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Presentació de la rectora 
Informe de gestió al Claustre 2021 

Els Estatuts de la Universitat de València estableixen que, anualment, el Consell 
de Direcció presente al Claustre l’Informe de gestió de la Universitat de València. 

En aquest informe s’exposa el conjunt del treball realitzat per tota la comunitat 
universitària l’any anterior i esdevé una eina orientadora de la política 
universitària, alhora que una rendició de comptes tant davant el màxim òrgan de 
representació de la nostra institució com davant el conjunt de la societat 
valenciana. 

De la mateixa manera, i per les seues característiques, aquest document permet 
contribuir a una adient planificació pressupostària dels recursos que la societat 
posa a la disposició de la nostra Universitat per desenvolupar les funcions que 
ens són encomanades a través de llei orgànica com a universitat pública. 

El document que teniu al davant correspon a l’any 2021. 
Aquest passat any ha estat, encara, un període marcat per la pandèmia de la 
covid-19 i per la recuperació progressiva de la normalitat en el marc d’un conjunt 
de polítiques públiques sanitàries que han pivotat sobre la vacunació com a eina 
de protecció. 

En aquest sentit, és el moment d’agrair, novament, a tota la comunitat 
universitària, l’esforç que ha suposat l’adaptació progressiva a les diferents 
mesures adoptades en cada moment. Aquest ha estat un temps d’incerteses que 
hem superat gràcies a l’especial dedicació del personal docent i investigador i 
dels serveis tècnics i el personal d’administració i serveis de la nostra Universitat. 

I, també, és el moment de destacar el treball dels equips deganals i de direcció, 
així com dels òrgans de representació i govern universitaris i de la representació 
de l’estudiantat, així com de treballadores i treballadors i delegats i delegades de 
prevenció. 

Gràcies a totes i a tots continuem fent realitat la universitat fundada el 1499, la 
nostra Universitat, que ha encarat nombrosos reptes al llarg de la història. 

Ens en queden d’altres per superar en un context d’incertesa, però hem 
demostrat que, entre totes i tots, som capaços de superar adversitats de grans 
dimensions. 

Moltes gràcies a totes i a tots. 

M. Vicenta 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 24 

Propis 13 

Mixtos 3 

Interuniversitaris 6 

Adscrits 2 

Estructures de Recerca interdisciplinària (ERIS) 3 

Jardí Botànic 1 

Observatori astronòmic 1 

Clíniques Universitàries 6 

Biblioteques i Arxius 13 

Serveis Generals i altres unitats 15 

Serveis Centrals Administratius i Econòmics 16 

Col·legi major 1 

Centres adscrits 3 

Oferta acadèmica 
Curs 2020-2021 Curs 2021-2022 

Graus 56 56 

Graus dobles 9 9 

Màsters oficials 103 103 

Programes de doctorat 61 60 

Postgraus propis 246 262 

Màster propi 93 98 

Diploma d’especialització 48 51 

Certificat universitari 57 60 

Expert universitari 48 53 
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Estudiants i estudiantes (curs 2020-2021) 
Alumnat matriculat Dones Homes Total 

Grau 23.543 13.831 37.374 

Postgrau oficial 6.235 4.434 10.669 

Màsters oficials 3.712 2.374 6.086 

Doctorat 2.523 2.060 4.583 

Postgrau propi 2.165 1.141 3.306 

Rebuts en programes d’intercanvi 929 410 1.339 

Total Universitat de València 32.872 19.816 52.688 

Grau Adscrit 930 473 1.403 

Màsters Adscrits 89 76 165 

Total Centres Adscrits 1.019 549 1.568 

Font: Datawarehouse de la UV (projecte Recull) en data 02/05/2022  

 

Altres dades  Dones Homes Total 

Titulats i titulades    

Grau 4.892 2.478 7.370 

Màster 1.907 1.170 3.077 

Preinscrits en 1a preferència - - 18.720 

Admesos a la preinscripció - - 10.953 

Alumnat de grau de nou ingrés 5.371 3.012 8.383 

Alumnat estranger (grau i postgrau oficial) 2.737 1.540 4.277 

Alumnat de grau en programes d'intercanvi 1.589 752 2.341 

Enviats 664 343 1.007 

Rebuts 925 409 1.334 

Alumnat en pràctiques formatives externes de grau    

Integrades 8.173 3.434 11.607 

Voluntàries 1.029 629 1.658 

Alumnat de formació extracurricular - - 4.334 

Font: Datawarehouse de la UV (projecte Recull) en data 02/05/2022 

Tesis doctorals (curs 2020-2021) 
Tesis doctorals llegides Dones Homes Total 

Postgrau doctorat 279 245 524 
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Beques 
Beques Sol·licitades Concedides 

Ministeri d’Educació 24.197 16.522 

Generalitat Valenciana 5.519 1.873 

Total 29.716 18.395 

Font: Servei d’Estudiants 

 

Personal 
Personal Docent i Investigador (PDI) 31-12-2021 Dones Homes Total 

PDI (plantilla ocupacional) 2.080 2.459 4.539 

PDI funcionari 731 1.144 1.875 

PDI laboral 1.349 1.315 2.664 

Edat mitjana 49,42 52,63 51,16 

    

Personal d'Administració i Serveis (PAS) 31-12-2021 Dones Homes Total 

PAS (plantilla ocupacional) 1.337 700 2.037 

PAS funcionari 1.301 646 1.947 

PAS laboral 36 52 88 

Edat mitjana 52,24 52,18 52,22 

PAS per tipus d’unitat   0,44 

Centres i departaments 576 266 842 

Serveis Generals i altres unitats generals 369 244 613 

Serveis Centrals Administratius i Econòmics 257 117 374 

Altres unitats de gestió 135 73 208 

Ràtio PAS/PDI - -  

    

Personal de capítol VI a 31-12-2021 Dones Homes Total 

Personal en investigació 677 677 1.354 

Personal investigador 482 512 994 

Personal tècnic i de suport a la investigació 195 165 360 
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Serveis oferts a la comunitat universitària 
Prestació de serveis Total 

Aules i llocs informàtics  

Aules docents, de lliure accés i biblioteques 116 

Llocs informàtics de docència 3.270 

Llocs biblioteques: portàtils de préstec 467 

Formació contínua  

Cursos per al PDI 69 

Places per al PDI 1.639 

Cursos per al PAS 55 

Places per al PAS 1.027 

Biblioteques  

Llibres 1.991.375 

Revistes 72.312 

Llocs de lectura 5.239 

Préstecs 236.671 

 

Superfície edificada 
Superfície construïda (m2)  Total 

Campus Blasco Ibáñez 250.124 

Campus Burjassot - Paterna 165.034 

Campus Tarongers 190.194 

Altres Campus 51.003 

Parc Científic 51.756 

Total 708.112 
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Centres de la Universitat de València en xifres1  
Estudiants i estudiantes de grau. Curs 2020-20212 

Centres Departaments 
adscrits Graus Graus 

dobles Dones Homes Total 

Facultat d'Infermeria i 
Podologia 1 2 - 1.242 253 1.495 

Facultat de Ciències de 
l'Activitat Física i l'Esport 1 1 - 174 641 815 

Facultat de Filologia, Traducció 
i Comunicació 6 8 - 2.098 729 2.827 

Facultat de Filosofia i Ciències 
de l'Educació 5 3 - 1.291 421 1.712 

Facultat de Fisioteràpia 1 1 - 343 311 654 
Facultat de Geografia i Història 5 4 - 923 1.059 1.982 
Facultat de Medicina i 
Odontologia 8 2 - 1.642 715 2.357 

Facultat de Psicologia i 
Logopèdia 6 2 - 1.702 396 2.098 

Campus Blasco Ibáñez 33 23 - 9.415 4.525 13.940 
Escola Tècnica Superior 
d'Enginyeria 3 7 - 428 1.444 1.872 

Facultat de Ciències 
Biològiques 7 4 - 855 525 1.380 

Facultat de Ciències 
Matemàtiques 3 1 1 191 324 515 

Facultat de Farmàcia 3 4 1 1.622 683 2.305 
Facultat de Física 6 2 2 302 403 705 
Facultat de Química 4 1 1 423 374 797 

Campus Burjassot- Paterna 26 19 33 3.821 3.753 7.574 
Facultat d'Economia 9 6 2 2.848 2.563 5.411 
Facultat de Ciències Socials 2 3 1 1.678 642 2.320 
Facultat de Dret 10 3 4 3.016 1.638 4.654 
Facultat de Magisteri  4 2 - 2.765 710 3.475 

Campus de Tarongers 25 14 64 10.307 5.553 15.860 
Total Universitat de València 84 56 9 23.543 13.831 37.374 

1 Font: Datawarehouse de la UV (projecte Recull) en data 3/5/2022. 
2 No inclou els estudiants i estudiantes de programes d’intercanvi. 
3 El Doble Grau en Física i Química està compartit per la Facultat de Física i la Facultat de Química. El Doble 

Grau en Física i Matemàtiques està compartit per la Facultat de Física i la Facultat de Ciències Matemàtiques. 
4 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 2020-2021 

Centres Dones Homes Total 

Facultat d'Infermeria i Podologia 325 61 386 

Facultat de Ciències de l'Activitat Física i l'Esport 40 156 196 

Facultat de Filologia, Traducció i Comunicació 514 174 688 

Facultat de Filosofia i Ciències de l'Educació 313 82 395 
Facultat de Fisioteràpia 85 69 154 

Facultat de Geografia i Història 254 244 498 

Facultat de Medicina i Odontologia 285 113 398 
Facultat de Psicologia i Logopèdia 380 105 485 

Campus Blasco Ibáñez 2.196 1.004 3.200 

Escola Tècnica Superior d'Enginyeria 100 305 405 
Facultat de Ciències Biològiques 209 120 329 

Facultat de Ciències Matemàtiques 33 73 106 
Facultat de Farmàcia 308 130 438 
Facultat de Física 71 90 161 
Facultat de Química 90 56 146 

Campus Burjassot-Paterna 811 774 1.585 
Facultat d'Economia 670 627 1.297 
Facultat de Ciències Socials 408 160 568 
Facultat de Dret 613 294 907 
Facultat de Magisteri 673 153 826 

Campus de Tarongers 2.364 1.234 3.598 
Total Universitat de València 5.371 3.012 8.383 
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Estudiants i estudiantes de màster. Curs 2020-20211 

Centres Màsters Dones Homes Total 
Facultat d'Infermeria i Podologia 1 28 4 32 
Facultat de Ciències de l'Activitat Física i l'Esport 2 16 43 59 
Facultat de Filologia, Traducció i Comunicació 6 176 63 239 
Facultat de Filosofia i Ciències de l'Educació 5 204 78 282 
Facultat de Fisioteràpia 1 39 23 62 
Facultat de Geografia i Història 8 141 127 268 
Facultat de Medicina i Odontologia 6 180 89 269 
Facultat de Psicologia i Logopèdia 9 406 111 517 

Campus Blasco Ibáñez 38 1.190 538 1.728 
Escola Tècnica Superior d'Enginyeria 6 100 176 276 
Facultat de Ciències Biològiques 8 156 103 259 
Facultat de Ciències Matemàtiques 2 23 56 79 
Facultat de Farmàcia 5 111 45 156 
Facultat de Física 4 70 76 146 
Facultat de Química 5 28 52 80 

Campus Burjassot- Paterna 30 488 508 996 
Facultat d'Economia 16 386 381 767 
Facultat de Ciències Socials 5 319 83 402 
Facultat de Dret 11 534 354 888 
Facultat de Magisteri  1 74 50 124 

Campus de Tarongers 33 1.313 868 2.181 
Servei d’Estudiants2 2 721 460 1.181 

Total Universitat de València 103 3.712 2.374 6.086 
1 No inclou els estudiants i estudiantes de programes d’intercanvi. 
1 El Servei d’Estudiants gestiona el Màster en Educació Especial i el Màster en Professor/a d'Educació 

Secundària. 
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Estudiants i estudiantes de pràctiques formatives externes. Curs 
2020-2021 

Centres 
Pràctiques formatives 
externes integrades 

Pràctiques formatives 
externes voluntàries 

Dones Homes Total Dones Homes Total 

Facultat d'Infermeria i Podologia 852 155 1.007 28 8 36 
Facultat de Ciències de l'Activitat 
Física i l'Esport 47 135 182 3 15 18 

Facultat de Filologia, Traducció i 
Comunicació 263 94 357 63 35 98 

Facultat de Filosofia i Ciències de 
l'Educació 521 93 614 10 3 13 

Facultat de Fisioteràpia 165 149 314 51 25 76 

Facultat de Geografia i Història 88 80 168 36 19 55 

Facultat de Medicina i Odontologia 1.104 497 1.601 12 4 16 

Facultat de Psicologia i Logopèdia 476 88 564 49 9 58 

Campus Blasco Ibáñez 3.516 1.291 4.807 252 118 370 

Escola Tècnica Superior d'Enginyeria 59 233 292 66 194 260 

Facultat de Ciències Biològiques 194 107 301 76 25 101 

Facultat de Ciències Matemàtiques 31 32 63 20 23 43 

Facultat de Farmàcia 359 130 489 108 25 133 

Facultat de Física 51 23 74 15 6 21 

Facultat de Química 32 28 60 39 20 59 

Campus Burjassot-Paterna 726 553 1.279 324 293 617 

Facultat d'Economia 679 504 1.183 231 129 360 

Facultat de Ciències Socials 539 169 708 78 27 105 

Facultat de Dret 803 433 1.236 144 61 205 

Facultat de Magisteri  1.910 484 2.394 - 1 1 

Campus de Tarongers 3.931 1.590 5.521 453 218 671 

Total Universitat de València 8.173 3.434 11.607 1.029 629 1.658 
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Estudiants i estudiantes d’intercanvi de grau1. Curs 2020-2021 

Centres 
Rebuts Enviats 

Dones Homes Total Dones Homes Total 

Facultat d'Infermeria i Podologia 22 2 24 8 0 8 
Facultat de Ciències de l'Activitat Física i 
l'Esport 8 17 25 6 10 16 

Facultat de Filologia, Traducció i 
Comunicació 260 81 341 82 17 99 

Facultat de Filosofia i Ciències de 
l'Educació 25 6 31 23 8 31 

Facultat de Fisioteràpia 3 3 6 5 3 8 

Facultat de Geografia i Història 35 16 51 11 17 28 

Facultat de Medicina i Odontologia 25 17 42 35 21 56 

Facultat de Psicologia i Logopèdia 55 9 64 53 8 61 

Campus Blasco Ibáñez 433 151 584 223 84 307 

Escola Tècnica Superior d'Enginyeria 6 19 25 6 17 23 

Facultat de Ciències Biològiques 13 7 20 24 6 30 

Facultat de Ciències Matemàtiques 4 3 7 4 5 9 

Facultat de Farmàcia 36 11 47 54 17 71 

Facultat de Física 2 7 9 4 5 9 

Facultat de Química 5 1 6 7 4 11 

Campus Burjassot- Paterna 66 48 114 99 54 153 

Facultat d'Economia 248 154 402 188 145 333 

Facultat de Ciències Socials 27 9 36 22 11 33 

Facultat de Dret 125 38 163 86 43 129 

Facultat de Magisteri  26 9 35 46 6 52 

Campus de Tarongers 426 210 636 342 205 547 

Total Universitat de València 925 409 1.334 664 343 1.007 
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 2020-2021 

Centres 
Grau Màster 

Dones Homes Total Dones Homes Total 
Facultat d'Infermeria i Podologia 279 50 329 17 1 18 
Facultat de Ciències de l'Activitat 
Física i l'Esport 39 123 162 11 31 42 

Facultat de Filologia, Traducció i 
Comunicació 347 118 465 105 43 148 

Facultat de Filosofia i Ciències de 
l'Educació 289 68 357 92 36 128 

Facultat de Fisioteràpia 68 75 143 28 17 45 
Facultat de Geografia i Història 140 147 287 63 60 123 
Facultat de Medicina i Odontologia 253 94 347 81 28 109 
Facultat de Psicologia i Logopèdia 382 66 448 183 50 233 

Campus Blasco Ibáñez 1.797 741 2.538 580 266 846 
Escola Tècnica Superior d'Enginyeria 59 199 258 27 57 84 
Facultat de Ciències Biològiques 156 94 250 120 71 191 
Facultat de Ciències Matemàtiques 35 50 85 8 16 24 
Facultat de Farmàcia 319 104 423 88 35 123 
Facultat de Física 65 101 166 51 58 109 
Facultat de Química 61 59 120 26 43 69 

Campus Burjassot- Paterna 695 607 1.302 320 280 600 
Facultat d'Economia 647 458 1.105 151 141 292 
Facultat de Ciències Socials 345 130 475 126 24 150 
Facultat de Dret 748 376 1.124 259 182 441 
Facultat de Magisteri  660 166 826 52 22 74 

Campus de Tarongers 2.400 1.130 3.530 588 369 957 
Servei d’Estudiants1 - - - 419 255 674 

Total Universitat de València 4.892 2.478 7.370 1.907 1.170 3.077 
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 31/12/2021 

Centres 
PDI PAS 

Dones Homes Total Dones Homes Total 

Facultat d'Infermeria i Podologia 177 76 253 12 10 22 
Facultat de Ciències de l'Activitat 
Física i l'Esport 15 58 73 13 7 20 

Facultat de Filologia, Traducció i 
Comunicació 142 149 291 31 16 47 

Facultat de Filosofia i Ciències de 
l'Educació 97 103 200 23 11 34 

Facultat de Fisioteràpia 77 48 125 13 2 15 

Facultat de Geografia i Història 64 106 170 35 9 44 

Facultat de Medicina i Odontologia 364 453 817 91 26 117 

Facultat de Psicologia i Logopèdia 224 100 324 32 19 51 

Campus Blasco Ibáñez 1.160 1.093 2.253 250 100 350 
Escola Tècnica Superior 
d'Enginyeria 46 162 208 20 19 39 

Facultat de Ciències Biològiques 71 101 172 56 22 78 
Facultat de Ciències 
Matemàtiques 23 67 90 12 9 21 

Facultat de Farmàcia 126 94 220 40 8 48 

Facultat de Física 32 109 141 30 23 53 

Facultat de Química 42 73 115 28 14 42 

Campus Burjassot- Paterna 340 606 946 186 95 281 

Facultat d'Economia 208 275 483 58 23 81 

Facultat de Ciències Socials 88 100 188 19 8 27 

Facultat de Dret 178 257 435 48 18 66 

Facultat de Magisteri  106 128 234 15 22 37 

Campus del Tarongers 580 760 1.340 140 71 211 

Total Centres 2.080 2.459 4.539 576 266 842 
1  En cada centre s’inclou el personal dels departaments, la secretaria del centre i la consergeria. 
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Pressupost i liquidació de l’exercici 2021 
Pressupost inicial 2021 Inicial Liquidat 
Ingressos 384.809.841 478.992.420 

Taxes i altres ingressos 74.103.850 80.688.813 

Transferències corrents 291.888.891 331.898.717 

Ingressos patrimonials 531.100 735.976 

Alienació d’inversions reals 0 2.645 

Transferències de capital 18.286.000 65.666.268 

Despeses 384.809.841 450.940.899 
Despeses de personal 262.755.255 265.174.291 

Despeses corrents i de funcionament 66.894.868 65.816.119 

Despeses financeres 3.307.305 3.435.939 

Transferències corrents 3.680.473 13.683.368 

Inversions reals 45.403.967 98.405.440 

Transferències de capital 1.674.300 2.860.402 

Passius financers 1.093.673 1.565.340 

Font: Servei de Comptabilitat i Pressupost. 

Estructura dels Ingressos Liquidats en 2021 Euros % s/total 
Total operacions no financeres 478.992.420 100% 

Operacions corrents 413.323.507 86,3% 
Aportacions privades 81.589.256 19,7% 

Aportacions públiques 331.734.251 80,3% 

Operacions de Capital 65.668.913 13,7% 
Transferències competitives 65.666.268 100% 

Altres 2.645 0% 

Total operacions financeres 0 0% 
Total Ingressos Liquidats 478.992.420 100% 

Font: Servei de Comptabilitat i Pressupost. 

Resultat pressupostari 2021 Euros 
Drets reconeguts nets 478.992.420 

Obligacions reconegudes netes -450.940.899

Resultat pressupostari de l’exercici 28.051.521 

Font: Servei de Comptabilitat i Pressupost. 
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Tresoreria a 31/12/2021 Euros 
En caixa i bancs 63.791.102,53 

Disposat en pòlisses de crèdit 0 

Total Net 63.791.102,53 

Font: Servei de Comptabilitat i Pressupost.  

Pressupost d’investigació 

Investigació: Memòria de recursos obtinguts 2021 Euros 
Pressupost total d'investigació1 93.154.744 € 

Projectes del pla nacional R+D+I 19.344.192 € 

Projectes finançats per la UE 7.010.321 € 

Projectes d'investigació de la Generalitat 26.227.715 € 

Ajudes per a la formació de personal investigador 16.913.458 € 

Contractes/convenis (art. 83 LOU i altres, incl. llicències) 17.766.673 € 

Programa propi d’ajudes a la investigació 2.965.061 € 
Altres accions del Vicerectorat d’Investigació i del Vicerectorat 

d’Innovació i Transferència 2.927.324 € 

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 2021 per programa pressupostari 
d'actuació 

Pressupost liquidat (obligacions reconegudes netes) 

1  PLA D'ACTUACIÓ DIRECTIVA VR. ORDENACIÓ ACADÈMICA I PROFESSORAT 
Programes Pressupostaris d'Actuació 2021 
Pla d'integració de persones amb discapacitat 6.104,23 

Responsables de gestió acadèmica 512.355,46 

Total 518.459,69 

2  PLA D'ACTUACIÓ DIRECTIVA VR. D’ESTUDIS I POLÍTICA LINGÜÍSTICA 
Programes Pressupostaris d'Actuació 2021 
Ensenyament de grau 

Programa d'estudis 128.933,22 

Pràctiques curriculars 1.971.941,30 

Beques matrícula oficial de grau i postgrau UV 170.216,94 

Ensenyament de màsters oficials 

Programa de màsters oficials 2.024.045,43 

Programa de docència externa - 

Doctorat 117.546,65 

Ensenyament de postgrau no oficial 5.910.889,37 

Programa de política lingüística 650.520,27 

Total 10.974.093,18 

3  PLA D'ACTUACIÓ DIRECTIVA VR. D’OCUPACIÓ I PROGRAMES FORMATIUS 
Programes Pressupostaris d'Actuació 2021 
Formació de personal i innovació educativa 

Pla de formació 481.241,45 

Programa d’innovació educativa i d’edició de materials docents 268.351,94 

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

estudiants i les estudiantes 339.580,57 

Altres ajudes a estudiants i estudiantes 260.683,06 
Pla d’incorporació d’estudiants i col·laboració 

 amb professorat de secundària 563.474,41 

Pràctiques externes 857.087,44 

Unitat d’emprenedoria 

Unitat d’emprenedoria 380.481,86 

Total 3.150.900,73 
 2.3
.
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4  PLA D'ACTUACIÓ DIRECTIVA VR. DE CULTURA I ESPORT 
Programes Pressupostaris d'Actuació 2021 
Activitat cultural i esportiva  

Patrimoni 1.152.554,33 

Promoció cultural 198.784,26 

Programa de publicació 622.085,66 

Programa d'esports 1.731.763,47 

Formació al llarg de la vida  

Servei de Cultura Universitària 717.120,05 

La Nau Gran 252.151,72 

Biblioteques 5.888.440,58 

Col·legi Major 1.348.096,65 

Total 11.910.996,72 
  
5  PLA D'ACTUACIÓ DIRECTIVA VR. ECONOMIA I INFRAESTRUCTURES 

Programes Pressupostaris d'Actuació 2021 
Infraestructures  

Programes d'inversions 4.667.555,56 

Reforma, Ampliació i Millora (RAM) 6.359.847,37 

Equipament docent i suport a la docència 994.369,20 

Inversions amb finançament extern 7.945.922,04 

Eficiència energètica 687.008,61 

Total 20.654.702,78 
  
6  PLA D'ACTUACIÓ DIRECTIVA VR. INTERNALITZACIÓ I COOPERACIÓ 
Programes Pressupostaris d'Actuació 2021 
Internacionalització i Cooperació  

Mobilitat 6.624.291,51 

Internacionalització 1.869.993,18 

Solidaritat i Cooperació 750.274,85 

Total 9.244.559,54 
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7  PLA D'ACTUACIÓ DIRECTIVA VR. D’INNOVACIÓ I TRANSFERÈNCIA I DEL VR. 
D’INVESTIGACIÓ 
Programes Pressupostaris d'Actuació 2021 
Activitats d'investigació i transferència de coneixement 

Programa propi de promoció de la investigació i tecnologia 7.476.373,09 

Programes de cofinançament d'accions d'investigació 247.132,85 

Programes de suport a la gestió de la investigació 1.063.676,05 

Potenciació de serveis de suport a la investigació 4.985.259,06 

Centres singulars 1.146.935,51 

Unitat de cultura científica i de la innovació 164.828,51 

Programa propi d'infraestructures d'investigació 3.611.759,17 

Programes amb finançament extern 58.956.970,42 

Parc Científic 889.583,50 

Programa de la estratègia de transferència 817.268,80 

Total 79.359.786,96 
  
8  PLA D'ACTUACIÓ DIRECTIVA VR. DE PROJECCIÓ TERRITORIAL I SOCIETAT 
Programes Pressupostaris d'Actuació 2021 
Participació i Projecció Territorial  

Programa de projecció territorial i societat 319.114,51 

Programa universitat i territori 91.280,94 

Programa Unisocietat 177.857,38 

Programa universitats estacionals 23.377,82 

Total 611.630,65 

 
9  PLA D'ACTUACIÓ DIRECTIVA VR. D’IGUALTAT, DIVERSITAT I 
SOSTENIBILITAT 
Programes Pressupostaris d'Actuació 2021 
Polítiques d’igualtat i diversitat 99.534,96 

Programa de Prevenció 58.559,97 

Medi ambient i sostenibilitat 130.402,27 

Total 288.497,20 
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10  PLA D'ACTUACIÓ DIRECTIVA VR. D'ESTRATÈGIA, QUALITAT I 
TECNOLOGIES DE LA INFORMACIÓ 
Programes Pressupostaris d'Actuació 2021 
Comunicació i imatge  

Programa de comunicació 205.612,04 
Programa Universitat-Societat 410.247,04 

Tecnologies de la informació  
Programes i recursos de suport a la recerca 1.329.041,20 

Programes i recursos de suport a l'ensenyament 1.554.725,09 
Programes i recursos de suport a la gestió i l'impuls a 

l'administració electrònica 1.055.960,63 

Programa de qualitat de l'ensenyament, la investigació i els 
serveis 387.515,84 

Planificació estratègica 22.942,95 

Total 4.966.044,79 

 
11  PLA D'ACTUACIÓ DIRECTIVA DE GERÈNCIA 
Programes Pressupostaris d'Actuació 2021 
Despeses generals de funcionament  

Òrgans 107.654,68 
Unitats de Campus 22.758.321,94 

Campus d'Ontinyent 417.083,78 
Centres i Departaments 5.693.110,54 

Serveis 778.593,98 
Altres despeses centralitzades 2.636.449,91 

Fundacions (a excepció d'encomandes  
de pràctiques i títols propis)   3.632.604,45 

Programa de prevenció  
Actuacions en matèria de prevenció 396.168,35 

Polítiques socials 537.652,74 

Total 36.957.640,37 
  

12  DESPESES DERIVADES DE L’ENDEUTAMENT 
Programes Pressupostaris d'Actuació 2021 
Despeses financeres 2.973.511,03 

Total 2.973.511,03 
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13  DESPESES DE PERSONAL 
Programes Pressupostaris d'Actuació 2021 
Personal Docent i Investigador 163.479.286,25 

Personal d'Administració i Serveis 95.756.365,23 

Total 259.235.651,48 
 

14  DESPESES PER COMPTE DE TERCERS 
Programes Pressupostaris d'Actuació 2021 
Despeses per compte de tercers. Beques salari GV 4.526.714,30 
Despeses per compte de tercers. Personal vinculat 
d'hospitals 4.398.504,05 

Despeses per compte de tercers. Altres 1.169.205,24 

Total 10.094.423,59 
  
TOTAL PRESSUPOST 450.940.898,71 
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3.1.
Àmbit de 
l’ensenyament

1. Centre Internacional de Gandia (UVGandia)
2. Delegació per a la incorporació a la Universitat
3. Servei d’Estudiants
4. Servei d’Informació i Dinamització (Sedi)
5. Unitat d'Emprenedoria (UVemprén)
6. UVocupació
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3.1.1. 
Centre Internacional de Gandia 

(UVGandia) 
El Centre Internacional de Gandia és un espai 
universitari consolidat amb el seu propi projecte que 
aprofita tots els avantatges que ofereix la ciutat de 
Gandia, un centre de referència per a la formació 
d’estudiants amb l’oferta de postgraus i cursos, la 
formació permanent de professionals i la formació de 
persones majors de 50 anys amb l’aposta 
d’UNIMAJORS. El CIGUV completa la seua 
presència a la comarca de la Safor amb activitats 
culturals obertes a 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 o les activitats 
d’UNISOCIETAT adscrites al Vicerectorat de 
Projecció Territorial i Societat. La Universitat també 
actua com a transmissora, difusora, i 

creadora de cultura. En aquest sentit, el Centre de 
Gandia-UV, conjuntament amb el Vicerectorat de 
Cultura i l’Ajuntament de la ciutat, organitza activitats 
com concerts, exposicions, i taules redones, entre 
altres. 

El Centre de Gandia-UV ha donat presència en la 
comarca a la Universitat de València. La relació amb 
l’entorn és peça clau en els nostres objectius i hem 
tingut relacions tant amb les institucions públiques 
com amb la xarxa empresarial, les associacions i les 
organitzacions cíviques, entre altres. El CIGUV és un 
centre singular de la Universitat de València que va 
nàixer per l’acord del Consell de Govern, de 29 
d’abril de 2008. 

Principals resultats de la gestió ordinària 
El Centre de Gandia de la Universitat de València és un espai universitari consolidat, amb el seu 
projecte propi. Enguany, ateses les circumstàncies sanitàries a causa de la COVID19, el Centre de 
Gandia ha adaptat les seues activitats i ha ofert formació presencial i en línia facilitant l’accés de 
l’alumnat a la formació. La Universitat d’Estiu, que ja ha completat la 38a edició, s’ha desenvolupat de 
forma híbrida i s’han recuperat les activitats obertes a la ciutadania en general. A més a més, el centre 
ha dut a terme altres activitats relacionades amb la formació, la investigació, la transferència de resultats 
i la cultura tot i adaptant-se a la nova realitat. Una de les principals activitats és la formació, mitjançant 
un itinerari per a persones majors de 50 anys, Unimajors, que s’ha adaptat també a la situació sanitària 
oferint formació presencial i en línia. Així mateix el Centre ha desenvolupat diversos postgraus propis 
de la Universitat de València i ha col·laborat en un Erasmus Mundus, així com en la formació per a 
llicenciats i graduats. Com a novetat, aquest 2021 el CIG-UV comença a impartir el diploma de 
sostenibilitat ambiental i canvi climàtic. 

El Centre de Gandia vol servir de nucli que aglutine ciutadania, institucions i col·lectius, estudiants i 
professorat, amb un interès comú: la sostenibilitat de la vida. En aquest sentit es crea l’Aula Planeta, 
un espai per a l’aprenentatge, el debat i l’intercanvi d’experiències al voltant de la sostenibilitat 
ambiental, el canvi climàtic i els Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS) de l’Agenda 2030. 
L’Aula Planeta està dedicada a l’organització de seminaris, jornades i cursos de caràcter acadèmic així 
com a activitats culturals que faciliten les transicions ecosocials a paradigmes més respectuosos amb 
les persones i el planeta. Alhora s’han ofert diversitat de cursos, conferències, congressos, jornades i 
altres accions formatives tant per a l’alumnat universitari com per a professionals, amb la intenció d’una 
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formació contínua i permanent en què preval la formació en línia. També s’han dut a cap activitats 
conjuntes amb el Vicerectorat de Projecció Territorial i Societat i amb departaments de les diferents 
facultats de la Universitat. La investigació i la transferència de resultats és una altra de les accions del 
centre, producte de la vinculació amb l’ampli ventall d’àrees de coneixement de la Universitat de 
València, per tal d’acostar els projectes, la investigació i els resultats al nostre entorn comarcal. 

La Universitat també ha actuat com a transmissora, difusora, i generadora de cultura. En aquest sentit, 
el Centre de Gandia-UV, conjuntament amb el Vicerectorat de Cultura, ha organitzat activitats com 
concerts, exposicions, taules redones i altres activitats culturals. El Centre de Gandia-UV ha donat 
presència a la Universitat de València a la comarca, la relació amb l’entorn és peça clau entre els 
nostres objectius. S’ha intentat mantenir les relacions tant amb les institucions públiques, 
fonamentalment ajuntaments, mancomunitats, com amb la xarxa empresarial, les associacions i les 
organitzacions cíviques, entre altres.  

Formació 

Trenta-huitena edició de la Universitat d’Estiu 
La trenta-huitena edició de la Universitat d’Estiu se celebra amb el lema “Canvis, una mirada 
calidoscòpica”. L’edició se celebra en una modalitat híbrida, presencial i en línia. L’oferta acadèmica 
inclou 21 cursos i un taller en els quals s’inscrigueren 1.351 persones: 247 de forma presencial i 1.104 
en línia. A més, la UEG inclou un cicle de conferències amb la marca “Converses amb...” que compta 
amb la participació de Paula Bonet, Paco Roca i Enric Senabre, així com dues taules rodones sobre 
l’exposició “Coronacrisi i cultura” i sobre Francisco Brines. A més, les nits compten amb les actuacions 
del grup de dansa de la UV amb l’espectacle Abans de la llum, del grup de teatre Escena Erasmus i 
dels grups musicals Maluks i Carles Dénia.  

Universitat de les persones majors. Unimajors. 
Formació per a les persones majors de 50 anys amb un itinerari d’humanitats i ciències socials 
distribuïdes en cinc cursos acadèmics: un primer cicle de tres cursos i un segon cicle de dos, completat 
amb vuit assignatures del Seminari Permanent, en què continuen els alumnes que ja han cursat els dos 
cicles i volen completar la seua formació. A més, hi ha un grup d’espera activa per als alumnes que no 
han pogut entrar en primer per falta de places. L’oferta es completa amb dotze optatives.  

Postgraus 
Al llarg del curs 2020/2021 s’han impartit els postgraus següents: ÀREA D’HUMANITATS: GESTIÓ DE 
DOCUMENTS: 1.- Diploma d’especialització de gestió i preservació de documents electrònics, 6a 
edició. 2.- Certificat universitari de documents digitals i arxius, 6a edició. 3.- Certificat universitari de 
sistemes de gestió de documents, 6a edició. 4.- Certificat universitari sobre el futur dels documents 
electrònics, 5a edició. ESPANYOL: 1.- Màster de postgrau i especialització professional: formació i 
actualització de professors d’espanyol com a llengua estrangera, 5a edició. 2.- Diploma 
d’especialització professional: formació i actualització de professors d’espanyol com a llengua 
estrangera, 9a edició. ÀREA DE SALUT: certificat d’especialització en avanços de pediatria, 10a edició. 

Altres activitats acadèmiques 

Universitat d’hivern 
Del 15 al 19 de febrer DE 2021 té lloc la UNIVERSITAT D’HIVERN que porta per títol “Perspectives de 
poder en femení”. La programació que es fa en línia inclou: 1.- Curs La història també la fan les dones, 
coordinat per Eladi Mainar i Lola Bañón.  87 inscrits. 2.- Curs Les dones en la història de l’art, coordinat 
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per Montserrat Hormigos.  135 inscrits. Taller Ioga i feminitat conscient, impartit per Núria Martí, 91 
inscrits. 

Jornades, conferències i taules redones 
− Dintre del cicle Pensament ambiental i acció sobre el territori es donen les conferències 

següents: Creixement sostenible? Que li ho pregunten a Groucho Marx. Pandèmia del 
coronavirus i medi rural. La Marjal Pego-Oliva: història, situació actual i reptes futurs. Balanç, 
reptes i riscos de la modernització de regadius. La mar es vida. Pesca i sostenibilitat 
socioambiental de la costa mediterrània. 

− En la Universitat d’Estiu de Gandia es dona la conferència inaugural a càrrec de la sociòloga 
Saskia Sassen. A més, tenen lloc les converses amb Paula Bonet, Enric Senabre i Paco Roca 
i les taules rodones sobre l’exposició Coronacrisi i cultura i sobre Francisco Brines. 

− El 27 de novembre té lloc la jornada Cap a un model agroalimentari , que té una matrícula de 
30 persones de forma presencial i 47 en línia.  

− El 19 d’abril té lloc la Jornada sobre emprenedoria cooperativa, organitzada per l’Aula 
Empresocial. Hi assisteixen 25 persones. 

− El 17 d’abril i el 15 de maig, tenen llos al CIG-UV les Jornades de ciutadania i participació, 
organitzades pel Vicerectorat de Projecció Territorial i Societat i Caixa Popular. 

− El 21 de maig té lloc la Jornada sobre emprenedoria sostenible i ODS, organitzada per l’Aula 
Empresocial. Assisteixen 15 persones. 
 

Activitats UNISOCIETAT 
Al CIGUV es fan al llarg de tot l’any activitats que proposa el Vicerectorat de Projecció Territorial i 
Societat. Durant aquest curs acadèmic es donen les conferències següents: Innovació i inversió en 
teràpies oncològiques. La medicina de precisió en l’abordatge del càncer de mama; Xina, passat i 
present: el futur entre Occident i Orient; De què parle quan parle dels drets de les persones majors?; 
Fàrmacs i productes de la cura personal en el medi ambient; Funciona això de la transparència o és 
sols una moda?; Consum responsable. Què és i per què es bo i útil practicar-lo; Cap a un món amb uns 
drets humans amb característiques xineses, i És possible reparar el cervell humà?. Aquestes 
conferències es donen en un format híbrid: presencial i en línia. 

Formació per al professorat no universitari 
Aquest any no es realitzen activitats en aquest àmbit 

Càtedra Cucó 
El CIGUV té adscrita la Càtedra Cucó, que du a terme un congrés biennal i unes jornades anuals a 
Gandia i té per objectiu homenatjar la figura del prestigiós historiador valencià. Enguany, ateses les 
circumstàncies sanitàries, no es va poder realitzar aquesta activitat. 

Erasmus Mundus - Escola d’hivern 
Durant el mes de febrer, el CIG-UV és seu de l’Escola d’Hivern Bernhard Wilpert. Enguany, a causa de 
la crisi sanitària provocada per la COVID19, es fa de forma virtual.  

Actes institucionals 
− Acte inaugural de la 38a UEG: 12 h. Palau Ducal de Gandia. Conferència inaugural a càrrec de 

sociòloga Saskia Sassen. Inauguració institucional per part de la rectora de la UV, Maria 
Vicenta Mestre, i l’alcalde de Gandia, José Manuel Prieto. 

− Lliurament dels guardons del primer Concurs de Microrelats Feministes a Gandia, el 25 de 
novembre de 2021 
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Altres activitats culturals 

Concerts 
Els concerts que organitza el CIGUV a Gandia els fa l’Orquestra Filharmònica de la UV. 

− 22 d’octubre de 2020. Concert d’obertura de curs a càrrec de l’Orquestra Filharmònica de la 
Universitat de València al Teatre Serrano de Gandia. Assisteixen 135 persones 

− 21 de desembre de 2020. Està prevista la celebració del Concert de Nadal, a càrrec de 
l’Orquestra Filharmònica de la UV. El concert se suspén a causa de la crisi sanitària de la 
COVID19. 

− El 20 de maig té lloc el Concert de Primavera al Palau Ducal de Gandia, a càrrec del Quintet 
Atiso, de l’Orquestra Filharmònica de la UV. Assisteixen 100 persones.  

− A juliol, en el marc de la 38a Universitat d’Estiu de Gandia, es fan els concerts de Maluks i 
Carles Dénia.  

Exposicions 
− Durant el mes de març i abril es pot visitar a la Sala d’Exposicions de la UVGandia la mostra 

La Germania: un conflicte a la València del Renaixement, organitzada pel Vicerectorat de 
Projecció Territorial i Societat. La visiten 400 persones 

− Durant el mes de maig es pot visitar l’exposició Recuperació del patrimoni de la Universitat: 
mapes i plànols del segle XIX. A més, el 20 de maig s’organitza una visita guiada per la mostra 
a càrrec dels responsables de l’exposició. La visiten 550 persones 

− El 31 de maig s’inaugura a la Casa de la Marquesa de Gandia l’exposició Coronacrisi i cultura. 
Propostes de creadors valencians. La mostra romandrà a la ciutat fins el 29 d’agost. La visiten 
2.500 persones. 

− Des de l’1 de juliol fins el 30 de setembre es pot visitar al CIG-UV la mostra Claves ecofemistas: 
crear nuevos imaginarios, de l’artista hipermèdia Verónica Perales. L’exposició està 
patrocinada per la Unitat d’Igualtat de la UV. La visiten 700 persones 

Altres activitats culturals. Relacions amb l’entorn. 

L’Espai d’Economia 
Una oferta cultural consolidada a la comarca, en què diverses entitats arrelades al territori organitzen 
mensualment una conferència o una taula redona sobre temes d’actualitat. Les entitats són el Cercle 
d’Economia de la Safor, la UPV, Euram Mediterrani, el diari Levante-EMV i la Federació d’Empresaris 
de la Safor. L’activitat es reprèn a finals del 2021 amb les següents activitats: a novembre es presenta 
el llibre de Rafa Juan, CD (conseller delegat) de Vicky Foods Una dulce historia, i a desembre la 
conferència Nou model de finançament autonòmic. La solució a una injustícia històrica, de Vicent Soler 
i Marco, conseller d’Hisenda de la Generalitat Valenciana.  

Fira de l’Estudiant 
El CIGUV col·labora anualment en la Fira de l’Estudiant de Gandia amb un estand per a donar 
informació sobre els estudis de la Universitat de València. Aquest curs, a causa de la situació sanitària, 
no s’ha fet. 

Fira dels Majors 
El CIGUV organitza anualment la Fira dels Majors, en què participen entitats locals i empreses i 
s’informa sobre les activitats que es realitzen en el CIGUV adreçades a les persones majors. Aquest 
curs, a causa de la situació sanitària no s’ha fet. 
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Altres activitats 

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

Els alumnes d’UNIMAJORS han format un cor i un grup de teatre amb el suport del CIGUV.  

Cinema en valencià 
− 21 d’octubre de 2020. Els consells de l’Alice. Assisteixen 60 persones. 

− 18 de novembre de 2020. L’editor de llibres. Assisteixen 47 persones. 

− 16 de desembre de 2020. Està prevista la projecció de Barcelona 1714. L’activitat se suspén a 
causa de la crisi sanitària de la COVID19. 

− 24 de març de 2021. Projecció de Barcelona 1714. Assisteixen 33 persones. 

 

Magnituds destacades de la gestió ordinària 
En la taula següent figura una sèrie d’indicadors que mostren l’activitat del CIG durant el curs 2020-
2021. 

Concepte Dones Homes Total 
Cursos Universitat d’Estiu - -  

Cursos - - 21 

Alumnes 878 473 1.351 

Altres     

Unimajors    

Assignatures  - - 30 

Assignatures optatives - - 12 

Alumnes assignatures troncals  299 129 428 

Alumnes assignatures optatives - - 295 
 

Total alumnes - - 723 

Postgrau    

Cursos - - 7 

Alumnes 56 11 67 

Altres activitats acadèmiques    

Activitats  - - 24 

Matriculats - - 430 

Actes institucionals    

Actes - - 2 

Assistents - - +100 
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Concepte Dones Homes Total 
Activitats culturals    

Activitats - - 13 

Assistents - - +4.000 

Altres activitats    

Activitats - - 5 

Assistents - - + 100 
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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 en 2021. Cooperació 
amb secundària, Olimpíades:

Biologia, Economia, Filosofia, Física, Geologia, 
Matemàtiques, Química i Valencià. Laboratoris 
docents “Fes Ciència a la Universitat”: Biologia i 
Física. Concursos: concurs Experimenta (Física i 
Tecnologia), Redacció, Vídeo i Fotografia Filosòfica, 
Projecte Empresarial en la Formació Professional, 
Debats a la Facultat de Dret, Projectes Natura, 
Comprendre la Societat i Filologia, Relats i 
Microrelats 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, la història de l’art, l’economia, la física, les matemàtiques, la química, les 
llengües clàssiques, la filosofia i el valencià entre els i les 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 217 centres i 655 participants (8 Olimpíades UV 2021). 

A causa de la situació sanitària derivada de la COVID-19, les Olimpíades de Clàssiques, Geografia, 
Història i Història de l’Art van ser cancel·lades per decisió de les seues comissions organitzadores.  

Laboratoris docents “Fes ciència a la  
Universitat de València”  

Grups d’estudiants i estudiantes 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 de l’alumnat i professorat de batxillerat els recursos de les facultats de 
Biologia, Física, Química i de l’ETSE. 
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− Motivar l’alumnat de batxillerat cap al treball experimental duent a terme 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  189 189  

Mecànica (5) 
Òptica (2) 

LABORATORIS DOCENTS 
“LA BIOLOGIA A LES 
TEUES MANS” 

963 415  

Microbiologia i zoologia (2) 
Botànica i hidrologia (2) 
Genètica i evolució (2) 
Neurociència i paleontologia (2) 
Bioquímica i biodiversitat (2) 

Total 1.152 604  
 
A causa de la situació sanitària derivada de la COVID-19, les activitats “Gaudint la Química”, “Tallers a 
l’Escola Superior d’Enginyeria” i “Ciència ARA”, per a alumnat d’alt rendiment acadèmic, han sigut 
cancel·lades per decisió dels equips deganals de les facultats organitzadores. 

Concursos 
Adreçats a estudiants i estudiantes de secundària, batxillerat i cicles formatius de la província de 
València: Concurs Experimenta (experiments i demostracions de física i tecnologia), Concurs Projecte 
Empresarial en la formació professional, concurs de debats de la Facultat de dret, concurs de redacció, 
vídeo i fotografia filosòfica, concurs trau la llengua, concurs comprendre la societat amb les ciències 
socials. 

Concursos Característiques Participants 

CONCURS 
EXPERIMENTA 
(experiments 
i demostracions de 
física i tecnologia) 

L’alumnat d’ensenyament secundari que hi participa, 
prepara projectes que, una vegada finalitzats, exposa i 
explica un una fira oberta al públic, i posa de relleu les 
relacions entre els fenòmens naturals i les aplicacions 
tecnològiques que ens envolten; és a dir, entre la física i la 
tecnologia. 

122 
estudiants 

CONCURS PROJECTE 
EMPRESARIAL EN LA 
FORMACIÓ 
PROFESSIONAL 

Consisteix en l’elaboració d’un projecte empresarial en què 
s’exposen una idea i un projecte de negoci. 

33 
estudiants 

IX CONCURS DE 
REDACCIÓ, VII DE 
FOTOGRAFIA I II DE 
VÍDEO FILOSÒFIC DE 
LA CV 

Les persones que hi participen 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. 

92 
estudiants  
(8+80+4) 

CONCURS ”TRAU LA 
LLENGUA”  

Promoure l’ús de les llengües (anglès, alemany, italià, 
portuguès, francès, xinés, espanyol, valencià, llatí i/o grec) 
de forma creativa entre els estudiants de 2n cicle d’ESO i 
Batxillerat. 

45 
estudiants 

V CONCURS 
PROJECTES NATURA 

Equips formats per alumnat i professorat de diferents 
nivells educatius: universitat, secundària i primària, han de 
desenvolupar projectes de ciències naturals. Els projectes 
poden ser una maqueta, un taller, un producte audiovisual, 
una experiència manipulativa, un itinerari didàctic… 
mitjançant els quals es dona a conèixer un fenomen o 
concepte de ciències naturals (biologia o geologia). Els 

132 
estudiants  
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Concursos Característiques Participants 
projectes tenen com a destinataris finals els alumnes de 
primària que hi participen. 

Total 5 424 

Altres activitats dirigides a l’alumnat 
− Cicle de conferències de la Facultat de Filosofia i Ciències de l’Educació. A causa de la 

situació sanitària, les conferències de Friedrich Nietzsche i de Simone de Beauvoir es van 
realitzar en línia i, posteriorment, es publicaren els enllaços corresponents perquè es pogueren 
visualitzar de forma virtual. 
 

− Visita de l’exposició sobre el genoma: el recorregut dels trenta panells que componen 
l'exposició permet familiaritzar-se amb alguns dels conceptes bàsics de la genètica. La 
descripció del gen que s’explica en cada panell ens porta a comprendre un concepte i alguna 
aplicació d’aquest en la vida quotidiana. 

− L’exposició ha visitat aquests centres: 
• IES El Clot (València). Del 26 al 30 d’abril. 
• IES Vicent Andrés Estellés (Burjassot). Del 10 al 25 de gener. 

− A causa de la situació sanitària, es crea una galeria d’imatges per a poder visualitzar l’exposició 
de forma virtual. 

− Cursos de preparació a olimpíades nacionals: els estudiants seleccionats en les fases locals 
de les Olimpíades de Física, Química, Matemàtiques i Biologia reben uns seminaris de formació 
específica impartits per professorat de la Universitat de València.  

Jornades per a professorat 
Jornades formatives i informatives adreçades a professorat, persones orientadores i altres 
professionals de l’ensenyament. 

− Jornades d’actualització científica: 

• Matinal de l’evolució. En línia (220 participants). 

• Química per al professorat. En línia (169 participants). 

− Jornades d’informació i orientació: 

• Sessions informatives a centres de batxillerat.  

– Fira universitària al Col·legi Alemany. En línia (200 participants). 

A causa de la situació sanitària, DoCiència, escola d’estiu per a professorat de secundària, i el taller de 
fisioteràpia «Prevenció del dolor d’esquena a l’aula» són cancel·lats. 

Coordinació de proves d’accés i admissió a la universitat 
− Informació en línia a orientadors i professorat en relació amb la prova d’accés a la universitat i 

els graus. 

− Orientació, no presencial, a l’alumnat de secundària sobre les matèries que són importants per 
als estudis de cada titulació.  

− Reunions de coordinació amb el professorat de secundària sobre els programes i la docència 
de matèries vinculades a les proves d’accés (octubre 2021). 
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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 
2021. 

Concepte Total 

Olimpíades 
Nombre 8 

Participants 655 

Concursos 
Nombre 5 

Participants 424 

Fes ciència a la UV 

Nombre de laboratoris docents 2 

Nombre de pràctiques 17 

Nombre de participants 604 

Jornades formatives i informatives 
Nombre de jornades 3 

Nombre de professorat 
participant 589 

Olimpíada de Física 
Estudiants participants 52 

Centres participants 22 

Olimpíada de Química 
Estudiants participants 73 

Centres participants 23 

Olimpíada de Biologia 
Estudiants participants 97 

Centres participants 30 

Olimpíada de Matemàtiques 
Estudiants participants 89 

Centres participants 35 

Olimpíada d’Economia 
Estudiants participants 141 

Centres participants 56 

Olimpíada de Filosofia 
Estudiants participants 43 

Centres participants 25 

Olimpíada de Geologia 
Estudiants participants 64 

Centres participants 13 

Olimpíada de Valencià 
Estudiants participants 96 

Centres participants 13 

Cursos de preparació a olimpíades nacionals 39 

Cicle de conferències de la Facultat de Filosofia En línia 

Professors participants en la matinal sobre l’evolució – en línia 220 

Jornada de Química - en línia 169 

Fira universitària al Col·legi Alemany 200 

Total 2.272 
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3.1.3. 
Servei d'Estudiants 

El Servei d’Estudiants està adscrit als Serveis 
Centrals Administratius i Econòmics de la 
Universitat de València i constitueix una estructura 
de gestió i assessorament centralitzada que, amb 
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 l’alumnat al llarg de la seua vida 
acadèmica.  

Com a unitat central coordina, a través de les 
diferents unitats administratives que el conformen, 
les actuacions relacionades amb la informació i 

orientació, l'accés a la universitat, l'admissió en 
estudis de grau, màster i doctorat, la coordinació 
amb els centres per als processos de matrícula, la 
gestió de beques i títols, a més d'atendre les 
demandes de l'alumnat incloses en l'àmbit de les 
seues competències, així com l'oferta de títols 
propis de la Universitat. 

Així mateix, dona suport tant al Vicerectorat 
d’Estudis de Grau i Política Lingüística com a les 
comissions que elaboren els plans d’estudis durant 
el període de modificació dels plans d’estudis o 
d’implantació d’altres de noves titulacions. 

Principals resultats de la gestió ordinària 
Durant el curs acadèmic, 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 i dels processos d’admissió als graus (preinscripció) i de la coordinació de tot el procés 
de matrícula dels estudiants i estudiantes de la Universitat de València, de la gestió dels màsters en 
Professorat d’Educació Secundària i d’Educació Especial; de la coordinació dels estudis de màsters i 
preinscripció; de la gestió dels estudis de doctorat mitjançant l’Escola de Doctorat; de la gestió 
econòmica i de convenis; i, finalment, dels títols propis, coordinats amb la Fundació ADEIT 
Universitat-Empresa i la Fundació Lluis Alcanyís. Les fites més rellevants assolides en 2021 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 2021 es va desenvolupar sota la supervisió de quinze tribunals i 
es van examinar, entre les convocatòries de juny i juliol, un total de 6.743 estudiants i estudiantes. 

A les proves d’accés de majors de 25 anys, per a les quals es va nomenar un tribunal, hi van 
concórrer 332 aspirants. 

Quant a la prova d’accés a la universitat per als majors de 45 anys, s’hi van presentar 71 persones; i 
quant a l’accés per als majors de 40 anys, 60 persones presentaren la seua experiència professional 
perquè fora valorada. 
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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 15.781 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 va matricular l’estudiantat de nou ingrés. L’any 2021 es van matricular, per al curs 
2021-2022, un total de 8.383 noves estudiantes i 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’estudiantat. 

Així doncs, l’oferta de màsters universitaris i doctorats de la Universitat de València durant el curs  ha 
estat de 60 doctorats i 103 màsters, dels quals 22 són interuniversitaris i 2 tenen caràcter 
internacional. 

En relació amb els estudis propis de postgrau, s’han ofert 262 cursos corresponents al curs acadèmic 
2021-2022.  

Pel que fa al nombre d’alumnat matriculat en el curs 2020-2021, ha estat, en el cas d’estudis de 
màster, de 6.086 estudiants i estudiantes i, en els estudis de doctorat, de 4.583. El nombre d’alumnes 
en títols propis durant el curs  ha estat de 3.306. 

Preinscripció i gestió dels estudis de postgrau 
En el procediment de preinscripció per a cursar els estudis de màster per al curs 2021-2022 s’han 
gestionat 10.454 sol·licituds, les quals s’han materialitzat, inicialment, en 3.875 matrícules de nou 
ingrés.  

En el procediment de preinscripció per a cursar els estudis de doctorat, s’han gestionat 1.427 
sol·licituds, que s’han concretat en 982 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 i del màster universitari en Educació 
Especial.  

Pel que fa a les sol·licituds per a la declaració d’equivalència a nivell acadèmic de doctor d’un títol 
estranger de doctor, durant l’any 2021 l’Escola de Doctorat ha gestionat 42 sol·licituds, s’han resolt 34 
d’elles, 33 favorables i 1 desfavorable. 

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 664 
sol·licituds per a accedir a estudis de màster i 71 per a accedir a estudis de doctorat.  

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

Així mateix, durant el curs s’ha tramitat la lectura de 524 tesis. 

50

Universitat de València



Assessorament tècnic i gestió relacionats 
amb la transformació de titulacions o la implantació 

d’altres de noves 
Per tractar de garantir que els títols respecten les orientacions derivades de l’ANECA i que 
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 els 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 d’estudis de grau, màsters universitaris i programes de doctorat, així com gestionar-les. 
S’ha encarregat del procediment per a la implantació de nous estudis a la Universitat de València i 
gestiona les noves propostes amb el Consell Social davant de la Conselleria d’Educació, el Consell 
d’Universitats i el Consell de Ministres. També s’ha encarregat de la gestió, en alguns casos, dels 
expedients d’extinció d’algunes titulacions. Posteriorment, ha 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. 

Secció de Plans d’Estudis i Títols Total 
Expedients tramitats corresponents a estudis de grau 20 

Expedients tramitats corresponents a estudis de màster 10 

Expedients tramitats corresponents a estudis de doctor 45 

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

Durant el curs 2020-2021 es van tramitar 24.197 beques de les convocatòries del Ministeri d’Educació 
(general i mobilitat) i 5.519 de la convocatòria de la Generalitat (general, salari i fi d’estudis). Així 
mateix, es van tramitar 253 sol·licituds de beca de col·laboració en departaments per a estudiantat 
d’últim curs de segon cicle o de grau, també convocades pel Ministeri d’Educació. 

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 i estudiantes de centres propis de la Universitat i, per acabar, les 
ajudes de mobilitat Banco 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 alumnat matriculat en el curs 2021-2022, que es va convocar per Resolució 
de 20 d’abril de 2021, i a la qual es van presentar 188 sol·licituds. L’import d’aquesta convocatòria 
puja a 103.445,88 euros. D’altra banda, les convocatòries d’ajudes a l’estudi per a estudiantat de 
centres propis, que es va convocar al febrer de 2021 i a la qual es van presentar 583 sol·licituds. 
L’import d’aquesta convocatòria puja a 400.000 euros. Finalment, les convocatòries d’ajudes a la 
mobilitat de professorat en els estudis de màster: se n’han realitzat dues convocatòries (segon 
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quadrimestre del curs  i primer quadrimestre del curs 2021/2022). Durant el segon quadrimestre del 
curs es va finançar la mobilitat en 82 màsters, per un import adjudicat de 45.000 euros. 

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

Durant el curs 2020-2021 es van expedir 11.987 títols oficials, 1.802 títols propis i 13.499 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. 

Gestió econòmica 
Pel que fa a l’Àrea de Gestió Econòmica del Servei d’Estudiants, aquesta unitat gestiona el pagament 
del professorat extern que imparteix docència en els estudis de màster, per un import de 689.719,16 
euros durant el curs 2020-2021. També gestiona la comptabilització de les despeses de funcionament 
corrent (capítol II) del màster en Professor/a d’Educació Secundària i del màster en Educació 
Especial.  

D’altra banda, es gestionen les convocatòries de beques específiques de màster (capítol IV), 
concretament, per als màsters universitaris en Gènere i Polítiques d’Igualtat, Dret i Violència de 
Gènere i Economia Social. A més, es realitzen totes les gestions de caràcter econòmic derivades dels 
convenis vigents en estudis de màster i doctorat. Finalment, es tramita el pagament de les taxes de 
matrícula de tot l’estudiantat que és beneficiari d’ajudes en institucions amb què no hi ha conveni 
signat. 

Convenis 
Durant el curs 2020-2021 es van tramitar 88 expedients, arran dels quals es van signar 66 convenis. 
Dels convenis signats, 4 convenis per a la renovació de l’adscripció del centres La Florida i EDEM, 13 
convenis corresponen a les renovacions dels convenis de titulació conjunta de màster, 8 convenis 
corresponen a les renovacions dels convenis de titulació conjunta de doctorat, 9 convenis de 
renovació de convenis de programes de doble titulació de grau i màster, 5 convenis corresponen a 
pràctiques en altres institucions, 2 convenis per a la col·laboració amb altres administracions 
públiques i entitats, 22 convenis pel desenvolupament de títols propis i 3 convenis per a la renovació 
del Màster Universitari en Psicologia del Treball, de les Organitzacions i dels Recursos Humans 
(Erasmus Mundus).  

Pel que fa als convenis que afecten els estudis de doctorat, se n’han subscrit 2 de col·laboració amb 
altres entitats. En relació als convenis de cotutela, l’Escola de Doctorat ha tramitat 44 expedients, dels 
quals se n’han signat 21 (15 convenis i 6 addendes). 

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 i estudiantes de grau i tots els 
assumptes que se’n deriven: anul·lacions de matrícula per força major (en el curs 2020-2021 s’han 
tramitat 340 expedients d’anul·lació total i 310 expedients d’anul·lació parcial), 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 
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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. 
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. I s’han publicat els plans d’estudis i les modificacions dels 
màsters en el BOE i en el DOCV. 

Escola de Doctorat 
Des del punt de vista normatiu, cal ressenyar l’aprovació del nou Reglament per a la concessió de 
premis extraordinaris de doctorat (ACGUV 240/221) i la modificació de la instrucció de matrícula per 
acord de la Junta Permanent de l’Escola de Doctorat. 

Pel que fa a les activitats transversals, durant el curs 2020-2021 l’Escola de Doctorat ha ofert un 
catàleg de 12 activitats, que s’han impartit en un total de 61 edicions realitzades en valencià, castellà i 
anglès, a les quals s’han inscrit 3.138 doctorands i doctorandes i se n’han matriculat 1.017. 

En relació amb les tesis doctorals, durant el curs 2020-2021 s'han gestionat 524 depòsits de tesis, 
que finalment s'han defensat. D'aquestes, 162 amb menció de doctorat internacional. A més, s'han 
gestionat 327 sol·licituds per a la defensa de la tesi doctoral per mitjans telemàtics (videoconferència). 

En relació amb la concessió de premis, la Universitat de València, en col·laboració amb Banco 
Santander, ha convocat premis per als estudiants i les estudiantes que van obtenir premi extraordinari 
de doctorat en centres propis de la Universitat de València durant el curs anterior. S’han adjudicat 37 
premis, amb una dotació de 1.000 euros cadascun. 

El dia 20/10/2021 es va signar un conveni de col·laboració entre la Conselleria d'Innovació, 
Universitats, Ciència i Societat Digital i la Universitat de València per a la realització de doctorats en 
col·laboració amb empreses. En el marc d’aquest conveni es va realitzar una convocatòria d’ajudes 
per al finançament de doctorats industrials. En 2021 es va formalitzar un total de 14 Doctorats 
industrials amb 12 empreses diferents; 7 dels quals van ser promoguts durant 2021, any en què es 
van signar els seus respectius convenis de col·laboració Universitat-Empresa. 

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 Vicente Martínez Tur.

– Erasmus Mundus Master in Theoretical Chemistry and Computational Modelling.
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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.2020-2021 

Concepte Dones Homes Total 
Estudiantat examinat de les PAU a la UV 2021 3.953 2.790 6.743 
Estudiantat examinat de les PAU major de 25 i 45 anys 
2021 185 218 403 

Estudiantat de grau matriculat per primera vegada 2021 5.371 3.012 8.383 

Total estudiantat de grau matriculat en la UV 2021 25.543 13.831 37.374 

Beques MEC sol·licitades 16.244 7.953 24.197 

Beques MEC concedides 11.334 5.188 16.522 

Beques GVA sol·licitades 3.764 1.755 5.519 

Beques GVA concedides 1.252 621 1.873 

Títols de grau 5.061 2.652 7.713 

Títols de llicenciatura i diplomatura 179 79 258 

Títols de màster i doctor 2.459 1.557 4.016 

Títols propis 1.234 568 1.802 

SET de llicenciatura i diplomatura 43 26 69 

SET de grau i màster 8.628 4.712 13.340 

Oferta de programes de màsters oficials - - 103 

Alumnat de màsters oficials 3.712 2.374 6.086 

Oferta de programes de doctorat - - 61 

Alumnat de doctorat 2.523 2.060 4.583 

Tesis llegides 279 245 524 

Tesis amb menció internacional 96 66 162 

Programes Erasmus Mundus - - 2 

Alumnat títols propis (postgrau) 2.160 1.137 3.297 

Nombre de títols propis (postgrau) - - 246 
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3.1.4. 
Servei d’Informació i Dinamització 

(Sedi)  
 
Aquesta unitat té per objectiu prestar serveis 
d’informació, assessorament, dinamització i formació 
als estudiants de la Universitat de València i als 

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

Principals resultats de la gestió ordinària 
El Servei d’Informació i Dinamització (Sedi) depèn del Vicerectorat d’Ocupació i Programes Formatius 
i, a més, dona suport al desenvolupament de les accions que vol impulsar la Delegació d’Estudiants. 
Les principals activitats que el Servei d’Informació i Dinamització (Sedi) va dur a terme al llarg del curs 
2020-2021 són les que segueixen: 

Difusió de l’oferta formativa i de serveis 
Conèixer la Universitat és una iniciativa per a divulgar l’oferta formativa, el sistema d’accés i els 
serveis de la Universitat de València entre el futur estudiantat universitari, les seues famílies, els 
orientadors i orientadores, tutores i tutors i professorat dels centres d’ensenyament secundari. Està 
coordinada pel Servei d’Informació i Dinamització (Sedi), amb la col·laboració d’UVComunicació i dels 
18 centres de la Universitat. Les accions desenvolupades han estat aquestes: 

– XXIV Jornada d’informació als orientadors i orientadores: s’hi van connectar en directe 267 
persones i la gravació compta amb 699 reproduccions.  

– XXIV Visites guiades en línia: 18 sessions en línia, una per cada centre de la Universitat, han 
comptat amb 9.062 visualitzacions (4.010 en directe i 5.052 en diferit). A més, 148 estudiants 
han participat com a guies elaborant les videovisites als centres que han aconseguit 15.310 
visualitzacions.  

– Sessió informativa: Et matricularàs a la Universitat? Versió en línia de la sessió informativa 
adreçada als futurs universitaris i universitàries per a respondre a dubtes i atendre consultes 
relacionades amb l’accés, admissió i matrícula, a la Universitat de València. Aquesta sessió va 
tenir lloc el 22 de juny i va ser seguida en directe per 380 persones. Posteriorment, va 
aconseguir 1.351 visualitzacions.  

– Participació en fires: S’ha participat en la tercera edició d’UNIFERIA, la fira virtual impulsada 
per la CRUE i organitzada pel grup SIOU (Serveis d’Informació i Orientació Universitària).  

– Pàgina web temàtica Conèixer la Universitat. Recull la informació més important de 
cadascuna de les titulacions que ofereix la Universitat, amb l’objectiu de convertir-se en una 
eina útil en l’elecció d’estudis superiors, i ha centralitzat tot el contingut audiovisual generat pel 
programa Conèixer. Total de pàgines vistes: 34.757. Pàgines visualitzades úniques: 17.543.  
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Foment de la mentoria: Programa Entreiguals 
Programa Entreiguals: vol facilitar la incorporació de l’estudiantat de nou ingrés i la integració de 
l’estudiantat entrant (incoming). S’han format 564 estudiants. L’abast del programa ha arribat a 4.058 
persones mentoritzades de primer i 655 mentoritzades entrants (incoming). Aquest programa 
s’organitza en col·laboració amb els 18 centres de la Universitat.  

