aprovar, per a la seua subscripció, el conveni 
marc de col·laboració amb l’Associació de 
Familiars d’Alzheimer de València 

Ídem 
Núm. eix: 24688 
V. Cultura i
Esport

109 29/5/18 16 

Aprovar, per a la seua subscripció, el conveni de 
col·laboració amb la Caixa Popular per a 
l’organització i realització de cursos formatius i 
conferències del programa Unisocietat 

Ídem 

Núm. eix: 24687 
V. Projecció
Territorial i
Societat

110 29/5/18 16 

Aprovar, per a la seua subscripció, el conveni de 
col·laboració amb l’Ajuntament de Riba-roja de 
Túria, per a la realització del programa 
Universitat i Societat Unisocietat 

Ídem Ídem 

111 29/5/18 16 

Aprovar, per a la seua subscripció, el conveni de 
col·laboració amb l’Ajuntament de Bètera, per a 
la creació de la “Càtedra Educació i 
Sostenibilitat” 

Ídem Ídem 

112 29/5/18 16 
Aprovar, per a la seua subscripció, el conveni 
marc de cooperació cultural, educativa i 
científica amb la Fundación Ramón Rey Ardid 

Ídem 

Núm. eix: 24677 
V. Ocupació i
Programes
Formatius

113 29/5/18 16 

Modificar l’acord 47/2018, del consell de govern 
de 27 de març, d’autorització de la signatura del 
conveni de col·laboració amb la Generalitat 
Valenciana, mitjançant la Vicepresidència i la 
Conselleria d’Igualtat i Polítiques Inclusives, per 
al foment d’activitats en matèria d’igualtat en la 
diversitat, per a l’exercici 2018, per tal d’aprovar, 
per a la seua subscripció, el nou text 

Ídem 

Núm. eix: 24675 
V. Igualtat,
Diversitat i
Sostenibilitat

114 29/5/18 16 

Aprovar, per a la seua subscripció, el conveni de 
col·laboració amb la Generalitat, mitjançant la 
Conselleria de Justícia, Administració Pública, 
Reformes Democràtiques i Llibertats Públiques, 
per al desenvolupament de treballs i/o estudis 
d’investigació en matèria de violència sobre la 
dona, des de la perspectiva jurídica 

Ídem Ídem 

115 29/5/18 16 

Aprovar, per a la seua subscripció, el conveni 
amb el Ministeri de Defensa, per al 
desenvolupament d’activitats de formació i 
d’investigació en àmbits d’interès comú 

Ídem Núm. eix: 24674 
Rectorat 

116 29/5/18 17 
Aprovar la llicència d’explotació de la patent i 
know-how Ocular opto-electrónico para producir 
imágenes plenópticas 

Ídem 
Núm. eix: 24673 
Servei 
Investigació 

117 29/5/18 17 

Aprovar la llicència d’explotació de la patent i 
know-how Materiales metal-orgánicos 
heterometálicos basados en Ti(IV) y sus 
aplicaciones 

Ídem Ídem 

118 29/5/18 18 

Aprovar el reconeixement de la iniciativa 
empresarial DOITPLENOPTIC, S.L com a 
empresa spin-off derivada de la investigació de 
la UV i autoritzar la signatura del conveni de 
suport institucional a la mateixa 

Ídem Ídem 

119 29/5/18 18 

Aprovar el reconeixement de la iniciativa 
empresarial Porous Materials For Advanced 
Applications, S.L, com a empresa spin-off 
derivada de la investigació de la UV i autoritzar 
la signatura del conveni de suport institucional a 
la mateixa 

Ídem Ídem 

120 29/5/18 19 
Aprovar el procediment per al càlcul de les hores 
de dedicació a projectes de R+D+I per a la 
justificació de costos indirectes 

Ídem 
Núm. eix:  24671 
Servei 
Investigació 
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121 29/5/18 20 

Aprovar la proposta de modificació del reglament 
d’execució pressupostària 2018, per tal 
d’incloure el Curs d’Alts Estudis en Pensament i 
Cultura de l’Antiguitat Clàssica del programa La 
Nau Gran en el curs 2018-2019 i incorporar els 
preus públics corresponents 

Ídem 

Núm. eix:  24669 
Servei Comptab. i 
Pressupost 
Núm. eix: 24670 
Consell Social 

122 29/5/18 21 Aprovar proposta de preus d’allotjament del 
Col·legi Major Rector Peset, curs 2018-2019 Ídem Ídem 

123 10/7/18 1 Aprovar l’acta del consell de govern de 29 de 
maig de 2018 10/7/18 Sec. Gral. 

124 10/7/18 3 Concedir la Medalla de UV a la Dra. Julia Sevilla 
Merino 11/7/18 Núm. eix: 33041 

Rectorat 

125 10/7/18 3 Concedir la Medalla de la UV a la Dra. Carme 
Valls-Llobet Ídem Ídem 

126 10/7/18 3 Concedir la Medalla de la UV a la Dra. Mª 
Victoria del Barrio Gándara Ídem Ídem 

127 10/7/18 4 

Designar membres del consell de govern com a 
vocals en el Consell Social: 
 Jesús Olavarria Iglesia, PDI
 Carles Xavier López Benedi, PAS
 Mercedes Elizalde Monteagudo, estudiant

13/7/18 

16/7/18 

Núm. eix: 33582 
Dtora .Gral. 
Universitats, Inv. i 
Ciència. 
Consell Social 

128 10/7/18 5 

Designar la rectora UV, M. Vicenta Mestre 
Escrivá per a representar la UV en la Fundació 
Cañada Blanch de la Comunitat Valenciana, com 
a vocal nat, mentre exercisca el seu càrrec 

20/7/18 

Núm. eix: 34677 
Rectorat 
Núm. eix: 34676 
Fundació Gral.  

129 10/7/18 5 

Designar el vicerector d’Ordenació Acadèmica i 
Professorat, Ernest Cano Cano i actualitzar la 
representació de Jorge Hermosilla Pla, 
vicerector de Projecció Territorial i Societat per a 
representar la UV en la Fundació Universitària 
Vall d’Albaida de la Comunitat Valenciana 

Ídem Ídem 

130 10/7/18 5 

Designar el degà de la Fac. Medicina i 
Odontologia, Francisco J. Chorro Gascó, i la 
rectora M. Vicenta Mestre Escrivá, per a 
representar la UV en la Fundació per a la 
Investigació de l’Hospital Clínic de la Comunitat 
Valenciana, com a patrons nats 

Ídem Ídem 

131 10/7/18 5 

Designar el degà de la Fac. Medicina i 
Odontologia, Francisco J. Chorro Gascó per a 
representar la UV en la Fundació per a la 
Investigació de l’Hospital Universitari La Fe de la 
Comunitat Valenciana, com a vocal 

Ídem Ídem 

132 10/7/18 5 

Designar la vicerectora d’Innovació i 
Transferència, Mª Dolores Real García, per a 
representar la UV en la Fundació de la 
Comunitat Valenciana per a la Investigació, 
Promoció i Estudis Comercials de ValenciaPort, 
com a vocal 

Ídem Ídem 

133 10/7/18 5 

Designar la rectora de la UV, la vicerectora 
d’Estudis i Política Lingüística, José Manuel 
Almerich, la secretària general, Mª Elena Olmos, 
el degà de la Fac. de Medicina i Odontologia, la 
vicedegana de la Fac. Medicina i Odontologia, el 
degà d’Infermeria i Podologia i la degana de la 
Fac. de Psicologia, per a representar la UV en la 
Fundació Lluis Alcanyís. Universitat de València 
de la Comunitat Valenciana 

Ídem Ídem 

 

Actualitzar la designació del vicerector de 
Cultura i Esport, Antonio Ariño, per a representar 
la UV en la Fundació Vicent Andrés Estellés de 
la Comunitat Valenciana, com a vocal 

Ídem Ídem 
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135 10/7/18 5 

Actualitzar la designació del degà de la Fac. de 
Medicina i Odontologia, Francisco J. Chorro 
Gascó, per a representar la UV en la Fundació 
para el Fomento de la Investigación Sanitaria y 
Biomédica de la Comunitat Valenciana, com a 
vocal 

Ídem Ídem 

136 10/7/18 5 

Designar la rectora de la UV, Mª Vicenta Mestre 
Escrivá per a representar la UV en el Palau 
Ducal dels Borja. Fundació de la Comunitat 
Valenciana com a vicepresidenta i actualitzar la 
designació del director del Centre Internacional 
de Gandia, Joan Emili Aura Tortosa, com a vocal 

Ídem Ídem 

137 10/7/18 5 

Designar la rectora de la UV, Mª Vicenta Mestre 
Escrivá, per a representar la UV en la Fundació 
de la Comunitat Valenciana para la Promoción 
Estratégica, el desarrollo y la Innovación Urbana, 
com a vocal, delegant les seues funcions en el 
Patronat en el vicerector de Projecció Territorial i 
Societat, Jorge Hermosilla Pla 

Ídem Ídem 

138 10/7/18 5 

Actualitzar la designació del degà de la Fac. de 
Medicina i Odontologia, Francisco J. Chorro 
Gascó, per a representar la UV en la Fundació 
de Qualitat de Vida de les Persones Majors de la 
Comunitat Valenciana, com a vocal 

Ídem Ídem 

139 10/7/18 5 
Designar la secretària general, Mª Elena Olmos    
Ortega, per a representar la UV en la Fundació 
de la Comunitat Valenciana. Regió Europea 

Ídem 

Ídem  
Núm. eix: 34674 
Fundació CV. 
Regio Europea 

140 10/7/18 6 

Aprovar el nomenament/pròrroga de les 
doctores: Mª Asunción Hernández Fernández, 
Marta Rodríguez Arias i Emilia Matallana 
Redondo per a renovar la meitat dels membres 
de la Comissió de Recursos 

13/7/18 Núm. eix: 33564 
Servei RRHH PDI 

141 10/7/18 7 Aprovar contractació/pròrroga de professorat 
emèrit Ídem Ídem 

142 10/7/18 8 Aprovar nomenament/pròrroga com a 
professorat honorari per al curs 2018-2019 Ídem Ídem 

143 10/7/18 9 
Aprovar calendari de processos de gestió 
acadèmica i administrativa, curs 2018-2019 
gestionat pel Servei de RRHH PDI 

Ídem Núm. eix: 33565 
Servei RRHH PDI 

144 10/7/18 9 
Aprovar calendari de processos de gestió 
acadèmica i administrativa, curs 2018-2019, 
gestionat pel Servei d’Estudiants 

16/7/18 
Núm. eix: 33565 
Servei RRHH 
PAS 

145 10/7/18 10 

Informar favorablement pròrroga de comissió de 
serveis del prof. Francisco Manuel Caamaño 
Domínguez, (dept. de Dret Constitucional, 
Ciència Política i de l’Administració – UV) per a 
prestar els seus serveis a la Univ. de La Coruña, 
des de l’1 de setembre de 2018 fins al 31 d’agost 
de 2019 

13/7/18 Núm. eix: 33565
Servei RRHH PDI 

146 10/7/18 11 

Aprovar la convocatòria de la plaça TU, 
núm.6637 per a estabilització de personal 
investigador del programa Ramon i Cajal i 
informar favorablement sobre el seu perfil i 
tribunal 

Ídem Ídem 

147 10/7/18 12 

Aprovar la dotació de 3 places de professorat 
ajudant doctor en les àrees de coneixement 
deficitàries: Tecnologia Electrònica, Història de 
l’Art i Química Orgànica 

Ídem Ídem 

148 10/7/18 13 
Aprovar el canvi  d’adscripció de la plaça de 
professorat ajudant doctor vacant, núm.4028, 
adscrita a l’àrea de coneixement d’Expressió 

Ídem Ídem 
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Gràfica de l’Enginyeria (305) a l’àrea de 
coneixement d’Enginyeria Química (555) 

149 10/7/18 14 

Aprovar el canvi d’adscripció de la plaça de 
professorat ajudant doctor, núm. 5656, ocupada 
per la Dra. Julia Haba Osca, de la Fac. 
d’Economia a la Fac. de Filologia Traducció i 
Comunicació 

Ídem Ídem  

150 10/7/18 14 

Aprovar el canvi d’adscripció de la plaça de 
professorat ajudant doctor, núm. 6194, ocupada 
per la Dra. Ana M. Sevilla Pavón, de la Fac. de 
Filologia, Traducció i Comunicació a la Fac. 
d’Economia 

Ídem Ídem  

151 10/7/18 15 

Informar favorablement la valoració definitiva 
dels mèrits de les persones sol·licitants i la 
proposta de resolució de la convocatòria de 
llicències per període sabàtic, per al curs 2018-
2019 

11/7/18 Núm. eix: 33043 
Servei RRHH PDI 

152 10/7/18 16 

Fer seu i aprovar la proposta de la Comissió de 
Professorat de 6 de juliol de 2018, d’informe 
global positiu del Pla d’Ordenació Docent, curs 
2017-2018, amb les precisions, justificacions i 
recomanacions incloses en l’informe 

13/7/18 Núm. eix: 33566 
Servei RRHH PDI 

153 10/7/18 17 

Aprovar la proposta d’assignació de complement 
autonòmic per a l’exercici 2018; trametre-les a 
l’AVAP i delegar en el vicerector d’Ordenació 
Acadèmica i Professorat l’elaboració de la 
proposta d’acord de les retribucions addicionals 

Ídem Núm. eix: 33568 
Servei RRHH PDI 

154 10/7/18 18 Aprovar activitats de reconeixement de crèdits 
per participació universitària, curs 2018-2019 Ídem Núm. eix: 33569 

Servei Estudiants 

155 10/7/18 19 Aprovar oferta de nous títols propis de la UV 
curs 2018-2019 Ídem Núm. eix: 33570 

Servei Estudiants 

156 10/7/18 20 
Aprovar l’acord pel que s’estableix la Taula 
d’Equivalències d’Acreditació de Llengües L2 de 
la UV 

Ídem 
Núm. eix: 33571 
V. Estudis i Pol. 
Lingüística 

157 10/7/18 21 

Concedir, a proposta de la Junta Permanent de 
l’Escola de Doctorat, premi extraordinari de 
doctorat, convocatòria de 2017-2018, a doctors i 
doctores 

Ídem 
Núm. eix: 33572 
Dtor. Escola de  
Doctorat 

158 10/7/18 22 
Modificar el paràgraf 2 de l’article 3, del 
reglament d’Estudis de Doctorat, sobre la 
Comissió Acadèmica del Programa de Doctorat 

Ídem Ídem  

159 10/7/18 23 

Aprovar l’inici d’expedient per a l’elaboració del 
nou programa de doctorat en Economia Aplicada 
i Mètodes Quantitatius per a la Gestió, per la UV 
i el nomenament de la seua CEPE 

Ídem Ídem  

160 10/7/18 24 Modificar el reglament de la Comissió Assessora 
Estudiantil 16/7/18 

Núm. eix: 33587 
V. Estudis i Pol. 
Lingüística 
Núm. eix: 33588 
Deleg. Estudiants 
Núm. eix: 33589 
SEDI 

161 10/7/18 25 Aprovar el RRI de l’ADR de la Fac. de 
Fisioteràpia 11/7/18 Núm. eix: 33044 

Fac. Fisioteràpia 

162 10/7/18 26 Modificar el RRI de la Facultat de Química Ídem Núm. eix: 33046 
Fac. Química 

163 10/7/18 27 Modificar el reglament del personal investigador 
de la UV 13/7/18 

Núm.eix;33573 
Servei 
Investigació 
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164 10/7/18 28 

Aprovar la llicència d’explotació del know-how 
Sistema Easy (Educational Alabava Systems),  
Sistema para la enseñanza del funcionamiento 
de detectores de partículas 

Ídem Ídem 

165 10/7/18 28 
Aprovar la llicència d’explotació de metodologia 
Método de entrenamiento funcional cognitivo 
neuromotor EFAM-UV 

Ídem Ídem 

166 10/7/18 29 
Autoritzar la UV perquè siga cofundadora de la 
Plataforma Universitaria de Estudios Feministas 
y de Género. 

16/7/18 

Núm. eix: 33615 
Instituto Estudios 
de Genero. Univ. 
Carlos III. 
Núm. eix: 33616 
Plataforma Univ. 
Estudios 
Feministas y Gen. 

167 10/7/18 30 

Aprovar, per a la seua subscripció, el conveni 
marc de col·laboració amb l’Asociación para el 
tratamiento de personas con alteraciones en el 
desarrollo ATTEM 

13/7/18 
Núm. eix: 33574 
V. Cultura i
Esport

168 10/7/18 30 Aprovar, per a la seua subscripció, el conveni 
marc amb North Carolina Willmington (EEUU) Ídem 

Núm. eix: 33575 
V. Internacional. i
Cooperació

169 10/7/18 30 
Aprovar, per a la seua subscripció el 
memoràndum d’enteniment amb la Universidad 
de Waseda (Japò) 

Ídem Ídem 

170 10/7/18 30 Aprovar, per a la seua subscripció, el conveni 
marc amb la University of Virginia (USA) Ídem Ídem 

171 10/7/18 30 
Aprovar, per a la seua subscripció, el conveni 
marc de col·laboració amb la Federació 
d’Instituts d’Estudis Comarcals del País Valencià 

Ídem 
Núm. eix: 33576 
V. Proj. Territorial
i Societat

172 10/7/18 30 
Aprovar, per a la seua subscripció, el conveni 
marc de col·laboració amb la Fundació Instituto 
Roche 

16/7/18 Núm. eix: 33708 
Rectorat 

173 10/7/18 30 

Aprovar per a la seua subscripció, el conveni 
marc de col·laboració amb l’Asociación Española 
de Directivos, per a la posada en marxa del 
programa Directivos por un dia 

13/7/18 
Núm. eix: 33577 
V. Ocupació i
Prog. Formatius

174 10/7/18 30 

Aprovar, per a la seua subscripció, el conveni 
amb l’Administración General del Estado per a la 
utilització de la gestió integrada de serveis de 
registre (Geiser) com aplicació integral de 
registre 

16/7/18 
Núm. eix: 337609 
Servei 
d’Informàtica 

175 10/7/18 31 
Aprovar el programa d’ajuda a esportistes d’alt 
nivell, alt rendiment i elit universitaris, curs 2018-
2019 

13/7/18 
Núm. eix: 33578 
V. Cultura i
Esport

176 10/7/18 32 
Informar favorablement la proposta de preus del 
Servei d’Educació Física i Esports, curs 2018-
2019 

11/7/18 

13/7/18 

Núm. eix: 33047 
Consell Social 
Núm. eix:  33579 
Servei Comp. i 
Pressupost 

177 10/7/18 33 

Informar favorablement la proposta de 
modificació del reglament d’execució 
pressupostària, per al 2018 i la modificació 
pressupostària corresponent 

Ídem Ídem 

178 10/7/18 34 
Aprovar l’acord per complementar les 
percepcions durant la discapacitat temporal fins 
aconseguir el 100% de les retribucions 

13/7/18 

Núm. eix: 33580 
Vicegerent RRHH 
i Org. Administra. 