Assessories especialitzades 
Assessorament en matèria psicològica, sexològica i jurídica: Durant el curs 2020-2021, aquests 
serveis s’han prestat en línia. L’Assessoria Psicològica, Sexològica i Psicoeducativa ha rebut 598 
consultes. I l’Assessoria Jurídica, 132 consultes. 

Recursos d’informació 
Edició de l’Agenda universitària: Aquesta eina s’ha editat per afavorir la planificació i la difusió de la 
informació de l’estudiantat de primer. 

Atenció personalitzada 
A les oficines del Sedi, situades als tres campus de la Universitat de València, s’atenen de manera 
personalitzada les consultes sobre estudis, accés, matrícula, etc.  

S’ha mantingut, en la mesura que la situació sanitària ho ha permés, l’atenció presencial i s’ha reforçat 
l’atenció telefònica i per correu electrònic. A més, des del maig de 2020, el Sedi ha fet servir el nou 
canal de comunicació XatUV. El Sedi s'ha ocupat durant el curs de l’entrenament del bot del XatUV per 
a generar les respostes automàtiques i de les consultes sobre l’accés als graus (en castellà, valencià i 
anglès) que les persones usuàries demanen als agents del xat. En el curs 2020-21 s'han atès 4.185 
consultes.  

Promoció de la participació i l’associacionisme 
– Cens d’associacions i col·lectius d’estudiants: s’ha mantingut actualitzada la base de 

dades, que integra 61 registres.  
– Ajudes “Fora de classe” a projectes per a activitats socioculturals d’estudiants: han servit 

per a finançar 17 projectes, dels quals 2 pertanyen a la convocatòria per a activitats 
socioculturals que impulsen la igualtat, en col·laboració amb la Unitat d’Igualtat.  

– Ajudes a associacions, col·lectius i agrupacions d’electors d’estudiants amb 
representació al Claustre: s’han concedit 17 ajudes: 4 per associacions d’estudiants amb 
representació al Claustre que compten amb un total de 46 estudiants, i 12 per a col·lectius 
d’estudiants, amb un total de 29 estudiants. 

– Formació de representants: l’oferta formativa per al curs 2020-2021 va consistir en 6 mòduls, 
de 2 hores de durada cadascun, en modalitat en línia, que s'impartiren en l’aula virtual, els 
quals van ser cursats amb aprofitament per 34 estudiantes i 20 estudiants. 
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Voluntariat  
Tallers de voluntariat universitari  

El Voluntariat UV està orientat a oferir formació adreçada a la participació en els voluntariats propis de 
la Universitat de València: sostenibilitat, diversitat, cultura, suport a estudiantat amb discapacitat i 
prevenció i intervenció en violència masclista. 

El Servei d’Informació i Dinamització (Sedi) s’encarrega de coordinar el programa formatiu i, en 
col·laboració estreta amb les unitats i serveis promotors de cada voluntariat, la participació de 
l’estudiantat en els diferents voluntariats de la Universitat de València. 

Hi han participat 171 estudiants en els cursos següents:  
• Voluntariat UV Cultural 
• Voluntariat UV en diversitat 
• Voluntariat UV en prevenció de violència masclista 
• Voluntariat UV en sostenibilitat 
• Voluntariat UV suport persones amb discapacitat 

La formació busca la capacitació dels estudiants en continguts bàsics del voluntariat i en continguts 
especialitzats en cada àrea, per tal que puguen desenvolupar la seua participació posteriorment en 
cadascuna de les opcions. En la formació especialitzada participen les unitats responsables de cada 
voluntariat: Unitat d’Igualtat, Vicerectorat de Cultura, Unitat de Persones amb Discapacitat, 
SostenibilitatUV i diversitats.  

Mobilitat 
– Borses de viatge: s’han atorgat 60 ajudes econòmiques destinades a facilitar la mobilitat de 

l’estudiantat per a participar en activitats com ara jornades, cursos, congressos, reunions o 
altres activitats relacionades amb la seua àrea d’estudi, i també per a desplaçaments 
d’estudiantat en l’acompliment de la seua funció de representants d’estudiants.  

– Ajudes Drac Formació Avançada: s’han atorgat 2 ajudes que impulsen l’intercanvi 
d’estudiantat entre les universitats que integren la Xarxa Vives per a promoure la mobilitat de 
l’estudiantat de doctorat i de màster oficial universitari.  

– Ajudes Drac Estiu 2021: s’ha gestionat 3 sol·licituds d’aquestes ajudes que afavoreixen la 
participació en cursos d’estiu organitzats per les universitats integrants de la Xarxa Vives 
d’Universitat.  

Col·laboració en la investigació 
Ajudes per a la col·laboració en la investigació: s’han convocat 60 ajudes per a l’estudiantat que 
estiga a punt d’acabar els estudis de grau o en primer curs de màster. 

Recursos per a la vida acadèmica 
– Ajudes TIC: ajudes per a l’adquisició d’equipament informàtic/tecnològic, atesa la situació 

d’emergència sanitària i econòmica derivada de la pandèmia COVID-19, per tal de continuar 
reduint la bretxa digital en aquells col·lectius més vulnerables, amb l’objectiu que puguen 
aprofitar l’activitat acadèmica a distància en igualtat de condicions. D'un total de 390 sol·licituds 
presentades, es van concedir 138 ajudes per a l’adquisició d’equipament i 13 per a connectivitat 
i altres. 
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– Ajudes Santander: beques per a la cessió d’ordinadors i ajudes econòmiques a la 
connectivitat, dins del programa “Becas Santander Tecnologia | Conecta” per a l’estudiantat de 
la Universitat de Valencia. A la plataforma de Banco Santander es presentaren 148 sol·licituds, 
de les quals només 99 completaren el tràmit al procediment de la Universitat (via registre), de 
les quals es van concedir 50 ajudes. 

– La Nau dels Estudiants: té com a objectiu proporcionar recursos i coneixements pràctics per 
a la vida acadèmica. L’edició de setembre  2020, que va a ser en format en línia, en va oferir 6   
en què han participat 170 estudiants.  

– Lliga de Debat Universitària 2020-2021: l’equip que va representar a la Universitat en la lliga 
de la Xarxa Vives a l’abril de 2021 va estar format pels estudiants que, pel fet d’haver-se suspès 
la lliga de Xarxa Vives el curs anterior, es van quedar sense poder participar-hi. A l’abril del 
2021 es va celebrar en línia la lliga de Xarxa Vives i va participar l’equip de UV integrat per 3 
estudiants, que va quedar subcampions d’aquesta edició.  

– Lliga de Debat de Secundària i Batxillerat 2020-21: el Sedi ha organitzat, en col·laboració 
amb la Federació Escola Valenciana, la fase local d’aquesta iniciativa de la Xarxa Vives, en 
què 5 equips d’estudiants de 4t d’ESO, batxillerat i cicles formatius debaten sobre un tema 
polèmic i d’actualitat. A causa de la pandèmia, els debats foren en línia. 

Creació artística i literària 
– Aula Oberta d’Escriptura Creativa: aquesta activitat formativa se centra en la creació literària 

en els àmbits de la narrativa, el teatre, la poesia i el guió de curtmetratge. De l’octubre al 
desembre de 2020 s’ha organitzat una nova edició amb 4  tallers en format totalment en línia, 
en què han participat 82 persones entre estudiantat i públic en general.  

– 18a edició dels Premis Universitat de València d’Escriptura Creativa: aquest certamen 
literari té les modalitats de narrativa, poesia, teatre i guió de curtmetratge. S’hi van presentar 
109 obres. Posteriorment es van editar les obres guanyadores. La guanyadora de la modalitat 
de guió de curtmetratge, de l’edició passada, va poder produir el curt i es va presentar en l’acte 
de lliurament del premis que tingué lloc el 21 de desembre passat al Paranimf del Centre 
Cultural La Nau.  

– XXIV edició Mostra Art Públic / Universitat Pública: pretén dinamitzar els espais dels 
campus de Burjassot i Blasco Ibáñez i transformar l’entorn universitari en un lloc d’intervenció 
artística obert a la societat. En aquesta edició, i per primera vegada, la Mostra ha arribat al 
campus de Blasco Ibáñez i ha doblat el nombre de projectes artístics seleccionats.  A més, la 
Mostra continua amb l'activitat Sabers tentaculars per fer partícips de la Mostra un grup 
d’estudiants universitaris. 
En les propostes de creació artística literària, el Sedi té la col·laboració del Vicerectorat de 
Cultura i Esport (Aula d’Arts Escèniques, Aula de Literatura, Aula de Poesia i Aula de Cinema) 
i de la Facultat de Filologia, Traducció i Comunicació. 

Pràctiques segures davant la pandèmia 
Les 3emes: iniciativa per a la sensibilització dels estudiants envers les bones pràctiques per 
evitar/minimitzar els contagis del coronavirus a la Universitat de València a l’inici del curs 2020-21, amb 
la represa de la presencialitat. La proposta ha consistit en una campanya d’informació i sensibilització 
duta a terme per estudiants prèviament formats en matèria de prevenció del contagi i pràctiques segures 
enfront de la covid.  
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Trajectòries Acadèmiques 
Al gener de 2021 s’ha posat en marxa Trajectòries Acadèmiques, una iniciativa del Vicerectorat 
d’Estudis i Política Lingüística per acompanyar millor i donar suport a les trajectòries de l’estudiantat. 
El Servei d’Informació i Dinamització (Sedi) col·labora amb la professora Alícia Villar, cap d’iniciatives 
en Trajectòries Acadèmiques, per promoure accions d’estudi i d’intervenció per a la millora de les 
trajectòries. Durant el curs 2020-2021, des de Trajectòries s’ha col·laborat en la jornada d’orientadors, 
s’ha participat en una jornada de la iniciativa Diversitats sobre estudiantat gitano, s’ha col·laborat en la 
reformulació de BenvingudaUV, s’ha elaborat un checklist per a l’agenda universitària, s’han analitzat 
dades i s’ha fet un informe sobre abandó en primer curs per titulacions per perfilar accions de 
minimització d’abandó, s’ha participat en una jornada sobre orientació educativa organitzada per 
Conselleria d’Educació, s’han elaborat els continguts per a l’apartat de la web per a Trajectòries 
Acadèmiques, s’ha iniciat un estudi d’anàlisi de dades per explorar l’efecte de la pandèmia en les 
trajectòries de l’estudiantat. 

Magnituds destacades de la gestió ordinària 
En la taula següent figuren una sèrie d’indicadors que mostren l’activitat del Servei durant el curs 2020-
2021. 

Concepte Dones Homes Total 
La Nau dels Estudiants     

Nombre de cursos - - 6 

Nombre de participants - - 170 

Formació  de representants en línia 34 20 54 

Aula Oberta d’Escriptura Creativa    

Nombre de cursos - - 4 

Nombre de participants - - 82 

Ajudes a projectes per a activitats socioculturals - - 34 

Nombre de noves associacions i col·lectius - - 16 

Nombre d’usuaris de l’Assessoria  Jurídica 93 73 166 
Nombre d’usuaris de l’Assessoria Universitària 
Psicològica, Psicopedagògica i Sexològica  373 117 490 

Programa Entreiguals    

Nombre de mentors de primer curs - - 507 

Nombre de mentoritzats de primer curs - - 4.058 

Nombre de mentors incoming - - 248 

Nombre de mentoritzats incoming - - 655 

Cens d’associacions i col·lectius    

Nombre d’associacions i col·lectius - - 61 

De representació - - 8 

Acadèmics i/o científics - - 16 

De creació i difusió cultural i artística - - 6 

3.1.4. 59

Informe de gestió 2021



Concepte Dones Homes Total 
Socioculturals - - 29 

De temps lliure - - 2 

Conèixer la Universitat    
Orientadors/ores participants en la Jornada 

d’Informació - - 267 

Visites en línia a la Universitat: total visualitzacions - - 9.062 

Visualitzacions visites guiades estudiants UV  - - 15.310 

Visualitzacions Sessió informativa Et matricularàs - - 1.731 

Creació artística i literària    

Participants convocatòria XXIV Mostra Art Públic 36 48 84 
Participants en Sabers tentaculars / Mostra d’Art 

Públic 10 1 11 

Obres presentades als Premis UV  
d’Escriptura de Creació 64 45 109 

Ajudes a l’alumnat    
Sol·licituds borses de viatge (termini únic conv. 2020 i 

1r i 2n termini conv.2021)  52 20 70 

Ajudes concedides borses de viatge  
(termini únic conv. 2020 i 1r i 2n termini conv.2021) 44 16 60 

Sol·licituds programa de mobilitat Drac estiu (2021) 2 1 3 

Ajudes concedides progr. mobilitat Drac Estiu (2021) 0 0 0 

Sol·licituds Programa Drac Formació Avançada 
(termini únic conv. 2020 i 1r termini conv.2021) 1 2 3 

Ajudes concedides Programa Drac Formació 
Avançada (termini únic conv. 2020 i 1r termini 

conv.2021) 
1 1 

 
2 
 

Sol·licituds borses de viatge de  
voluntariat en cooperació  0 1 1 

Ajudes concedides borses de viatge de  
voluntariat en cooperació 0 0 0 

Sol·licituds ajudes per a la col·laboració en la  
investigació 112 95 207 

Ajudes concedides per a la col·laboració en la 
investigació 34 26 60 

Ajudes concedides equipament TIC   141 

Ajudes concedides Santander connecta   50 

Xarxes socials (seguidors)    
Sedi Facebook - - 2.805 

Sedi Twitter - - 1.672 

Sedi Instagram - - 1.499 

Sedi Youtube - - 281 

Mostra Art Públic Instagram - - 480 
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3.1.5. 
Unitat d’Emprenedoria (UVemprén)

La Unitat d’Emprenedoria (UVemprén) és una 
estructura de gestió especialitzada en planificació 
estratègica i en emprenedoria universitària que en 
aquest àmbit es configura en dues àrees tècniques 
orientades a proporcionar assessorament i suport als 
òrgans de govern: 

- Àrea de planificació i anàlisi: dona suport a
l’elaboració dels plans d’actuació de la unitat i del
vicerectorat amb competències delegades en
emprenedoria universitària, així com a l’anàlisi  i el
seguiment des resultats de gestió derivats d’aquets.

- Àrea de suport tècnic a l’emprenedoria universitària
i assumptes generals: gestiona les convocatòries
públiques de beques, ajudes, premis, actes i
proporciona els recursos dels quals disposa la
Universitat per capacitar en competències
emprenedores que contribuïsquen al 
desenvolupament professional i la millora de 
l'ocupabilitat del seu estudiantat, així com per 
orientar i ajudar a validar idees i projectes 
emprenedors d'importància social. 

Principals resultats de la gestió ordinària 
El Vicerectorat d'Ocupació i Programes Formatius coordina, a través de la Unitat d'Emprenedoria 
(UVemprén), una àmplia varietat de recursos per a la promoció de l'emprenedoria entre l’estudiantat de 
la Universitat de València. Les accions més significatives desplegades l’any 2021 per programa són: 

Programes d’emprenedoria universitària UVemprén 
La Universitat de València ha apostat fermament per l’emprenedoria i ha impulsat la seua marca pròpia: 
UVemprén. La Unitat d’Emprenedoria de la Universitat de València (UVemprén) presenta els seus 
resultats anuals, que mostren un important augment del nombre d’emprenedors, projectes, sessions 
de formació, pràctiques d’emprenedoria i empreses creades. 

 Així, el 2021, amb càrrec al pressupost ordinari de la Universitat de València, s’han enllestit 25 
programes que han permès desenvolupar 354 hores de docència en sessions formatives  mitjançant 
els quals 1.401 persones han pogut rebre formació complementària en emprenedoria, de les quals el 
59% són dones (826 enfront de 575 homes).S’han donat 495 certificats de competències 
emprenedores. Amb aquestes convocatòries s’han plantejat 164 projectes emprenedors. S’han atorgat 
668 beques i s’han creat sis aules d’emprenedoria. 

Destaquem en aquest informe algunes de les convocatòries desenvolupades el 2021 sota la 
coordinació del Vicerectorat d’Ocupació i Programes Formatius. 

UVemprén té tres línies d'actuació (L) en les quals s'estableixen uns processos generals (P) que 
inclouen els programes i activitats de gestió que es desenvolupen en la unitat. 

L1. Impulsar el valor públic de la formació en emprenedoria desenvolupant una cartera de 
serveis institucionals de qualitat. 

3.1.5. 61

Informe de gestió 2021



P1. Formació en emprenedoria 
Gestió d'itineraris de formació complementària perquè l'estudiantat afija competències tranversals en 

emprenedoria i metodologia àgil. 

− ARTemprén. Concurs d'Emprenedoria en Art Contemporani i Patrimoni Cultural. 
ARTemprén és un concurs d'emprenedoria en art contemporani i patrimoni cultural que ofereix 
tres premis per als projectes seleccionats: un premi de 5.000 € i dos de 2.500 €. La participació 
serà en equips multidisciplinaris formats entre dues i cinc persones. Les idees presentades 
inicialment es desenvoluparan durant el concurs, en el qual es donarà formació especialitzada 
en emprenedoria a tots els equips participants. 

https://links.uv.es/uvempren/Artemprén 

− UVemprén Campus és un programa formatiu orientat a l'especialització en emprenedoria dels 
'estudiants i els titulats de la Universitat de València. En el programa hi ha accions formatives 
en diferents formats i amb diferents duracions.  

https://links.uv.es/uvempren/uvempren-campus.html 

− UVemprén Campus. Certificat de tècniques d'emprenedoria innovadora. Programa 
UVemprén Campus convocatòries de beques Santander per a cursar activitats formatives del 
nivell intermedi. 

https://www.uv.es/uv-empren/ca/raco-emprenedoria/certificat-tecnicas-emprenedoria-
innovadora/presentacio.html 

−  UVemprén Campus. Títol propi de la UV d'expert en direcció d’empreses emergents. 
Convocatòries de beques Santander per a graduats en titulacions CEMT per a cursar itineraris 
de formació complementària en competències tranversals d’emprenedoria a nivell d’expert.  

https://www.uv.es/uv-empren/ca/programes-uvempren/uvempren-
campus/formacio/nivell-expert/2021.html 

− Ford Fund Smart Mobility Challenge. El concurs Ford Fund Smart Mobility Challenge és una 
iniciativa de Ford Motor Company Fund (Ford Fund) orientada a generar idees, desenvolupar 
equips i projectes creatius i innovadors en l'àmbit de la mobilitat intel·ligent i sostenible per part 
de l'estudiantat de la Universitat de València a través de metodologies que han demostrat la 
seua utilitat per a desenvolupar productes i serveis innovadors.  

https://links.uv.es/uvempren/ford-fund-smart-mobility-challenge.html  
− «Posa en marxa la teua idea d'emprenedoria inclusiva». Aquest concurs universitari és una 

competició oberta a tots els estudiants matriculats en el curs 2021/22 en titulacions oficials de 
grau, màster i doctorat de la Universitat de València i en el títol propi de la Universitat de 
València d'expert/a en direcció d’empreses emergents que cerca reconèixer i premiar projectes 
creatius que proposen les millors solucions innovadores i originals d'emprenedoria inclusiva, 
propostes i desenvolupades en equips multidisciplinaris. Entre els equips que plantegen una 
idea o proposta inicial per participar en els reptes que planteja aquest concurs, assistir als tallers 
formatius previstos i desenvolupar un projecte o prototip de la seua idea inicial se seleccionaran 
tres projectes guanyadors que seran premiats amb 2.500 € cadascun, destinats al 
desenvolupament de la idea. 

https://links.uv.es/uvempren/Concurso_emprendimiento_inclusivo 

− Premis 5UCV Empresa emergent. La Universitat de València, a través del Vicerectorat 
d'Ocupació i Programes Formatius, i en compliment del que disposa el conveni subscrit amb la 
Conselleria d'Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball, llança la VIII edició 
del concurs “5UCV Empresa Emergent” amb premis de fins a 20.000 €.  

https://links.uv.es/uvempren/5UCV_21 
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− Santander X Explorer és un programa gratuït de suport a l'emprenedoria per a joves entre 18 
i 31 anys, promogut pel Centre Internacional Santander Emprenedoria amb el mecenatge de 
Banco de Santander, que aporta l'impuls necessari per a validar idees de negoci  i desenvolupar 
projectes innovadors.  

https://links.uv.es/uvempren/Santander_X_Explorer 

P2. Formació en intraemprenedoria 
Gestió d'itineraris de formació complementària perquè l'estudiantat afija competències tranversals en 
intraemprenedoria aprenent a identificar oportunitats de millora en una organització i proposant 
solucions a reptes reals. 

− UVemprén Gennera, orientat a proporcionar formació als estudiants seleccionats perquè 
puguen emprendre dins d'una organització, així com una experiència real que permeta crear 
un espai d'innovació entre l’estudiantat i les empreses.  

https://links.uv.es/uvempren/GENNERA 

− UVemprén valor públic. Programa de formació, intraprenedoria i talent en les administracions 
públiques. Té com a objectiu facilitar als estudiants que persegueixen accedir i desenvolupar 
una carrera professional en les AP formació complementària i experiència pràctica que permeta 
la comprensió de la seua estructura organitzativa i de la seua cadena de valor, així com 
desenvolupar competències i habilitats relacionades amb l'intraprenedoria i el 
desenvolupament d'un perfil innovador.  

https://links.uv.es/uvempren/uvempren-valor-public.html  

P3. Pràctiques 
Gestió d'itineraris de formació complementària dirigits als estudiants que tenen un projecte o idea de 
negoci als quals s'afegeix una estada en pràctiques perquè els estudiants aprenguen fent. 

− UVemprén rural. Programa d’emprenedoria rural activa i sostenible per a seleccionar les 
millors iniciatives emprenedores i idees de negoci aplicables a l'àmbit rural i alineades amb els 
objectius i metes de desenvolupament sostenible (ODS 2030), per participar en un programa 
intensiu de formació d’emprenedoria rural i fer pràctiques en empreses, ajuntaments i 
mancomunitats de la província de València en municipis en risc de despoblació. 

https://links.uv.es/uvempren/Rural_2021 

− Universitat dels Emprenedors Joves Internacionals (UEJI). La Universitat de València, a 
través del Vicerectorat d'Ocupació i Programes Formatius, en compliment del que disposa el 
conveni subscrit amb la Conselleria d'Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i 
Treball, llança la setena edició del programa Universitat d’Emprenedors Joves Internacionals. 
Aquest programa tracta de contribuir al desenvolupament del talent emprenedor dels estudiants 
excel·lents, així com formar en la creació d'empreses en l'àmbit internacional.  

https://links.uv.es/uvempren/UJIE_2021 

− UVemprén pràctiques, ciutat de València. El Vicerectorat d'Ocupació i Programes Formatius 
presenta el programa UVemprén pràctiques, ciutat de València amb quaranta ajudes 
econòmiques de 500€ cadascuna dirigides a persones amb titulació universitària matriculades 
en màsters oficials de la Universitat de València. Aquesta activitat s'emmarca dins del conveni 
subscrit entre la Universitat de València i l'Ajuntament de València per a la realització dels 
programes de millora de l'ocupabilitat en la població jove de la ciutat de València. Els 
sol·licitants han d´estar empadronats a la ciutat de València.  

https://links.uv.es/uvempren/PRACTICAS_VALENCIA 
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− UVemprén Valor Públic. Pràctiques curriculars d'intraemprenedoria en el sector públic. 
https://links.uv.es/uvempren/Valor_publico 

L2. Promoure nous programes d'innovació acadèmica i contribuir a desenvolupar els projectes 
d'emprenedoria de l'estudiantat afavorint la col·laboració entre la comunitat universitària i la 
societat. 

P4. Innovació docent 
Projectes pluriennals d'innovació docent especialitzats en emprenedoria dirigits a PDI de qualsevol àrea 
de coneixement. 

− UVemprén aprèn. Aquesta convocatòria proporciona ajudes de mobilitat al personal docent i 
investigador de la Universitat de València per rebre formació intensiva en emprenedoria que 
ofereix el Sutardja Center for Entrepreneurship & Technology, de la Universitat de Califòrnia a 
Berkeley i la Universitat de Ciències Aplicades d’Amsterdam, i fons per a posar en marxa un 
projecte d’innovació educativa per a l’alumnat de la UV després de la realització de la formació. 

https://links.uv.es/uvempren/apren2021 
 

− Escola MOTIVEM per al professorat. La Universitat de València, per mitjà del Vicerectorat 
d’Ocupació i Programes Formatius,  en col·laboració amb la Fundació Universitat-Empresa, 
ADEIT, a través de l’encàrrec de gestió entre ambdues institucions, posa en marxa l’edició 2022 
de l’Escola MOTIVEM per al professorat i la formació complementària del professorat 
MOTIVEM acreditat en edicions anteriors. L’Escola va adreçada al professorat de la Universitat 
de València i proposa un itinerari formatiu per potenciar l’ocupabilitat futura de l’estudiantat i 
afavorir-ne l’actitud emprenedora. Les sessions de formació complementària del professorat 
MOTIVEM acreditat en edicions anteriors tenen com a objectiu facilitar la seua coordinació 
d’equips d’estudiants en 2022.  
 
https://links.uv.es/uvempren/MOTIVEM_2022 

P5. Captació de recursos externs 
Facilitar al PDI de qualsevol àrea de coneixement la possibilitat de crear aules d'emprenedoria 
institucionals per facilitar la captació de recursos externs que facen possible activar línies d'actuació 
en emprenedoria prioritàries: emprenedoria sostenible, inclusiva, femenina, etc. 

Les aules d'emprenedoria, en el marc d'UVemprén, es constitueixen com un instrument eficaç de 
col·laboració entre la Universitat i les empreses i les institucions per activar línies d'actuació prioritàries 
i  promoure la formació i l’especialització professional, siga dels futurs titulats i titulades universitaris, 
siga en activitats que tinguen relació amb el reciclatge i la formació contínua d'estudiants i professionals 
relacionades amb l'emprenedoria i el desenvolupament de projectes innovadors d'importància social. 

Una de les línies d'actuació d'UVemprén per tal d'afavorir aquests objectius és promoure relacions i 
aliances de caràcter local, autonòmic, nacional o internacional amb institucions, entitats i empreses i 
altres agents del sistema d'innovació. 

− L'Aula d'Emprenedoria d’Economia Social i Sostenible (Empresocial) que agrupa un 
conjunt d'activitats tendents a facilitar i fomentar l'emprenedoria en l'àmbit de l'economia social, 
així com la sostenibilitat en l'emprenedoria. Amb la mirada posada en els objectius de 
desenvolupament sostenible, es posa el focus en la innovació per a la generació d'empreses 
sostenibles.  

https://ir.uv.es/uvempren/aula-empresocial 
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− L’Aula d’Emprenedoria de l’Experiència, amb la participació de l’entitat Sèniors Espanyols 
per a la Cooperació Tècnica (SECOT), la finalitat d’aquest projecte és generar un espai 
d'aprenentatge especialitzat en emprenedoria dirigit a l'estudiantat de la Universitat de 
València.  

https://links.uv.es/uvempren/Aula_Experiencia 

− L'Aula d'Emprenedoria Escola Valenciana d'Innovació LABORA-UV proporciona 
experiències pràctiques rellevants per a generar un espai formatiu especialitzat en innovació i 
creativitat mitjançant la programació d'un conjunt d'activitats pràctiques i dinàmiques per a 
aprendre i útils per a la gestió ordinària de les unitats especialitzades en l’àrea de la formació 
professional per a l’ocupació que possibiliten l'aparició sistemàtica de microprocessos 
d'innovació. 

https://links.uv.es/evinnova 

− L'Aula d'Emprenedoria per Talent Emprén. La Fundación ONCE, la Universitat de València 
i Inserta Empleo han subscrit un conveni marc de col·laboració que conté una línia d'actuació 
dirigida al foment de la igualtat d'oportunitats dels alumnes amb discapacitat i la seua inclusió 
laboral amb l'objectiu de potenciar l'emprenedoria a través de la creació d'una aula 
d'emprenedoria inclusiva per a fomentar iniciatives d'emprenedoria entre el col·lectiu de 
persones amb discapacitat de l'àmbit universitari de la Universitat de València i unir les 
experiències i les metodologies emprades en els programes formatius UVemprén de la 
Universitat de València i Per Talent Emprèn de la Fundación ONCE i INSERTA EMPLEO.  

https://links.uv.es/uvempren/Aula_Per_Talent_Empren 

P6. Donar suport als projectes emprenedors de l'estudiantat 
Contribuir a la creació de noves empreses i a facilitar l'inici efectiu de la seua activitat i el seu 
desenvolupament mitjançant la prestació de serveis d'informació, assessorament acadèmic, mentoria i 
suport tècnic en la definició de les seues iniciatives empresarials i durant els primers mesos d'activitat.  

− Banc d’idees. Es recullen els principals resultats i projectes desenvolupats pels estudiants i un 
banc de talent en què es localitzen els estudiants de la Universitat que han participat amb èxit 
en els programes d’emprenedoria UVemprén. 

− Connecta (programa del campus Santander). Aquest programa és una iniciativa transversal 
per a contribuir al desenvolupament dels projectes innovadors que es generen en el campus 
durant un curs acadèmic, el qual permet connectar els estudiants emprenedors que necessiten 
l'ajuda de persones d'altres titulacions per a dur avant els seus projectes. 
https://links.uv.es/uvempren/Connecta. 

− Punt d'assessorament UVemprén Club (PAE). Aquest programa naix per donar suport als 
emprenedors de la comunitat universitària a través de la prestació de serveis acadèmics de 
formació, informació i assessorament tècnic per al desenvolupament dels seus projectes 
empresarials. 

https://links.uv.es/uvempren/punto-asesoramiento-uvempren.html  

− UVemprén Empresa Emergent és un programa dissenyat per a impulsar la capacitat 
emprenedora dels nostres estudiants que pren com a base els resultats dels programes 
d'emprenedoria institucionals de la Universitat de València i està obert a estudiants de grau, 
postgrau i màster i alumnes de la UV que hagen participat en algun programa UVemprén. 
Aquest programa engloba el següent conjunt de serveis orientats a facilitar als emprenedors 
un programa de mentoria estratègica per contribuir al creixement dels projectes seleccionats; 
accés a programes de formació i jornades tècniques segons les necessitats formatives 
detectades; espais de treball situats als campus de la UV on poder desenvolupar els projectes 
emprenedors sota la supervisió de l'equip de coordinació acadèmica del programa.  

https://links.uv.es/uvempren/uvempren-startup.html 

3.1.5. 65

Informe de gestió 2021

https://links.uv.es/uvempren/Aula_Experiencia
https://links.uv.es/evinnova
https://links.uv.es/uvempren/Aula_Per_Talent_Empren
https://links.uv.es/uvempren/Connecta
https://links.uv.es/uvempren/punto-asesoramiento-uvempren.html
https://links.uv.es/uvempren/uvempren-startup.html


L3. Visibilitzar el model de campus UVemprén. 

 P7. Activitats de disseminació i coordinació institucional 
− La primera setmana de l'emprenedoria de la UV es va celebrar del 18 al 22 d'octubre al Saló 

de Graus de la Facultat d'Economia de la Universitat de València. En aquesta primera edició 
es va presentar a la comunitat universitària l'estratègia institucional per a fomentar la innovació 
i l'emprenedoria universitària, que coordina la Unitat d'Emprenedoria (UVemprén). 

https://links.uv.es/uvempren/I_Semana_Emprendimiento  

− Comunitat UVemprén. Banc públic de talent emprenedor (estudiantat), idees i empreses 
d'estudiants generades amb el suport d'UVemprén.  

https://links.uv.es/uvempren/Comunitat 

Magnituds destacades de la gestió ordinària  
En la taula següent figuren una sèrie d’indicadors que mostren l’activitat del servei durant l’any 2021. 

 

UVemprén Resultats 

Nombre de programes i serveis  25 

Nombre d’estudiants participants.  

     

1.401 

Nombre de beques atorgades 668 

Nombre de tallers formatius 76 

Hores de docència impartides 354 

Projectes elaborats pels estudiants 164 

Projectes que s’han constituït en empresa 5 
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3.1.6. 
UVocupació 

UVocupació és, en essència, un pont entre la 
formació i l’ocupació. El seu objectiu fonamental és 
potenciar la inserció laboral dels titulats i les titulades 

de la Universitat de València i desenvolupar les 
tasques necessàries per tal de relacionar de manera 
eficaç l’oferta i la demanda.

Principals resultats de la gestió ordinària 
El Servei d’Ocupació de la Universitat de València, UVocupació, té per objectiu potenciar la inserció 
laboral dels titulats i les titulades de la institució. Per fer-ho, desenvolupa diferents eines i programes 
en les seues àrees d’actuació. 

Àrea d’Orientació 
Els membres de la Universitat de València disposen d’un servei d’orientació professional, tant 
presencial com en línia, sobre eines i tècniques de cerca d’ocupació, situació del mercat laboral, 
planificació i desenvolupament de la carrera professional. Aquest servei pot ser prestat de manera 
individual a través de cita prèvia, i també de manera col·lectiva a petició dels centres. Aquestes sessions 
es duen a terme en graus, màsters i doctorat. 

En 2021 es va publicar la Guia d’ocupació: cap a la teua inserció professional en 3 passos, perquè 
usuaris i usuàries puguen realitzar un itinerari d’inserció per a una cerca de treball eficaç . Aquesta guia 
es troba disponible en l’apartat d’orientació de la web d’UVocupació.  

Per altra banda, s’ha posat en marxa el conveni amb la Regidoria de Joventut de l’Ajuntament de 
València per dur a terme el projecte “ Promou-te”, amb l’objectiu de millorar i impulsar la carrera 
professional d’estudiants de postgrau oficial de la UV. 

Un aspecte que s’ha de remarcar és la constant actualització dels recursos d’orientació que es poden 
consultar a través de la web d’UVocupació. El nombre de consultes per correu electrònic va ser de 682. 

A més a més, al llarg del 2021 s’han continuat desenvolupant activitats per a la millora de la inserció 
laboral de les persones amb discapacitat. En total, es van atendre 118 persones, amb les quals es van 
fer prop de 517 accions d’orientació, entre entrevistes i consultes, i es va aconseguir la inserció de 43 
persones. Així mateix, s’ha desenvolupat el projecte ColaborAcció, Pla d’acolliment en l’empresa. 
Integració sociolaboral de les persones amb discapacitat, finançat per LABORA, que ofereix un 
acompanyament a l’estudiant des de la finalització dels seus estudis fins a la seua inserció professional 
en el mercat laboral i un assessorament a l’empresa per a facilitar la socialització de les persones amb 
discapacitat després de contractar-les. Hi han participat 85 persones i 23 empreses. També s’ha 
publicat en la web d’UVocupació una guia d’acolliment a l’empresa, a la disposició de les organitzacions, 
eina clau i necessària en la contractació de persones amb discapacitat. Per altra banda, el programa 
Capacitas, subvencionat pel Banco de Santander amb l’objectiu de millorar l’ocupabilitat de les 
persones amb discapacitat mitjançant activitats de formació, coaching individual, tallers grupals i 
networking amb empreses.  
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Àrea de Formació 
L’objectiu de l’Àrea de Formació és suggerir itineraris formatius i promoure la realització de cursos sobre 
competències professionals. Durant l’any 2021, s’han aprovat dos cursos nous: Competències Digitals 
Essencials per a l’Ocupabilitat i Introducció a la Participació de Projectes Europeus. En total, s’han fet 
26 cursos sobre emprenedoria, habilitats de comunicació, cerca d’ocupació i competències 
professionals, tots amb crèdits de participació universitària. Hi ha matriculades 1.105 persones.  

A més de la formació presencial, UVocupació disposa d’una sèrie de vídeos tutorials en línia que 
proporcionen a l’estudiantat eines útils per a la cerca de feina i també per a emprenedoria. Els tutorials 
es poden visualitzar en la web i en el canal de YouTube d’UVocupació.  

D’altra banda, s’ha continuat impartint a través de l’aula virtual el curs d’ocupabilitat Passos cap a la 
teua Inserció Professional, associat a les pràctiques externes, en 34 titulacions de la Universitat de 
València, amb 4.068 alumnes matriculats. Enguany, s’ha actualitzat i adaptat el curs en format MOOC 
amb el títol Objectiu: la teua inserció professional, que s’ofereix amb un material renovat i un format 
més nou. 

A conseqüència de la COVID-19, va haver-hi estudiants de la UV que no van poder acabar les seues 
pràctiques curriculars i UVocupació va preparar un catàleg d’activitats competencials transversals per 
a l’avaluació de les pràctiques curriculars. Durant l’any 2021, s’han continuat oferint aquestes activitats, 
i s’han realitzat 6 cursos en línia i tres seminaris web que computen 86 hores de formació. En total, hi 
han participat 319 estudiants. 

Àrea d’Ocupació / Portal d’ocupació i emprenedoria 
Durant l’any 2020, UVocupació va continuar l’activitat de fomentar la inserció laboral de l’estudiantat i 
de titulats i titulades 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, que continua 
amb el model ad hoc per a cada facultat o per grup de facultats que comparteixen tant campus com 
àrea de coneixement, i en què la col·laboració és conjunta amb cada centre que ho sol·licite. Així, doncs, 
durant l’any 2021 es van organitzar 10 fòrums, adaptats majoritàriament a un format en línia a causa 
de la covid: a la Facultat de Ciències Socials (l’1 de febrer, amb la participació de 22 empreses), Facultat 
de Ciències de l’Activitat Física i l’Esport (el 3 de febrer, amb la participació de 26 empreses), a la 
Facultat de Dret (el 16 i 17 febrer, amb 34 empreses participants), a la Facultat de Geografia i Història 
(el 25 de febrer, amb la participació de 17 empreses), Fòrum de Salut a les facultats de Medicina, 
Psicologia, Infermeria i Fisioteràpia (el 25 de març, amb 32 empreses), a la Facultat de Filologia, 
Traducció i Comunicació (el 30 març, amb 17 empreses), el Fòrum de Ciències a les Facultats de 
Física, Química, Biologia i Matemàtiques (15 d’abril, amb 28 empreses), ETSE (24 de maig, amb 50 
empreses), a la Facultat de Farmàcia (el 2 de novembre, amb 37 titulacions i 4 màsters) i per últim el  
fòrum de la Facultat de Magisteri (l’11 de novembre, amb la presencia de 18 empreses o institucions), 
que va ser presencial. 

Per alta banda, juntament amb l’IFIC (Institut de Física Corpuscular de la Universitat de València), es 
va organitzar la Jornada d’Ocupabilitat de l’IFIC. Hi van participar 8 empreses i van assistir-hi al voltant 
de 30 estudiants i titulats amb vinculació a l’àrea de coneixement de l’IFIC. 

En 2021 es va posar en marxa el programa Talent. Repte de Talent i Ocupació, destinat al 
desenvolupament i la identificació de talent entre estudiants de les diferents titulacions oficials de la 
Universitat de València, en el qual diferents empreses plantejaren reptes a l’estudiantat interessat a 
participar amb l’objectiu de desenvolupar el seu potencial professional.  El primer repte va ser amb 
l’empresa Broseta, en què van participar 14 parelles d’estudiants de la Facultat de Dret.  

L’any 2021 es van realitzar 2 programes, Inserta i Shadowing, tots dos impulsats pel Vicerectorat 
d’Ocupació, subvencionats per Banco Santander. Respecte al programa Inserta, l’objectiu va ser la 
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“millora de l’ocupabilitat mitjançant el treball de competències clau” per a 3 graus: Nutrició Humana i 
Dietètica, Criminologia i Ciències Polítiques i de l’Administració, tots els quals són considerats de difícil 
inserció laboral. El programa va comptar amb 32 participants, que van realitzar 64 sessions d’orientació 
professional i laboral, 4 accions formatives de 10 hores cadascuna i 3 jornades de networking 
empresarial amb 6 empreses. Quant al programa Shadowing, l’objectiu és orientar, guiar i aconsellar 
estudiants de màster de la UV mitjançant un procés de mentoria dut a terme per professionals de 
reconegut prestigi que actuen de manera voluntària i altruista com a mentors, a fi de millorar la seua 
inserció professional i/o desenvolupament de carrera. Hi va haver 30 participants (estudiants), 40 
professionals (mentors) i 6 centres implicats, ETSE, Facultat de Ciències Biològiques, Facultat de 
Ciències Socials, Facultat de Dret, Facultat de Geografia i Història i Facultat de Psicologia.  

A més a més, s’ha continuat oferint Infocupa’t, espai en línia de presentació d’empreses, oportunitats 
laborals i networking amb candidats. A més, es disposa d’un servei de publicació d’ofertes, #OfertesUV, 
en què es publiquen setmanalment ofertes d’ocupació privada, pública i beques en xarxes socials, 
Instagram, Twitter i LinkedIN. Per a reforçar aquesta difusió, es realitza un vídeo de uns 15 segons que 
es publica en les històries d’Instagram cada dimarts.  

Àrea d’Eixides Professionals 
L’any 2021 s’ha continuat amb la implementació de l’aplicació web amb les 3 eines d’autoavaluació i 
autoconeixement, Competenciòmetre, Coneix-te +, Orienta’t +, que permeten a estudiants i titulats 
obtindre informació de les seues competències personals i professionals importants per a la seua 
inserció laboral.  

A més, s’ha executat el projecte d’innovació educativa Obri la teua ment a noves eixides professionals! 
Connectant amb la generació Z, que incloïa l’elaboració 10 podcasts i 5 seminaris web amb noves 
eixides emergents. Finalment, s’han substituït els 5 seminaris web per 10 vídeos curts de 2 minuts i 
estan publicats a la web i canal de YouTube d’UVocupació.  

Finalment, s’ha iniciat la reestructuració del contingut d’aquesta àrea en la pàgina web. 

Àrea d’Estudis i Anàlisi 
En primer lloc, s’ha començat el 7é Estudi d’Inserció de Grau. S’ha realitzat el treball de camp i s’han 
l’elaborat els primers informes provisionals.   

Així mateix, en col·laboració amb l’Escola de Doctorat i la Unitat de Qualitat, s’ha realitzat un estudi pilot 
amb 5 doctorats de la UV.   

Com a novetat, s’ha publicat una eina interactiva, EstIL, que permet obtindre la informació dels estudis 
d’inserció de manera personalitzada i millora notablement la visualització de les dades de forma 
dinàmica, senzilla i atractiva. 

A més, s’ha posat en marxa el projecte Treballem, amb la publicació de notícies amb els principals 
indicadors dels estudis de grau en què factors acadèmics i laborals que milloren la inserció laboral i 
amb vídeos que mostren egressats i egressades amb la seua experiència professional. 

Per altra banda, també s’ha realitzat l’informe Observem sobre l’anàlisi de les ofertes del portal 
d’UVocupació del 2017 al 2019.  

Durant l’any 2021, també es va realitzar l’anàlisi de dades i es va elaborar l’informe de resultats de 
l’estudi corresponent a les pràctiques dels estudiants de graus i de màsters oficials gestionades per 
l’ADEIT durant el curs 2019-2020. 

Així mateix, s’ha presentat la guia d’autoavaluació de les universitats espanyoles en matèria d’ocupació 
i ocupabilitat, que formava part del projecte de l’ANECA i en la qual la Universitat de València, juntament 
amb la Universitat de la Corunya, ha estat coordinadora del subgrup de treball. 
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Per altra banda, a la fi de 2020 l’àrea d’estudis i anàlisis es va unir al projecte que està realitzant el 
subgrup d’observatoris de la CRUE sobre un estudi d’ocupadors estatal. Durant l’any 2021 el subgrup 
va acabar de dissenyar l’enquesta de l’estudi i es va testar. Es va calcular un pressupost del que 
costaria l’estudi que ha de ser aprovat per la CRUE. 

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 2021 i va facilitar informació sobre les dades d’inserció laboral 
dels títols el procés de renovació dels quals es desenvolupava en 2021. 

També s’han resolt diferents peticions de la UV referides als estudis realitzats per UVocupació (SAP, 
SEDI, centres de la UV, Unitat de Qualitat, etc.). 

Àrea d’Informàtica: pàgina web i base de dades 
La pàgina web d’UVocupació conté informació sobre recursos formatius i d’ocupació que ajuden 
l’estudiantat i els titulats i titulades a millorar les possibilitats d’inserció laboral. El nombre de visites a 
les distintes seccions de la web d’UVocupació va ser de 245.953. Així mateix, s’ha posat en marxa una 
nova aplicació per a la matrícula del cursos de UVocupació.  

 A més, s’està treballant en el projecte de la nova base de gestió d’UVocupació.  

Accions divulgatives d’UVocupació 
Així mateix, i a fi de difondre els seus serveis i activitats, UVocupació ha fet presentacions i ha ofert 
assessorament col·lectiu a centres de la UV. També s’han enviat correus electrònics a tot l’estudiantat 
inscrit en la borsa de treball i s’ha continuat fent difusió dels serveis i l’activitat d’UVocupació mitjançant 
la pàgina web i les xarxes socials. Les xarxes socials tenen  6.676 fans en Facebook, 2.292 seguidors 
en Twitter, 2.654 en Linkedin i 1.914 seguidors en Instagram. 

Organització interna d’UVocupació 
L’any 2021, UVocupació 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 a estudiants i titulats de la Universitat de 
València.  

A més, per a la millora contínua, el personal d’UVocupació va participar en activitats de formació 
contínua. També es va disposar de la col·laboració d’estudiants en pràctiques formatives. 

Magnituds destacades de la gestió ordinària 
En la taula següent figuren una sèrie d’indicadors que mostren l’activitat d’UVocupació durant 2021. 

Concepte Dones Homes   Total 

Dades generals d’utilització del servei 21.423 12.234 33.657 

Nous usuaris registrats 2.492 1.687 4.179 

Telefonades rebudes  - - 2.986 

Correus electrònics rebuts - - 6.588 

Visites a la web d’UVocupació - - 245.953 
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Concepte Dones Homes   Total 

Orientació    
Entrevistes individuals presencials 30 18 48 

Entrevistes en línia 470 263 733 

Sessions grupals d’orientació   20 

Assistents a les sessions grupals d’orientació - - 1.075 

Consultes per telèfon i correu electrònic - - 690 

Formació: activitats de participació universitària 
Tipologia de cursos - - 12 

Edicions realitzades - - 26 

Assistents 680 425 1.105 

Cursos sobre habilitats d’inserció professional - - 20 

Cursos de foment de l’emprenedoria - - 6 

Formació en línia. Tutorials/vídeos    
Visites al vídeo Crea el teu CV  - - 53.880 

Visites al vídeo Millora el teu CV  - - 725 

Visites al vídeo Crea la teua carta de presentació - - 18.709 

Visites al vídeo Millora la teua carta de presentació - - 602 

Visites al tutorial Emprendre des de la universitat - - 74 
Visites al tutorial I després de la universitat, posa’t en 

marxa amb una cooperativa - - 49 

Formació en línia: curs associat a les pràctiques externes 
Curs Passos cap a la teua inserció professional1 - - 34 

Assistents   - - 2.527 

Formació: activitats competencials transversals 
Activitats realitzades - - 9 

Participants - - 319 

Ocupació/emprenedoria    
Total empreses activades - - 3.077 

Empreses registrades el 2021 - - 287 

Nombre d’ofertes de feina en l’agència de col·locació - - 1.315 

Insercions. Contractes - - 148 
Empreses/institucions participants en el  
Fòrum d’Ocupació - - 184 

1 Nombre de titulacions en què s’imparteix el curs i assistents del curs 2020-2021. 
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3.2.
Àmbit de la 
investigació i 
transferència de 
coneixements

1. Col·lecció Espanyola de Cultius Tipus
2. Parc Científic
3. Servei Central de Suport a la Investigació 

Experimental
4. Servei de Gestió de la Investigació
5. Servei de Transferència i Innovació
6. Unitat de Cultura Científica i de la 

Innovació
7. Unitat de Suport als Instituts Universitaris 

de Tarongers
8. Unitat de Suport als Instituts Universitaris 

de Paterna
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3.2.1. 
Col·lecció Espanyola de Cultius Tipus 

(CECT) 
La Col·lecció Espanyola de Cultius Tipus (CECT) és, 
des de 1991, un servei general de la Universitat de 
València que depèn del Vicerectorat d'Investigació. 
És l’únic centre públic a Espanya que proporciona 
recursos microbians (mBRC) i que actua com a 
depositari 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 depòsits de micro-
organismes de patents, d'acord amb el tractat de 
Budapest (IDA, 1992). 

Principals resultats de la gestió ordinària 

Serveis oferts 
El 2021, la CECT ha ofert els serveis següents: 

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

– Serveis com ara:

• Identificació i anàlisi filogenètica.

• Caracterització fenotípica i molecular.

• Serveis d’aïllament i conservació.

• Depòsit de soques en el catàleg públic, d’acord amb el tractat de Budapest o de categoria
restringida.

• Consultoria i formació especialitzada.

Accions rellevants de la gestió 
L’any 2021, la CECT va superar satisfactòriament l’auditoria de seguiment de la norma ISO 9001:2015, 
l’abast de la qual és: «Depòsit, preparació i distribució de microorganismes: bacteris, arqueus, llevats, 
fongs filamentosos i virus. Serveis d’identificació, caracterització i conservació de microorganismes». 

L’activitat de la CECT va estar vinculada a través de la directora, Rosa Aznar, a 3 projectes 
d’investigació, 1 finançat per l’Institut Nacional d’Investigació i Tecnologia Agrària i Alimentària (INIA) i 
2 projectes europeus: EOSC-Life, que començà en 2019, i IS_MIRRI21, que començà al febrer de 2021. 

A més, el personal de la CECT va col·laborar en un total de 4 publicacions científiques i en la direcció 
de treballs d’investigació. També va assistir a diferents congressos i reunions científiques, nacionals i 
internacionals, a més de simposis sobre infraestructures d’investigació. 
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El personal de la CECT participa en la infraestructura d’investigació MIRRI, que està en un procés per 
establir-se com a MIRRI-ERIC. La directora de la CECT és presidenta de l’Interim National Coordinators 
Forum, òrgan que coordina la creació del MIRRI-ERIC.  

La cerca en les bases de dades SCOPUS i PubMed indica que les soques CECT van ser citades, 
almenys, en 250 publicacions científiques l’any 2021. 

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

D’acord amb la interfície Latipat, en 2021 es van publicar 11 patents que contenen 17 soques 
depositades a la CECT. 

Altres activitats de difusió 
– Difusió activa mitjançant xarxes socials: Twitter, Facebook, LinkedIn, Instagram. 

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

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

– Publicació en IS_MIRRI21 Newsletter, la revista del projecte europeu d’investigació 
IS_MIRRI21 que començà al febrer de 2021. 

Docència 

Cursos impartits 
– Conservació i control de soques microbianes. Certificat d’especialització (3 crèdits). Professors: 

Aznar R, López-Coronado JM, López-Ocaña L, Macián M, Ruvira, A., Zuzuarregui, A. i 
Elizaquivel, P.  Tècnic de laboratori: Ros MJ. Universitat de València. 

– Dos cursos de formació a mida per a usuaris de soques de la CECT. 

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 en centres de treball (FCT). En 2020 
la formació va consistir en la redacció d’una memòria teòrica a causa del tancament de la CECT 
de març a maig. 

Tutorització de pràctiques externes per a estudiants del grau en Biologia.  

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 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 dades d’identificació 
de llevats (CECT-IATA). Revisió del conveni UVEG-CSIC (Yeast-ID) de 2004 i modificació de 
l’addenda. 

– Llicència de marca CECT a IELAB i a Merck-Sigma Aldrich. 
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– Contractes de llicència d’explotació de soques CECT amb EmergeHealth, LAINCO, ICROP 
BOX i CubiqFoods. 

– Acords per a la distribució de soques CECT amb Sputnik-K LLC, Alkaid Consultores i Kemiteks. 

– 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. 

– “Memorandum of Understanding” amb la Infraestructura Europea d’Investigació ”Microbial 
Resource Research Infrastructure (MIRRI)” que expressa el suport per a la construcció de la 
infraestructura amb entitat legal en forma d’ERIC (European Research Infrastructure 
Consortium). 

– Acord de col·laboració científica amb el World Data Center for Microorganisms (WDCM) per a 
la seqüenciació genòmica de recursos microbians de la CECT. 

– Conveni entre el Ministeri de Ciència i Innovació (MCIN), la Universitat de València Estudi 
General (UVEG), la Universitat de las Palmas de Gran Canaria (ULPGC) i LifeWatch-ERIC 
Common Facility in Spain (ICT core) per a la participació d’Espanya en la Infraestructura 
Europea MIRRI-ERIC, dedicada a facilitar el accés i la gestió legal de recursos microbians pel 
desenvolupament eficient de la R+D en el camp de la biotecnologia i les ciències de la vida. 

Magnituds destacades de la gestió ordinària 

L’any 2021, la CECT va facturar un total de 435.729,30 € (sense IVA). D’aquest total, s’hauria d’afegir 
un import de 62.370,5 € que corresponen als ingressos derivats de la llicència de marca que es factura 
des del Servei de Transferència i Innovació. 

Dades econòmiques globals        CECT 

Import econòmic de gestió 2021 435.729,30 €* 

Import econòmic de gestió 2020 330.739,57 € 

Import econòmic de gestió 2019 436.254,33 € 

Import econòmic de gestió 2018 419.015,38 € 

*Cal afegir-hi 62.370,5 € que corresponen als ingressos derivats de la llicència de marca. 

Activitat interna d’utilització CECT  
Import econòmic de gestió dels expedients de compensacions internes 16.219,97€ 

Volum de compensacions internes gestionades 23 

Nombre d’usuaris interns 6 

Activitat externa d’utilització CECT  

Import de facturació externa 419.509,33 €  

Volum de factures gestionades (A + S + N) 1.546 

Gestió de despeses  

Import despeses ordinàries 71.315,54 €  
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Contractes menors 125 

Expedients de despeses tramitades (fase O) 251 

Activitat d’utilització CECT  

Depòsits de patent amb autoritat internacional 35 

Bacteris i arqueus 29 

Fongs filamentosos i llevats 6 

Noves soques en depòsit públic 181 

Bacteris i arqueus 174 

Fongs filamentosos i llevats 7 

Noves soques en depòsit restringit 49 

Bacteris i arqueus 35 

Fongs filamentosos i llevats 14 

Depòsits REDESMI 0 

Bacteris 0 

Fongs filamentosos i llevats 0 

Noves soques en depòsit d’investigació 0 

Bacteris i arqueus 0 

Fongs filamentosos i llevats 0 

Identificacions 1.392 

Bacteris i arqueus 1.327 

Fongs filamentosos i llevats 65 

Soques liofilitzades per encàrrec i altres serveis 28 

Usuaris de la CECT 602 

Laboratoris, empreses i centres a Espanya 48 

Laboratoris, empreses i centres a l’estranger 554 
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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, i d’oferir 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 a 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 2021, el Parc Científic de la Universitat de València va continuar desenvolupant les seues 
activitats, d’una 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 de desembre de 2021, el PCUV té 72 empreses allotjades. 

Gestió del viver d’empreses 
El viver d’empreses acull 4 empreses, totes són empreses derivades (spin-off) de la Universitat de 
València. Hi ha allotjats diversos laboratoris de l’Institut de Ciència Molecular de la Universitat de 
València. L’ocupació del viver arriba al 80%.  

Gestió de l’edifici 1 SC Serveis Cientificotecnològics 
A l’edifici 1 s’ubica l’entitat gestora, la Fundació Parc Científic Universitat de València (FPCUV), i els 
serveis comuns, com ara sales de reunions, la sala multiús, la sala de formació, la sala de juntes i 
l’Auditori Marie Curie. Actualment acull 26 empreses, que ocupen el 98 % 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 una sola empresa, ADM Biòpolis que ocupa 
el 100% de l’edifici. 
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Gestió de l’edifici 3 CUE Centre Universitari Empresarial 
Allotja la Col·lecció Espanyola de Cultius Tipus (CECT) i fins un total de 31 empreses, que ocupen el 
99% de l’edifici.  

Gestió de l’oficina virtual 
L’oficina virtual té 10 empreses.  

Gestió del viver d’empreses al campus dels Tarongers 
El viver d’empreses al campus dels Tarongers acull 4 empreses, que ocupen el 17% de l’espai. 

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 
La FPCUV ha desenvolupament diversos projectes que han comptat amb el suport econòmic de la 
Conselleria d’Innovació, Universitats, Ciència i Societat Digital i de l’Agència Valenciana de la Innovació: 
 
Projectes subvencionats per la Conselleria d’Innovació, Universitats, Ciència i Societat Digital 
– VI edició del Programa d’impuls al desenvolupament empresarial (PIDE). L’objectiu del programa és 

conèixer en profunditat les característiques de les empreses i entitats instal·lades a l’Àrea 
Empresarial del PCUV per tal de planificar estratègies per a donar suport al seu desenvolupament, 
mitjançant l’elaboració d’una enquesta anual a les entitats i empreses allotjades en 2021. Tanmateix 
s’elabora un informe de resultats de l’enquesta anual.  

– Programa Globaltech 2021 per a l’impuls de la internacionalització de les empreses innovadores i/o 
cientificotècniques que es va materialitzar en la jornada Consorcis i Aliances estratègiques en l’Àmbit 
de la Investigació i la Innovació, en què líders destacats en consorcis d’R+D+i van posar en comú 
les seues experiències i bones pràctiques en la generació, posada en marxa i gestió d’aquestes 
modalitats de col·laboració en l’àmbit de la investigació i la innovació. Les conclusions es veuran 
reflectides en un llibre electrònic.  

– Col·laboració amb la VII edició dels premis del Concurs 5U-CV START-UP, coordinat per la 
Universitat.  

– Programa VLC/STARTUP, per a donar a conèixer el PCUV entre els estudiants de la UV i posar de 
manifest l’emprenedoria com una nova oportunitat d’inserció professional per a perfils amb una alta 
qualificació. En col·laboració amb el Banco Santander amb el llançament dels premis VLC START 
UP 2021. Elaboració de la guia: Construyendo empresas sostenibles.  
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– EXPOCIÈNCIA 2021. Celebrada del 18 al 22 d’octubre de 2021 amb una edició dedicada 
especialment a despertar interès científic i vocacions entre l’alumnat de secundària i batxillerat. 
S’han impartit 8 conferències, impartides per investigadors que treballen activament en la divulgació 
de la ciència i la tecnologia al Parc Científic de la Universitat de València. A més, s’han dut a terme 
dos tallers, una taula redona i una obra de teatre, amb 145 centres d’ensenyament inscrits, 810 
estudiants presencials, 3.800 estudiants en directe i més de 9.000 visualitzacions. 

– SERVEIS AVANÇATS. El procés de digitalització en què es troba immersa la FPCUV dona lloc a 
complir la legislació vigent i adaptar els processos de gestió documental de la FPCUV a l’Esquema 
Nacional de Seguretat. Constitució del Comitè de Seguretat de la Informació. Realització de dos 
tallers de formació en sistemes de gestió de seguretat de la informació. Obtenció del certificat 
favorable sense no conformitats. Certificació nivell bàsic. 

Projectes subvencionats per l’Agència Valenciana de la Innovació 

– INNOTRANSFER és un projecte d’innovació oberta i gestió col·lectiva que impulsen els cinc parcs 
científics de la Comunitat Valenciana. La FPCUV ha coordinat i desenvolupat les activitats del 
projecte Innotransfer en el sector agroalimentació amb l’organització de 5 seminaris en què s’han 
tractat temes com la innovació en el sector hortofructícola, nous reptes en seguretat alimentària, 
innovació alimentària i gestió hospitalària i l’últim dedicat a la millora i eficiència en la gestió de 
l’aigua.  

– Desenvolupament de la III edició del Programa d’identificació i caracterització d’empreses 
innovadores de la Comunitat Valenciana (PICEI), que inclou un treball de recerca per a identificar i 
caracteritzar l’activitat innovadora empresarial de la Comunitat Valenciana. Amb aquest objectiu, 
s’ha realitzat una enquesta qüestionari a 500 empreses (de les quals han contestat 135), amb la 
col·laboració dels cinc parcs científics de la rePCV (Xarxa de Parcs Científics Valencians) i d’altres 
entitats com l’Associació Valenciana de Start-Ups, Instituto Ingenio, Startupxplore i el Departament 
de Direcció d’Empreses de la Universitat de València.  

– SMART PARK. El programa utilitza el PCUV com a living lab. Instal·lació d’una pèrgola solar amb 
mòduls de captació d’energia i la instal·lació de dos punts de recàrrega de vehicles elèctrics, així 
com l’inici d’un sistema de monitorització del consum d’energia elèctrica en temps real. Implantació 
d’un sistema de mobilitat sostenible mitjançant l’encomanda de l’estudi a la consultora especialitzada 
TEMA, amb unes conclusions i recomanacions que es posaran en marxa en 2022 per contribuir a 
reduir l’impacte mediambiental relacionat amb el transport al treball. Com a primera mesura, 
s’habilita un nou pàrquing de bicicletes.  

– La II edició dels Premis Xarxa de Parcs Científics Valencians (rePCV) ha sigut coordinada per l’equip 
tècnic de la Fundació General UJI – ESPAITEC, amb la participació dels cinc parcs científics de la 
Comunitat Valenciana. Celebració de la Gala III Premis rePCV el passat 1 de desembre de 2021 en 
streaming, des de la Universitat Miguel Hernández d’Elx. 

– El projecte Transforma Emprenedoria ha posat en marxa un procés pilot de transformació digital, 
que planteja el suport a les empreses innovadores del sector biotecnològic, concretament en dos 
àrees fonamentals per al nostre entorn socioeconòmic: salut i agroalimentació, per afavorir la 
implantació de tecnologies habilitadores que acceleren els processos de transformació digital en 
aquestes empreses. En una primera fase, es va a realitzar l’estudi de maduresa digital de les 
empreses mitjançant entrevistes i enquestes a les empreses biotecnològiques de la Comunitat 
Valenciana.  El projecte Transforma Difusió ha permès la publicació de dos llibres electrònics sobre 
machine learning i business artificial intelligence. 

Participació en altres activitats 
– Es van signar convenis de col·laboració amb les entitats següents: Intelligent Urban Lab, Agència 

Valenciana de la Innovació (AVI), Càtedra d’Empresa i Humanisme UV, Círculo de Estudios sobre 
Innovación, Ajuntament de Paterna. 
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– Participació en el II Fórum Internacional on-line de Empreendedorismo  e Inovação no Agro (2021) 
i reunió internacional de la xarxa AGROINNCUBA.  

– L’any 2021 es va tenir representació en els fòrums d’ocupació i emprenedoria de la Facultat 
d’Economia, de la Facultat de Ciències de l’Esport i de la Facultat de Geografia. 

Participació en xarxes i col·laboració 
El PCUV és membre d’IASP (International Association of Science Parks), d’APTE (Asociación de 
Parques Científicos y Tecnológicos de España), de la rePCV (Xarxa de Parcs Científics Valencians), 
de CYTED (Programa Iberoamericano de Ciencia y Tecnología para el Desarrollo), d’Agroinncuba (Red 
Iberoamericana de Incubación de Empresas Agroalimentarias Innovadoras), de RED PIDI (Punts 
d’Informació d’R+D+I), de l’Asociación Española de Fundaciones (AEF) i de l’Associació Paterna Ciutat 
d’Empreses, mitjançant la Fundació Parc Científic Universitat de València (FPCUV), entitat gestora de 
la part empresarial del Parc.  

Iniciatives de millora 
– Instal·lació plaques solars a les cobertes dels edificis 
– Renovació recursos audiovisuals Auditori 
– Renovació del control d’accés 
– Renovació SAI edifici 3 
– Projecte de tancament de la coberta de l’edifici 1 
– Finalització la urbanització de la zona empresarial. Fase II 
– Previsió d’inici de les obres del Centre d’Innovació i del Centre Nacional de Dosimetria 

Serveis de tecnologies de la informació i comunicació (TIC) 
– El Pla de transformació digital, posat en marxa per la FPCUV, ha desplegat un projecte pilot per a 

l’optimització d’operacions i processos mitjançant la utilització de la metodologia Lean de millora 
continua, utilitzant les eines value stream mapping (VSM) i SIPOC, per a la millora en l’entrega de 
serveis. 

– La FPCUV ha desenvolupat un pla d’adequació dels seus sistemes d’informació de conformitat amb 
l’Esquema Nacional de Seguretat i ha obtingut la certificació de conformitat amb l’ENS en la 
categoria bàsica i la seua inclusió en la llista d’entitats públiques certificades, dins de la secció 
universitats, en el web del Centre Criptològic Nacional CCN_CERT. 
https://ens.cc.cni.es/es/certificacion/sector-publico  

– La FPCUV ha editat dues publicacions digitals amb format de llibre electrònic, gratuïtes i de lliure 
accés, i que ofereixen una informació de valor des d’una perspectiva tècnica, investigadora i 
professional. La seua temàtica versa sobre tecnologies habilitadores digitals (THD), com ara el 
machine learning (Tiny ML) i la intel·ligència artificial aplicada als negocis (business artificial 
intelligence). Han comptat amb la col·laboració del grup d’investigació Intelligent Data Analysis 
Laboratory (IDAL), de l’Escola Superior d’Enginyeria (ETSE) de la Universitat de València. 

– Publicació de l’informe sobre l’estat de maduresa tecnològica de les empreses innovadores del 
sector de la biotecnologia a la Comunitat Valenciana i del qual, d’acord amb els resultats obtinguts, 
poden identificar-se els programes i línies de suport que posen a disposició de les empreses, 
diferents organismes (AVI, IVACE, Inndromeda, etc.) com a possibles soluciones aplicables a la 
transformació digital de les empreses.  

Visites i recepcions 
En col·laboració amb la Càtedra d’Empresa i Humanisme UV, la consultora Seiquer va organitzar a 
l’Auditòrium Marie Curie una jornada per a presentar els resultats del I Baròmetre de la Transformació 
Digital d’empreses de la CV i Múrcia, que va comptar amb la participació de Juan I. Torregrossa, director 
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general per a l’Avanç de la Societat Digital a la Generalitat Valenciana, així com de Rafael Climent, 
conseller d’Economia Sostenible, Sectors productius, Comerç i Treball, de la GVA. 

A l’octubre es va organitzar un taller, Eines per a vincular la sostenibilitat a la competitivitat de l’empresa, 
en què va participar el professor Sergio Camisón, de la Facultat d’Econòmiques de la UV, que 
col·laborarà en la FPCUV en l’elaboració d’una guia de sostenibilitat per a aconseguir que les empreses 
del Parc Científic s’acosten als objectius ODS.  

Al desembre de 2021, el Dr. Jordi Camí, director general del Parc d’Investigació Biomèdica de 
Barcelona (PRBB) va impartir la conferència “El cervell il·lusionista”. 

Magnituds destacades de la gestió ordinària 
En la taula següent figuren els indicadors que mostren l’activitat del Parc Científic durant 2021. 

Concepte Total 
Expociència  

Activitats organitzades 12 

Assistents 9.000 

Empreses  

Empreses derivades (spin-off) 4 

Total d’empreses allotjades al PCUV 76 

De les quals són noves 8 

Nombre de treballadors totals a les empreses 537 

Localització de les empreses  

Viver empresarial 4 

Edifici 1 SC - Serveis Cientificotecnològics 26 

Edifici 2 BIOTEC - Biotecnologia i Aliments funcionals 1 

Edifici 3 CUE - Centre Universitari Empresarial 31 

Oficina virtual 10 

Viver empresarial al campus dels Tarongers 4 

Ocupació dels espais   

Viver empresarial 80 % 

Edifici 1 SC - Serveis Cientificotecnològics 98 % 

Edifici 2 BIOTEC - Biotecnologia i Aliments Funcionals 100 % 

Edifici 3 CUE - Centre Universitari Empresarial 99 % 

Viver empresarial al campus dels Tarongers 17 % 
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3.2.3. 
Servei Central de Suport a la 

Investigació Experimental 
L’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 
d’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. L’SCSIE està integrat per les instal·lacions 
a 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 de l’SCSIE compatibilitza el seu 
treball amb la gestió de la Col·lecció Espanyola de 
Cultius Tipus (CECT) i el Museu d’Història Natural de 
la Universitat de València. 

Principals resultats de la gestió ordinària 

Serveis oferts 
Els serveis ofertes el 2021 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 de Producció Vegetal Experimental 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 
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Servei Burjassot / Paterna UCIM 
Servei de Microscòpia X X 

Taller de Vidre Bufat X  

Activitat anual 
En referència a les dades de l’SCSIE a Burjassot l’any 2021, les sol·licituds ateses van ser 3.261. La 
taula comparativa de les dades respecte als anys anteriors és: 

Sol·licituds a la plataforma 
 

2019 2020 2021 
servei de difracció de raigs x monocristall 106 75 160 

servei de difracció de raigs x pols 215 163 231 

servei espectrometria de masses 299 237 312 

servei espectroscòpia atòmica 333 279 433 

servei estadística 24 19 27 

servei genòmica 730 538 739 

servei hivernacle experimental 24 16 13 

servei microscòpia 740 606 599 

servei planta aquaris experimental 8 9 9 

servei producció animal experimental 76 30 26 

servei proteòmica 260 297 330 

servei d’rmn 205 185 314 

taller de vidre 95 76 68 

Total 3.115 2.530 3.261 

En aquest sentit cal fer les consideracions següents: 

- Les dades explotades corresponen a sol·licituds fetes pels usuaris en tots els estats excepte 
les eliminades. 

- No hi estan incloses les dades de reserves d’equips ni de lloguers d’espais o de recursos. 

- No podem incorporar-hi dades del Servei de Cultius i Citometria perquè no són dades 
comparables. 

- Els serveis de Recursos Biològics i Producció (com l’Hivernacle Experimental, Aquaris i 
Producció Animal) són permanents al llarg de l’any o de la vigència del projecte d’investigació 
i d’utilització permanent. 

 

Adquisició rellevant d’equipament científic 

SCSIE Burjassot-Paterna 
A les instal·lacions de l’SCSIE Burjassot-Paterna s’ha adquirit l’equipament següent, que ha estat 
subvencionat per distintes procedències. 
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Equipament 2021  Import 
General 47.407,22 € 

Dipòsit aire comprimit 4.838,00 € 
Lector de plaques Synergy Instalación  36.669,22 € 

Assecador Drypoint AC 410 MS 5.900,00 € 

Servei de cultius cel·lulars i citometria 19.270,05 € 
Agitador Microplate Shaker, minicentrífuga, tubs i pipetes 474,40 € 
Generador de nitrogen  14.445,00 € 

Microcentrífuga 995,00 € 

Microcentrifuge Accuspin micro 17R--- 3.355,65 € 

Servei de producció animal exper. 14.417,90 € 
Equip anestèsia Somnosuite ratolins i rates 1.501,84 € 

Equip registrador oxigen 5.443,29 € 
Pinces Vessel dilatador 323,00 € 

Segelladora Matachana HD 650 Deecopack  1.701,00 € 

Vaporitzador Somnosuite Digitallow-flow 5.448,77 € 

Servei de proteòmica 99.990,28 € 
Qubit 4 Quant Starter Kit Wifi 2.516,14 € 

Sistema de ventilació i filtre nou de carbó 1.245,00 € 

Espectròmetre de masses híbrid Q-TOF  96.229,14 € 

Servei d’rmn 321,10 € 
Pipeta automàtica NON - IVD 321,10 € 

Servei d’espectroscòpia atòmica 18.749,30 € 
Adequació laboratori 4.813,30 € 
Vitrina de gasos per àcids  13.936,00 € 

Servei d'hivernacle experimental 560,00 € 
Instal·lació microtúnel taula hivernacle 560,00 € 

Taller de vidre 3.559,59 € 
Campana extractora i braç articulat 3.559,59 € 

Total general 204.275,44 € 

I per part dels fons Feder s’ha incorporat a l’equipament de l’SCSIE a Burjassot: 

Secció Equip Import amb 
IVA 

Secció d’Espectroscòpia 
Atòmica 

Espectròmetre ICP MS amb ablació 
làser 

362.822,02 € 

Secció d’Espectroscòpia 
Atòmica 

Sistema automàtic d’anàlisi d’anions i 
cations 

160.325,00 € 

Secció de Producció 
Animal Experimental 

Equipament per a la Unitat d’Anàlisi 
de Conducta: mesures de 
comportament 

99.766,32 € 

Secció de Producció 
Animal Experimental 

Equipament per a la Unitat d’Anàlisi 
de Conducta: control espaciotemporal 
del comportament 

28.812 € 
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Secció de Producció 
Animal Experimental 

Equipament per a la Unitat 
d’Experimentació Invasiva: cirurgia i 
monitorització. 

89.237,50 € 

Secció de Producció 
Animal Experimental 

Equipament per a la Unitat 
d’Experimentació Invasiva: 
anestèsia). 

37.497,90 € 

Secció de Producció 
Animal Experimental 

Equipament per a la Unitat 
d’Experimentació Invasiva: seguretat 
biològica i química 

35.843,83 € 

Secció de Producció 
Animal Experimental 

Equipament per a la Unitat 
d’Experimentació Invasiva: cirurgia i 
monitorització 

100.497,76 € 

Secció d’Hivernacle 
Experimental  

Cambres climàtiques 150.761,00 € 

Secció de Microscòpia Microscopi electrònic (FESEM) 999.460,00 € 

Secció de Proteòmica Espectròmetre de masses híbrid 
triple quadrupol-tramp 

289.076,10 € 

Secció de Proteòmica Espectròmetre de masses híbrid Q-
TOF 

822.800,00 € 

Secció de Genòmica Equip de seqüenciació massiva de 
DNA de molècula única 

260.000 € 

Secció de Genòmica Recondicionament d’un equip de 
seqüenciació massiva de DNA 

256.533,23 € 

Altres accions rellevants  

Participació en activitats institucionals, docents i de difusió 

L’activitat de l’SCSIE l’any 2021 ha continuïtat la dinàmica del 2020, per això es van restringir les visites 
dels diferents graus, així com la formació de pràctiques dels estudiants de formació professional que 
rebíem altres anys. 

Sistema de qualitat 
Respecte a la Bústia de suggeriments, queixes i felicitacions, es va rebre una comunicació, a la qual 
es va donar resposta de manera ordinària.  

L’any 2020, en referència al sistema de gestió de qualitat, l’SCSIE-Burjassot i la UCIM han fet un 
seguiment de la certificació de la norma ISO 9001:2019 dins del període del manteniment d’aquesta 
certificació (fins a 2022). 

Activitat econòmica d’utilització SCSIE 
L’any 2021, el conjunt de l’SCSIE va facturar per prestacions de servei un total d’1.489.857,97 €. En la 
taula següent s’indica l’evolució econòmica d’utilització del Servei.  

Dades econòmiques globals Burjassot/Paterna UCIM Total 

Import econòmic de gestió 2021 978.236.93 € 511.621.04 € 1.489.857,97 € 

Import econòmic de gestió 2020 738.118,34 € 370.579,05 € 1.108.697,39 € 

Import econòmic de gestió 2019 845.035,89 € 418.863,92 € 1.263.899,81 €  

Import econòmic de gestió 2018 903.887,59 € 364.965,96 € 1.268.853,55 € 
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Dades econòmiques globals Burjassot/Paterna UCIM Total 

Import econòmic de gestió 2017 839.072,88 € 377.459,97 € 1.216.532,85 € 

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

Magnituds destacades de la gestió ordinària  

Activitat SCSIE Burjassot/Paterna UCIM Total 

Activitat interna d’utilització    

Import econòmic de gestió dels 
expedients de compensacions internes 571.713,00 € 183.825,32 € 755.539,14 € 

Compensacions internes gestionades 1.927 208 2.135 

Activitat externa d’utilització    

Import de facturació externa 406.523,11 € 327.795,72  € 734.318,83 € 

Factures gestionades (A + S + N) 956 270 1.226 

Gestió de despeses    

Contractes menors licitats 876 n/d - 

Expedients de despeses tramitats 
(fase O) 1.885 n/d - 
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3.2.4. 
Servei de Gestió de la Investigació 

L'estructura de suport tècnic i administratiu del 
Vicerectorat d'Investigació, del Vicerectorat de 
Transferència i Innovació i de la Comissió 
d’Investigació està constituïda per la Vicegerència 
d'Investigació, Transferència i Innovació,  el Servei 

de Gestió de la Investigació i el Servei de 
Transferència i Innovació, que tenen 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
Des de l’escissió del Servei d’Investigació i Innovació en l’anualitat 2020 en dos serveis: el Servei de 
Gestió de la Investigació i el Servei de Transferència i Innovació, el Servei de Gestió de la Investigació 
ha desenvolupat, entre altres, les funcions següents: 

– Gestió de projectes/accions d’investigació de caràcter competitiu.

– Gestió d’accions de personal en investigació (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.

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

– Justificació d’ajudes d’investigació, tant de caràcter competitiu com de concessió directa

– Atenció a requeriments d’esmena, de procediments de reintegrament, al·legacions i recursos
derivats de l’execució de les ajudes concedides.

– Gestió econòmica.

– Gestió de les ajudes derivades del Mecanisme de Resiliència i Recuparació.

Servei de Gestió de la Investigació 
Per al desenvolupament de les seues funcions, el Servei de Gestió de la Investigació s’estructura en 
tres seccions: 

Secció de Recursos i Programes de Suport d’R+D+I 
S’encarrega de la gestió de convocatòries nacionals i autonòmiques de capital humà per a investigació 
i mobilitat de personal d’R+D+I, la justificació i el seguiment economicoadministratiu de les subvencions 
d’R+D+I en matèria de personal i mobilitat, el disseny i la gestió del programa propi del Vicerectorat 
d'Investigació d'ajudes a la investigació, l’avaluació de l’activitat d’R+D+I i la gestió de les ajudes per a 
la requalificació del sistema universitari espanyol. 
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Secció d’R+D+I Subvencionada 
S’ocupa de la gestió de projectes d’R+D+I i activitats afins de col·laboració publicoprivades, així com 
de la promoció de la participació en projectes i iniciatives d’R+D+I nacionasl i autonòmiques i de la 
justificació i seguiment economicoadministratiu de les activitats d’R+D+I, així com de les ajudes 
derivades del Mecanisme de Resiliència i Recuperació per al desenvolupament de projectes 
d’investigació. 

Secció de Control Financer, Auditoria i Fons Estructurals d’R+D+I 
Es dedica a la gestió de convocatòries d'ajudes per al finançament de projectes d'investigació de 
caràcter col·laboratiu, així com de convocatòries d’infraestructures i fons estructurals d’R+D+I i 
convocatòries de fundacions privades. Axí mateix aquesta secció desenvolupa les tasques de control 
de la gestió econòmica, la justificació i la gestió d’auditories d’activitats de R+D+I vinculades a convenis 
i línies nominatives de les administracions públiques, d’ajudes d’infraestructures i fons estructurals.  

Gestió de projectes i altres accions d’investigació 
subvencionades 

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

– Cerca i difusió en la comunitat universitària de fonts de finançament de l’R+D+I. 

– Assessorament als investigadors i investigadores 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 als interessats, presentació d’al·legacions i reformulacions. 

– Gestió dels expedients finançats a través de les aplicacions informàtiques MECENAS i, en el 
seu cas, 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 investigació 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. 
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Els principals resultats de l’anualitat 2021 es resumeixen en la taula següent: 

Origen 
fons1 Tipus d’acció Nombre 

iniciades  
Import 

iniciades Nombre actives 

AGE Projectes d’investigació 97 12.574.887 € 382 

AGE Projectes col·laboratius 1 65.608 € 8 

AGE Grups i xarxes d’investigació 0 0 € 6 

AGE Organització de congressos 7 113.900 € 11 

AGE Accions complementàries 17 4.647.767 € 34 

AGE Fons FEDER 1 743.500 € 1 

Total nacional  123 18.145.662 € 442 

GVA Projectes d’investigació 76 12.295.848 € 221 

GVA Projectes col·laboratius 10 1.456.362 € 18 

GVA Projectes d’investigació precompetitius 7 2.214.242 € 13 

GVA Grups i xarxes d’investigació 35 2.826.872 € 71 

GVA Infraestructura i equipament 12 6.423.980 € 12 

GVA Accions complementàries 9 465.157 € 12 

GVA Accions institucionals 3 60.000 € 4 

GVA Organització de congressos 53 399.620 € 53 

Total GVA  205 26.142.081 € 404 

Total general  328 44.287.743 € 846 

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

 

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

El procés de gestió d’accions subvencionades de personal en investigació és molt similar al de l’apartat 
anterior per al cas de projectes i altres accions d’investigació. En aquest cas, els resultats principals de 
l’anualitat 2021 són els següents:  

Origen 
fons1 Tipus d’acció Nombre 

iniciades  
Import 
iniciades 

Nombre  
actives 

AGE Formació de personal investigador 59 4.886.106 € 385 

AGE Formació de doctors i doctores (Juan de la Cierva) 10 637.200 € 36 

AGE Ramón y Cajal  6 1.251.600 € 44 

AGE Personal tècnic de suport 3 108.000 € 17 

Total nacional 78 6.882.906 € 482 

GVA Contractes predoctorals 48 4.412.285 € 137 

GVA Contractes postdoctorals 31 2.866.570 € 76 

GVA Gerónimo Forteza 19 799.434 € 26 

GVA Santiago Grisolía 13 1.123.618 € 41 

GVA Cofinançament del Programa Ramón y Cajal 41 271.925 € 41 
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Total GVA 152 9.473.832 € 321 

Privat Ajudes de fundacions o altres entitats privades 4 556.720 € 20 

Total general 234 16.913.458 € 823 
1  AGE: administració general de l’estat. GVA: Generalitat Valenciana. 

Gestió econòmica y justificació d’altres accions 
d’investigació i transferència o activitats auxiliars 

Adicionalment, la Secció de Control Financer, Auditoria i Fons Estructurals d’R+D+I du a terme 
activitats auxiliars de determinades accions gestionades per altres serveis, entre les quals es troben 
la gestió econòmica dels complements retributius per participació en activitats d'investigació i 
transferència i la justificació de diversos tipus d'ajudes (càtedres, línies nominatives,...). En aquest 
últim cas, el seguiment de la justificació efectuada s'estén a la gestió de requeriments d’esmena de 
la justificació, la preparació i atenció de controls i auditories, la gestió de procediments de 
reintegrament i al·legacions i recursos. 

Tipus de justificació Nombre 
concedides 

Import  
justificat 

Nombre de 
requeriments 

Càtedres 31 1.391.172,13 2 

Convenis linees nominatives 33 1.842.524,09 8 

Total 64 3.233.696,22 10 

 

Tipus de complement Nombre tramitats Import  

Complements patent 28 44.067,28 

Hores extraodinaries 101 37.007,27 

Complements investigació 1.828 5.100.845,62 

Total 1.957 5.181.920,17 

Gestió d’accions de personal en investigació 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 de Gestió de la Investigació col·labora amb el Servei de 
Recursos Humans (PAS) en la gestió de la contractació de personal en investigació per a l’execució de 
projectes.  

En l’anualitat 2021 es tramitaren els següents contractes de personal en investigació 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 165 520 

Contractes d’investigador no doctor 242 223 

Contractes d’investigador doctor 192 265 

Contractes de suport tècnic a la investigació 290 364 

Total 889 1.372 
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Gestió de convocatòries del programa propi d’ajudes a la 
investigació de la UV 

Amb la finalitat d’afavorir la investigació 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 
presenta anualment el programa propi d’ajudes a la investigació. 

A continuació es detallen les principals ajudes que es presenten a concurs i/o que es gestionen durant 
l’anualitat 2021: 

Tipus de convocatòria Nombre 
iniciades  

Import 
iniciades 

Manteniment d’equipament científic 295 511.895 € 

Accions especials d’investigació 31 298.128 € 

Total accions 326 810.023 € 

Formació de personal investigador de caràcter predoctoral 20 1.842.378 € 

Estades temporals d’investigadors convidats 17 103.300 € 

Estades curtes en altres universitats i centres d’investigació 20 73.100 € 

Total accions de personal 57 2.018.778 € 

Total general 383 2.828.801 € 

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

El Servei Gestió de la Investigació presta el suport tècnic i administratiu necessari per a la coordinació, 
gestió i manteniment informàtic de la memòria d’investigació anual. Durant l’anualitat 2021 s’avaluà la 
memòria de 2020 amb els resultats següents per tipus de resultat o unitat de producció: 

Tipus de resultat Nombre 

Articles ISI o SCOPUS primer quartil 2.787 

Altres articles (inclou actes congressos de Core) 2.567 

Congressos internacionals 2.167 

Altres congressos 1.009 

Ponències convidades 918 

Llibres (o publicacions multimèdia) en editorials d’excel·lència 111 

Altres llibres, publicacions multimèdia i edicions anotades 269 

Capítols de llibre, informes i documents, traduccions literàries 1.786 

Tesis doctorals 313 
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Magnituds destacades de la gestió ordinària  
Els principals resultats de la gestió ordinària del Servei de Gestió de la Investigació es resumeixen en 
la taula següent: 

Concepte Nombre 
iniciades  

Import 
iniciades1 

Nombre 
actives 

Accions d’investigació subvencionades   328 44.287.743 €   846 

Accions de personal en investigació subvencionades   234 16.913.458 € 823 

Programa propi d’ajudes a la investigació   383 2.828.801 € 383 

Altres accions del Vicerectorat d’Investigació    111 2.037.324 € 111 

Total  1.056 66.067.326 € 2.163 
1  Import total (que inclou tota la durada de l’acció) subvencionat o contractat. Aplicable a totes les taules de 

l’apartat. 
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 3.2.5. 
Servei de Transferència i Innovació 

L'estructura de suport tècnic i administratiu del 
Vicerectorat d'Investigació, del Vicerectorat de 
Transferència i Innovació i de la Comissió 
d’Investigació està constituïda per la Vicegerència 
d'Investigació, Transferència i Innovació,  pel Servei 

de Gestió de la Investigació i el Servei de 
Transferència i Innovació, que tenen 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

El Servei de Transferència i Innovació ha desenvolupat, entre altres, les funcions següents: 

– Gestió de projectes/accions de caràcter competitiu.

– Gestió de convocatòries del programa propi d’ajudes a la investigació i transferència 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
internacional.

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

– Gestió de càtedres universitàries.

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

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

– Gestió de resultats de la recerca.

– Gestió dels processos de creació d’empreses derivades.

Servei de Transferència i Innovació 
Per al desenvolupament de les seues funcions, el Servei de Transferència i Innovació s’estructura en 
les tres seccions següents: 

Secció d’R+D+I Contractada 
Es dedica principalment a la gestió de l’R+D+I i activitats connexes realitzades a l’empara de l’art. 83 
de la LOU. Inclou la negociació, redacció, revisió, facturació i seguiment jurídicoadministratiu d’activitats 
d’R+D+I contractada i negocis jurídics relacionats, així com també la presentació de propostes a 
licitacions públiques nacionals i internacionals. Ací s’incardina la Unitat de Gestió de les Càtedres 
Universitàries. 
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Secció d’R+D+I Internacional 
Es dedica a promoure i gestionar la participació dels investigadors i de les investigadores de la UV en 
les diferents iniciatives d’R+D+I europees (Horitzó 2020, Horitzó Europa, 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 
d’investigació considerats estratègics per a la UV. 

Secció d’Innovació i Valorització  
Es dedica, principalment, a la valorització de les capacitats i els resultats de la investigació per a la 
seua efectiva transferència al teixit productiu, bé a través de la seua llicència a empreses i altres entitats, 
o 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 de 
la Universitat de València per a la dinamització de la cultura emprenedora i de cooperació en R+D+I. 

A continuació s’exposen de manera més completa i detallada les principals activitats del Servei en 
l’anualitat 2021. 

Gestió de projectes de caràcter competitiu 
El procés de gestió de projectes de caràcter competitiu, específicament la convocatòria de Proves de 
Concepte de l’Agència Estatal d’Investigació, duta a terme per la secció d’Innovació i Valorització i altres 
accions d’investigació en l’àmbit nacional, europeu i internacional gestionades per la secció R+D+I 
Internacional, inclou les tasques següents, algunes en col·laboració amb el Servei de Gestió de la 
Investigació: 

– Cerca i difusió en la comunitat universitària de fonts de finançament de l’R+D+I. 

– Assessorament als investigadors i investigadores 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 en el 
seu cas, 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 investigació, a càrrec de l’acció subvencionada, en 
col·laboració amb el Servei de Recursos Humans (PAS) i el Servei de Gestió de la Investigació. 

– 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. 
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– Tancament del projecte i gestió de romanents. 

 

Els principals resultats de l’anualitat 2021 es resumeixen en la taula següent: 

Origen 
fons1 Tipus d’acció Nombre 

iniciades  
Import 

iniciades 
Nombre 
actives 

AGE Projectes (Proves de Concepte)                12 1.198.530 € 12 

AGE Projectes col·laboratius                  0 0 8 

Total 
nacional   12 1.198.530 € 20 

GVA Accions especials  12 85.634 € 14 

Total GVA  12 85.634 €                14 

UE Projectes d’investigació 24 5.578.685 € 69 

UE Projectes d’investigació col·laboratius 7 1.366.836 € 51 

UE Grups i xarxes d’investigació 0 0 € 4 

UE Accions de mobilitat 1 64.800 € 5 

UE Accions especials 0 0 € 3 

Total UE  32 7.010.321 € 132 

Total general  56 8.294.485 € 166 
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 i Valorització, en els seus respectius àmbits 
d’actuació i complint amb 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 2021 nombroses 
activitats i iniciatives; destaca l’organització de jornades de difusió i informació a personal investigador, 
la publicació de butlletins o el manteniment de la pàgina web del Servei i els comptes en xarxes socials 
(Facebook, Twitter i Linkedin). 

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

Amb la finalitat d’afavorir la investigació 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 
presenta anualment el programa propi d’ajudes a la investigació. 

A continuació es detallen les principals ajudes que es presenten a concurs i/o que es gestionen durant 
l’anualitat 2021: 

Tipus de convocatòria Nombre 
iniciades  

Import 
iniciades 

VLC-Biomed Projectes d’Innovació  8 19.523 € 

VLC-Biomed Projectes d’Accions Preparatòries  5 38.494 € 

VLC-Bioclínic Projectes d’Innovació 4 27.166 € 

VLC-Biomed Projectes d’Accions Preparatòries 10 32.834 € 

Elaboració de projectes d’investigació de caràcter internacional 6 18.243 € 

Valoritza i Transfereix (pendent de resolució)   

Total general 33     136.260 € 
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Promoció de la participació estratègica de la UV en grans 
iniciatives d’investigació 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 de col·laboració 
(gestionades per la secció R+D+I Contractada) tenen un important paper en el pla estratègic de la UV. 
Durant l’anualitat 2021 s’ha participat en les iniciatives estratègiques següents. 

 

 

Àmbit Tipus d’iniciativa Nombre 

Nacional Xarxes CIBER 2 

Nacional Plataformes tecnològiques nacionals 10 

Nacional Centres i unitats mixtes i associades amb altres entitats d’investigació 30 

Internacional Xarxes de transferència de referència internacional 7 

 

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

El procés de gestió de contractes i convenis, coordinat per la secció R+D+I Contractada i per la secció 
d’Innovació i Valorització en el cas dels 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 és el cas, 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. 
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Els principals resultats de l’anualitat 2021 es resumeixen en la taula següent:  

Tipus de contracte Nombre 
iniciades  

Import  
iniciades 

Nombre  
actives 

Investigació 148 3.754.492 € 320 

R+D de col·laboració 2 1.000 € 14 

Assessorament i suport tecnològic 414 3.035.217 € 619 

Serveis 344 3.899.990 € 429 

Col·laboració 116 1.715.701 € 284 

Formació 279 552.746 € 407 

Contracte de llicència/cessió 27 68.714 € 132 

Donació 11 11.820 € 15 

Conveni marc 17 380.000 € 27 

Acord cotitularitat i explotació conjunta 16 0 € 157 

Acord de confidencialitat 54 0 € 109 

Acord de transferència de material – cessió 34 23.493 € 136 

Càtedres institucionals 41 1.545.000 € 63 

Altres contractes 47 2.778.500 € 153 

Total 1.550 17.766.673 € 2.865 

L’origen dels fons d’aquest tipus d’accions que per a l’anualitat 2021 es resumeixen a continuació: 

 Contractes iniciats Contractes actius 

Origen dels fons Nombre 
empreses 

Nombre 
contractes Import Nombre  

empreses 
Nombre  

contractes 
Empreses privades 516 1.030 7.284.359 € 956 1.917 
Administració general de 
l’estat 6 7 2.117.707 € 13 16 

Administració autonòmica 23 101 3.842.031 € 38 141 

Administració local 33 60 1.585.860 € 43 78 

Altres entitats públiques 103 352 2.936.716 € 170 713 

Total 681 1.550 17.766.673 € 1.220 2.865 

Gestió de l’oferta científica i tecnològica (OCT) i 
dinamització de la col·laboració amb l’entorn 

socioeconòmic 
La secció  d’Innovació i Valorització, 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 
d’investigació, desenvolupa les tasques següents: 

– Gestió de la propietat industrial i intel·lectual de la UV. 

– Valorització i transferència de resultats d’investigació.  

– Assessorament i suport en la creació d’empreses derivades (spin-off) de la investigació de la 
UV. 
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– 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 d’investigació de la UV. 

– Dinamització de la col·laboració dels grups d’investigació 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 2021 es presenten a continuació: 

Patents1  Nombre 
Sol·licituds de patent prioritària (nacionals)  23 

Sol·licituds d’extensió internacional (PCT) 14 

Patents concedides per l’OEPM 7 

Patents concedides per l’OEP 5 

Patents concedides per la USPTO  7 

Cartera de patents (patents vigents) 218 

Ofertes i demandes tecnològiques   
Ofertes tecnològiques de resultats i capacitats 25 

Demandes tecnològiques ateses 6 

Empreses derivades (spin-off) de la UV   
Assessorament a noves iniciatives empresarials 9 

Empreses reconegudes en actiu 17 

Empreses en què participa la UV  3 
1   PCT: Patent Cooperation Treaty, OEPM: Oficina Espanyola de Patents i Marques, OEP: Oficina Europea de 

Patents, USPTO: United States Patent and Trademark Office. 

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

Concepte Nombre 
iniciades  

Import 
iniciades1 

Nombre 
actives 

Accions d’investigació subvencionades 56 8.294.485 € 166 
Programa propi d’ajudes a la investigació i la 
transferència 33 136.259 € 33 

Altres accions del Vicerectorat d’Innovació i 
Transferència 3 890.000 € 3 

Contractes/convenis (art. 83 LOU i altres, incl. 
llicències) 1.550 17.766.673 € 2.865 

Total 1.642 27.087.417 € 3.067 

1  Import total (que inclou tota la durada de l’acció) subvencionat o contractat. Aplicable a totes les taules de 
l’apartat. 
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3.2.6. 
Unitat de Cultura Científica i de la 

Innovació 
Amb la Unitat de Cultura Científica i de la Innovació, 
la Universitat de València afronta el repte de la 
divulgació i la comunicació científica com una de les 
seues principals prioritats, partint de la base que la 
transferència de la recerca de la institució a la 
societat no és tan sols un factor de creixement de la 

ciència, sinó que és una necessitat social, una 
aportació al creixement del nivell 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. Amb motiu del centenari de la Junta d’Ampliació d’Estudis i 
Investigacions Científiques, el govern declarà l’any 2007 l’Any de la Ciència. La pretensió d’aquesta 
declaració era ser el marc de referència per al desplegament d’iniciatives i activitats orientades a 
transmetre a la societat, i especialment al públic més jove, que la ciència, en tots els seus aspectes, 
constitueix un element essencial i imprescindible de la vida quotidiana. A partir d’aquest moment, es 
va crear la Unitat de Cultura Científica i de la Innovació de la Universitat de València (UCC+I), que 
des d’aleshores ha renovat ininterrompudament la seua acreditació com a membre de la xarxa 
d’UCC+I COMCIRED de la Fundació Espanyola per a la Ciència i la Tecnologia (FECIT) com a entitat 
dinamitzadora en la transmissió de la ciència, la tecnologia i la innovació des d’una perspectiva 
divulgativa i oberta a la ciutadania.  

Les UCC+I tenen com a missió traslladar i fer comprensible a la societat el valor del coneixement amb 
l’objectiu d’incrementar tant la cultura científica de la ciutadania com el seu interès per la ciència, la 
tecnologia i la innovació. Aquests objectius es compleixen gràcies a un ampli ventall d’activitats que 
van des de la comunicació de la recerca universitària fins a l’organització d’activitats dirigides a 
públics específics i generals. 

Les activitats que realitza la UCC+I de la Universitat de València s’enquadren en quatre eixos 
fonamentals d’actuació: la divulgació científica, la comunicació de la ciència, la formació en 
comunicació i la investigació en comunicació científica. Així, les línies d’actuació són molt variades i 
impliquen la col·laboració de diferents departaments, centres, instituts, serveis i unitats de la institució, 
així com d’altres organitzacions, consistoris, entitats privades locals i nacionals, i les universitats.  

Les activitats de divulgació científica tenen per objectiu augmentar la cultura científica de la societat i 
fomentar les vocacions científiques entre l’estudiantat preuniversitari. Durant l’any 2021, la UCC+I ha 
desplegat i ampliat les seues accions mitjançant diferents tipus d’iniciatives, per complir els seus 
objectius bàsics de transmissió de coneixements científics, de promoció de les vocacions científiques 
i de difusió dels resultats de la recerca realitzada pel personal investigador de la Universitat de 
València.  

Algunes de les activitats realitzades durant el 2021: Estimulant les vocacions científiques, 
conferències a centres d’educació secundària i de batxillerat, centres de cultura, ajuntaments, etc.; 
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Rutes matemàtiques, itineraris matemàtics per la ciutat; Tallers didàctics: matemàtiques, 
astronomia, química, arqueologia, etc.; Bars de ciència: diàlegs del personal investigador amb la 
ciutadania en diverses cafeteries de la ciutat; Matinals, jornades d’actualització per al professorat de 
secundària i de batxillerat: d’evolució, d’història de la ciència, matemàtiques sobre el canvi climàtic; 
convocatòries de premis: Premi Europeu de Divulgació Científica Estudi General; commemoració 
d’efemèrides, com el Dia de Darwin; Publicacions: Oxigen  i Ilustrando la evolución humana (en les 
col·leccions “Sense Fronteres” i “Sin Fronteras”); Cicles de conferències: premis Nobel; la IV Nit 
Europea de les Investigadores, etc. 

Per a garantir la viabilitat i sostenibilitat dels seus objectius, la UCC+I té la col·laboració de diferents 
institucions públiques i privades, així com diverses fonts de finançament, entre les quals cal destacar 
les subvencions de cofinançament de la FECIT per a projectes de divulgació i comunicació científica, i 
del Ministeri de Ciència i Innovació per a contractes de garantia juvenil. Les activitats realitzades 
formen part d’una programació continuada que es desplega al llarg de tot l’any i que és possible 
gràcies a 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 Ciutat de les Arts i les 
Ciències, la Conselleria d’Innovació, Universitats, Ciència i S. Digital, la Fundació per al Foment de la 
Investigació Sanitària i Biomèdica (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 la Federació Valenciana de Divulgació Científica o l’associació cultural Nautilus de 
Port de Sagunt. 

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 que es realitza a la Universitat de València, la consolidació de 
les xarxes socials de la unitat i l’increment de la visibilitat de les activitats de divulgació. 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 tant del 
nombre de visites a la web www.uv.es/cdciencia, com dels seguidors en Twitter i Facebook. 

Cal assenyalar que la programació que desplega tot l’any la UCC+I, els productes realitzats i les 
audiències aconseguides mostren que s’estimen coberts, en un alt grau d’acompliment, els objectius 
de les accions que du a terme, tant pel que fa a la participació com a la incidència obtinguda.  

A més, aquesta unitat ha format part de la comissió permanent del grup de divulgació i cultura 
científica de la CRUE que ha elaborat la Guia de valoració de l’activitat de divulgació científica del 
personal acadèmic i investigador. 

Per acabar, cal assenyalar que el treball de la Unitat de Cultura Científica i de la Innovació de la 
Universitat de València ha estat guardonat amb el premi del Consell Social 2019, que reconeix la 
millora i la innovació en la gestió universitària i les bones pràctiques administratives. 
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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 2021. 

Concepte Total 
Nombre d’activitats de divulgació científica 94 

Nombre d’activitats de comunicació científica (notes de premsa) 175 

Nombre de projectes europeus en què col·labora 2 
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3.2.7. 
Unitat de Suport als Instituts 

Universitaris de Tarongers 
La Unitat de Suport als Instituts (USI) dels 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 dels 
Tarongers. 

L’USI dels 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 que hi havia al campus dels 

Tarongers. En l’actualitat, dona suport a un total de 
nou instituts d’investigació i a una ERI, i la seua seu 
es troba des de l’any 2017 al mateix edifici que 
l’INTRAS, últim dels instituts adscrits a la unitat. 

L’activitat de l’USI dels 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 dels Tarongers al llarg de 
l’exercici 2021 han estat les que segueixen: 

Gestió econòmica i pressupostària dels instituts i ERI 
adscrits 

– Execució dels pressupostos ordinaris i d’investigació incorporats a cada institut i ERI l’any 2021.

– 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.

– Gestió de despeses relacionades amb els actes de lectura de tesis doctorals (assistències i
despeses de viatge dels membres del tribunal).

Suport administratiu als instituts i ERI adscrits 
– Atenció als òrgans col·legiats i unipersonals dels instituts.

– Suport administratiu en els processos electorals per a la renovació dels òrgans.
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– Gestió d’altes i baixes de membres dels instituts i ERI. 

– Elaboració de la memòria d’investigació de 2020. 

– 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 quatre 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 a la Universitat o actuacions encaminades a reduir els riscos del 
personal en l’ús de les instal·lacions. 

– La implementació, el seguiment i el control de mesures destinades a evitar la propagació de la 
covid a les nostres instal·lacions, d’acord amb les instruccions rebudes de la Gerència i el 
Servei de Prevenció i Medi Ambient en funció d'evolució de la pandèmia al llarg de tot l'any. 

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

Suport al Laboratori d’Investigació en Economia Experimental (LINNEX)  
EL LINEEX és un laboratori d’investigació experimental. Amb 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 dona 
el suport economicoadministratiu necessari per a fer les liquidacions als subjectes per la seua 
participació en els experiments. Al llarg del 2021 han passat prop de 3.200 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 2021. 

Concepte Dones Homes Total 
Pressupost gestionat l’any 2021 - - 3.913.685,62 € 

Claus específiques vigents l’any 2021 - - 526 

Jornades, congressos i seminaris - - 105 

PDI total adscrit a instituts1 107 119 226 

PAS adscrit a l’USI dels Tarongers 22 5 27 

Convocatòries contractació personal proj. investigació  - - 33 

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

Tesis doctorals llegides l’any 2021 19 8 27 

Sessions experimentals del LINEEX l’any 2021 - - 114 
1 En aquest apartat no s'inclou el personal investigador en formació ni el personal tècnic vinculat a convenis i 

projectes. La xifra total d'aquest personal s'acosta als 85. 

3.2.7. 109

Informe de gestió 2021



110

Universitat de València



3.2.8. 
Unitat de Suport als Instituts 

Universitaris de Paterna
La Unitat de Suport dels Instituts de Paterna 
desenvolupa la seua tasca en l’àrea acadèmica del 
PCUV i presta els seus 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 de 1990, un institut mixt, CSIC-UV (IFIC), 
fundat l’any 1950, i l’Observatori Astronòmic, fundat 
l’any 1909. El PCUV es va inaugurar en 2009. 

Tots aquests centres ocupen un espai construït de 
33.000 metres quadrats, en un espai exterior de 
30.000 metres aproximadament, al municipi de 
Paterna. En 2015 es va crear l’Institut d’Investigació 
de Reconeixement Molecular i Desenvolupament 
(IDM) i en 2020 l’Institut de Biotecnologia i 
Biomedicina (BIOTECMED), ambdós al Campus de 
Burjassot, però adscrits a aquesta unitat. En 2017 es 
va crear l’I2SySBIO com a centre mixt entre el CSIC 
i la UV. 

Està vinculada, lògicament, a la successiva creació i 
instal·lació dels diferents instituts d’investigació en un 
espai comú, al campus de Paterna. 

L’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 es va instal·lar, provisionalment, a 
l’edifici principal.  L’any 2005 s’acaba la construcció 
de l’edifici que albergarà l’últim institut creat, l’Institut 
de Ciència Molecular; posteriorment, l’Edifici de 
Capçalera, edifici dedicat als serveis generals del 
Campus, on l’USI s’ubicarà definitivament l’any 2007. 

La missió és donar suport administratiu als instituts 
d’investigació i altres centres de l’àrea acadèmica del 
PCUV. La seua gestió està centrada principalment 
en l’àrea d’investigació: gestió de projectes i 
convenis, organització i gestió de congressos, 
jornades, conferències, convocatòries i personal 
d’investigació. També actua com a Unitat Gestió dels 
Edificis del Campus de Paterna. 

Principals resultats de la gestió ordinària 

Gestió econòmica i pressupostària dels instituts, ERI i 
centres adscrits 

– Execució dels pressupostos 2021 dels 8 Instituts d’Investigació, la ERI IPL i l’OAUV (ordinari ,
FIU i els projectes i convenis d’investigació vigents), d’acord amb el REP_2021 i les instruccions
de Gerència o circulars de gestió dels Serveis de Comptabilitat i Pressupost, Gestió de la
Investigació i Contractació Administrativa corresponents.

– Col·laboració amb els investigadors per a l’elaboració correcta i l’enviament dels informes finals
o d’anualitat dels projectes d’investigació corresponents a 2020, així com per a facilitar la
documentació requerida per auditories externes, d’acord amb les normes del Servei de Gestió
de la Investigació, o per auditories internes, a petició de l’Oficina de Control Intern.
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Suport administratiu a instituts, ERI i centres adscrits 
– Atenció als òrgans dels instituts d’investigació: consell i director. 

– Gestió de membres instituts d´investigació: altes, baixes. 

– Revisió i enviament de la memòria d’investigació corresponent a l’any 2020. 

– Col·laboració amb l’organització i gestió de jornades, conferències i congressos. 

– Gestió del PAS d’administració general adscrit a la USI: gestió de la dedicació horària. 
Petició nomenaments d’interins per a vacants, substitucions, acumulació de tasques o de 
programa. Altes i baixes d’usuaris en SICUV i LICITA i aplicacions de gestió electrònica (adreça 
institucional, tauler, bústia, valisa electrònica), llista de correu PAS_USI i accés a disc 
institucional compartit. 

– Gestió del PAS d’administració especial adscrit als instituts: gestió de la dedicació horària, 
altes i baixes d’usuaris en accés a disc del STM, SPMA, llista correu PAS instituts.  

– Gestió horària del personal d’investigació contractat (cap VI). 

– Gestió de la superllista de correu parc_cientific@uv.es. 

– Gestió electrònica: informació als directors dels instituts i divulgació general entre el personal 
adscrit als instituts d’investigació dels projectes de la UV en aquesta matèria: portafirmes i 
xarxafirma, registre electrònic, funcions de l’Oficina d’Assistència en Matèria de Registre núm. 
27, canvi en el sistema de control d’accessos a edificis i pàrquings 

– Actualització de la pàgina web de la Unitat de Suport als Instituts d’Investigació 
Burjassot-Paterna. 

Gestió i manteniment d’edificis i instal·lacions 
– Proposta i execució del pressupost de 2021 dels edificis dels instituts de Paterna, orgànica 

2390100000.  

– Proposta i execució del pressupost 2021 corresponent a l’hivernacle i el CECT, orgànica. 
2390400000. 

– Peticions al Servei Tècnic i de Manteniment d’accions finançades amb càrrec al RAM_2021. 

– Declaració de sinistres a l’empresa asseguradora RC (Segurcaixa Adeslas) i TR (Liberty). 

– Funcions pròpies de l’òrgan responsable de contractació dels serveis de neteja, 
manteniment, seguretat, informació, accessos i cafeteria.  

– Coordinació amb el delegat del PCUV per a l’execució dels contractes de subministraments 
als nous espais d’instituts d’investigació situats en l’àrea empresarial del PCUV. 

– Organització i informació als instituts dels serveis mínims i accés a les instal·lacions en períodes 
vacacionals de falles, setmana santa i estiu de 2021. 

– Informació als instituts de les novetats de 2021 en matèria de coordinació empresarial i accés 
a cobertes d’edificis, d’acord amb el Servei de Prevenció i Medi Ambient. 

– Actualització dels equips d’emergència del pla d’autoprotecció dels instituts d’investigació 
de Paterna (nou director ICMUV,PCUV). 
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Reforçament de l’organigrama de PAS amb interins de 
programa 

Si al maig de 2016 es va incorporar nou personal administratiu a l’organigrama de l’USI com a 
conseqüència de la modificació de l’RLT 1/2015 (increment de cinc places d’administratiu i una  de 
cap d’unitat), en 2017 es van incorporar quatre administratius interins de programa als instituts: 
ICMoL, I2SySBIO, ICMUV, ICBiBE. En 2018 es van demanar dos FIP més amb destinació a 
BIOTECMED/IDM, incorporats finalment al gener de 2019. Al llarg de 2019 es varen incorporar 
quatre FP més dins del programa de suport als instituts amb destinació a ICMOL,IPL, CIDE, USI-
GDH. En novembre 2021 es va aprovar un nou programa de suport als instituts d’investigació 
de la UV que manté deu funcionaris de programa adscrits a la USI de Paterna  

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

– EXPOCIÈNCIA. L’any 2021 es va celebrar virtualment a causa de la situació creada per la 
COVID-19. 

– CAMPUS CIENTÍFIC D’ESTIU (VLC Campus). No es va celebrar a causa de la situació creada 
per la COVID-19. 

Magnituds destacades de la gestió ordinària 
En la taula següent es detallen una sèrie d’indicadors que pretenen mostrar l’evolució de l’activitat de 
la unitat durant l’any 2021. 

 

Concepte Total 
Pressupostos vuit INSTITUTS, ERI IPL i OAUV   

Import inicial i modificacions 40.063.023,35 € 

Import executat 15.280.490,05 € 

Pressupost EDIFICIS dels instituts d’investigació  

Import inicial i modificacions 2.628.036,65 € 

Import executat 2.105.393,91 € 

Import tramitat per caixa fixa – Instituts, ERI i USI 354.548,58 € 
Nre. claus específiques vigents 2021 – instituts, 
ERI i OAUV 562 

Nre. pressuposts aprovats per RAM/2021, 
a petició USI 15 
1 Import pressuposts aprovats per RAM/2021, 
a petició USI (amb IVA)  

233.488,66 € 

Nre. sinistres declarats a l’asseguradora de la UV, 
( 1 TR LIBERTY MUTUAL) 1 

Nre. actes celebrats a la sala d’actes de l’edifici 
de capçalera 121 

Nre. actes celebrats a la sala de juntes de l’edifici 
de capçalera 91 

3.2.8. 113

Informe de gestió 2021



2 Nre. edificis del campus de Paterna                        10 

Superfície (m2 construïts)  
3 Instituts i ERI  33.413,29 m2 

Urbanització 30.978 m2 
4    Laboratoris  6.811,88 m2 

 

Personal Dones Homes Total 
5 PDI adscrit a instituts (PDI, PID, PIND, PIF, PS)   321 500 821 
6 PAS AG adscrit a plantilla USI                               11 7 18 

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

PAS AG contractat indefinit (ICMUV/ERI IPL) 2 - 2 
1 OBRES MENORS finançades amb càrrec al pressupost RAM_2021 del Vicerectorat d’Economia i 

Infraestructures, adjudicades a l’empara de l’acord marc 2018-OB007, signat el 21 de desembre de 2018, de 
les quals cal destacar:  

- Repintada de la senyalització horitzontal dels pàrquings 
- Millores en la climatització de l’edifici de l’ICMoL 
- Adequació d’espais dels instituts d’investigació ICMoL i I2SySBIO i de l’ERI IPL amb motiu del trasllat de 

personal de l’ERI a la quarta planta de l’edifici 4 del PCUV. 
- Substitució de la majoria de les càmeres que integren el CCTV dels instituts d’investigació de Paterna per 

càmeres IP d’alta resolució connectades mitjançant la xarxa informàtica. 

2 EDIFICIS: capçalera, ICMoL, principal, contenidor 1 (ICMUV / ICBiBE), contenidor 2 (IRTIC), cafeteria, 
Nau exp. IFIC, Edif.4 PCUV (I2SySBIO / ERI IPL), Edif.1 PCUV (IFIMED / ICMoL), Ares dels Oms. (OAUV) 

3 Inclosos els metres construïts a l’edifici 4 i l’ampliació de l’edifici 1 del PCUV. 
4 Inclosos els metres de laboratoris de l’edifici SysBIO, de l’ICMOL i IFIMED en l’ampliació de l’edifici 1 del 

PCUV. 
5 D’acord amb la instrucció de Gerència 5/2019, tot el personal investigador contractat (Ramón y Cajal, Juan 

de la Cierva, VALi+d, FPI, FPU, atracció de talents, etc.) ha de fitxar la seua jornada laboral. Durant 2021, la 
Unitat de Suport als Instituts de Paterna gestionà la dedicació horària d’aproximadament 580 treballadors 
pertanyents a aquest col·lectiu. 

6 Aquestes dades recullen l’ampliació de plantilla de l’USI que es va fer a conseqüència de la modificació de 
l’RLT 1/2015 (increment de cinc places d’administratiu i d’una de cap d’unitat) i del personal funcionari de 
consergeria. No inclou els actuals deu interins de programa (FP), ni els contractats per acumulació de tasques 
(FA). 
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3.3.
Àmbit de la vida 
de campus i 
participació

1. Servei d’Esports
2. Servei de Cultura Universitària
3. Servei de Publicacions
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3.3.1. 
Servei d’Esports 

El Servei d’Esports (SE) 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 (estudiantat, PAS i PDI), 
encara que en moltes de les seues activitats poden 
participar persones de fora de la Universitat 
mitjançant el pagament de les taxes establertes. Les 

activitats fisicoesportives es programen cada curs 
acadèmic. 

Cal indicar que les circumstàncies especials 
originades per la crisis sanitària causada per la 
pandèmia COVID-19 han condicionat i fins i tot 
impedit la pràctica d’activitats fisicoesportives, tant 
per confinament com per les limitacions dictades per 
la Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública. 

Principals resultats de la gestió ordinària 

Àrea d’Activitats 
L’Àrea d’Activitats té l’objectiu principal d’acostar la pràctica de l’exercici físic a tots els membres de la 
comunitat universitària i també als seus familiars i fins i tot a usuaris i usuàries externs per a mantenir-
se en forma i gaudir dels beneficis que aporta la realització de l’exercici físic. L’oferta es dona en dos 
quadrimestres i a l’estiu; en les activitats de tenis i pàdel es dona per mesos o cursets. S’hi han inscrit 
un total de 8.698 usuaris. 

Activitats quadrimestrals 
Les activitats es divideixen en dos quadrimestres. Els usuaris poden apuntar-s’hi en qualsevol dels 
quadrimestres o en els dos. En el curs 2020-21 s’han matriculat 2.968 persones (2.205 dones i 763 
homes). Les tres activitats quadrimestrals amb més inscrits durant el curs 2020-2021 han estat: 
musculació (437), pilates (360), seguida de la de ioga (220). 

Activitats per cursets 
Aquest tipus d’activitat correspon al tenis i al pàdel. La programació de tenis consisteix en cursos de 
vuit hores de classe amb quatre-set alumnes. En el curs 2020-21, el total de participants en els cursets 
de tenis va ser de 1.385, i en el de pàdel, de 2.317. 

Activitats de la Nau Gran 
Són activitats dirigides i adequades a les persones matriculades en la Nau Gran. Únicament s’ha 
pogut oferir l’activitat taitxí, amb un total de 89 participants (64 dones i 25 homes). 

Escoles infantils 
Igual que els anys anteriors, han continuat funcionant les escoles infantils, dirigides als fills del PDI i del 
PAS d’edats compreses entre els 4 i els 16 anys. Tenen 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 curs, les activitats 
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que s’hi han impartit han estat: tenis, judo i patinatge. En el curs 2020-21, el total de xiquets i xiquetes 
que van participar en els cursets va ser de 1.980 en tenis, 22 en judo i 26 en patinatge. 

Activitats d’estiu 
Durant el curs 2020-21, la situació creada per la pandèmia COVID-19 sols ha  permès realitzar activitats 
d’estiu puntuals, amb la matriculació de 27 persones (9 dones i 18 homes). 

Activitats extraordinàries  
Durant el curs 2020-21, la situació creada per la pandèmia COVID-19 sol ha permès realitzar una 
activitat extraordinària: el Festival de Flamenc, amb 53 inscrits, 51 dones i 2 homes. 

Àrea de Formació, Comunicació i Protocol 
L’Àrea de Formació, Comunicació i Protocol és la responsable de l’organització i la gestió de les 
activitats del SE en l’àmbit de la formació, la comunicació i el protocol en els diversos campus de la 
Universitat.  

Formació 
La Subàrea de Formació s’encarrega d’oferir anualment cursos de tot tipus relacionats amb l’activitat 
física i l’esport que poden donar crèdits ECTS o el simple certificat. Aquests cursos, que certifica la 
Universitat, els poden convalidar els alumnes com a cursos de formació o titulacions federatives, tallers, 
congressos, clínics i conferències relacionades amb les ciències de l’activitat física i l’esport.  

Durant el curs 2020-21, la situació creada per la pandèmia COVID-19 sols ha  permès realitzar dos 
cursos de voluntariat esportiu: el Voluntariat per a la Marató, amb 2 alumnes (2 dones), però per contra, 
la pandèmia ha propiciat la col·laboració amb la Fundació Esportiva Municipal de l'Ajuntament de 
València per a la formació de voluntaris responsables d'instal·lacions esportives en la implantació de 
les mesures COVID, amb 4 cursos amb 114 inscrits (42 dones i 72 homes). 

Comunicació 
L’Àrea és la responsable de la difusió pels mitjans de comunicació (diaris, revistes, suplements 
especialitzats, emissores de ràdio i televisió, agències de notícies, mitjans digitals) de totes les activitats 
i projectes d’interès públic de caràcter esportiu, acadèmic o institucional relacionats amb el SE. 

Durant el curs 2020-21 la situació creada per la pandèmia COVID-19 no ha permès realitzar moltes de 
les tasques que l’àrea desenvolupava.  

Àrea de Competicions 
L’Àrea de Competicions és la responsable de l’organització i la coordinació de tota l’activitat esportiva 
competitiva de la Universitat de Valencia, a més dels programes complementaris per a la consecució 
de les seues metes. Té l’objectiu principal de 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 crear 
els valors positius 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 contribueix a potenciar la dimensió educativa dels programes que s’ofereixen. 
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Competició interna 
La competició interna té l’objectiu principal de promoure la participació de tots els membres de la 
comunitat universitària en les diferents modalitats esportives, col·lectives i individuals. 

Escoles esportives 
Des de l’Àrea de Competicions, també es gestionen les escoles esportives, que són pràctiques 
esportives de les modalitats competitives en què participa la Universitat de València. 

En el curs 2020-2021 van participar 422 esportistes (182 dones i 240 homes) en un total de 19 escoles. 
La situació creada per la pandèmia COVID y les diverses resolucions de la Conselleria de Sanitat 
Universal i Salut Pública van obligar a cancel·lar les escoles esportives del segon quadrimestre. 

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, perquè molts dels esportistes individuals accedeixen als CEU per mitjà d’unes 
marques mínimes, i la resta, segons el criteri de les universitats. En els Campionats Autonòmics 2020-
2021, la Universitat de València va guanyar 62 medalles d’or, 38 de plata i 27 de bronze. Cal afegir que 
la pandèmia ha impedit celebrar tots els campionats programats. 

Campionat d’Espanya Universitari (CEU) 
El Consell Superior d’Esports convoca anualment els Campionats d’Espanya Universitaris. Així, es 
publica una normativa general i tècnica i s’estableixen 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. 

La pandèmia COVID-19 ha impedit celebrar alguns dels Campionats d’Espanya Universitaris del curs 
2020-2021, però sí es van poder dur-ne a terme uns altres, un total de 14 modalitats esportives tant 
d’esports d’equip com d’esports individuals, i s’hi va obtenir un total de 12 medalles. 

Campionats de les Universitats Europees (EUSA) 
El Comitè Espanyol d’Esport Universitari, com a membre de l’Associació Europea d’Esport Universitari, 
va fer oficial aquest curs acadèmic, per mitjà d’una circular tramesa a totes les universitats pertanyents 
al CEEU, la possibilitat de participar en els Campionats Universitaris Europeus per a les universitats 
que quedaren en primer o segon lloc en els Campionats d’Espanya Universitaris.  

La pandèmia COVID-19 ha impedit celebrar els Campionats de les Universitats Europees del curs 2020-
2021. 

Altres activitats universitàries internacionals 
La pandèmia COVID-19 ha impedit celebrar altres activitats universitàries internacionals durant el curs 
2020-2021. 

Programa d’ajudes als esportistes de la Universitat de València 
L’objectiu general del Programa d’ajuda als i les esportistes d’elit de la Universitat de València és donar 
suport als i les esportistes de nivell que pertanyen a la Universitat de València que estiguen matriculats 
en la Universitat en el curs en què es convoquen les ajudes, per tal que puguen compatibilitzar els 
estudis universitaris amb la pràctica esportiva. Aquest objectiu s’ha acomplert mitjançant la concessió 
d’unes ajudes econòmiques, acadèmiques i esportives a les quals han pogut accedir tots els i les 
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esportistes d’elit que complien els requisits establerts per a aquest curs, així com els esportistes que 
participen en els campionats universitaris. 

En el curs 2020-2021 s’han concedit ajudes a 365 esportistes: 189 dones i 176 homes. La distribució 
en els diferents nivells del programa va ser la següent: 

– 20 estudiants amb matricula gratuïta, més 350 €, més ajuda acadèmica esportiva. 

– 286 estudiants amb 350 €, més ajuda acadèmica esportiva. 

– 59 estudiants amb ajuda acadèmica esportiva. 

Altres programes 

Gabinet de Suport a l’Esportista (GSE) 
El GSE ofereix els seus serveis en cinc àrees: Àrea Mèdica i d’Infermeria, Àrea de Fisioteràpia, Àrea 
de Psicologia, Àrea d’Educació Física i Àrea de Dietètica i Nutrició. Durant el curs 2020-2021 va tenir 
un total de 2.141 persones 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 2020-2021, l’activitat del programa d’esport adaptat es va dirigir 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 en la Unitat per a la Integració de Persones 
amb Discapacitat. 

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

– 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 SE. 

– Gestió de convenis específics amb diferents entitats que promouen i fomenten l’activitat física 
i l’esport adaptat. 

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

Programa de pràctiques 
Durant el curs 2020-2021, el Servei d’Esports ha acollit estudiantat en pràctiques de diferents àrees de 
coneixement. 

L’oferta es dirigeix a qualsevol de les modalitats de pràctiques: voluntàries, integrades, Leonardo, 
Erasmus Plus, etc. La formació s’ha desenvolupat sota la supervisió del tutor o tutora d’empresa i dels 
instructors/es. 

Les pràctiques són una proposta per a la formació contínua i un camí per a tractar d’accelerar la inserció 
professional de l’estudiantat. El programa de pràctiques en el SE permet a l’estudiantat de les famílies 
professionals i àrees de coneixement vinculades a la indústria de l’esport, complementar la formació 
teòrica adquirida durant la seua formació, amb la formació pràctica. 

En els diferents programes del Servei d’Esports en cada curs s’estudia, en funció de la situació dels 
col·lectius interessats, la viabilitat d’incorporar estudiantat en pràctiques de diferents centres educatius, 
tant de formació professional com universitària. Durant el curs 2020-2021 van gaudir del programa 13 
estudiants i 9 estudiantes. 
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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 169 1.266 1.435 

Escoles esportives 182 240 422 

Campionat Autonòmic Esport Universitari 232 237 469 

Campionat d’Espanya Universitari 123 75 198 

Campionats Internacionals Universitaris - - - 

Palmarès de la Universitat de València    

Campionat Autonòmic d’Esport Universitari 2020-2021    

Medalles d’or individuals  - - 62 

Medalles de plata individuals  - - 38 

Medalles de bronze individuals  - - 27 

Medalles d’or per equips  2 2 4 

Medalles de plata per equips  4 3 7 

Campionat d’Espanya Universitari 2021  - - - 

Medalles d’or individuals  2 1 3 

Medalles de plata individuals  2 2 4 

Medalles de bronze individuals  - 3 3 

Medalles d’or per equips  - - - 

Medalles de plata per equips  1 1 2 
Campionats Internacionals Universitaris 2021 (no es van 
celebrar) - - - 

Nombre d’inscripcions en les activitats esportives de la 
UV 4.943 3.755 8.698 

Nombre d’inscripcions per tipus d’alumne: interns - - 4.906 

Nombre d’inscripcions per tipus d’alumne: externs - - 3.822 

Nombre d’inscripcions en les escoles esportives 182 240 422 

Nombre d’inscripcions per tipus d’alumne: interns - - 324 

Nombre d’inscripcions per tipus d’alumne: externs - - 98 

Nombre d’inscripcions en cursos de formació - - - 

Participants en actes esportius - - - 

Participants en programes específics    

Nombre d’assistències del Gabinet de Suport a l’Esportista 1.532 609 2.141 

Atenció i assessorament d’estudiants discapacitats 3 8 11 

Nombre d’alumnes en programa de pràctiques 9 13 22 

Programa voluntariat esportiu 44 72 116 

Programa d’ajudes esportistes UV 189 176 365 
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3.3.2. 
Servei de Cultura Universitària 

El Servei de Cultura Universitària ha de 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. També promou i realitza activitats de 
difusió i divulgació dels coneixements, la ciència i la 
cultura. 

Principals resultats de la gestió ordinària 
El Servei de Cultura Universitària ha desenvolupat durant el curs acadèmic 2020/2021 una programació 
ben àmplia i diversa al Centre Cultural La Nau, mitjançant les seues aules culturals. Activitats com ara 
exposicions, concerts, arts escèniques i debats, es van donar cita amb l’assistència d’un públic 
nombrós.  

D’altra banda, i en compliment dels objectius estratègics de l'equip de govern, s'ha implantat el 
programa Cultura als Campus. Posar en pràctica la proposta cultural als nostres campus ha estat un 
repte que s'ha pogut dur a terme amb la complicitat dels equips deganals. Una programació ben 
assortida de concerts a Burjassot, performances a Tarongers i arts escèniques a Blasco Ibáñez són 
exponents d’aquesta programació, la qual s'acompanya, a més, d'exposicions itinerants als vestíbuls 
dels centres, cicles de cinema i conferències i debats.  

A més d’aquestes propostes, s’han dut a terme dues iniciatives en format de convocatòries a fi 
d’incentivar la participació del nostre col·lectiu d’estudiants en la programació cultural:  Activa Cultural i 
Activa Música. La primera d’aquestes iniciatives, adreçada exclusivament a l’alumnat, està destinada a 
premiar les millors propostes de reflexió crítica i social a través de manifestacions artístiques. La 
segona, adreçada a tota la comunitat universitària, premia les millors ofertes musicals que es van donar 
cita en forma de recital al Centre Cultural La Nau 

Durant aquest curs acadèmic hem aconseguit superar la dificultat de gestionar en pandèmia, i també 
hem crescut en propostes i atenció al públic. Així, el Festival Serenates va tornar a ser presencial al 
juny de 2021, en el qual vam tenir la sort de comptar amb Pablo Milanés, entre altres participants. 

D’altra banda, al Servei de Cultura Universitària s’ha incorporat l’anterior Servei d’Extensió, el qual es 
troba immers en una reestructuració de la seua oferta d’activitats d’extensió universitària. Aquesta ha 
estat orientada principalment al desenvolupament del currículum complementari i la promoció de la 
innovació i la creativitat entre l’alumnat. Malauradament, el confinament produït per la covid-19 ha 
suposat la minoració de les xifres de cursos i d’estudiants matriculats. 

El programa universitari per a persones majors de 55 anys, La Nau Gran, ja consolidat a la Universitat 
i a la ciutat de València com un dels referents de la formació al llarg de la vida de qualitat, ha demostrat 
la capacitat d'adaptació tant de l'alumnat com de l'equip docent i de gestió en una nova organització 
que ha suposat la paralització temporal dels itineraris i l’adaptació de La Nau Gran en Obert, que ha 
esdevingut La Nau Gran en Transició (cursos monogràfics exclusivament en línia). A més a més, la 
Passejada Saludable, que havia de realitzar-se a l’octubre de 2020, es va anul·lar. El programa va 
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organitzar activitats alternatives dinamitzadores com conferències en línia i  visites guiades a diferents 
museus de la ciutat de València. 

Magnituds destacades de la gestió ordinària 
En la taula següent figuren una sèrie d’indicadors que mostren l’activitat del Servei durant el curs 2020-
2021. 

Concepte Dones Homes   Total 
Activitats dirigides a potenciar la interacció entre la 
UV i la societat    

Nombre d’activitats  - - 180 

Nombre de participants en les activitats - - 8.133 
Índex de satisfacció dels participants 

(puntuació màxima 5) - - - 

Nombre de visites al portal cultural de la UV  
Nombre de visites a la pàgina web Cultura - - 297.333 

Índex d’assistència a activitats culturals   
Nombre d’assistents exposicions 21.942 22.996 44.938 

Nombre d’assistents Aula d’Arts Escèniques 902 629 1.531 

Nombre d’assistents Aula de Cinema 4.071 2.671 6.742 

Nombre d’assistents Aula de Música 3.101 2.094 5.195 

Nombre d’assistents Aula de Literatura 428 245 673 

Nombre d’assistents Acadèmia Pública 16 21 37 
Nombre assistents Escola Europea  

Pensament Lluís Vives 736 281 1.017 

Nombre d’assistents Aula de Còmic 119 173 292 
Nombre d’assistents Aula d’Història i  

Memòria Democràtica 435 304 739 

Nombre d’assistents Fòrum de Debats 102 79 181 

Escena Erasmus 17 18 35 

Claustre obert 158 133 291 

Observatori Cultural 3.837 3.155 6.992 

Nombre de visitants a centres culturals de la UV   
CM Rector Peset - - 1.097 

Jardí Botànic - - 4.168 

Centre cultural La Nau - - 54.607 
Nombre d’activitats i programes culturals 
internacionalitzats - - 37 

Activitats culturals orientades a promoure la 
responsabilitat social     

Volum d’activitats - - 194 

Nombre de participants en les activitats - - 6.123 

Índex de notorietat en línia de la UV    
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Concepte Dones Homes   Total 
Nombre visites pàgina web Cultura - - 297.993 

Seguidors Facebook (m’agrada) - - 19.186 

Twitter (seguidors) - - 12.700 

Instagram (followers) - - 5.920 

YouTube (subscriptors) - - 1.703 

Webinars La Nau (visualitzacions YouTube) - - 2.830 

València Thinks Global (visualitzacions YouTube) - - 5.476 

Comunicació i premsa en l’àrea de Cultura    
Convocatòries de premsa a mitjans a La Nau - - 24 

Notes de premsa realitzades - - 166 

Programació Agenda Cultural  - - 6.950 

Newsletter Cultural - - 315.140 

 

A continuació, s’indiquen amb més detall les activitats culturals del curs acadèmic 2020-2021: 

Activitats culturals 

Centre Cultural 
La Nau 

Jardí 
Botànic 

Col·legi Major 
Rector Peset Totals 

Ne. Assis- 
tents Ne. Assis- 

tents Ne. Assis- 
tents Ne. Assis- 

tents 
Actes acadèmics 3 154 0 0 0 0 3 154 
Congressos i jornades 19 700 0 0 1 38 20 738 
Conferències 27 667 8 680 2 19 37 1.366 
Debats / taules rodones 10 336 2 120 2 41 14 497 
Presentació de llibres i 
revistes 17 739 2 110 1 32 20 881 

Concerts 43 3.264 6 380 0 0 49 3.644 
Representació teatral / 
dansa 52 1.710 0 0 0 0 52 1.710 

Lectures i recitals 1 14 0 0 0 0 1 14 
Cinema 33 1.408 1 120 0 0 34 1.528 
Cursos / formació 11 140 12 192 17 259 40 591 
Seminaris 1 61 0 0 0 0 1 81 
Formació / tallers  13 233 0 0 0 0 13 233 
Exposicions / visites 
exposicions 16 43.006 9 1.350 1 582 26 44.938 
Visites guiades 
exposicions 7 665 0 0 4 33 11 698 

Itinerància exposicions 0 0 0 0 0 0 0 0 
Premis / tallers didàctics 4 107 5 50 0 0 9 157 
Visites guiades al centre 1 5 57 1.026 0 0 58 1.031 
Excursions 0 0 5 140 0 0 5 140 
Signatura de convenis 10 0 1 0 0 0 11 0 
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Activitats culturals 

Centre Cultural 
La Nau 

Jardí 
Botànic 

Col·legi Major 
Rector Peset Totals 

Ne. Assis- 
tents Ne. Assis- 

tents Ne. Assis- 
tents Ne. Assis- 

tents 
Col·laboracions externes 
Vicerectorat de Cultura 23 658 0 0 0 0 23 658 

Altres activitats 52 740 0 0 11 93 63 833 
Visitants J. Botànic 
(escolars) - -  3.174 - - - 3.174 

Visitants J. Botànic (no 
escolars) - -  67.748 - - - 67.748 

Activitats col·legials - - - - 3 39 3 39 

Totals 343 54.607 108 75.090 42 1.136 493 130.853 

 

En la taula següent figuren una sèrie d’indicadors que mostren l’activitat d’Extensió Universitària durant 
el curs 2020-2021: 

Concepte Dones Homes Total 
Nombre de cursos oferts de formació extracurricular i altres activitats - - 33 

Nombre d’alumnes de formació extracurricular:  85 88 173 

Altres activitats de formació extracurricular 315 192 507 
Accés a màsters oficials 6 5 11 

Grup de dansa 0 0 0 

Cursos zero 10 25 35 

Relacions de gènere 66 23 89 

Sostenibilitat 0 0 0 

Col·laboratoris UV 48 38 86 

Cursos biblioteques 185 101 286 

La Nau Gran    

Nau Gran en transició: nombre de cursos - - 128 

Nau Gran en Transició: nombre d’alumnes 639 444 11.083 

Nau Gran en Transició: nombre de matrícules - - 2.895 

Nombre de conferències - - 12 

Assistents a conferències 316 207 523 

Visites culturals - - 18 

Assistents visites culturals 148 47 195 
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3.3.3. 
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 té 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 va tenir, durant el 2021, una producció de 163 títols en paper, cosa que 
suposa un augment del 24% respecte de l’any anterior. D’aquesta producció editorial, 81 han estat 
produccions pròpies del Servei de Publicacions de la Universitat de València, entre llibres (67) i revistes 
(14); 64 corresponen a edicions de llibres i revistes de centres i departaments de la Universitat, i 18 a 
obres publicades en coedicions amb altres editorials, tant universitàries com privades. Si desgranem 
aquestes dades per llengües, la producció es divideix entre els 104 llibres editats en castellà, 47 en 
català i 12 en anglès. 