179 10/7/18 35 

Aprovar l’acord per a regular les percepcions 
meritades per antiguitat durant les situacions 
d’incapacitat temporal i altres situacions e 
suspensió de la relació laboral 

Ídem Ídem 
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180 10/7/18 36 
Aprovar l’acord de reconeixement de permís 
retribuït de gestació en la setmana 37 de 
l’embaràs 

Ídem Ídem 

181 10/7/18 37 Informar favorablement la proposta de 
modificació de la RLT 1/2018 de PAS 

11/7/18 

13/7/18 

Núm. eix: 33047 
Consell Social 
Núm. eix: 33585 
Servei RRHH 
PAS 

182 2/10/18 1 Aprovar l’acta del consell de govern de 10 de 
juliol de 2018 2/10/18 Sec. Gral. 

183 2/10/18 3 Nomenar doctor honoris causa per la UV al Dr. 
Roger Chartier Ídem Núm. eix:  43197 

Gabinet Rectorat 

184 2/10/18 3 Nomenar doctor Honoris causa per la UV al Dr. 
Jurgen Basedow Ídem Ídem 

185 2/10/18 3 Nomenar doctor honoris causa per la UV al Dr. 
Gunnar von Heijne Ídem Ídem 

186 2/10/18 3 Nomenar doctor Honoris causa per la UV al Dr. 
Juan Carlos Izpisúa Belmonte Ídem Ídem 

187 2/10/18 3 Nomenar doctor honoris causa per la UV  a D. 
Juan Roig Alonso Ídem Ídem 

188 2/10/18 4 
Proposar al Patronat de la Fundació Gral. de la 
UV el nomenament de Mercedes Elizalde 
Monteagudo com a patrona de la Fundació 

Ídem 
Ídem 
Nªeix:43199 
Fundació Gral. 

189 2/10/18 5 
Concedir venia docendi a professorat per a 
impartir docència en centres adscrits, curs 
2017/18 i 2018/19 

5/10/18 Núm. eix: 43200 
Servei RRHH PDI 

190 2/10/18 6 

Atesos els informes desfavorables de la 
Comissió de Professorat i del Consell del dept. 
de Cirurgia, denegar la comissió de serveis al 
prof. Manuel Bernal Sprekelsen, per a prestar 
serveis a la Universitat de Barcelona, durant el 
curs 2018-2019 

Ídem Ídem 

191 2/10/18 6 

Informar favorablement la sol·licitud de pròrroga 
de comissió de serveis del prof. Enrique Cantón 
Chirivella, del dept. de Psicologia Bàsica per a 
prestar serveis al dept. de salut valencià de 
l’Hospital Arnau de Vilanova-Llíria, durant el curs 
2018-2019 

Ídem Ídem 

192 2/10/18 7 

Informar favorablement sobre els perfils i 
tribunals per a la convocatòria de places de TU 
(3 places de programes d’estabilització del 
professorat associat i 7 places per afavorir la 
promoció del PDI, en el curs 2018-2019) 

Ídem Ídem 

193 2/10/18 8 
Informar favorablement sobre el perfil i tribunal 
de la plaça núm.6218 de professorat contractat 
doctor, per a la seua convocatòria 

Ídem Ídem 

194 2/10/18 9 
Aprovació de nou títol de grau en Intel·ligència i 
Analítica de Negocis/BIA per la UV, adscrit a la 
Facultat d’Economia 

5/10/18 Núm. eix: 43202 
Servei Estudiants 

195 2/10/18 10 

Aprovar, per a la seua subscripció conveni amb 
l’Agència Valenciana d’Innovació per a la creació 
d’una unitat científica d’innovació empresarial en 
l’IFIC 

Ídem 
Núm. eix: 43205 
V. Innovació i
Transferència

196 2/10/18 10 

Aprovar, per a la seua subscripció, conveni amb 
l’Agència Valenciana d’Innovació per a la creació 
d’una unitat científica d’innovació empresarial en 
l’ICMOL 

Ídem Ídem 

 
Aprovar, per a la seua subscripció, conveni amb 
el consorci Centro de Investigación Biomédica 
en Red. M.P. (CIBER), per a la promoció i impuls 

Ídem Ídem 
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de la investigació en l’àrea temàtica de 
bioenginyeria, biomaterials i nanomedicina 

198 2/10/18 10 

Aprovar, per a la seua subscripció, conveni de 
cooperació amb la Universidad de Burgos per al 
reconeixement d’un equip d’investigadors/es de 
la Universitat de Burgos, com a unitat associada 
a l’Institut Universitari de Polibienestar 

Ídem Ídem 

199 2/10/18 10 

Aprovar, per a la seua subscripció, conveni de 
cooperació amb el Campus Henry Christophe de 
la Université d’Etat d’Haiti à Limonade (CHC-
UEHL) 

Ídem 
Núm. eix: 43204 
V. Internacional.
i Cooperació

200 2/10/18 10 
Aprovar, per a la seua subscripció, conveni de 
cooperació amb la Universidad Nacional de 
Chimborazo (Equador) 

Ídem Ídem 

201 2/10/18 10 
Aprovar, per a la seua subscripció, renovació de 
conveni de cooperació amb la Universidade 
Federal Fluminense (Brasil) 

Ídem Ídem 

202 2/10/18 10 
Aprovar, per a la seua subscripció, la renovació 
del conveni amb la Universidad de Guadalajara 
(Mèxic) 

Ídem Ídem 

203 2/10/18 10 
Aprovar, per a la seua subscripció, renovació de 
conveni amb la Universidad de Guanajuato 
(Mèxic) 

Ídem Ídem 

204 2/10/18 10 
Aprovar, per a la seua subscripció, el 
memoràndum d’entesa amb la Universitat 
Estatal de Ciència i Tecnologia d’Iowa (EEUU) 

Ídem Ídem 

205 2/10/18 10 Aprovar, per a la seua subscripció, el conveni 
amb IPE Educational LTDA-UNIPE (Brasil) Ídem Ídem 

206 2/10/18 10 
Aprovar, per a la seua subscripció, el conveni de 
cooperació amb la Universidad del Norte 
(Colòmbia) 

Ídem Ídem 

207 2/10/18 10 
Aprovar, per a la seua subscripció, el conveni de 
cooperació amb la Universidad de la República 
(Uruguai) 

Ídem Ídem 

208 2/10/18 10 

Aprovar, per a la seua subscripció el conveni de 
cooperació amb la Seu Central d’Instituts 
Confuci, per al desenvolupament de l’Institut 
Confuci de la UV 

Ídem Ídem 

209 2/10/18 10 

Aprovar, per a la seua subscripció, conveni de 
col·laboració amb el Servicio Español para la 
Internacionalización de la Educación, per a la 
implementació dels màsters del programa 
BEC.AR 

Ídem 
Núm. eix: 43205 
V. Estudis i Pol.
Lingüística

210 2/10/18 10 

Aprovar, per a la seua subscripció, conveni de 
col·laboració amb la Università degli studi di 
Peruggia, per al desenvolupament del programa 
de doctorat en Ciències de l’Alimentació de la 
UV i del programa Scienze Farmaceutiche de la 
Universitat di Peruggia 

Ídem Ídem 

211 2/10/18 11 
Aprovar la llicència d’explotació del material 
Inmunorreactius per a la detecció de l’herbicida 
Dicamba 

Ídem 
Núm. eix: 43206 
Cap Servei 
Investigació 

212 2/10/18 12 

Aprovar la proposta de modificació del reglament 
d’execució pressupostària per al 2018, respecte 
de l’article 20 i de l’apartat 22 de l’annex 2 del 
reglament 

Ídem 

Núm. eix: 43208 
Cap Servei 
Comptabilitat i 
Pressupost 
Núm. eix: 43209 
Consell Social 

213 6/11/18 1 Aprovar l’acta del consell de govern de 2 
d’octubre de 2018 6/11/18 Secretaria Gral. 
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214 6/11/18 3 Designar representants de la UV com a patrons 
de la Fundació Parc Científic 

7/11/18 

8/11/18 

Núm. eix:  48854 
Rectorat 
Núm. eix:  48856 
Cristobal Suria 
Núm. eix: 48853 
Gerent Parc 
Científic 

215 6/11/18 4 
Habilitar al gerent Juan Vicente Climent Espí per 
a la sol·licitud, ús i custòdia de certificats 
electrònics de tipus d’entitat 

6/11/18 Secretaria Gral. 

216 6/11/18 5 

Informar favorablement comissió de serveis de 
Francisco Jaran Duquette, professor titular de la 
UV per a prestar serveis a la Univ. Complutense 
de Madrid des de l’1 de febrer de 2019 fins al 31 
d’agost de 2019 

7/11/19 Núm. eix:  48852 
Servei RRHH PDI 

217 6/11/18 6 Aprovar criteris per a elaboració de l’OCA 2019-
2020 Ídem Ídem 

218 6/11/18 7 

Aprovar la transformació per afavorir la 
promoció, de la plaça de professorat ajudant, 
núm. 5845, adscrita a l’àrea de coneixement de 
Finances Empresarials, en plaça de professorat 
ajudant doctor 

Ídem Ídem 

219 6/11/18 8 

Aprovar la transformació de la plaça de 
professorat contractat doctor núm. 5815, adscrita 
a l’àrea de coneixement de Didàctica de la 
Llengua i la Literatura, en plaça de professorat 
ajudant doctor 

Ídem Ídem 

220 6/11/18 9 

Informar favorablement el perfil i tribunal de les 
places de professorat titular núm. 6892 i 6893 
del programa d’estabilització del professorat 
associat, adscrites a l’àrea de coneixement 
d’Otorinolaringologia 

Ídem Ídem 

221 6/11/18 10 

Aprovar el canvi d’adscripció de la plaça de 
professorat contractat doctor. Núm. 919 de l’àrea 
de coneixement de Filologia Anglesa, ocupada 
per la prof. Ana Belén Cabrejas Peñuelas de la 
Fac. d’Economia a la Facultat de Filologia, 
Traducció i Comunicació 

Ídem Ídem 

222 6/11/18 11 

Concedir venia docendi al prof. Luis Porcuna 
Enguix, per impartir assignatures de 
Comptabilitat Directiva (grau en Administració i 
Direcció d’Empreses) i Gestió Financera 
d’Empreses Turístiques (grau en Turisme), al 
centre Florida Universitari, durant el curs 2018-
2019 

Ídem Ídem 

223 6/11/18 12 

Aprovar l’extinció dels estudis oficials del màster 
universitari en Interculturalitat, Comunicació i 
Estudis Europeus, adscrit a la branca de 
Ciències Socials i Jurídiques que es va implantar 
a la UV el 31 de març de 2014 

7/11/18 
Núm. eix: 48851 
V. Estudis i Pol.
Lingüística

224 6/11/18 13 
Aprovar, per a la seua subscripció, el conveni 
marc de col·laboració amb la Universidad de 
Cantabria 

8/11/18 Núm. eix: 48850
V. Cultura 

225 6/11/18 13 

Aprovar, per a la seua subscripció, el conveni 
específic de col·laboració amb el Ministerio de 
Educación Superior, Ciencia y Tecnologia de la 
República Dominicana (MESCYT), per a la 
formació de becaris MESCYT en màsters, per al 
curs 2018-2019 

7/11/18 
Núm. eix: 48849 
V. Estudis i Polít.
Lingüística

 
Aprovar, per a la seua subscripció, el conveni 
marc de col·laboració amb l’Ajuntament de 
Chulilla 

Ídem 
Núm. eix: 48848 
V. Proj. Territorial
i Societat
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227 6/11/18 13 

Aprovar, per a la seua subscripció, el conveni 
marc de col·laboració amb el Tribunal de les 
Aigües de la Vega de València, per al 
desenvolupament de les activitats amb motiu del 
desè aniversari de la inclusió del Tribunal de les 
Aigües en la llista de patrimonis culturals 
immaterials de la Humanitat per la UNESCO 

Ídem Ídem 

228 6/11/18 13 
Aprovar, per a la seua subscripció, el conveni de 
col·laboració amb la Fundació de la Comunitat 
Valenciana Centre d’Investigació Princep Felipe 

Ídem 
Núm. eix: 48845 
V. Innovació i
Transferència

229 6/11/18 13 

Aprovar, per a la seua subscripció, el conveni  
de col·laboració amb la Fundación de la 
Comunitat Valenciana para la promoción 
estratégica, el desarrollo y la innovación urbana 
(Las Naves), per a la creació de la Càtedra 
“Economia Col·laborativa i Transformació Digital” 

Ídem Ídem 

230 6/11/18 13 

Aprovar, per a la seua subscripció, el conveni  
de col·laboració amb la Fundación de la 
Comunitat Valenciana para la promoción 
estratégica , el desarrollo y la innovación urbana 
(Las Naves), per a la creació de la Càtedra 
“L’Horta de València: Territori Metropolità” 

Ídem Ídem 

231 6/11/18 13 

Aprovar, per a la seua subscripció, el conveni 
entre la Cámara Oficial de Comercio, Industria, 
Servicios y Navegación de València i la 
Fundació Parc Científic de la Universitat de 
València, per al desenvolupament de l’arbitratge 
i la mediació 

15/11/18 
Núm. eix: 50254 
Gerent Fundació 
Parc Científic 

232 6/11/18 14 

Aprovar la proposta de modificació de l’annex 2 
del reglament d’execució pressupostària com a 
conseqüència del canvi d’ubicació dels locals de 
l’OPEX al Campus dels Tarongers 

8/11/18 

Núm. eix: 48842 
Servei Comptab. 
i Pressupost 
Núm. eix: 48844 
Consell Social 

233 6/11/18 15 Aprovar l’oferta d’ocupació pública del PAS per a
l’any 2018 Ídem 

Núm. eix: 48838 
Servei RRHH-
PAS 

234 18/12/18 1 Aprovar l’acta del consell de govern de 
6/11/2018 amb una modificació 19/12/18 Sec. Gral. 

235 18/12/18 3 

Aprovar l’acord d’ampliació de l’oferta pública 
d’ocupació de l’any 2018, aprovada per acord 
del consell de govern 275/2017 de 19 de 
desembre, referent a places de PDI 

Ídem Núm. eix: 55333 
Servei RRHH PDI 

236 18/12/18 4 

Aprovar la transformació de la plaça de 
professorat contractat doctor núm. 6210 de 
l’àrea de coneixement d’Antropologia Social en 
plaça d’ajudant doctor 

Ídem Ídem 

237 18/12/18 5 

Concedir venia docendi a professorat per a 
impartir docència en els centres adscrits 
següents, durant el curs acadèmic 2018-2019: 
Florida Universitaria i Escuela Univ. Sagrado 
Corazón 

Ídem Ídem 

238 18/12/18 6 

Autoritzar la Gerència de la UV al pagament en 
concepte de bestreta, amb caràcter mensual i a 
partir de gener de 2019, de les retribucions 
addicionals del professorat corresponents a l’any 
2019 (complement autonòmic) 

Ídem Ídem 

239 18/12/18 7 Concedir premis extraordinaris de grau, en les 
titulacions adscrites a l’ETSE, curs 2017-2018 Ídem Núm. eix: 55745 

Servei Estudiants 

240 18/12/18 7 
Concedir premis extraordinaris de grau, en 
Ciències de l’Activitat Física i Esport, curs 2017-
2018 

Ídem Ídem 
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241 18/12/18 7 
Concedir premis extraordinaris de grau, en les 
titulacions adscrites a la Facultat de Ciències 
Biològiques, curs 2017-2018 

Ídem Ídem 

242 18/12/18 7 Concedir premis extraordinaris de grau en 
Matemàtiques, curs 2017-2018 Ídem Ídem 

243 18/12/18 7 
Concedir premis extraordinaris de grau en les 
titulacions adscrites a la Fac. de Ciències 
Socials, curs 2017-2018 

Ídem Ídem 

244 18/12/18 7 
Concedir premis extraordinaris de grau en les 
titulacions adscrites a la Fac. de Dret, curs 2017-
2018 

Ídem Ídem 

245 18/12/18 7 
Concedir premis extraordinaris de grau en les 
titulacions adscrites a la Fac. d’Economia i 
l’extensió d’Ontinyent, curs 2017-2018. 

Ídem Ídem 

246 18/12/18 7 
Concedir premis extraordinaris de grau en les 
titulacions adscrites a la Fac. de Farmàcia, curs 
2017-2018 

Ídem Ídem 

247 18/12/18 7 
Concedir premis extraordinaris de grau en les 
titulacions adscrites a la Fac. de Filologia, 
Traducció i Comunicació, curs  2017-2018 

Ídem Ídem 

248 18/12/18 7 
Concedir premis extraordinaris de grau en les 
titulacions adscrites a la Fac. de Filosofia i 
Ciències de l’Educació 

Ídem Ídem 

249 18/12/18 7 
Concedir premis extraordinaris de grau en les 
titulacions adscrites a la Fac. de Física, curs 
2017-2018 

Ídem Ídem 

250 18/12/18 7 Concedir premis extraordinaris de grau en 
Fisioteràpia, curs 2017-2018 Ídem Ídem 

251 18/12/18 7 
Concedir premis extraordinaris de grau en les 
titulacions adscrites a la Facultat de Geografia i 
Història, curs 2017-2018 

Ídem Ídem 

252 18/12/18 7 
Concedir premis extraordinaris de grau en les 
titulacions adscrites a la Facultat d’Infermeria i 
Podologia, curs 2017-2018 

Ídem Ídem 

253 18/12/18 7 Concedir premis extraordinaris de grau en les 
titulacions adscrites a la Facultat de Magisteri Ídem Ídem 

254 18/12/18 7 
Concedir premis extraordinaris de grau en les 
titulacions adscrites a la Facultat de Medicina i 
Odontologia, curs 2017-2018 

Ídem Ídem 

255 18/12/18 7 
Concedir premis extraordinaris de grau en les 
titulacions adscrites a la Facultat de Psicologia, 
curs 2017-2018 

Ídem Ídem 

256 18/12/18 7 Concedir premis extraordinaris de grau en 
Química, curs 2017-2018 Ídem Ídem 

257 18/12/18 7 
Concedir premis extraordinaris de grau en 
Infermeria, del centre adscrit Escola Univ. La Fe, 
curs 2017-2018 

Ídem Ídem 

258 18/12/18 7 
Concedir premi extraordinari de grau en ADE per 
a Emprenedors del Centre Universitari EDEM, 
centre adscrit de la UV, curs 2017-2018 

Ídem Ídem 

259 18/12/18 7 
Concedir premis extraordinaris de grau en les 
titulacions adscrites al centre adscrit de la UV, 
Florida Universitària, curs 2017-2018 

Ídem Ídem 

260 18/12/18 7 

Concedir premi extraordinari de grau en 
Infermeria, del centre adscrit Escola Univ. 
d’Infermeria Ntra. Sra. del Sagrado Corazón, 
curs 2017-2018 

Ídem Ídem 
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261 18/12/18 8 

Aprovar l’extinció dels màsters universitaris: 
 MU en Dret Administratiu i de

l’Administració Pública.
 MU en Desenvolupament, Institucions i

Integració Econòmica.
 MU Euromediterrani en Neurociències i

Biotecnologia.
 MU en Fisioteràpia dels Processos

d’Envelliment: Estratègies Sociosanitàries.
 MU en Psicologia de l’Educació i

Desenvolupament Humà en Contextos
Multiculturals.