En aquest 2021 hem continuant avançant en el procés de digitalització de llibres, tant de fons antic, 
com de totes aquelles novetats que es van publicant a l’editorial; ja tenim més del 90% del nostre fons 
editorial digitalitzat. Actualment disposem d’uns 1.600 títols en suport electrònic. Igualment, s’ha 
treballat en la millora de la plataforma de gestió de llibres electrònics que ha permès augmentar el 
nombre de pàgines de venda de llibres digitals en les quals trobar els llibres de Publicacions de la 
Universitat de València, entre les quals destaquen Amazon, Casa del Libro, El Corte Inglés, Apple 
Books o Google Books, entre altres. 

Pel que fa a la impressió sota comanda (POD), també hem continuat augmentant el nombre 
d’exemplars disponibles en aquesta opció. En aquest sentit, actualment disposem de més de 1.000 
títols en POD, cosa que suposa, d’una banda, la immediata disponibilitat d’aquestes publicacions per 
als usuaris i, d’altra banda, augmenta la visibilitat i disponibilitat dels llibres de la Universitat de València 
en mercats d’Amèrica Llatina. 

A nivell general, cal destacar l’augment de les vendes i ingressos en la gran majoria d’indicadors i 
canals en comparació amb l’any 2020, destacant per damunt de tot les vendes a través de 
distribuïdors nacionals (augment del 16%); les vendes aconseguides per la llibreria de la Universitat 
de València, tant a través de la pàgina web com en la tenda física (augment del 22%); o les vendes 
d’impressió sota comanda (un creixement del 95% respecte a l’any anterior). 

D’altra banda, en el seu compromís de contribuir a la transmissió i difusió del coneixement i dels 
resultats de la recerca, PUV estableix la seua política d’accés obert sota els fonaments que es 
recullen en els mandats internacionals de ciència oberta. En aquest sentit, es posarà a la disposició 
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dels usuaris els llibres publicats en accés obert mitjançant el seu portal https://puv.uv.es i dipositarà 
una còpia en el repositori institucional de la Universitat de València, RODERIC, dins del nostre espai a 
la secció de Cultura. Els continguts publicats seran entesos com la versió editada i no se’n posarà en 
accés obert una versió anterior. Per a les publicacions en accés obert, els autors i les autores podran 
depositar la versió editada en qualsevol repositori o xarxa social acadèmica. 

Per acabar, en aquest 2021, tot i la situació encara de pandèmia i les restriccions que han anat 
evolucionant al llarg de tot l’any, Publicacions de la Universitat de València ha recuperat la presència 
i la visibilitat en les fires del sector del llibre. 

Durant l’any anterior, PUV va estar present, a nivell nacional, en la Fira del Llibre de Madrid (del 10 al 
26 de setembre), a la Setmana del Llibre en Català de Barcelona (del 10 al 19 de setembre), a la Fira 
del Llibre de València (del 14 al 24 d'octubre) i a la Places del Llibre de Gandia (del 27 al 30 de maig) i 
València (del 27 d’octubre a l’1 de novembre). A més, també s’ha recuperat l’espai i presència en fires 
de caràcter internacional, com la Fira Internacional de Frankfurt (del 20 al 24 d'octubre), el LIBER (del 
13 al 15 d’octubre), celebrat a Madrid després d’un any d’absència, o FILUNI a Mèxic (del 19 al 24 
d’octubre). 

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 3.987 

Nombre de revistes 824 

Edicions nombre de títols 163 

Novetats 159 

Reedicions 4 

Edició nombre d’exemplars 48.200 

Novetats 47.400 

Reedicions 800 

Producció segons llengua d’edició 163 

Castellà 104 

Valencià 47 

Altres (anglès, francès, portuguès) 12 

Nombre de fires internacionals amb presència de la UV 3 

Títols i exemplars segons matèries Ne. títols Ne. exemplars 
C. de la Salut 3 950 

C. Experimentals i Tecnològiques 16 4.820 

C. Humanes 76 22.650 

C. Socials 68 19.780 

Total 163 48.200 
Ingressos per vendes  Ingressos 

Gestionades per l’editorial  289.387,08 € 
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Concepte Total 
Gestionades per les editorials coeditores  35.798,18 € 

Total  325.185,26 € 

 Exemplars 
venuts 

Facturació (a 
preus de tapa, 

IVA inclòs) 
Gestionats per l’editorial 27.230 536.499,67 € 

Gestionats per les editorials coeditores 7.897 151.464,46 € 

Total 35.127 687.964,13 € 
Ingressos per canals de distribució Ingressos Facturació 

Venda directa 115.754,83 € 214.599,88 € 

Distribuïdores de l’editorial 173.632,25 € 321.899,79 € 

Canals de distribució de les editorials coeditores 35.798,18 € 151.464,46 € 

Total 325.185,26 € 687.964,13 € 

Segons matèries Exemplars 
venuts Facturació 

C. de la Salut 385 11.695,39 € 

C. Experimentals i Tecnològiques 3.512 66.732,52 € 

C. Humanes 16.509 323.343,14 € 

C. Socials 14.721 286.193,08 € 

Total 35.127 687.964,13 € 
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3.4.
L’organització i 
el govern de la 
Universitat de 
València

1. Recursos Humans
2. Organització i govern
3. Economia
4. Infraestructures
5. Biblioteques
6. Tecnologies de la informació i la

comunicació
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3.4.1.
Recursos humans

1. Gerència: Nòmines i Seguretat Social
2. Servei de Formació Permanent i Innovació

Educativa (SFPIE)
3. Servei de Recursos Humans - PAS
4. Servei de Recursos Humans - PDI
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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 el 2021 de les dues seccions de la Gerència de la Universitat de 
València han estat 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 2021.

– Actualització dels embargaments de nòmina, en funció de l’aprovació del salari mínim
interprofessional per al 2021, amb efectes del 1 de setembre de 2021, en aplicació del Real
Decret 817/2021 de 28 de setembre.

– Actualització de retribucions al personal de la Universitat de València que experimentaran un
increment del 0,9 % per cent respecte als vigents amb data 31 de desembre de 2020, en la
nòmina de març de 2021, per autorització de Consell de Govern 9 de març de 2021.

– Llei 11/2020, de 30 de desembre, Pressupostos Generals de l´ Estat per al 2021.

– Decret Llei 9/2021, de 2 de juliol, de modificació de la Llei de Pressupostos de la Generalitat
per a l´exercici  2021.

– Continua el procés d’actualització del complement de carrera professional del personal
funcionari de carrera i laboral fix d’administració i serveis de la Universitat de València. Diversos
processos de promoció interna.

– En matèria de PDI, durant l’exercici 2021 s’han convocat 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.

– Increment important  en les convocatòries del Personal Investigador, altes, modificacions,
cesses i pròrrogues.
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– Enquesta d’estructura salarial de l’INE: recopilació, anàlisis de dades i enviament a través de 
la plataforma: “IRIA”. L’enquesta conté dades tant dels expedients administratius del PAS, del 
PDI, i dels Investigadors, com dades derivades directament del càlcul de la nòmina, i s’utilitzen 
o creen informes personalitzats des de l’aplicació de Recursos Humans. 

– Millores en el seguiment de les incidències comptables que generen les nòmines i els 
pagaments puntuals, en coordinació amb el Servei de Comptabilitat. 

– Retribució en espècie, en la nòmina de Desembre 2021, generat per la contribució al Plan de 
Pensions de la Universitat per a tot el personal beneficiari. 

– Millores en la comunicació amb els Serveis de PAS, PDI e Investigació, amb accés compartit 
en disc, remissió documentació i control d´expedients. 

L’any 2021, la Covid 19 ha tornat a generar canvis en la forma de treballar, en la manera 
d´interactuar amb els Serveis implicats, processos de càlcul, resolució d’incidències i previsió de 
noves eines que ens permeten millorar i resoldre els problemes derivats d’ aquesta situació. 

Secció de Seguretat Social  
– Millora en els processos de gestió de les altes i baixes d’afiliació dels treballadors del règim 

general de la Seguretat Social. Utilització de la bústia electrònica de nòmina de l’expedient 
econòmic i del mòdul de personal d’investigació, accessibles des de l’aplicació de Recurs 
Humans- UXXI, per a la gestió de tots els processos, tret de les incidències que han d’acreditar-
se davant la Tresoreria General de la Seguretat Social (TGSS) amb la documentació original 
dels contractes o les seus modificacions. 

• Novetats respecte a la comunicació a la TGSS de les incidències d’afiliació. Se 
substitueix l’antiga eina de correu electrònic CRET@ per la nova plataforma en línia 
CASIA, cosa que agilitza la resolució d’incidències i permet el seguiment des de la seua 
presentació fins a la seua resolució definitiva, així com per a la resolució d’incidències 
urgents que permeten la conciliació de les dades, necessària per a la liquidació de les 
quotes mensuals de seguretat social de tots els comptes de cotització. 

• Millora en la utilització dels fitxers AFI per a l’enviament massiu dels moviments laborals 
del personal del règim general de la Seguretat Social, a la TGSS. 

– Emissió i revisió dels fitxers FDI que suposen l’enviament a l’INSS de les dades econòmiques 
de les situacions d’incapacitat temporal. Enviament, mitjançant accessos electrònics, de la 
TGSS i l’INSS, dels certificats d’empresa per a la tramitació de totes les prestacions per 
incapacitat temporal, naixement i cura del menor, etc. 

• Novetats en l’aportació de la informació dels comunicats d’incapacitat temporal i de les 
prestacions per naixement i cura del menor, així com d’altres prestacions, per part de 
l’INSS, mitjançant els fitxers electrònics FIE, cosa que permet l’anticipació de 
l’enregistrament de dades administratives en l’aplicació UXXI-RH prèviament a 
l’aportació d’aquestes pels empleats de la UV. 

• S’amplia i millora la informació als usuaris, a través del correu electrònic, sobre els 
procediments administratius que han de gestionar davant l’INSS o la MÚTUA per al 
cobrament de les prestacions de seguretat social, i se’ls faciliten formularis i plantilles 
que inclouen enllaços web, per a la tramitació d’aquests procediments, que suposen 
una agilització en el cobrament de les prestacions. 

– Manteniment d’un arxiu electrònic individualitzat per treballador per a la documentació emesa 
des de la TGSS o l’INSS, amb l’eliminació de paper i d’arxius físics. 
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– Millora i manteniment del manual de procediments electrònic (ORÁCULO) per a la millora de la 
qualitat, tant en la formació dels empleats de la secció, amb protocols d’actuació i indexació de 
tots els tràmits, com en la prestació del servei d’atenció als usuaris. 

– Manteniment de les dades de la cotització i de les normes legals de cotització a la Seguretat 
Social, desocupació, protecció per cessament d’activitat, Fons de Garantia Salarial i formació 
professional per a l’exercici 2021.  

– Actualització de les situacions de pluriocupació en funció de l’aprovació de la base màxima de 
cotització; es procedeix a la revisió trimestral de dades d’acord amb el càlcul de la nòmina, i es 
comprova amb els resultats de la paga calculada que les cotitzacions dels treballadors 
(fonamentalment PDI associat) no queden per davall del que estableixen les resolucions de la 
TGSS. S’utilitza la combinació d’informes de l’aplicació UXXI. 

• Es milloren els procediments d’intercanvi d’informació amb el personal afectat per les 
situacions de pluriocupació. A més, s’incrementen les comunicacions a través de la 
Seu Electrònica de la Seguretat Social, cosa que permet tenir les noves resolucions de 
pluriocupació de manera més ràpida. 

– Generació i revisió mensual de les nòmines per a la confecció dels fitxers de bases de cotització 
que s’han d’enviar a la TGSS per al pagament de les quotes de seguretat social. 

– Enquestes de l’INE: recopilació, anàlisis de dades i enviament a través de la plataforma IRIA. 
L’enquesta conté dades tant dels expedients administratius del PAS, del PDI i dels 
Investigadors, com dades derivades directament del càlcul de la nòmina, i s’utilitzen o creen 
informes personalitzats des de l’aplicació de Recursos Humans. 

– Manteniment i millora en les eines ofimàtiques pròpies, que permeten els càlculs previs de 
costos de quota patronal. S’unifica així la manera en què els centres, departaments, i diferents 
serveis o unitats de gestió han de sol·licitar aquests càlculs i s’avança en el processos que 
permeten l’ús d’una “calculadora” de quotes. 

– Millores en la comunicació amb els Serveis de Recursos Humans PAS-INV i amb el Servei de 
Comptabilitat per al control dels expedients i el pagament de les quotes de seguretat social del 
col·lectiu PAEs (estudiants que realitzen pràctiques acadèmiques externes). 

– Posada a la disposició dels serveis que justifiquen costos de personal dels documents de 
cotització RNT (TC2) i RLC (TC1), amb accés directe als rebuts de liquidació mitjançant 
carpetes del disc virtual UV. 

– Resolució manual de tots aquells processos del càlcul de la nòmina que l’aplicació de Recursos 
Humans no contempla, o el funcionament dels quals no és el desitjable. Generació i enviament 
d’Incidències, Quaternis, per a la resolució definitiva o puntual per part d’OCU de totes les 
incidències de càlculs de seguretat social detectades. 

• Se’n va elaborar un informe detallat d’incidències, juntament amb el Servei 
d’Informàtica. 

Durant tot l’any 2021 es va continuar amb la millora i adaptació de tots els procediments, tant de gestió 
interna, com d’informació als usuaris, a la modalitat de treball no presencial, d’acord amb les diverses 
instruccions de la Gerència, amb un gran avanç qualitatiu que ha afectat tots aquests processos.  

S’ha millorat la manera de treballar i, fonamentalment, l’atenció als usuaris, sense que haja disminuït, 
sinó tot el contrari, la qualitat en la prestació del nostre servei, de cara a la futura reglamentació definitiva 
del teletreball a la Universitat, pel qual aquesta secció ha apostat d’una manera responsable basant-se 
en criteris d’eficiència i de conciliació de la vida personal i familiar de tot el personal. 
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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 2021 

Secció de Nòmines 

Concepte              Total 

Mitjana mensual de perceptors de nòmina - PAS+PDI 6598 

Mitjana mensual de perceptors de nòmina - personal investigador 1587 

Mitjana mensual de perceptors de nòmina externa 305 

Import total anual íntegre de nòmines PAS+PDI 235.101.266,80 € 

Import total anual íntegre de nòmines personal investigador 35.631.988,69 € 

Import total anual íntegre de nòmina externa 1.625.360,20 € 

Nombre de pagaments per nòmina externa 3.777 

Nombre de pagaments puntuals: cursos, conferències, 
assistències... 4.281 

Nombre de pagaments per col·laboració projectes d’investigació 1.741 

Becaris de pràctiques acadèmiques externes 233 

Nombre de gestions de canvis de domiciliació de nòmina al portal 376 

Nombre de gestions de bestretes de nòmina 36 

Nombre de gestions de sol·licituds IRPF voluntari al portal 344 

Informes d’enquestes de cost laboral per a l’INE 13 

Secció de Seguretat Social 
Concepte  Total 

Expedients de PAS funcionari de carrera 1.245 

Expedients de PAS i PDI laboral 2.536 

Expedients de PAS funcionari interí 723 

Expedients de contractes d’investigació i estudiants en pràctiques formatives 1.408 

Expedients de PDI funcionari 450 

Nombre persones assegurades en la pòlissa 2021 7857 

Sinistres d’incapacitat permanent absoluta o gran invalidesa 3 

Sinistres de defunció 5 

Baixes el 2021 que han generat possibilitat de rescatar el pla de pensions 140 
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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 2021, aprovat per Resolució de 28 de gener de 2021, 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 2021 (DOCV 9013, de data 4 de febrer de 2021). Respecte a aquest 
punt, es van realitzar 93 activitats. 

Dades i principals novetats en formació de l’any 2021 
De la formació que oferim cada any, el major volum sempre està vinculat al Pla de formació contínua 
de les administracions publiques, que està finançat per la Conselleria. Anticipant un possible retard de 
la Conselleria, un any més s’ha pres la iniciativa de dissenyar una proposta pròpia de formació, que ha 
començat el mateix mes de gener, per tenir oferta formativa tot l’any i no haver d’esperar a la 
convocatòria de la Conselleria. Amb això s’incrementa molt el nombre de places ofertes, perquè 
s’ofereix aquesta oferta addicional a l’habitual de cada any. 

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

Convocatòria d’ajudes per a la innovació docent 
Amb data de 21 d’abril de 2021, el Vicerectorat d’Ocupació i Programes Formatius convoca el concurs 
per a la concessió d’ajudes per al desenvolupament de projectes d’innovació educativa per al curs 
2021/2022. La convocatòria actual presenta una proposta reformada i vertebrada en dos programes 
diferenciats:  

– Programa PIC, Pla d’innovació de centre. Està orientat a impulsar totes les iniciatives
desenvolupades pels centres de la UV que estiguen vinculades a la qualitat docent. Es dona 
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un tractament preferent als projectes orientats a millorar la capacitat del centre d’implantar la 
docència i avaluació a distància. 

– Programa PID, Projectes d’innovació docent. Projectes d'innovació i millora de la qualitat 
docent encaminats a la implementació de metodologies docents, instruments metodològics i 
tècniques d’ensenyament-aprenentatge que siguen innovadors. Aquest programa, dirigit al PDI 
de la UVEG, inclou tres modalitats de projectes:  

 NOU-PID: projectes originals d'innovació i millora de la qualitat docent que se sol·liciten 
per primera vegada. 

 RENOVA-PID: projectes que es plantegen com una continuació de projectes PID 
anteriors. Aquests projectes poden plantejar nous objectius i millores, així com accions 
encaminades a implantar i avaluar l'impacte sobre la docència de les accions 
desenvolupades en el projecte PID inicial. 

 CONSOLIDA-PID: projectes d’innovació docent implantats com a mínim en 4 cursos 
acadèmics, desenvolupats per grups de treball consolidats. Es pretén consolidar i 
integrar en la docència habitual aquelles accions innovadores reconegudes per 
estudiants i professorat com a bones pràctiques docents i que han demostrat contribuir 
a la millora dels processos d’ensenyament aprenentatge en les assignatures o 
titulacions. 

Aquests projectes es duran a terme fins al 31 de juliol de 2022. 

Desenvolupament de la revista Research in Education  
and Learning Innovation Archives (REALIA) 

Research in Education and Learning Innovation Archives (REALIA), revista publicada pel Servei de 
Formació i Innovació Educativa, ha publicat dos números aquest any 2021. 

La nova capçalera ha aconseguit la renovació del segell de qualitat de la FECYT que va obtenir el 2016, 
i continua en les prestigioses bases de dades ESCI-WOS, REDIB, Latindex, MIAR, CarhusPlus o ERIH 
Plus, entre altres. 

Núm. revista Nre. articles Nre. autores  Nre. autors 
26 5 3 14 

27 6 4 13 

Elaboració de recursos educatius multimèdia 
Al llarg del curs 2020-2021, aquest servei ha pujat al canal de Youtube «Innovació Educativa Universitat 
de València» un total de 330 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. En la actualitat, aquest canal té 36.041 subscriptors. 
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Magnituds destacades de la gestió ordinària 
En la taula següent figuren una sèrie d’indicadors que mostren l’activitat del SFPIE durant el curs 2020-
2021. 

Concepte Dones Homes Total 
Projectes d’innovació docent (PID) curs 2021/22 1.655 1.354 3.009 

Projectes d’innovació docent (PID) presentats  - - 288 

Projectes d’innovació docent (PID) seleccionats  - - 278 

PID modalitat NOU-PID presentats  - - 157 

PID modalitat NOU-PID seleccionats  - - 150 

PID modalitat RENOVA-PID presentats  - - 92 

PID modalitat RENOVA-PID seleccionats  - - 89 

PID modalitat CONSOLIDA-PID presentats    39 

PID modalitat CONSOLIDA-PID seleccionats    39 
Recursos educatius multimèdia: vídeos de suport a la 
docència - - 330 

Nombre de cursos MOOC (Massive Online Open Course) - - 8 
Participants en els cursos MOOC (Massive Online Open 

Course) - - 1.340 

Formació contínua PDI    

Cursos per a PDI - - 69 

Nombre total de places per a PDI - - 1.639 

Nombre total de sol·licituds - - 4.377 

Formació contínua PAS    

Cursos per a PAS - - 55 

Nombre total de places per a PAS - - 1.027 

Nombre total de sol·licituds - - 2.781 

Formació continuada PDI    

Cursos per a PDI - - 38 

Nombre total de places per a PDI - - 1.018 

Nombre total de sol·licituds - - 3.015 

Formació continuada PAS    

Cursos per a PAS - - 39 

Nombre total de places per a PAS - - 884 

Nombre total de sol·licituds - - 2.130 

Formació a la demanda    

Cursos - - 27 

Nombre total de places - - 792 

Nombre total de sol·licituds - - 805 

Participants formació a la demanda    

PDI - - 741 
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Concepte Dones Homes Total 
PAS - - 16 

PAS-PDI - - 35 
 
 

Cursos de formació transversal de doctorat  Total 
Cursos convocats 61 

Cursos anul·lats per falta de preinscripcions 0 

Cursos realitzats 61 

Nombre d’inscripcions realitzades 3.138 

Nombre d’alumnes 1.017 
 
 

Cursos de formació pedagògica i didàctica per a professorat tècnic de FP 

Especialitat Alumnes 
Cuina i pastisseria 36 

Estètica 17 

Futbol 3 

Manteniment de vehicles 18 

Mecanització i manteniment de màquines  4 

Patronatge i confecció 7 

Perruqueria 23 

Serveis de restauració 6 

Muntanya i escalada 3 

Producció en arts gràfiques 2 

Soldadura 3 

Muntanya i escalada 3 

Salvament i socorrisme 1 
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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 2021 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 2021 s’han aprovat els acords del Consell de Govern següents: 

– ACGV11/2021, de 2 de febrer, que aprova el Reglament de selecció del personal
d’administració i serveis de la Universitat de València.

– ACGUV 53/2021 de 09.03.2021, “Aprovar la proposta de la modificació 1/2021 de la relació de
llocs de treball del personal d’administració i serveis de la Universitat de València”.

– ACGUV 251/2021 de 5 d’octubre de 2021, “Aprovar la proposta de modificació de la Relació de
llocs de treball 2/2021 del personal d’administració i serveis de la Universitat de València”.

– Resolució de 18 de juny de 2021, del Rectorat de la Universitat de València, per la qual es
declaren inhàbil diversos dies del mes d’agost de 2021.

– ACGUV 118/2021, pel qual s’aprova el canvi de denominació del Servei de Política Lingüística,
que passa a denominar-se Servei de Llengües i Política Lingüística.

– ACGUV 54/2021, modificació de la normativa sobre formació i funcionament de les borses de
treball de les diverses escales i categories professionals de PAS.

– ACGV 280/2021, modificació de la normativa sobre formació i funcionament de les borses de
treball de les diverses escales i categories professionals de PAS.

– ACGUV 302/2021, Acord Consell de Govern 302/2021. Addenda calendari 2022.

Gestió de l’accés i la provisió als llocs 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 2021 s’han convocat:  

− 14 convocatòries de provisió de llocs per a proveir 113 llocs de treball vacants. 
• 10 convocatòries de lliure designació per a proveir un total de 5 llocs vacants, en què han 

participat 9 dones i 6 homes. 
• 4 convocatòries de concurs de mèrits per a proveir un total de 103 llocs vacants, en què 

han participat 108 dones i 45 homes. 
− 38 convocatòries de processos selectius, tant de promoció interna com de torn lliure. 

• 4 proves selectives per promoció interna- torn especial per a proveir un total de 144 llocs 
vacants, en què han participat 141 dones i 55 homes. 

• 8 convocatòries de proves selectives per promoció interna per a proveir un total de 98 llocs 
vacants, en què han participat 66 dones i 30 homes.  

• 2 convocatòries de proves selectives per consolidació d’ocupació per a proveir un total de 
6 llocs vacants, en què han participat 17 dones i 111 homes.  

• 24 convocatòries proves selectives per torn lliure per a proveir un total de 235 llocs de 
vacants, en què han participat 8.141 dones i 3.040 homes.  

També s’atenen les convocatòries d’ampliació o constitucions de noves borses de treball, 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 2021, s’han gestionat 3 d’aquestes convocatòries pel procediment extraordinari. 

– Grup A, subgrup A1, escala tècnica superior d’arquitectura. 

– Grup A, subgrup A2, escala tècnica mitjana d’arquitectura. 

– Grup A, subgrup A2, escala tècnica mitjana d’enginyeria. 

Gestió del personal de suport a la investigació i del 
personal d’investigació 

Durant l’any 2021 s’han publicat un total de 627 convocatòries, europees, nacionals, autonòmiques i 
pròpies de la Universitat, vinculades a projectes d’investigació. 

També s’hi gestiona la contractació del personal d’investigació o de suport a la investigació. Enguany 
s’ha contractat 932 persones. Les persones contractades a càrrec de diferents convocatòries estan 
distribuïdes de la manera següent: 

– 468 en projectes diversos. 

– 65 en projectes Prometeu. 

– 30 en convocatòries d’Atracció de talent (predoctoral i postdoctoral). 

– 35 en convocatòries FPU (Formació prof. universitari). 

– 24 en convocatòries FPI (Formació personal investigador). 

– 1 en convocatòria ajudes predoctorals AECC.  

– 20 en convocatòries d’investigador Cidegent de la Conselleria d’Innovació, Universitats, Ciència 
i Societat Digital (predoctoral, postdoctoral i personal de suport). 

– 3 en convocatòries d’investigador doctor amb experiència internacional Cidegent de la 
Conselleria d’Innovació, Universitats, Ciència i Societat Digital. 
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– 3 en convocatòries d’excel·lència científica de júniors investigadors SEJIGENT de la 
Conselleria d’Innovació, Universitats, Ciència i Societat Digital. 

– 45 en convocatòries d’investigador en formació predoctoral de la Conselleria d’Innovació, 
Universitats, Ciència i Societat Digital. 

– 31 en convocatòries d’investigador en formació postdoctoral de la Conselleria d’Innovació, 
Universitats, Ciència i Societat Digital. 

–  53 en convocatòries de la Conselleria d’Innovació, Universitats, Ciència i Societat Digital 
(APOTI, SEJI, AICO). 

– 2  en convocatòries d’orientació postdoctoral per a doctorands del Subprograma estatal de 
formació. 

– 2 en convocatòries d’orientació postdoctoral per a doctorands en el marc del Subprograma 
Atracció del talent VLC-Campus. 

– 1 en convocatòries postdoctorals conveni Universitat Complutense de Madrid en cooperació 
amb la Universitat de Harvard 

– 7 en projectes europeus. 

– 3 en convocatòries Retic. 

– 7 en convocatòries postdoctorals Ramón y Cajal. 

– 1 en convocatòries PTA- Mineco (personal tècnic de suport). 

– 10 investigadors en formació Programa Santiago Grisolía. 

– 2 beques la Caixa. 

– 4 contractats del programa Juan de la Cierva – incorporació. 

– 4 contractats del programa Juan de la Cierva – formació. 

– 18 contractat del Pla d’ocupació juvenil. 

– 1 contractats del Programa investigador en formació de la Conselleria d’Hisenda. 

– 6 contractats postRamon y Cajal 5 anys. 

– 14 funcionaris interins de programa. 

A més, 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’ANECA. Per a la convocatòria 
de 2021 se n’han tramitat 34 sol·licituds. 

Entre les tasques de gestió de situacions administratives, hi ha les resolucions de compatibilitats. 
Durant l’any 2021 s’han resolt 116 sol·licituds de compatibilitat: 43 amb activitats privades i 73 amb 
activitats públiques. 

També es gestiona la tramitació dels expedients dels estudiants i estudiantes que fan pràctiques 
acadèmiques externes tant curriculars com extracurriculars. La du a terme la Secció de RH-PAS-
Investigació, on se’ls dona d’alta com a becaris i becàries en la base de dades de personal i, 
posteriorment, d’alta en Seguretat Social i en nòmina per les seccions corresponents. Durant l’any 2021 
s’han gestionat 224 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, 
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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 a la representació sindical 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 2021, s’han incorporat 59 funcionaris o funcionàries de carrera, 44 dones i 15 homes; 20 
empleats públics han canviat de destinació per concurs de trasllat (8 dones i 12 homes) i 10 persones 
han estat i nomenades per lliure designació (7 dones i 3 homes).  

Confecció i manteniment de les diferents borses de treball 
El Servei confecciona i manté les diferents borses de treball, tant d’administració general com 
d’administració especial, que fan un total de 85 borses en actiu. Així, del grup A, subgrup A1, en són 
38; del subgrup A2 en són 22; del grup C, subgrup C1, 19, i del subgrup C2 són 6 borses de treball. A 
més, el Servei s’ocupa del compliment dels acords, dels torns de crides, de la gestió de les diferents 
situacions de les persones integrants de les borses, així com de l’actualització de les dades personals, 
curriculars i de contacte, i finalment, de la informació a les persones usuàries i a la representació 
sindical.  

Gestió de l’aplicació GDH 
El Servei administra la gestió de l’aplicació GDH en aquelles qüestions generals que afecten tot el 
personal del seu àmbit d’aplicació, i  garanteix el registre diari de la jornada de treball, calendaris de 
jornades laborables, festives, de vacances i torns vacacionals, instruccions generals sobre actuacions 
concretes i puntuals, i control de les situacions sobrevingudes, a més de prestar suport directe a les 
diferents gestores i gestors en qüestions descentralitzades i que depenen de cada unitat. 

 

Com que s’ha produït un increment substancial en els fitxatges del personal investigador del cap VI, i 
donada l’estructura de l’aplicació del GDH dissenyada per al personal d’administració i serveis, des del 
SRH PAS s’ha sol·licitat la creació de més calendaris que es puguen ajustar a les peculiaritats de l’horari 
laboral del personal investigador.  

 

A més, conseqüentment amb la situació de pandèmia produïda enguany, ha estat necessari crear 
noves tipologies de jornades per a conciliar el treball fora del centre. 

 

Així mateix, i dins del marc del desenvolupament de l’administració electrònica en la UV, s’han coordinat 
tasques per a la implantació dels punts de registre dels usuaris (PRU) de l’ACCV en el registre general 
i en les seues oficines auxiliars, i s’ha habilitat les persones operadores d’aquestes oficines 
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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 què 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 2021 s’han realitzat les actualitzacions següents: 

– 1 modificació de l’RLT. 

– 1 oferta d’ocupació pública. 

– 25 actualitzacions de les borses de treball. 

– 3 borses de treball de nova creació. 

– 924 actualitzacions respecte a provisió i selecció de personal. 

– 1.881 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 tot tipus 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 basant-se en les 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 i deganes, directors/directores de 
departaments, etc. 

A més, du a terme totes les qüestions que se li demanen, com ara: estadístiques, controls d’auditoria, 
dades per al Pla operatiu, dades per als ministeris d’Assumptes Econòmics i Transformació Digital i 
d’Educació i Formació Professional o per a les conselleries d’Economia Sostenible, Sectors Productius, 
Comerç i Treball i d’Educació, Cultura i Esports, 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. 

Gestió de la carrera professional horitzontal 
Com a continuació de la gestió ordinària de la carrera professional horitzontal, s’ha tramitat 98 
expedients d’incorporació al sistema i 140 expedients corresponents a progressions per a persones 
que han complit els requisits establerts en la normativa. S’han tramitat totes les sol·licituds presentades 
pel personal funcionari de carrera en millora d’ocupació, les adaptacions per modificacions en la 
prestació de serveis per canvi de subgrup i els corresponents certificats a petició de persona 
interessada del reconeixement en aquesta administració del GDP o DPCR per l’accés a altres 
administracions, d’acord amb els convenis signats entre les administracions. 

Considerant el Reglament de provisió de llocs i el Reglament de selecció de personal de l’administració, 
s’han emès certificacions del grau de desenvolupament professional per als concurs de mèrits de 
diversos procediments. 

A més s’han aclarit dubtes a través del correu electrònic oficial i per telèfon, i s’ha atès presencialment 
tota aquella persona que ho ha requerit complint en tot moment la normativa COVID. 
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Digitalització d’expedients del personal 
L’any 2019 va començar el Projecte expedient electrònic – digitalització d’expedients de personal SRH-
PAS, amb la planificació de tot el procés mitjançant reunions preparatòries amb els diferents agents 
implicats, la formació en l’ús dels equips i programes d’escaneig especials, la projecció temporal i l’inici 
de les proves. La digitalització material d’expedients va començar al mes de gener de 2020.  

El seguiment del projecte al llarg de 2021 ha tingut una valoració molt positiva. Al desembre de 2021 
dona com a resultat l’escaneig electrònic de 2350 expedients inclosos en l’eina informàtica RDOC, el 
gestor d’expedients documentals de referència de l’administració electrònica. D’altra banda, 49 
expedients digitalitzats estaven pendents de migració al gestor documental. 

El ritme accelerat de digitalització va permetre que es poguera desmuntar una de les tres sénies d’arxiu 
d’expedients en paper del SRH-PAS, i per tant, el compliment d’un dels principals objectius d’aquest 
projecte, l’eliminació del paper i la disposició en format electrònic dels expedients administratius de 
personal en compliment de la legislació actual.  

Finalment, es dissenyen les principals línies de treball per a l’any 2022. A més de continuar la 
digitalització d’expedients d’administració i serveis, es fixa com a objectius primordials disposar d’una 
metadada de confidencialitat per a atendre les necessitats d’expedients amb documentació sensible; 
millores en l’accessibilitat i actualitzacions de les aplicacions involucrades; la inserció directa en el 
repositori de documents generats i signats prèviament amb segell electrònic; la possibilitat d’unir la 
documentació generada per la plataforma de registre electrònic directament a l’expedient administratiu, 
així com la visualització i disposició en el portal de cada empleat públic del seu expedient electrònic. 

Magnituds destacades de la gestió ordinària 
En la taula següent figuren una sèrie d’indicadors que mostren l’activitat del Servei durant el curs 2021: 

Personal que es gestiona de capítol I Dones Homes Total 
Personal funcionari de carrera 809 430 1.239 

Personal funcionari interí/pràctiques 492 216 708 

Personal laboral 36 52 88 

Personal eventual 0 2 2 

Total plantilla ocupacions a 31/12/2021 1.337 700 2.037 
    

Personal que es gestiona de capítol VI Dones Homes Total 
Personal investigador 482 512 994 

Personal tècnic i de suport a la investigació 195 165 360 

Total plantilla capítol VI a 31/12/2021 677 677 1.354 
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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 dona 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 tres seccions i cinc unitats de 
gestió. 

Principals resultats de la gestió ordinària 
El resum anual de les activitats ordinàries realitzades pel Servei de Recursos Humans (PDI) durant 
l’any 2021 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 2020/2021 i 
2021/2022, que van ser aprovats per acord del Consell de Govern. 

Plantilla ocupacional de PDI en actiu a 31/12/2021 

Categoria PDI Dones Homes Total 
Catedràtic/a d’universitat 206 487 693 

Catedràtic/a d’escola universitària 6 6 12 

Professor/a titular d’universitat 490 625 1.115 

Professor/a titular d’escola universitària 29 26 55 

Professor/a emèrit/a 10 48 58 

Professor/a ajudant doctor/a 206 174 380 

Professor/a ajudant 2 0 2 

Professor/a contractat/ada doctor/a 187 155 342 

Professor/a col·laborador/a 6 7 13 

Professor/a visitant 3 1 4 

Professor/a associat/ada 599 669 1.268 

Professor/a associat/ada de C. de la Salut 336 261 597 

Total plantilla ocupacional en actiu a 31/12/2021 2.080 2.459 4.539 
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Processos de promoció del PDI 

Nombre de promocions per tipus Dones Homes Total 
A catedràtic/a 6 24 30 
A professor/a titular d’universitat 25 30 55 
A professor/a contractat/ada doctor/a 31 33 64 
A professor/a ajudant doctor/a 1 0 1 

 

Estabilització de PDI associat Dones Homes Total 
A professor/a titular d’universitat 1 1 2 
A professor/a contractat/ada doctor/a 3 5 8 

 

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 2021 (Vegeu les magnituds destacades de la gestió ordinària). 

Actuacions sobre la plantilla estructural del PDI 
– Tenint en compte la limitació 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 o amb un alt índex d’envelliment mitjançant l’adscripció de 40 places de professor/a 
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 2021/2022, ACGUV 31/2021, de 9 de març, aprovat després de negociació sindical. 

– S’han dotat vuit places de professorat contractat doctor i dues places de professorat titular 
d’universitat en aplicació del Programa per a l’estabilització del professorat associat per al curs 
2020/2021. 

Processos relacionats amb l’ordenació acadèmica 
– S’han revisat les dades corresponents al Pla d’ordenació docent del curs 2020-2021. 

– Pel que fa al curs acadèmic 2021-2022, s’ha comprovat l’ajust de les propostes d’OCA 
preliminar presentades pels centres als criteris d’elaboració de l’OCA aprovats pel Consell de 
Govern i s’han revisat les dades de matrícula per grups i subgrups dels títols de grau i màster. 
S’han dut a terme els reajustaments de l’oferta produïts per les esmentades circumstàncies de 
matrícula. 

– S’han emès nou informes de viabilitat respecte a modificacions o implantacions de títols de 
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grau i cinc sobre títols de màster. 

– S’han resolt 438 sol·licituds d’autorització de docència del personal investigador de la UV.  

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 i a la Mesa Negociadora.  

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, amb consideració de 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 

– Criteris per al desenvolupament de la carrera docent del personal docent i investigador de la 
Universitat de València aplicables per al curs 2021-2022 (ACGUV 30/2021, de 9 de març).  

– Criteris per a atendre les situacions conjunturals de plantilla per al curs acadèmic 2021-2022. 
Criteris de reducció de la docència (ACGUV 31/2021, de 9 de març). 

– Criteris per a l’elaboració de l’oferta dels ensenyaments oficials de grau i màster per al curs 
acadèmic 2022-2023 (ACGUV 267/2021, de 9 de novembre). 
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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 2020-
2021 

Concursos1 Dones Homes Total 

Concursos d’accés a places de professorat funcionari (2021):    

Convocatòria 150: places de professor/a titular d’universitat 
(estabilització personal investigador del programa Ramón y Cajal) OPE 

2018 
1 0 1 

Convocatòria 151: places de professor/a titular d’universitat 
(estabilització personal investigador del programa Ramón y Cajal) OPE 

2019 
0 1 1 

Convocatòria 152: places de professor/a titular d’universitat 
(estabilització personal investigador del programa Ramón y Cajal) OPE 

2019 
0 2 2 

Convocatòria 153: places de catedràtic/a d’universitat (promoció interna) 
OPE 2019 4 20 24 

Convocatòria 154: places de professor/a titular d’universitat (33 promoció 
CD)  19 OPE 2019 i 14 OPE 2021 16 17 33 

Convocatòria 155: places de professor/a titular d’universitat (promoció 
professorat ajud. doctor/a) OPE 2021 10 10 20 

Convocatòria 156: places de professor/a titular d’universitat 
(estabilització personal investigador del programa Ramón y Cajal) OPE 

2019 
0 1 1 

Convocatòria 157: places de catedràtic/a d’universitat (promoció interna) 
OPE 2019 1 5 6 

Convocatòria 158: places de professor/a titular d’universitat (promoció 
professorat ajud. doctor/a) OPE 2021 0 2 2 

Convocatòria 159: places de professor/a titular d’universitat 
(estabilització personal investigador del programa Ramón y Cajal) OPE 

2019 
0 2 2 

Convocatòria 160: places de catedràtic/a d’universitat (promoció interna) 
OPE 2019 1 0 1 

Convocatòria 161: places de professor/a titular d’universitat (2 programa 
d’estabilització professorat associat i 2 vacants d’àrees amb greus 

necessitats estructurals) 1 OPE 2019 3 OPE 2021 
2 1 4 

Nombre de places ofertes  35 61 97 

Concursos d’accés a places de professorat contractat doctor (2021):    

Convocatòria 1/2021 (promoció AjDr) 56 OPE 2021 1 OPE 2020 26 30 57 

Convocatòria 2/2021 (1 plaça per a estabilització personal investigador 
programa Ramón y Cajal) OPE 2019 1 0 1 

Convocatòria 3/2021 (Promoció AjDr) 6 OPE 2021 3 3 6 

Convocatòria 4/2021 (9 places programa d’estabilització professorat 
associat i 7 vacants d’àrees amb greus necessitats estructurals) 14 OPE 

2021, 1 OPE 2020, 1 OPE 2019 
4 6 16 
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Concursos1 Dones Homes Total 
Convocatòria 5/2021 (1 places per a estabilització personal investigador 

programa Ramón y Cajal) OPE 2019   1 

Nombre de places ofertes 34 39 81 

Concursos d’accés a places de professorat contractat temporal (2020-2021) 

Places professorat ajudant i ajudant doctor 51 57 111 

Places professorat associat 88 86 207 

Places professorat associat de Ciències de la Salut 62 23 102 

Nombre de places ofertes  201 166 420 

    

Concursos urgents per a contractació provisional de professorat 
associat (2020-2021)   217 

Recursos administratius instruïts, interposats contra propostes de 
provisió de places (2020-2021)   92 

1  Els concursos d’accés que es troben en tràmit en la data d’emissió d’aquestes dades no tenen emplenades les caselles de 
gènere. Quan la suma de dones i homes no coincideix amb el nombre total de places ofertes és degut al fet que alguns concursos 
han quedat deserts. 

 
Expedients relacionats amb la gestió de personal Dones Homes Total 
Nous nomenaments i renovacions de professorat emèrit 3 19 22 
Reconeixement de quinquennis a professorat ajudant doctor, 
col·laborador, contractat doctor o funcionari - - 474 

Reconeixement de sexennis (CNEAI) a professorat contractat doctor - - 98 
Reconeixement de sexennis (AVAP) a professorat ajudant doctor, 
contractat doctor i personal investigador doctor amb contracte indefinit - - 94 

Reconeixement de les retribucions addicionals al professorat funcionari 
(“complement autonòmic”) 742 1.146 1.888 

Expedients de compatibilitat tramitats 932 933 1.865  
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3.4.2.
Organització i 
govern

1. Secretaria General i Registre General
2. Servei d’Anàlisi i Planificació
3. Serveis Jurídics
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3.4.2.1. 
Secretaria General i Registre General 

 
La Secretaria General és la unitat administrativa que 
dona 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 2021, 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 modificació del Reglament de règim intern del Claustre. 

– Aprovar la modificació del Reglament del Consell de Govern. 

– Aprovar la modificació del Reglament Electoral General. 

– Aprovar la modificació de la composició de la Comissió de Política Lingüística. 

– Conèixer els informes de la Sindicatura de Greuges corresponent al cursos 2019-2020 i 2020-
2021. 

– Aprovar la gestió de la rectora i de la resta d’òrgans de govern de la Universitat. 

– Aprovar les línies generals per a la proposta de pressupost per a 2022 (document orientador 
de la política general universitària i del pressupost de l’exercici 2022). 

– Elegir membres per a vacants de diversos òrgans universitaris i comissions. 

– Renovar tots els membres d’òrgans universitaris i comissions que ha d’elegir el Claustre. 

Data sessió Nombre d’acords  
11 de març de 2021 6 

22 de juliol de 2021 10 

14 de desembre de 2021 12 

Total reunions: 3 Total acords: 28 
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S’ha de remarcar la complexitat en la preparació i organització del Claustre dels mesos de març i de 
juliol que, davant la necessitat de minimitzar la presència de membres de la comunitat universitària a 
les instal·lacions i edificis de les universitats, com a mesura de seguretat i prevenció davant l'expansió 
de la COVID-19, va haver de fer-se en modalitat mixta (a distància a través de l'aula virtual del Claustre 
i presencialment d'acord amb les indicacions que va aprovar prèviament la Mesa del Claustre). En la 
sessió del mes de desembre ja es va recuperar la total presencialitat.  

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. 

L’activitat duta a terme pel Consell de Govern al llarg de l’any 2021 va continuar 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. 

Igual que va passar en les reunions d'altres òrgans a partir del 10 de març de 2020, s’ha de remarcar 
la complexitat en la seua preparació i organització davant la necessitat de minimitzar la presència de 
membres de la comunitat universitària a les instal·lacions i edificis de les universitats per l'expansió de 
la COVID-19. Així, les reunions es van haver de fer en modalitat mixta (a distància a través de l'aula 
virtual del Consell de Govern i la presencia dels membres de l'equip de direcció) fins al mes de  juliol. 
A partir d’eixe moment, totes les reunions van ser presencials. 

Tenint en compte que correspon a aquest òrgan el govern ordinari de la Universitat de València, el 
nombre de reunions realitzades s’indica en la taula següent: 

Data de la sessió Nombre d’acords 
2 de febrer de 2021 24 
9 de març de 2021 55 

 29 d’abril de 2021 26 

1 de juny de 2021 60 
29 de juny de 2021 40 

23 de juliol de 2021 33 

5 d’octubre de 2021 27 
9 de novembre de 2021 21 
13 de desembre de 2021 36 

Total de reunions: 9 Total d’acords: 322 

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 d’organització i funcionament 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 
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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 2021, reunions celebrades totes per videoconferència a través 
de l’Aula Virtual de la Comissió d’Estatuts, d’acord amb el Reglament per a la realització de reunions i 
l’adopció d’acords a distància per part d’òrgans col·legiats de la Universitat de València i davant la 
situació provocada per la pandèmia COVD-19. 

Data de la sessió Nombre d’acords 
27 de gener de 2021 4 

26 d’abril de 2021 2 

26 de maig de 2021 8 

1 de juliol de 2021 4 

1 d’octubre de 2021 2 

3 de novembre de 2021 2 

9 de desembre de 2021 4 

Total de reunions: 7 Total d’acords: 26 

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. 

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 2021 es va reunir en sis sessions.  

D’altra banda, entre les activitats desenvolupades per aquesta Junta Electoral, 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 del Claustre i l’ADR, 
renovació dels representants de l’estudiantat en juntes de centre, consells de departament i 
d’institut; i per a la cobertura de vacants dels restants col·lectius en aquests mateixos òrgans, 
així com la resolució de les reclamacions al cens, consultes electorals, revisió i supervisió, i 
control d’aquests processos. 

– L’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. 
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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 
2021. 

Concepte Total 
Certificats premis extraordinaris de doctorat 18 

Certificats premis extraordinaris de grau 22 

Certificats premis extraordinaris de màster 26 

Certificats pertinença a òrgans i comissions 19 

Altres certificats 9 
Resolució de sol·licituds de dret d’accés a la informació pública (portal de 
transparència) 13 

Suport tècnic a reunions d’òrgans i comissions (en hores) 530 

Convenis publicats al portal de transparència 238 

Coordinació amb matèria de transparència 4 

Registre General 
En la taula següent figuren una sèrie d’indicadors de l’activitat del Registre General durant l’any 2021. 

Oficina Entrades Eixides 
Registre General W 100 9.960 4.020 

Fac. Dret W 2 6.075 792 
Fac. Economia W 3 1.268 1.345 
Fac. Psicologia W 4 1.614 828 

Fac. Ciències Socials W 6 3.221 868 

Fac. Medicina i Odontologia W 9 1.700 632 

Fac. Farmàcia W 10 617 458 

Fac. Infermeria i Podologia W 11 459 205 

Fac. Fisioteràpia W 12 405 413 

Fac. Ciències Biològiques W 14 1.772 625 

Fac. Química W 15 1.290 366 

Fac. Física W 16 506 493 

Fac. Ciències Matemàtiques W 17 985 181 

Fac. Filosofia i Ciències de l’Educació W 19 360 288 

Fac. Geografia i Història W 20 1.137 606 

Fac. Filologia, Traducció i Comunicació W 21 1.014 713 

Fac. Magisteri Ausiàs March W 22 773 440 

Fac. Ciències de l’Activitat Física i l'Esport W 24 196 222 
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Oficina Entrades Eixides 
Escola Tècnica Superior d'Enginyeria W 25 1.073 345 

Centre de Formació i Qualitat Manuel Sanchis Guarner W 26 113 114 

USI Burjassot-Paterna W 27 486 205 

Extensió Ontinyent W 28 46 21 

Centre de Postgrau W 29 179 210 

Registre telemàtic  221.711 47.388 

Total  256.960 61.778 
 

Convenis registrats 2021   Total 
PACTUM 1.635 

Altres 1 
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3.4.2.2. 
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. També 

dona suport tècnic a la planificació estratègica 
institucional, al seu desplegament operatiu i 
seguiment, 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 és un servei general de la Universitat de València que té com a missió 
coordinar l’estadística oficial i proporcionar i analitzar la informació necessària per a la presa de 
decisions dels òrgans de govern mitjançant els informes pertinents. Dona 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. 

A continuació es detallen algunes de les principals activitats que el Servei d’Anàlisi i Planificació ha dut 
a terme al llarg de l’any 2021.  

Sistemes d’informació 
El SAP és el servei encarregat de la coordinació i remissió dels fitxers d’informació requerida pels 
sistemes d’informació oficials. Durant l’any 2021 s’han elaborat i remès els fitxers requerits pel Sistema 
Integrat d’Informació Universitària (SIIU): fitxers auxiliars, de personal PDI, PAS i investigador, tant 
de centres propis com adscrits, beques pròpies, formularis d’indicadors financers i pressupostaris i el 
primer fitxer per a l’elaboració de l’índex de digitalització de la Universitat de València. També s’han 
remes i validat les dades i els fitxers sol·licitats pel Sistema d’Informació de les Universitats 
Valencianes Públiques (SIUVP), i s’han facilitat les dades sol·licitades per a l’elaboració de l’informe 
La Universidad española en cifras 2019/2020, de la Conferència de Rectors de les Universitats 
Espanyoles (CRUE), i 8 dels indicadors de l’Enquesta redOTRI d’investigació i transferència de 
coneixement de la CRUE. 

Per disposar d’informació centralitzada i actualitzada per a la pressa de decisions, el SAP s’encarrega 
de mantenir i actualitzar el Catàleg d’unitats de la Universitat de València (GESCAT), que 
proporciona informació sobre l’estructura i unitats de la UV. També es manté actualitzat el Directorio 
Común de Unidades Orgánicas y Oficinas (DIR3), del Portal de Administración Electrónica del 
Govern d’Espanya. Durant l’anualitat 2021, el Servei s’ha encarregat de l’actualització de les unitats de 
la Universitat de València en aquest directori. 

Comptabilitat analítica de la Universitat de València: projecte CANOA. El SAP i el Servei de 
Comptabilitat i Pressupost són els encarregats d’incorporar a l’aplicació CANOA la informació 
necessària per al càlcul de la comptabilitat analítica de la UV, actualitzar els diccionaris de dades i 
mapes, generar els informes i indicadors, així com validar els resultats obtinguts. Durant 2021, s’ha 
elaborat l’informe següent: Informe sobre la Contabilidad Analítica de la Universitat de València: 
Aplicación del Modelo CANOA. Anualidad 2018. A més, s’han iniciat les actuacions per a preparar la 
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comptabilitat analítica de 2021: revisió dels centres de cost i les activitats de l’anualitat 2021, càlcul del 
consum d’energia elèctrica per als edificis i actualització de diccionaris de dades i criteris de repartiment. 
També s’ha donat suport per a la implantació de l’aplicació PRECANOA, amb les proves d’usuari 
necessàries per al seu funcionament òptim.  

Estudis i informes 
Durant l’any 2021, el SAP ha elaborat els estudis i informes següents per donar suport a la planificació 
i la presa de decisions del Consell de Direcció: 

– Informe de la Bústia de Suggeriments Queixes i Felicitacions del curs 2019/2020.  

– Informe de gestió de l’activitat ordinària i principals resultats de la UV que es presenta 
anualment al Claustre, corresponent a l’anualitat 2020 i al curs 2019-2020.  

– Edició impresa del Resum executiu 2020 de l’informe de gestió.  

– Informe final del Sistema d’indicadors del Pla estratègic de la UV 2016-2019. 

– Organigrama de la delegació de competències de la rectora de 18 de gener de 2021. 

– Anàlisi de l’evolució de les taxes d’avaluació, rendiment i èxit de grau per quadrimestre. 

– Taules de dades necessàries per a l’Estudi de bretxa salarial de gènere del MECD. 

– Informes sobre la situació dels espais dels diferents campus per a l’elaboració del Pla 
d’inversions en infraestructures de la Universitat de València. 

– La Universitat de València en els principals rànquings Internacionals. Anualitat 2020. 

Models de distribució de recursos 
El SAP dona suport tècnic per a l’aplicació i anàlisi del model de finançament de la GVA a les 
universitats públiques valencianes, així com per a l’elaboració, aplicació i manteniment dels models 
distributius interns de recursos. En 2021 el servei ha donat suport al Vicerectorat d’Economia i 
Infraestructures, a la Gerència i a la Vicegerència de Coordinació Econòmica i de Serveis per a 
l’aplicació dels següents models econòmics de distribució interna del pressupost de la Universitat de 
València per a l’anualitat 2022: 

– Distribució econòmica de centres i laboratoris docents de l’anualitat 2022 

– Distribució econòmica de departaments i instituts de l’anualitat 2022 

– Model d’assignació de recursos de suport a la docència de l’anualitat 2022 

– Model de distribució per adquisició de manuals bibliogràfics de referència 2022 

A més, s’ha donat suport per al càlcul de la distribució de beques del Consell Social en 2021.  

Estudis de càrrega de treball del PAS. En 2021 s’ha treballat en l’actualització de l’Estudi d’Indicadors 
de Càrrega de Treball del PAS de les Unitats de Campus i les Unitats de Suport a Instituts. 

Suport a la planificació estratègica institucional 
Una altra de les funcions del Servei és donar suport als processos de planificació institucionals i al 
desplegament dels plans d’actuació vinculats, així com el seu seguiment. En aquest sentit, 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 de la UV. 
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En concret, durant l’anualitat 2021 s’ha donat suport i formació per a la gestió del Pla director del Servei 
de Biblioteques i Documentació en l’aplicació de gestió de plans estratègics, amb la introducció del pla 
en l’aplicació PEUV. 

A més, el SAP és l’encarregat del desenvolupament i manteniment del Sistema d’indicadors del Pla 
estratègic de la UV 2016-2019 en el Data Warehouse. També s’ha desenvolupar un nou projecte en el 
Data Warehouse, anomenat PLANS, per donar suport al seguiment dels indicadors estratègics dels 
plans directors de les unitats. En aquest nou projecte s’ha desenvolupat en 2021 el Sistema d’indicadors 
estratègics del Pla director del Servei de Biblioteques i Documentació 2021-2023, amb 15 indicadors. 

Suport a la millora d’unitats universitàries 
El SAP dona suport per a la implantació d’eines de millora a les unitats administratives de la UV, 
mitjançant l’assessorament en l’elaboració de cartes de serveis, el seguiment anual dels indicadors i la 
publicació dels resultats en el catàleg de cartes de servei de la UV. 

Cartes de Serveis. En 2021 s’ha donat suport per a l’aprovació de les noves Cartes de Serveis dels 
18 centres, del Servei Central de Suport a la Investigació Experimental (SCSIE), del Servei de 
Publicacions, del Servei d’Informàtica, del Servei d’Anàlisi i Planificació (SAP) i de Uvocupació. Durant 
aquest any també s’ha realitzat el seguiment de les cartes vigents, i s’han incorporat els indicadors i les 
accions de millora derivades al sistema de seguiment de les cartes de serveis. Aquest sistema integra 
un total de 578 indicadors per a les 30 cartes vigents. A més, en 2021 s’han publicat 31 informes de 
seguiment de CdS en format web. Actualment el Catàleg de cartes de serveis de la Universitat de 
València disposa d’un total de 30 cartes vigents.  

Bústia de Suggeriments, Queixes i Felicitacions. Al febrer de 2021 es va presentar al Consell de 
Govern l’Informe de la Bústia de Suggeriments, Queixes i Felicitacions de la Universitat de València del 
curs 2019-2020, aprovat per Acord de Consell de Govern ACGUV 13/2021. Durant l’últim trimestre de 
l’any, per realitzar l’informe del curs 2020-2021, el SAP s’encarrega de la coordinació i remissió de 
l’informe individual a les unitats organitzatives que han rebut alguna comunicació durant el curs 
2020/2021, des de l’1 de setembre de 2020 al 31 d’agost de 2021. Amb la informació elaborada pel 
SAP i les aportacions rebudes de cada unitat, s’ha redactat l’informe del curs 2020/2021, que es 
presentarà al Consell de Govern de la UV durant el primer trimestre de 2022. 

Peticions d’informació institucional 
El SAP és la unitat encarregada de coordinar i elaborar la resposta a les demandes d’informació 
institucional sol·licitades pels organismes oficials (GVA, Ajuntament, rànquings i altres institucions) i a 
peticions d’informació de persones usuàries externes i internes a la UV. 

En 2021 s’ha remès a la Generalitat Valenciana (GVA) l’oferta de places i dades de preinscripció del 
curs 2021/2022, el cens universitari per municipi per a subvencions al transport, i altres dades 
estadístiques sol·licitades per l’àrea d’universitats. També s’ha elaborat l’enquesta anual de cost laboral 
de 2020, per a l’Institut Nacional d’Estadística (INE) i l’estadística de l’Ajuntament de València.  

La remissió de dades sol·licitades pels rànquings nacionals i internacionals inclou les següents: THE 
Impact Ranking 2021; El Mundo (màsters); Llista FORBES Millors Universitats d’Espanya; rànquing 
Dyntra de transparència 2021; Fundació CyD per a l’elaboració del ranquing CyD i U-Multirank 2022; 
World University Ranking 2021; Clarivate Analytics 2021; Times Higher Education: World Ranking i 
Impact Ranking 2021; Academic Ranking of World Universities (ARWU) 2021; Greenmetric 2021.  

A més, el Servei d’Anàlisi i Planificació atén peticions de dades estadístiques específiques sol·licitades 
per diferents òrgans, unitats i serveis de la Universitat de València. En aquest sentit, s’han atès 60 
peticions internes d’informació a demanda de diferents vicerectorats, Secretaria General, Gerència, 
departaments i serveis de la Universitat de València. 
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Projectes Data Warehouse 
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, incorpora progressivament els seus informes a 
l’entorn Data Warehouse de la Universitat de València, en cadascun dels projectes:  

SIGA (gestió acadèmica). En 2021 s’han incorporat en aquest projecte informes d’evolució 
d’estudiants matriculats de treballs finals de màsters per especialitat; informes d’ingressos per 
matrícula, matricula ordinària i situació de la beca; informes de compensació de taxes i sobre els rebuts 
de matricula i nous informes d’estudiants amb discapacitat sol·licitats per UVdiscapacitat. 

RECULL (Recull de dades). A l’últim trimestre de 2021 s’ha publicat una nova edició del Recull de 
dades de la Universitat de València del curs 2020/2021, amb les dades consolidades d’aquest. El Recull 
reuneix en 136 informes i 24 gràfics informació sobre: estudis de grau i postgrau, postgraus propis, 
personal, investigació i transferència, activitats de divulgació científica, culturals, d’esports, informació 
sobre el pressupost, biblioteques, espais, etc. 

PEUV | PLANS. El projecte PEUV correspon al Sistema d’indicadors del Pla estratègic de la UV 2016-
2019. Durant 2021 s’ha realitzat l’actualització final dels quadres dels 118 indicadors d’ensenyament, 
investigació, transferència i innovació, vida de campus i participació i d’objectius comuns. En 2021 s’ha 
desenvolupat el nou projecte PLANS, per integrar els sistemes d’indicadors dels plans directors 
d’aquelles unitats que ho sol·liciten. En 2021 s’ha desenvolupat el Sistema d’indicadors del Pla director 
del Servei de Biblioteques i Documentació 2021-2023, amb 15 indicadors estratègics desagregats per 
biblioteca i l’evolució des de 2019 a 2021. 

ESPAIS (catàleg d’espais i ocupació). Aquest projecte inclou informes d’espais, d’ubicació de 
persones i d’ocupació de les aules docents. Com a novetat, en 2021 s’hi han incorporat informes de 
mesura i seguiment de les més de 1.300 sondes de CO2 instal·lades a la Universitat de València per 
mesurar la qualitat de l’aire. Aquests informes inclouen les lectures diàries de CO2 i temperatura, per 
aula, edifici i campus. Els informes també permeten detectar els llocs, dies i hores on es produeixen 
lectures superiors als paràmetres recomanables.  

SICUV (Sistema d’informació comptable). Inclou informació referent als comptes anuals, estats 
d’execució de despeses i ingressos i models de distribució econòmica. Durant 2021 s’han incorporat 
informes de liquidació mensual de rebuts de matrícula; noves validacions automàtiques amb notificació 
per correu electrònic; actualització dels informes de despeses generades per la COVID-19 i incorporació 
dels indicadors econòmics dels estudis d’indicadors de càrrega de treball del PAS de centres, 
departaments, unitats de campus i de suport a instituts. 

PERSONAL (Sistema d’informació del PAS, PDI i personal investigador). plantilles d’ocupació del 
PAS, PDI i PI i dades de capacitat docent i POD dels departaments. Les principals novetats en 2021 
han sigut les notificacions electròniques de canvis en els nomenaments i baixes de càrrecs acadèmics 
i l’elaboració d’informes de personal amb discapacitat, sol·licitats per UVdiscapacitat, amb evolució del 
personal (PAS, PDI, PI investigador i PI tècnic) per grau de discapacitat. 

INVESTIGA (Sistema d’informació sobre la gestió de la investigació). Aquest projecte inclou 
informació d’accions d’investigació subvencionada i contractada des de 2015 i les principals dades de 
la memòria d’investigació. En 2021 s’han revisat i actualitzat els informes sobre accions d’investigació, 
R+D+i contractada i de la memòria d’investigació, i s’han desenvolupat informes d’accions 
d’investigació per investigador principal (IP), integració de la informació econòmica de les especifiques 
per IP i cost mitjà anual de nòmina del PDI i PI per categories. 
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Objectes creats o modificats en 2021 

Projecte Documents Informes Atributs Indicadors 
SIGA 3 89 12 9 

RECULL 0 118 0 5 
ESPAIS 0 41 20 9 
SICUV 1 67 13 51 

PERSONAL 2 30 15 5 
INVESTIGA 4 23 21 12 

PLANS 2 4 28 4 
Total 12 372 109 95 

 

Publicació de dades institucionals en web 
Mapa d’internacionalització de la UV. Aquests gràfics interactius presenten informació per països 
relativa a estudiants internacionals, programes d’ensenyament amb institucions estrangeres, 
publicacions en col·laboració i nombre de convenis marc. En 2021 s’ha actualitzat la informació referent 
al curs 2020-2021 del Mapa d’internacionalització de la UV (global), del Mapa d’internacionalització de 
la UV - Per nacionalitat dels estudiants i les estudiantes i del Mapa d’internacionalització de la UV - Per 
articles en Web of Science. 

Observatori de rànquings. l’Observatori de rànquings informa de la posició de la UV als principals 
rànquings nacionals i internacionals. Durant 2021 s’ha assolit el procés d’automatització de la web de 
l’Observatori, amb la programació en R de les pàgines web dels rànquings. A més, durant aquesta 
anualitat s’han actualitzat les 28 edicions publicades en 2021 dels rànquings que figuren a l’observarori.  

Sistema d’informació per al seguiment de les cartes de servei. S’han incorporat al Sistema 
d’informació per al seguiment dels indicadors de les cartes de servei els indicadors de les 23 cartes 
aprovades durant 2021. 

Gestió interna, planificació i seguiment del servei 
El personal del SAP també du a terme les tasques necessàries per al funcionament intern del servei: 
gestió econòmica i administrativa; gestió de personal; manteniment de l’aplicació pròpia GISAP; atenció 
a les sol·licituds d’informació rebudes; el manteniment de la pàgina web, etc. 

La planificació i seguiment de les activitats desenvolupades té com a resultat la mesura anual dels 
indicadors de gestió del servei i la redacció de les següents memòries d’actuació anuals: Seguiment de 
la Carta de serveis del SAP; Informe de la Bústia de Suggeriments, Queixes i Felicitacions del SAP; 
Memòria anual d’activitats i Memòria per a l’Informe de gestió. 
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Magnituds destacades de la gestió ordinària 
Les principals magnituds de la gestió realitzada en el SAP durant els últims anys són:   

Concepte 2018 2019 2020 2021 
Fitxers remesos i validats      

Sistema integrat d’informació universitària (SIIU) 18 21 18 18 
Sistema informació universitats valencianes púb. 

(SIUVP) 22 18 17 18 

Sistema d’indicadors del Pla estratègic de la UV      
Indicadors del Sistema d’indicadors del Pla estratègic 

16-19 113 118 118 118 

Informes i documents elaborats en Data Warehouse 505 636 701 384 
SIGA  46 35 54 92 

ESPAIS 63 51 62 41 

RECULL 133 125 112 118 

PEUV 198 341 268 - 

SICUV 65 40 118 68 

Personal  44 53 32 

Investiga - - 34 27 

PLANS - - - 6 

Observatori de rànquings     
Rànquings de l’Observatori 21 27 28 28 

Edicions actualitzades dels rànquings 36 42 38 43 

Mapa d’internacionalització de la UV     
Països representats  215 160 168 164 

Demandes d’estadístiques ateses 48 48 47 82 
Per a organismes oficials 10 11 6 9 

Per a rànquings 6 10 8 13 

Internes a demanda 32 27 33 60 

Models distributius de recursos     
Models distributius de recursos aplicats 8 9 8 8 

Simulacions d’ingressos per taxes 6 6 6 6 

Cartes de serveis de la UV     
CdS aprovades durant l’any  4 4 1 23 

CdS vigents en el Catàleg de CdS de la UV 31 31 31 30 

Indicadors del sistema de seguiment de CdS 588 588 582 578 

Informes de seguiment de CdS de la UV  5 27 11 31 

Bústia de Suggeriments, Queixes i Felicitacions     
Informes d’unitats elaborats 121 123 140 128 

Estudis i informes  13 14 13 9 
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3.4.2.3. 
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 2021, de conformitat amb el que preveu 
l’art. 233 dels Estatuts de la Universitat de València. 

Les tasques que es van abordar en aquest Servei durant l’exercici 2021 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 
de resolució i l’esborrany de resolucions. Atès l’increment d’aquests procediments en els darrers anys 
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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 

Dóna 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. 

Formació de cursos per a funcionaris 
Es participa ocasionalment en la realització de cursos per a funcionaris amb el Servei de Formació 
Permanent. 
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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. 

Magnituds destacades de la gestió ordinària 
En la taula següent figuren una sèrie d’indicadors que mostren l’activitat del Servei durant l’any 2021. 

Concepte Total 
Assistència a meses de contractació 98 

Informes, consultes i escrits 515 

Resolucions 16 

Revisió contractes 97 

Validacions 31 

Procediments judicials  

Contenciós administratiu 25 

Laboral 3 

Penal 2 

Civil 3 

Mercantil - 

Expedients informatius 0 

Expedients disciplinaris 8 

Expedients responsabilitat patrimonial 7 

Revisions d’ofici 7 

Accés a la informació 13 
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3.4.3.
Economia

1. Oficina de Control Intern
2. Servei de Comptabilitat i Pressupost
3. Servei de Contractació Administrativa
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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 a examinar i 
avaluar les activitats de la institució, un servei per a 
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 a afegir 
valor a les operacions d’una organització i millorar-

les. També pot 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 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; 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 2021, 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 (variacions 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. 

• 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. 

– Convocatòries de premis. 

Auditoria operativa 
– 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 2021. 

Concepte         Total 
Nombre d’informes d’auditories de despesa per tipus  

Descriptius de la gestió financera anual 42 

Descriptius amb auditoria de regularitat 27 

Fiscalització prèvia limitada: nombre d’informes emesos  

Obres 68 

Serveis 124 

Subministraments 70 

Patrimonials - 

Administratius especials 15 

Encàrrecs de gestió 15 

Fiscalització plena a posteriori: tipus d’expedients  

Obres 5 

Serveis 6 

Subministraments 6 

Participació en meses de contractació 138 

Contractes derivats de l’art. 83 LOU 10 

Nombre d’expedients fiscalitzats en l’àrea de personal  

Expedients revisats 6.117 

Conceptes retributiu revisats 36.232 

Fiscalització d’altres variables financeres  

Pressupost i modificacions pressupostàries 37 

Ingressos i gestió de cobrament 68 

Auditories descentralitzades de les despeses (nombre d’expedients) 658 

Comprovació límits imports contracte menor subconceptes de despesa 74 

Nombre d’informes emesos sobre fons de provisió  

Caixa fixa 9 

Concessió de fons, subvencions i premis  

Fiscalització de convocatòries de centres universitaris 28 

Fiscalització de convocatòries de serveis universitaris 90 

Fiscalització de convocatòries d’altres unitats de gestió 3 

Intervenció material de les inversions  

Assistència a recepcions d’obres i subministraments 21 
Comprovació de l’immobilitzat (expedients de subministraments 

 amb una quantia entre 15.000 € i 300.000 €) 63 

Comprovació de l’inventari 53 

  

3.4.3.1. 177

Informe de gestió 2021



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  

Informes d’execució pressupostària 2 

Informes generals anuals 1 

Activitats d’índole consultiva i assessora  

Consultes rebudes i respostes 42 
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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 el 
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 2021 

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

• Unitat de Tresoreria i Inventari Patrimonial

– Secció d’Informació Comptable i Rendició de Comptes

• Unitat d’Informació Comptable

• 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.

– 21 modificacions pressupostàries, amb 10.943 operacions, i preparació d’informació
semestral al Consell Social.
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– Alta de 1.222 claus específiques i 9.948 comunicacions d’habilitacions i generacions de 
crèdit. 

– Gestió i comptabilització de despeses centralitzades de correus, de tribunals de PAU, de 
personal PAS, de subvencions i autoritzacions i disposicions de crèdit de despeses de 
personal: 1.101 operacions. 

– Comptabilització de traspassos de crèdit: 7.870 operacions a petició de les unitats i 
10.583 operacions d’habilitació de crèdit per ingressos finalistes i distribucions internes 
de fons departamentals i over heads de projectes. 

– Comunicació mensual a la Base de Dades Nacional de Subvencions (BDNS) d’un total 
de 129 convocatòries de subvencions i premis per a la publicació al Diari Oficial de la 
Generalitat Valenciana i comunicació d’un total de 5.599 beneficiaris d’ajudes i 
subvencions. 

Secció de Comptabilitat i Tresoreria 
– Gestió i coordinació de la tresoreria de la Universitat. 

– Comptabilització d’operacions del pressupost d’ingressos: 6.422 operacions. 

– Comptabilització de despeses de nòmina i seguretat social, 59.862 operacions, i d’altres 
despeses centralitzades, 3.044. 

– Gestió i comptabilització de pagaments centralitzats nacionals:153.694 operacions. 

– Altes i modificació de dades de tercers en el sistema d’informació comptable: 3.928 altes 
i 2.829 modificacions de dades de tercers. Comptabilització de despeses amb 
pagaments a l’estranger, d’ingressos de congressos i pagaments de beques i 
devolucions de taxes: 14.987 operacions. 

– 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. 

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: 1.259 operacions. 

– Compensacions internes: 7.519 operacions. 

– Operacions d’obertura del pressupost, 887; de traspassos, 5.499; d’immobilitzat, 3.473; 
i d’altres, 463. 

– Operacions de modificacions pressupostàries d’incorporació de romanents i incorporació 
de fases A i D de l’exercici anterior: 17.715 operacions. 

– Manteniment i actualització del Sistema d’Informació Comptable (SICUV) i atenció a 
persones usuàries. 

– Suport en el projecte d’implantació de la comptabilitat analítica 2018 i 2021. 
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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: 118 declaracions 
+ 131 confirmacions a duanes recepció alcohol. 

– Elaboració i remissió de certificats de retenció d’IRPF, 1.950 certificats enviats per correu 
electrònic, i 79 certificats de donacions rebudes com a entitat beneficiària de mecenatge. 

– Subministrament d’informació immediata de l’IVA (SII) a l’AEAT, amb l’enviament de 
65.998 registres de factures emeses i factures rebudes (aquest nou sistema de gestió de 
l’IVA des del 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). 

– Suport al sistema de recepció de factures electròniques de proveïdors des de la 
plataforma FACE de l’estat, amb 26.311 factures rebudes en 2021, i assistència a les 
unitats de gestió de la Universitat de València i als proveïdors. 

– Assistència a usuaris de l’aplicació de gestió d’ingressos (GTI), amb 665 consultes 
rebudes. 

– Facturació a tercers mitjançant GTI, a petició de les unitats de gestió que no tenen un 
sistema propi de gestió d’ingressos: 1.022 factures no electròniques i 939 
d’electròniques, amb registre manual en diverses plataformes d’administracions 
públiques i les corresponents altes i confirmacions de clients en GTI. 

– Gestions de cobrament de factures: 1.172 reclamacions, de les quals 718 han estat 
cobrades, 211 anul·lades i 250 queden pendents de cobrament. 

– Comptabilització de les liquidacions de taxes centralitzades i d’altres, 398 operacions. 

Magnituds destacades de la gestió ordinària 
En la taula següent es mostren una sèrie d’indicadors que pretenen palesar l’evolució de l’activitat 
del servei. 

Concepte Secció-unitat Subtotal Total (€) 
Operacions comptables Pressupost 30.497 305.719 

 Comptabilitat Pagaments 
Nacionals 216.600  

 

Comptabilitat - Pagaments a 
l’Estranger, Beques, 

Congressos i Devolucions de 
Taxes 

14.987  

 Comptabilitat - Ingressos 6.422  

 Informació Comptable 36.815  

 Fiscalitat 398  
Altes i modificacions de 
tercers Comptabilitat  6.757 

Obertura de claus específiques Pressupost  1.222 
Comunicacions d’habilitacions 
de crèdit Pressupost  9.948 

Facturació a tercers  Fiscalitat, Facturació i Gestió de 
Cobrament  1.961 

3.4.3.2. 181

Informe de gestió 2021



Reclamacions de cobrament Fiscalitat, Facturació i Gestió de 
Cobrament  1.172 

Assistència a usuaris aplicació 
gestió d’ingressos 

Fiscalitat, Facturació i Gestió de 
Cobrament  665 

Suport al sistema de recepció 
de factures electròniques 

Fiscalitat, Facturació i Gestió de 
Cobrament  26.311 

Enviaments electrònics a 
l’AEAT de registres de factures 
emeses i rebudes (SII) 

Fiscalitat, Facturació i Gestió de 
Cobrament  65.998 
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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 realitzà el Servei de Contractació Administrativa durant l’anualitat 2021 començà amb 
l’assessorament, abans de l’inici dels expedients administratius de contractació, de les unitats 
interessades a formalitzar algun tipus de contracte en relació amb els procediments administratius que 
calia seguir, la qualificació dels contractes i l’aplicació del règim jurídic adequat. 

A més de l’assessorament, les tasques del Servei se centraren en la tramitació dels expedients 
administratius de contractació i en la gestió comptable que comportava la tramitació dels contractes i 
la realització dels documents comptables corresponents. 

Així mateix, es tramitaren els procediments administratius de les incidències que sorgiren 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 actuà també durant el procediment d’adjudicació com a suport permanent de totes les meses de 
contractació, de les quals assumí 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 es gestionaren i resolgueren les reclamacions i els recursos plantejats en relació amb els 
procediments tramitats o contractes adjudicats, i es treballà 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. 

D’altra banda, davant la situació de fet creada per la pandèmia de la covid, s’han tramitat un gran 
nombre de contractes d’emergència per a atendre necessitats sobrevingudes relacionades amb la 
gestió de la pandèmia, la prevenció dels riscos i el compliment dels diferents requeriments de les 
autoritats sanitàries. I encara més, des de la creació dels Fons Covid, i l’aprovació de la disposició 
addicional 5a de la Llei 3/2020. 

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 
− Rehabilitació del Col·legi Major Lluís Vives. 

− Urbanització Campus Científic de Paterna, fase II. 

− Substitució de revestiments, segellament d’elements puntuals i fusteria i revisió dels sistemes 
de control de plagues a la Clínica Odontològica. 

− Reforma d’espais per a la ubicació de la Sala Legal Tech i del Laboratori de Criminalística de 
la Facultat de Dret a la planta baixa de l’Aulari Nord del campus dels Tarongers. 

− Substitució dels conductes de les torres de refrigeració de l’edifici de serveis del campus dels 
Tarongers. 

− Substitució de la xarxa de canonades d’aigua potable en distribució de galeria i muntants en 
patis d’instal·lacions del campus de Burjassot. 

− Obres de reparació de filtracions i millores per al manteniment del Centre d’Investigació Jeroni 
Muñoz al campus de Burjassot. 

− Adaptació parcial del pati d’estudiants de la Facultat de Ciències de l’Educació i de l’Esport per 
a lloc d’esplai dels estudiants. 

− Reparació de les patologies aparegudes als espais de la Unitat per a la Integració de Persones 
amb Discapacitat, i a la pèrgola de la cafeteria de la Facultat de Psicologia. 

− Obres de millora a l’hivernacle del Campus Científic de Paterna. 

A més, el Servei de Contractació Administrativa tramità expedients de modificacions contractuals i 
contractes menors d’obres. 

Contractes de serveis 
− Servei de neteja respectuosa amb el medi ambient i la salut laboral (diversos contractes), 

campus d’Ontinyent, campus de Blasco Ibáñez i Palau de Cerveró. 

− Adquisició, implantació i posterior manteniment d’una aplicació de gestió d’expedients de 
contractació administrativa per a la Universitat de València. 

− Servei Integral d’Atenció a l’usuari en tecnologia de la informació i la comunicació (CAU TIC) 
adreçat a la comunitat universitària. 

− Administració i manteniment del sistema de virtualització d’escriptoris i aplicacions de la 
Universitat de València. 

− Emergències per al reforçament dels serveis de neteja, informadors d’accessos en tots els 
campus universitaris i servei extraordinari de suport tècnic informàtic per covid. 

− Redacció del projecte i direcció de les obres de construcció d’un nou edifici destinat a la 
incubadora d’Alta Tecnologia en Innovació Agroalimentària Sostenible, Viver d’Empreses i 
Linnex al Campus Científic de Paterna. 

− Redacció del projecte i direcció d’obres de l’ampliació i millora del servei de producció 
experimental animal de l’SCIE-UV al semisoterrani de la Facultat de Farmàcia. 

− Redacció del projecte i direcció de les obres de la reforma de la instal·lació de la climatització 
de la Facultat d’Economia. 

− Redacció del projecte i direcció de les obres de substitució de la producció de la climatització 
de la Facultat de Geografia i Història. 
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− Assistència tècnica de certificat d’eficiència energètica i estudi de millora d’eficiència energètica 
als blocs A, B, C, D, E, F i G del campus de Burjassot. 

− Redacció del projecte i direcció de les obres de l’adequació de les instal·lacions d’ACS I AFCH 
a l’edifici B del Col·legi Major Rector Peset. 

− Redacció del projecte i direcció de les obres de la ubicació de Legal Tech i del Laboratori de 
Criminalística a la planta baixa de l’Aulari Nord. 

− Redacció del projecte i direcció de les obres de substitució de fusteria a la Facultat de 
Psicologia. 

A més, el Servei de Contractació Administrativa tramità expedients de pròrrogues, modificacions 
contractuals i contractes menors de serveis. 

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 amb càrrec a projectes específics 
d’investigació del PDI, entre els quals destaquem: 

− Subministrament d’un microscopi de fluorescència d’altes prestacions equipat per a detecció 
confocal, superresolució i imatge 4D a alta velocitat.  

− Subministrament de servidors de càlcul d’altes prestacions amb GPU i emmagatzematge per 
a la fase III de la infraestructura d’intel·ligència artificial i aprenentatge automàtic de l’institut de 
Física Corpuscular Àrtemis. 

− Subministrament d’un espectròmetre de masses híbrid Q-TOF d’ultraalta resolució amb parany 
de mobilitat iònica per a l’anàlisi de proteïna intacta (Top-down proteomics) i Imatge Molecular 
(MALDI Imaging). L’instrument ha d’incloure una font d’ionització ESI/MALDI combinada així 
com un sistema cromatogràfic acoblat. 

− Subministrament d’un microscopi òptic d’escaneig en camp pròxim (SNOM) acoblat a un 
sistema amb espectroscòpia infraroja de transformada de Fourier (nanoFTIR). 

− Subministrament, implantació i explotació d’un microscopi electrònic d’escaneig d’emissió de 
camp (FESEM) amb feix d’ions enfocats (FIB) i sistema crio per a treballar amb mostres 
congelades. 

Altres contractes promoguts per diverses unitats: 

− Emergència: subministrament d’equipament simulació hospitalària d’alta fidelitat i les obres 
d’adequació. 

− Emergència: subministrament de 1764 ordinadors com a infraestructura necessària per al 
projecte de virtualització per a suport accés remot. 

− Subministrament llicència campus/ESS productes Microsoft. 

− Subministrament per a l’ús exclusiu i suport de manteniment de diversos enllaços de fibra òptica 
entre campus i edificis de la UV.  

− Subministrament de servidors de càlcul d’altes prestacions, un sistema d’emmagatzematge 
d’alt rendiment i sistema emmagatzematge massiu. 

− Subministrament del dret de desplegament il·limitat de productes sota llicència estesa de Plus 
Oracle. 

A més, el Servei de Contractació Administrativa tramità expedients de pròrrogues de contractes, 
modificacions contractuals i contractes menors de subministraments. 
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Contractes menors 
Durant aquest exercici es continuà donant suport i atenent les consultes plantejades pels diferents 
centres gestors en relació amb els contractes menors i el seu assentament en l’aplicació Licit@. També 
es dugué a terme l’explotació de les dades assentades i es va fer la preceptiva publicació trimestral 
d’aquests contractes tant en la Plataforma de Contractació del Sector Públic com en el Portal de 
Transparència de la Universitat de València.  

A més, responent tant a canvis normatius com a l’evolució de la implantació de l’administració 
electrònica a la Universitat, així com a la conveniència de disposar de dades de despeses que no tenen 
la consideració de contractes menors, però que cal controlar (despeses d’acords marcs als quals 
s’adhereix la Universitat o despeses realitzades sota la cobertura de determinats contractes majors), 
es va aprovar una nova instrucció de contractes menors: Instrucció de la Gerència sobre el règim i la 
tramitació dels contractes menors (IUV 4/2021), i l’aplicació s’ha adaptat a aquest canvi normatiu. 

Acords marc i adquisicions centralitzades 
Durant aquest exercici continuaren estant vigents –i a més foren prorrogats– els acords marc subscrits 
per la Universitat de València per a la contractació d’obres i els serveis de redacció de projectes i 
direcció d’obres. L’any 2021 s’adjudicaren 24 contractes derivats de l’acord marc d’obres i 19 contractes 
derivats de l’acord marc de redacció de projectes i direccions d’obra. 

L’any 2021 van finalitzar els contractes basats en acords marcs de l’Administració de la Generalitat per 
al subministrament de material d’oficina i informàtic no inventariable i de paper, i el de serveis postals, 
amb l’empresa Correos. Al gener de 2020 s’inicià el contracte basat en l’acord marc de l’Administració 
de la Generalitat de serveis postals, amb l’empresa Correos. Aquest contracte va finalitzar al desembre 
de 2021 i es va prorrogar al gener de 2022 per un any més. El Servei de Contractació actuà com a 
interlocutor entre l’empresa i els usuaris per a la resolució dels dubtes plantejats per diferents estaments 
i a través de diferents mitjans (telèfon, correu electrònic, reunions informatives...).  

El 30 d’abril de 2021 va finalitzar l’acord marc CNMY15/*DGTIC/16 (projecte CESSTIC) i actualment 
es troba en fase de preparació el Nou acord marc per a la provisió de serveis de comunicacions 
corporatives per a l’Administració de la Generalitat, el seu sector públic instrumental i entitats adherides, 
que donarà suport als esmentats serveis. 

Així mateix, es formalitzaren contractes de subministraments mitjançant l’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 2021 va finalitzar el termini d’execució dels encàrrecs de gestió de la UV. S’han tramitat 
nous expedients d’encàrrecs de gestió als mitjans propis de la UV:  

− Encàrrec de gestió dels títols propis de l’àmbit de salut de la UV a la Fundació Lluís Alcanyís 
de la UV. 

− Encàrrec de gestió de pràctiques clíniques integrades de la UV a la Fundació Lluís Alcanyís de 
la UV. 

− Encàrrec de gestió de cursos d’idiomes al Centre d’Idiomes de la UV. 

− Encàrrec de gestió d’activitats d’acció cultural i formativa, solidària i de serveis de la UV a la 
Fundació General de la UV. 
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− Encàrrec de gestió de pràctiques acadèmiques externes de la UV a la Fundació Universitat-
Empresa. 

− Encàrrec de gestió de títols propis de postgrau a la Fundació Universitat-Empresa. 

− Encàrrec de gestió del programa MOTIVEM de la UV a la Fundació Universitat-Empresa. 

− Encàrrec de gestió de programes formatius relacionats amb la cultura empresarial de la UV a 
la Fundació Universitat-Empresa. 

 

Els encàrrecs de gestió estan publicats en la Plataforma de Contractació del Sector Públic (PLACE) i 
en el Portal de Transparència de la Universitat de València. 

Sostenibilitat  
El Servei de Contractació té representació en la Comissió de Sostenibilitat de la Universitat de València 
i treballà durant el 2021 en iniciatives i actuacions relacionades amb la compra pública sostenible. Tots 
els plecs recullen els requisits de sostenibilitat en els procediments de contractació, tant d’obres com 
de serveis i subministrament.  

Suports informàtics  
Durant l’exercici 2021 es continuà fent el manteniment de l’aplicació Licit@.  

Així mateix, la licitació del servei per a la implantació i posterior manteniment d’una aplicació de gestió 
d’expedients de contractació administrativa per a la Universitat de València (2021 0017 SE009) va 
finalitzar amb l’adjudicació a l’empresa NEXUS INFORMATION TECNOLOGY SAU, i en data 9 d’agost 
de 2021 es va formalitzar el contracte. Actualment estem en fase d’implantació de l’aplicació. 

Suport a la gestió administrativa  
Suport a la gestió administrativa a altres serveis de la Universitat per a les diferents auditories. 
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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 2021. 

Tipus de contracte Total 
Obres  

Obert 1 

Obert simplificat 2 

Obert simplificat abreujat - 

Restringit - 

Amb negociació - 

Adquisició centralitzada - 

Contractes basats en acords marc 24 

Emergències 3 

Serveis  

Obert 15 

Obert simplificat 4 

Obert simplificat abreujat 1 

Restringit - 

Amb negociació 2 

Adquisició centralitzada - 

Contractes basats en acords marc 19 

Emergències 25 

Subministraments  

Obert 23 

Obert simplificat 5 

Obert simplificat abreujat 7 

Restringit - 

Amb negociació 18 

Adquisició centralitzada 1 

Contractes basats en acords marc - 

Emergències 43 

Altres (s’hi inclouen els contractes mixtos)  

Obert (ingressos) - 

Obert simplificat (ingressos) - 

Privats 2 
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3.4.4.
Infraestructures

1. Servei Tècnic i de Manteniment
2. Unitat Tècnica
3. Unitat de Gestió Campus de Blasco Ibáñez
4. Unitat de Gestió Campus de Burjassot
5. Unitat de Gestió Campus de Tarongers
6. Unitat de Gestió Campus d’Ontinyent
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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) tenen vigència de l’1-03-
2020 al 28/02/2022. Hi ha, però, la possibilitat de dues prorrogues. 

Els contractes de gestió del manteniment (tres lots) tenen vigència del 16/07/2018 al 15/07/2020. Hi ha 
hagut, però, dues pròrrogues: del 16/07/2020 al 15/07/2021 (1a pròrroga) i del 16/07/2021 al 15/07/2022 
(2a pròrroga). 

Els contractes de manteniment integral de jardineria (dos lots): del 16-11-2017 al 15-11-2019. Hi ha 
hagut, però, dues pròrrogues.  

Els contractes de gestió i manteniment de l’aparcament del Campus de Blasco Ibáñez s’entenen del 
01/11/2019 al 31/10/2021. Hi ha hagut, però, una primera prorroga (de l’01/11/2021 al 31/07/2022). 

S’han continuat fent les reunions periòdiques amb els responsables dels centres per conèixer-ne 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 RAM 
Les obres RAM (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, n’hi ha 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 de 16 obres, per un import de 
5.131.186,20 €. D’una altra banda, n’hi ha que, per la legislació vigent, només requereixen un 
pressupost, encara que en la proposta de despesa s’adjunten tres pressupostos amb la finalitat 
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d’aconseguir les millors ofertes per a la Universitat. Durant l’any 2021 se’n van realitzar un total de 56, 
per un import d’1.032.254,34 €. 

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. 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 
2021 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. 

– 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. 

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 
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. Davant l’amenaça de pluges, temporals de vent o altres 
inclemències meteorològiques que es puguen detectar a través de consultes periòdiques als 
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comunicats de l’Agència Estatal de Meteorologia, es tramet, 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.  

El Servei Tècnic i de Manteniment forma part del Comitè d’Emergències de la UVEG i, per tant, hi 
treballa en total coordinació. 

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...). 

L'any 2021 hi ha hagut també una col·laboració activa amb el Servei d'Informàtica de la UV i el director 
de Gestió Electrònica, Pedro Murillo Tena, en dues intervencions molt importants: 

− La migració del control d'accés informatitzat. 
− I la instal·lació de detectors de CO₂ a totes les aules de la Universitat. 

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 unes altres administracions. 
L’any 2021 es va treballar fonamentalment en la regularització de les propietats incloses en el conveni 
de col·laboració subscrit amb la Universitat de València i l'Ajuntament de València al Campus de 
Tarongers. 

Magnituds destacades de la gestió ordinària 
En la taula següent figuren una sèrie d’indicadors que mostren l’activitat del Servei durant l’any 2021. 

Concepte Total 
Reunions de manteniment amb els responsables dels centres 24 

Comunicats de manteniment resolts a Blasco Ibáñez i disseminats 6.633 

Comunicats de manteniment resolts a Burjassot i Paterna 5.284 

Comunicats de manteniment resolts a Tarongers 6.482 

Obres majors acabades 16 

Import de les obres majors acabades 5.131.186,20 € 

Obres menors acabades 56 
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Concepte Total 
Import de les obres menors acabades 1.032.254,34 € 

Producció obtinguda plaques solars 1.550.021 kWh 

Reducció producció CO2 obtinguda plaques solars 1.255.517 tones CO2 

Energia produïda instal·lació cogeneració edifici serveis 9.721,40 MWh 

Visites didàctiques instal·lacions cogeneració edifici serveis 2 

Recordatoris protocol actuacions incidències climatològiques 14 

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.
 Redacció de la proposta de 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: 9 expedients gestionats el
2021 a l’Ajuntament de València, 6 a l’Ajuntament de Paterna i 4 a l’Ajuntament de Burjassot.

– Gestió d’expedients per a l’obtenció i la concessió de llicències d’activitat i obertura dels edificis
construïts: 6 expedients en fase de gestió durant el 2021 a l’Ajuntament de València i 1 a
l’Ajuntament de Burjassot.

– Gestió de l’obtenció de llicències ambientals el 2021: 4 expedients a l’Ajuntament de València
i 1 a l’Ajuntament de Burjassot.

– Gestió d’expedients urbanístics: 1 expedient gestionat a l’Ajuntament de València i 1 expedient
gestionat a l’Ajuntament de Paterna.

– Gestió d’expedients amb el servei de Patrimoni de la Generalitat: 3 a l’Ajuntament de València,
2 a l’Ajuntament de Paterna.

– Tramitació i seguiment d’expedients amb llicències concedides (reclamacions, documentació
final d’obra, desistiments, devolució de taxes, etc.): 20 expedients gestionats el 2021 a
l’Ajuntament de València, 3 a l’Ajuntament de Paterna i 4 a l’Ajuntament de Burjassot.

– Coordinació i seguiment de la supervisió dels projectes per entitats acreditades: 8 projectes el
2021. Coordinació i seguiment de la assistència tècnica d’auditories acústiques: 3 expedients
el 2021.

– 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 2021-2024.

– 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
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enginyeria pel procediment d’acord marc: 23 per als campus de Blasco Ibáñez i Tarongers, 16 
per al campus de Burjassot-Paterna i 3 per a altres campus. 

– Projectes per obres menors, bàsics o d’execució, redactats per la Unitat Tècnica: 3 projectes el 
2021 per als campus de Blasco Ibáñez i Tarongers, 3 per al campus de Burjassot-Paterna i 1 
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: 10 per als campus de Blasco Ibáñez i Tarongers i 3 per al campus 
Burjassot-Paterna i 1 per a altres campus. 

– Redacció i gestió de projectes d’equipaments i subministraments: 30 projectes el 2021 per als 
campus de Blasco Ibáñez i Tarongers, 8 per al campus de Burjassot-Paterna. 

– Valoració i redacció d’informes tècnics de concursos d’obres, serveis i/o subministraments: 7 
per als campus de Blasco Ibáñez i Tarongers i 6 per al campus de Burjassot-Paterna. 

– Seguiment de la documentació dels expedients d’obra, actes de replantejament previ, actes 
d’aprovació de la seguretat-salut en el procés d’obra, actes de comprovació de replantejament, 
actes de paralització, alçament de paralització, actes de preus contradictoris, certificacions 
ordinàries, certificacions per a plecs, 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 l’any 2021. 

Infraestructures docents, investigadores  
i de serveis: tipus d’actuacions Total Certificat 2021 % obra 

executada 
Campus de Blasco Ibáñez i Tarongers    

Obres 7 1.680.354,38 € 10,99 % 

Obres menors 13 142.666,79 € 100,44 % 

Serveis 23 205.523,93 € 13,32 % 

Equipaments 30 2.828.555,21 € 100,00 % 

Campus de Burjassot-Paterna    

Obres 6 555.123,72 € 18,85 % 

Obres menors 6 28.358,82 € 100,00 % 

Serveis 16 125.091,82 € 17,65 % 

Equipaments 8 1.217.655,55 € 100,22 % 

Altres campus    

Obres 0 - - 

Obres menors 2 62.809,96 € 100,00 % 

Serveis 2 2.636,31 € 12,63 % 

Equipaments 0 - - 
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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 de 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 extraordinari (suport a la docència), 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 dels subministraments d’aigua
i electricitat i dels contractes de seguretat, neteja, manteniment i gestió del manteniment de les
clíniques de la Fundació Lluís Alcanyís.

− 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 màster i la gestió i liquidació de les despeses
generades pels tribunals de tesis doctorals.

− Dotació i manteniment de l’equipament de les aules per al seu correcte funcionament.

El pressupost total gestionat de les partides abans esmentades ha estat un total de 8.302.320 €. 
De tota aquesta gestió, se n’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), per a ús docent universitari, així com per a altres activitats organitzades per personal o
unitats de la comunitat universitària, i també per altres administracions o entitats públiques o
privades; a més, gestió de l’edifici Annex Departamental i part de l’edifici FCAFE-F. Fisioteràpia.
S’ha de destacar  la cessió temporal a externs, amb la tramitació de la corresponent sol·licitud,
autorització, organització del servei, i cobrament del preu públic corresponent.

− Gestió d’accés a l’aparcament del campus de Blasco Ibáñez situat al soterrani de l’edifici
FCAFE-F. Fisioteràpia.
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Gestió de campus  
− Convocatòries i coordinació de la Mesa de Degans, activitats comunes (culturals, informatives, 

institucionals, de funcionament, organitzatives). 
− Control dels sinistres i incidències que es produeixen al campus relacionats amb la seua 

possible cobertura per la pòlissa d’assegurança que manté la Universitat. 
− Gestió i coordinació corresponent al personal de la Unitat, que disposa d’un total de 28 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 a l’elaboració de les memòries d’investigació dels instituts i ERI.  
− Suport administratiu als procediments de selecció de personal contractat a càrrec de projectes 

d’investigació.  
− Suport a les tasques relacionades amb la gestió acadèmica vinculades a la docència dels 

estudis de grau, màster i doctorat.  
− Col·laboració amb la creació, edició i promoció de la revista Caplletra i de les col·leccions 

“Biblioteca Sanchis Guarner”, i altres publicacions puntuals.  
− Gestió administrativa i de suport a les activitats desenvolupades per la Unitat d’Educació 

Multilingüe. 
− Facilitar informació escaient als usuaris de la Unitat sobre les qüestions que els afecten i 

especialment sobre 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, 
informadors d’accessos, seguretat, jardineria, manteniment, gestió de manteniment, gestió de 
l’aparcament 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 i a rectora/rector, 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 el 
2021. 

Dades relatives a la gestió econòmica: 

Concepte Total despeses 
gestionades (€) 

Pressupost ordinari 7.631.931,91 
Suport a la docència 91.334,96 

Edificis Unitat de Campus 28.882,66 

F. Geografia i Història 7.273,43 

F. Filologia, Traducció i Comunicació 12.607,03 

F. Medicina i Odontologia 11.734,3 

F. Filosofia i C. Educació 6.814,89 

F. Infermeria i Podologia 6.440,02 

F. Psicologia i Logopèdia 10.391,76 

F. Fisioteràpia 3.505,49 

F. C. Activitat Física i l’Esport 3.685,38 
Edifici Antic Col·legi Major Lluís Vives 1.653,53 

Total 7.724.920,4 

Cessió d’ús temporal d’espais: 

Reserves d’espais. Peticions internes1 Reserves 
Suport a centres/serveis per mancança d’espai per a impartir OCA 19.183 

Facultats del campus 16.754 

Reserva d’espais efectuats per la Unitat de Campus de Blasco Ibáñez 2.291 

Servei d’Estudiants (Màster d’Educació Especial) 138 
Reserves d’espais efectuades per la Unitat de Campus de Blasco 
Ibáñez (dades segregades) 2.291 

Centre d’Idiomes/SFPI/SPL 575 

Clínica Odontològica – Generalitat Valenciana 208 

Fundació General UV (OPAL, ADEIT, Nau Xiquets,...) 38 

Servei d’Estudiants (Màster d’Educació Especial) 20 
Servei de Relacions Internacionals i Cooperació/Institut Confuci/Fac. de 
Filologia 20 

F. Filosofia i C. E. Ampliació OCA, màsters i exàmens 102 

F. Infermeria i Podologia. Ampliació OCA, màsters i exàmens 61 

F. Medicina i Odontologia. Ampliació OCA, màsters i exàmens 23 

F. Geografia i Història. Ampliació OCA, màsters i exàmens 74 

F. Psicologia i Logopèdia. Ampliació OCA, màsters i exàmens 728 

Reunions tècniques, i reserves externes UCABI 428 

3.4.4.3. 199

Informe de gestió 2021



Reserves d’espais. Peticions internes1 Reserves 
RH PAS / Gerència 14 

1 Estimació de les reserves en funció de l’ocupació d’aules per franges horàries. 

Reserves d’espais. Peticions externes. Empresa/entitat Import (€) Nre. 
expedients 

Ajuntament de València 10.675,83 5 

Ajuntament d’Alfafar 2.657,16 1 

Ajuntament de Massalfassar 2.144,12 1 

Ajuntament de Rocafort 998,25 1 

Asociación Cultural Ciudad de Cuentos 250,47 1 

Conselleria de Justicia, Interior i Administració Pública-GVA 45.299,99 11 

Conselleria de Política territorial, Obres Públiques i Mobilitat  23.627,07 10 

Consorci Provincial de Bombers de València 665,50 2 

Cursos Intensivos MIR Asturias, S.L. 3.383,16 2 

Diputació de Valencia 2.199,78 1 

Direcció General de la Policia 2.974,18 1 

Federació Valenciana de Municipis i Províncies  2.125,97 1 

Institut Valencià de Cultura 1.404,81 2 

Empresa Municipal de Transports de València, SA 1.570,58 1 

Ministeri de Sanitat 10.271,69 1 

Nueva Opción, Asociación de Daño Cerebral Adquirido 279,51 1 

Centre d’Idiomes de la Universitat de València 1.542,75 2 

Total general 112.070,82 44 

Dades relatives al suport als instituts: 

Concepte Dones Homes Total 
Nombre d’instituts/ERI   6 

Nombre de PDI als instituts/ERI 78 70 148 
ERI lectura 8 7 15 

IILP 7 14 21 

UISYS 4 5 9 

IIFV 5 12 17 

IULMA 22 12 34 

IDOCAL 32 20 52 

Nombre d’estudis dels quals és l’institut l’ORM    4 
Màster   2 

Doctorat   2 

Total del pressupost executat    577.399,60 € 

Projectes i convenis executats    116 
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3.4.4.4. 
Unitat de Gestió Campus de 

Burjassot 
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 el 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 
que es presten a les instal·lacions del Campus, així 
com de l’ús eficient dels espais comuns que són de 
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 la partida extraordinària (recursos de suport a la 
docència). Coordinació de la justificació de l’aplicació dels fons per a laboratoris docents. Imputació a 
centres i departaments de despeses comunes. Facturació de les despeses de subministraments a les 
empreses que hi presten serveis (cafeteries, quiosc...). Dotació de l’equipament de les aules, sales 
interfacultatives i espais exteriors comuns. El total del pressupost gestionat és de 7.092.756,56€ (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, Cultura als Campus,
i també altres activitats d’associacions i col·lectius.

– Lloguer d’espais. Atendre les sol·licituds i cobrament de 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 a l’assegurança corresponents a les 
pòlisses de tot risc i responsabilitat civil; s’han tramitat 1 informe per sinistre a la pòlissa de 
responsabilitat civil i 3 informes per sinistres a la pòlissa de tot risc. També la gestió del personal propi 
de la Unitat situat als diferents edificis: Edifici Serveis Generals, Aulari Interfacultatiu, Edifici Prefabricat 
i Edifici d’Investigació. Gestió de l’accés a l’aparcament. Coordinació d’autoritzacions d’accessos fora 
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de l’horari d’obertura o dins de l’horari d’obertura, en cas d’interferir en 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, 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. 

– 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 de suggeriments, queixes i 
felicitacions. 

– Organització d’eleccions per a la renovació total del Claustre del col·legi electoral PAS Campus 
Burjassot. 

Magnituds destacades de la gestió ordinària 
En la taula següent es mostra una sèrie d’indicadors de l’activitat de la unitat durant el 2021. 

Concepte Total per centre Total  

Pressupost ordinari  6.709.401 € 

Laboratoris docents  299.479,1 € 

Escola Tècnica Superior d’Enginyeria (ETSE) 76.874,76  

Facultat de C. Biològiques 58.373,43  

Facultat de Farmàcia 89.230,22  

Facultat de Física 25.110,99  

Facultat de Matemàtiques 11.046,02  

Facultat de Química 38.843,68  

Suport a la docència  83.876,46 € 

Escola Tècnica Superior d’Enginyeria (ETSE) 11.000  

Facultat de C. Biològiques 11.000  

Facultat de Farmàcia 11.000  

Facultat de Física 11.000  

Facultat de Matemàtiques 11.000  

Facultat de Química 11.000  
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Concepte Total per centre Total  
Serveis comuns 17.876,46€  

Total  7.092.756,56 € 

 

Reserves d’espais curs 2018-2019 Peticions 
Recuperació de classe o examen 1659 

Màsters              189 

Cursos SEDI  0 

Itineraris i tallers Nau Gran 0 

Seminaris i jornades  368 

Tutories 59 

Reunions  135 

Conferències 12 

Assemblees 10 

Patronat d’Activitats Musicals 83 

Congressos 6 

PAU 90 

Altres (tesis doctorals, activitats culturals...)              230 

Activitats externes 212 

 Total reserves: 3.053 
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3.4.4.5. 
Unitat de Gestió Campus de Tarongers 

La Unitat de Gestió del campus dels 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 el juny del 1997, després del 
trasllat al campus dels 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 les 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 dels 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 dels 
Tarongers, l’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, de 
caràcter tant intern com extern, que siguen 
necessaris per a les activitats administratives del 
campus dels 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.

Gestió administrativa 
– Suport i assistència al degà de campus en les convocatòries de meses de campus.
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– 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 en 2021. 

Concepte Total 
Import pressupost ordinari 8.251.112 € 

Import pressupost RSD 91.599,40 € 

Factures tramitades pressupost ordinari 601 

Factures tramitades pressupost: RSD 25 

Nombre de cafeteries menjador (zona de carmanyoles) 3 

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 (a 31/12/2020) 1.323 

Nombre de membres del PAS de la Unitat de Gestió  20 

Nombre d’estudiants del campus (a 31/12/2020) 17.894 

Superfície construïda 196.660 m2 

Superfície útil 160.775 m2 

Reserves de locals per a docència, activitats acadèmiques (curs 20/21) 615 

Reserves de la sala d’actes de la Biblioteca Gregori Maians (curs 20/21) 0 

Reserves de llocs exteriors (curs 20/21) 9 

Factures elaborades per la Unitat 20 

Cessió temporal d’espais exempció total (2021) 2 

Cessió temporal d’espais amb facturació (2021) 5 

Nombre d’avisos de manteniment 6.400 

Registre: nombre de documents d’entrada (2021) 40 

Registre: nombre de documents d’eixida (2021) 2 

Bústia de queixes, felicitacions i suggeriments (curs 20/21) 22 
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3.4.4.6. 
Unitat de Gestió Campus d'Ontinyent 

El Campus 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 en 
Mestre/a Especialitat en Educació Infantil; més tard, 
durant el curs 2013/2014, es va decidir canviar el 
grau en Comptabilitat i Finances pel grau en 
Administració i Direcció d’Empreses. Al curs 
2014/2015 es va implantar el grau en Ciències de 
l’Activitat Física de l’Esport i, finalment, al curs 
2017/2018 es va implantar el grau en Infermeria. 

En l’actualitat, el Campus d’Ontinyent, amb la 
incorporació dels nous graus, disposa de quatre 
cursos del grau en Administració i Direcció 

d’Empreses, grau en Magisteri Educació Infantil, 
grau en Ciències de l’Activitat Física i de l’Esport i 
grau en Infermeria. També és seu, des del curs 2012-
2013, del programa Unisocietat del Vicerectorat de 
Projecció Territorial i Societat. 

El Campus d’Ontinyent consta de dos edificis: un és 
l’edifici històric, l’antic Col·legi Lluís Vives, que acull 
la Direcció del Campus, la Secretaria, la biblioteca, 
l’Aula Magna, la sala d’estudi, seminaris de treball, 
sales de reunions i despatxos per al professorat, i 
l’aulari, que està destinat únicament a la docència. Hi 
són també els distints laboratoris docents i 
investigadors, així com les sales de recapitulació.

Principals resultats de la gestió ordinària 
Les principals tasques i serveis de la Unitat del Campus d’Ontinyent són les 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 dietes del professorat que imparteix docència en aquest campus.  

L’import total de les partides gestionades del pressupost de l’any 2021 va ser de 443.890 €. A més, 
s’ha creat una nova orgànica per a la biblioteca amb un pressupost de 11.458,56 €. 

 De tota aquesta gestió, se n’han emès els corresponents informes anuals. 

Gestió d’estudiants 
Atenció als estudiants de les quatre titulacions de grau i del programa Universitat i Societat del 
Vicerectorat de Projecció Territorial i Societat que s’imparteixen al campus amb la seua peculiaritat 
pròpia. També es fa d’enllaç entre les facultats, els diferents serveis de la Universitat i els estudiants.  

Gestió cultural 
Gestió de tot tipus d’activitats culturals organitzades per la Unitat i col·laboració amb altres serveis de 
la Universitat. Gestió de les activitats conjuntes realitzades amb el Vicerectorat de Projecció Territorial 
i Societat i la Fundació Universitat Vall d’Albaida (FUVA).  

Entre les activitats realitzades aquest 2021, en podem destacar: 
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– Distintes reunions de la Mesa del Campus d’Ontinyent. 

– Conferències del programa Universitat i Societat: 

• Conferéncia Unisocietat “Cervell d’home, cervell de dona: cervells humans”. Ferran Suay 
Lerma. 

• Conferéncia Unisocietat “Ciència i cuina”. Salvador Garrigues Mateo. 
• Conferència Unisocietat “Els microorganismes que viuen amb nosaltres: enemics o aliats?”. 

Hortensia Rico Vidal. 
• Conferéncia Unisocietat “Sistema finançer i covid-19". Dr. Amselm Bodoque. 

o Conferència  "Herramientas para vincular la sostenibilidad a la competitividad de la 
empresa". Tomás Gonzàlez (Dept. Direcció d'Empreses). 

o Conferéncia Unisocietat “Gestió d’emocions en el conflicte i la mediació com a bona 
eina de diàleg”. Ana Isabel Blanco García. 

o Conferéncia Unisocietat  “La importància de les societats musicals a la Comunitat 
Valenciana”. Remigi Morant. 

o Conferència Unisocietat “Redescobrint Joan de Joanes, el millor pintor espanyol”. 
Albert Ferrer Orts 

 
– Lliurament del Premi Benicadell al Campus d'Ontinyent, amb l'assistència de la rectora. 
– Exposició “La participació valenciana en la Ruta de la Seda” (14/4 al 3/5). 
– Exposició Cartografia (del 15/4 al 6/5) 
– Xarrada exposició Cartografia. 
– Xarrada Infermeria. 
– Obra de teatre El viatge impossible. Escena Erasmus. 
– FCAFE Presentacions i ponències de dues investigadores de la Johannes-Gutenberg 

University (Mainz, Germany). 
– Jornada "Esport i dona", amb l'assistència de la vicerectora de Cultura i Esport de la UV, Ester 

Alba. 
– Jornada de Benvinguda. Repartiment d'orxata i música en directe. 
– Exposició Maies. 
– 11a edició de la Universitat de Tardor d'Ontinyent. 
– Torneig de pàdel del Campus d'Ontinyent. 
–  II Cursa Universitària Campus d’Ontinyent. 
– Graduació alumnes Unisocietat - Promocions  2017-2020 i 2018 - 2021 

Gestió d’espais 
Gestió dels espais on s’imparteix docència, amb especial atenció a l’aulari, que és on es fa la tasca 
docent dels diferents graus i també la docència del programa Unisocietat. De vegades, també es 
coordina la utilització dels espais amb activitats i exposicions culturals. 

Gestió de campus  
Control d’incidències que es produeixen al campus per al bon funcionament de totes les instal·lacions. 
Gestió i coordinació del personal de la Unitat, que disposa d’un total de quatre efectius relacionats en 
la RLT, a més d’un administratiu amb contracte de relleu, una ajudant de biblioteca, un oficial de 
laboratori amb contracte per excés de feina i una auxiliar d’oficis amb contracte per excés de treball, a 
més del personal propi de les empreses contractades. 
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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. Tramesa dels comunicats de manteniment i, si cal, sol·licitud de 
pressupostos per a la contractació i reparació de les instal·lacions. L’any 2021 es va trametre un total 
de 229 avisos de manteniment, dels quals hi ha 11 sense resolució. A més, es va trametre un total de 
81 avisos d’informàtica, dels quals encara hi ha tres pendents de resolució. 

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

Despeses de l’exercici 2021 Import 
Despeses ordinàries  353.860,81€ 

Despeses en mobiliari i instal·lacions 23.421,39 € 

Dietes, desplaçaments i hores extraordinàries del professorat 61.274,65 € 

 

Despeses Biblioteca 2021 Import 
Despeses llibres i altres publicacions 7.608,60 € 

Despeses en mobiliari i instal·lacions 1.093,90 € 

Despeses correus 2.527,37 € 

 

Concepte Dones Homes Total 
Estudis de grau    

Nombre d’alumnes de grau 449 307 756 

Nombre de titulacions de grau   4 

UNISOCIETAT    

Nombre d’alumnes 124 52 176 

Nombre d’activitats   14 

Activitats culturals    

Nombre d’activitats   23 

Nombre de participants   1.890 

Superfície útil m2   6.345,18 
Nombre d’edificis del campus que gestiona la 
unitat   2 
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3.4.5.
Biblioteques

1. Servei de Biblioteques i Documentació
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3.4.5.1. 
Servei de Biblioteques i Documentació 

El Servei de Biblioteques de la Universitat de 
València és un centre de recursos per a 
l’aprenentatge, la docència, la investigació i la 
cultura, format per un equip professional compromès 
amb la millora contínua dels seus serveis. 

Té per missió gestionar els recursos d’informació i el 
patrimoni bibliogràfic històric de la Universitat, 

difondre’ls, facilitar-hi l’accés i col·laborar en el 
procés de creació i transferència del coneixement. 
Els serveis que presta tenen per finalitat contribuir a 
la consecució dels objectius de la institució i van 
adreçats a la comunitat universitària i a la societat en 
general. 

Principals resultats de la gestió ordinària 
L’any 2021 ha continuat estant marcat per la pandèmia mundial de COVID-19, que ha modificat 
enormement la vida universitària. 

A pesar de  les dificultats d’aquest any 2021, com a servei universitari estem satisfets perquè hem 
superat reptes difícils: hem obert les portes de les biblioteques al servei presencial, hem posat en 
funcionament un nou tipus de préstec -el préstec al despatx-, hem creat junt amb la resta de biblioteques 
universitàries públiques valencianes un consorci anomenat BUVAL i hem aconseguit el segell EFQM 
400+ d’excel·lència, innovació i sostenibilitat.  

Personal del Servei de Biblioteques i Documentació 

Convocatòria processos selectius 
Durant l’any 2021 la Universitat de València ha convocat 5 processos selectius en escales dependents 
del Servei de Biblioteques i Documentació:  

En total s’han convocat 27 places de promoció interna i 26 de torn lliure. 

Constitució i nous membres de la Junta Tècnica 
 La Junta Tècnica arranca en 2021 amb una nova estructura, diferent de l’etapa anterior, amb l’objectiu 
que totes les biblioteques i arxius estiguen representats i es puguen tractar i prendre decisions de forma 
més eficaç. S’ha reunit amb una periodicitat mensual, amb algunes excepcions puntuals, i ha millorat 
la participació del personal i l’agilitat en la presa de decisions.  

Fons bibliogràfic patrimonial 

Diumenges a la Històrica 
A partir del mes de febrer de 2021 vam reprendre “Els diumenges, a la Històrica”. La Sala Duc de 
Calàbria s’ha obert per a visites lliures i gratuïtes.  
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Presentació del Llibre de Sent Soví 
El Servei de Biblioteques i Documentació ha publicat un facsímil del receptari de cuina medieval Llibre 
de Sent Soví. Manuscrit 216. Biblioteca Històrica. 

El dimarts 5 d’octubre de 2021 es va presentar el facsímil a l’Aula Magna de l’edifici La Nau.  

Celebració del Dia del Llibre Valencià  

Per a celebrar el Dia del Llibre Valencià, la Biblioteca Històrica ha organitzat la lectura continuada del 
llibre Matèria de Bretanya de Carmelina Sánchez-Cutillas. 

El dia 17 de novembre, amb motiu del Dia del Llibre Valencià, la Biblioteca Històrica organitza una 
Lectura continuada del llibre Matèria de Bretanya, de Carmelina Sánchez-Cutillas. 

Qualitat 

Segell d’Excel·lència, Innovació i Sostenibilitat 400 EFQM 
Les biblioteques de la Universitat de València han obtingut el Segell d’Excel·lència, Innovació i 
Sostenibilitat 400 EFQM, així com el reconeixement internacional 4-star organisation, atorgat per la 
European Foundation for Quality Management i el Club d’Excel·lència en la Gestió (CEG).  

Aquest Segell implica un dels màxims reconeixements a l’excel·lència que es concedeixen a Europa i 
posiciona l’SBD com un referent de qualitat. 

L’equip d’avaluadors externs va valorar positivament l’SBD en 9 punts forts, i va assenyalar 8 
oportunitats de millora per a treballar en els pròxims anys. 

L’obtenció d’aquest Segell d’Excel·lència, Innovació i Sostenibilitat ha estat una tasca col·lectiva, i 
és el resultat de molts anys de treball amb un objectiu comú: una política bibliotecària única a la 
Universitat de València, una prestació de serveis descentralitzada, pròxima als usuaris, que dona 
resposta a les seues expectatives i busca la millora contínua. 

Aquest reconeixement és fruit del treball i l’esforç de tot el personal del Servei de Biblioteques i 
Documentació, de la col·laboració amb múltiples serveis i unitats de la institució, especialment la 
Unitat de Qualitat, el Servei d’Anàlisi i Planificació i el delegat de la rectora per al Pla estratègic  
i del suport brindat per l’equip rectoral de la Universitat de València. 

Com a conseqüència de la fase d’autoavaluació, s’hi detecten una sèrie d’àrees de millora. 
D’aquestes àrees, el Comitè de Qualitat prioritza per a l’any 2021: 

− Desenvolupament de la plataforma de gestió ALMA.  
− Revisió i difusió del codi deontològic. 

https://www.uv.es/websbd/qualitat/CODI%20_DEONTOLOGIC2021.pdf. 
− Disseny i recollida d’enquestes d’opinió amb grups d’interès: 
− Informe de resultats de l’enquesta de proveïdors de l’SBD: 

https://www.uv.es/websbd/espaitreball/qualitat/InformeResultatsProveidors_2021 
− Informe de resultats de les enquestes a responsables de gestió de la UV: 

https://www.uv.es/websbd/espaitreball/qualitat/InformeResultatsDirectius_2021 
− Elaboració d’un pla de màrqueting 2021-2023: 

https://www.uv.es/websbd/privada/marqueting/plamarqueting.pdf 
− Organització de l’espai de treball en la plataforma Confluence: 

https://angela.uv.es/display/SEDT/Portada+Espai+de+Treball 
− Elaboració de la memòria d’activitats l’SBD 2020: 

https://www.uv.es/websbd/qualitat/efqm/MemoriaActivitats2020 
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− Revisió i seguiment dels procediments. En 2021 s’ha elaborat una segona versió d’11 dels 26 
processos clau. A més de la seua difusió entre el personal de l’SBD, es comparteixen en la 
web pública del Servei. 

https://www.uv.es/uvweb/servei-biblioteques-documentacio/ca/sbd/planificacio-
qualitat/planificacio-estrategica/processos-1286040316973.html 

Enquestes 
L’SBD amb el suport de la Unitat de Qualitat, ha recollit l’opinió i satisfacció dels seus usuaris mitjançant 
una enquesta. 

El percentatge de participació ha estat d’un 9,86 % dels estudiants i un 12,18% del PDI de la UV. 

Els estudiants han valorat amb un 4,16 la satisfacció global amb les biblioteques, i el personal docent i 
investigador amb un 4,38 en una escala de l’1 al 5. Així mateix, valoren amb un 4,31 l’atenció i el tracte 
del personal de les biblioteques i l’ajuda que en reben a l’hora de trobar la informació i els materials que 
necessiten.  

D’altra banda, el PDI ha valorat amb un 4,68 l’atenció i el tracte del personal de la biblioteca. 

Finalment, un 65,8 % del personal del Servei ha contestat l’enquesta amb una valoració del 3,97. 

També s’han elaborat informes més exhaustius que estudien l’evolució de cadascun dels ítems des de 
les primeres enquestes. 

Pla director de l’SBD 
El Consell de Direcció de la Universitat de València aprova el Pla director de l’SBD el 7 de juny de 2021.  

El Pla conté un total de 14 línies d’acció estratègica que l’SBD es planteja executar i aconseguir durant 
el període 2021-2023. D’altra banda, recull les iniciatives que es consideren prioritàries per a l’any 2021. 

https://www.uv.es/websbd/qualitat/PlanDirector_juny2021.pdf 

Nova plataforma de gestió de serveis bibliotecaris  
Enguany hem continuat treballant en la nova plataforma de serveis bibliotecaris ALMA, en col·laboració 
amb les altres quatre biblioteques BUVAL.  

Hem avançat en tres línies de treball:  

− Bibliografia recomanada. 
− Formulari de sol·licitud de compra a través de Trobes. 
− Portal de Analytics. 

Repositori institucional RODERIC 
Durant l’any 2021 el repositori institucional RODERIC, http://roderic.uv.es, ha continuat incrementant el 
nombre de documents dipositats a text complet, que arriben ja a 58.752 (3.350 documents més que 
l’any anterior), i ha ofert als investigadors i investigadores de la UV la possibilitat de disposar d’un 
perfil investigador propi. En concret, l’any 2021 RODERIC té 338 perfils, que es corresponen amb 
personal investigador que compta amb 10 o més documents dipositats a RODERIC. 
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Formació mitjançant el Servei de Formació Permanent i 
Innovació Educativa (SFPIE) 

El Servei de Biblioteques i Documentació ha fet una proposta a l’SFPIE per a l’any 2021 d’una formació 
específica formada per 6 cursos, algun d’ells amb dos o més edicions d’acord amb la demanda i les 
possibilitats pressupostàries del Servei.  

Serveis a usuaris i usuàries 
Préstec al despatx 

El préstec al despatx és un servei destinat al PDI i PAS de la Universitat de València. Durant l’any 2021 
s’ofereix des de totes les biblioteques de la Universitat. 

Exposicions 

Biblioteca Històrica 

Tinta invisible 

Cercant la pedra filosofal: del mite a la utopia. 125 anys creant química en la Universitat de 
València 

Blasco Ibáñez i la conquesta de les masses. Fons de la Universitat de València 

100 anys fent llibres. Publicacions de la Universitat de València 

Biblioteca d’Humanitats Joan Reglà 

Pandèmia: mirades d’una tragèdia 

Paisatges valencians, paisatges humanitzats: L’antropització del territori al llarg de la història 

Biblioteca d’Educació María Moliner 

Travessant les seues retines 

I si et passa a tu? 

Biblioteca de Ciències Eduard Boscà 

Lectures de ciències per a l’estiu 

Dia de l’Orgull 2021 

Celebració del Dia de les Biblioteques i Espai Multicolor en la Biblioteca de Ciències Socials 
Gregori Maians 

Les biblioteques de la Universitat de València van celebrar el Dia de les Biblioteques amb el lema  
“Llegir, aprendre, descobrir”. 

Enguany l’han celebrat amb la inauguració d’un projecte pilot d’Espai Multicolor al vestíbul de la 
Biblioteca de Ciències Socials Gregori Maians.  

Serveis de Suport a la investigació  

L’any 2021 hem continuat donant el servei Suport + indicis per a sexennis. Actualment, s’ofereix des 
de totes les biblioteques de la UV. L’objectiu és ajudar el personal investigador de la Universitat de 
València proporcionant-li dades objectives sobre l’índex de qualitat de les seues publicacions 
científiques (mètriques i cites). 

Acords transformatius amb les principals editorials internacionals  
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L’any 2021 CRUE i el  CSIC han signat un acord amb Elsevier, Wiley, Springer i ACS per a publicar en 
accés obert articles d’investigadors de les universitats espanyoles i del CSIC que hagen sigut acceptats 
a partir de l’1 de gener de 2021. Els investigadors i investigadores de la UV poden publicar en revistes 
de prestigi amb un descompte del 100% en taxes APC.  

Horaris extraordinaris 
La Biblioteca d’Humanitats Joan Reglà obri tots els caps de setmana del curs 2021-2022 

 Aquesta obertura es complementa amb horaris extraordinaris en tots els campus durant el període 
d’exàmens. 

Horaris extraordinaris a les biblioteques de la Universitat de València 

Durant l’any 2021 les biblioteques UV han adaptat les condicions d’accés d’acord amb la situació 
sanitària i normativa causada per la COVID-19. 

Durant el mes de desembre de 2020 i gener de 2021, la Biblioteca d’Humanitats i la Biblioteca de 
Ciències obrien 24 hores. La Biblioteca de Socials i la Biblioteca d’Humanitats obrien fins a les 2 de la 
matinada. 

Durant el mes de juny de 2021 les biblioteques van oferir un horari extraordinari, diferent del que havien 
ofert en anteriors cursos acadèmics, des de les 8 del matí fins les 6 de la matinada. 

Cooperació 

BUVAL, Consorci de Biblioteques Universitàries Valencianes  
Les universitats públiques valencianes han constituït el Consorci de Biblioteques Universitàries 
Valencianes (BUVAL) per tal de coordinar activitats, combinar recursos i compartir experiències. Les 
cinc universitats públiques han subscrit un conveni que ha estat ratificat en l’acte públic de signatura, 
celebrat a la Universitat Jaume I de Castelló, l’11 de maig de 2021.  

En aquesta primera fase, el Consorci BUVAL ofereix com a serveis destacats la cerca BUVAL i el 
préstec BUVAL. La cooperació ha començat amb el disseny i la realització de la pàgina web del 
Consorci BUVAL. 

REBIUN  
L’SBD és membre de REBIUN i participa en els grups de treball següents:  

– Línia 2: biblioteques i coneixement. 

– Grup de treball de repositoris. 

– Grup de treball de patrimoni bibliogràfic. 

– Grup de treball de serveis compartits. 

 A més, continua la nostra intensa col·laboració amb DIALNET. 

Formació en competències informacionals 
A la Universitat de València, el curs 2020-2021 s’han ofert 284 cursos per a estudiants i 8.212 estudiants 
han rebut formació. 
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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 2020 2021 

Locals, equipament i horari al públic   

Llocs de lectura, sales per a audicions o formació i sales de 
treball 5.219 5.239 

Superfície (metres quadrats construïts) 47.813 47.813 

Nombre d’usuaris i usuàries potencials 64.539 63.065 

Dies d’obertura l’any 189 303 

Hores setmanals d’obertura 168 168 

Ordinadors de consulta per al públic 871 886 

Llibres, revistes i bases de dades   

Llibres en paper 1.418.341 1.435.007 

Llibres electrònics 395.395 556.368 

Total revistes en paper 20.650 20.676 

Total revistes en paper en curs de recepció 2.311 2.333 

Total revistes electròniques 70.867 51.636 

Total bases de dades subscrites 147 119 

Registres bibliogràfics automatitzats 1.458.555 1.477.649 

Utilització de recursos   

Visites a l’any a les biblioteques 1.406.388 1.555.482 

Préstecs 295.444 236.671 

Préstecs + devolucions 389.943 329.914 

Documents sol·licitats a l’exterior per préstec 
interbibliotecari 2.041 2.602 

Documents subministrats a l’exterior per préstec 
interbibliotecari 2.639 2.508 

Consultes a revistes electròniques, bases de dades i 
repositori 4.492.264 5.579.834 

Documents descarregats dels recursos electrònics i el 
repositori 4.136.529 5.554.746 

Consultes al catàleg de la biblioteca 652.052 1.717.589 

Consultes a la pàgina web de la biblioteca 1.231.357 1.343.296 

Formació d’usuaris   

Nombre de cursos impartits 283 284 

Nombre d’hores impartides 340 365 

Nombre d’assistents als cursos 9.186 8.212 

Nombre de materials formatius 250 170 
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3.4.6.
Tecnologies de 
la informació i la 
comunicació

1. Servei d’Informàtica
2. Taller d’Audiovisuals
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3.4.6.1. 
Servei d’Informàtica 

El Servei d’Informàtica de la  Universitat de València  
té com a missió  dissenyar, planificar, gestionar, 
administrar i assegurar les infraestructures i serveis 
basats en tecnologies de la informació i la 

comunicació (TIC), que es presten a la comunitat 
universitària en els àmbits de docència, recerca i 
gestió administrativa. 

Principals resultats de la gestió ordinària 
A l’octubre de 2019 es va publicar, per iniciativa del Vicerectorat d’Estratègia, Qualitat i TI i la Delegació 
de la Rectora per a la Universitat Digital, la primera convocatòria per a la sol·licitud de projectes TI a 
desenvolupar durant l’any 2020 pel Servei d’Informàtica, amb l’objectiu d’optimitzar la distribució dels 
recursos TI, millorar la comunicació i transparència en la seua assignació, i assegurar l’alineament amb 
l’estratègia de la Universitat. En aquesta primera convocatòria es van presentar 94 projectes, en els 
quals l’actualització de les infraestructures TI i la consolidació de noves funcionalitats en les aplicacions 
de gestió i administració electrònica van ser algunes de les prioritats. Una vegada realitzat una anàlisi 
funcional, tècnica i de cost, es van desestimar 19 projectes.  

Després de la selecció dels projectes potencialment abordables, l’any 2020, s’havia de procedir a la 
publicació de la Cartera de projectes 2020, després de l’aprovació del Consell de Govern, però aquesta 
es va veure afectada per l’aparició de la covid-19 i la situació d’emergència i el confinament derivat a 
partir de març de 2020. Això va provocar que alguns projectes no pogueren començar i que els esforços 
es dirigiren a altres projectes per a fer front i respondre a la docència i gestió en línia derivats d’aquesta 
situació. Va caldre reforçar, redimensionar i oferir d’una manera més que ràpida servidors, 
comunicacions, sistemes d’emmagatzematge, aplicacions col·laboratives en línia, etc. Així, en acabar 
l’any 2020, només 21 projectes inicialment en la Cartera de projectes TI 2020 estaven finalitzats, 34 en 
progrés (alguns en fase de progrés molt avançada) i 3 no havien pogut ser iniciats per causes alienes 
al SIUV; en quedaven 26 que no s’havien començat i que passarien a engruixir els projectes de l’any 
següent.  

Durant l’any 2021, la Cartera de projectes de la Universitat la van conformar els projectes que no van 
poder ser acabats l’any 2020 a conseqüència de la pandèmia, la necessitat d’abordar projectes derivats 
de les ajudes COVID-19, i aquells projectes que pel seu impacte i urgència s’hagueren d’escometre. Si 
bé és cert que no va poder obrir-se una nova convocatòria per a l’any 2021, és objectiu del SIUV 
continuar amb aquesta iniciativa que millora la comunicació i transparència en l’assignació de recursos 
i alineament amb l’estratègia de la Universitat. 

En resum, l’any 2021 es va treballar en la consolidació dels projectes de virtualització de sistemes i 
serveis que permeten la docència híbrida i el teletreball, així com el desenvolupament de nous 
procediments i funcionalitats d’administració electrònica, es va potenciar el paper que exerceix en 
aquesta administració la nostra seu electrònica i es va continuar amb projectes de desenvolupament 
dels expedients digitals de personal, acadèmic i econòmic. Cal destacar també l’actualització i 
renovació de les infraestructures TIC que permeten unes majors prestacions i l’alta disponibilitat de 
molts serveis. Aquestes millores han tingut un impacte important en la docència, la investigació i gestió 
de la Universitat. Cal destacar les millores en la infraestructura de servidors de l’aula virtual, la xarxa 
de comunicacions sense fil i VPN, els nodes de supercomputació, etc. 
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Durant 2021, d’un total de 111 projectes, se’n van sol·licitar 46 com a projectes COVID, i això va obligar 
el SIUV a realitzar anàlisis i dissenys urgents i adaptació dels recursos existents i replanificació de 
l’execució de tots els projectes en cartera. D’aquests projectes, 26 estan acabats i 20 en progrés, dels 
quals la meitat estan en progrés molt avançat. De manera global, es va finalitzar el 34% dels projectes, 
mentre que un 41% eren en procés de desenvolupament (en alguns casos molt avançat) i només un 
24% van quedar per iniciar. 