Ídem 

Núm. eix: 55337 
Consell Social 

Servei Estudiants 

262 18/12/18 9 
Aprovar el nou programa de doctorat en 
Economia Aplicada i Mètodes Quantitatius per a 
la Gestió, per la UV 

27/12/18 Núm. eix: 55861
Servei Estudiants 

263 18/12/18 10 Aprovar convocatòria de premis extraordinaris
de doctorat per al curs 2018-2019 Ídem 

Núm. eix: 55862 
Escola de 
Doctorat 

264 18/12/18 11 

Aprovar, en compliment de l’acord del Claustre 
universitari 11/2018, de 12 de juliol, la proposta 
de creació de la Comissió de Pràctiques 
Externes de la UV 

Ídem 

Núm. eix: 55864 
Vicerectora 
Ocupació i Progr. 
Formatius 

265 18/12/18 12 Aprovar el projecte de pressupost de la UV per
al 2019 

19/12/18 

21/12/18 

Núm. eix: 55337 
Consell Social 
Núm. eix: 55521 
Servei Comptab. I 
Pressupost 

266 18/12/18 13 Aprovar el projecte de reglament d’execució
pressupostària de la UV per al 2019. Ídem Ídem 

267 18/12/18 15 

Aprovar la llicència d’explotació de les patents: 
Dispositivo para exoprotetización de 
extremidades y otras aplicaciones percutáneas i 
Dispositivo de fijación intrademedular 

27/12/18 

Núm. eix: 55866 
Vicerectora 
Innovació i 
Transferència 

268 18/12/18 15 
Aprovar la llicència d’explotació de la patent 
Procedimiento para la depuración de gases que 
contienen compuestos orgánicos volátiles 

Ídem Ídem 

269 18/12/18 14 

Aprovar, per a la seua subscripció, el conveni 
específic de col·laboració amb la Fundació 
Universitat Empresa (ADEIT) per a la posada en 
marxa del programa internacional de motivació 
empresarial (PIME3) de la Universitat de 
València i de la càtedra de Cultura Empresarial 

18/12/18 

Núm. eix: 1116 
Vicerectora 
Ocupació i Progr. 
Formatius 

270 18/12/18 14 
Aprovar, per a la seua subscripció, l’acord marc 
de col·laboració interinstitucional amb el Colegio 
Alemán de Valencia 

27/12/18 

Núm. eix: 55868 
Vicerectora 
Ocupació i Progr. 
Formatius 

271 18/12/18 14 
Aprovar, per a la seua subscripció, el conveni 
específic de col·laboració amb la Universitat 
d’Alacant, per a la coedició de la revista Espill 

Ídem 
Núm. eix: 55863 
Vicerector Cultura 
i Esport 

272 18/12/18 14 
Aprovar, per a la seua subscripció, el conveni de 
cooperació amb la Universitat Estatal de Bulacan 
(Filipines) 

Ídem 

Núm. eix: 55865 
Vicerector 
Internacional. I 
cooperació 

273 18/12/18 14 
Aprovar, per a la seua subscripció, el conveni de 
cooperació amb la JSC Center For International 
Programs (Kazajistan) 

Ídem Ídem 

274 18/12/18 14 
Aprovar, per a la seua subscripció, el conveni de 
cooperació amb la Perm State Agro-
Technological University (Rússia) 

Ídem Ídem 

275 18/12/18 14 
Aprovar, per a la seua subscripció, el 
memoràndum d’entesa amb la Universidade 
Federal do Rio de Janeiro (Brasil) 

Ídem Ídem 
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276 18/12/18 14 

Aprovar, per a la seua subscripció, el conveni 
marc de col·laboració amb la Asociación Comité 
Español de la UNRWA (Agencia de Naciones 
Unidas para los refugiados de Palestina) 

Ídem Ídem 

277 18/12/18 14 

Aprovar, per a la seua subscripció, el conveni de 
col·laboració amb la Fundación Santa María , 
per a la creació de la Càtedra d’Estudis de 
Còmic. Fundació SM-UVEG 

Ídem 
Núm. eix: 55867 
Vicerectora Innov. 
I Transferència 

278 18/12/18 14 
Aprovar, per a la seua subscripció, el conveni de 
col·laboració amb l’Ajuntament de Cullera per a 
la creació de la càtedra Ciutat de Cullera 

Ídem Ídem 

279 18/12/18 14 

Aprovar, per a la seua subscripció, el conveni de 
col·laboració amb la Universidad de Guelph, pel 
que s’estableix un marc per a la creació i 
funcionament d’una unitat  d’investigació 
conjunta “Universitat de València-Universitat 
Guelph, unitat mixta d’investigació en relació 
intercultural 

Ídem Ídem 

280 18/12/18 14 
Aprovar, per a la seua subscripció, el conveni de 
col·laboració amb el Consorcio Centro de 
Investigación Biomédica en Red, M.P. 

Ídem Ídem 

281 18/12/18 14 

Aprovar, per a la seua subscripció,  el conveni 
de col·laboració amb la Fundació INCLIVA i la 
Fundació Igenomix, per a la regulació de I’Institut 
d’Investigació Sanitària INCLIVA 

Ídem Núm. eix:  55869 
V. Investigació

282 18/12/18 14 

Aprovar, per a la seua subscripció, el conveni 
específic de col·laboració amb el Col·legi Oficial 
de Psicologia de la Comunitat Valenciana, per a 
la promoció de la investigació i l’avanç científic 
en l’àmbit de la psicologia 

Ídem 
Núm. eix: 55870 
V. Estudis i Pol.
Lingüística

283 18/12/18 14 
Aprovar, per a la seua subscripció, el conveni 
marc de col·laboració amb la Federació 
Valenciana de Municipis i Províncies 

Ídem Ídem 

284 18/12/18 16 
Aprovar la llicència d’explotació de material 
Inmunorreactivos para la detección del herbicida 
Dicamba 

Ídem 
Núm. eix: 55866 
V. Innovació i
Transferència

285 18/12/18 17 

Proposar al Consell Social l’elevació a la 
Generalitat Valenciana de la petició 
d’autorització d’endeutament a la UV per un 
import d’1.339.858,63 euros, amb l’Agència 
Nacional d’Investigació, depenent del Ministeri 
de Ciència, Innovació i Universitats per al 
finançament a 10 anys i amb un interès del 0%, 
del 50% de l’import de 2.679.717,26 euros 
d’adquisició de material científic-tècnic, 
cofinançats pel FEDER, en la convocatòria de 
2018 de l’Agència Nacional d’Investigació en el 
marc del Pla Estatal d’Investigació Científica i 
Tècnica i d’Innovació 2017-2020 

19/12/18 

21/12/18 

Núm. eix: 55337 
Consell Social 
Núm. eix: 55521 
Servei Comptab. 
I Pressupost 

286 18/12/18 18 

Autoritzar la celebració de contractes de 
manteniment integral, d’informació d’accessos i 
subministrament d’energia, al superar el valor 
estimat de dotze milions d’euros, d’acord amb la 
Llei de Contractes del Sector Públic (art.324.1.a) 

21/12/18 
Núm. eix: 55521 
Servei Comptab. 
I Pressupost 
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II.
Resultats de la 

gestió estratègica
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Pla Estratègic de la Universitat de València 
Aquesta part de l’informe mostra els principals resultats de la gestió estratègica de la UV, entesa com 
a desplegament del III Pla Estratègic de la Universitat de València (PEUV 2016-2019). Aquest nou pla 
es va aprovar pel Consell de Govern del dia 27 de setembre de 2016 i pel Consell Social (ACSUV 
2016/410). El pla manté l'estructura de quatre estratègies que es corresponen amb l'àmbit d'activitat de 
la nostra Universitat: ensenyament, investigació, transferència i innovació i vida de campus i 
participació. Així mateix, amb la finalitat de millorar la seua transparència, s’han separat en un punt 
a banda (5) aquells objectius estratègics que són comuns, en major o menor mida, als quatre 
àmbits d’activitat, deixant en cada àmbit únicament aquells objectius que li són propis. Les quatre 
estratègies es defineixen en termes d’uns objectius institucionals genèrics, per l’assoliment 
dels quals s’especifiquen una sèrie d’objectius estratègics concrets. Sobre aquests darrers es 
desenvolupen les línies d’actuació estratègica, que són un conjunt d’iniciatives reagrupades per 
aconseguir un resultat concret dins d’aquest PEUV i que tenen establerta la seua execució en les 
fases d’estudi, implantació i avaluació. La planificació prevista per a 2018 de les fases operatives 
d’aquestes línies, d’acord amb els objectius estratègics del vigent PEUV 2016-2019, va ser aprovada 
pel Claustre de la UV (ACUV 17/2017) al document del Pla Operatiu 2018, d’acord amb l’article 83.f 
dels Estatuts de la Universitat de València. Aquest Pla Operatiu constitueix el document orientador 
de la política general universitària i del Pressupost de l’exercici 2018. 

Resultats de la gestió estratègica 
La gestió estratègica de la UV durant 2018 s’estructura en el desplegament de les quatre estratègies o 
àmbits del PEUV 2016-2019 i de les línies d’actuació estratègica planificades per cada objectiu 
estratègic de l’àmbit. En aquest termes, els resultats estratègics de cada línia es mostren a través de: 

− Les fases operatives realitzades durant l’any 2018 i les aprovades pel Claustre al Pla Operatiu 
2018. 

− La mesura o indicadors de l’esforç en l’execució de la línia en 2018. 

− Les evidències de la realització d’aquestes fases, enteses com a resultats o fets concrets que 
justifiquen o manifesten de forma determinant l'estat d'execució de les fases de la línia 
d'actuació estratègica realitzada durant l'exercici 2018. 

− En el seu cas, les contingències, causes, motius o raons tècniques que justifiquen la no 
execució de la fase operativa del Pla Operatiu aprovat pel Claustre. 
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Objectius institucionals:

- Assegurar i enfortir la nostra
capacitat d’atracció de nou
estudiantat de grau i postgrau.
- Oferir un ensenyament de qualitat.

Desplegament de l'estratègia
1.

d'ensenyament

Informe de gestió 2018
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Ensenyament

QuE01 - Objectiu estratègic de Qualitat: Potenciar el reconeixement 
extern de la qualitat dels nostres títols i centres

Potenciar el prestigi i reconeixement internacional de la qualitat i excel∙lència de les nostres 
titulacions - (LAE0038)

1Línia

Estudi AvaluacióImplantacióFase Operativa 
realitzada:

Fase Operativa 
aprovada Clauste:

Estudi AvaluacióImplantació

Evidències:
Certificat EUR-ACE® fins a 2022 del Grau en E. Telemàtica.
Informes d'Autoavaluació dels 5 graus de l'ETSE.
Actes i evidències per a preparar la visita del Comité Extern (4 de juliol 2018).
Informe elegibilitat de Segell ACSB Facultat d'Economia.

Visita dels Comitès d'avaluació dels Segells Internacionals (EUR- ACE y EUR- INF) de 5 titulacions- ETSE.
Informe d'autoavaluació del G. de Química.
Aprovació Informe elegibilitat AACSB F. Econom.

0 1 0

Responsable: Vicerectorat d'Estratègia, Qualitat i 
Tecnologies de la Informació

Coordinador: Unitat de Qualitat

Valor  Mesura
1  Nombre de certificacions internacionals obtingudes:

0 1 0

Línia 2 Dissenyar i implantar un sistema de garantia de la qualitat per als doctorats - (LAE0039)

Estudi AvaluacióImplantacióFase Operativa 
realitzada:

Fase Operativa 
aprovada Clauste:

Estudi AvaluacióImplantació

Evidències:
Procediments desenvolupats i actes d'aprovació per les comissions acadèmiques.
Informes de les enquestes de satisfacció d'estudiants i professorat (WEB de les TITULACIONS- QUALITAT- ENQUESTES). 
Informes de Seguiment de 49 doctorats presentats a l'AVAP.

Procediments i actes d'aprovació per les comissions acadèmiques.
Informes de les enquestes de satisfacció d'estudiants i professorat.
Informes definitius de  Seguiment de 49 doctorats.

0 1 0

Responsable: Vicerectorat d'Estratègia, Qualitat i 
Tecnologies de la Informació

Coordinador: Unitat de Qualitat

Valor  Mesura
6  Nombre de procediments activats en el SGIC per a doctorats:
3  Nombre d'enquestes de doctorat activades:

0 1 0

Potenciar la certificació AUDIT dels sistemes de garantia de la qualitat dels centres de la UV - 
(LAE0040)

3Línia

Estudi AvaluacióImplantacióFase Operativa 
realitzada:

Fase Operativa 
aprovada Clauste:

Estudi AvaluacióImplantació

Evidències:
Actes de reunions per a revisar els procediments del SGIC- Grup de treball.

0 1 0

Responsable: Vicerectorat d'Estratègia, Qualitat i 
Tecnologies de la Informació

Coordinador: Unitat de Qualitat

Valor  Mesura
3  Nombre de centres amb un disseny del seu SGIC certificat:
0  Nombre de centres amb una implantació del seu SGIC certificada:

0 1 0
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Desenvolupar un sistema d'avaluació integral de la qualitat docent - (LAE0041)4Línia

Estudi AvaluacióImplantacióFase Operativa 
realitzada:

Fase Operativa 
aprovada Clauste:

Estudi AvaluacióImplantació

Evidències:
Actes de les reunions del Comité Permanent d'Avaluació de l'Activitat Docent.
Dades recollides al SysDocentia.

Reunions del Comitè Permanent d'Avaluació de l'Activitat Docent.
Memòria de la fase pilot.
Informes individuals definitius.
Informe resultats experiència pilot, aprovat per Comissió de Professorat (28/09/18)

0 1 0

Responsable: Vicerectorat d'Estratègia, Qualitat i 
Tecnologies de la Informació

Coordinador: Unitat de Qualitat

Valor  Mesura
140  Nombre de professors i professores que s'han avaluat d'acord amb el nou model:

0 1 0

Simplificar i agilitzar els sistemes d'assegurament de qualitat intern i externs actualment vigents - 
(LAE0100)

5Línia

Estudi AvaluacióImplantacióFase Operativa 
realitzada:

Fase Operativa 
aprovada Clauste:

Estudi AvaluacióImplantació

0 1 0

Responsable: Vicerectorat d'Estratègia, Qualitat i 
Tecnologies de la Informació

Coordinador: Unitat de Qualitat

Valor  Mesura
32  Nombre de procediments del SGIC:
22  Procediments del SGIC que han sigut revisats i simplificats:

50%  % de disminució en el nombre d'evidències exigides en els procediments respecte a les exigides 
actualment:

0 1 0

Evidències:
Actes de reunions amb responsables de qualitat dels centres per a aprovar els criteris de simplificació.
Implantació de les enquestes modificades als estudiants, professorat i graduats.
Desenvolupament dels procediments abreujats (primer informe anual).

Actes de reunions amb responsables de qualitat dels centres per a aprovar els criteris de simplificació.     Implantació de les 
enquestes modificades als estudiants, professorat i graduats. Desenvolupament dels procediments abreujats (primer informe anual).

QuE02 - Objectiu estratègic de Qualitat: Millorar la satisfacció de 
l'estudiantat amb l'experiència universitària que ofereix la UV

Desenvolupar un sistema que permeta conèixer les necessitats de l'estudiantat i gestionar els 
serveis i recursos que milloren la satisfacció de l'experiència universitària - (LAE0015)

1Línia

Estudi AvaluacióImplantacióFase Operativa 
realitzada:

Fase Operativa 
aprovada Clauste:

Estudi AvaluacióImplantació

Evidències:
Realització d'activitats de formació, divulgació i sensibilització en matèria d'igualtat en la diversitat (com ara tallers, un cicle de 
cinema lèsbic i la celebració de l'Orgull), així com acompanyament i atenció a la diversitat.

Realització d'activitats de formació, divulgació i sensibilització en matèria d'igualtat en la diversitat, així com acompanyament i 
atenció a la diversitat.

0 1 0

Responsable: Vicerectorat d'Igualtat, Diversitat i 
Sostenibilitat

Coordinador: Unitat d'Igualtat

Valor  Mesura
68  Nombre d'hores de formació:
129  Nombre de participants en actes:
8  Nombre de sol·licituds de canvi de nom:
6  Nombre d'accions de sensibilització:

0 1 0

Universitat de València
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RsE01 - Objectiu estratègic de Responsabilitat social: Facilitar una 
orientació integral a l'estudiantat a nivell vocacional, profesional i 

acadèmic, tot potenciant la seua ocupabilitat futura
Dissenyar un pla d'acció a mida de cada titulació per a la reducció de la taxa d'abandó - (LAE0017)1Línia

Estudi AvaluacióImplantacióFase Operativa 
realitzada:

Fase Operativa 
aprovada Clauste:

Estudi AvaluacióImplantació

Evidències:
Estudi de la viabilitat de les recomanacions (recom.) de l'estudi d'A. Villar.

Preparació de seminaris i tallers d'incorporació (recom. 10 i 12).
Estudi de millores setmana de Benvinguda (recom. 20).
Qüestionari incidència de les accions amb secundària (SIOU-recom. 9).
Millora de la formació dels mentors (recom. 17).

Recomanacions implantades de l'estudi sobre la taxa d'abandó (Prof. A. Villar):  Qüestionari incidència accions amb secundària 
SIOU (rec.9); Millora de formació dels mentors (rec.17).
Les rec. 10,12, i 20 no es poden implantar per falta de recursos.