Infraestructures 

Suport a la docència 
Durant l’any 2021 es va arribar a una estabilització en l’ús de recursos de docència, virtuals i multimèdia, 
després del gran increment que va haver-hi en 2019 i 2020 a causa de la pandèmia. Després d’alguns 
problemes amb el programari de virtualització d’escriptoris de les aules docents i informàtiques, sembla 
que el projecte va per bon camí. La plataforma d’aula virtual va continuar demostrant la seua robustesa 
i es van fer actualitzacions menors de Moodle. Cal esmentar l’inici del nouprojecte OpenCast 
d’enregistrament i emissió de classes que pensem que estarà en producció al setembre de 2022.  

Suport a la  investigació: supercomputació 
L’any 2021 encara ha estat molt influenciat per la pandèmia. S’han executat dos projectes importants 
sobre el supercomputador Lluís Vives: una ajuda per a les ICTS de la Comunitat Valenciana i la primera 
anualitat d’un nou projecte IDIFEDER del Departament d’Astronomia i Astrofísica. S’ha completat 
l’execució del projecte d’ampliació del circuit de refrigeració de portes posteriors per als sistemes de 
càlcul, iniciat un any abans per la Unitat Tècnica de la UV. Aquest treball permetrà instal·lar amb 
garanties més equipament en el CPD. Es van reprendre, també, les visites físiques a la nostra ICTS, 
encara que amb algunes restriccions d’aforament.  

Sistemes, servidors i emmagatzematge 
S’inicia en 2021 el primer projecte pilot de Blockchain, en col·laboració amb altres universitats 
espanyoles. Es dota de la infraestructura necessària tant pel que fa a maquinari com a programari per 
als nous requeriments de servidors i emmagatzematge per a les aplicacions de gestió corporatives i 
administració electrònica. Els sistemes de còpia de seguretat, arribat el seu temps de vida útil, són 
també renovats per un DataDomain 6900 i s’actualitza el servidor de còpies de seguretat, així com la 
versió del programari Networker. Es du a terme l’estudi per a la licitació de la renovació de les cabines 
d’emmagatzematge All-Flaix i continua la migració de volums NFS de les cabines Unity a les Isilon. 
Suport al servei d’allotjament físic i virtual al CPD Burjassot i nova estratègia amb l’ús de noves PDUs 
administrables per a fomentar l’alta disponibilitat i el monitoratge. S’instal·la, es configura i es posa en 
marxa un nou entorn OpenNebula, amb nou sistema d’alta disponibilitat i nous hipervisors. Redisseny 
dels JVM dels servidors d’aplicacions per a la nova versió del WAS. Consolidació dels DataSources a 
la versió 11.2.0.4 i migració dels 23 equips de desenvolupament a Windows Server 2019 (32 i 64 bits). 
Completada l’eliminació de l’entorn COBOL i nou entorn del control d’accés (vigiplus). 

Actualització periòdica de certificats dels servidors i d'urgència per caducitat forçada per incident de 
seguretat en DigiCert. Alta de totes les regles per al nou tallafocs IPv6. Actualització de la base de 
dades d’usuaris i del gestor d’identitat per a adaptar i verificar el funcionament a la grandària de noms 
i conjunt de caràcters en les vinculacions d'alumne importades i actuadors sobre alumnes. Nou API per 
a l’alta/modificació/esborrament de les dades alternatives per a "Com comunicar amb mi" (mòbil i correu 
electrònic alternatiu) d'una identitat. Integració d'un nou Active Directory (AD2) al sistema de conciliació  
dels LDAPs. Adaptació a noves versions AD i de Debian. Modificació de tots els scripts de creació 
d'entrades AD per a suportar-ne més d'un. Nova versió d'antivirus Spamassassin. Nous plugins de 
monitoratge i gràfiques per a monitoritzar l'AS. Migració dels discos de dades als nous armaris amb una 
millora de rendiment; un factor 3 en velocitat de còpia de seguretat. Correcció en l’script de cloud per a 
aplicar realment les quotes. Nova versió del nuvol.uv.es i redisseny de l’arquitectura dels servidors. 
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Noves llistes de pregoner per a PI amb docència autoritzada. Instal·lació, configuració, adaptació, 
integració en el SSO de diferents aplicacions. 

Xarxes i comunicacions. Gestió d’accessos 
Al llarg de 2021 s’ha completat l’actualització de la troncal de la xarxa de la UV al nou equipament, que 
ha permès la interconnexió dels campus a 100 Gbps, així com la interconnexió dels diversos edificis 
d’aquests amb un major rendiment; s’ha procedit al canvi d’electròniques de xarxa d’accés per d’altres 
de més actuals i eficients. S’ha canviat l’equipament de connexió cap a RedIRIS a commutadors 
preparats per a la connexió a RedIRIS a 100 Gbps. Relacionat amb això, s’ha instal·lat el nou 
equipament del punt de presència de RedIRIS al nou CPD que forma part de la nova infraestructura de 
RedIRIS-NOVA100. 

S’ha actualitzat diferents servidors dedicats a serveis bàsics de xarxa i monitoratge d’aquesta a equips 
de major capacitat, i també s’ha dut a terme la millora i optimització dels sistemes de virtualització.  

S’ha seguit amb l’ampliació i millora de la xarxa sense fil en diferents edificis de la Universitat així com 
la instal·lació de punts d’accés exteriors als diversos campus. S’ha actualitzat l’equipament encarregat 
de la commutació i l’encaminament del trànsit de la xarxa sense fil. 

En 2021 també s’ha procedit a la licitació del manteniment de les  fibres òptiques principals que integren 
la troncal de la xarxa. 

Suport a la gestió 

Aplicacions de gestió acadèmica i investigació 
L’any 2021 es duen a terme tasques de millora de les aplicacions i suport als processos de gestió tant 
en l’àrea de la gestió acadèmica (preinscripció, matrícula, mobilitat, certificació, etc.), com de la 
investigació (justificacions, memòria d’investigació, etc.).  

En l’àrea de la gestió acadèmica cal destacar el desenvolupament i la implantació en diversos centres 
de les actes digitals, és a dir, la capacitat de signar les actes per mitjans electrònics i eliminar així 
processos en paper menys segurs i més manuals. També s’implementa gran part de les aplicacions 
lligades al projecte d’Erasmus Without Paper (EWP) i es comencen les proves en col·laboració amb la 
resta de les universitats públiques valencianes, un gran canvi en la gestió dels estudiants incoming i 
outgoing que permetrà utilitzar serveis d’interoperabilitat entre les universitats destí i origen d’aquests  
estudiants per a la compartició d’informació de manera síncrona.  

Quant a la gestió de la investigació, cal ressaltar la posada en marxa d’una nova aplicació anomenada 
Sabio, i s’ha començat amb el mòdul que permet la gestió de l’adscripció investigadora del personal de 
la UV. A més, s’inicia la implantació d’una nova aplicació de la gestió de patents. 

Alhora i de manera coordinada amb altres àrees del Servei d’Informàtica, es duen a terme diversos 
projectes per a l’actualització tecnològica del parc d’aplicacions d’aquestes àrees i per a millorar la seua 
seguretat i la seua traçabilitat. Una millora contínua i necessària. 
Administració electrònica 
L’any 2021 destaca en l’administració electrònica de la Universitat de València la consolidació i impuls 
generalitzat de la signatura digital. S’observa un augment d’un 85% en la pujada de documents 
electrònics al circuit de signatura mitjançant el procediment RedFirma (de 10.377 en el 2020 a 19.241 
en el 2021). Quant a la signatura digital, cal destacar també l’increment d’un 196% de la signatura digital 
en processos de signatures digitals d’actes i d’anotacions al Registre Central de Personal del PDI 
funcionari via Anot@. Hem passat de 480 anotacions en Anot@ en el 2020 a 1164, i a 317 actes digitals 
en 2021 sobre 0 en 2020. 

Altres procediments en què s’han observat increments notables a destacar: 
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− Instància general o registre electrònic (www.uv.es/eregistre): un increment d’un 31% (de 8.715 
sol·licituds rebudes en 2020 a 11.392 en 2021. 

− Les notificacions electròniques han experimentat un increment del 28%, i han passat de les 
97.647 en 2020 a les 125.251 en 2021. 

− Procediment de lliurament de documentació electrònica per la Seu Electrònica per a formalitzar 
la matrícula d’estudiants de nou ingrés. Un total de 9.063 alumnes de nou ingrés han lliurat la 
documentació només en format electrònic, i s’ha iniciat així el seu expedient en aquest format.  

− La posada en marxa dels generadors de convocatòries de personal d’administració i serveis i 
del personal d’investigació i de borses de treball també han suposat un aspecte important des 
del punt de vista de la digitalització de processos en la gestió de la Universitat. 

Cal ressaltar l’impuls i l’ús que la valisa electrònica ha tingut en 2021. Els missatges de valisa han 
passat de 25.808 en el 2020 a 39.545 en el 2021; això suposa un increment del 53%. Un percentatge 
similar, fins i tot més alt, són els documents electrònics que s’han intercanviat/enviat a través dels 
missatges de valisa. Hem passat de 87.466 documents electrònics del 2020 a 136.640 en el 2021. 

En el 2021 s’ha implantat i s’ha arrancat a l’inici del 2022 la integració amb GEISER (Gestió Integrada 
de Serveis de Registre) de la plataforma d’administració electrònica de l’estat. És una solució integral 
de registre que funciona en manera núvol per a prestar servei a qualsevol organisme públic, i cobreix 
tant la gestió de l’oficina principal de registre i les seues oficines auxiliars en l’entrada/eixida, com la 
recepció i l’enviament de registres entre les unitats tramitadores destinatàries de la documentació. 
GEISER en la Universitat s’ha integrat 100% amb la valisa electrònica.  

Un altre projecte implantat en 2021, i arrancat ja en 2022 és la suite PLYCA. Aquesta ofereix una solució 
completa, integral i modular a la contractació pública electrònica. 

En RRHH s’ha continuat la digitalització dels expedients de PAS, i la seua posterior càrrega en 
l’expedient electrònic del personal empleat RDOC d’UXXIRRHH, i s’ha començat amb la implantació 
de solucions de generació, signatura i incorporació en l’expedient electrònic RDOC d’UXXIRRHH tant 
de certificats i resolucions, com de contractes laborals.  

Sistemes d’informació i bases de dades  
Durant 2021 hem continuat millorant els processos crítics de negoci com la gestió de targetes, facturació 
mensual, estimació d’ingressos, herència de l’oferta, ordenació d’estudiants i cites, gestió de beques, 
inicialització de l’oferta acadèmica, etc., que impliquen la manipulació massiva de dades al mateix 
temps que hem adaptat els sistemes d’informació per a facilitar el teletreball.  

Des del punt de vista d’infraestructures, s’ha treballat en una solució de disaster  recovery per als 
documents oficials basada en una rèplica asíncrona de la nostra instal·lació de BD. També hem millorat 
sensiblement el rendiment i disponibilitat de les BD institucionals, hem afinat el clúster geogràficament 
distribuït entre els dos centres de processament de dades, hem duplicat recursos i hem eliminat punts 
únics de fallades. 

Hem continuat enrobustint els serveis i sistemes d’informació (web, DataWareHouse, Roderic, 
Documentum, OJS, ALMA, etc.) posant el focus en el manteniment d’infraestructures i les incidències 
de seguretat.  

Finalment, cal destacar la migració de totes les BD institucionals a les últimes versions alliberades pel 
fabricant, un projecte complex dut a terme en temps rècord i que ha beneficiat la pràctica totalitat de les 
aplicacions i serveis TIC. L’èxit del projecte ha captivat l’interès d’altres administracions, que cerquen 
aprendre de la nostra experiència i així poder realitzar les actualitzacions de manera satisfactòria. 
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Serveis transversals 

Centre d’atenció a usuaris i qualitat  
L’any 2021, el CAU TI es consolida com un servei més a donar suport a usuaris utilitzant el XATBOT. 
Tornem a la normalitat en el tema de suport telemàtic, atenent només els equips inventariats per la 
Universitat, i guiant els usuaris en els equips personals, d’acord amb la normativa de l’ENS. Es manté 
el portal www.uv.es/uvonline que arreplega les distintes eines TI posades a la disposició del professorat 
per al seguiment de les classes en línia. Al seu torn, es continua treballant amb el sistema de gestió 
documental del Servei. L’enquesta realitzada al final de l ‘any reflecteix la valoració positiva del servei 
prestat: el 85% el considera alt o molt alt.  

Seguretat de la informació 
El 28/05/2021 es va aconseguir la renovació per dos anys més del Certificat de Conformitat amb 
l’Esquema Nacional de Seguretat. 

Aquest mateix any, gràcies a la col·laboració del CCN-CERT, la Universitat de València va poder 
accedir al servei TRILLION: servei d’alerta de credencials compromeses per a universitats públiques. 

L’1 de juny de 2021 el Consell de Govern de la UV va aprovar les modificacions de 

− Reglament de seguretat de la informació en la utilització de mitjans electrònics de la Universitat 
de València. ACGUV 127/2021. 

− Reglament d’ús dels recursos relacionats amb les tecnologies de la informació i les 
comunicacions de la Universitat de València. ACGUV 126/2021. 

Les modificacions dels reglaments es van centrar a actualitzar les lleis de referència, així com  a 
adequar la normativa a l’actualitat universitària en qüestions de seguretat.  

El CCN-CERT va posar a la disposició de les universitats públiques l’eina microCLAUDIA, que 
proporciona protecció contra codi nociu de tipus ransomware. Actualment la Universitat disposa de 
l’eina i està pendent de distribuir-la entre el parc informàtic. 

Finalment, cal esmentar que gran part dels esforços dedicats a l seguretat informàtica s’han centrat en 
la revisió de l’estat dels servidors (allotjament i interns) mitjançant anàlisis de vulnerabilitats.  

Gestió administrativa i contractació 
EL SIUV gestiona la contractació del programari utilitzat per a la docència de la Universitat, així com la 
contractació tant de les aplicacions de gestió de productes de tercers com el seu manteniment o suport 
al desenvolupament propi. També gestiona tota la contractació de les infraestructures dels dos centres 
de processos de dades, comunicacions, sistemes i equipament docent i supercomputació. 

L’any  2021 es van gestionar un total de 167 expedients menors i 8 expedients majors.  
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Magnituds destacades de la gestió ordinària 
En la taula següent es recull una sèrie d’indicadors que mostren l’activitat del Servei l’any 2021. 

Concepte                 Total 
Aula virtual  

Usuaris (tots) 226.590 

Usuaris interns / externs 215.101 / 11.489 

Cursos actius 16.047 
Comunitats actives 2.882 

Aules i llocs informàtics AMB ESCRIPTORI VIRTUAL  

Aules docents de lliure  accés i biblioteques 116 
Llocs docència 3.270 

Aules teoria amb equipament informàtic 379 

Aules mòbils amb portàtils 33 
Llocs aules mòbils 779 

Llocs biblioteques (portàtils préstec) 467 

Aplicació per a dispositius  mòbils UVapp  

Instal·lacions en Android i en iOS 36.110 

Multimèdia  

Blogs actius 13.449 
Blogs de nova creació 399 

Recursos d’usuaris a Mmedia + Edumedia 63.077 

Espai usat pels recursos d’usuaris a Mmedia + Edumedia 3.1 TB 
Recursos de grups a Mmedia 47.555 

Espai usat pels recursos de grups a Mmedia 3.3 TB 

Espai usat per gravacions 16.0 TB 
Sessions videoconferència realitzades 319.917 

Supercomputació  

Nombre d’hores de càlcul en Tirant 3 42,7 milions 
Nombre d’hores de càlcul en Lluís Vives 2 17,6 milions 

Projectes en Tirant 25 

Projectes en LV2 66 

Enquestes  

Usuaris enquestes 874 

Grups enquestes 340 

Xarxes  

TBytes transmesos cap a Internet 16.350 

TBytes rebuts d’Internet 19.890 
Tbytes IPv6 transmesos cap a Internet 5.740 

TBytes IPv6 rebuts d’Internet 4.290 
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Concepte                 Total 
Connexions a la xarxa sense fil 12.604.472 

Usuaris diferents de la xarxa sense fil 108.459 

Màxim de clients  simultanis connectats a la xarxa sense fil 23.848 
Dispositius diferents connectats a la xarxa sense fil 326.149 

Dominis distints servits per Eduroam 1.925 

Punts d’accés sense fil 2.422 
Connexions a la  VPN 4.659.578 

Sol·licituds d’alta o manteniment d’equips en la xarxa 6.838 

Dispositius de xarxa  (encaminadors i commutadors) 1.220 
Telèfons IP 6.040 

Nom de regles del tallafocs tramitades 488 

Peticions de DHCP/dia 1.713.124 

Centre d’Atenció d’Usuaris   

Suport als estudiants: nombre d’atencions 4.419 

Nombre de peticions de programari 31.369 
Nom de tiquets gestionats 39.854 

Nom de registres en O365 13.833 

Nombre de visitants  gestor documental SIUV-Respon 61.026 

Administració de dades i sistemes informacionals   

Nombre de tiquets  i d’atencions explotació de dades 2.498 

Nombre d’app  consolidades en la BD institucional 20 
Nombre d’informes jurídics i assessorament 654 

Nombre de projectes  interns en què hem participat 4905 

Percentatge infraestructura actualitzada 66% 

Administració electrònica  

Nombre de sol·licituds 412.592 

Nombre de pagaments  electrònics 69.595 
Nombre de tràmits 1.164 

Nombre d’usuaris de Tramitem 3.807 

Missatges de la valisa electrònica 39.545 
Publicacions en el tauler d’anuncis 5.777 

Protecció de dades i Esquema Nacional de Seguretat  

Tasques creades projecte de seguretat 131 
Incidents en SATINET 947 

Incidents en SIEM 34 

Gestió acadèmica   

Rebuts gestionats 312.969 

Actes gestionades 20.390 

Matrícules de títols  propis i oficials gestionades 61.601 
Títols oficials i SET gestionats 21.965 
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Concepte                 Total 
Convenis mobilitat gestionats 5.466 

Contractes d’estudis de mobilitat gestionats 1.914 

Alumnes incoming gestionats 3.236 
Targetes universitàries emeses 17.975 

Sol·licituds cursos SFP, SEU,SPL gestionades 29.135 

Gestió de la investigació  

Convenis enregistrats 1.325 

Accions finançadores enregistrades 1.303 

Justificacions d’accions finançadores 771 
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3.4.6.2. 
Taller d’Audiovisuals

El Taller d’Audiovisuals s’ha consolidat com un 
centre amb una llista extensa 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 

Arxiu audiovisual 
Digitalització d'arxius en format U-Matic, Hi8 i DV amb la seua catalogació pertinent i amb les paraules 
clau i sinopsi corresponents. El pas següent seria pujar aquests materials a la plataforma de gestió 
audiovisual LuxorAIO per tenir-los emmagatzemats. Digitalitzades 153 cintes amb ressenya del seu 
format, producció, descripció, sinopsi i paraules claus. 

Inserció contínua de continguts audiovisuals en el sistema d’arxiu ESTRUCTURE-LUXOR-AIO: 

– Universitats estacionals (269 clips de vídeo).

– Xafant Terra. Paco (24 clips de vídeo).

– Docufòrum 2021 (40 clips de vídeo).

Treballs realitzats de classificació, digitalització, ingesta, catalogació i arxiu dels materials de les 
produccions audiovisuals: 

– Vídeo promocional de la Universitat de València. La millor opció (407 clips de vídeo).

– Cultivos Liofilizados (7 clips de vídeo).

– Beques Haití (2 clips de vídeo).

– Sèrie divulgativa Universo Sostenible, temporades 3 i 4 (22 clips de vídeo).

– Mestres de la ciutadania (69 clips de vídeo).

Descàrrega, allotjament, tractament de metadades i arxivística de 1.600 VIDEOS CREAM allotjats al 
servidor MMEDIA des del gener 2021 fins a l’abril de 2021. 

Serveis d’UV Comunicació 
Seguiment setmanal fotogràfic i videogràfic de totes les activitats públiques de la rectora i l’equip de 
govern de la Universitat de València. 

Projectes i convenis 
– Producció i realització de dos reportatges televisius de 8 minuts amb la col·laboració de

Fundació Gobal Nature, Futuro Viñador: Celler del Roure i Bodegas Casa Castillo. 
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– Producció i realització del reportatge sobre el Servei de Biblioteques de la Universitat de 
València (15 minuts), en valencià i castellà. Més 10 píndoles curtes per a xarxes socials. 

– Producció, enregistrament i postproducció de 7 capítols de la cinquena temporada de la sèrie 
Universo sostenible, amb Botó Roig i Podcast. Sèrie divulgativa de la CRUE per a l’Aventura 
del saber de TVE. Conveni amb la CRUE (capítols de l’1 al 7). 

– Producció, coordinació, enregistrament i postproducció de la sèrie DOCUFÒRUM 2021: 4 
reportatges de 20 minuts i 9 microcàpsules per a xarxes socials per al Vicerectorat de Projecció 
Territorial i Societat: Agència Antifrau, Dret Civil València, Productes miracle i Agència Antifrau. 
Planificació. 

– Producció i realització de les Jornades Tv Morfosis - CONTD amb ATEI i el Canal 44 de Mèxic. 

– Producció, enregistrament i postproducció de la sèrie documental Xafant terra. Consisteix en 
dos documentals sobre el despoblament a terres valencianes. Capítol 3 “Giogina Mollà” (60 
minuts) i capítol 4 “Pepa Ocheda” (60 minuts). 

– Realització, muntatge i animació de peces visuals. Ambientació i disseny sonor de les peces 
visuals per al projecte HELIXA (àrea multiexperiencial a IFEMA). A petició de l’Institut de 
Robòtica de la Universitat de València-IRTIC. 

– Gestió de permisos d’enregistrament a la Universitat de València.  

– Conveni amb l’Acadèmia Valenciana de la Llengua per acabar els enregistraments de memòria 
oral a il·lustres valencians: “Documentació de la llengua i la literatura. Recerca, docència i usos 
científics i comunicatius (Arxiu Audiovisual de la Llengua. Tercera fase)”. 

– Conveni amb l’associació de la Fundación Juan Negrín per al muntatge i postproducció del 
documental de 40 minuts sobre la memòria democràtica Els àngels caiguts. 

– Conveni amb TVE per a l’emissió de la quarta temporada de la sèrie Universo sostenible. 

Serveis audiovisuals universitaris 
– 11 actes institucionals UV. 

– 60 enregistraments i streaming. 

–  6 actes sol·licitats des del Gabinet de la Rectora. 

– 86 enregistraments i muntatges a La Nau. 

– 10 enregistraments i muntatges per a exposicions a La Nau. 

– Disseny de cartell i grafismes: elaboració d’una capçalera genèrica a partir de la marca 
Conèixer i disseny i impressió de cartells - Vicerectorat de Cultura. 

–  8 reportatges fotogràfics. 

– Lloguer d’equips audiovisuals. 

Produccions audiovisuals transmèdia a Mediauni 
La plataforma audiovisual de la Universitat de València, MediaUni, que s’engloba dins de l’estructura 
del Taller d’Audiovisuals (TAU), va ser creada el 2008 com un mitjà en línia de comunicació de la 
Universitat de València. Al llarg d’aquest període, s’han produït infinitat de canvis en la manera de 
produir televisió en línia, així com en l’estil gràfic i de realització dels formats de televisió digital. En 
aquest context, s'ha iniciat un procés d'actualització dels formats de MediaUni a través de la ideació, el 
disseny, el desenvolupament i la producció de nous programes, que han tingut una gran repercussió i 
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acollida, en els principals canals de la Universitat de València, per part de la comunitat universitària i 
global.  

El 2021 s’ha generat gran quantitat de contingut audiovisual, a través de diferents formats, que 
combinen història, cultura, actualitat i recerca i que reivindiquen el nostre ensenyament. Hi destaquen 
els diferents graus i postgraus que es poden estudiar en la nostra institució, tenint en compte sempre 
les experiències reals de les i els estudiants que formen o han format part de la nostra Universitat.  

La plataforma Mediauni uneix actualitat, continguts atemporals i l’arxiu audiovisual de la Universitat de 
València. Durant el 2021, tant la unitat de MediaUni, com els Serveis Audiovisuals Universitaris (SAU), 
que formen part de l’estructura del TAU, han pujat nous continguts al gestor web que alimenten els 
diferents canals del web. Continuant la tendència dels últims anys, i entenent els nous temps que vivim, 
entre les activitats realitzades hi ha les següents: 

– Cobertura, producció i realització de programes, notícies 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 híbrida de continguts, en directe i en línia, d’actes 

institucionals, conferències i congressos. 
– Gestió de la interfície de cada canal. 
– Inserció diària de continguts per a cada canal de la plataforma en TV. 
– S’ha continuat amb el disseny i execució de programes per a TV: Ben dit!, Universo sostenible.  
– S’han produït nous formats que serveixen per a donar a conèixer diferents activitats que es fan 

a la comunitat universitària des d’una perspectiva més dinàmica, transmèdia i social, tenint en 
compte els estudiants i els resultats de la recerca desenvolupada pel personal docent de la 
universitat. 

– S’ha homogeneïtzat en gran mesura la imatge gràfica dels continguts universitaris i s’ha tractat 
de valorar el treball realitzat per cadascun dels departaments que han necessitat el servei que 
s’ha donat des de la plataforma Mediauni . 

– Subtitulació dels continguts generats al llarg de l’any. Hem treballat perquè tot el contingut 
audiovisual generat a la Universitat de València estiga subtitulat de manera homogènia. 

– S’ha modificat la planificació i producció de diversos formats per a xarxes socials (Instagram, 
Facebook i Twitter). Es tracta d’una acció conjunta de centralització del flux d’informació, que 
genera el contingut per al web i xarxes socials dels perfils de la Universitat de València, en lloc 
dels nostres propis de la plataforma Mediauni. 

– Gestió de pràctiques curriculars obligatòries, optatives i voluntàries dels estudiants dels graus 
en Periodisme, Comunicació Audiovisual i Enginyeria Multimèdia i també del màster en 
Continguts i Formats Audiovisuals. 

Nombre de notícies TV: 122 

Nombre de programes de nous formats: 38 

Podcast publicats: 12 

Nombre total de programes total, inclosos els apartats de Sèries, Educa, Cultura, Universitat i Territori 
UV: 117. 

Cal destacar la gran acceptació que ha tingut la gran majoria del contingut emès mitjançant la 
plataforma Mediauni per a la seua redistribució, com a gestor, del web principal de la Universitat de 
València. El nombre mitjà d’accessos s’estima entre 3.000 i 8.000, i se n’ha arribat a superar els 10.000 
en molts d’ells. Aquesta estadística, sumada a la que proporcionen paral·lelament les xarxes socials de 
la Universitat, fa que el contingut generat tinga una bona acceptació per la comunitat universitària. 
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Continguts transmèdia en la comunicació universitària 
Cada vegada es fa més necessària la creació de continguts audiovisuals que es produïsquen per a les 
diferents pantalles i dispositius, i que integren elements com el grau de transmedialitat, la interactivitat 
o l'equilibri entre el rigor científic, la informació i l'entreteniment.  

Els continguts i formats audiovisuals produïts per la Universitat han experimentat un canvi significatiu a 
partir del procés de digitalització de les comunicacions. La transformació permanent de les tecnologies 
de la informació i la comunicació (TIC) ha arribat ja plenament al sistema universitari. Avui en dia, la 
capacitat d'adaptació de les estratègies comunicatives al nou context transmedial és vital per a una 
major projecció social dels continguts universitaris. Potser, més que qualsevol altre dispositiu, els 
telèfons intel·ligents fomenten la narrativa transmèdia, la creativitat multiplataforma i la innovació digital. 
En aquest àmbit, l'ús d'eines i processos del periodisme en mobilitat, Mobile Journalism (MoJo), és de 
gran ajuda en la conformació d'aquestes narratives.  

Gràcies als dispositius mòbils, hem pogut substituir el costós i voluminós equipament tècnic que 
requereixen les produccions audiovisuals per només un smartphone. Amb l'adopció de dispositius 
mòbils, hem aconseguit una reducció significativa de les despeses i dels temps de producció. Així, s’han 
substituït els costosos equips, tant humans com tècnics, per només una persona i un telèfon mòbil. És 
el que es coneix com a MoJo o periodisme mòbil per a la producció dels diferents formats 
desenvolupats, en què destaca UVnotícies per a la informació institucional.  

Adaptació del format UVnotícies  
Cal destacar que en aquest període, a més d'adaptar-nos, hem sabut anticipar-nos amb l'adopció 
d'alguns formats que ara són tendència en molt mitjans. Així, hem dissenyat un format audiovisual 
d'informació institucional que produïm exclusivament amb dispositius mòbils per a UVnotícies. Es tracta 
del nostre mode de comunicar la informació institucional de la Universitat, el nostre storytelling, vídeos 
breus que sense incloure-hi veus en off o cap declaració dels protagonistes o qualsevol altre tipus 
d'àudio aclaridor, resulten de fàcil comprensió per als usuaris. Per a aconseguir-ho, fem servir una 
narrativa visual que per si mateixa es capaç de fer arribar als usuaris allò que volem transmetre. Tot i 
així, afegim una pista de música que marca una pauta de muntatge rítmic. Al remat, ens assegurem la 
comprensió del missatge reforçant-lo amb una retolació molt breu amb els conceptes claus que fa que 
aquest contingut puga ser fàcilment descodificat per qualsevol usuari, en qualsevol entorn i consumit 
en qualsevol dispositiu.  

Per contra, el nostre actual format d'UVnotícies conta històries complexes que es poden interpretar 
fàcilment. Hem d'assenyalar, però, que per tal d’aconseguir aquesta aparença de senzillesa i fàcil 
descodificació, al darrere de cada peça d'UVnotícies hi ha tot un treball. Hem pogut dissenyar i establir 
uns fluxos de treball verdaderament eficients que rendibilitzen al màxim un elaborat procés de pre- i 
postproducció, de documentació, d'informació, de narrativa audiovisual i de síntesi d'allò que volem 
comunicar. Ací radica precisament el mèrit i l'èxit d'aquest format: tot un treball al darrere que queda 
invisibilitzat en nom de produir peces informatives de fàcil consum que resulten senzilles i atractives 
visualment.  

Altres continguts audiovisuals produïts amb dispositius mòbils  
Després de posar en marxa i demostrar la viabilitat de l'ús dels dispositius mòbils, hem incorporat el 
component de l’enregistrament amb dispositius mòbils en altres produccions audiovisuals de la 
Universitat.  

Algunes d’aquestes produccions han sigut:  

– Continguts audiovisuals (talls de veus, recursos, etc.) per a mitjans de comunicació. La 
presència progressiva en els mitjans de notícies generades pels gabinets de comunicació és 
una de les característiques fonamentals del periodisme actual. Així, també hem subministrat 
continguts audiovisuals (talls de veus, recursos, etc.) a mitjans de comunicació generats amb 
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dispositius mòbils. Si es dona el cas que el mitjà en qüestió no pot assistir a l'acte, li’n facilitarem 
imatges en brut, o bé un compactat d'imatges amb talls de veu.  

– Elaboració d'entrevistes, articles, reportatges, missatges institucionals... També hem realitzat 
accions pensades per a transformar l'activitat i l’oferta de les diferents facultats, serveis, 
departaments, etc. en notícia. És a dir, hem dissenyat continguts que es generen en diferents 
formats, com ara vídeos, textos o fotos, produïts amb dispositius mòbils amb la finalitat que els 
canals de la Universitat estiguen constantment nodrits amb contingut transmèdia.  

Continguts de vídeo per al web home de la Universitat  
Actualització constant amb contingut enregistrat amb dispositius mòbils del vídeo que es mostra en la 
pàgina web principal de la Universitat. 

Contingut fotogràfic  
Així mateix, alimentem la galeria d'imatges de la notícia al portal UVnotícies i a les xarxes socials, 
especialment Instagram. Alhora, fem una selecció dels recursos de fotografia, vídeo i àudio per a la 
seua distribució a mitjans de comunicació, en coordinació amb Ies persones responsables de la 
comunicació de l'activitat corresponent, del Gabinet de Premsa i del Gabinet de Comunicació. 

En aquest sentit, les funcions i activitats desenvolupades per a dur a terme la comunicació transmèdia 
han sigut les següents: 

− Mèdiauni: mitjançant el servidor de mèdia i el gestor de continguts web (Luxor i Webmedia)  

− Youtube: mitjançant Youtube Studio del Canal Youtube de la Universitat de València  

− Web UVnotícies: mitjançant el gestor de continguts web de la Universitat de València  

− Web Universitat: mitjançant el gestor de continguts web de la Universitat de València  

− Twitter: compte de la Universitat de València  

− Instagram i Instagram Stories: compte de la Universitat de València  

− Facebook: compte de la Universitat de València 

Materials audiovisuals de suport a la docència 
El Taller d’Audiovisuals és també un servei especialitzat en el suport a la docència i la innovació 
educativa, que actua en diverses àrees dins de l'àmbit de la comunicació audiovisual universitària, amb 
l'objectiu de donar assessorament i suport tècnic a les produccions de continguts audiovisuals de 
divulgació cultural, científica i educativa en la comunitat educativa universitària.  

Aquest suport a la docència i la innovació educativa des del punt de vista multimèdia té l’origen en la 
importància que té el llenguatge audiovisual com a mecanisme per a la difusió del coneixement. Amb 
tot això, treballem per contribuir a la coordinació dels mitjans i plataformes tecnològiques usades, 
optimitzant i aprofitant els recursos ja disponibles per la Universitat en instal·lacions i sistemes 
audiovisuals, i aconseguir els objectius d'eficàcia, eficiència i transparència incorporats en la visió 
estratègica de la Universitat de València com a valors institucionals. 

El 2021, el Taller d’Audiovisuals, en una tasca conjunta amb el Servei de Formació Permanent, 
s’encarregà de coordinar i produir els projectes d'innovació educativa de la convocatòria 2020-2021. 
Projectes que impulsen la qualitat educativa mitjançant iniciatives inspiradores, innovadores i de gran 
impacte, dutes a terme per professors o centres educatius, que tenen com a objectiu la millora dels 
processos escolars o universitaris i els resultats dels alumnes. 
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En total, 255 vídeos pertanyents a 65 projectes d'innovació docent i de Pla d'innovació de centre, PID i 
PIC, que es van desenvolupar durant els mesos de febrer a juliol. A més, juntament amb els projectes 
d'innovació educativa, cal afegir els MOOC, dels quals s’havien acabat de realitzar 3 de la convocatòria 
de 2020. Finalment, se’n va poder produir un amb un total de 30 vídeos repartits en 5 mòduls, 
respectivament. 

D'altra banda, el Taller d’Audiovisuals també s’encarregà de la nova convocatòria de MOOC 2021, que 
incloïa 7 projectes, dels quals s’han desenvolupat 6 i en total, han sigut 149 vídeos. 

Laboratoris docents 
S’ha dut a terme tota la docència pràctica del grau en Periodisme, Comunicació Audiovisual i del doble 
grau i màster universitari en Continguts Audiovisuals Universitaris, a través de 5 estudis tallers que 
ocupen les plantes 0, 1 i 2 

Seu de les Televisions Educatives i Culturals 
Iberoamericanes ATEI 

La associació internacional ATEI, a través d’un conveni marc i específic, té les oficines centrals a la 
cinquena planta, des d’on es gestionen totes les activitats del seus 80 socis iberoamericans que acullen 
teledifusors, universitats i centres de recerca en la producció de continguts i formats audiovisuals sobre 
la comunicació científica i cultural. 
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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 i fomentar 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 en xarxes internacionals, la gestió 
del projecte d’universitats europees Forthem o la 
participació en projectes del programa Erasmus+ 
són altres de les tasques desenvolupades pel Servei. 
Així mateix, també desenvolupa les accions de 
cooperació al desenvolupament. La pandèmia de la 
COVID-19 ha estat un entrebanc important per a les 
polítiques d’internacionalització en 2021. 

Principals resultats de la gestió ordinària 
El Servei de Relacions Internacionals i Cooperació de la Universitat de València és la unitat 
encarregada de recolzar les polítiques d’internacionalització de la institució, una tasca estratègica per 
a una universitat del segle XXI. Per dur a terme la seua tasca, el Servei es divideix funcionalment en 
tres grans branques: programes de mobilitat, internacionalització i cooperació al desenvolupament. 

La mobilitat dels estudiants, del professorat i del personal d’administració i serveis constitueix l’activitat 
principal del Servei, tenint en compte la posició de lideratge que ocupa la Universitat de València en 
aquesta matèria en l’àmbit internacional. La gestió dels programes de mobilitat implica l’aprovació de 
les convocatòries, la signatura dels convenis amb altres universitats estrangeres que donen cobertura 
a les estades de mobilitat, la preparació i selecció de l’alumnat per a les estades internacionals i 
l’acolliment de l’alumnat estranger.  

Pel que fa a la internacionalització, la principal tasca desenvolupada pel Servei de Relacions 
Internacionals i Cooperació està concentrada en el projecte Forthem. La creació d’universitats europees 
és un objectiu estratègic de la Unió Europea en ensenyament superior dins del programa Erasmus+. 
Forthem és el títol de la universitat europea en què participa la Universitat de València juntament amb 
unes altres 6 universitats europees. L’objectiu és aconseguir la lliure mobilitat de l’alumnat, l’establiment 
de titulacions conjuntes, l’establiment de projectes d’investigació conjunts o la creació de projectes 
d’innovació conjunts per a conscienciar la ciutadania dels avantatges de formar part de la Unió Europea. 

El Servei també dona suport i participa activament en la presentació de projectes internacionals 
educatius i de formació finançats per la Unió Europea en el marc del programa europeu Erasmus+. Així 
mateix, es duen a terme diverses accions per aconseguir una major visibilitat i reputació internacionals. 
D’una banda, se n’ha consolidat la presència en algunes de les xarxes d’universitats més prestigioses 
d’arreu del món, com la Utrecht Network, el Grupo Tordesillas, el Grupo Compostela de Universidades, 
la Silk Road University Network o el consorci del Real Colegio Complutense de Harvard. D’altra banda, 
se signen convenis de col·laboració amb altres universitats estrangeres per tal d’enfortir les relacions 
internacionals.  

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 
fonamentalment a convocatòries de beques adreçades a estudiants dels països més desafavorits i a 
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projectes de professorat que redunden en benefici dels 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. 
Així mateix, s’ha gestionat tot un ventall d’accions per a la implantació dels Objectius de 
Desenvolupament Sostenible (ODS) a la nostra institució. Cal destacar l’impuls que s’ha produït en les 
relacions de col·laboració amb la Generalitat Valenciana per a posar en marxa accions conjuntes. Fruit 
d’aquestes accions, la Universitat ha signat tres convenis específics: el de la Càtedra de Cooperació i 
Desenvolupament Sostenible, el del Programa de cooperació universitària per al desenvolupament 
sostenible i el del Programa per a accions de forment en la implementació de l’agenda 2030 i els ODS.  

La pandèmia de la COVID-19 ha estat un obstacle important per a totes les activitats del Servei. S’ha 
de tenir en compte que la mobilitat internacional s’ha vist greument perjudicada per les restriccions en 
els viatges. Així mateix, s’han paralitzat moltes de les activitats a l’escenari internacional. Molts dels 
recursos del Servei s’han vinculat a minimitzar les conseqüències de la pandèmia. Malgrat aquestes 
circumstàncies, el Servei ha pogut mantenir les seues activitats, tal com es detalla en aquest informe. 

Un altre entrebanc important ha estat l’eixida del Regne Unit de la Unió Europea i, en conseqüència, 
del programa Erasmus, una fet molt negatiu per a la mobilitat de l’estudiantat de la Universitat de 
València en aquest país i que suposa un canvi en la forma de treballar amb les universitats britàniques. 

Mobilitat d’estudiants  
Erasmus+ 
Constitueix la principal activitat del Servei de Relacions Internacionals i Cooperació. És una de les 
polítiques europees més valorades i amb millors resultats. Erasmus va molt més enllà dels tradicionals 
intercanvis dels estudiants. Ara aglutina, tant la mobilitat de professorat, investigadors i personal 
d’administració com projectes innovadors en l’àmbit de l’educació, la formació, el voluntariat o els 
esports. La Universitat de València va obtenir la Carta Erasmus a la Universitat de València per al 
període 2021-27, que l’habilita a participar en les accions del programa Erasmus. Les conseqüències 
de la pandèmia han afectat molt negativament el nombre de participants a la nostra institució, on s’han 
reduït a la meitat les xifres habituals d’intercanvis. 

Erasmus estudis 
Gràcies a aquest programa, més de 50.000 estudiants (incloent-hi estudiants entrants i ixents de la 
Universitat de València) han participat en el programa que en 2022 farà 35 anys.  

És la modalitat que té més tradició. El curs 2020-2021, 943 estudiants matriculats en els graus i els 
màsters de la Universitat de València van fer una estada acadèmica en una altra universitat europea, i 
es van rebre 1.147 estudiants procedents d’altres universitats europees.  

Atès que Erasmus forma part de l’estratègia internacional de la Universitat de València, la institució ha 
donat suport al programa amb fons del seu propi pressupost. L’import total de les ajudes que rep la 
Universitat de València per pagar les beques dels participants en el programa Erasmus el curs 2020-
21 ha estat el que es mostra en la taula següent. 

Fons gestionats Import 

Fons de la Unió Europea executats a la Universitat  2.055.101 € 

Fons propis de la Universitat de València 441.300 € 

Beques Generalitat Valenciana 339.657,21 € 

Beques Erasmus Santander 79.700 € 

El programa Erasmus estudis no només està adreçat als estudiants de grau. La Universitat de València 
convoca un programa específic per a alumnat de màster. Els països amb més mobilitat entrant han 
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estat Itàlia, Alemanya, França i Regne Unit, mentre que Itàlia, Alemanya, Regne Unit i França són els 
països amb més mobilitat ixent.  

Erasmus amb països no europeus  
La Universitat participa des del seu inici en el programa international Credit Mobility, mitjançant el qual 
s’estén el programa per a participants de països de fora de la Unió Europea i que permet que l’alumnat 
estranger puga gaudir d’una beca Erasmus. El curs 2020-2021, el programa ha disposat d’un 
pressupost de 219.710 euros, amb 62 mobilitats concedides. No obstant això, les conseqüències de la 
pandèmia han dificultat enormement les estades de mobilitat dins d’aquesta acció de mobilitat. 

Erasmus pràctiques  
Permet que l’alumnat realitze les seues pràctiques en una organització o empresa europea. És la 
segona modalitat més important dins del programa Erasmus per a l’alumnat. 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. Un total de 67 alumnes de grau, màster i 
doctorat han aconseguit gaudir d’una beca Erasmus pràctiques. 

Erasmus amb necessitats especials  
La Universitat de València ha concedit ajudes econòmiques addicionals, per un import de 604.013,33 
euros, als estudiants amb situacions econòmiques desfavorables. També s’ha enviat 6 estudiants 
discapacitats a fer estades de mobilitat Erasmus, que han comptat amb finançament addicional per part 
de la Unió Europea. En aquest sentit, el Servei de Relacions Internacionals i Cooperació organitza una 
jornada anual per difondre el programa Erasmus entre l’alumnat amb discapacitat. Això li permet ser 
una de les universitats del país amb més estudiantat Erasmus amb necessitats especials. 

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 2020-2021, aprofitant l’extensa oferta que té la Universitat de València en 
convenis de mobilitat SICUE amb altres universitats espanyoles, 63 estudiants de la Universitat de 
València van fer una estada del SICUE, mentre que es van rebre 150 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 més de 100 universitats de països 
com els Estats Units, Canadà, Amèrica Llatina, el Japó, la Xina, Corea, Vietnam o Austràlia. El curs 
2020-2021 s’hi van enviar 34 estudiants i se’n van rebre 51. L’estada dels estudiants enviats es va 
finançar mitjançant els fons de la Universitat de València i del Banc Santander. 

En el context dels programes internacionals, cal destacar l’esforç per 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  
Per tal de fomentar que l’alumnat obtinga una doble titulació internacional europea (un títol oficial de la 
Universitat de València i un altre títol oficial d’una altra universitat), s’ha aprovat una convocatòria de 
beques de 60.000 euros que finança el segon any d’estada de dobles titulacions europees. 
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Les beques especials per a estudiants a la Universitat de Magúncia Johannes Gutenberg és una altra 
convocatòria de beques que té el seu origen en un conveni de mobilitat en règim de reciprocitat amb 
aquesta universitat alemanya signat a la darreria dels anys 70.  

La Universitat també participa en el programa de pràctiques professionals Pan-European Seal en el 
qual l’alumnat de màster pot obtenir una pràctica remunerada d’un any a les oficines d’EUIPO i EPO. 

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 2021 hi van participar 
9 professors, donades les circumstàncies de la pandèmia. 

Ajudes Erasmus per a la mobilitat del personal docent i investigador 
Aquestes mobilitats permeten adquirir una experiència docent molt enriquidora a l’estranger. A més a 
més, ofereixen la possibilitat que l’estudiantat de tot Europa puga rebre docència del nostre professorat, 
la qual cosa fomenta la “internacionalització a casa”. El curs 2020-2021, la Universitat de València va 
rebre 32.000 euros per a sufragar aquestes mobilitats. 

També hi ha una modalitat d’estades docents Erasmus a països que no formen part de la Unió Europea, 
tant dels professors de la Universitat de València com de professors estrangers que imparteixen classes 
a la nostra universitat. 

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 pel personal d’altres universitats europees, 
cosa que permet compartir experiències amb el personal d’altres universitats europees. El curs 2020-
2021, la Unió Europea va finançar amb 16.000 euros les estades dels membres de la Universitat de 
València. 

Igual que ocorre amb les mobilitats docents, el personal d’administració i serveis també pot gaudir d’una 
estada en un país no europeu dins de la convocatòria d’ajudes Erasmus per a mobilitat internacional.  

Internacionalització 
Projecte d’universitats europees Forthem 
La institució participa en el projecte d’universitats europees Forthem. Emmarcat en el programa 
Erasmus+, té una dotació global de 5 milions d’euros, 674.788 euros dels quals corresponen a la 
Universitat de València. A més a més, en 2021 el Ministeri d’Universitats ha concedit un pressupost 
addicional.  

Vinculat a la universitat europea Forthem, la universitat també participa en el projecte Fit Forthem 
(Fostering Institutional Transformation of R&I Policies in European Universities) que ha estat 
subvencionat pel programa Horizon 2020. La Universitat de València participa en aquesta iniciativa per 
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a establir un mapa de polítiques conjuntes d’investigació i innovació que inclou la ciència oberta, la 
internacionalització i la transferència tecnològica.  

Forthem suposa la creació d’aliances innovadores entre universitats europees que permetran la creació 
de titulacions conjuntes, la lliure mobilitat de l’estudiant de les universitats participants i el 
desenvolupament del concepte de ciutadania europea dins de la diversitat, la multiculturalitat i el 
multilingüisme, amb la finalitat de constituir una universitat transnacional entre tots els socis. A més de 
la Universitat de Valencia, en formen part altres 6 universitats europees: la Universitat de Magúncia 
Johannes Gutenberg (Alemanya), la Universitat de la Borgonya (França), la Universitat d’Opole 
(Polònia), la Universitat de Jyväskylä (Finlàndia), la Universitat de Letònia (Letònia) i la Universitat de 
Palerm (Itàlia). 

Convenis internacionals 
El Servei de Relacions Internacionals i Cooperació promou activament la signatura d’acords amb 
institucions d’ensenyament superior d’arreu del món. El 2021 es van signar 43 convenis marc. També 
se signaren 194 convenis de mobilitat dins del programa Erasmus, 9 convenis de renovació de dobles 
titulacions internacionals, 25 convenis en el programa SICUE i 14 convenis específics de mobilitat amb 
països no europeus. 

Programes específics per a estudiants estrangers 
Mitjançant diversos 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.  

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. A 
més a més, també cal tenir en compte les conseqüències de l’eixida del Regne Unit de la Unió Europea. 

Projectes europeus d’educació 
El Servei de Relacions Internacionals s’encarrega dels projectes d’ensenyament que subvenciona la 
Unió Europea mitjançant el programa Erasmus+. La Unitat de Projectes realitza activitats de 
sensibilització perquè la comunitat universitària puga conèixer les oportunitats de finançament del 
programa. D’altra banda, assessora els membres de la comunitat universitària perquè puguen demanar 
aquests projectes. A més a més, també s’encarrega de la supervisió comptable i tècnica dels projectes 
que la Unió Europea adjudica a la Universitat de València. En 2021 la Unió Europea va concedir 18 
projectes europeus, en sis dels quals actuava com a coordinadora. La dotació econòmica que rep la 
Universitat de València pels 9 projectes, Forthem inclòs, és de 727.869 euros.  

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 un actor reconegut 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, Luisa Cardona, 
Fundació Carolina i les adreçades a joves investigadores. En el curs 2020-2021, un total de 114 
estudiants van poder gaudir d’aquestes beques, amb un import total de 487.736 euros.  
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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 2021 la Universitat també ha estat beneficiària d’un projecte de 130.000 euros de la 
Generalitat Valenciana per al foment dels Objectius de desenvolupament sostenible (ODS) a la 
Universitat de València, així com d’una càtedra de 30.000 euros vinculada a aquesta temàtica. En 
aquest sentit, la Unitat de Cooperació ha centrat els seus esforços en aquests objectius, mitjançant la 
realització de sessions de sensibilització i visualització dels ODS en l’àmbit universitari. 

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 800 347 1.147 

Alumnes enviats Erasmus 614 329 943 

Alumnes rebuts programa internacional 35 16 51 

Alumnes enviats programa internacional 22 12 34 

Altres programes de mobilitat    

Alumnes enviats Erasmus pràctiques 37  30 67 

Erasmus PDI 18 16 34 

Erasmus PAS 4 6 10 

Estades de PDI amb càrrec a convenis 4 5 9 

Beques completes de cooperació (programa 0,7)  

Beneficiaris 70 44 114 

Projectes de cooperació     

Import (€) - -  180.000 

Pressupost destinat a beques de cooperació - -  487.736 

Programa SICUE    

Alumnes rebuts  101 49 150 

Alumnes enviats  49 14 63 

Finançament projectes europeus d’ensenyament    

Import (€)    727.869 
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3.5.2.
Qualitat

1. Unitat de Qualitat
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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 de les titulacions, dels centres, de la docència i dels 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 2021, 9 graus i 8 màsters oficials han conclòs positivament aquest procés. La Universitat 
de València ha rebut en aquest període la visita d'un total de 8 comitès d'avaluació externa (CEE), els 
quals han sigut virtuals a causa de la pandèmia. A més a més, s'ha presentat al procés de seguiment 
un títol de grau, obtenint un informe favorable. Durant el mes de novembre, 8 títols de grau han 
presentat l’informe d’autoavaluació a la AVAP, i les visites dels CEE són el primer trimestre del 2022. 

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 (estudiantat, professorat, egressats/ades, personal 
d'administració i serveis), la inclusió de tota la informació en les plataformes informàtiques de l'Agència 
Valenciana d'Avaluació i Prospectiva (AVAP), l'organització de tots els aspectes logístics i preparació 
de documentació vinculada a les visites virtuals (creació de sales a la plataforma Blackboard 
Collaborate per a les audiències amb els diferents grups d’interès), incloent-hi la comunicació constant 
amb els comitès, i el suport tècnic  en la redacció de les al·legacions corresponents als informes 
provisionals rebuts. També està en comunicació constant amb els gestors de la plataforma informàtica 
de la UV que dóna suport a tots els procediments del Sistema d'Assegurament Intern de Qualitat (SAIQ) 
encaminats al seguiment i acreditació de les titulacions oficials de la UV.  

Pel que fa a la recollida de la satisfacció dels diferents grups d’interés, s'han dut a terme enquestes en 
línia fent ús d’eines informàtiques, com ara LimeSurvey. A més a més, s’ha continuat el procés de 
migració iniciat el 2020 de les bases de dades de les enquestes de grau i màster a un nou entorn, 
MariaDB, per tal d’optimitzar el seu rendiment. A les webs dels títols s'han publicat els resultats evolutius 
de diverses enquestes i indicadors, així mateix, s'ha continuat amb la tasca d'actualització de la 
pestanya que fa referència al SAIQ 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 fa referència al 
seguiment i l'acreditació. 
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Sistema d’assegurament intern de la qualitat (SAIQ) 
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 SAIQ, 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.  

En gener de 2020 es va rebre d'ANECA la certificació positiva del disseny del Sistema d’Assegurament 
de la Qualitat (SAIQ) per a tots el centres de la universitat (adaptació del SGIC als nous criteris de 
qualitat europeus amb el principal objectiu de simplificar el procés d’avaluació), encaminada a 
aconseguir l'acreditació institucional, una vegada certificada la implantació. Estava previst començar la 
implantació en maig de 2020, però a causa de la pandèmia és va començar el procés en juny del 2021, 
activant un total de 11 procediments, els quals van ser realitzats pels responsables de qualitat dels 
centres, els responsables dels graus i els directors i directores dels màsters oficials. S’han fet 
modificacions al llarg del 2021 en la plataforma informàtica del SAIQ per tal de millorar el seu 
funcionament. 

Per altra banda, des de la Unitat de Qualitat s’ha treballat amb UVOcupació i la Fundació ADEIT per a 
revisar i coordinar les enquestes de inserció laboral (graus, màsters i programes de doctorat), 
pràctiques externes i ocupadors, per a que se adeqüen a les necessitats del Sistema de Assegurament 
de Qualitat implementat en els centres de la nostra Universitat.  

A més a més, durant l’any 2021, s’han seguit aprovant manuals de qualitat adaptats al nou SAIQ: 

– Manual de Qualitat de l’Escola Tècnica Superior d'Enginyeria 
– Manual de Qualitat de la Facultat de Ciències Matemàtiques 
– Manual de Qualitat de la Facultat de Ciències Socials 
– Manual de Qualitat de la Facultat de Dret 
– Manual de Qualitat de la Facultat de Geografia e Història 
– Manual de Qualitat de la Facultat d’Infermeria i Podologia  
– Manual de Qualitat de la Facultat de Psicologia i Logopèdia  
– Manual de Qualitat de la Facultat de Química  

Avaluació dels programes de doctorat 
Durant aquest any, des de la Unitat de Qualitat s'ha continuat treballant amb les Comissions dels 
Programes de Doctorat en la millora dels títols, desenvolupant les enquestes de satisfacció de 
l'estudiantat, professorat i PAS. D'altra banda, també s'ha continuat amb el desenvolupament de 
l'enquesta de satisfacció dels egressats quan fan efectiu el dipòsit del títol, en col·laboració amb l'Escola 
de Doctorat. 

Durant aquest any, s’han presentat 9 programes de doctorat al procés de renovació de la acreditació, i 
tots han conclòs positivament aquest procés. La UV ha rebut en aquest període la visita d’un total de 4 
comitès d’avaluació externa, els quals han sigut virtuals a causa de la pandèmia. A més a més, s’ha 
presentat al procés de seguiment un programa de doctorat obtenint un informe favorable. 

Com també fa amb els graus i màsters oficials, en els programes de doctorat la Unitat de Qualitat dona 
suport i assessorament en: l'elaboració de l'informe, la preparació de les evidències sol·licitades per a 
cada programa de doctorat, la recopilació i/o càlcul dels indicadors establerts, la recollida, 
processament i anàlisi estadística dels resultats de totes les enquestes dutes a terme per conéixer 
l'opinió dels diferents grups d'interés, la inclusió de tota la informació en les plataformes informàtiques 
de l'Agència Valenciana d'Avaluació i Prospectiva (AVAP), l'organització de tots els aspectes logístics i 
preparació de documentació vinculada a les visites virtuals, incloent-hi la comunicació constant amb els 
comités, i el suport tècnic en la redacció de les al·legacions corresponents als informes provisionals 
rebuts. 
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Segells internacionals de qualitat 
En el curs 2021, la UQ ha continuat treballant amb la Facultat d'Economia en l'elaboració dels informes 
en el procés de l'obtenció del Segell Internacional AACSB (Association to Advance Collegiate Schools 
of Business International), obtenint un informe positiu (initial self-evaluation report) pel Comité 
d'Acreditació Inicial. També s'ha sol·licitat a ANECA la renovació del segell EUR-ACE per al grau 
d'Enginyeria Telemàtica, així com la renovació per compliment de prescripcions dels graus en 
Enginyeria Electrònica de Telecomunicació, Enginyeria Química i Enginyeria Electrònica Industrial. S'ha 
sol·licitat a ANECA el segell de la World Federation of Medical Education (WFME) per al Grau en 
Medicina. 

Avaluació de la docència del professorat 
En els títols de grau i màster oficial s’ha avaluat 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 a part del professorat extern, per a alguns centres adscrits i per als títols interuniversitaris 
s’han preparat enquestes ad hoc amb l’eina LimeSurvey. També s’han dissenyat per al curs 2020-2021 
enquestes amb aquesta ferramenta per a avaluar les pràctiques tutelades dels graus en Medicina i 
Odontologia. Per al curs 2020-2021 s’han hagut d’adaptar els qüestionaris a conseqüència dels canvis 
metodològics (docència semipresencial) provocats per les circumstàncies sanitàries. A més a més, a 
l’últim trimestre de 2021 s’ha incorporat una pregunta oberta a les enquestes d’avaluació docent on els 
estudiants i estudiantes poden fer els comentaris i suggeriments que vulguen. 

Cal destacar també que la UQ ha emès un total de 350 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 durant el curs 2020-2021 s'ha continuat amb la implantació en fase 
definitiva, d'acord amb el manual aprovat per ACGUV 229/2019 de 17 de desembre, del model 
d'avaluació docent en el marc del programa DOCENTIA. Durant 2021 s’ha avaluat un total de 739 
professors i professores (que sol·licitaren l’avaluació en la convocatòria d’octubre de 2020). A més a 
més, en octubre de 2021, s’ha obert una nova convocatòria que es resoldrà durant el primer semestre 
de 2022, i en la que han participat 719 professors i professores. A més, la resta de professorat de la 
UV ha pogut realitzar la seua memòria anual. Durant l'any 2021, s'han continuat desenvolupant millores 
en el disseny de l'eina informàtica que hi dóna suport (SYSDOCENTIA). L’informe global de la docència 
de la UV del curs 2020-21 ha estat aprovat per la Comissió de Professorat i ha estat publicat a la web 
de la Unitat on estan també els informes dels cursos anteriors. 

En desembre de 2021 s'ha elaborat i enviat a AVAP-ANECA el primer informe de seguiment de la 
implantació, en el qual s'han inclòs les dades els dos cursos en els quals s'ha desenvolupat aquest 
programa en fase ja definitiva.  

Avaluació dels serveis  
En aquesta anualitat s’ha continuat revisant i desenvolupant el processos del sistema de gestió de la 
qualitat del Servei de Biblioteques i Documentació adaptant-los al nou format del SAIQ i s’han seguit 
processant i analitzant millores a partir dels resultats de les enquestes de satisfacció dels estudiants i 
del personal de les biblioteques. És important destacar que el Servei de Biblioteques i Documentació 
va rebre en novembre del 2021 el Segell de Qualitat EFQM +400 per la seua Gestió Excel·lent, 
Innovadora i Sostenible.  

Pel que fa a la garantia de qualitat de les secretaries, s’han dut a terme les enquestes per a recollir 
l’opinió dels estudiants i de les estudiantes per a totes les secretaries i actualment s’està treballant en 
el pla de millores. 
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S’ha continuat col·laborant també en el disseny de les enquestes per a conèixer la satisfacció dels 
usuaris de tots aquells serveis que ens ho han demanat (Extensió Universitària, UV Ocupació, SeDI, 
Servei d’Esports, SCSIE, UCIM, Cultura, Clínica de Logopèdia, Clínica de Psicologia, etc). Cal destacar 
que, durant aquest any s’ha continuat amb la tasca iniciada en 2019 per tal de dissenyar i implementar 
noves enquestes per a diferents serveis que ofereix el SeDI. A més a més, per a aquest servei, s’ha 
continuat amb el disseny d’una base de dades única que integra totes les anualitats i cursos acadèmics 
i s’ha migrat tota la informació a l’entorn MariaDB. També s’ha donat suport tècnic sobre l’aplicació 
LimeSurvey a diferents serveis i grups d’investigació. 

S’ha seguit treballant en el manteniment i la millora de la resta de 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.  

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. 

Comunicació: web, xarxes socials... 
Per acabar aquest informe, és important destacar l’esforç que la UQ ha fet durant 2021 per ampliar i 
mantenir actualitzada el seu 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.  

A més a més, per incrementar la visibilitat, s’han anat oferint les novetats més destacables de la UQ en 
les xarxes socials (Facebook, Twitter i Instagram). 

Magnituds destacades de la gestió ordinària 
En la taula següent figuren una sèrie d’indicadors que mostren l’activitat de la Unitat. 

Concepte Total 
Titulacions de grau amb informe de renovació d’acreditació FAVORABLE 9 
Titulacions de màster oficial amb informe de renovació d’acreditació 
FAVORABLE 8 

Programes de doctorat amb informe de renovació d’acreditació  
FAVORABLE 9 

Titulacions presentades al procés de seguiment de l’Agència Valenciana 
d’Avaluació i Prospectiva (AVAP) amb informe FAVORABLE  2 

Titulacions de graus presentades a l’Agència Valenciana d’Avaluació i 
Prospectiva (AVAP) per a la seua acreditació (sense informe definitiu) 8 

Programes de doctorat presentats a l’Agència Valenciana d’Avaluació i 
Prospectiva (AVAP) per a la seua acreditació (sense informe definitiu) 1 

Manuals de Qualitat adaptats al nou Sistema d’Assegurament Intern de la 
Qualitat 11 

En la taula següent figuren les dades més rellevants referides a les enquestes gestionades per la UQ i 
integrades en el SAIC dels títols (enquestes realitzades, informes elaborats...): 
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Enquesta Enquestes 
processades  Informes emesos  

Enquesta d’avaluació de la 
docència 

166.783 enquestes 
13.789 grups avaluats 

4.668 informes individuals 
167 informes per titulació 
84 informes departamentals 

Grau 

estudiants/es 1r 2.711 
 

70 informes per titulació 
18 informes de centre 
1 informe per curs acadèmic 

estudiants/es 3r 2.300 
 

65 informes per titulació 
18 informes de centre 
1 informe per curs acadèmic 

professorat 1.121 
 

21 informe per titulació 
9 informes de centre 
(enquesta biennal) 

graduats/ades 509 
 

52 informes per titulació 
18 informes de centre 
1 informe per curs de 
finalització 

Màster 

estudiants/es 
intermèdia 141 

10 
+3 d’itineraris (realment per 
universitat de procedència) 

estudiants/es final 1.628 

96 informes per titulació + 33 
d’itineraris 
19 informes de centre 
1 informe per curs acadèmic 

professorat 162 7 informes per titulació 
(enquesta biennal) 

graduats/ades 267 

33 informes per titulació i  
Curs de finalització 
17 informes de centre 
1 informe per curs de 
finalització 

Doctorat estudiants/es 716 51 informes per programa 
1 informe per curs acadèmic 

Cal tenir en compte que tots aquests informes s’elaboren en valencià, castellà i anglès. A més a més, 
es fa una versió que inclou les observacions dels enquestats. 

A més d’aquestes enquestes, s’han gestionat altres enquestes per a diferents serveis i unitats: 

Enquesta Enquestes 
processades 

Informes 
emesos 

Enquestes serveis (agrupades, corresponen a 20 
qüestionaris diferents) 7.029 83 

Títols propis   

a distància/en línia 927 89 

presencial final 192 24 
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3.5.3.
Comunicació i 
imatge social

1. Gabinet de Premsa
2. Unitat Web i Màrqueting

255

Informe de gestió 2021



256

Universitat de València



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 l’estudiantat i el professorat i la 
informació institucional sobre la Universitat són 
traslladats cada dia als mitjans de comunicació i a les 
xarxes socials. 

Resultats principals 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, 
personal d’administració i serveis, responsables de departaments, centres, associacions, fundacions... 
de la Universitat. 

Els resultats de les investigacions realitzades en el 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 162 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 una pàgina específica de notícies. 

També es posa en contacte 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 a ser consultada pels mitjans o, fins i tot, per a participar en programes de ràdio o televisió. 

Dades de les activitats principals i millores introduïdes 
l’any 2021 

Al llarg de l’any 2021, el Gabinet de Premsa ha publicat en el web un total de 1.105 notes de premsa, 
de les quals 679 han estat trameses als mitjans de comunicació mitjançant 162 adreces actualitzades 
de correu electrònic. 

El recull de premsa s’edita després d’haver revisat el que s’ha publicat, sobretot en la premsa diària de 
València, Madrid i Barcelona, i que isca 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 del 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 2020. 

Concepte Total 
Nombre de notes de premsa 1.105 
Nombre de mitjans de comunicació als quals es trameten  
les notes de premsa 162 
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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; 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. 

La Unitat Web i Màrqueting s’integra com a 
estructura dins de l’Àrea de Comunicació de la UV 
per tal de procurar el suport i el desenvolupament 
dels diferents canals i plataformes que es fan servir 
dins d’aquesta àrea seguint una estratègia 
omnicanal i transmèdia. 

Principals resultats de la gestió ordinària 
Al llarg del 2021, la Universitat de València ha consolidat l’aplicació corporativa XatUV, eina de caràcter 
conversacional, com un xat amb un doble vessant: automatitzat (xat Bot) i personal (xat in Live).  El 
treball col·laboratiu de les persones dels serveis de la UV vinculats amb l’atenció a usuaris de les de 
graus, màsters, doctorats, suport informàtic, Erasmus + programes internacionals, biblioteques, 
pràctiques, ocupació, emprenedoria i esports ha fet que les respostes automatitzades del bot s’ajusten 
cada vegada més a les peticions d’informació en fer que “aprenga” de les respostes que elaboren els 
agents. També ha augmentat d’una manera considerable el nombre de persones de les àrees 
esmentades que atenen aquest XatUV. 

En el marc d’una estratègia comunicativa omnicanal a la UV, l’any 2021 la Unitat Web i Màrqueting va 
ampliar la implementació del NewsletterUV a més estructures de la UV. Aquest  sistema de comunicació 
modern i eficaç redueix els enviaments massius i constants als nostres usuaris i, a més a més, 
possibilita analitzar la traçabilitat dels nostres enviaments per reorientar aquesta tàctica i assolir els 
nostres objectius amb més èxit. 

Una de les accions més rellevants realitzades per la Unitat Web i Màrqueting (UWM) al llarg de 2021 
ha estat el desenvolupament d’una eina pròpia de la UV (tiquetingUV) per a procurar un sistema de 
l’atenció d’usuaris de tipus ticketing, amb l’objecte de derivar l’atenció individualitzada per correu 
electrònic a un sistema d’atenció a usuaris per equips de suport, amb agents especialitzats i 
interconnectats entre si mitjançant fluxos de treball. La nova aplicació corporativa es posarà en 
funcionament en 2022. 