2 1 0

Responsable: Vicerectorat d'Ocupació i Programes 
Formatius

Coordinador: Servei d'Informació i Dinamització dels 
Estudiants (SeDI)

Valor  Mesura
2310  Nombre estudiants que han participat en el qüestionari SIOU:
51,62  Grau percepció/utilitat de la formació dels mentors  (%):

1 0 0

Potenciar la vinculació de l'estudiantat amb la UV - (LAE0018)2Línia

Estudi AvaluacióImplantacióFase Operativa 
realitzada:

Fase Operativa 
aprovada Clauste:

Estudi AvaluacióImplantació

Evidències:
Formació i capacitació d'associacions.
Activitats de Benvinguda i incorporació de nous estudiants. 
Assistència logística a l'AGE.
Adequació espais físics AGE al Campus de Blasco Ibáñez.
Formació modular de representants.

Avaluació del programa d'activitats de dinamització del voluntariat per a la seua reformulació.

0 1 0

Responsable: Vicerectorat d'Ocupació i Programes 
Formatius

Coordinador: Servei d'Informació i Dinamització dels 
Estudiants (SeDI)

Valor  Mesura
20  Nombre d'estudiantat participant en la formació de representants:
94  Nombre d'associacions inscrites:
64  Nombre de projectes presentats Ajudes Socioculturals:
31  Nombre de projectes executats Ajudes Socioculturals:

0 1 0

Informe de gestió 2018
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RsE02 - Objectiu estratègic de Responsabilitat social: Desenvolupar el 
multilingüisme en el si de la comunitat UV, tot potenciant la nostra 

llengua
Potenciar la capacitat de la Universitat d'incrementar la seua oferta acadèmica en anglès - 
(LAE0020)

1Línia

Estudi AvaluacióImplantacióFase Operativa 
realitzada:

Fase Operativa 
aprovada Clauste:

Estudi AvaluacióImplantació

Evidències:
Execució d'oferta formativa en idiomes: cursos, tutories, grups de conversa i subvenció d'acreditacions diverses.
Col·laboració en cursos d'anglès amb Centre d'Idiomes.
Correcció del material docent en anglès.
Tallers de docència en anglès.

Oferta formativa en idiomes: cursos, tutories, grups de conversa i subvenció d'acreditacions.
Col·laboració en cursos d'anglès amb Centre d'Idiomes.
Correcció del material docent en anglès.
Tallers de docència en anglès.

0 1 0

Responsable: Vicerectorat d'Estudis i Política 
Lingüística

Coordinador: Servei de Política Lingüística

Valor  Mesura
439.616 / 432.475  Nombre de paraules traduïdes o revisades en anglès/capacitat de traducció del servei:

0 1 0

Potenciar la competència de PDI i PAS en les dues llengües oficials - (LAE0021)2Línia

Estudi AvaluacióImplantacióFase Operativa 
realitzada:

Fase Operativa 
aprovada Clauste:

Estudi AvaluacióImplantació

Evidències:
Oferta formativa en valencià: cursos, tutories, grups de conversa, tallers de docència i subvenció d'acreditacions.
Unificació en una convocatòria de l'oferta formativa.
Actualització continua de base dades sobre llengües del personal.

Execució de l'oferta formativa en valencià.
Actualització continua de base dades sobre llengües del personal.

0 1 0

Responsable: Vicerectorat d'Estudis i Política 
Lingüística

Coordinador: Servei de Política Lingüística

Valor  Mesura
2.701 / 5.704  Nombre de PDI amb C1 de Valencià / total de PDI:

12  Nombre de cursos realitzats en els centres:
215  Nombre d'assistents als cursos en els centres:

5.542.929 / 4.316.500  Nombre de paraules traduïdes o revisades/capacitat de traducció del servei:
1.222 / 1.994  Nombre de PAS amb C1 de Valencià / total de PAS:

0 1 0

Universitat de València
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ItE01 - Objectiu estratègic d'Internacionalització: Potenciar la dimensió 
internacional de les nostres titulacions

Desenvolupar un pla de formació no reglada per a estudiantat estranger - (LAE0072)1Línia

Estudi AvaluacióImplantacióFase Operativa 
realitzada:

Fase Operativa 
aprovada Clauste:

Estudi AvaluacióImplantació

Evidències:
Realització de cursos per a estudiantat internacional (350 estudiants i 10 cursos). 
Gestió d'una part  dels cursos al centre d'idiomes de la Universitat de València.

Implementació del programa d´increment de la docència en anglés, mitjançant la impartició d´un curs "English as a Medium of 
Instruction" per al professorat.
Impartició dels cursos per a estudiantat estranger.

0 1 0

Responsable: Vicerectorat d'Internacionalització i 
Cooperació

Coordinador: Servei de Relacions Internacionals i 
Cooperació

Valor  Mesura
1.750  Nombre d'hores de formació no reglada oferida:
287  Nombre d'estudiantat estranger matriculat en formació no reglada:

1 0 0

Potenciar l'atracció d'estudiantat estranger en estudis de màster - (LAE0073)2Línia

Estudi AvaluacióImplantacióFase Operativa 
realitzada:

Fase Operativa 
aprovada Clauste:

Estudi AvaluacióImplantació

Evidències:
Participació de la Universitat de València a la 2ª fira 'Estudiar en Espanya' celebrada al Marroc i 1ª fira 'Estudiar en Espanya' 
celebrada a Colòmbia.

Reunions de coordinació entre els vicerectorats competents en estudis i internacionalització per a avaluar la captació d´estudiantat 
estranger als màsters oficials.

0 1 0

Responsable: Vicerectorat d'Internacionalització i 
Cooperació

Coordinador: Servei de Relacions Internacionals i 
Cooperació

Valor  Mesura
2  Nombre d'accions realitzades durant l'any per a la promoció internacional de la nostra oferta de màster:

0/0  Nombre d'accions formatives(màster o assignatures o crèdits) que incorporen la tecnologia per a la 
formació on-line/ total accions formatives (màster o assignatures o crèdits) gestionats:

739/6.240  Nombre d'estudiantat matriculat llatinoamericà / total d'estudiantat matriculat en màster:

1 0 0

Informe de gestió 2018

3771.



EfE01 - Objectiu estratègic d'Eficàcia: Desenvolupar i fer visible una 
oferta de serveis que atenga a la necessitat de l'aprenentatge 

permanent de la societat
Desenvolupar un pla d'oferta formativa per al reciclatge professional que cobrisca els interessos i 
expectatives dels agents socials del nostre entorn - (LAE0035)

1Línia

Estudi AvaluacióImplantacióFase Operativa 
realitzada:

Fase Operativa 
aprovada Clauste:

Estudi AvaluacióImplantació

Evidències:
Integració en el disseny de la plataforma informàtica per a cursos Nau Gran en obert. Signatura de convenis entre la Universitat de 
València i les associacions Attemp Afav.

Signatura dels Convenis Marc i Específic entre Universitat de Valencià i Universidad de Cantabria per l'intercanvi educatiu, solidari i 
de cooperació d'alumnes de La Nau Gran i Senior.
Retràs en la implantació de la nova plataforma.

2 1 0

Responsable: Vicerectorat de Cultura i Esport Coordinador: Servei d'Extensió Universitària

Valor  Mesura
4  Nombre de convenis signats:
18  Nombre de cursos convocats:
634  Nombre d'estudiantat matriculat:

0 1 0

Potenciar la formació complementària orientada al desenvolupament de les capacitats claus per 
al futur professional i laboral del nostre estudiantat - (LAE0037)

2Línia

Estudi AvaluacióImplantacióFase Operativa 
realitzada:

Fase Operativa 
aprovada Clauste:

Estudi AvaluacióImplantació

Evidències:
Incorporació del Currículum complementari(CC_UV) a l'estudiant de la UV que es desenvoluparà mitjançant diversos programes: 
Co-Laboratoris i Passaport Cultural.

Currículum complementari (CC-UV) a l'estudiantat de la UV que es desenvoluparà mitjançant diversos programes.

0 1 0

Responsable: Vicerectorat de Cultura i Esport Coordinador: Servei d'Extensió Universitària

Valor  Mesura
15  Nombre de cursos oferts:
893  Nombre d'alumnat matriculat:

0 1 0

Ampliar el grau d'implantació geogràfica del programa UniSocietat/UniSocietat plus en el nostre 
territori - (LAE0062)

3Línia

Estudi AvaluacióImplantacióFase Operativa 
realitzada:

Fase Operativa 
aprovada Clauste:

Estudi AvaluacióImplantació

Evidències:
Nova seu a Riba-roja del Túria al curs 2018-2019. 
Nova implantació del programa Plus a Requena. 
Funcionament del programa Plus (o similar) a les seus d'Ontinyent, Gandia, Cullera, Massamagrell, Paterna, Quart de Poblet, 
l'Eliana i Benetússer.

Programa Plus a Requena.
Funcionament del programa Plus (o similar) a les seus d'Ontinyent, Gandia, Cullera, Massamagrell, Paterna, Quart de Poblet, 
l'Eliana i Benetússer.

0 1 0

Responsable: Vicerectorat de Projecció Territorial i 
Societat

Coordinador: Unitat Suport Vicerectorat de Projecció 
Territorial i Societat

Valor  Mesura
1  Noves seus creades:

1.080  Nombre d'hores oferides:
100%  Percentatge de finançament del programa Unisocietat (cursos, conferències mensuals i activitats 

complemetàries) a partir de les matrícules i l'esponsorització:

0 1 0

Universitat de València

378



EfE02 - Objectiu estratègic d'Eficàcia: Potenciar la transició de 
l'alumnat de grau a postgrau

Potenciar la coordinació de la gestió de l'oferta de màsters oficials amb els centres - (LAE0024)1Línia

Estudi AvaluacióImplantacióFase Operativa 
realitzada:

Fase Operativa 
aprovada Clauste:

Estudi AvaluacióImplantació

Evidències:
Aplicació de l'Acord del Consell de Govern 240/2017 de Criteris per a l'elaboració de l'oferta dels ensenyaments oficials de grau i de 
màster per al curs acadèmic 2018-2019.

Preparar l'oferta d'estudis de grau, dobles titulacions de grau i màster, curs 2019/2020.

0 1 0

Responsable: Vicerectorat d'Estudis i Política 
Lingüística

Coordinador: Servei d'Estudiants

Valor  Mesura
103/106  Nombre de màster oficials adscrits als Centres/total nombre de màster oficials:

0 1 1

Potenciar la continuïtat del nostre estudiantat durant la seua estada en el grau cap a la nostra 
oferta de postgrau - (LAE0025)

2Línia

Estudi AvaluacióImplantacióFase Operativa 
realitzada:

Fase Operativa 
aprovada Clauste:

Estudi AvaluacióImplantació

Evidències:
Aplicació de l'itinerari pont entre màsters de la Facultat de Geografia i Història.
Acords de les Comissions de Coordinació Acadèmiques de màsters de la Facultat de Dret per establir les Passarel·les amb el Màster 
en advocacia.

Accions de difusió tant pel Servei d'Estudiants com dels Centres.

0 1 0

Responsable: Vicerectorat d'Estudis i Política 
Lingüística

Coordinador: Servei d'Estudiants

Valor  Mesura
1.590/7.300  Nombre de crèdits oferts en màster "compartits"/Total crèdits oferts en màster:

0 1 0

EfE03 - Objectiu estratègic d'Eficàcia: Dissenyar l'oferta de postgrau 
adequant-la a les necessitats d'una investigació de qualitat i a 

l'ocupabilitat
Desenvolupar una oferta de màster d'acord amb els recursos docents disponibles en la UV - 
(LAE0023)

1Línia

Estudi AvaluacióImplantacióFase Operativa 
realitzada:

Fase Operativa 
aprovada Clauste:

Estudi AvaluacióImplantació

Evidències:
Continua l'estudi de la informació del SIGA.

En estudi modificacions de Plans d'estudis per a reduir el professorat extern. S'han extingit 5 Máster per baixa demanda.

1 0 0

Responsable: Vicerectorat d'Estudis i Política 
Lingüística

Coordinador: Servei d'Estudiants

1 0 0

Informe de gestió 2018
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Potenciar la internacionalització dels programes de doctorat - (LAE0076)2Línia

Estudi AvaluacióImplantacióFase Operativa 
realitzada:

Fase Operativa 
aprovada Clauste:

Estudi AvaluacióImplantació

Evidències:
lnformació i seguiment durant el primer semestre de 2018 de cotuteles en la Junta Permanent i en el Comité de Direcció de l'Escola 
de Doctorat.

lnformació i seguiment durant el segon semestre de 2018 de cotuteles en la Junta Permanent i en el Comité de Direcció de l'Escola 
de Doctorat.

0 1 0

Responsable: Vicerectorat d'Estudis i Política 
Lingüística

Coordinador: Escola de Doctorat

Valor  Mesura
126  Nombre de tesis doctorals llegides amb esment internacional:
17  Nombre de cotuteles de tesis doctorals:

0 1 0

Dissenyar una oferta de títols propis sensible a les necessitats socials i econòmiques del nostre 
entorn - (LAE0113)

3Línia

Estudi AvaluacióImplantacióFase Operativa 
realitzada:

Fase Operativa 
aprovada Clauste:

Estudi AvaluacióImplantació

Evidències:
Aplicació del Reglament de Títols Propis de Postgrau de la Universitat de València (ACGUV 205/2015).
Estudi de la nova normativa de Títols Propis de Postgrau de la Universitat de València.

Preparació de l'oferta de Títols Propis del curs 2019/2020.

0 1 0

Responsable: Vicerectorat d'Estudis i Política 
Lingüística

Coordinador: Servei d'Estudiants

Valor  Mesura
6/218Nombre de títols propis impartits que responen a un conveni amb entitat externa a la UVEG/ Total nombre 

de títols propis oferits i impartits:
218/331  Nombre de títols propis oferits i impartits/Nombre de títols propis oferits:

0 1 0

InE01 - Objectiu estratègic d'Innovació: Millorar i desenvolupar 
metodologies i recursos docents innovadors

Millorar  la vinculació entre els plans de millora dels centres i el disseny de l'oferta formativa per a 
la innovació educativa - (LAE0043)

1Línia

Estudi AvaluacióImplantacióFase Operativa 
realitzada:

Fase Operativa 
aprovada Clauste:

Estudi AvaluacióImplantació

Evidències:
Convocatòria d'ajudes per al desenvolupament dels projectes d'innovació educativa i millora de la qualitat docent per al curs 
2017/2018.
Convocatòries de formació adreçades al PDI.

Programa A (projecte d'innovació de centre, PIC) de la convocatòria d'ajudes per al desenvolupament dels projectes d'innovació 
educativa i millora de la qualitat docent per al curs 2018/2019.

0 2 0

Responsable: Vicerectorat d'Estratègia, Qualitat i 
Tecnologies de la Informació

Coordinador: Servei de Formació Permanent i 
Innovació Educativa

Valor  Mesura
90Nombre d'activitats de projectes d'Innovació Educativa destinats a cobrir les necessitats de 

formació vinculades als plans de millora dels centres:
16Nombre de centres que desenvolupen projectes d'Innovació Educativa destinats a cobrir les necessitats 

de formació vinculades als plans de millora:

0 1 0

Universitat de València

380



Potenciar la innovació educativa vinculada als processos d'aprenentatge a l'aula - (LAE0044)2Línia

Estudi AvaluacióImplantacióFase Operativa 
realitzada:

Fase Operativa 
aprovada Clauste:

Estudi AvaluacióImplantació

Evidències:
Publicació d'article en revista científica:
Mònica Feixas, M. Jesús Martínez-Usarralde, Ramón López-Martin (2018). "Do teaching innovation projects make a difference? 
Assessing the impact of small-scale funding", Tertiary Education and Management.

0 0 2

Responsable: Vicerectorat d'Ocupació i Programes 
Formatius

Coordinador: Servei de Formació Permanent i 
Innovació Educativa

Valor  Mesura
-  Entrevistes realitzades per a l'estudi de M. Feixas:
-  Enquestes realitzades per a l'estudi de M. Feixas:
-  Focus group per a l'estudi de M. Feixas:

0 1 1

Potenciar la creació de xarxes interuniversitàries d'innovació educativa - (LAE0045)3Línia

Estudi AvaluacióImplantacióFase Operativa 
realitzada:

Fase Operativa 
aprovada Clauste:

Estudi AvaluacióImplantació

Evidències:
Convocatòria d'ajudes per al desenvolupament dels projectes d'innovació educativa i millora de la qualitat docent per al curs 
2017/2018, Programa C (Xarxes).
Convocatòria de formació PRIDA (curs "English as a Medium of Instruction").

Programa C (grups estables i xarxes, GER) de la convocatòria d'ajudes per al desenvolupament dels projectes d'innovació educativa 
i millora de la qualitat docent per al curs 2018/2019.

0 1 0

Responsable: Vicerectorat d'Ocupació i Programes 
Formatius

Coordinador: Servei de Formació Permanent i 
Innovació Educativa

Valor  Mesura
35  Nombre de xarxes creades anualment:

21.700  Finançament de xarxes creades anualment (euros):

0 1 1

Donar suport a la innovació educativa en l'àmbit de la docència en anglès - (LAE0046)4Línia

Estudi AvaluacióImplantacióFase Operativa 
realitzada:

Fase Operativa 
aprovada Clauste:

Estudi AvaluacióImplantació

Evidències:
Una de les sis línies estratègiques de la convocatòria d'ajudes per al desenvolupament dels projectes d'innovació educativa i millora 
de la qualitat docent per al curs 2017/2018 és la docència en anglés.

Convocatòria d'ajudes per al desenvolupament dels projectes d'innovació educativa i millora de la qualitat docent per al curs 
2018/2019. Projectes que incorporen l'elaboració de materials en anglès

0 1 0

Responsable: Vicerectorat d'Ocupació i Programes 
Formatius

Coordinador: Servei de Formació Permanent i 
Innovació Educativa

Valor  Mesura
44  Nombre de projectes que porten materials en anglès:

0 1 1

Informe de gestió 2018
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Objectius institucionals:

- Incrementar la producció i la
productivitat científica.
- Captar i desenvolupar talent.
- Incrementar la captació de
recursos per a la investigació.

Desplegament de l'estratègia
d'investigació

2.

Informe de gestió 2018
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Investigació

QuI01 - Objectiu estratègic de Qualitat: Incrementar la producció 
científica d'impacte

Desenvolupar accions que incentiven les publicacions d'impacte - (LAE0087)1Línia

Estudi AvaluacióImplantacióFase Operativa 
realitzada:

Fase Operativa 
aprovada Clauste:

Estudi AvaluacióImplantació

Evidències:
Resolució de les següents convocatòries: Estades PDI i PID, Estades PIF i Convidats. 
Llançament de les convocatòries Predoctoral i Postdoctoral.
Resolució de les convocatòries vlc-biomed-2017 i vlc-bioclinic-2017.

Resolució de la concessió de la convocatòria per a la contratació de personal investigador de caràcter Predoctoral (juliol 2018).

0 1 0

Responsable: Vicerectorat d'Investigació Coordinador: Servei d'Investigació i Innovació

Valor  Mesura
7  Nombre de convocatòries els barems de les quals contemplen publicacions d'impacte:

162  Nombre de beneficiaris d'aquestes convocatòries:

0 1 0

Desenvolupar accions mobilitzadores en aquelles àrees amb menor producció científica - 
(LAE0088)

2Línia

Estudi AvaluacióImplantacióFase Operativa 
realitzada:

Fase Operativa 
aprovada Clauste:

Estudi AvaluacióImplantació

Evidències:
Es continua planificant com explotar la memòria per a extraure informació d'anàlisis. S' està estudiant l'eina bibliogràfica MIAR 
(Matriu d'Informació per a l'Anàlisi de Revistes) de la Universitat de Barcelona.

Proposta de modificació del barem de la memòria.

S'ha simulat la baremació amb l'eina bibliogràfica MIAR (Matriu d'Informació per a l'Anàlisi de Revistes) de la Universitat de 
Barcelona.

1 2 1

Responsable: Vicerectorat d'Investigació Coordinador: Servei d'Investigació i Innovació

Valor  Mesura
2  Nombre de recursos bibliogràfics identificats:
6  Nombre de convocatòries la valoració de les quals tinga en compte els barems:

1 0 0

ItI01 - Objectiu estratègic d'Internacionalització: Fomentar el 
desenvolupament de les xarxes de relació i col∙laboració internacional 

del nostre personal investigador
Obtenir recursos a través de la participació del personal investigador en consorcis 
internacionals - (LAE0089)

1Línia

Estudi AvaluacióImplantacióFase Operativa 
realitzada:

Fase Operativa 
aprovada Clauste:

Estudi AvaluacióImplantació

Evidències:
Es continua revisant les fonts d'informació habituals: portal propi, premsa, blogs de grups de recerca, socis en SEIMED.

0 1 0

Responsable: Vicerectorat d'Innovació i Transferència Coordinador: Servei d'Investigació i Innovació

Valor  Mesura
113  Nombre de col·laboracions identificades:

0 1 0

Informe de gestió 2018

3852.Revisió fonts d'informació (portal propi, premsa, blogs en SEIMED,...).
Assessorament als investigadors (junt amb Servei de RRII).
Participació en 2 Kick of Meeting (SILKNOW i CONCISE).
Presentació d'expressions d'interés en el Portal del participant.



Donar suport a la participació del personal investigador en xarxes i consorcis Internacionals 
prioritaris per a la UV (plataformes, Kics, JTIs, etc.) - (LAE0091)

2Línia

Estudi AvaluacióImplantacióFase Operativa 
realitzada:

Fase Operativa 
aprovada Clauste:

Estudi AvaluacióImplantació

Evidències:
Programa d'Ajudes a la investigació UV: Accions Especials per a donar suport a joves investigadors i resolució d'Ajudes per 
l'elaboració de projectes europeus (finançament de viatges, organització de reunions i pagament de quotes d'inscripció).

Resolució de la concessió de les accions especials de finançament del Ministeri i la GVA.

0 1 0

Responsable: Vicerectorat d'Innovació i Transferència Coordinador: Servei d'Investigació i Innovació

Valor  Mesura
18  Nombre de sol·licituds gestionades:

0 1 0

EfI01 - Objectiu estratègic d'Eficàcia: Potenciar la investigació 
competitiva

Incrementar la participació en programes de finançament nacionals i europeus - (LAE0090)1Línia

Estudi AvaluacióImplantacióFase Operativa 
realitzada:

Fase Operativa 
aprovada Clauste:

Estudi AvaluacióImplantació

Evidències:
Resolució convocatòries Programa Propi 2017 (Viatges, Organització reunions, Quota inscripció).
Resolució convocatòries participació projectes internacionals.
Relació perfils d'investigadors plataformes RUVID (13).
Organització tallers, Jornades, etc.

Gestió de resolucions Programa Propi 2018.
Resolució ajudes projectes internacionals (Accions Especials). 
Perfils d'investigadors pujats a les plataformes del MINECO.
Organització d'1 taller, 8 Jornades, 4 Cursos i assessorament a investigadors.

0 1 0

Responsable: Vicerectorat d'Investigació Coordinador: Servei d'Investigació i Innovació

Valor  Mesura
12  Nombre d'ofertes de perfils d'investigadors pujades als portals de visibilitat identificats:
35  Nombre d'actuacions de finançament concedides:
13  Nombre de Jornada-Taller organitzades:

0 1 0
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EfI02 - Objectiu estratègic d'Eficàcia: Potenciar el treball en equip i la 
investigació multidisciplinària en el si de la UV

 Desenvolupar instruments de suport a la creació i el manteniment d'Instituts d'investigació, ERIs 
i altres estructures de recerca de caràcter multidisciplinari - (LAE0092)

1Línia

Estudi AvaluacióImplantacióFase Operativa 
realitzada:

Fase Operativa 
aprovada Clauste:

Estudi AvaluacióImplantació

Evidències:
Convocatòries: Programa Propi, d'Investigació Traslacional i Unitats mixtes.
Participació en plataformes i xarxes (TRIPTOLEMOS, ECTRI, EIP AHA,...).
Projectes KIC. 
Presentació oficial de la participació com a membres del Max Planck Partner Group.

Participació plataformes i xarxes.
Gestió resultats protegits i demandes tecnològiques.
Comissions Mixtes Càtedres.
21 projectes KIC Climate.
Contractacions externes preparació proposta KIC Transport.
Convocatòries progr. propi contractació personal.

0 1 0

Responsable: Vicerectorat d'Investigació Coordinador: Servei d'Investigació i Innovació

Valor  Mesura
298  Nombre d'accions realitzades durant l'any:

0 1 0

Assignar els recursos en funció dels resultats de R+D+I d'Instituts de recerca, ERIs i altres 
estructures de investigació de caràcter multidisciplinari, procurant que eixe caràcter 
interdisciplinari no siga penalitzat per les assignacions de recursos i l'avaluació dels rendiments i 
producció d'aquestes - (LAE0093)

2Línia

Estudi AvaluacióImplantacióFase Operativa 
realitzada:

Fase Operativa 
aprovada Clauste:

Estudi AvaluacióImplantació

Evidències:
S'ha ampliat l'anàlisi a dos estructures més: l'Observatori i el I2sysbio. 

Avaluades totes les ERIs i Instituts de caràcter multidisciplinari en la memòria 2017.

1 0 0

Responsable: Vicerectorat d'Investigació Coordinador: Servei d'Investigació i Innovació

Valor  Mesura
27  Nombre d'estructures analitzades:

1 0 0

Informe de gestió 2018
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Objectius institucionals:

- Millorar la posició de la UV com a
generadora de transferència i
innovació en el si de la societat i
del món universitari.
- Posar en valor els resultats
d’investigació de la UV i millorar el
seu aprofitament per la societat.
- Fomentar l’emprenedoria en el si
de la comunitat universitària i de la
societat.

Desplegament de l'estratègia
3.

de transferència i innovació

Informe de gestió 2018
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Transferència i Innovació

QuT01 - Objectiu estratègic de Qualitat: Millorar la satisfacció de les 
persones usuàries dels nostres serveis de transferència i innovació, i 

potenciar-ne la fidelització
Millorar l'orientació a la persona usuària sobre els procediments i les aplicacions de gestió de la 
transferència - (LAE0077)

1Línia

Estudi AvaluacióImplantacióFase Operativa 
realitzada:

Fase Operativa 
aprovada Clauste:

Estudi AvaluacióImplantació

Evidències:
Finalització de la identificació d'un subconjunt de processos clau i anàlisis dels mateixos.

Identificació de procediments primaris en la Secció d'R+D+I Contractada.

Documentació: Creació d'impresos  relacionats amb tasques de diferents procediments.

2 1 0

Responsable: Vicerectorat d'Innovació i Transferència Coordinador: Servei d'Investigació i Innovació

Valor  Mesura
7  Nombre de procediments documentats i/o redissenyats:

1 1 0

RsT01 - Objectiu estratègic de Responsabilitat social: Fomentar la 
transferència de resultats d'investigació en àrees identificades com a 

necessitats socials i econòmiques
Promoure la participació de la UV en espais d'innovació empresarial (entre altres: plataformes 
tecnològiques i comitès nacionals i internacionals d'estandardització) - (LAE0078)

1Línia

Estudi AvaluacióImplantacióFase Operativa 
realitzada:

Fase Operativa 
aprovada Clauste:

Estudi AvaluacióImplantació

Evidències:
Es manté  el pagament de la quota d'inscripció en les següents plataformes: PTEA AGUA, SUSCHEM, FOOD4LIFE,  PEPRI i PTV 
VINO, TURISMO,  EFSA/AECOSAN i EIMM.

Pagament de la quota d'inscripció en les següents plataformes nacionals: PTEA AGUA, SUSCHEM, FOOD4LIFE, PEPRI i PTV VINO, 
TURISMO, EFSA/AECOSAN i EIMM.
Participació activa en les plataformes europees següents: TRIPTOLEMOS, EIP AHA, EIP WATER, FOODNEXUS.

0 1 0

Responsable: Vicerectorat d'Innovació i Transferència Coordinador: Servei d'Investigació i Innovació

Valor  Mesura
536  Nombre de PDI que participa en espais d'innovació empresarial:

0 1 0

Aportar solucions integrals a les necessitats de l'entorn socioeconòmic amb els recursos 
d'investigació de la UV - (LAE0079)

2Línia

Estudi AvaluacióImplantacióFase Operativa 
realitzada:

Fase Operativa 
aprovada Clauste:

Estudi AvaluacióImplantació

Evidències:
S'ha atès diverses demandes tecnològiques per part de les empreses (SEGURIBO, Spachem, Grupo S2, Herbes del Molí).

Comercialització de resultats d'investigació protegits i atenció de demandes tecnològiques.

0 1 0

Responsable: Vicerectorat d'Innovació i Transferència Coordinador: Servei d'Investigació i Innovació

Valor  Mesura
102  Nombre d'accions realitzades l'any vigent:

0 1 0

Informe de gestió 2018
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EfT01 - Objectiu estratègic d'Eficàcia: Identificar, avaluar i fer visible el 
coneixement transferible

Potenciar la creació d'empreses derivades (Spin-Off) i l'obtenció de llicències a partir dels nostres 
resultats d'investigació - (LAE0080)

1Línia

Estudi AvaluacióImplantacióFase Operativa 
realitzada:

Fase Operativa 
aprovada Clauste:

Estudi AvaluacióImplantació

Evidències:
Es continua avaluant els resultats de R+D.

Avaluació de resultats de R+D.
Increment de la participació del PDI en convocatòries de l'AVI.

0 1 0

Responsable: Vicerectorat d'Innovació i Transferència Coordinador: Servei d'Investigació i Innovació

Valor  Mesura
14  Nombre de Spin-Off actives durant l'any:
63  Nombre de resultats avaluats durant l'any:
13  Nombre de llicències noves:

0 1 0

Obtenir col∙laboracions públic-privades per a la transferència del coneixement - (LAE0081)2Línia

Estudi AvaluacióImplantacióFase Operativa 
realitzada:

Fase Operativa 
aprovada Clauste:

Estudi AvaluacióImplantació

Evidències:
Organització de la II Edició d'una Jornada de Transferència Tecnològica UNIVERSITAT-AIMPLAS-EMPRESA en el sector del plàstic. 
Data prevista de realització: 15 de Novembre de 2018.

II Jornada de Transferència Tecnològica UNIVERSITAT-AIMPLAS-EMPRESA en el sector del plàstic.
8 noves Ofertes de Resultats d'R+D+I  i 1 Dossier de capacitats.
I Jornada  Tecnologies habilitadores Nova Ec.     Suport reunió Projecte  Transport de l'IRTIC.

0 1 0

Responsable: Vicerectorat d'Innovació i Transferència Coordinador: Servei d'Investigació i Innovació

Valor  Mesura
26  Nombre d'OCTs noves elaborades:

0 1 0

EfT02 - Objectiu estratègic d'Eficàcia: Enfortir la política d'aliances de 
la UV amb organitzacions públiques i privades que facilite la 

transferència de R+D+I i l'emprenedoria, en la seua àrea d'influència
Potenciar l'oferta formativa que responga a les necessitats de les institucions públiques i 
privades del nostre territori - (LAE0063)

1Línia

Estudi AvaluacióImplantacióFase Operativa 
realitzada:

Fase Operativa 
aprovada Clauste:

Estudi AvaluacióImplantació

Evidències:
Implantació del nou programa d'Universitats Estacionals amb la Diputació de València i les localitats d'Ontinyent, Gandia, Enguera, 
Alzira, Ademuz, Buñol, Sagunt, Aras de los Olmos, Llíria, l'Eliana, Alaquàs i Xàtiva.

Programa d'Universitats Estacionals amb la Diputació de València i les localitats d'Ontinyent, Gandia, Enguera, Alzira, Ademuz, 
Buñol, Sagunt, Aras de los Olmos, Llíria, l'Eliana, Alaquàs i Xàtiva.

0 1 0

Responsable: Vicerectorat de Projecció Territorial i 
Societat

Coordinador: Unitat Suport Vicerectorat de Projecció 
Territorial i Societat

Valor  Mesura
100%  Percentatge de finançament de jornades amb esponsors:
1.390  Nombre d'assistents a les jornades:

18  Nombre de jornades organitzades:
17  Nombre d'ajuntaments vinculats a les jornades:
40  Nombre de PDI vinculat a les jornades:

0 1 0
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Potenciar la formalització de relacions amb institucions públiques i privades que contribuïsquen 
al desenvolupament de les missions de la Universitat en el nostre territori - (LAE0064)

2Línia

Estudi AvaluacióImplantacióFase Operativa 
realitzada:

Fase Operativa 
aprovada Clauste:

Estudi AvaluacióImplantació

Evidències:
Signatura de convenis amb institucions (càtedres i projectes d'investigació) i realització d'activitats vinculades (congressos, 
jornades, tallers, exposicions, publicacions) en el primer semestre de 2018.

Signatura de convenis amb institucions (càtedres i projectes d'investigació) i realització d'activitats vinculades (congressos, 
jornades, tallers, exposicions, publicacions) en el segon semestre de 2018.

0 1 0

Responsable: Vicerectorat de Projecció Territorial i 
Societat

Coordinador: Unitat Suport Vicerectorat de Projecció 
Territorial i Societat

Valor  Mesura
2  Nombre de convenis anuals per a càtedres amb entitats públiques i privades:
4  Nombre de convenis anuals amb entitats públiques i privades per a projectes d'investigació:

0 1 0

Establir relacions de col∙laboració en R+D+I des d'etapes primerenques del procés innovador i de 
caràcter estable - (LAE0082)

3Línia

Estudi AvaluacióImplantacióFase Operativa 
realitzada:

Fase Operativa 
aprovada Clauste:

Estudi AvaluacióImplantació

Evidències:
Resolució de les convocatòries Bioclinic i Biomed de 2017. 
Creació de noves unitats mixtes/associades.

Relació de càtedres vigents. 
D'aquestes s'han signat 20 noves al 2018.
2 noves Unitats Mixtes.
Gestió de les Comissions Mixtes de Càtedres.

0 1 0

Responsable: Vicerectorat d'Innovació i Transferència Coordinador: Servei d'Investigació i Innovació

Valor  Mesura
22  Nombre d'iniciatives empreses durant l'any:

0 1 0

Establir relacions amb entitats de finançament públic-privat per a estimular la generació de 
finançament per a activitats d'emprenedoria - (LAE0083)

4Línia

Estudi AvaluacióImplantacióFase Operativa 
realitzada:

Fase Operativa 
aprovada Clauste:

Estudi AvaluacióImplantació

Evidències:
Reunions: 5UCV Startup; VLC Startup; UJIE; E2.

Gestió del traspàs de documentació a la nova unitat administrativa competent.

0 1 0

Responsable: Vicerectorat d'Innovació i Transferència Coordinador: Servei d'Investigació i Innovació

Valor  Mesura
3  Nombre de reunions realitzades durant l'any vigent:

0 1 0

Informe de gestió 2018
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Objectius institucionals:

- Millorar la participació a la UV, tot
afavorint el desenvolupament de
valors, la formació integral i el
compromís cívic, i ampliant el
nombre de persones que participen
en les activitats.
- Contribuir a abordar els reptes de
la societat actual mitjançant una
política de qualitat per als béns i
serveis que ofereix la UV.
- Reorientar l’activitat d’aquest
àmbit, d’acord amb les
potencialitats de les TIC, per
adaptar-les a les missions de la
Universitat.

4.
Desplegament de l'estratègia de 

vida de campus i participació

Informe de gestió 2018
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Vida de Campus i Participació

QuC01 - Objectiu estratègic de Qualitat: Millorar la valoració de les 
activitats de difusió de la cultura de la UV

Millorar la satisfacció de les persones autores que utilitzen els nostres serveis editorials - 
(LAE0004)

1Línia

Estudi AvaluacióImplantacióFase Operativa 
realitzada:

Fase Operativa 
aprovada Clauste:

Estudi AvaluacióImplantació

Evidències:
Avaluades les enquestes enviades a principis de 2018 i implementació del programa informàtic que farà possible 
l'enviament automàtic d'enquestes als autors/es.
Enquesta optimitzada.
Avaluació dels resultats de les enquestes enviades a autors de llibres editats en 2018 i valoració de les respostes.

0 2 1

Responsable: Vicerectorat de Cultura i Esport Coordinador: Servei de Publicacions

Valor  Mesura
76  Nombre d'enquestes:
57  Propostes d'edició rebudes:
35  Propostes d'edició acceptades:
71  Llibres editats de propostes acceptades:

4,58  Avaluació dels resultats de les enquestes (sobre 5):

0 1 0

Establir programes de participació i divulgació de les activitats culturals - (LAE0005)2Línia

Estudi AvaluacióImplantacióFase Operativa 
realitzada:

Fase Operativa 
aprovada Clauste:

Estudi AvaluacióImplantació

Evidències:
Curs formació xarxes socials.
Contractació auxiliar comunicació en pràctiques.
Posada en funcionament base de dades.

Finalització de la implantació de les diferents accions que potencien la interacció amb les persones usuàries de les activitats 
culturals.
Es procedeix a avaluar els resultats de l'impacte en les xarxes socials.