En 2021 la UWM va atendre 2.749 peticions de ticketing relacionades amb dubtes sobre l’edició o el 
funcionament del gestor de continguts web UV, incidències en l’edició, creació de microllocs, 
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.  

La UWM ha continuat desenvolupant marques paraigua UV. Es tracta de marques corporatives de base 
tecnològica que possibiliten millorar l’eficàcia de les nostres iniciatives i que vertebren la participació 
dels diferents agents, estructures i òrgans de govern que treballen cap a objectius comuns. Aquestes 
marques paraigua UV ajuden a millorar la percepció i la receptivitat de les polítiques institucionals de 
la Universitat de València pels nostres públics objectius. 
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Una de les marques paraigua més rellevants que s’han desenvolupat ha estat la d’UVcooperació, una 
marca que ha definit una reestructuració i integració de continguts dispersos i que ara es mostren de 
forma unificada en el nou portal: https://www.uv.es/uvcooperacio.  

Per altra banda, un projecte que ha definit un nou sistema de gestió i d’interacció amb els nostres 
usuaris ha estat la nova seu electrònica de la UV, projecte en el qual la Unitat Web i Màrqueting ha 
dissenyat un nou portal: el sistema d’organització, el sistema d’etiquetatge, el sistema de navegació i 
el sistema de cerca. Dins de l’aplicació de gestió de la Seu Electrònica, la Unitat Web i Màrqueting, com 
a Unitat Responsable d’Accessibilitat Web i App de la UV, ha realitzat una auditoria per comprovar que 
es compleixen dels estàndards definits pel reial decret que regula l’accessibilitat a les administracions 
públiques. Vegeu: https://seu.uv.es/ 

La Unitat Web i Màrqueting ha treballat sota les indicacions de la Gerència de la UV en els processos 
de transformació digital iniciats ara fa quatre anys. Fruit d’aquesta col·laboració, la UWM ha dissenyat 
una nova marca paraigua, gestió electrònica UV, per integrar en un punt comú totes les eines de gestió 
electrònica que estan a disposició dels nostres gestors. Vegeu: https://www.uv.es/gestioelectronicauv  

Un altre dels projectes que més impacte ha tingut ha estat el desenvolupament d’un nou portal per al 
Centre d’Idiomes de la UV, amb la definició d’un nou sistema de promoció digital de l’oferta formativa 
en 8 llengües. Vegeu: https://www.uv.es/centreidiomes  

Dins del suport que la UWM ha realitzat a l’àrea d’investigació, després del disseny i elaboració de 
l’oferta científica tecnològica de la UV en matèria de covid, ha estat l’OCT en matèria d’agroalimentació: 
https://www.uv.es/oct-agroalimentacio  

En l’àmbit de la formació, la UWM ha dissenyat un nou lloc web del Servei de Formació Permanent i 
Innovació Educativa (SFPIE) basat en la catalogació i oferta conjunta d’accions formatives de la UV 
adreçades al PDI, PI, PIF i PAS. Amb aquesta redefinició, ara és possible comunicar les diferents 
accions formatives per data d’inscripció, llengua, àrea de formació, període de realització, modalitat 
d’impartició, destinataris i programa. Així mateix, s’ha definit un flux de comunicació en línia perquè les 
diferents estructures i òrgans de la UV puguen comunicar al SFPIE les diferents accions formatives que 
proposen. Vegeu: https://www.uv.es/sfpie  

Al llarg de 2021, la UWM també ha donat suport a les comissions de coordinació acadèmica (CCA) de 
títols de doctorat, de grau i de màster per a optimitzar els seus respectius portals web de consulta des 
de dispositius mòbils.  

S’ha dissenyat i posa’t en marxa una pàgina d’aterratge genèrica per al programa Conèixer coordinat 
pel SEDI i, a més a més, 19 pàgines d’aterratge de centres per a posar en valor tota l’oferta de graus i 
màsters de la UV. Vinculat a aquests projectes, es va dissenyar un element nou, anomenat titulació 
conèixer, que fa un recull (cub amb múltiples cares) de tota la informació sobre admissió, perfils d’accés, 
pla d’estudis, eixides professionals... de cadascuna d’elles.  

La UWM destina un equip al suport de la comunicació institucional del gabinet de la rectora. Aquest 
equip s’encarrega d’assistir als diferents actes, realitzar la cobertura dels esdeveniments en fotografia 
i vídeo, elaborar material per a publicar-lo i difondre’l en el web corporatiu i en les diferents xarxes 
socials de la Universitat.  

Aquest període ha estat caracteritzat, després d’un any de pandèmia, pel confinament i el teletreball i 
per la tornada progressiva a una quasi normalitat en els actes acadèmics i institucionals de la 
Universitat. 

Aquest procés, lligat a la persistència de la pandèmia i les diferents mesures sanitàries de protecció 
enfront de la COVID-19 ha suposat la convergència de la presencialitat i teleassistència en els actes i 
jornades. Aquest fet ha comportat la necessitat d’ajustar els processos de preproducció, producció i 
postproducció audiovisuals i la generació de sinèrgies entre els diferents equips que hi intervenen per 
tal d’adaptar-nos a les noves circumstàncies.  

Així mateix, i continuant amb la mateixa dinàmica de l’any passat, hem treballat contínuament amb el 
Taller d’Audiovisuals de la Universitat de València, amb el gabinet de la rectora i amb l’equip de protocol, 
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fet que ens ha permès optimitzar el flux de treball i donar difusió als actes esdevinguts poques hores 
després d’haver finalitzat. 

La UWM ha elaborat els vídeos de capçalera de molts llocs web corporatius de la UV. S’ha donat 
assistència als serveis que disposen d’aquests tipus de webs i se’ls ha preparat els diferents continguts 
sense canviar el vídeo del web principal. 

Hem continuat donant suport gràfic als diferents serveis que ho han sol·licitat a través de la plataforma 
de ticketing de suport UWM i hem estandarditzat la creació de marques pròpies com els projectes 
d’investigació i les càtedres per tal que aquelles de nova generació estiguen alineades amb la identitat 
de marca de la Universitat.  

La publitramesa d’UVinformació a través de l’eina newsletterUV ha esdevingut un dels canals de difusió 
de la informació més important en la comunicació corporativa institucional. Cada vegada són més els 
serveis que s’interessen per aquest nou canal per fer arribar a la comunitat universitària la seua 
informació. A final de l’any 2021 vam lliurar la xifra de 55 enviaments des de la seua creació.  

Paral·lelament hem continuat gestionant les xarxes socials de la universitat. LinkedIn és la xarxa social 
de la UV amb més seguidors i que, l’any anterior, n’ha experimentat un increment de més de 14.000 
fins arribar als: 158.102. Twitter, en el darrer any, ha experimentat un increment de més de 2.800 
usuaris i se situa en els 71.300. Instagram es consolida com la xarxa amb major interacció i repercussió 
de continguts. D’aqueta manera, hem fet servir aquesta eina per donar difusió als formats 
desenvolupats pel Taller d’Audiovisuals, entre els quals hi ha A la Recerca, Tresors a la Llum, 
Endevina’m, Treballem: de la Universitat al món laboral, Fora de la Uni i Projecta’t, i hem aconseguint 
un impacte mitjà de més de 1.000 reproduccions per contingut. Per la seua part, Facebook ha 
augmentat en 2.500 el nombre de seguidors i es situa en 69.305 al final de l’any 2021. 

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 permet 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 en facilite la identificació immediata 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, 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. En acabar 2021, hi havia 265 perfils validats: 80 de Facebook, 88 de Twitter, 28 de YouTube, 
39 d’Instagram, 2 de Pinterest, 3 de Flickr, 3 de WhatsApp, 2 de Telegram 5 de SlideShare i 15 de 
LinkedIn. Més informació: http://links.uv.es/M17cllk 

Al llarg de 2021, dins dels 552 llocs web corporatius de la UV que la UWM administra, s’han actualitzat 
i s’han fet evolucionar la interfície i l’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, incrementen l’amabilitat i milloren l’experiència de les persones usuàries 
gràcies a la millora de la usabilitat web.  

Així mateix, s’ha donat suport específic al Servei d’Estudiants per a optimitzar i dur a terme el 
manteniment de les fitxes web de títols de grau i màster oficial i programa de doctorat; a la Gerència, 
per al manteniment íntegre del portal i als diferents serveis i òrgans de govern, per al manteniment i 
optimització de la base de dades normatives UV (reglamentacions pròpies i externes). 

La Unitat Web i Màrqueting de la UV va ser nomenada Unitat Responsable d’Accessibilitat (URA) de la 
Universitat de València en 2020. Aleshores, des d’aquell moment, com a URA és la responsable de la 
tramitació de comunicacions, queixes i reclamacions en matèria d’accessibilitat, del control, revisió, 
seguiment i presentació d’informes d’accessibilitat i de la coordinació i foment de les activitats de 
promoció, conscienciació i formació en matèria d’accessibilitat. En l’any 2021 s’han remès al 
Observatori Nacional d’Accessibilitat del Ministeri d’Assumptes Econòmics i Transformació Digital els 
informes de compliment d’Accessibilitat Web de la UV següents, segons el Reial decret 1112/2018: 
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Informe de seguiment sobre la promoció, conscienciació i formació, Informe sobre l’atenció de queixes 
i reclamacions, Informe de seguiment sobre el compliment dels requisits d’accessibilitat, Informe sobre 
la revisió d’accessibilitat web seu electrònica, Informe sobre revisió d’accessibilitat a l’aplicació mòbil 
UV Android /IOS. 

Dins de l’estratègia de millora de la nostra capacitat d’atracció, s’ha actualitzat el conjunt de landings 
pages (pàgines promocionals) amb formats gràfics i multimèdia per a visibilitzar de manera atractiva el 
nostre públic objectiu: oferta de graus, PAU, preinscripció de graus, matrícula de graus, oferta de 
màsters, preinscripció de màsters i matrícula de màsters per adaptar-les a l’oferta per al curs 2021-
2022. 

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 2021 
s’han publicat 760 esdeveniments, un augment considerable si es compara amb l’any anterior, 
determinat pel confinament i la reducció dràstica d’esdeveniments públics. Més informació: 
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 
(1.828 editors/editores) 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 1.120 peticions i s’han traduït vora 
578.300 paraules en llengua anglesa. 

En 2021, en senyalística corporativa UV, s’ha continuat amb el Pla de Wayfinding de la UV per a 
ordenar, harmonitzar i definir un criteri homogeni per a tota la senyalística corporativa de tots els 
campus de la Universitat de València i les seues respectives infraestructures. Es tracta d’un pla 
coordinat pel Vicerectorat d’Economia i Infraestructures, per la Vicegerència de Coordinació Econòmica 
i de Serveis i per la Direcció de Màrqueting i Comunicació Institucional.  

En el marc del projecte WayfindingUV impulsat per la Unitat Web i Màrqueting amb l’objectiu 
d’implementar una senyalística homogènia a la UV, coherent amb la identitat visual corporativa i 
generadora de millors experiències d’usuaris, s’han renovat tots els tòtems informatius del Campus dels 
Tarongers. Vegeu: https://www.uv.es/marquetinguv/privat/Totems-Campus-Tarongers-V4.pdf 

Així mateix, s’ha resolt la identificació corporativa de nous edificis com la Facultat d’Infermeria i 
Podologia i el recinte del Màster en Professorat de Secundària. 

Des del mes de setembre de 2021, la UWM ha començat amb la definició del projecte WayfindingUV 
per al campus de Burjassot-Paterna. Així mateix, es va començar la definició d’un projecte global de 
senyalística comú per a tota la Universitat de València. 

Per últim, cal ressenyar que la Unitat Web i Màrqueting està desenvolupant des del mes de març de 
2021 el projecte de cartografiat 3D de tota la Universitat (exterior), projecte que es presentarà el segon 
trimestre de 2022. 

Magnituds destacades de la gestió ordinària 
En la taula següent s’exposen els indicadors de l’activitat de la UWM durant l’any 2021. 

Pàgines web creades i/o optimitzades Total 
CENTRES completats i/o optimitzats sobre el total / % resolució 19 de 19 / 100% 

DEPARTAMENTS completats i/o optimitzats sobre el total / % resolució 84 de 84  / 100% 

SERVEIS completats i/o optimitzats sobre el total / % resolució 45 de 45 / 100% 

GRAUS completats i/o optimitzats sobre el total / % resolució 51 de 65 / 93% 
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Pàgines web creades i/o optimitzades Total 
MÀSTER UNIV. completats i/o optimitzats sobre el total / % resolució 91 de 104 / 87% 

DOCTORATS completats i/o optimitzats sobre el total / % resolució 52 de 60 / 86% 
INSTITUTS UNIV. + ERI completats i/o optimitzats sobre el total / % 
resolució 17 de 28 / 61% 

CÀTEDRES completades i/o optimitzades sobre el total / % resolució 23 de 65 / 35% 

Suport web traducció llengua anglesa per als webs corporatius UV  

Peticions de traducció 418 

Paraules traduïdes 578.300 

Agenda corporativa. Esdeveniments d’agenda publicats 760 

Seguidors perfil UV LinkedIn 158.102 

Seguidors perfil UV Facebook  69.305 

Seguidors perfil UV Twitter   71.300 

Seguidors perfil UV Instagram   18.200 

Seguidors UV Pinterest 2.746 

www.uv.es Total 
Nombre total de pàgines vistes en 2021 en el domini www.uv.es 23.791.325 

Nombre d’usuaris recurrents que han realitzat almenys una sessió en 2021 2.394.781 

Nombre de nous usuaris que han realitzat almenys una sessió en 2021 2.309.918 

Nombre de sessions realitzades en 2021 8.633.973 

Mitjana de sessions per usuari  3,61 

Mitjana de pàgines vistes per sessió 2,76 

Durada mitjana de la sessió 00:03:21 

 

Aplicació XATUV Total 
Consultes ateses pels agents de XatUV 2021  

Biblioteques 712 

Doctorat 254 

Erasmus + 346 

Graus 3.739 

Màster univ. 486 

Suport informàtic 356 

UVesports 198 

UVocupació + UVemprén 76 

UVpràctiques 85 

Total 6.252 
Consultes ateses pel Bot de XatUV 2021  

Biblioteques 1.874 

Doctorat 1.407 

Erasmus + 1.222 
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Consultes ateses pel Bot de XatUV 2021  

Graus 14.089 

Màster univ. 8.579 

Suport informàtic 1.466 

UVesports 737 

UVocupació + UVemprén 285 

UVpràctiques 413 

Total 30.072 
XatUV – Agents + XatUV – Bots Total 36.324 
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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 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 ara
les que preveuen 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 

Execució i seguiment del III Pla d’igualtat 2019-2022 
Ens trobem a les portes d’acabar el període de posada en pràctica del III Pla d’Igualtat de la Universitat 
de València que es va aprovar en 2019 per a orientar les polítiques d’igualtat dels quatre anys següents 
(2019-2022). En aquest pla es va avançar en la precisió de les 64 accions i dels òrgans responsables 
de dur-les a terme, amb la intenció d’avançar en aquest objectiu tan important de la transversalització 
del Pla d’igualtat, assumit com a compromís institucional per tots els òrgans, centres i serveis que 
integren la UV.  

Convocatòria de premis i ajudes 
– Convocatòria d’ajudes per a impulsar la igualtat de dones i homes a la Universitat de València.

– Convocatòria d’ajudes a associacions i col·lectius d’estudiants de la Universitat de València per
a la realització d’activitats que fomenten igualtat, en col·laboració amb la Delegació de la
Rectora per a Estudiants i el Servei d’Informació i Dinamització dels Estudiants (SEDI).

– Convocatòria del Premi Olga Quiñones Fernández als millors TFM, TFG i tesi doctoral.

Formació 
− La Nau dels Estudiants. 10 hores. Construint masculinitat(s) en el context universitari. Juan

Antonio Rodríguez del Pino, professor del Departament de Sociologia i Antropologia de la
Universitat de València.
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− 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 en la Universitat de València. Impartit per Pau Serrano, tècnica de la Unitat d’Igualtat. 
30 hores. Formació contínua PAS/PDI.  

− Inclusió de l’anàlisi de gènere a la investigació científica, impartit per la catedràtica de 
Sociologia Capitolina Díaz. 24 hores. 

− Igualtat, diversitat i sostenibilitat; reptes per a construir un nou model a la Universitat de 
València. 15 hores. Presencial.  

− Prevenció de la Violència de Gènere a la Universitat de València. 20 hores. Modalitat: 
presencial. Imparteix Isabel Núñez. 

− Llenguatge Administratiu Igualitari. 15 hores. Presencial. Coordina: Mercedes Quilis. 

− Homes nous. Desmuntant la Masculinitat Tòxica en l’Àmbit Universitari. 15 hores. Juan Antonio 
Rodríguez del Pino. 

− Docència Universitària amb Perspectiva de Gènere (DUPEG) 10 hores. Coordina. Capitolina 
Díaz. 

Activitats institucionals 
– Commemoració del 8 de març, Dia de la Dona. 8 de març de 2021. 

– Commemoració del 25 de novembre. Dia Internacional contra la Violència cap a les Dones. 24 
de novembre de 2021. 

Convenis, col·laboracions i encàrrecs 
− La Unitat d’Igualtat va establir un conveni de pràctiques amb el Departament de Sociologia i 

Antropologia Social perquè l’alumne del grau de Sociologia, Makenzie Kingston Merrit Holman 
realitzara les seues pràctiques en la Unitat d’Igualtat des de febrer de 2021 fins a maig de 2021. 

− Conveni de col·laboració entre la Generalitat, a través de la Vicepresidència i Conselleria 
d’Igualtat i Polítiques Inclusives, i la Universitat de València per al foment d’activitats que 
incorporen la perspectiva de gènere de manera transversal. 

− 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, i en concret per a l’estudi específic 
de l’estudiantat.  Recerca a càrrec de les professores Alícia Villar i Sandra Obiol. 

− Acord entre el Vicerectorat d’Igualtat, Diversitat i Sostenibilitat, la Unitat d’Igualtat i Gemma 
Fabregat Monfort, del Departament de Dret del Treball i de la Seguretat Social per a la 
realització d’un informe jurídic, sobre l’aplicabilitat a les universitats públiques del Reial decret-
llei 6/2019, d’1 de març, de mesures urgents per a garantia de la igualtat de tracte i 
d’oportunitats entre dones i homes en el treball i l’ocupació, i, especialment, del Reial decret 
901/2021, de 13 d’octubre, pel qual es regulen els plans d’igualtat i el seu registre i es modifica 
el Reial decret 713/2010, de 28 de maig, sobre registre i depòsit de convenis i acords col·lectius 
de treball.  

− Acord entre el Vicerectorat d’Igualtat, Diversitat i Sostenibilitat, la Unitat d’Igualtat i la 
investigadora, Isabel Pla Julián, de l’Institut Universitari d’Estudis de la Dona de la Universitat 
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de València, per a la realització del projecte Aproximación al impacto de los cuidados en el PIB 
valenciano. 

− Acord entre el Vicerectorat d’Igualtat, Diversitat i Sostenibilitat, la Unitat d’Igualtat i la 
investigadora Mercedes Quilis Merín, del Departament de Filologia Espanyola de la Universitat 
de València, per a la realització del projecte Nombrar a las mujeres: guía de igualdad en el 
lenguaje. 

La formació en perspectiva de gènere, mèrit avaluable en 
Docentia-UV  

La Universitat de València incorpora per primera vegada al pla de formació del PDI, un curs sobre com 
incorporar la perspectiva de gènere a la docència, que s’ofereix des del SFPIE i suposa un mèrit 
avaluable segons el model d’avaluació de l’activitat docent del professorat Docentia-UV. 

Benvinguda a la Universitat de València per la Igualtat 
La Benvinguda en Igualtat a la Universitat de València va tornar aquest curs al format presencial dins 
del programa del SEDI. Amb aquest projecte, la Unitat d’Igualtat vol acostar al nou estudiantat 
universitari els recursos relacionats amb la igualtat d’oportunitats entre dones i homes. 

Cicle de debats La Nau de la Igualtat 
Entre els objectius perseguits amb els debats de La Nau de la Igualtat hi ha el fet de polemitzar sobre 
els elements de debat claus en el pensament feminista, amb la finalitat d’avançar per aconseguir 
posicions més consensuades que afavorisquen la lluita i les conquestes socials en matèria d’igualtat. 
Les taules de debat són sens dubte un marc idoni per a fomentar la reflexió i el diàleg.  

− “La discussió sobre la pornografia com a pedagogia de la prostitució” 

− “Les dones en el llenguatge: ens conformem amb l’el·lipsi?" 

GIRLS4STEM 
La Universitat, preocupada per la pèrdua del talent científic de les dones i per la persistent bretxa de 
gènere, està desenvolupant un projecte innovador: GIRLS4STEM. Girls4STEM és un projecte dirigit al 
foment de les vocacions STEM (Science, Technology, Engineering, Mathematics), molt especialment 
entre les dones, mitjançant l’organització d’activitats de divulgació. L’esperit del projecte és participatiu 
i inclusiu, i per això el primer gran valor del projecte és l’estudiantat preuniversitari: primària, secundària, 
batxillerat i cicles formatius. 

 “Un pequeño gran paso” per a construir relacions més 
igualitàries entre homes i dones 

Hem realitzat una píndola audiovisual amb l’objectiu de conscienciar sobre els privilegis i els lligams del 
mandat patriarcal existent entre els homes i fomentar estructures de canvi entre aquests en tots els 
àmbits universitaris. La coordinació ha estat a càrrec de la Unitat d’Igualtat, i és un dels continguts de 
la campanya que encetarem durant 2021 per sensibilitzar la comunitat universitària. 

https://vimeo.com/511472854/99f9333a7d 
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Nou protocol d’actuació i resposta davant l’assetjament 
sexual, per raó de sexe i altres assetjaments 

discriminatoris 
La Universitat de València impulsa una finestra única davant l’assetjament i una via informal de 
denúncies. El protocol es va aprovar en Consell de Govern de 29 de juny de 2021 (substituint el que 
es va aprovar el 28 de febrer de 2012). En el fullet informatiu del protocol presentem la informació 
de manera resumida. 

Actuació en matèria de violències masclistes 
− Formació en línia del voluntariat, mitjançant l’ús de part del material audiovisual del nostre curs 

en línia (els mòduls de psicologia i violència masclista), complementat amb altres referències. 
S’han fet sessions formatives per treballar el material i arreplegar propostes, especialment per 
a les campanyes de difusió. 

− Les voluntàries van substituir els passaclasses previstos per reenviaments del ppt de l’Espai 
Violeta als grups de classe per whatsapp. 

− Suport de difusió de campanyes informatives en matèria de violència de gènere en les xarxes 
durant el confinament: recursos institucionals d’atenció a víctimes.  

− Participació en preparació de la campanya de prevenció de la ciberviolència de gènere, 
aportant exemples i propostes.  

Consolidació de l’Espai Violeta com a eina de lluita contra 
la violència masclista  

− Continuïtat del recurs d’atenció individual i grupal. Suport psicològic inicial, acompanyament  i 
assessorament jurídic i acadèmic. 

− Coordinació de les derivacions a recursos externs, especialment a l’OAVD (gràcies al conveni 
de col·laboració amb la Conselleria de Justícia). 

− Participació en la campanya informativa sobre el nou Protocol davant l’assetjament sexual i per 
raó de sexe. 

− Continuació de la campanya de difusió i visibilització de l’Espai Violeta.  

− Microxarrades informatives a l’inici del curs en assignatures introductòries en diferents graus.  

− Represa de la formació de la xarxa de personal col·laborador (PAS i PDI), que va quedar en 
aturada tècnica per la Covid-19. 

− Disseny de mòduls formatius pràctics per al personal que treballa als punts d’accés dels centres 
(consergeries, servei de seguretat). A l’espera d’impartir-los durant el 2022. 

− Pla d’activitats 25 N. 

Activitat de l’Observatori 

Tractament de dades estadístiques i elaboració d’informes 
− Actualització dels indicadors d’igualtat de l’Observatori 
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• L’elaboració i actualització d’indicadors d’igualtat per als tres col·lectius que componen 
la comunitat universitària: PAS, PDI i estudiants. 

• Elaboració i difusió d’informes que visibilitzen la desigualtat i discriminació en el si de 
la nostra universitat. 

− Nous plans d’estudis. Elaboració d’informes  
Per complir el que estableix l’Acord del Consell de Govern de 19 de desembre de 2007 (ACGUV 
194/2007), sobre l’elaboració i implantació de titulacions en el marc del Reial decret 1393/2007, 
l’Oficina de Plans d’Estudis ha demanat a la Unitat d’Igualtat informes sobre màsters i 
programes de doctorat. 

− Elaboració d’informes per als projectes que es presenten a les subvencions per a 
l’organització i difusió de congressos de la Generalitat Valenciana 

Per tal de complir el que estableixen les bases de les noves normatives de subvencions, des 
de la Unitat d’Igualtat supervisem els projectes per tal de garantir la paritat en els comitès 
científics o justificar la seua excepcionalitat. 

− Donar resposta a la demanda de dades estadístiques d’institucions externes:  
• Conselleria d’Educació per a elaborar el Pla codirector,  

• Xarxa Vives per a elaborar l’Informe dels indicadors sobre el biaix de gènere a les 
universitats,  

• Ministeri de Ciència i Innovació, per a elaborar l’informe Científicas en cifras,  

• Dades per a la preparació del distintiu “Igualdad de género en I+D+i”, de la Unitat de 
Dones i Ciència del Ministeri de Ciència i Innovació.  

• L’adhesió de la UV al Manifest #DóndeEstánEllas, iniciativa promoguda per l’Oficina 
del Parlament Europeu a Espanya, que té per objectiu visibilitzar la presència de dones 
expertes a l’espai públic a través dels debats i conferències. 

Coordinació de la RUIGEU: xarxa d’unitats d’igualtat de 
gènere per a l’excel·lència universitària  

La xarxa RUIGEU reuneix totes les unitats, oficines, observatoris, comissions, secretariats d’igualtat 
d’oportunitats entre dones i homes de les universitats públiques espanyoles i aquelles privades que 
demanen l’adhesió. 

Amparo Mañés, directora de la Unitat d’Igualtat de la Universitat de València, és la coordinadora de 
RUIGEU des de setembre de 2021. 

Col·laboració amb la Càtedra de Bretxa Digital de Gènere 
La Càtedra de Bretxa Digital de Gènere, allotjada a la Universitat de València, inicia la seua marxa a 
l’octubre de 2020, fruit del conveni amb la Generalitat Valenciana, amb la finalitat d’abordar la bretxa 
digital existent entre homes i dones a la Comunitat Valenciana. 
La Càtedra naix d’un projecte més ampli vinculat a l’Observatori de Bretxa Digital de la Comunitat 
Valenciana, des d’on es coordina un treball conjunt de diferents universitats per a aconseguir un 
objectiu comú, que és reduir la bretxa digital.  

Des de l’Observatori d’Igualtat, hem col·laborat activament en la realització de les II Jornades per a la 
Igualtat de Gènere Digital, amb la presentació dels resultats de l’informe.  
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Evolució dels casos de violència masclista a la UV 
 Vinculació de l’agressor  Vinculació dones ateses 
 Violència 

externa 
Violència 
interna 

Nombre 
casos PAS PDI Estudiants Empresa 

externa 
2015 1 0 1 0 0 0 1 

2016 3 5 8 5 0 3 0 

2017 10 12 22 2 6 12 2 

2018 10 17 26 5 2 19 0 

2019 9 10 20 3 2 15 0 

2020 8 6 14 0 0 14 0 

2021 12 15 27 5 0 20 2 

Total        53        65          118    20      10            83          5 
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3.5.5.
Integració de les
persones amb 
discapacitat

1. UVdiscapacitat

273

Informe de gestió 2021



274

Universitat de València



3.5.5.1. 
UVdiscapacitat 

UVdiscapacitat 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. 

UVdiscapacitat 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 
UVdiscapacitat 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.  

UVdiscapacitat 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 
Telefónica Ability Awards (2012), Premi CERMI (2013), Premi COCEMFE (2014), Premi Solidari ONCE 
(2015), Premi Asindown (2017) i Premi Acció Social CERMI CV (2019). 

Quant al nombre de matrícules de l’estudiantat amb discapacitat i/o NEAE (necessitats específiques de 
suport educatiu) són 1.119 en el curs 2020/2021 a data 31/12/2021. 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 (31/10/2007). 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 discapacitat i la diversitat funcional. D’aquesta col·laboració, se n’han 
beneficiat tant el voluntariat d’UVdiscapacitat com els nostres usuaris i usuàries, 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, UVdiscapacitat posseeix la certificació del Sistema de Gestió de Qualitat, segons la 
norma ISO 9001, a fi d’oferir un servei de qualitat. A més d’això, des de l’any 2011 disposa d’una carta 
de serveis, amb una tercera edició aprovada el 2019, a l’abast en quatre versions (tríptic, reduïda, 
ampliada i accessible) i en tres llengües: castellà, valencià i anglès.  

UVdiscapacitat dona 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 
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Joan Reglà i a la Biblioteca d’Educació María Moliner. 

Qualsevol membre de la comunitat universitària de la UV es pot dirigir a UVdiscapacitat per rebre 
informació i/o assessorament en matèria de discapacitat. Segons el tipus de demanda, la persona 
usuària és atesa a través de qualsevol dels cinc programes següents: 

Assessorament psicoeducatiu 
S’ofereix a l´estudiantat un seguiment psicoeducatiu durant la trajectòria universitària amb 
assessorament individualitzat i amb l’avaluació de les necessitats per facilitar-li les adaptacions 
pertinents. 

Equiparació d’oportunitats 
Aquest programa s’ocupa de gestionar i posar al servei dels usuaris i usuàries 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 
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 2021 
– Organització i participació en la Setmana de la Universitat per a la Integració, per a 

commemorar el Dia Internacional de les Persones amb Discapacitat. Setmana del 30 de 
novembre al 3 de desembre de 2021. 

– Organització i participació en diverses jornades i actes, tant de sensibilització, com de formació 
sobre el món de la discapacitat.  

– Organització de cursos de tècniques d’estudi, maneig de l’estrès..., per a l’estudiantat i 
voluntariat d’UVdiscapacitat. 

– Valoració de necessitats de 170 usuaris i usuàries que van sol·licitar adaptacions per a les 
EBAU i per a 29 d’altres tipus d’accés. Es dona suport, se supervisa i es té cura de les aules 
d’incidències els dies de les proves a l’estudiantat que ho necessite.  

– Lliurament d’una cadira d’emergència i una cadira d’evacuació (adquirides el 2020) a la nova 
Facultat d’Infermeria i Podologia, en coordinació amb el Servei de Prevenció i Medi Ambient 
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(SPMA), perquè els usuaris i usuàries puguen disposar de recursos que poden ser clau en 
situacions d’emergència. 

– Supervisió del sistema de gestió de l’accessibilitat universal (UNE 170001:2007) implantat a 
les biblioteques d’Humanitats Joan Reglà i d’Educació María Moliner, així com la gestió i la 
coordinació de les accions relacionades amb les auditories d’AENOR. 

– Manteniment de la Certificació de Qualitat segons la Norma ISO 9001. Aquesta certificació 
implica un seguiment trimestral de tot el sistema de gestió de qualitat i anualment es duen a 
terme dues auditories de qualitat que s’han superat satisfactòriament tots aquests anys. 

– S’han dut a terme els encàrrecs de gestió directes de diferents vicerectorats, entre els quals 
destaquem els que segueixen:  

• La directora d’UVdiscapacitat participa amb un grup de treball de l’ANECA, en 
representació de la UV, en l’elaboració d’una guia per avaluar les universitats en matèria 
d’inclusió i qualitat educativa.  

• La directora ha sigut nombrada representant de la UV en el Consell Municipal de Persones 
amb Discapacitat. Assistència a reunions establertes a aquest efecte. 

– Amb referència a les EBAU, s’han fet:  

• Reunions a nivell privat de les 5 universitats publiques de la CV, per a dur a terme la revisió 
i presentació de propostes de les adaptacions curriculars i suports a les NEAE per a les 
proves d’accés a la universitat.  

• Reunions de les 5 universitats publiques de la CV i el coordinador de les proves d’accés, 
per a concretar el procediment d’avaluació de les sol·licituds d’adaptacions i les propostes 
per a la subcomissió. 

− La directora va ser designada per a participar en congressos, jornades, taules rodones...  

− Pel que fa a l’assistència a actes i reunions, destaquen les reunions com a membre del Patronat 
de Fundació Asindown, el Comitè de Seguretat i Salut, la Comissió de Sostenibilitat, Comissió 
de Protocols d’Actuació a la Universitat de València, Comissió de Salut Psicosocial per a 
establir actuacions davant persones amb malaltia mental; la coordinació amb el CEFIRE 
Específic d’Educació Inclusiva; la coordinació d’actuacions d’UVdiscapacitat i la Unitat 
d’Igualtat de la UV; la coordinació d’actuacions amb el CERMI; i la coordinació amb la Direcció 
General de Diversitat Funcional.  
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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 2021. 

Concepte Dones Homes Total 
Nombre de persones amb discapacitat usuàries de 
UVdiscapacitat    

Membres del PDI 79 70 149 

Membres del PAS 73 36 109 

Estudiantat matriculat1 633 486 1.119 

Nombre voluntaris en UVdiscapacitat 60 15 75 

Programa d’assessorament psicoeducatiu    

Sol·licituds d’activitat  - - 2.912 

Accions - - 4.975 

Programa d’equiparació d’oportunitats    

Sol·licituds d’activitat - - 285 

Accions - - 2.244 

Programa de sensibilització, formació i voluntariat    

Sol·licituds d’activitat - - 489 

Accions - - 1.186 

Programa d’accessibilitat universal    

Sol·licituds d’activitat - - 112 

Accions - - 270 

Programa d’atenció al PDI i PAS    

Sol·licituds d’activitat - - 284 

Accions - - 545 
Nombre de matrícules d’estudiants amb discapacitat 
per tipus de discapacitat2    

Visual 25 30 55 

Auditiva 37 23 60 

Motriu 152 99 251 

Pluridiscapacitat 41 23 64 

Altres discapacitats 222 193 415 

NEAE 110 65 175 

Per determinar 46 53 99 

    
Nombre de membres del PDI amb discapacitat per 
tipus de discapacitat    

Orgànica 23 13 36 

Visual 4 6 10 

Auditiva 2 3 5 

Motriu 20 17 37 
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Concepte Dones Homes Total 
Pluridiscapacitat 7 6 13 

Altres discapacitats 2 0 2 

Per determinar 21 25 46 
Nombre de membres del PAS amb discapacitat per 
tipus de discapacitat    

Orgànica 4 0 4 

Visual 6 1 7 

Auditiva 2 3 5 

Motriu 16 1 17 

Pluridiscapacitat 1 1 2 

Altres discapacitats 5 1 6 

Per determinar 39 29 68 
Nombre d’accions realitzades en el Programa 
d’assessorament psicoeducatiu    

Informació - - 354 

Assessorament psicoeducatiu - - 1.555 

Nous expedients - - 234 

Gestió - - 1.924 

Informes  - - 497 

Avaluació - - 401 
Nombre d’accions realitzades en el Programa 
d’equiparació d’oportunitats    

Productes de suport - - 65 

Transcripció d’exàmens - - 371 

Adaptació de material - - 48 

Adaptació d’aules - - 66 

Aparcament - - 21 

Personal de suport - - 175 

Intèrpret de llengua de signes - - 123 

Gestió - - 1.375 
Nombre d’accions realitzades en el Programa de 
sensibilització, formació i voluntariat    

Formació - - 35 

Sensibilització - - 480 

Voluntariat social - - 414 

Nous expedients - - 32 

Gestió - - 257 
Nombre d’accions realitzades en el Programa 
d’accessibilitat universal    

Informació general - - 51 

Assessorament - - 81 

Nous expedients - - 11 
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Concepte Dones Homes Total 
Gestió - - 118 

Informes - - 3 

Avaluació - - 6 
Nombre d’accions realitzades en el Programa 
d’atenció al PDI i PAS    

PDI. Sol·licituds d’ajuda per a mesures integradores UV - - 85 

PAS. Sol·licituds d’ajuda per a mesures integradores UV - - 32 

Informació - - 71 

Assessorament - - 153 

Nous expedients - - 16 

Gestió - - 104 

Informes - - 13 

Avaluació - - 65 
Adquisició de cadires d'evacuació per als edificis de 
la UV3   0 

Adquisició de cadires d’emergència (rodes) per als 
edificis de la UV   0 

1  Estudiantat a data 31/12/2021.  
2  Estudiantat per tipus de discapacitat a data 31/12/2021. 
3 Cadires d’emergència i evacuació adquirides l’any 2020 per gestió d’UVdiscapacitat i lliurades a principis de 

2022 als centres proposats, en coordinació amb l’SPMA. 
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3.5.6.
Política 
lingüística

1. Servei de Llengües i Política Lingüística
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3.5.6.1. 
Servei de Llengües i Política 

Lingüística 
El Servei de Llengües i 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 Llengües i Política Lingüística, en 2021, ha dut a terme accions tant en Ensenyament com 
en Investigació i Vida de Campus i Participació, tot i que on més ha concentrat les accions ha estat en 
Ensenyament. 

En Ensenyament hem dut a terme 10 accions: 

– Incentius per a la qualitat en l’elaboració de materials docents en valencià i en anglès.

– Incentius departamentals per a l’increment de la docència en valencià i en anglès.

– Foment del coneixement del valencià entre els estudiants i estudiantes de la UV.

– Consolidar l’oferta formativa dels centres d’aprenentatge de llengües a fi de promoure el
plurilingüisme autocentrat.

– Ajudes per a cursos de llengües i proves d’acreditació per al PDI, PAS i PIF.

– Cursos d’anglès per a estudiantes i estudiants de grau i postgrau.

– Proves d’acreditació d’idiomes.

– Expedició de certificats de capacitació per a l’ensenyament en valencià, en llengües
estrangeres, el diploma de mestre de valencià i el certificat de nivell C1 de valencià.

– Promoció de la docència en valencià.

– Impulsar l’assessorament lingüístic per a suport a la docència, l’administració, la investigació i
la transferència.

En Investigació hem dut a terme 2 accions: 

– Promoció de la recerca en la llengua pròpia de la Universitat.
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– Promoció de la qualitat lingüística en els treballs acadèmics. 

I, finalment, en Vida de Campus i Participació hem executat 5 accions: 

– Promoció de l’oferta cultural en valencià, extensió de l’ús de la llengua pròpia i millora de les 
actituds lingüístiques. 

– Programa de formació i dinamització del Voluntariat Lingüístic. 

– Acolliment lingüístic i promoció del plurilingüisme. 

– Aplicació del Reglament d’usos lingüístics i promoció del serveis de llengües. 

– Aplicació de les tecnologies de la informació i la comunicació. 

 

Magnituds destacades de la gestió ordinària 
En la taula següent es mostren una sèrie d’indicadors que mostren l’activitat del Servei de Llengües i 
Política Lingüística durant 2021. 

Concepte Total 
Cursos de valencià A1 i A2 (estudiants)  

Nombre de cursos 12 

Nombre d’alumnes 353 

Cursos d’anglès B1 i B2 (estudiants)  

Nombre d’estudiants B1 152 

Nombre d’estudiants B2 233 

Ajudes per a cursos de llengües per a PDI, PAS i PIF  

Alemany 5 

Anglès 100 

Francès 11 

Italià 16 

Valencià 49 

Xinès 2 

Altres 2 

Ajudes per a proves d’acreditació de llengües per a PDI, PAS i PIF  

Alemany 1 

Anglès 64 

Francès 5 

Italià 12 

Valencià 44 

Tutories d’atenció personalitzada al PDI  

PDI tutoritzats 38 

Sessions 515 
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Concepte Total 
Centres d’autoaprenentatge de llengua (CAL)  

Nombre de centres 3 

Nombre d’usuaris i usuàries 514 

Assistents als grups de conversa  

Valencià 69 

Anglès 124 

Francès 49 

Alemany 21 

Formació i dinamització del voluntariat lingüístic  

Persones voluntàries noves 32 

Persones que han col·laborat en les campanyes del SPL 30 

Suport a la matrícula en valencià i divulgació de serveis a estudiants  

Estudiants informats en les proves d’accés 3.350 

Estudiants informats en jornades de benvinguda 2.000 

IES acollits 23 

Estudiants que hi participen 1.477 

Ajudes per a la promoció del valencià  

Concedides 24 

Matriculació a les proves de valencià  

PDI 103 

PAS 43 

PIF 83 

Estudiants 806 

DELE (Diploma d’espanyol com a llengua estrangera)  

Inscrits 103 

CELI (Certificat de llengua italiana)  

Inscrits 142 

CAPLE (Certificat de llengua portuguesa)  

Inscrits 28 

Paraules corregides i traduïdes en valencià 4.281.772 

Paraules corregides i traduïdes en anglès 599.183 

 
Concepte    Total 

Incentius i premis  

Material docent en valencià 50 

Material docent en anglès 14 

Tesis doctorals en valencià 18 

Als departaments per increment docència en valencià i anglès 64 
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Concepte    Total 
Premis Xavier Gómez Font a la qualitat lingüística en TFG i TFM  

Treballs presentats en valencià 241 

Treballs presentats en anglès 72 

Certificats de capacitació  

Valencià 1.327 

Alemany 10 

Anglès 146 

Francès 22 

Italià 12 

Diploma de mestre de valencià 223 

Convalidació certificats C1 de valencià Grau Magisteri 1.103 
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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 del personal laboral de la UV. 
Assessora i assisteix 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 va nàixer 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 
L’Àrea de Prevenció de Riscos Laborals ha dut a terme per segon any consecutiu un treball ingent de 
prevenció i protecció davant la pandèmia de COVID-19. Així, s’ha adaptat la planificació anual 
d’activitats preventives per a donar cabuda a la lluita enfront de la pandèmia a fi de realitzar una gran 
quantitat d’activitats sobrevingudes, entre les quals destaquen: 

– Emissió de 23 nous informes de salut de personal sensible a la COVID-19.

– Seguiment de la normativa i les recomanacions de les autoritats sanitàries per a aplicar-les a
la Universitat.

– Elaboració de directrius i recomanacions per al treball i l’activitat presencial, i també per al
treball no presencial.

– Rastreig, seguiment i gestió de nombroses casos de COVID-19 entre l’estudiantat i el personal
a través de l’equip de covid@uv.es i la Unitat de Salut Laboral.

– Compra de 250.000 màscares quirúrgiques i 300.000 màscares FFP2.

– Vacunació COVID a estudiantat Erasmus: es van administrar un total de 2.135 dosis.

L’Àrea de Medi Ambient ha continuat inspeccionant les empreses contractistes i proposant sancions 
econòmiques en els casos d’incompliment. També ha reprès els 10 sistemes de recollida de residus 
per fer front al repunt de producció de 2022. 

Àrea de Prevenció 

Unitat de Salut 
L’objectiu principal de la salut laboral és la vigilància de la salut individual i col·lectiva, que es du a terme 
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 i treballadores. De les conclusions 
individuals o col·lectives sobre els resultats de la vigilància de la salut es deriven accions preventives 
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individuals o col·lectives, que eviten o disminuïsquen els riscos presents al lloc de treball de manera 
coordinada amb el personal tècnic de prevenció de l’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 de les persones treballadores especialment sensibles i de 
dones embarassades o en període de lactància, així com participar en la Gestió de Prestacions per 
Risc durant l’embaràs i lactància natural. 

La Universitat de València, com a empresa interessada en la salut del seu personal, participa, juntament 
amb la Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública, en la seua promoció mitjançant campanyes i 
programes, com ara la prevenció de la legionel·losi, la prevenció i disminució del consum de tabac i la 
campanya de vacunacions. 

El personal sanitari del Servei de Prevenció de la Universitat de València ha participat en la recollida 
d’informació i la notificació dels casos COVID-19 i en el seu control i seguiment, també dels contactes 
estrets en l’entorn laboral, i ha establert mecanismes per a la seua detecció, investigació i seguiment 
en l’àmbit laboral de manera coordinada amb les autoritats de salut pública de la Conselleria de Sanitat. 
A més ha participat en l’organització i realització de la vacunació dels alumnes Erasmus. 

La Unitat de Salut Laboral realitza diverses tasques a petició de la institució com per exemple: 

- Participació en diferents comissions, com la Comissió d’Anul·lacions Totals/Parcials de 
Matrícula per a la devolució de taxes o la Comissió de Discapacitat de PDI. 

- S’han emès 105 informes d’adaptació en els processos selectius per a l’accés a l’ocupació 
pública de persones amb discapacitat. 

- Realització d’informes/resolució de sol·licituds de reducció 50% de la jornada. 
- També s’han elaborat informes relacionats amb instruccions o normatives internes de la UV. 

S’ha col·laborat amb la Unitat d’Ergonomia i Psicosociologia aplicada en l’elaboració d’informes sobre 
malalties musculoesquelètiques i en la realització de procediments específics d’actuació en l’àmbit de 
la salut mental. 

Altres activitats han sigut la impartició de cursos en prevenció de riscos laborals i la participació en 
processos selectius (formació de borses de treball i oposicions). 

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, i també sobre els problemes 
dels treballadors i les treballadores amb necessitats específiques o de col·lectius especialment 
protegits. 

En relació a la formació i informació dels treballadors, s’ha desenvolupat un qüestionari per a 
l’autoavaluació ergonòmica dels llocs de treball amb ús de pantalles de visualització de dades, que 
permet conèixer els punts de millora en aquesta matèria així com les mesures preventives 
corresponents, i s’ha obtingut informació concreta per a una millor adaptació del seu espai 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 de qui els sol·licite, 
mitjançant l’acord amb el Departament de Personalitat, Avaluació i Tractaments Psicològics. A més, es 
continuen fent avaluacions de riscos psicosocials a 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). 
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En l’àmbit de la salut mental, enguany s’ha treballat en la realització de procediments específics 
d’actuació i s’ha participat en diversos grups de treball amb l’objectiu de prevenir riscos i promoure la 
salut mental. 

Unitat d’Higiene 
La Unitat d’Higiene Industrial ha treballat en l’execució de la seua planificació anual: control de plagues, 
prevenció i control de la Legionella; neteja de la roba de feina dels laboratoris; control de substàncies 
químiques catalogades, avaluació i revisió de les condicions ambientals dels llocs de treball, així com, 
de l’exposició a agents químics i biològics per a la prevenció del desenvolupament de malalties 
professionals. 

Aquesta unitat ha participat activament en el Comitè de Bioseguretat, a fi de prevenir i controlar 
l’exposició a agents biològics mitjançant procediments i mesures de contenció, i així protegir la salut 
del treballador, de la comunitat i del medi ambient. 

Respecte al personal especialment sensible, incloses les treballadores embarassades i en període de 
lactància, s’han avaluat les condicions laborals  s’han establert mesures per a l’adaptació del seu lloc 
de treball. 

Pel que fa a la COVID-19, s’ha incidit en la ventilació dels espais i s’ha recomanat, si era el cas, la 
instal·lació de purificadors. 

Unitat de Seguretat en el Treball 
Les principals activitats que ha realitzat aquesta unitat han sigut la recerca d’accidents de treball i 
l’anàlisi de la sinistralitat; la inspecció, avaluació i revisió de les condicions de treball (en projecte,  
existents o noves); l’elaboració i implantació de mesures d’emergència i plans d’autoprotecció de 
centres. 

La coordinació d’activitats empresarials continua incrementant la seua activitat com fa els últims anys, 
fins a les 235 coordinacions en 2021. 

Com cada any, la Unitat ha col·laborat en el manteniment de la certificació d’accessibilitat universal 
UNE 170001 a les biblioteques d’Humanitats i Educació. 

Pel que fa a la COVID-19, la Unitat ha assessorat els centres, unitats i serveis, a l’hora de complir la 
normativa davant la crisi sanitària tant d’àmbit autonòmic com institucional i ha col·laborat amb la 
instal·lació de purificadors i dispositius de detecció de CO2. 

Àrea de Medi Ambient 
L’Àrea de Medi Ambient s’encarrega del tractament dels residus dels laboratoris i del reciclatge de les 
deixalles de tota mena que produeixen els centres; controla els abocaments de les aigües residuals 
dels edificis; estableix clàusules ambientals en els contractes de la Universitat i estudia els 
desplaçaments dels membres de la comunitat universitària amb els diferents mitjans de transport.  

D’altra banda, estableix clàusules ambientals en els plecs i n’inspecciona el compliment. Proposa, a 
més, al Servei de Contractació sancions econòmiques per a les empreses que incompleixen els 
contractes. 

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, controla l’adquisició dels equipaments i materials radioactius i en manté 
actualitzat l’inventari. Gestiona també les mesures de seguretat necessàries de totes les instal·lacions 
radioactives de la Universitat. 
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A banda d’això, es realitza la vigilància radiològica de totes les instal·lacions, el control dosimètric de 
les treballadores i treballadors exposats, la gestió dels residus radioactius, la gestió de les llicències de 
personal, verificació dels equips de mesura de radiació i contaminació, proves d’hermeticitat, informes 
anuals, verificació d’equips generadors de raigs X o amb fonts radioactives, control de qualitat 
d’activímetres, formació per a personal exposat, i tota la documentació relativa a les instal·lacions 
radioactives, que s’arxiva d’acord amb la legislació vigent. 

Consideracions finals 
Totes les unitats del Servei han treballat de manera transversal i col·laborativa i han prestat assistència 
a la comunitat universitària en la lluita contra la COVID-19, alhora que han integrat la prevenció i la 
protecció davant la COVID-19 en totes les estructures de la Universitat i tota la comunitat universitària.  

Tot això de manera addicional als temes clàssics desenvolupats en matèria de seguretat, higiene, 
ergonomia, psicosociologia i vigilància de la salut, coordinació d’activitat empresarials, formació i 
informació, medi ambient i protecció radiològica, amb els recursos humans disponibles. 

Magnituds destacades de la gestió ordinària 
En la taula següent figuren una sèrie d’indicadors que mostren l’activitat del Servei durant l’any 2021. 

Concepte Dones Homes Total 
Assistències realitzades     

Malaltia comuna PAS/PDI 998 734 1.732 

Malaltia comuna alumnes 44 28 72 

Malaltia comuna altres 28 10 38 

Accident laboral PAS/PDI 61 21 82 

Accident laboral/escolar alumnes 19 7 26 

Accident laboral/escolar altres 4 1 5 

Actes tècnics PAS/PDI 957 1096 2.053 

Actes tècnics alumnes 99 40 139 

Actes tècnics altres 50 13 63 

Reconeixements mèdics PDI/PAS 443 365 808 

Vacunacions PDI/PAS 621 579 1.200 

Vacunacions alumnes 5 11 16 

Vacunacions altres 12 13 25 

Certificats mèdics i altres assistències PAS/PDI 772 825 1.597 

Certificats mèdics i altres assistències alumnes 27 14 41 

Certificats mèdics i altres assistències altres 3 2 5 
Programa de gestió de la neteja de la roba de feina 
dels laboratoris     

Nombre d’usuaris de bates - - 1.177 

Nombre d’usuaris de pijames - - 101 
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Concepte Dones Homes Total 
Recollida de residus urbans (kg)    

Paper i cartó - - 147.940 

Aparells electrònics i elèctrics - - 13.250 

Piles - - 972 

Cartutxos d’impressora i fotocopiadora - - 1.702 

Recollida de residus de laboratori (kg) - - 49.065 

Recollida de residus de laboratori per grup (kg)    

Reactius de laboratori obsolets  - - 710 

Dissolvents no halogenats  - - 12.987 

Dissolvents halogenats  - - 1.875 

Àcids inorgànics i solucions àcides amb metalls  - - 1.725 

Compostos orgànics  - - 1.010 

Àlcalis i sals inorgàniques  - - 1.525 

Olis, greixos, hidrocarburs i combustibles  - - 323 

Plaguicides  - - 85 

Fenols i compostos fenòlics  - - 95 

Sals i compostos de mercuri, crom (VI) i metalls pesants  - - 2.069 

Substàncies cianurades  - - 22 

Material de laboratori contaminat  - - 4.238 

Altament perillosos  - - 603 

Residus de determinació de DQO  - - 196 

Residus citotòxics  - - 3.777 

Biosanitaris i biològics  - - 12.669 

Líquids fotogràfics  - - 229 

Piles i bateries  - - 12 

Envasos buits i vidre pírex  - - 4.915 
Anàlisis d’aigües abocades. Proporció de  

paràmetres dins els límits - - 558/612 

Vigilància d’instal·lacions radioactives    

Vigilància dosimètrica (historials personals/àrea/anell) - - 34 

Verificació d’instal·lacions/material/residus/etc. - - 14 
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3.5.8.
Projecció 
Territorial

1. Vicerectorat de Projecció Territorial i
Societat
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3.5.8.1. 
Vicerectorat de Projecció 

Territorial i Societat 
L’equip tècnic del Vicerectorat de Participació i 
Projecció Territorial de la Universitat de València va 
nàixer l’1 de novembre de 2010; s’anomena de 
Projecció Territorial i Societat des de 2018; és 
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 entitats locals
(ajuntaments, mancomunitats, 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 compta amb quatre línies de 
treball: institucional, formativa, de transferència de coneixement i d’investigació aplicada. Durant l’any 
2021 es van realitzar 181 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 l’ajuda 
tècnica 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: 

− Projecció del personal docent i investigador (PDI) de la Universitat en la societat valenciana.
La participació del PDI en activitats formatives per a 2021 ascendeix a 582 presències
d’especialistes.

– Temàtiques generals. Les àrees abordades en activitats aquest 2021 han sigut, en nombre
d’activitats:

Temàtiques generals Nombre d’activitats 
Cultura i patrimoni 36 
Ciència 26 
Salut 21 
Territori 18 
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Temàtiques generals Nombre d’activitats 
Dret i gestió 16 
Educació 11 
Llengua 9 
Societat 9 
Treball 8 
Economia 5 
Agricultura 5 
Esport 3 

– Territori: presència en poblacions i comarques valencianes. La Universitat s’ha visualitzat a 
26 entitats i 16 comarques, i 9 presències a la ciutat de València. 

Comarques Nombre d’activitats 
El Camp de Túria 22 
L’Horta Oest 14 
La Vall d’Albaida 9 
La Ribera Alta 12 
La Plana d’Utiel-Requena 8 
La Ribera Baixa 16 
L’Horta Nord 6 
L’Horta Sud 5 
Els Serrans 2 
El Camp de Morvedre 2 
La Canal de Navarrès 2 
La Vall de Cofrents 2 
La Safor 1 
La Costera 1 
El Racó d’Ademús 1 
La Foia de Bunyol-Xiva 1 

– Participació. Han assistit més de 7.900 persones a les activitats desenvolupades pel 
Vicerectorat al territori valencià (programes, conferències, jornades, trobades, etc.), sense 
incloure-hi les itineràncies de les exposicions, en què participen centres educatius, associacions 
i altres actors locals. 

Tipus d’activitat1 Nombre de participants 
Jornades 2.115 
Conferències Unisocietat (+en línia) 2.165+3.495= 5.660 
Trobades 22 
Presentació de Publicacions + DOCUFÒRUM 115 (55 + 60) 
TOTAL 7.912 

1 No s’hi compten les assistències a les exposicions. 
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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. 

Formació 
S’han efectuat 149 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); i 
amb el Programa Universitat i Territori, amb les “universitats estacionals” del Vicerectorat, que es 
materialitza en activitats a les capçaleres comarcals 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 29 
Conferències (Unisocietat) 104 
Trobades 1 
Publicacions + DOCUFÒRUM (11+4) 15 
TOTAL 149 

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 professorat 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 
en detall en el web del Vicerectorat de Projecció Territorial i Societat: projecció.uv.es (en apartat 
Exposicions i publicacions). 

S’han dut 5 exposicions per diversos municipis de l’àrea d’influència de la Universitat. Les mostres de 
producció en 2021 son “La participació valenciana de la Ruta de la Seda”, “Usos artesans i industrials 
de les plantes a la Comunitat Valenciana”, “Patrimoni Artístic Valencià”, “Gerard Stubing: Joies 
Botàniques de la Ribera i voltants” i “Germania: un conflicte a la València del Renaixement”. 

D’altra banda, s’han presentat 4 audiovisuals en el marc del programa DOCUFÒRUM, amb la 
col·laboració del TAU, en què s’ha involucrat més de 15 docents i investigadors de la UV (i 11 
d’externs). Es tracta d’un programa, ideat i coordinat pel Vicerectorat, que produeix vídeos documentals 
sobre temes d’actualitat i interès social que servisquen com a punt de partida i element dinamitzador 
en fòrums de debat. Els documentals són produïts en HD i tenen una durada de 15 i 20 minuts. Els 
guions són elaborats per professors de la Universitat de València. El treball culmina amb la realització 
que du a terme l’equip del TAU, que s’encarrega de l’enregistrament, edició i postproducció. 

− “Els conflictes d’interès i la integritat pública” 

− “Reivindicant un dret civil valencià” 

− “Planificació de la gestió pública. Eina del bon govern” 

− “Productes miracle i pseudociència: impostures i negocis” 

A més d’11 publicacions maquetades com ara “Internacionalización y mejora del posicionamiento en la 
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cadena de valor de la industria textil”, “Más allá de la capital del reino. La Germanía y el territorio 
valenciano: del Maestrazgo a la Safor”, “Claus del desenvolupament territorial. Xarxes territorials 
valencianes”, “Una plaça per a la ciutat. Patrimoni i memòria de la Plaça de València (1861-2015)”, 
“Sagunt: camins patrimonials, cruïlles culturals”, “Patrimoni cultural, territori, Universitat. Les 
Universitats Estacionals en 2020”, “Ciencia abierta y desarrollo rural”, “Catàleg: Usos artesans i 
industrials de plantes a la Comunitat Valenciana”, “Usos  artesanos e industriales de plantas en la 
Comunitat Valenciana”, “Catálogo: La participación valenciana en la Ruta de la Seda. Historia, paisaje 
y patrimonio”, “Avanzando hacia un modelo económico sostenible (Càtedra Mesval)” i “Joies botàniques 
de la Ribera i voltants (digital)”. 

Repositori Media Uni - Territori 
Amb la col·laboració del Taller d’Audiovisuals de la Universitat, s’ha habilitat el repositori Territori UV en 
MediaUni, que actualment alberga conferències a partir de 2020. Al 2021 el repositori ha tingut 11.688 
visites. 

Activitats puntuals periòdiques 2021 
S’ha dut a terme la 10a Trobada Universitat de València – FEDINES PV 2021, amb el lema Xarxes 
territorials valencianes. Claus del desenvolupament territorial, amb 22 assistents. 

S’ha mantingut la col·laboració amb el diari Levante-EMV, en la seua edició dominical, mitjançant la 
divulgació de paisatges valuosos valencians. 

Programa Unisocietat 
Universitat i Societat sorgeix del ferm compromís dels ajuntaments per la formació al llarg de la vida, 
amb el suport de la Universitat de València. Va dirigit especialment a alumnes dels municipis i els seus 
entorns i està destinat a les persones de 30 anys o més amb inquietud per aprendre i motivació per la 
cultura. S’implanta a través d’un itinerari multidisciplinari de 120 hores per curs acadèmic. Cada curs 
es distribueix en dos quadrimestres i en cada quadrimestre s’imparteixen dues assignatures troncals; a 
més, la formació es complementa amb un cicle de conferències per curs, de temàtica variada. 

Els objectius d’Universitat i Societat són: 

− Sensibilitzar la societat en general sobre el valor de la formació al llarg de la vida, tot destacant 
i apreciant la valuosa contribució que les persones de més edat fan a la societat. 

− Promoure la solidaritat intergeneracional i la vitalitat i dignitat de totes les persones, i esforçar- 
se més per mobilitzar el potencial de les persones i fer possible que porten una formació 
adequada. 

− Estimular el debat i l’intercanvi d’informació per tal de desenvolupar l’aprenentatge mutu. 

− Promoure activitats que servisquen per a lluitar contra la discriminació, tot superant els 
estereotips relacionats amb l’edat, sexe, religió... 

Actualment estem presents en 12 seus: Alzira, Benetússer, Bétera, Cullera, l’Eliana, Gandia, 
Massamagrell, Ontinyent, Paterna, Riba-roja de Túria, Quart de Poblet i Requena. 

Programa Universitats Estacionals 
El Programa d’universitats estacionals pretén acostar la universitat pública a les comarques valencianes 
mitjançant la transferència del coneixement generada pels investigadors i investigadores de la 
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Universitat de València. Les universitats estacionals tracten temes monogràfics d’actualitat i d’interès 
especial per al municipi i el seu entorn pròxim, i ho fan de forma gratuïta per a la ciutadania gràcies a 
la col·laboració amb la Diputació de València. 

La Universitat de València organitza en l’actualitat 20 universitats estacionals resultat de l’acord entre 
el Vicerectorat de Projecció Territorial i Societat de la UV i l’Àrea de Benestar Social de la Diputació de 
València: 

– Universitat d’Hivern de Requena 

– Universitat d’Hivern de Cofrents  

– Universitat d’Estiu de Gandia – UEG  

– Universitat de la Tardor d’Alaquàs  

– Universitat d’Estiu d’Ares dels Oms – UVAO  

– Universitat de la Tardor de l’Eliana – UTE  

– Universitat de la Tardor de Bunyol – UOB  

– Universitat de Primavera de Sagunt  

– Universitat de la Tardor d’Énguera – UOE  

– Universitat d’Estiu de Sagunt – UES  

– Universitat de Primavera de la Canal de Navarrès  

– Universitat d’Hivern d’Aiora  

– Universitat de la Tardor d’Ontinyent – UHO  

– Universitat de Primavera de Xàtiva  

– Universitat d’Hivern d’Oliva  

– Universitat de Primavera d’Alzira – UPA  

– Universitat de la Tardor de Llíria – UTL  

– Universitat d’Estiu del Racó d’Ademús  

– Universitat de Primavera d’Alt Túria  

Les universitats estacionals són punts de trobada de docents, professionals, estudiantat, tècnics i 
polítics, així com de ciutadania interessada en la seua localitat i comarca. És una iniciativa oberta al 
públic en general, que persegueix projectar el potencial de la comunitat investigadora sobre el seu espai 
geogràfic més pròxim, fomentar la presència i implicació de la UV a les comarques valencianes i 
transferir formació, recerca i coneixement més enllà de les aules universitàries. 
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Magnituds destacades de la gestió ordinària 
En la taula següent es recullen una sèrie d’indicadors que pretenen mostrar l’evolució de l’activitat de 
la unitat el 2021. 