0 2 1

Responsable: Vicerectorat de Cultura i Esport Coordinador: Unitat de Suport al Vicerectorat de 
Cultura i Esport

Valor  Mesura
601  Nombre d'accions realitzades en el marc dels programes:

46.652  Nombre de participants en les activitats de participació i divulgació:
6.800  Nombre d'exemplars distribuïts de l'Agenda trimestral:

638.136  Nombre de subscriptors a les newsletters:

0 1 0

Informe de gestió 2018
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RsC02 - Objectiu estratègic de Responsabilitat social: Fomentar els 
valors lligats al desenvolupament humà com és ara la solidaritat, la 

cooperació, el progrés, la sostenibilitat, l'excel∙lència i la igualtat 
mitjançant el desenvolupament del seu pla

Orientar l'activitat cultural a promoure els valors de responsabilitat social - (LAE0006)1Línia

Estudi AvaluacióImplantacióFase Operativa 
realitzada:

Fase Operativa 
aprovada Clauste:

Estudi AvaluacióImplantació

Evidències:
II Jornada de Frumentària realitzada en el Centre Cultural La Nau el 7 de novembre de 2018.
IV edició Art i Ment.
Creació Aula Frumentària per a programes d'activitat de responsabilitat social alimentària.

0 1 0

Responsable: Vicerectorat de Cultura i Esport Coordinador: Unitat de Suport al Vicerectorat de 
Cultura i Esport

Valor  Mesura
3.100  Nombre d'exemplars amb paper sostenible publicats. Unitat de suport al Vr. Cultura:
159  Nombre d'accions sostenibles:
825  Nombre d'activitats destinades a fomentar la responsabilitat social:

41.365  Nombre de persones de recolzament a les activitats destinades a fomentar la responsabilitat social:

0 1 0

Desenvolupar activitats culturals que potencien la inclusió social de col∙lectius desprotegits - 
(LAE0007)

2Línia

Estudi AvaluacióImplantacióFase Operativa 
realitzada:

Fase Operativa 
aprovada Clauste:

Estudi AvaluacióImplantació

Evidències:
Programa Art i Ment 3a edició.
II Jornada Cultura Inclusiva.
I Premi de Cultura Inclusiva.
Programa Ajudes Emergents 3a edició.

Implantació dels programes Emergents i Cultura Inclusiva: Concessió ajudes Emergents 2018; Celebració II Jornada Cultura 
Inclusiva; Lliurament I Premi Cultura Inclusiva.

0 2 0

Responsable: Vicerectorat de Cultura i Esport Coordinador: Unitat de Suport al Vicerectorat de 
Cultura i Esport

Valor  Mesura
1.154  Nombre de participants en activitats culturals per a la inclusió social:

70  Nombre d'activitats orientades a la inclusió social:

0 1 0

Desenvolupar fórmules de voluntariat i cooperació que potencien la implicació del PAS i PDI de la 
UV - (LAE0074)

3Línia

Estudi AvaluacióImplantacióFase Operativa 
realitzada:

Fase Operativa 
aprovada Clauste:

Estudi AvaluacióImplantació

0 0 0

Responsable: Vicerectorat d'Internacionalització i 
Cooperació

Coordinador: Servei de Relacions Internacionals i 
Cooperació

1 0 0
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Col∙laborar en la implantació dels objectius de desenvolupament sostenible de l'ONU 2015-2030 - 
(LAE0075)

4Línia

Estudi AvaluacióImplantacióFase Operativa 
realitzada:

Fase Operativa 
aprovada Clauste:

Estudi AvaluacióImplantació

Evidències:
Execució del projecte de cooperació  vinculat als objectius del desenvolupament de Nacions Unides, atorgat per la Generalitat 
Valenciana en 2017.

Desenvolupament de les activitats incloses al conveni subscrit amb la Generalitat Valenciana per al desenvolupament dels objectius 
de desenvolupament sostenible de la Organització de Nacions Unides.

0 1 0

Responsable: Vicerectorat d'Internacionalització i 
Cooperació

Coordinador: Servei de Relacions Internacionals i 
Cooperació

Valor  Mesura
40  Nombre de PAS, PDI o estudiantat matriculat:
50  Nombre d'hores de formació:

0 1 0

ItC03 - Objectiu estratègic d'Internacionalització: Incrementar la 
dimensió internacional de les activitats

Potenciar la projecció internacional de les nostres publicacions - (LAE0008)1Línia

Estudi AvaluacióImplantacióFase Operativa 
realitzada:

Fase Operativa 
aprovada Clauste:

Estudi AvaluacióImplantació

Evidències:
A banda de les fires habituals del primer semestre (Buenos Aires i Bogotà), assistència a la Fira de Bucarest.

  Fires habituals del segon semestre i preparació de l'avaluació dels resultats obtinguts.

0 2 0

Responsable: Vicerectorat de Cultura i Esport Coordinador: Servei de Publicacions

Valor  Mesura
7  Nombre de fires internacionals:
7  Nombre de distribuïdors internacionals:

1.691  Nombre de llibres venuts en el mercat internacional:

0 1 0

Potenciar iniciatives en l'àmbit de l'activitat física i l'esport enfocades a la cooperació 
internacional - (LAE0009)

2Línia

Estudi AvaluacióImplantacióFase Operativa 
realitzada:

Fase Operativa 
aprovada Clauste:

Estudi AvaluacióImplantació

Evidències:
Intercanvi entre la Universitat de València i la Universitat de Waseda (Japó) en l'àmbit del Kendo en el qual participen estudiants i 
tècnics especialistes realitzat en el mes de febrer de 2018.

Assistència a ENAS, novembre 2019.
Preparació del següent intercanvi entre la Universitat de València i la Universitat de Waseda (Japó) en l'àmbit del Kendo per a 
2019.

0 1 0

Responsable: Vicerectorat de Cultura i Esport Coordinador: Servei d'Educació Física i Esports

Valor  Mesura
2  Nombre d'accions internacionals d'activitat física i esports en l'àmbit de projectes internacionals aprovats:
61Nombre de persones que participen en les accions internacionals en l'àmbit de projectes internacionals 

aprovats:

1 0 0

Informe de gestió 2018

3994.



Potenciar el desenvolupament de projectes culturals en col∙laboració amb altres ens 
internacionals - (LAE0010)

3Línia

Estudi AvaluacióImplantacióFase Operativa 
realitzada:

Fase Operativa 
aprovada Clauste:

Estudi AvaluacióImplantació

Evidències:
Col·laboració amb el Centre Documentació Europea i Unitat de Cultura Científica de la Universitat de València.
Cicle de Neurociència amb professors europeus i americans.

Implantació del cicle de Neurociència amb professors europeus i americans.

Avaluació del cicle de Neurociència.

0 2 1

Responsable: Vicerectorat de Cultura i Esport Coordinador: Unitat de Suport al Vicerectorat de 
Cultura i Esport

Valor  Mesura
96  Nombre de projectes culturals internacionals:

2.669  Nombre de participants en projectes culturals internacionals:
5  Nombre de projectes signats amb la Fundació General de la UV:
15  Nombre de conferenciants estrangers:
16  Nombre de països visitats (Escena Erasmus):

0 1 0

TrC05 - Objectiu estratègic de Transparència: Millorar el 
reconeixement extern de les nostres activitats

Acreditar a través d'agències de reconegut prestigi la qualitat de les nostres activitats - (LAE0011)1Línia

Estudi AvaluacióImplantacióFase Operativa 
realitzada:

Fase Operativa 
aprovada Clauste:

Estudi AvaluacióImplantació

Evidències:
Estudi concessió segell de qualitat ANECA. 
Reunió Comité de Qualitat.

0 1 0

Responsable: Vicerectorat de Cultura i Esport Coordinador: Unitat de Suport al Vicerectorat de 
Cultura i Esport

Valor  Mesura
2  Nombre de serveis amb segells de qualitat certificats:
2  Nombre de col·leccions amb segell de qualitat:

0 1 0

Desenvolupar una programació integral del conjunt de l'oferta cultural de la UV - (LAE0012)2Línia

Estudi AvaluacióImplantacióFase Operativa 
realitzada:

Fase Operativa 
aprovada Clauste:

Estudi AvaluacióImplantació

Evidències:
Disseny enquesta de satisfacció en línia de les activitats culturals del Centre Cultural La Nau.

Posada en marxa de l'enquesta de satisfacció en línia de l'activitat cultural del Centre Cultural La Nau.

1 1 0

Responsable: Vicerectorat de Cultura i Esport Coordinador: Unitat de Suport al Vicerectorat de 
Cultura i Esport

Valor  Mesura
787  Persones enquestades que emplenen els indicadors qualitatius de demanda cultural:

1 0 0
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EfC06 - Objectiu estratègic d'Eficàcia: Incrementar el nombre de 
persones i grups d'interès que visualitzen la Institució i participen en 

la seua oferta d'activitats
Potenciar les competències dels usuaris i usuàries, actuals i potencials, per a aprofitar al màxim 
els recursos disponibles en les biblioteques de la UV - (LAE0001)

1Línia

Estudi AvaluacióImplantacióFase Operativa 
realitzada:

Fase Operativa 
aprovada Clauste:

Estudi AvaluacióImplantació

Evidències:

http://ci2.blogs.uv.es
Nombre estudiants Curs AprènCI2: 131 
Nombre estudiants Curs AprènTFG: 339 Total: 570

http://ci2.blogs.uv.es
Nombre estudiants Curs AprènCI2: 27
Nombre estudiants Curs AprènTFG: 14 Total: 41

0 1 0

Responsable: Vicerectorat de Cultura i Esport Coordinador: Servei de Biblioteques i Documentació 
(SBD)

Valor  Mesura
511  Nombre d'estudiantat format per any:

0 1 0

Impulsar la participació de la plantilla de la UV en l'activitat física i els esports de competició - 
(LAE0002)

2Línia

Estudi AvaluacióImplantacióFase Operativa 
realitzada:

Fase Operativa 
aprovada Clauste:

Estudi AvaluacióImplantació

Evidències:
Estudi de la reserva d'instal·lacions online a través de la plataforma de control d'accessos a les instal·lacions del SEF.

S'ha realitzat oferta per al PDI i PAS a través del programa d'Activitats, així com del de Competicions i Esdeveniments Especials.

0 1 0

Responsable: Vicerectorat de Cultura i Esport Coordinador: Servei d'Educació Física i Esports

Valor  Mesura
75  Nombre d'accions d'activitat física i esports destinades a PAS i PDI:

1.730  Nombre de PAS i PDI participants en activitat física i esports de la UV:

0 1 0

Informe de gestió 2018

4014.



Desenvolupar el pla de participació cultural en la UV - (LAE0003)3Línia

Estudi AvaluacióImplantacióFase Operativa 
realitzada:

Fase Operativa 
aprovada Clauste:

Estudi AvaluacióImplantació

Evidències:
Esborrany Reglament d'Aules Culturals.
Reunió programador de Centres.

Impossibilitat d'implantació per l'aparició de noves aules.

Contingències:

0 1 0

Responsable: Vicerectorat de Cultura i Esport Coordinador: Unitat de Suport al Vicerectorat de 
Cultura i Esport

Valor  Mesura
263  Nombre de col·laboracions externes en els actes organitzats:

193082  Nombre de participants:
57  Edat mitjana participants:
21  Nombre de grups d'interès:

3,12%  % participació de l'estament del PDI en les activitats:
1,79%  % participació de l'estament del PAS en les activitats:
79,91%  % participació de l'estament del públic general en les activitats:
15,18%  % participació de l'estament de l'estudiantat en les activitats:

0 1 0

Potenciar el desenvolupament de projectes per a la difusió del coneixement, sensibles a les 
necessitats de les institucions públiques i privades del nostre territori - (LAE0028)

4Línia

Estudi AvaluacióImplantacióFase Operativa 
realitzada:

Fase Operativa 
aprovada Clauste:

Estudi AvaluacióImplantació

Evidències:
Realització de publicacions i exposicions territorials i institucionals en municipis de l'àrea d'influència de la Universitat de València 
en el primer semestre de 2018.

Realització de publicacions i exposicions territorials i institucionals en municipis de l'àrea d'influència de la Universitat de València 
en el segon semestre de 2018.

0 1 0

Responsable: Vicerectorat de Projecció Territorial i 
Societat

Coordinador: Unitat Suport Vicerectorat de Projecció 
Territorial i Societat

Valor  Mesura
21  Nombre d'exposicions realitzades en el territori:
14  Nombre d'ajuntaments que han sol·licitat exposicions:

100%Percentatge de finançament d'exposicions amb patrocinadors:
8  Nombre de publicacions enfocades al territori:

0 1 0

Universitat de València
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5.
Desplegament dels objectius 

comuns a les estratègies

Les quatre estratègies del PEUV 
2016-2019 requereixen, per a 
l’assoliment dels corresponents 
objectius institucionals, el 
desenvolupament d'una sèrie 
d’objectius estratègics comuns, en 
major o menor mida. Sobre aquests 
darrers es desenvoluparan les 
línies d’actuació estratègica, que 
poden tenir un abast més o menys 
ampli en termes de les estratègies 
sobre les que es desenvolupen. En 
aquest punt s’arrepleguen aquests 
objectius estratègics, seguint l'ordre 
de l'esquema QRITERIS, i es 
detallen els resultats de les línies 
desenvolupades i els àmbits 
estratègics sobre els quals es 
despleguen. 

Informe de gestió 2018
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Objectius comuns

Tr01 - Objectiu estratègic de Transparència: Millorar la visibilitat 
d'aquelles activitats i resultats que reforcen el prestigi de la institució

Crear nous portals de contingut temàtic específic que permeten el treball col∙laboratiu, aprofitant 
les sinergies entre les diferents unitats funcionals de la UV - (LAE0029)

1Línia

Estudi AvaluacióImplantacióFase Operativa 
realitzada:

Fase Operativa 
aprovada Clauste:

Estudi AvaluacióImplantació

Report pendent pel nou marc de la política de comunicació de la institució.

Contingències:

0 0 0

Responsable: Vicerectorat d'Estratègia, Qualitat i 
Tecnologies de la Informació

Coordinador: Unitat Web i Màrqueting

Àmbits: - Ensenyament
- Investigació
- Transferència i Innovació
- Vida de Campus i Participació

0 1 0

 Donar suport a les polítiques i iniciatives de relació universitat-societat - (LAE0030)2Línia

Estudi AvaluacióImplantacióFase Operativa 
realitzada:

Fase Operativa 
aprovada Clauste:

Estudi AvaluacióImplantació

Evidències:
Reglament Càtedres UV: https://www.uv.es/uvweb/catedres-institucionals/ca/gestio-uvcatedres/normativa/reglament-
uvcatedres/reglament-catedres-1286006060099.html
Web: https://www.uv.es/uvcatedres

Reglament Càtedres UV i web.

0 1 0

Responsable: Vicerectorat d'Innovació i Transferència
Coordinador: Oficina de Polítiques per a l'Excel·lència 

(OPEX)

Àmbits: - Ensenyament
- Investigació
- Transferència i Innovació
- Vida de Campus i Participació

Valor  Mesura
51  Nombre de Cátedres Institucionals i d'Empresa:
215Nombre de notícies sobre polítiques i iniciatives de relació universitat-societat:
15Nombre de serveis institucionals a polítiques i iniciatives de relació universitat-societat:
3Nombre de jornades institucionals sobre polítiques i iniciatives de relació universitat-societat:

0 1 0

Informe de gestió 2018
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 Potenciar la coordinació, la generació i la distribució de contingut institucional multiplataforma 
per a la comunicació interna i de promoció d'activitats i valors universitaris - (LAE0031)

3Línia

Estudi AvaluacióImplantacióFase Operativa 
realitzada:

Fase Operativa 
aprovada Clauste:

Estudi AvaluacióImplantació

Report pendent pel nou marc de la política de comunicació de la institució.

Contingències:

0 0 0

Responsable: Vicerectorat d'Estratègia, Qualitat i 
Tecnologies de la Informació

Coordinador: Unitat Web i Màrqueting

Àmbits: - Ensenyament
- Investigació
- Transferència i Innovació
- Vida de Campus i Participació

0 1 0

 Generar procediments estandarditzats per a l'emmagatzemament i l'aprofitament de continguts de 
suport a la comunicació multimèdia - (LAE0032)

4Línia

Estudi AvaluacióImplantacióFase Operativa 
realitzada:

Fase Operativa 
aprovada Clauste:

Estudi AvaluacióImplantació

Report pendent pel nou marc de la política de comunicació de la institució.

Contingències:

0 0 0

Responsable: Vicerectorat d'Estratègia, Qualitat i 
Tecnologies de la Informació

Coordinador: Unitat Web i Màrqueting

Àmbits: - Ensenyament
- Investigació
- Transferència i Innovació
- Vida de Campus i Participació

0 1 0

Desenvolupar estratègies de comunicació en l'àmbit digital a partir de l'anàlisi de dades i 
indicadors - (LAE0033)

5Línia

Estudi AvaluacióImplantacióFase Operativa 
realitzada:

Fase Operativa 
aprovada Clauste:

Estudi AvaluacióImplantació

Report pendent pel nou marc de la política de comunicació de la institució.

Contingències:

0 0 0

Responsable: Vicerectorat d'Estratègia, Qualitat i 
Tecnologies de la Informació

Coordinador: Unitat Web i Màrqueting

Àmbits: - Ensenyament
- Investigació
- Transferència i Innovació
- Vida de Campus i Participació

0 1 0

Universitat de València

406



Programa de suport a la comunicació corporativa de les estructures i entitats de la UV en l'àmbit 
digital - (LAE0034)

6Línia

Estudi AvaluacióImplantacióFase Operativa 
realitzada:

Fase Operativa 
aprovada Clauste:

Estudi AvaluacióImplantació

Report pendent pel nou marc de la política de comunicació de la institució.

Contingències:

0 0 0

Responsable: Vicerectorat d'Estratègia, Qualitat i 
Tecnologies de la Informació

Coordinador: Unitat Web i Màrqueting

Àmbits: - Ensenyament
- Investigació
- Transferència i Innovació
- Vida de Campus i Participació

0 1 0

Desenvolupament d'accions de transferència que potencien la visibilitat de l'activitat 
investigadora de la UV a la societat - (LAE0106)

7Línia

Estudi AvaluacióImplantacióFase Operativa 
realitzada:

Fase Operativa 
aprovada Clauste:

Estudi AvaluacióImplantació

Evidències:
Redacció del Pla de comunicació i divulgació científica de la Unitat. 
Participació en projectes europeus. 
Assessorament en outreach i plans comunicació.

Memòria d'iniciatives i activitats de comunicació i divulgació científica presentada als Premis del Consell Social 2018.

Increment de notes de premsa de resultats de la recerca.    Participació en projectes europeus.

2 1 0

Responsable: Vicerectorat d'Innovació i Transferència
Coordinador: Unitat de Cultura Científica i de la 

Innovació (UCC+i)

Àmbits: - Investigació
- Transferència i Innovació

Valor  Mesura
65.420  Nombre de d'entrades web:
33.676  Nombre d'usuaris web:

163  Nombre de notes de premsa generades de resultats de la recerca:
5.000  Nombre de seguidors de twitter:
867  Nombre de seguidors de Facebook:

0 1 0

Informe de gestió 2018
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Rh01 - Objectiu estratègic de Recursos humans: Disposar d'una 
plantilla de PAS i PDI ajustada a les necessitats de la UV

Establir criteris d´assignació de recursos humans (PAS) sobre la base de criteris objectius i 
actualitzats en el temps - (LAE0065)

1Línia

Estudi AvaluacióImplantacióFase Operativa 
realitzada:

Fase Operativa 
aprovada Clauste:

Estudi AvaluacióImplantació

Evidències:
Finalitzat l'Estudi d'Indicadors de càrregues de treball del SBD, comença la transformació de diversos llocs de treball, iniciada en la 
modificació 1/2018 de la RLT.

 Estudi de les càrregues de treball al Servei d'Informàtica.Transformació de diversos llocs de treball iniciada amb la modificació 
 1/2018 de la RLT. Transformació gradual, segons els llocs queden vacants, conforme als acords de mesa negociadora.

0 1 0

Responsable: Gerència
Coordinador: Vicegerència de Recursos Humans - PAS

Àmbits: - Ensenyament
- Investigació
- Transferència i Innovació
- Vida de Campus i Participació

Valor  Mesura
1  Nombre d'unitats analitzades/Nombre d'unitats a analitzar:

81/81  Nombre de places analitzades/Nombre de places a analitzar:

0 1 0

Millorar la qualificació de la plantilla de PAS - (LAE0066)2Línia

Estudi AvaluacióImplantacióFase Operativa 
realitzada:

Fase Operativa 
aprovada Clauste:

Estudi AvaluacióImplantació

Evidències:
S'han convocat 5 processos selectius de promoció interna, 5 concurs de mèrits i 3 lliures designacions per a ocupar llocs de treball 
de categories superiors que incrementen el pes proporcional de la plantilla en aquests llocs.

Convocatòria de 2 processos selectius de promoció interna, 5 concurs de mèrits i 2 lliures designacions per a ocupar llocs de 
treball de categories superiors que incrementen el pes proporcional de la plantilla en aquests llocs.

0 1 0

Responsable: Gerència
Coordinador: Vicegerència de Recursos Humans - PAS

Àmbits: - Ensenyament
- Investigació
- Transferència i Innovació
- Vida de Campus i Participació

Valor  Mesura
22  Nombre de processos de promoció realitzats:
238  Nombre de places per processos de promoció realitzades:

0 1 0

Finalitzar el procés de reestructuració de departaments d'acord amb els requeriments estatutaris 
de la UV - (LAE0068)

3Línia

Estudi AvaluacióImplantacióFase Operativa 
realitzada:

Fase Operativa 
aprovada Clauste:

Estudi AvaluacióImplantació

Evidències:
Seguiment dels indicadors de departaments afectats de l'ACGUV 30/2016.

Continua el seguiment dels indicadors de departaments afectats de l'ACGUV 30/2016.

1 0 0

Responsable: Vicerectorat d'Ordenació Acadèmica i 
Professorat

Coordinador: Servei de Recursos Humans (PDI)

Àmbits: - Ensenyament
- Investigació
- Transferència i Innovació

Valor  Mesura
0  Nombre de departaments reestructurats:

1 0 0
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Atendre les necessitats de les àrees deficitàries i reorientar els recursos des de les àrees amb 
excedent - (LAE0069)

4Línia

Estudi AvaluacióImplantacióFase Operativa 
realitzada:

Fase Operativa 
aprovada Clauste:

Estudi AvaluacióImplantació

Evidències:
ACGUV 64/2018 que aprova la transformació, confirmació o amortització de les places vacants,  i dotació de 53  places de 
professorat ajudant doctor en les àrees de coneixement més deficitàries (ACGUV 87/2018 i 147/2018).

Aplicació dels acords ACGUV 64/2018,  ACGUV 87/2018, ACGUV 147/2018 i ACGUV 240/2017 (Criteris de l'OCA curs 18/19). 
Aprovació dels Criteris de l'OCA curs 19/20 (ACGUV 217/2018).

0 1 0

Responsable: Vicerectorat d'Ordenació Acadèmica i 
Professorat

Coordinador: Servei de Recursos Humans (PDI)

Àmbits: - Ensenyament
- Investigació
- Transferència i Innovació

Valor  Mesura
101  Nombre de places de professorat ajudant doctor dotades al curs acadèmic:

1 0 0

Desenvolupar accions per consolidar la plantilla de personal investigador d'acord amb el 
reglament de la UV - (LAE0094)

5Línia

Estudi AvaluacióImplantacióFase Operativa 
realitzada:

Fase Operativa 
aprovada Clauste:

Estudi AvaluacióImplantació

Evidències:
Programa Marc d'estabilització actiu durant el primer semestre de 2018.

Programa Marc d'estabilització actiu durant el segon semestre de 2018.

0 1 0

Responsable: Vicerectorat d'Investigació
Coordinador: Servei d'Investigació i Innovació

Àmbits: - Investigació

Valor  Mesura
2  Nombre de contractats doctors beneficiaris del programa Marc:
9  Nombre de doctors nous contractats:

0 1 0

Prioritzar els criteris d'estabilització i funcionarització en la promoció del PDI, tot atenent a la 
promoció del professorat acreditat. Així com atendre, en el major grau possible, les necessitats 
estructurals de PDI amb professorat ajudant doctor - (LAE0102)

6Línia

Estudi AvaluacióImplantacióFase Operativa 
realitzada:

Fase Operativa 
aprovada Clauste:

Estudi AvaluacióImplantació

Evidències:

deficitàries.

0 1 0

Responsable: Vicerectorat d'Ordenació Acadèmica i 
Professorat

Coordinador: Servei de Recursos Humans (PDI)

Àmbits: - Ensenyament
- Investigació
- Transferència i Innovació

Valor  Mesura
96/96Nombre de professorat contractat doctor interí que passa a la categoria de contractat doctor o de titular 

d'universitat / nombre de professorat contractat doctor interí:
11Nombre de professorat ajudant doctor acreditat a la categoria de contractat doctor que promociona a 

contractat doctor:
115/138Nombre de professorat titular d'universitat acreditat al cos de CU que promociona al cos de CU / 

nombre de professorat titular d'universitat acreditat:
2/5  Nombre d'ajudants que promocionen a ajudant doctor/ nombre d'ajudants:

1.924/2.584  Nombre de personal funcionari / nombre de personal contractat:
42.015  Hores de dèficit estructural global de tota la plantilla no dotat per les noves places de professorat ajudant 

doctor:

0 1 0

Informe de gestió 2018
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Rh02 - Objectiu estratègic de Recursos humans: Millorar la 
capacitació del personal de la UV perquè desenvolupe les seues 

funcions
Desenvolupar plans d'acció per a la millora de les estratègies docents del PDI - (LAE0047)1Línia

Estudi AvaluacióImplantacióFase Operativa 
realitzada:

Fase Operativa 
aprovada Clauste:

Estudi AvaluacióImplantació

Evidències:
Desenvolupament de la II convocatòria del PILD: https://www.uv.es/sfpie/formacio/PILD/pild1718/mobile/index.html#p=1
Informe d'avaluació del PILD.

Informe del PILD. Remodelació del PILD i el seu ajust segons avaluació prèvia realitzada.

Ajust de la implantació del PIL, segons Informe del PIL. Avaluació final per a 2019.

Contingències:

0 1 0

Responsable: Vicerectorat d'Ocupació i Programes 
Formatius

Coordinador: Servei de Formació Permanent i 
Innovació Educativa

Àmbits: - Ensenyament

Valor  Mesura
40  Nombre de professorat amb pla de reforç definit:

0 1 1

Potenciar la formació del PAS per a la captació de recursos procedents de l'estratègia europea 
Horitzó 2020 - (LAE0048)

2Línia

Estudi AvaluacióImplantacióFase Operativa 
realitzada:

Fase Operativa 
aprovada Clauste:

Estudi AvaluacióImplantació

Evidències:
S'han programat activitats formatives respecte d'aquesta línia estratègica dins del Pla de Formació Continua que es desenvoluparan 
en el segon semestre de 2018.

Activitats en programes sobre temàtiques relacionades amb l'Horitzó 2020 en les diferents convocatòries de formació adreçades al 
PAS. Informes d'avaluació de cada activitat formativa.

0 1 0

Responsable: Vicerectorat d'Ocupació i Programes 
Formatius

Coordinador: Servei de Formació Permanent i 
Innovació Educativa

Àmbits: - Ensenyament
- Investigació
- Transferència i Innovació
- Vida de Campus i Participació

Valor  Mesura
123  Nombre de persones matriculades:
42  Nombre d'hores de formació en Horitzó 2020:

1 0 0

Universitat de València
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Adquirir i desenvolupar competències de transferència - (LAE0084)3Línia

Estudi AvaluacióImplantacióFase Operativa 
realitzada:

Fase Operativa 
aprovada Clauste:

Estudi AvaluacióImplantació

Evidències:
Relació Cursos de formació de transferència i innovació.

Cursos de formació per als contractats del programa de Garantia Juvenil.
Cursos del tècnics de la Secció d'Internacional.

0 1 0

Responsable: Vicerectorat d'Innovació i Transferència
Coordinador: Servei d'Investigació i Innovació

Àmbits: - Transferència i Innovació

Valor  Mesura
PendentNombre d'hores de formació pròpia de la UV i entitats externes dirigides al personal de la UV (PDI i 

PAS) en transferència:

0 1 0

Desenvolupar accions formatives/informatives que potencien l'emprenedoria - (LAE0085)4Línia

Estudi AvaluacióImplantacióFase Operativa 
realitzada:

Fase Operativa 
aprovada Clauste:

Estudi AvaluacióImplantació

Evidències:
Desenvolupament d'un pla d'acció i activitats preparatòries per a la implantació d'Aula Emprendre a les regions participants del 
projecte Interreg IEER.

Gestió del traspàs de documentació a la nova unitat administrativa competent.

0 1 0

Responsable: Vicerectorat d'Innovació i Transferència
Coordinador: Servei d'Investigació i Innovació

Àmbits: - Transferència i Innovació

Valor  Mesura
-  Nombre d'accions realitzades l'any vigent dirigides al PDI:

0 1 0

Potenciar la figura de la mentoria per a persones emprenedores en la UV - (LAE0086)5Línia

Estudi AvaluacióImplantacióFase Operativa 
realitzada:

Fase Operativa 
aprovada Clauste:

Estudi AvaluacióImplantació

Evidències:
Activitats de mentorització al programa Estudiante x Emprendedor.

Gestió del traspàs de documentació a la nova unitat administrativa competent.

0 1 0

Responsable: Vicerectorat d'Innovació i Transferència
Coordinador: Servei d'Investigació i Innovació

Àmbits: - Transferència i Innovació

Valor  Mesura
-Nombre de potencials mentors en accions o programes d'emprenedoria coodinades o gestionades pel 

Servei d'Investigació:

1 1 0

Informe de gestió 2018

4115.



Impulsar accions de formació per a la millora de les capacitats directives i de gestió de la plantilla 
de PAS i PDI de la UV - (LAE0107)

6Línia

Estudi AvaluacióImplantacióFase Operativa 
realitzada:

Fase Operativa 
aprovada Clauste:

Estudi AvaluacióImplantació

Evidències:
Convocatòries de formació adreçades al PAS i al PDI.

Activitats en programes sobre temàtiques relacionades amb "habilitats directives", en les diferents convocatòries de formació 
adreçades al PAS i al PDI.
Informes d'avaluació de cada activitat formativa.

0 1 0

Responsable: Vicerectorat d'Ocupació i Programes 
Formatius

Coordinador: Servei de Formació Permanent i 
Innovació Educativa

Àmbits: - Ensenyament
- Investigació
- Transferència i Innovació
- Vida de Campus i Participació

Valor  Mesura
2  Nombre de cursos realitzats en el marc d'aquesta LAE:
55  Nombre de PAS i PDI matriculats:
40  Nombre d'hores de formació oferides:

0 1 0

Rh05 - Objectiu estratègic de Recursos humans: Millorar la motivació 
del PAS i PDI de manera que es trasllade a una major productivitat i 

qualitat dels seus resultats
Pla per a la millora de la salut i les condicions en el treball - (LAE0067)1Línia

Estudi AvaluacióImplantacióFase Operativa 
realitzada:

Fase Operativa 
aprovada Clauste:

Estudi AvaluacióImplantació

Evidències:
Totes les iniciatives es troben implantades.

Totes les iniciatives del pla per a la millora de la salut i les condicions en el treball es troben implantades.

0 1 0

Responsable: Gerència
Coordinador: Vicegerència de Recursos Humans - PAS

Àmbits: - Ensenyament
- Investigació
- Transferència i Innovació
- Vida de Campus i Participació

Valor  Mesura
-  Nombre de persones que s'acullen a les mesures adoptades/Total plantilla de la UV:
1  Nombre de mesures adoptades:

0 1 0

Universitat de València
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Desenvolupar el sistema de reconeixement de la dedicació integral del professorat - (LAE0070)2Línia

Estudi AvaluacióImplantacióFase Operativa 
realitzada:

Fase Operativa 
aprovada Clauste:

Estudi AvaluacióImplantació

Evidències:
Dedicació docent màxima fixada en 240 hores per al curs 2018/2019 (ACGUV 65/2018), en el marc del reconeixement integral 
(ACGUV 46/2017).

Aplicació dels acords ACGUV 65/2018 i ACGUV 46/2017; ACGUV 84/2018 i ACGUV 87/2019 (Criteris per atendre situacions 
conjunturals de plantilla i reduccions docents aplicables durant els cursos 2018/2019 i 2019/2020, respectivament)

0 2 0

Responsable: Vicerectorat d'Ordenació Acadèmica i 
Professorat

Coordinador: Servei de Recursos Humans (PDI)

Àmbits: - Ensenyament
- Investigació
- Transferència i Innovació

Valor  Mesura
1  Nombre de mesures implantades:

0 1 0

Reduir la dedicació docent presencial del professorat amb més de 240 hores anuals, dins del 
marc del reconeixement de la docència integral del professorat i en la mesura que ho permeten 
les disponibilitats pressupostàries - (LAE0071)

3Línia

Estudi AvaluacióImplantacióFase Operativa 
realitzada:

Fase Operativa 
aprovada Clauste:

Estudi AvaluacióImplantació

Evidències:
Aplicació de l'Acord sobre dedicació docent màxima del PDI de la UV (ACGUV 46/2017).
Aplicació de l'ACGUV 65/2018, que estableix per al curs 2018/2019 la dedicació docent màxima de 240 hores i anticipa un curs 
acadèmic les previsions de l'ACGUV 46/2017.

0 2 0

Responsable: Vicerectorat d'Ordenació Acadèmica i 
Professorat

Coordinador: Servei de Recursos Humans (PDI)

Àmbits: - Ensenyament
- Investigació
- Transferència i Innovació

Valor  Mesura
240  Nombre d'hores de dedicació màxima docent:
1  Nombre de propostes aprovades amb la viabilitat corresponent:

0 1 0

Desenvolupar el model per avaluar la producció científica de les estructures de recerca - 
(LAE0095)

4Línia

Estudi AvaluacióImplantacióFase Operativa 
realitzada:

Fase Operativa 
aprovada Clauste:

Estudi AvaluacióImplantació

Evidències:
Avaluades totes les ERIs, Instituts i Departaments. 
Enguany s'ha avaluat també el nou institut I2SYSBIO.

Avaluades totes les ERIs, Instituts i Departaments en la memòria 2017.

0 1 0

Responsable: Vicerectorat d'Investigació
Coordinador: Servei d'Investigació i Innovació

Àmbits: - Investigació

Valor  Mesura
109  Nombre d'estructures avaluades:

0 1 0

Informe de gestió 2018

4135.



Desenvolupar accions per incentivar l'emprenedoria per part dels membres de la comunitat 
universitària - (LAE0097)

5Línia

Estudi AvaluacióImplantacióFase Operativa 
realitzada:

Fase Operativa 
aprovada Clauste:

Estudi AvaluacióImplantació

Evidències:
Es continua amb programes d'emprenedoria gestionats o coordinats pel Servei d'Investigació i Innovació: Desenvolupament de la 
I edició del Programa Estudiante x Emprendedor, 5UCV Startup, University Junior International Entrepreneurs i VLC Startup.

Gestió del traspàs de documentació a la nova unitat administrativa competent.

0 1 0

Responsable: Vicerectorat d'Innovació i Transferència
Coordinador: Servei d'Investigació i Innovació

Àmbits: - Transferència i Innovació

Valor  Mesura
4  Nombre d'accions i/o programes de emprenedoria gestionades o coordinades pel Servei d'Investigació:

0 1 0

Impulsar el desenvolupament de pràctiques saludables entre la comunitat universitària de la UV: 
campus saludable - (LAE0099)

6Línia

Estudi AvaluacióImplantacióFase Operativa 
realitzada:

Fase Operativa 
aprovada Clauste:

Estudi AvaluacióImplantació

Evidències:
Conferències, presentacions en diferents medis de comunicació, reunions, cursos, elaboració de materials, guies i jornades als 
campus.

0 1 0

Responsable: Vicerectorat d'Igualtat, Diversitat i 
Sostenibilitat

Coordinador: Servei de Prevenció i Medi Ambient

Àmbits: - Ensenyament
- Investigació
- Transferència i Innovació
- Vida de Campus i Participació

Valor  Mesura
-  Nombre d'activitats desenvolupades en el marc del Dia de REUS i de la Xarxa Valenciana:
-Nombre de reunions amb degans i serveis relacionats amb la salut per a consensuar necessitats i 

iniciatives de promoció de la salut:
-Nombre de participacions en reunions científiques, congressos, xarrades i conferències sobre salut i 

estils de vida saludables en la Universitat Saludable:
-  Nombre de cursos de formació en promoció de la salut a la Universitat realitzats:
-Nombre de estudis iniciats per a conèixer la salut, estils de vida i necessitats de promoció de salut en la 

Universitat:

0 1 0

Cercar solucions per a facilitar el desenvolupament de la carrera docent i investigadora del 
professorat ajudant doctor i contractat doctor interí - (LAE0103)

7Línia

Estudi AvaluacióImplantacióFase Operativa 
realitzada:

Fase Operativa 
aprovada Clauste:

Estudi AvaluacióImplantació

Evidències:
Programa Propi de R+D+I: Resolució Estades, convocatòria d'Accions Especials i resolució convocatòries 2017 en l'àmbit de 
sanitat traslacional. I ncrement de participants Ajudant Doctor i Doctor Contractat Interí als projectes del Pla Nacional i la GVA.

Participació de l'Ajudant Doctor i Doctor Contractat Interí en convocatòries del Pla Nacional IIS 2018.
Convocatòries programa propi: Estades PDI i PID, Contractació Postdoc.

0 1 0

Responsable: Vicerectorat d'Investigació
Coordinador: Servei d'Investigació i Innovació

Àmbits: - Ensenyament
- Investigació
- Transferència i Innovació

Valor  Mesura
116  Nombre de sol·licituds gestionades en les convocatòries:

0 1 0

Universitat de València
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Reconèixer la investigació desenvolupada pel PDI de forma adequada a les especificitats de cada 
àrea de coneixement - (LAE0105)

8Línia

Estudi AvaluacióImplantacióFase Operativa 
realitzada:

Fase Operativa 
aprovada Clauste:

Estudi AvaluacióImplantació

Evidències:
Avaluació de la memòria 2017 en el primer semestre de 2018.

Continua l'avaluació de la memòria 2017 en el segon semestre de 2018.

0 1 0

Responsable: Vicerectorat d'Investigació
Coordinador: Servei d'Investigació i Innovació

Àmbits: - Ensenyament
- Investigació
- Transferència i Innovació

Valor  Mesura
3.773  Nombre d'investigadors amb Índex de Producció Científica (IPC) calculat (1 any arrere):
5.135  Nombre d'investigadors avaluats en la memòria  d'investigació (1 any arrere):

-  Valor de l'IPC de la UV (1 any arrere):

0 1 0

Fomentar la creació d'un entorn que afavorisca la salut en les dimensions psíquica i social - 
(LAE0110)

9Línia

Estudi AvaluacióImplantacióFase Operativa 
realitzada:

Fase Operativa 
aprovada Clauste:

Estudi AvaluacióImplantació

Evidències:
Es continua amb la formació en matèria de prevenció de riscos laborals.

S'ha format al personal matèria de prevenció de riscos laborals.
S'ha fomentat el pla d'acollida al personal que s'incorpora a la UV.

0 1 0

Responsable: Vicerectorat d'Igualtat, Diversitat i 
Sostenibilitat

Coordinador: Servei de Prevenció i Medi Ambient

Àmbits: - Ensenyament
- Investigació
- Transferència i Innovació
- Vida de Campus i Participació

Valor  Mesura
70  Personal format en cursos específics i cursos del SPMA amb temàtica en riscos psicosocials:
420Nombre de personal de nova incorporació que ha rebut la informació sobre el manual d'acollida 

en prevenció de riscos laborals:

0 1 0

Informe de gestió 2018

4155.



Su04 - Objectiu estratègic de Suficiència: Agilitzar la gestió de manera 
que els processos i les estructures de la institució s'adapten a les 

necessitats de les persones usuàries
Desenvolupar un sistema de gestió de la qualitat homogeni per als serveis - (LAE0042)1Línia

Estudi AvaluacióImplantacióFase Operativa 
realitzada:

Fase Operativa 
aprovada Clauste:

Estudi AvaluacióImplantació

Evidències:
Enquestes de satisfacció i els informes de resultats.
Anàlisi de les enquestes de satisfacció dels estudiants a les secretaries implicades i propostes de millora.

Aprovació de les cartes de serveis de les secretaries dels centres.

2 1 0

Responsable: Vicerectorat d'Estratègia, Qualitat i 
Tecnologies de la Informació

Coordinador: Unitat de Qualitat

Àmbits: - Ensenyament

Valor  Mesura
6  Nombre de centres amb sistemes de qualitat implantats:

0 1 0

Orientar la gestió cap a la persona usuària mitjançant un catàleg de mapes de processos, cartes 
de serveis d'unitats i un sistema de seguiment dels indicadors associats - (LAE0054)

2Línia

Estudi AvaluacióImplantacióFase Operativa 
realitzada:

Fase Operativa 
aprovada Clauste:

Estudi AvaluacióImplantació

Evidències:
Aprovació de les Cartes de Serveis de les Unitats de Gestió dels Campus de Blasco Ibáñez, Tarongers, Burjassot i   Campus 
d'Ontinyent.

Elaboració de 5 informes de seguiment de cartes de serveis.

0 1 0

Responsable: Vicerectorat d'Estratègia, Qualitat i 
Tecnologies de la Informació

Coordinador: Servei d'Anàlisi i Planificació (SAP)

Àmbits: - Ensenyament
- Investigació
- Transferència i Innovació
- Vida de Campus i Participació

Valor  Mesura
31  Nombre de mapes de processos d'unitats del catàleg:
31  Nombre de cartes de serveis d'unitats vigents:
588  Nombre d'indicadors del sistema d'indicadors de Cartes de Serveis:

0 1 0

Universitat de València
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Millorar l'orientació a la persona usuària dels procediments i de les aplicacions de gestió de la 
investigació - (LAE0096)

3Línia

Estudi AvaluacióImplantacióFase Operativa 
realitzada:

Fase Operativa 
aprovada Clauste:

Estudi AvaluacióImplantació

Evidències:
Finalització de la identificació d'un subconjunt de processos i anàlisis dels mateixos.

Diagrama del workflow de la gestió GIUV. 
Identificació de procediments primaris en dos seccions: Secció d'R+D+I Contractada i Secció de Recursos i Programes de Suport 
d'R+D+I.

Documentació d'un conjunt de procediments secundaris en GIUV (Formularis de participació, Registre d'Informes de la CI i 
normalització de respostes per correu).

2 1 0

Responsable: Vicerectorat d'Investigació
Coordinador: Servei d'Investigació i Innovació

Àmbits: - Investigació

Valor  Mesura
3  Nombre de procediments documentats i/o redissenyats:

1 1 0

Desenvolupar un sistema de seguiment i avaluació de la planificació estratègica orientat a la 
persona usuària - (LAE0098)

4Línia

Estudi AvaluacióImplantacióFase Operativa 
realitzada:

Fase Operativa 
aprovada Clauste:

Estudi AvaluacióImplantació

Evidències:
Revisió de la integritat de les dades prèvia a la càrrega en l'aplicació PEUV-PO. 
Prototip de la fase de seguiment de les LAEs.
Anàlisi inicial per a la implementació de la fase de gestió de plans estratègics.

Revisió i millora de l'aplicació de seguiment de LAEs del PEUV.

0 1 0

Responsable: Vicerectorat d'Estratègia, Qualitat i 
Tecnologies de la Informació

Coordinador: Servei d'Anàlisi i Planificació (SAP)

Àmbits: - Ensenyament
- Investigació
- Transferència i Innovació
- Vida de Campus i Participació

Valor  Mesura
50%  % d'execució del projecte:

0 1 0

Su07 - Objectiu estratègic de Suficiència: Disposar d'infraestructures 
suficients i adequades per al desenvolupament de les nostres 

activitats
Incrementar el nombre de documents dipositats en el repositori institucional RODERIC i 
augmentar el nombre de perfils de personal investigador - (LAE0013)

1Línia

Estudi AvaluacióImplantacióFase Operativa 
realitzada:

Fase Operativa 
aprovada Clauste:

Estudi AvaluacióImplantació

Evidències:

En el segon semestre de 2018 s'han introduït 931 documents en RODERIC, arribant a un total de 46.295, també s'ha  incorporat  1 

0 1 0

Responsable: Vicerectorat de Cultura i Esport
Coordinador: Servei de Biblioteques i Documentació 

(SBD)

Àmbits: - Vida de Campus i Participació

Valor  Mesura
46.295  Nombre de documents dipositats en RODERIC:

296  Nombre de perfils de personal investigador:

0 1 0

Informe de gestió 2018

4175.En el primer semestre de 2018 s'han introduït 3.385 documents en RODERIC, arribant a un total de 45.364, també hem incorporat 
9 perfils de persona investigadora. Ara comptem amb 295 perfils de persona investigadora.

perfil d'investigador/a. Ara comptem amb 296 perfils d'investigador/a.



Desenvolupar un servei d'atenció per a consultes i gestions derivades de l'aplicació de la Llei de 
propietat intel∙lectual en l'activitat docent i investigadora - (LAE0014)

2Línia

Estudi AvaluacióImplantacióFase Operativa 
realitzada:

Fase Operativa 
aprovada Clauste:

Estudi AvaluacióImplantació

Evidències:
Actuació en el primer semestre de 2018 en la UV: https://www.uv.es/uvweb/servei-biblioteques-documentacio/ca/recursos/us-
responsable-recursos/us-materials-entorns-digitals-1286053160750.html 
Llicència CEDRO- CRUE.

Actuació en el segon semestre de 2018 en la UV : https://www.uv.es/uvweb/servei-biblioteques-documentacio/ca/recursos/us-
responsable-recursos/us-materials-entorns-digitals-1286053160750.html 
Llicència CEDRO- CRUE.

0 1 0

Responsable: Vicerectorat de Cultura i Esport
Coordinador: Servei de Biblioteques i Documentació 

(SBD)

Àmbits: - Vida de Campus i Participació

Valor  Mesura
0  Nombre de consultes ateses:
0  Nombre de llicències resoltes positivament / Nombre de llicències sol·licitades:

0 1 0

 Optimitzar la gestió de les infraestructures, les instal∙lacions i els equipaments mitjançant un 
sistema de manteniment i seguiment centralitzat i en línia - (LAE0026)

3Línia

Estudi AvaluacióImplantacióFase Operativa 
realitzada:

Fase Operativa 
aprovada Clauste:

Estudi AvaluacióImplantació

Evidències:
Es continua licitant el servei per a dur a terme la implantació d'un sistema BIM.

S'ha recopilat i estudiat la informació necessària per a la redacció dels plecs per a licitar el projecte. S´ha definit el protocol i les 
bases de funcionament del projecte.

0 1 0

Responsable: Vicerectorat d'Economia i 
Infraestructures

Coordinador: Unitat Tècnica (UTE)

Àmbits: - Ensenyament
- Investigació
- Transferència i Innovació
- Vida de Campus i Participació

Valor  Mesura
0  Nombre de documents traslladats del autocad al revit:
0  Nombre processos de gestió incorporats:
0  Nombre de Centres incorporats al SGBD:
0  Nombre total d'hores de formació en tècniques BIM:

0 1 0

 Desenvolupar un gestor informàtic que facilite el manteniment integral i en línia de les 
infraestructures i instal∙lacions - (LAE0027)

4Línia

Estudi AvaluacióImplantacióFase Operativa 
realitzada:

Fase Operativa 
aprovada Clauste:

Estudi AvaluacióImplantació

Evidències:
Preparat plec per a licitació. Estudi plataforma, reunions, visites.

S'ha realitzat el plec tècnic per a la licitació. Està pendent la incorporació d'edificis.

0 1 0

Responsable: Vicerectorat d'Economia i 
Infraestructures

Coordinador: Servei Tècnic i de Manteniment

Àmbits: - Ensenyament
- Investigació
- Transferència i Innovació
- Vida de Campus i Participació

Valor  Mesura
0/100  Nombre d'edificis incorporats al GMAO/Total nombre d'edificis UV:

0 1 0

Universitat de València
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Racionalitzar l'ús dels recursos econòmics de la UV sobre la base d'indicadors i dades 
objectives - (LAE0049)

5Línia

Estudi AvaluacióImplantacióFase Operativa 
realitzada:

Fase Operativa 
aprovada Clauste:

Estudi AvaluacióImplantació

Evidències:
Càrrega de dades necessàries per a l'execució de la comptabilitat analítica de 2015: revisió de diccionaris de dades i mapes. Fases 
4 i 7.

Execució de la comptabilitat analítica de l'anualitat 2015. 
Revisió i noves funcionalitats de l'aplicació.

0 1 0

Responsable: Vicerectorat d'Economia i 
Infraestructures

Coordinador: Servei d'Anàlisi i Planificació (SAP)

Àmbits: - Ensenyament
- Investigació
- Transferència i Innovació
- Vida de Campus i Participació

Valor  Mesura
56  Nombre d'indicadors elaborats en CANOA:
26  Nombre d'informes elaborats en CANOA:

0 1 0

Pla d'actualització del repositori de dades corporatiu (data warehouse) que integre tota la 
informació registrada a través de les aplicacions corporatives de la Universitat - (LAE0050)

6Línia

Estudi AvaluacióImplantacióFase Operativa 
realitzada:

Fase Operativa 
aprovada Clauste:

Estudi AvaluacióImplantació

LAE desactivada: el resultat de les primeres evidències de la consultoria inicial han indicat que s'ha de canviar l'estratègia d'aquesta 
línia.

Contingències:

0 0 0

Responsable: Vicerectorat d'Estratègia, Qualitat i 
Tecnologies de la Informació

Coordinador: Servei d'Informàtica

Àmbits: - Ensenyament
- Vida de Campus i Participació

Valor  Mesura
0  Taxa d'aplicacions amb dades incorporades al DWH (%):

0 1 1

Pla de gestió de les infraestructures de supercomputació de la Universitat - (LAE0051)7Línia

Estudi AvaluacióImplantacióFase Operativa 
realitzada:

Fase Operativa 
aprovada Clauste:

Estudi AvaluacióImplantació

Evidències:
Plantejament del model de gestió en la reunió de la comissió executiva de supercomputació una vegada operatiu el nou 
supercomputador.

Esborrany del model de participació econòmica de grups de recerca en el manteniment de les infraestructures de supercomputació 
de la Universitat.

Es continua treballant en l'esborrany del model de participació econòmica de grups de recerca en el manteniment de les 
infraestructures de supercomputació de la Universitat.

2 1 0

Responsable: Vicerectorat d'Estratègia, Qualitat i 
Tecnologies de la Informació

Coordinador: Servei d'Informàtica

Àmbits: - Investigació
- Transferència i Innovació

Valor  Mesura
2,36%  % de grups de recerca de la UV que usen les infraestructures de supercomputació:

0Taxa de participació econòmica dels grups de recerca de la UV en el manteniment de les 
infraestructures de supercomputació (%):

1 0 0
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Pla de millora de la contractació pública mitjançant la utilització de sistemes de racionalització de 
compres, que coordine l'adquisició de productes i serveis per aconseguir una major eficàcia, 
eficiència i economies d'escala - (LAE0052)

8Línia

Estudi AvaluacióImplantacióFase Operativa 
realitzada:

Fase Operativa 
aprovada Clauste:

Estudi AvaluacióImplantació

Evidències:
Fase de prova finalitzada de licitació electrònica en Plataforma de Contractació del Sector Públic. 
Acord marc de Serveis de Redacció de Projectes i Direcció d'Obres: En fase prèvia a l'adjudicació.

Licitació electrònica en Plataforma de Contractació del Sector Públic implantada.
Notificacions electròniques implantades.
Ampliació de LICIT@ per a contractes menors oberta a totes la unitats de gestió.

Estudi unificació exp. contract.
Licit. electrónica PLACE.
Notific. electr.
Ampliació contractes centralitzats.
Ampliació AM obres i AM red.i dir.obres.
AM Mat. oficina i ag.viajes GVA.

2 1 0

Responsable: Vicerectorat d'Economia i 
Infraestructures

Coordinador: Servei de Contractació Administrativa

Àmbits: - Ensenyament
- Investigació
- Transferència i Innovació
- Vida de Campus i Participació

Valor  Mesura
1197  Nombre de notificacions electròniques efectuades:

46  Nombre d'expedients licitats electrònicament:
3280  Nombre d'expedients menors tramitats de forma centralitzada:

14  Nombre d'expedients en adquisicions centralitzades i Acords Marc:

1 0 0

Pla de compra pública responsable - (LAE0053)9Línia

Estudi AvaluacióImplantacióFase Operativa 
realitzada:

Fase Operativa 
aprovada Clauste:

Estudi AvaluacióImplantació

Evidències:
Inclusió de diverses clàusules socials i mediambientals en els plecs de clàusules administratives particul ars en diversos tipus de 
contractes d'obres, serveis i subministraments.

Disseny catàleg de noves clàusules socials a incloure en els plecs.

0 1 0

Responsable: Vicerectorat d'Economia i 
Infraestructures

Coordinador: Servei de Contractació Administrativa

Àmbits: - Ensenyament
- Investigació
- Transferència i Innovació
- Vida de Campus i Participació

Valor  Mesura
93  Nombre d'expedients de contractació que inclouen criteris mediambientals i/o socials:

1 0 0

Universitat de València

420



Disposar d'un sistema d'informació estratègica que integre les dades dels diferents àmbits 
d'activitat de la UV per facilitar la presa de decisions - (LAE0058)

10Línia

Estudi AvaluacióImplantacióFase Operativa 
realitzada:

Fase Operativa 
aprovada Clauste:

Estudi AvaluacióImplantació

Evidències:
Manteniment dels indicadors del SI_PEUV 2016-2019.

Desenvolupats 505 informes als 5 projectes de Microstrategy gestionats pel SAP (RECULL, PEUV, ESPAIS, SICUV, SIGA).
En 2018 s'ha desenvolupat un nou projecte a l'entorn Microstrategy: Sistema d'Informació Comptable de la Universitat de València 
(SICUV).

0 1 0

Responsable: Vicerectorat d'Estratègia, Qualitat i 
Tecnologies de la Informació

Coordinador: Servei d'Anàlisi i Planificació (SAP)

Àmbits: - Ensenyament
- Investigació
- Transferència i Innovació
- Vida de Campus i Participació

Valor  Mesura
113  Nombre d'indicadors implantats al SI_PEUV:
505  Nombre d'informes del datawarehouse elaborats pel SAP:
5  Nombre de projectes integrats al Datawarehouse:
13  Nombre d'estudis integrats al SIE_UV:

0 1 0

Desenvolupar accions per a potenciar la integració de l'activitat preventiva en la investigació - 
(LAE0109)

11Línia

Estudi AvaluacióImplantacióFase Operativa 
realitzada:

Fase Operativa 
aprovada Clauste:

Estudi AvaluacióImplantació

Evidències:
S'ha dut a terme la revisió i manteniment de vitrines de gasos i armaris de seguretat de tota la UV.
S'ha format a 140 persones en l'ús d'autoclaus, nitrogen líquid i gasos a pressió. A més sobre instal·lacions radioactives.

S'ha establit protocol entre el STM i SPMA per al manteniment i reparació de les vitrines d'extracció, armaris de seguretat i cabines 
de Seguretat Biològica i de Flux Laminar
Revisats 123 armaris, 207 cabines i 797 vitrines

0 1 0

Responsable: Vicerectorat d'Igualtat, Diversitat i 
Sostenibilitat

Coordinador: Servei de Prevenció i Medi Ambient

Àmbits: - Investigació
- Transferència i Innovació

Valor  Mesura
299  Personal format en prevenció de riscos laborals en relació amb la investigació:

0 1 0
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