Concepte Dones Homes Total 
Nombre d’activitats organitzades en municipis   149 
Participants a les activitats organitzades en municipis  
(excepte exposicions) 3.980 3.932 7.912 

Personal participant en el programa d’activitats formatives 
(excepte exposicions) 98 131 229 

Nombre d’exposicions itinerants 6 4 10 

Personal participant en exposicions itinerants 9 20 29 

Nombre de convenis marcs amb ajuntaments valencians   0 
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Estructura organitzativa de la Universitat de 
València en 2021 

Facultats, Escola Tècnica Superior i Departaments 

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 

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 i 
Logopèdia 

Metodologia de les CC. del Comportament  
Personalitat, Avaluació i Tractaments Psicològics 
Psicobiologia 
Psicologia Bàsica  
Psicologia Evolutiva i de l'Educació  
Psicologia Social 
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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, Optometria i Ciències de la Visió 

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 

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 
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Centres Departaments adscrits 

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  

Resum de Facultats, Escoles Tècniques i Departaments per campus 

Campus Facultats Escoles tècniques 
superiors Departaments 

Campus de Blasco Ibáñez 8 - 33 

Campus de Burjassot-Paterna 5 1 26 

Campus de Tarongers 4 - 25 

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 de Biotecnologia i Biomedicina [BIOTECMED] 
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, sobre Ciència, 
Tecnologia, Medicina i Medi Ambient [IILP] 

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) 
Investigació de la Lectura [ERI-Lectura] 

Comportament econòmic social [ERI-CES] 

Laboratori de Processament d’Imatges [ERI-IPL] 

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 

4.1. 311

Informe de gestió 2021



Serveis Generals universitaris i altres unitats 

Serveis generals universitaris i altres unitats 
Servei Central de Suport a la Investigació Experimental (SCSIE) 

Servei d'Anàlisi i Planificació (SAP) 

Servei d'Esports 

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 Cultura Universitària 

Servei de Formació Permanent i Innovació Educativa (SFPIE) 

Servei de Llengües i Política Lingüística 

Servei de Prevenció i Medi Ambient 

Servei de Publicacions 

Serveis Jurídics 
Servei Tècnic i de Manteniment 

Unitat d’Igualtat 

Unitat de Qualitat 

Unitat d’emprenedoria (UVemprén) 

Serveis Centrals Administratius i Econòmics 

Serveis centrals administratius i econòmics 
Gabinet de Premsa 
Gerència 

– Secció de Nòmines
– Secció de Seguretat Social

Oficina de Registre General 
Servei d’Estudiants 
Servei d’Informació i Dinamització d’Estudiants i Estudiantes (SeDi) 
Servei de Gestió de la Investigació 
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 
Servei de Transferència i Innovació 
Taller d’Audiovisuals 
Unitat de Cultura Científica i de la Innovació 
Unitat Tècnica 
Unitat Web i Màrqueting 

Unitats de campus 

Unitats de campus 
Unitat de Gestió del Campus de Blasco Ibáñez 
Unitat de Gestió del Campus de Burjassot 
Unitat de Gestió del Campus de Tarongers 
Unitat de Gestió del Campus d’Ontinyent 
Unitat de Suport als Instituts de Paterna 
Unitat de Suport als Instituts de Tarongers 

Altres unitats 

Altres unitats 
Oficina de Control Intern 
Rectorat 
Secretaria General 

Col·legis majors i residències 

Col·legis majors i residències 

Col·legi Major Rector Peset 

Residència Universitària Damià Bonet 

Museu 

Museu 

Museu d’Història Natural 
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Fundacions 

Fundació Entitats / Activitats vinculades 

Fundació General de la 
Universitat de València 

- Promoció cultural i exposicions
- Aula de Cinema
- Digitalització
- UVdiscapacitat
- Centre Universitari de Diagnòstic i Atenció

Primerenca (CUDAP)
- UVocupació
- Centre Internacional Gandia (UVGandia)
- Alumni UV
- Arts Escèniques
- Programa Art i Ment
- Patrimoni Cultural
- Voluntariat cultural
- Escola Europea de Pensament Lluís Vives
- La Nau dels Xiquets i les Xiquetes – La Nau Jove
- Centre de Documentació Europea
- Art Contemporani i gestió col·lecció Martínez

Guerricabeitia
- Activitats Musicals

 Orquestra Filharmònica
 Orfeó Universitari de València
 L’Escola Coral “La Nau”
 Club Coral de la Nau Gran
 Colla de dolçaines i percussió

- Arxiu Valencià de Disseny
- La Tenda UV
- Observatori Cultural
- Incorporació a la UV

Fundació Universitat – Empresa (ADEIT) 

Fundació Parc Científic - 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 i d’Empresa 
Càtedra Alcon-FISABIO-UV 
Càtedra Alfons Cucó 
Càtedra ATA-Universitat de València sobre Treball autònom 
Càtedra AVANT Agenda Valenciana Antidespoblament 
Cátedra Balearia de Inteligencia Artificial y Neurociencia 
Càtedra Bàsquet L’Alqueria del Bàsquet 
Càtedra Bretxa Digital de Gènere 
Càtedra CAPGEMINI a la Innovació en el Desenvolupament de Programari 
Càtedra Ciutat de Cullera 
Cátedra de Cirugía Robótica FIHGUV - UV 
Càtedra Cooperatives Agroalimentàries 
Càtedra Cultura Empresarial 
Cátedra de Cultura para la Mediación 
Càtedra Cultura Territorial Valenciana 
Càtedra DAM de Gestió Integral i Recuperació de Recursos de l’Aigua Residual 
Càtedra DEBLANC d’Aplicació de metodologies estadístiques, econòmiques i 
d’aprenentatge automàtic per a la detecció de delictes financers i blanqueig de 
capitals 
Càtedra Demetri Ribes 
Càtedra Dret Autonòmic Valencià 
Càtedra Dret Foral Valencià 
Càtedra Dret Immobiliari Registral “Bienvenido Oliver” 
Càtedra Dret Notarial “Carles Ros” 
Càtedra Drets Lingüístics 
Càtedra Economia del Bé Comú 
Càtedra Economia Col·laborativa i Transformació Digital 
Càtedra Economia Feminista 
Càtedra Empresa Familiar 
Càtedra Empresa i Humanisme 
Càtedra Envelliment Saludable, Actiu i Participatiu 
Càtedra Escola Valenciana d’Estudis de la Salut – EVES- GSK 
Càtedra Interuniversitària d’Estudis Artístics Segles XX – XXI-IVAM 
Càtedra Estudis de Còmic Fundación SM – UV 
Càtedra Ètica Empresarial IECO – UV 
Càtedra Excel·lència i Desenvolupament en Emprenedoria: d’estudiant a 
empresari-DACSA 
Càtedra Filosofia i Ciutadania “Josep Lluís Blasco Estellés” 
Càtedra Finances Internacionals – Banc Santander 
Càtedra FISABIO per la Foment de la Investigació Biomèdica 
Cátedra Galimplant de Implantología dental 

4.1.Càtedra L’Horta de València, Territori Metropolità 
Càtedra Govern Obert, Participació i Open Data 
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Càtedres institucionals i d’Empresa 
Càtedra Ignacio Pinazo 
Càtedra Jean Monnet “EU Law and Taxation” 
Càtedra Jean Monnet Services of General Economic Interest in the framework of 
social and territorial cohesion 
Càtedra Jean Monnet “EU Customs Law” 
Càtedra Jean Monnet “European Banking Public Law” 
Càtedra Joan Fuster 
Càtedra Jorge Muñoz de Transparència, Segona Oportunitat i Dret Concursal 
Cátedra Ludificación y Gobierno Abierto a la ciudad de Valencia 
Càtedra Luis Amigó-Intervenció Soci-Educativa de Menors 
Càtedra Model Econòmic Sostenible de València i Entorn – MESVAL 
Cátedra Nueva Transición Verde 
Càtedra Participació Ciutadana i Paisatges Valencians 
Càtedra Pensament Contemporani Cañada Blanch 
Càtedra Pilota Valenciana 
Càtedra Privacitat i Transformació Digital Microsoft – UV 
Càtedra PROSPECT COMUNITAT VALENCIANA 2030 
Càtedra Sanuker de Software Conversacional, Bots y Aplicaciones 
Cátedra SEOFER de Seguridad Vial y Movilidad Inteligente 
Cátedra Transformación del Modelo Económico 
Cátedra de Tributación Autonómica 
Càtedra UNESCO d’Estudis sobre el Desenvolupament 
Cátedra de Vivienda y derecho a la ciudad 
Càtedra Würth EMC 

Total   62 

Altres estructures vinculades 

Altres estructures vinculades a la Universitat de València 
Centre d’Idiomes de la Universitat de València 

Centre Rus 

Institut Confuci de la Universitat de València 
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de govern i 
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Òrgans generals de govern i representació de la 
Universitat de València 

Òrgans unipersonals 

Consell de Direcció 2021 

Rectora 
Mª Vicenta Mestre Escrivà 

Secretària General  
Mª Elena Olmos Ortega 

Vicerector d’Ordenació Acadèmica i 
Professorat 
Ernest Cano Cano 

Vicerectora de Cultura i Esport 
Ester Alba Pagán 

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 
Justo Herrera Gómez 

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 

Delegacions de la Rectora 2021 

Delegada per al Pla d’ Incorporació a la UV 
M. José Lorente Carchano

Delegat per a Mobilitat 
Esteban Sanchis Kilders 

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 

Delegada per a la Sostenibilitat 
Pilar Rueda Salgado 

Delegada per al Museu d’Història Natural UGD 
Anna García Forner 

Delegat per a la Universitat Digital 
José Manuel Claver Iborra 

Delegat per a la Salut 
Francisco Atienza González 

Directora Acadèmica de Títols Propis (ADEIT) 
Pilar Serra Añó  

Director de Gestió Electrònica 
Pedro Morillo Tena 
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Òrgans generals de govern i representació de la 
Universitat de València 

Òrgans col·legiats 

Claustre 2021 
Alabort Penadés, Eros 
Alba Pagán, Ester 
Aldás Manzano, Joaquín 
Alemany Jordán, María Teresa 
Almerich Silla, José Manuel 
Alonso Vila, Sergio 
Álvaro Peris, Carlos 
Amat García, Noelia 
Amaya Salas, Eduardo 
Aparicio Aparicio, Inmaculada 
Aparicio Chofré, Lucía 
Aparisi Montagud, Nuria 
Arándiga Llaudes, Francesc 
Atienza González, Francisco 
Luis 
Bagán Debón, Leticia 
Baldayo Abad, Alba María 
Banyuls Llopis, Josep 
Bañó Aracil, María del Carmen 
Baños Briones, Lucía Cristina 
Barac Vuckovic, Maja 
Barba Orellana, Francisco José 
Bausá Gallén, María Teresa 
Bayo Castellote, Raquel 
Belda Nadal, Begoña 
Bellver Andrés, Sara 
Bernabéu Martínez, José 
Alejandro 
Blanco García, Ana Isabel 
Blasco Blasco, Olga María 
Blasco Granell, Gemma 
Bo Bonet, Rosa María 
Bosch Morant, Héctor 
Botella Nicolás, Ana María 
Briet Reyes, Rocío 
Burguete López, María 
Consuelo 
Calañas Continente, José 
Antonio 
Calero Valera, Ana Rosario 
Camarasa Castelló, Javier 
Cantarino Suñer, María Elena 
Cantó Doménech, José Rafael 
Cantos Martínez, Andrea 
Carrasco Sorlí, Pedro Miguel 
Castro Mafé, Salvador 
Catalá Pizarro, María 
Monserrat 
Cebolla Serrano, Julio 
Cerver Romero, María Elvira 
Chiva Sanchis, Inmaculada 
Chorro Gascó, Francisco Javier 

Cibrián Ortiz de Anda, Rosa 
María 
Cillero Salomón, Pedro Javier 
Climent Espí, Juan Vicente 
(Gerent) 
Correcher Valls, Juan 
Francisco 
Coscollá Pascual, Laura 
Cuenca Belenguer, Consuelo 
Cuenca Expósito, Cristina 
David Lluesma, Javier 
De la Encarnación Valcárcel, 
Ana María 
De Paredes Gallardo, Vanessa 
María 
Díez Castillo, Agustín Ángel 
Doménech García, Sergi 
Dualde Beltrán, Delfina 
Durá Gimeno, Marcos 
Escola Amigó, Sergio 
Espada Guillén, Jaume 
Esteban Romero, Ramón 
Fernández Alonso, Andrés 
Fernández Maximiano, Rafael 
Ferragud Más, Carla 
Ferrando Villalba, María de 
Lourdes 
Ferrer García, Emilia 
Ferrer Manchón, Antonio 
Manuel 
Ferrer Orts, Alberto 
Ferris Fernández, Alejandro 
Forés Conchell, Vicenta 
Dolores 
Forner Navarro, Leopoldo 
Francés Ibáñez, Pablo 
Francés Losada, Berta 
Gandía Cabedo, Juan Luis 
Gaona García, Crisitina 
García García, Gemma María 
Dolores 
García Jordá, Borja 
García Martínez, Pascuala 
García Pitarch, Carmen 
García Prats, Francisco Alfredo 
García Robles, Inmaculada 
Rosa 
García Ros, Rafael 
García Santos, Vicente 
García Wistädt, Ingrid María 
Gargallo Calduch, Félix 
Garzón Benítez, María Dolores 

Gassó Verdú, Ferran 
Gil García, Rosa Nivaria 
Gil Grau, Constantino 
Gil Grau, Salvador 
Gil Monte, Pedro Rafael 
Gil Saura, Yolanda 
Giménez Fernández, María 
Desamparados 
Giner Inchausti, María Begoña 
Gómez Campos, Carla 
Gómez Clarí, Clara María 
Gómez Tafalla, Ana María  
González Cabrera, Joel 
González Ferrandis, Francisco 
Guardiola García, Javier 
Guillén Catalán, Raquel 
Hermenegildo Caudevilla, 
Carlos 
Hermosilla Pla, Jorge 
Hernández Fernández, María 
Asunción 
Hernández Lucas, María Jesús 
Herrero Martínez, Carlos 
Herrero Sendra, Salvador 
Hidalgo Mora, Juan José 
Horcas López, Vicent 
Huguet Roig, Ana María 
Hurtado Soler, Desamparados 
Ibáñez Crespo, Javier 
Ibáñez Pastor, Pau 
Ibáñez Puchades, Rafael 
Ibáñez Vives, Carlos 
Infante Polo, Gerard 
Iserte Tarazón, Abilio Antonio 
Isusi Fagoaga, Rosa María 
Iturrino Guerrero, Javier 
Jabbaz Churba, Marcela Isabel 
Jerez Moliner, Ángel Felipe 
Jiménez Soriano, María 
Yolanda 
Juan García, Ana 
Juan García, Cristina 
Juan López, Ainhoa 
Landete Casas, José 
Liberós Mascarell, Alejandro 
Lizondo Navarro, Anna 
Llopis Barca, Judit 
Lloria García, María de la Paz 
Lluch Alemany, Pablo 
López Benedí, Carlos Javier 
Lorente Campos, Raúl 
Lorente Carchano, María José 
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Lozano Trigo, Juan Manuel 
Maicas Prieto, Sergi 
Malea Fernández, María 
Amparo 
Manyes Font, Lara María 
Marimón Durá, Rafael 
Marín Fernández, Nicolás 
Martí Cabrera, Miguel 
Martín Guerrero, José David 
Martínez Arnau, Francisco 
Miguel 
Martínez Escandell, Alfono 
Martínez Gallego, Silvia 
Martínez Pastor, José 
Francisco 
Martínez Pérez, Juan Francisco 
Martínez Tur, Vicente Antonio 
Maruenda Bataller, Sergio 
Mateo Frías, Maite 
Mauri Aucejo, Adela Reyes 
Meco Tébar, Fabiola María 
Mengual Andrés, Santiago 
Merelles Tormo, Antonio 
Mestre Escrivá, María Vicenta 
(Rectora) 
Miguel Dolz, Pablo Joaquín 
Milián Medina, Begoña 
Mingarro Muñoz, Ismael José 
Mínguez Pérez, Miguel 
Miñarro López, José 
Molina Alventosa, Juan Pedro 
Moliner Martínez, Yolanda 
Moll Cebolla, José Salvador 
Moncusí Ferré, Albert 
Montalba Ocaña, Carmen 
Monterde Bort, Héctor Manuel 
Montesinos Martínez, Josep 
Monzó Ferragut, Pau 
Monzó Navarro, Silvia 
Moreno Ortiz, Jacobo 
Moreno Soler, Víctor 
Morillo Tena, Pedro 
Muñoz Murgui, Francisco 
Navarré Dopazo, Abel 
Navarro Camba, Enrique 
Navarro García, Alejandro 
Navarro Montoro, Rocío 
Noguerón Martínez, Luis 
Ochando Gómez, Luis Enrique 
Olavarría Iglesia, Jesús 
Olmo Alba, Gonzalo 
Olmos Ortega, María Elena 
(Secretària General) 

Orchilles Balbastre, Antoni 
Vicent 
Orellana Alonso, María 
Natividad 
Padilla Carmona, Carlos Cecilio 
Palao Gil, Francisco Javier 
Palau Sampío, María Dolores 
Pardo Del Val, Manuela 
Pastor Momparler, Alfred 
Miquel 
Pastor Monsálvez, José Manuel 
Pedrosa López, José Carlos 
Peiró Ramada, Juan José 
Peñarrocha Oltra, David 
Perales Montolio, María Jesús 
Pérez Asensio, Jorge 
Pérez Giménez, Virgilio 
Pérez Gisbert, José María 
Pérez Valero, Patricia 
Perucho Pla, Manel 
Pineda Merlo, Begoña 
Pla Castells, Marta 
Pons Blasco, María Amparo 
Pons Rocher, Francisco 
Ponsoda i Martí, Xavier Josep 
Pozo Sánchez, Begoña 
Puchol Forés, Tania 
Quiles Sanchis, Carla 
Ramos López, José 
Reig Escrivá, Abilio Cándido 
Renau Morata, Begoña 
Reyes Añó, Josep 
Ribera Gracia, Carlos 
Rico Vidal, Hortensia 
Ricós Vidal, María Amparo 
Robles Sabater, Ferran 
Roca Ricart, Rafael 
Rodríguez García, Víctor 
Rodríguez Navarro, Izaya 
Rodríguez-Madridejos Ortega, 
Vicente 
Romero de Antonio, Pau 
Rovira Esteve, Vicente 
Royo de León Parra, Gloria 
Royo Ruiz, Isabel 
Rubio Cercós, Francisco 
Antonio 
Rubio Gil, Alejandro 
Rueda Pascual, María Silvia 
Ruiz Cabota, Silvia 
Ruiz García, Valeria 
Ruiz Sauri, Amparo 
Sáez Tormo, Guillermo María 

Sala Siscar, Josep Vicent 
Samper Gras, María Teresa 
Sampío Poves, Julia Pilar 
Teresa 
Sancerni Beitia, María Dolores 
Sánchez García, María Belén 
Sánchez Rodríguez, Yolanda 
Sanz Aleixandre, José Luis 
Segarra Irles, Gloria Vicente 
Segura Ferrero, Pau 
Segura Martínez, Ana M. 
Sempere Rubio, Nuria 
Serra Añó, María Pilar 
Serra Cristóbal, Rosario 
Inmaculada 
Serra Gómez, Roser 
Serrano Mendizábal, María 
Ángeles 
Sevilla Bernabéu, Benjamín 
Solanes Corella, Ángeles 
Soriano del Castillo, José 
Miguel 
Soriano González, Ángel 
Soriano Martínez, Alejandro 
Talavera Ortega, Marta 
Téllez Plaza, María Isabel 
Teodoro Peris, José Luis 
Tolosa Chelós, Josefa 
Tomás Marco, María Inés 
Tordera Salvador, Daniel 
Torrecillas Martínez, Jacinto 
José 
Torrecillas Martínez, M. 
Aránzazu 
Torres Asensi, Luis 
Torres Ibáñez, José Manuel 
Troyano Navarro, Héctor 
Tudela Barceló, María José 
Ubiedo Evangelio, Pablo 
Uriol Egido, Carmen 
Valero Aleixandre, María Adela 
Valor i Micó, Enric Josep 
Vera Aguilar, Manel 
Vercher Ballester, África 
Verdú Henares, Manuel 
Viana Ballester, Clara 
Victorio Albiach, Alba 
Vidal Perona, Jorge Jesús 
Villar Aguilés, Alicia 
Wong Pereira, Lawren 
Yagüe Perales, Rosa María 
 

4.2. 321

Informe de gestió 2021



Consell de Govern 2021 

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 
Justo Herrera Gómez 
Jorge Hermosilla Pla 
Ester Alba Pagan 
Elena Martínez García 
Maria Dolores Real García 
Manuel González Ferrandis 
Fuensanta Doménech Roda 
Maria Vicenta Alandi Palanca 
Andrés Fernández Alonso 

Membres elegits pel Claustre per i entre el 
PDI claustral el 20/2/2020 
José Manuel Almerich Silla. 
María José Aradilla Gómez 
Pedro Rafael Gil Monte 
Salvador Castro Mafé 
Pedro Morillo Tena 
Luis Enrique Ochando Gómez 
María Natividad Orellana Alonso 
Hortensia Rico Vidal 
Jesús Olavarría Iglesia 
Carlos Vila Descals 
Luis Sebastián Villacañas 

Membres elegits pel Claustre per i entre el 
personal investigador en formació claustral 
el 20/2/2020 
Víctor Bethencourt Rodríguez

Membres elegits pel Claustre per i entre el 
PAS claustral el 20/2/2020 
Gabriel Aparicio i Pla 
Francisco Antonio Tévar Almiñana 
Francisco Rafael Marí Grafià 

Membres elegits per i entre l'Estudiantat 
claustral el 20/2/2020 
Marcos Durá Gimeno 
Jaume Gavilà Torres 
Jaume Espadà Guillén 
Mireia Quesada Martínez 
Joaquim Morera Català 

Representants Deganats i Direcció de 
Centres, Instituts Universitaris 
d'Investigació i Departaments 
Rosa Maria Bo Bonet 
Antonio Merelles Tormo 
Manuel Ferrer Manchón 
José Vicente Bagán Sebastián 
Ana María Botella Nicolás 
Francisco Javier Palao Gil 
Francisco Javier Chorro Gascó 
Francisco Muñoz Murgui 
Adela Mauri Aucejo 
José Salvador Moll Cebolla 
José Rafael Magdalena Bendicto 
José Antonio Calañas Continente 
David Parra Monserrat 
Luis Torres Asensi 
Juan Monrós González 

Membres del Consell Social 
Leonor Saiz Amorós 
Lourdes Soriano Cabanes 
Francisco José Marín Crespo
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Consell Social 2021 

Presidenta 
María Emilia Adán García 

Vocals nats 
Mª Vicenta Mestre Escrivá 
Mª Elena Olmos Ortega 
Juan Vicente Climent Espí 

Vocals triats pel Consell de Govern 
Jesus Olavarría Iglesia 
Mª Vicenta Alandí Palanca 
Manuel González Ferrandis 

Vocals en representació d’interessos 
socials 

Designats per les Corts Valencianes 
Carmen Soto Peris 
Ricard Camarena Ivars 

Designats pel conseller competent en 
matèria d’universitats, investigació, 
desenvolupament i innovació tecnològica 
José Miguel Rosell Tejada 
Teresa Puchades Olmos 
Pablo Calatayud García 

Designada per l’Ajuntament de València 
Sandra Gómez López

Designat per la Diputació de València 
Pilar Sarrión Ponce 

Designats per les organitzacions sindicals 
Antonio Calderón Benito 
Gema Signes Mulet 
Ana García Alcolea 

Designats per les organitzacions 
empresarials 
Joaquín Cerveró Villar 
Rafael Pla Micó 
Leonor Saiz Amorós 

Designada pel Consell de Cambres Oficials 
Lourdes Soriano Cabanes 

Designat pels col·legis Professionals 
Francisco Marín Crespo 

Designats per la presidenta del Consell 
Social 
Silvino Navarro Gómez Ferrer 
Fernando Gil Bort 

Secretari 
Vicente Boquera Amil 

Sindicatura Universitària de Greuges 2021 

Síndica de Greuges 
Adela Serra Rodríguez 

Vicesíndiques  
María Teresa Collado Martínez (PAS) 
Paula Sala Ivars (estudiantat) 

Junta Electoral 2021 

Presidenta 
Gemma Fabregat Monfort 

Secretària 
Carla Soler Quiles 

Vocals 
Ana Quinto Salort 
Francisco Antonio Rubio Cercós 
Christian Ribera Palop 
María Jesús Vila Aguilar4.2. 323
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Comissions assessores 

Comissió de Professorat 2021 

President 
Ernest Cano Cano 

Secretària 
Teresa Bondía Alberola 

Vocals 
Jordi Vidal Perona  
Fco. Javier Palao Gil  
Adela Mauri Aucejo 
Josep Montesinos Martínez  
Amparo Ricós Vidal  
Francisco Javier Chorro Gascó  
Carmen Bañó Aracil 
Hortensia Rico Vidal 
Rosa Bo Bonet 
Antonio Merelles Tormo  
Ana María Botella Nicolás 
Antonio M. Ferrer Manchón 
Sofía Pérez Alenda 
Salvador Moll Cebolla 

Ferran Calabuig Moreno 
Albert Moncusí Ferré 
Francisco Muñoz Murgui 
José Rafael Magdalena Benedicto 
Rafael Marimón Durá 
Marta Inglés de la Torre 
Ángel Felipe Jerez Moliner  
Manel Perucho Pla 
José Antonio Álvarez Jareño 
María Huertas González Serrano 
Rafael Fernández Maximiano 
Vicente Herranz Pérez 
Benjamín Sevilla Bernabéu 
Héctor Bosch Morant 
Ana M. Segura Martínez 
Rafael Castelló Cogollos 
Julián Sanz Hoya 
Juan Miguel Soria García 

 

Comissió d’Investigació 2021 

President 
Carlos Hermenegildo Caudevilla  

Secretària 
M. José Tudela Barceló 

Vocals 
Miguel Angel Aloy Toras 
Antonio Baeza Manzanares 
Houda Berrada 
Clara Isabel Cañero Lois  
Julián Carretero Asunción  
Rafael Chaves Ávila 
Javier Esparcia Pérez 
Sacramento Ferrer Llusar 
Alicia Forment Aliaga  
 
 
 

 
 
Yolanda Carmen García Ruiz  
Alejandro Molla Descals 
Jesús Muñoz Bertomeu 
José Manuel Pavía Miralles 
Carme Peiró Velert 
Càndid Reig Escrivà 
Joaquim Rius Ulldemolins 
Víctor Rodríguez García 
Paula Samper García 
José Luis Teodoro Peris 
Jordi Valor Abad 
Laura Vicent Casañ 
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Comissió d’ Estudis de Grau 2021 

Presidenta 
Isabel Vázquez Navarro 

Secretària 
Assumpta Marco Pont 

Vocals 
Ricardo Brage Serrano 
María Elena Cantarino Suñer 
Andrés Fernández Alonso 
Celia Fernández Prats 
Antonio Ferrer Manchón 
Dolores Forés Conchell 
Marta García Carrión 
 

Eduardo García Roger 
Rosa Isusi Fagoaga 
M. Teresa León Mendoza 
Rafael Magdalena Benedicto 
Rafael Marimón Durá 
Sergio Maruenda Bataller 
Salvador Montesinos Oltra 
Pedro Pérez Soriano 
Iolanda Porcar i Boix 
Hortensia Rico Vidal 
Aránzazu Ruescas Nicolau 
Amparo Ruiz Saurí 
Enric Valor i Micó

Comissió d’Estudis de Postgrau 2021 

Presidenta 
Isabel Vázquez Navarro 

Secretària 
Assumpta Marco Pont 

Vocals 
Rosa María Bo Bonet  
Ferran Calabuig Moreno 
David V. Conesa 
Antonio Ferrer Manchón 
Rafael Gil Salinas 
Clara M. Gómez Clarí 
Javier Guardiola García 
Iván Julián Rochina 
 

Ramón Llopis Goig 
Rafael Magdalena Benedicto 
Miguel Martí Cabrera 
M. Teresa Martínez Pastor 
Vicente Martínez-Tur 
Begoña Milián Medina 
Guillermo Mínguez Espallargas 
M. Dolores Montagud Mascarell 
Hortensia Rico Vidal 
Pilar Serra Añó 
Jordi Solbes Matarredona 
Josep Lluís Teodoro Peris 
Enric Valor i Micó 
María Luisa Vázquez de Agredos Pascual 
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Comissió de Política Lingüística 2021  

Presidenta 
Isabel Vázquez Navarro 

Secretari 
Rafael Castelló Cogollos 

Vocals 
Ernest Cano Cano 
Carles Padilla Carmona 
José Rafael Magdalena Benedicto  
M. Carmen Bañó Aracil  
Ferran Calabuig Moreno  
J. Salvador Moll Cebolla  
Albert Moncusí Ferre 
Francisco Javier Palao Gil  
Francesc Muñoz Murgi  
Hortensia Rico Vidal  
Amparo Ricós Vidal 
Josep Montesinos Martínez 
Antoni Merelles Tormo 
Rafael Fernández Maximiano 
Antonio Ferrer Manchón 
Juan Vicente Climent Espí 
 

Manuel González Ferrandis 
Adela Cortina Talavera 
Ferran Suay i Lerma 
Teresa Ferrer Valls 
Assumpta Marco Pont 
M. José Alberola Mateos 
Alfons Esteve i Gómez 
Fuensanta Doménech Roda  
M. Victoria García Esteve 
M. Àngels Cebrià i Iranzo 
Teresa Bondía ALberola 
Carlos Pomer Monferrer 
Rosa M. Bo Bonet 
Manel Perucho Pla 
Francisco J. Chorro Gascó 
Adela Maurí Aucejo 
Roser Serra Gómez 
Joaquim Morera Català 
Clara Nicolás García 
Mariola Rua Sierra 
Raquel Signes Pérez 
Arantxa Torrecillas Martínez 

 

Comissió d’Estatuts 2021

President 
José Ricardo Juan Sánchez 

Secretària 
Ana María de la Encarnación Valcárcel 

Vocals 
Gabriel Aparicio i Pla 
Víctor Bethencourt Rodríguez 
Agustín Eduardo Blanco Bosco 
Javier José Boix Ferrero 
Jaime Casanova Ferris 
Isabella Ana Cazan 
Carlos Vicente Celda Muñoz 
María Elvira Cerver Romero 
Miguel Antonio de la Guardia Cirugeda 
Marcel·lí del Olmo Muñoz 
Ingrid María García Wistädt 

Jaume Gavilá Torres 
María Amparo Gironés Cervera 
María Asunción Hernández Fernández 
Radu Cosmin Hirsan 
Vicent Horcas López 
Ignacio Llopis Lara 
Carlos Javier López Benedí 
Marta López Valls 
Pablo Joaquín Miguel Dolz 
Juan Pedro Molina Alventosa 
Javier Plaza Penades 
Isabel Royo Ruiz 
Ángeles Solanes Corella 
Ferran Suay Lerma 
José Luis Teodoro Peris 
María Luisa Vázquez de Agredos Pascual 
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Comitè de Seguretat i Salut 31/12/2021

President 
Juan V. Climent Espí  

Representació institucional 
Antonio Alberola Aguilar  
Carlos Alfonso Mellado  
Luis Aparicio Bellver 
Celeste Asensi Borrás  
Francisco Atienza González  
Laura Coscolla Pascual  
Elena García Testal  
Beatriz Gómez Martínez 
Carlos Hermenegildo Caudevilla  
Rosa Mochales San Vicente  
Mónica Molina Segarra  
Vicente Muñoz Sanjosé  
José Ramírez Martínez  
Isabel Téllez Plaza  
José Miguel Zapata Peral  

Delegats de prevenció 
Ruben Artero Alepuz  
Ariadna Bargiela Schonbrunn  
Lucía Bori Tormo   
Carlos V.Celda Muñoz  
Marta Company Suay  
Lucía Gómez Sánchez  
Francesc J.Hernández Dobón  
Carmen Hernandez Ortega  
Sergi Maicas Prieto 
Alicia Martí Climent  
M. Carmen Mifsut Herrera  
Héctor Monterde i Bort  
Teresa Sagrado i Vives  
Francisco J. Silvestre Donat  
Juan Miguel Soria García 
Iolanda Torró Ferrero  
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Junta de Personal Docent i Investigador 2021 

President 
Julián Sanz Hoya 

Vicepresidenta 
 Esperanza Navarro Pardo 

Secretari  
J. Ignacio Valenzuela Ríos 

Delegats i delegades 
Gloria Berenguer Contri 
Francesc J. Hernández Dobón 
Amparo Martí Trotonda 
Miguel A. García Calavia 
Vicente Ramón Torcal 
Sergi Maicas Prieto 

Esperanza Navarro Pardo 
Manel Perucho Pla 
Roberto Pérez Salom 
Inés Rodríguez Gómez 
Francisco Javier Silvestre Donat 
Carmen Calvo Ochoa 
Mª Teresa Martín Morón 
Manuel Pérez Alonso 
María Ángeles Bermell Corral 
Rubén Artero Allepuz 
Luz María Martínez Velencoso 
Hector Monterde i Bort 
Rosanna Mestre Mora 
Hang Ferrer Mora 
Juan Antonio Santos Ortega 

 

Junta de Personal d’Administració i Serveis 2021 

President 
Pedro Cabrera Juan 

Secretària 
Lluís Pons i Monfort 

Delegats i delegades 
Laura Esteve González 
Salvador Giménez Albert 
Marta Company Suay 
José Mora Mateo 
Ramón Lozano Escrig 
M. Carmen Mifsut Herrera 
José Miguel Gallego Jiménez 
Carmen Hernández Ortega 
Gloria Royo de Leon Parra 

 
Inmaculada Yuste Cobollo 
Ana María Segura Martínez 
Amparo Gironés Cervera 
Asunción Martínez García 
Mercedes Carretero Garcia 
Francesc Rafael Marí Grafià 
M. Teresa Sagrado Vives  
Carlos Vicente Celda Muñoz 
Lucia Blanch Sanfederico 
Xavier Bonet Martí 
Maria Blasco Ruiz 
Amparo Lluch López 
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Comitè d’Empresa 2021 

President 
Juan Soria García 

Secretari 
Vicente Claramonte Sanz  

Delegats i delegades 
Rodrigo Àlvarez Ruiz  
Lucía Bori Tormo  
Encarna Canet Benavent  
Beatriu Cardona i Prats  
Alicia Martí Climent  
José Javier Navarro Pérez  
Ariadna Bargiela Schonbrunn  
José María Blasco Igual  
Juan Luis Luján Hernández  
Francisco Carlos Bueno Camejo 
Patricia Correa Ghisays 

 
María José Monteagudo Soto 
Antonio Pla Piera 
Fca. Isabel de la Cruz García  
Pablo Lluch Alemany  
Jorge Pérez Asensio  
María Teresa Samper Gras  
Iolanda Torró Ferrero  
Carlos Fuertes Muñoz  
Josefa Isabel Benlloch Fornés 
Raúl Lorente Campos  
Joan Carles Bernad i García  
Agustín Díez Castillo  
Lucía Gómez Sánchez,  
Santiago Lorca Nova 

 

Mesa Negociadora 2021

En representació de la Universitat de 
València 
Ernest Cano Cano (president) 
Juan Vicente Climent Espí 
José Ramírez Martínez 
Teresa Bondia Alberola 
Laura M. Mateu (secretària) 

 

 

En representació de les treballadores i 
treballadors 
Representació de la Secció Sindical de 
CCOO: 31,48% 
Representació de la Secció Sindical de CSIF: 
22,22% 
Representació de la Secció Sindical de 
STEPV-IV: 18,52% 
Representació de la Secció Sindical de FETE-
UGT: 27,78% 
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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 2021 

Òrgan Dones Homes % dones 
Consell de Direcció 7 7 50% 

Delegacions de la Rectora 5 9 35,7% 

Claustre 130 147 46,9% 

Consell de Govern 18 38 32,1% 

Consell Social 12 13 48% 

Sindicatura Greuges 3 0 100% 

Junta Electoral 4 2 66,7% 

Comissió Professorat 11 23 32,4% 

Comissió d’Estudis de Postgrau 10 14 41,7% 

Comissió d’Estudis de Grau 12 10 54,5% 

Comissió d’Investigació 9 14 39,1% 

Comissió de Política Lingüística 19 21 47,5% 

Comissió d’Estatuts 10 19 34,5% 

Comitè de Seguretat i Salut 16 16 50% 
Junta de PDI 10 14 41,7% 
Junta de PAS 14 9 60,9% 

Comitè d’Empresa 12 15 44,4% 

Font: Servei d’Anàlisi i Planificació (SAP) 

Distribució per sexe i categoria professional dels membres del 
Claustre 2021 

Categoria professional Dones Homes % dones 
PDI Doctor/a amb Vinculació Permanent (DVP) 68 77 46,6% 

Personal d’Administració i Serveis (PAS) 11 11 50% 

Estudiantat 34 41 45,3% 

PDI No Doctor/a o sense Vinculació Permanent (NDoSVP) 16 13 55,2% 

Personal Investigador en Formació (PIF) 0 4 0% 

Personal Institucions Sanitàries Concertades (PISC) 1 1 50% 

4.3.Font: Secretaria General
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Distribució per sexe dels càrrecs directius unipersonals PDI 2021 

Càrrec Dones Homes % dones 
Rector/a de la UV 1 0 100% 

Vicerector/a 6 6 50% 

Delegat/da Rector 5 9 35,7% 

Degà/na 7 10 41,2% 

Vicedegà/na 18 16 52,9% 

Director/a de Secció Departamental 2 2 50% 

Director/a de Departament 20 64 23,8% 

Secretari/a de Departament 40 36 52,6% 

Secretari/a de Facultat 8 10 44,4% 

Director/a d’Institut Universitari 7 13 35% 

Secretari/a d’Institut Universitari 9 5 64,3% 

Director/a Institut Confuci de la UV 0 1 0% 

Secretari/a General d’Universitat 1 0 100% 

Vicesecretari/a General d’Universitat 1 2 33,3% 

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 5 4 55,5% 

Cap de Secció-Servei 5 4 55,5% 

Conservador/a del Patrimoni Artístic 0 1 0% 

Director/a Centre Documentació Europea 0 1 0% 

Director/a Centre Intern. Gandia de la UV 1 0 100% 

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 0 1 0% 

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% 

Director/a del Jardí Botànic 0 1 0% 

Conservador/a del Jardí Botànic 1 0 100% 

Director/a Taller Audiovisuals 0 1 0% 

Director/a Escola de Doctorat 0 1 0% 
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Càrrec Dones Homes % dones 
Vicedirector/a Escola de Doctorat 1 1 50% 

Secretari/a Escola de Doctorat 0 1 0% 

Font: SAP 

Distribució per sexe dels càrrecs directius unipersonals PAS 2021 

Càrrec Dones Homes % dones 
Gerent/a 0 1 0% 
Vicegerent/a 2 1 66,7% 
Cap de Servei 14 4 77,8% 
Administrador/a de Centre 19 11 63,3% 

Font: Servei de RRHH - PAS 
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Actuacions de la Sindicatura Universitària de 
Greuges al curs 2020-2021 

Evolució dels expedients per tipus 

Tipus d’expedient 2017-2018 2018-2019 2019-2020 2020-2021 

Consultes 33 30,6% 27 30,7% 35 25,7% 32 22,4% 

Reclamacions 75 69,4% 56 63,6% 90 66,2% 92 64,3% 

Mediacions 5 5,7% 11 8,1% 19 13,3% 

Total    108 100% 88 100% 136 100% 143 100% 

Distribució dels expedients per col·lectiu i sexe de les persones afectades 

Col·lectiu Dones Homes Total 
PDI 6 7,5% 12 19,1% 18 12,6% 

PAS 6 7,5% 5 7,9% 11 7,7% 

PIF 4 5,0% 0 0% 4 2,8% 

Alumnat 80,0% 73,0% 76,9% 

Grau 47 58,8% 29 46,0% 76 53,1% 

Postgrau 9 11,2% 14 22,2% 23 16,1% 

La Nau Gran, Extensió i altres 8 10,0% 3 4,8% 11 7,7% 

Total 80 100% 63 100% 143 100% 

Estat dels expedients 

Estat Nombre d’expedients % 
Derivat 2 1,4% 

Desistit 14 9,8% 

No admès 11 7,7% 

Pendent 1 0,7% 

Resolt 115 80,4% 

Total 143 100% 

Tipus de resolució 

Estat Nombre d’expedients % 
Desfavorable 44 38,3% 

Favorable 71 61,7% 

Total 115 100% 
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Gestió de la Bústia de suggeriments, queixes i 
felicitacions al curs 2020-2021 

Evolució de les comunicacions per tipus 

Tipus de comunicació 2017-2018 2018-2019 2019-2020 2020-2021 

Suggeriments 97 8,7% 105 14,0% 114 11,1% 142 7,0% 

Queixes 907 81,3% 527 70,2% 711 69,2% 1.627 80,1% 

Felicitacions 111 10,0% 119 15,8% 202 19,7% 263 12,9% 

Total 1.115 100% 751 100% 1.027 100% 2.032 100% 

Distribució de les comunicacions per tipus i causa 

Causa Suggeriments Queixes Felicitacions Total 
Localització 8 5,6% 33 2,0% 2 0,8% 43 2,1% 

Informació 12 8,5% 20 1,2% 16 6,1% 48 2,4% 

Tracte dispensat 5 3,5% 36 2,2% 51 19,4% 92 4,5% 

Gestió 10 7,0% 123 7,6% 38 14,4% 171 8,4% 

Acadèmiques 49 34,5% 990 60,8% 97 36,9% 1.136 55,9% 

Instal·lacions 22 15,5% 118 7,3% 3 1,1% 143 7,0% 

Altres causes 36 25,4% 307 18,9% 56 21,3% 399 19,7% 

Total 142 100% 1.627 100% 263 100% 2.032 100% 

Distribució de les comunicacions per col·lectiu d’usuaris 

Col·lectiu Suggeriments Queixes Felicitacions Total 
Alumnat 105 74,0% 1.508 92,7% 201 76,4% 1.814 89,3% 

PAS 20 14,1% 40 2,4% 36 13,7% 96 4,7% 

PDI 7 4,9% 21 1,3% 18 6,9% 46 2,3% 

Altres 10 7,0% 58 3,6% 8 3,0% 76 3,7% 

Total 142 100% 1.627 100% 263 100% 2.032 100% 

Distribució de les comunicacions per sexe 

Sexe Suggeriments Queixes Felicitacions Total 
Dones 91 64,1% 1.183 72,7% 155 58,9% 1.429 70,3% 

Homes 51 35,9% 444 27,3% 108 41,1% 603 29,7% 

Total 142 100% 1.627 100% 263 100% 2.032 100% 
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Posició de la Universitat de València en els 
principals rànquings universitaris 

A continuació es mostra la classificació de la Universitat de València als principals rànquings 
universitaris internacionals, en l’edició de 2021, així com la posició a nivell europeu, nacional i regional. 

RÀNQUINGS D’ÀMBIT MUNDIAL Posició 
Mundial 

Posició 
Europea 

Posició 
Espanya 

Posició 
Valenciana 

Data 
publicació 

Rànquings generals 
Shanghai Ranking-Academic Ranking of World 
Universities (ARWU) 301-400 147-183 5-8 1-2 15/08/2021 

THE - Times Higher Education 401-500 192-242 6-8 1 02/09/2021 

QS World University Rankings® 571-580 237 16 2 09/06/2021 

CWUR - Center for World University Rankings 288 118 5 1 19/05/2021 

BGU - Best Global Universities Rankings 212 88 5 1 27/10/2021 

RUR - Round University Ranking 460 186 9 2 04/05/2021 

Rànquings de producció científica 
nature INDEX - Recompte complet (AC) 153 61 3 1 21/05/2021 

- Recompte fraccionari (FC) 248 76 4 1 

- N&S per recompte complet >100 9-12 1 

- N&S per recompte fraccionari >100 8 1 
URAP - University Ranking by Academic 
Performance 

217 86 3 1 20/01/2021 

SCImago Institutions Rankings (SIR) 196 83 5 1 13/04/2021 

InCites-Essential Science Indicators    - per cites 322 3 1 26/03/2021 

- per articles 308 4 1 

- per articles altament citats 302 3 1 

- per articles d’impacte 302 3 1 

- per articles candents 203 2 1 

NTU - National Taiwan University Ranking 210 79 3 1 30/08/2021 

CWTS Leiden Ranking   - Recompte complet 231 85 4 1 18/06/2021 

- Recompte fraccionari 253 73 4 1 

Rànquings temàtics 
Shanghai Ranking - Sport Science Schools and 
Departments 201-300 132 12-16 1 28/12/2021 

QS Graduate Employability Rankings® 201-250 73-95 11-12 2 23/09/2021 

UI GreenMetric World University Ranking 373 130 21 3 15/12/2021 

Webometrics Ranking of world - Ed. Gener 161 64 3 1 27/01/2021 

- Ed. Juliol 192 61 3 1 28/07/2021 

 by Google Scholar Citations 143 54 3 1 20/01/2021 

uniRank University Ranking 185 43 4 1 12/02/2021 

uniRank Twitter University 7 2 

11 1 

101-200 113 5-11 2-3 21/04/2021 4.5.uniRank Facebook University 

THE - University Impact Rankings

343

Informe de gestió 2021

https://www.uv.es/uvweb/servicio-analisis-planificacion/es/observatorio-rankings/novedades-rankings/-qs/-qs-1285868425731.html
https://www.uv.es/uvweb/servicio-analisis-planificacion/es/observatorio-rankings/novedades-rankings/-cwur/-cwur-1286004795116.html
https://www.uv.es/uvweb/servicio-analisis-planificacion/es/observatorio-rankings/novedades-rankings/-best-global/-best-global-1285946897101.html
https://www.uv.es/uvweb/servicio-analisis-planificacion/es/observatorio-rankings/novedades-rankings/-rur/-rur-1286040842984.html
https://www.uv.es/uvweb/servicio-analisis-planificacion/es/observatorio-rankings/novedades-rankings/-nature-index/-nature-index-1286019091880.html
https://www.uv.es/uvweb/servicio-analisis-planificacion/es/observatorio-rankings/novedades-rankings/-nature-index/-nature-index-1286019091880.html
https://www.uv.es/uvweb/servicio-analisis-planificacion/es/observatorio-rankings/novedades-rankings/-nature-index/journal-group-nature-science-1286044317032.html
https://www.uv.es/uvweb/servicio-analisis-planificacion/es/observatorio-rankings/novedades-rankings/-nature-index/journal-group-nature-science-1286044317032.html
https://www.uv.es/uvweb/servicio-analisis-planificacion/es/observatorio-rankings/novedades-rankings/-urap/-urap-1285899462810.html
https://www.uv.es/uvweb/servicio-analisis-planificacion/es/observatorio-rankings/novedades-rankings/-urap/-urap-1285899462810.html
https://www.uv.es/uvweb/servicio-analisis-planificacion/es/observatorio-rankings/novedades-rankings/-scimago-1285868425862.html
https://www.uv.es/uvweb/servicio-analisis-planificacion/es/observatorio-rankings/novedades-rankings/-incites/-incites-1285868425744.html
https://www.uv.es/uvweb/servicio-analisis-planificacion/es/observatorio-rankings/novedades-rankings/-incites/-incites-1285868425744.html
https://www.uv.es/uvweb/servicio-analisis-planificacion/es/observatorio-rankings/novedades-rankings/-incites/-incites-1285868425744.html
https://www.uv.es/uvweb/servicio-analisis-planificacion/es/observatorio-rankings/novedades-rankings/-incites/-incites-1285868425744.html
https://www.uv.es/uvweb/servicio-analisis-planificacion/es/observatorio-rankings/novedades-rankings/-incites/-incites-1285868425744.html
https://www.uv.es/uvweb/servicio-analisis-planificacion/es/observatorio-rankings/novedades-rankings/-ntu/-ntu-1285868425866.html
https://www.uv.es/uvweb/servicio-analisis-planificacion/es/observatorio-rankings/novedades-rankings/-leiden/-leiden-1285899035949.html
https://www.uv.es/uvweb/servicio-analisis-planificacion/es/observatorio-rankings/novedades-rankings/-leiden/-leiden-1285899035949.html
https://www.uv.es/uvweb/servicio-analisis-planificacion/es/observatorio-rankings/novedades-rankings/-greenmetric-1285868425880.html
https://www.uv.es/uvweb/servicio-analisis-planificacion/es/observatorio-rankings/novedades-rankings/-webometrics/-webometrics-1285868425871.html
https://www.uv.es/uvweb/servicio-analisis-planificacion/es/observatorio-rankings/novedades-rankings/-webometrics/-citations-by-google-scholar-1286046817141.html
https://www.uv.es/uvweb/servicio-analisis-planificacion/es/observatorio-rankings/novedades-rankings/-unirank/-unirank-1286038199736.html
https://www.uv.es/uvweb/servicio-analisis-planificacion/es/observatorio-rankings/novedades-rankings/-unirank/-unirank-twitter-1286038254563.html
https://www.uv.es/uvweb/servicio-analisis-planificacion/es/observatorio-rankings/novedades-rankings/-unirank/-unirank-facebook-1286038263772.html


RÀNQUINGS D’ÀMBIT ESPANYOL Posició 
Espanya 

Posició  
C. Valenciana

Data 
publicació 

Rànquings generals 
U-RANKING universidades españolas 

13-19 (4) 2-3 17/06/2021 

U-RANKING Volum universidades españolas 

3-4 (3) 1 

Rànquings temàtics 
DYNTRA - Dynamic Transperency Index 

19 2 09/11/2021 

Rànquings multidimensionals 
Observatorio IUNE  – publicacions 4 1 21/07/2021 

– citacions 3 1 

Posició de la Universitat de València en els 
rànquings per matèries 

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. 

Shanghai Ranking - Global Ranking of Academic Subjects (GRAS) 

Matèria Món Espanya València 

Administració d'Empreses 151-200 4 1 
Ambient / Ecologia 201-300 5-9 1 
Biologia Humana 301-400 7-12 1 
Biotecnologia 201-300 4 1 
Ciència i Tecnologia dels aliments 20 1 1 
Ciències Agrícoles 151-200 9 2 
Ciències Ambientals i Enginyeria 201-300 5-6 1 
Ciències Atmosfèriques 151-200 5-7 1 
Ciències Biològiques 301-400 6-12 1 
Ciències de la Terra 301-400 6-10 1 
Ciències i Enginyeria de Materials 201-300 4-6 1 
Dret 201-300 1-4 1 
Economia 401-500 10-15 1 
Educació 301-400 7-13 1 
Enginyeria Elèctrica i Electrònica 101-150 2-4 1 
Enginyeria Química 301-400 11-16 3 
Farmàcia i Ciències Farmacèutiques 201-300 8-12 1 
Física 76-100 2-3 1 
Geografia 201-300 3-6 1 
Gestió 301-400 10-13 2 
Matemàtiques 401-500 16 2 
Medicina Clínica 151-200 2 1 
Nanociència i Nanotecnologia 201-300 5-7 1-2
Odontologia 201-300 5-7 1 
Psicologia 301-400 5-8 1-2
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https://www.uv.es/uvweb/servicio-analisis-planificacion/es/observatorio-rankings/novedades-rankings/-ranking-1285948753509.html
https://www.uv.es/uvweb/servicio-analisis-planificacion/es/observatorio-rankings/novedades-rankings/-ranking-1285948753509.html
https://www.uv.es/uvweb/servicio-analisis-planificacion/es/observatorio-rankings/novedades-rankings/-dyntra-1286062504360.html
https://www.uv.es/uvweb/servicio-analisis-planificacion/es/observatorio-rankings/novedades-rankings/-iune-1285868425959.html


Matèria Món Espanya València 

Química 151-200 4-5 1 
Salut Pública 51-75 2-3 1 
Tecnologia Mèdica 301-400 5-6 1 
Teledetecció 10 1 1 
Turisme 37 3 2 

Best Global Universities Rankings by Subject 

Matèria Món Espanya València 

Ambient / Ecologia 203 4 1 
Arts i Humanitats 156 4 1 
Biologia i Bioquímica 274 5 1 
Biologia Molecular i Genètica 356 8 1 
Biotecnologia i microbiologia aplicada 215 3 1 
Ciències Agrícoles 12 1 1 
Ciències de la Computació 364 10 2 
Ciències de Plantes i Animals 253 7 2 
Ciències dels Materials 330 5 1 
Ciències Espacials 194 8 1 
Ciències Socials i Salut Pública 301 6 1 
Economia i Negocis 151 4 1 
Enginyeria 836 30 3 
Enginyeria Elèctrica i Electrònica 465 17 2 
Farmacologia i Toxicologia 180 4 1 
Física 110 1 1 
Geociències 122 1 1 
Medicina Clínica 232 2 1 
Microbiologia 157 1 1 
Nanociència i Nanotecnologia 240 6 1 
Neurociència i Comportament 308 6 1 
Oncologia 224 4 1 
Òptica 226 4 2 
Psiquiatria / Psicologia 190 5 1 
Química 215 7 2 
Química física 257 4 1 
Salut ambiental i laboral 68 2 1 
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Incites Essential Sicence Indicators (ESI) by fields  
 Per citacions Per articles 

Matèria Món Espanya València Món Espanya València 
Ambient / Ecologia 331 4 1 240 4 1 
Biologia i Bioquímica 534 6 1 478 6 1 
Biologia Molecular i Genètica 654 9 1 590 7 1 
Ciències Agrícoles 84 1 1 150 4 2 
Ciències de Plantes i Animals 310 5 2 336 7 2 
Ciències dels Materials 634 11 2 762 12 2 
Ciències Socials 421 6 1 278 6 1 
Economia i Negocis 233 4 1 102 1 1 
Enginyeria 926 34 3 973 29 4 
Farmacologia i Toxicologia 284 4 1 309 4 1 
Física 137 2 1 164 2 1 
Geociències 421 6 1 480 7 1 
Immunologia 856 7 1 702 6 1 
Medicina Clínica 398 3 1 458 4 1 
Microbiologia 324 3 1 234 4 1 
Neurociència i Comportament 538 7 1 510 6 1 
Psiquiatria / Psicologia 253 3 1 165 2 1 
Química 197 4 1 192 3 1 

       
 Per articles altament citats Per articles candents 

Matèria Món Espanya València Món Espanya València 
Ambient / Ecologia 307 3 1 324 7-20 1 
Biologia i Bioquímica 607 6 1 165 1-6 1-2 
Biologia Molecular i Genètica 583 7 1 271 5 1 
Ciències Agrícoles 21 1 1    
Ciències de Plantes i Animals 312 6 2    
Ciències dels Materials 579 6 1    
Ciències Socials 481 7 1    
Economia i Negocis 264 7 1 32 1-3 1 
Enginyeria 842 16-19 2 277 2-5 1 
Farmacologia i Toxicologia 385 5 1    
Física 143 2 1 63 1 1 
Geociències 237 1 1 139 1 1 
Immunologia 585 5 1 102 3-4 1 
Medicina Clínica 453 3 1 600 6-7 1 
Microbiologia 347 1 1    
Neurociència i Comportament 474 4 1 167 2 1 
Psiquiatria / Psicologia 286 5 1    
Química 272 4-5 2 104 1-2 1 
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CWTS Leiden Ranking by fields 

Per recompte complet Per recompte fraccionari 
Àrea de coneixement Món Espanya València Món Espanya València 
Ciències Biomèdiques i de la salut 268 5 1 281 4 1 

Ciències de la Vida i de la Terra 205 4 1 205 5 1 

Ciències Físiques i Enginyeria 196 3 1 277 4 2 

Ciències Socials i Humanitats 163 3 1 139 1 1 

Matemàtiques i Ciències de la Computació 403 12 2 383 13 2 

nature INDEX by subject 

Per recompte complet Per recompte fraccionari 
Matèria Món Espanya València Món Espanya València 
Ciències de la Terra i Medi Ambient >100 8 1 >100 10 1 

Ciències de la Vida >100 6 1 >100 6 1 

Física >100 2 1 >100 4 1 

Química >100 3 1 >100 3 1 

National Taiwan University Ranking (NTU) 

Àrea de coneixement Món Espanya València 
Agricultura 110 3 1 

Ciències de la Vida 291 6 1 

Ciències Naturals 120 1 1 

Ciències Socials 200 5 1 

Enginyeria 451-500 12-14 2 

Medicina 234 4 1 

Matèria Món Espanya València 
Ambient / Ecologia 160 3 1 
Biologia i Bioquímica 248 6 1 
Biologia Molecular i Genètica 279 6 1 
Ciències Agrícoles 23 1 1 
Ciències Ambientals i Enginyeria 170 3 1 
Ciències de Plantes i Animals 224 8 2 
Ciències dels Materials 351-400 6-9 1-2
Ciències Espacials 94 3-4 1 
Ciències Socials 217 5 1 
Economia i Negocis 142 1 1 
Enginyeria Elèctrica 269 6 2 
Farmacologia i Toxicologia 181 4 1 
Física 97 2 1 
Geociències 183 3 1 
Matemàtiques 351-400 14 2 
Medicina Clínica 221 4 1 
Microbiologia 200 4 1 
Psiquiatria / Psicologia 187 3 1 
Química 155 3 1 4.5. 347
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QS World University Rankings by Subject 

Matèria general Món Espanya València 
Arts i Humanitats 321 10 1 
Ciències de la Vida i Medicina 229 5 1 
Ciències Naturals 185 5 1 
Ciències Socials i de Gestió 305 9 1 
Enginyeria i Tecnologia 451-500 14 2 
Matèria específica Món Espanya València 
Administració i Direcció d'empreses 251-300 8-11 1 
Agricultura i Ciències forestals 51-100 1-6 1-2
Ciències Ambientals 301-350 10-11 2 
Ciències Biològiques 251-300 5-6 1 
Comptabilitat i Finances 151-200 5-8 1 
Dret 201-250 9-10 1 
Econòmiques i Econometria 301-350 9-10 1 
Educació 201-250 7-8 1 
Enginyeria Elèctrica i Electrònica 401-450 16-17 2 
Enginyeria Química 201-250 7-9 2 
Farmàcia i Farmacologia 151-200 5 1 
Física i Astronomia 151-200 4-5 1 
Lingüística 251-300 9-12 1 
Llengües Modernes 201-250 9-11 1 
Matemàtiques 401-450 13-14 2 
Medicina 201-250 6 1 
Psicologia 201-250 5-6 1 
Química 151-200 4-5 1 

RUR Subject Rànquings 

Matèria Món Espanya València 
Ciències de la Vida 323 8 2 

Ciències Naturals 227 4 1 

Ciències Socials 400 10 2 

Ciències Tècniques 427 12 2 

Humanitats 266 12 1 

Medicina 303 7 2 

THE - World University Rankings by subject 

Matèria Món Espanya València 
Arts i Humanitats 251-300 7-8 1 

Ciències de la Computació 601-800 16-34 2-5

Ciències de la Vida 301-400 4-10 1-2

Ciències Socials 501-600 13-15 2 

Clínica, Preclínica i de Salud 301-400 7-8 1 

Dret 201+ 8-14 1 

Economia i Negocis 401-500 9-14 1-3

Educació 401-500 18-29 2-3
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Matèria Món Espanya València 
Enginyeria 501-600 9-15 1-3

Física 301-400 4-7 1 

Psicologia 251-300 5-7 1 

URAP Field based Rànquing 

Àrea de coneixement Món Espanya València 
Agricultura 217 4 1 
Astronomia i Astrofísica 99 5 1 
Biologia Molecular i Genètica 327 5 1 
Ciències Ambientals 139 3 1 
Ciències Biològiques 245 4 1 
Ciències de la Informació i la Computació 587 24 2 
Ciències de la Terra 245 6 1 
Ciències Mèdiques i de la Salut 240 4 1 
Ciències Químiques 207 4 1 
Comerç, Gestió, Turisme i Serveis 131 1 1 
Economia 118 1 1 
Educació 124 1 1 
Enginyeria 289 7 2 
Enginyeria Ambiental 165 3 1 
Enginyeria d'Aliments 27 1 1 
Enginyeria Elèctrica i Electrònica 299 8 2 
Enginyeria Mecànica 451 11 2 
Enginyeria Química 383 11 2 
Estudis en la Societat Humana 322 8 1 
Farmacologia 178 5 1 
Física 155 6 1 
Geologia 268 6 1 
Història 99 4 1 
Llengua, Comunicació i Cultura 276 9 5 
Matemàtiques 263 9 1 
Nanociència i Nanomaterials 250 6 1 
Negocis 91 1 1 
Neurociències 303 6 1 
Odontologia 146 4 1 
Psicologia 191 3 1 
Psicologia i Ciències Cognitives 243 6 1 
Tecnologia 339 10 2 
Zoologia 135 2 1 
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Observatorio IUNE per matèries 

Publicacions Citacions 
Matèria Espanya València Espanya València 
Arts i Humanitats 5 1 8 1 

Ciències de la Vida 5 1 5 1 

Ciències Socials 4 1 4 1 

Enginyeria, arquitectura i C. de la computació 11 2 10 2 

Experimentals 4 1 4 1 

Medicina i Farmacologia 3 1 3 1 
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Acords del Consell de Govern de la Universitat de 
València 2021 

ACGUV Data 
sessió 

Punt 
O.D. Acord Execució 

data Destinatari 

1 2/2/21 1 Aprovar l’acta del Consell de Govern de 22 
de desembre de 2020 

3/2/21 Sec. Gral. 

2 2/2/21 3 Ratificar la resolució del Rectorat de la UV, 
autoritzant ajustos en l’adaptació de la 
docència de les titulacions oficials de la 
Universitat de València, per a l’inici del 
segon quadrimestre del curs 2020-2021 i 
dlegar en la rectora la seua revisió. 

3/2/21 Nºeix:5494 
V. Estudis i Pol.
Lingüística

3 2/2/21 4 Proposar al Patronat de la Fundació 
General de la UV el nomenament de 
Manuel González Ferrandis, com a vocal de 
l’esmentat Patronat. 

Idem Nºeix:5497 
Fundació Gral. 

4 2/2/21 5 Designar als membres del Consell de 
Govern: Jesús Olavarria Iglesia, PDI i 
Manuel González Ferrandis, estudiant, com 
a vocals en el Consell Social 

Idem 

4/2/21 

Valisa 73707 
Consell Social 
Nºeix: 5643 
Dtora.Gral 
Universidades 

5 2/2/21 6 Aprovar la modificació del barem de la Fac. 
d’Economia per a la selecció de professorat 
ajudant doctor. 

4/2/21 Valisa 73876 
Servei RRHH 
PDI 

6 2/2/21 7 Aprovar l’adscripció de places a 
departaments per a l’estabilització de 
personal investigador del programa Ramon 
i Cajal amb certificat I3 

Idem Idem 

7 2/2/21 8 Aprovar la convocatòria i informar 
favorablement el perfil i tribunal de la plaça 
6871 de TU, adscrita a l’àrea i departament 
de Física Atòmica, Molecular i Nuclear per 
a estabilització del personal investigador 
del programa Ramon i Cajal, am certificat 
I3, a càrrec de l’Oferta Pública d’Ocupació 
2018. 

Idem Idem 

8 2/2/21 9 Aprovar la convocatòria i informar 
favorablement el perfil i tribunal de la plaça 
6853 de contractat doctor, adscrita al 
departament de Biologia Cel·lular, Biologia 
Funcional i Antropologia, àrea de Biologia 
Cel·lular, per a estabilització del personal 
investigador del programa Ramon i Cajal, 
am certificat I3, a càrrec de l’Oferta Pública 
d’Ocupació 2018. 

Idiem Idem 

9 2/2/21 10 Concedir venia docendi a professorat per a 
impartir docència en el centre adscrit 
Florida Universitària, durant el curs 2020-
2021 

Idem Idem 

10 2/2/21 11 Aprovar el Reglament de règim intern de 
l’Institut Universitari d’Investigació en 
Biotecnologia i Biomedicina (BIOTECMED) 

Idem Valisa 73887 
IU Biotecmed 4.6. 353
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ACGUV Data 
sessió 

Punt 
O.D. Acord Execució 

data Destinatari 

11 2/2/21 12 Aprovar el Reglament de Selecció de PAS 
de la UV 

Idem Valisa 73879 
Servei RRHH 
PAS 

12 2/2/21 13 Aprovar la sol·licitud de reconeixement de 
la Col·lecció Científico-Mèdica de la UV 
davant la Generalitat Valenciana 

Idem Valisa 73882 
V. Cultura i 
Esport 

13 2/2/21 14 Aprovar l’informe de seguiment de la Bústia 
de Suggeriments, Queixes i Felicitacions de 
la UV, curs 2019-2020. 

Idem Nºeix: 5642 
V. Estratègia, 
Qualitat i Tec. 
Inf 

14 2/2/21 15 Aprovar, per a la seua subscripció, l’acord 
de col·laboració amb la Conselleria 
d’Educació, Cultura i Esport, per a la difusió 
d’audiovisuals DOCUFORUM 

8/2/21 Valisa 74108 
V. Proj. 
Territorial i 
Societat 

15 2/2/21 15 Aprovar, per a la seua subscripció, el 
conveni de  col·laboració amb l’Ajuntament 
de Gandia, a través de la Regidoria 
d’Igualtat, Diversitat i Polítiques Inclusives, 
per a l’establiment d’un marc de 
col·laboració entre ambdues parts amb la 
finalitat de facilitar la integració social plena 
de les dones víctimes de violència de 
gènere 

Idem Idem  

16 2/2/21 15 Aprovar, per a la seua subscripció, el 
conveni marc d’adscripció de col·legis 
majors universitaris a la UV 

Idem Valisa 74111 
V. Cultura i 
Esport 

17 2/2/21 15 Aprovar, per a la seua subscripció, el 
conveni  amb l’Instituto Cervantes, per a la 
realització de pràctiques acadèmiques 
externes dels seus estudiants. 

Idem Valisa 74113 
V. Ocupació i 
Prog.Formatius 

18 2/2/21 15 Aprovar, per a la seua subscripció, el 
conveni marc de pràctiques acadèmiques 
externes amb el Grupo Deloitte 

Idem Idem  

19 2/2/21 15 Aprovar, per a la seua subscripciói, el 
conveni per a la realització de pràctiques 
acadèmiques externes amb l’Administrador 
d’Infraestructures Ferroviàries i ADIF-Alta 
Velocitat 

Idem Idem  

20 2/2/21 15 Aprovar, per a la seua subscripció, el 
conveni marc de pràctiques acadèmiques 
externes amb l’Excmo. Cabildo Insular de 
Tenerife 

Idem Idem  

21 2/2/21 15 Aprovar, per a la seua subscripció, el 
Protocol general d’actuació amb la 
Fundació Asamblea de Ciudadanos y 
Ciudadanas del Mediterráneo 

Idem Valisa 74114 
Servei 
Transfer. I 
Innovació 

22 2/2/21 15 Aprovar, per a la seua subscripció, el 
conveni de col·laboració amb la Fundació 
Investigació-Hospital General Universitari 
de València, per a la creació de la Càtedra 
en Cirurgia, Robòtica i Avançada 

Idem Idem  

23 2/2/21 16 Aprovar la llicència no exclusiva 
d’explotació de les metodologies: Actitudes 
hacia la comunicació de las enfermera con 
los pacientes (ACO), Actitudes hacia la 
comunicació de estudiantes de enfermería 
con los pacientes (ACO), Percepción del 

Idem Valisa 74141 
Servei 
Transfer. I 
Innovació 
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ACGUV Data 
sessió 

Punt 
O.D. Acord Execució 

data Destinatari 

impacto del COVID-19 en profesionales de 
salud y Percepción del impacto del COVID-
19 en profesorado, i la signatura del 
contracte amb la societat civil Equipo 
Psicopedagógico Segorbe 

24 2/2/21 17 Prendre coneixement de declaracions 
d’emergència en els campus universitaris, 
de les contractacions següents: 
reforçament de neteja, subministrament de 
llicència Black Board Collaborate 
Webconference, subministrament d’un 
sistema d’emmagatzematge centralitzat,  
servei extraordinari d’informació 
d’accessos, reforçament del servei de 
suport tècnic informàtic, sistema 
d’informació d’accessos i aforaments i 
sistema de detectors de CO 

9/2/21 Valisa 7424 
.V. Economia i 
Infraestructures 
.Servei 
Contractació 
Administrativa 

25 9/3/21 1 Aprovar l’acta del consell de govern, a 
distància, de 2 de febrer de 2021. 

10/3/21 Secretaria Gral. 

26 9/3/21 3 Aprovar la convocatòria de les eleccions 
per a la renovació total del Claustre per al 
18 de novembre de 2021. 

22/3/21 Valisa 77157 
Secretaria Gral. 

27 9/3/21 4 Aprovar l’oferta d’estudis de grau i màster 
de la UV, curs 2021-2022 

23/3/21 Valisa 77241 
Servei RRHH 
PDI 

28 9/3/21 5 Aprovar la RLT de PDI de la UV, exercici 
2020 

22/3/21 Valisa 77151 
Consell Social 
Valisa 77150 
Servei RRHH 
PDI 

29 9/3/21 6 Aprovar la distribució de la taxa de reposició 
d’efectius i l’OPO per a l’any 2021, relativa 
a places dels cossos docents universitaris i 
professorat contractat doctor 

Idem Valisa 77144 
Servei RRHH 
PDI 

30 9/3/21 7 Aprovar els Criteris per al desenvolupament 
de la carrera docent del PDI de la UV, curs 
2021/2022 

Idem Idem 

31 9/3/21 8 Aprovar els Criteris per atendre situacions 
conjunturals de plantilla, curs 2021/2022. 
Criteris de reducció de docència 

23/3/21 Valisa 77243 
Servei RRHH 
PDI 

32 9/3/21 9 Aprovar l’adscripció de la plaça núm.6910 
de TU, al departament de Química Física 
(àrea de coneixement de Química Física), 
per a l’estabilització de personal 
investigador del Programa Ramon i Cajal, 
amb certificat I3 

24/3/21 Valisa 77484 
Servei RRHH 
PDI 

33 9/3/21 10 Aprovar la convocatòria i informar 
favorablement sobre el perfil i tribunal de la 
plaça num.6910 de TU, adscrita al 
departament i àrea de Química Física, per 
a estabilització de personal investigador del 
Programa Ramon i Cajal amb certificat I3, a 
càrrec de l’OPO 2018 

22/3/21 Valisa 77165 
Servei RRHH 
PDI 

34 9/3/21 11 Aprovar la concessió de comissió de 
serveis a favor del prof. Emilio M. Obiol 
Menero, adscrit a la Facultat de Geografia i 
Història de la UV, per a prestar els seus 
serveis a la Conselleria de Política 

Idem Idem 
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ACGUV Data 
sessió 

Punt 
O.D. Acord Execució 

data Destinatari 

Territorial, Obres Públiques i Mobilitat, des 
del 15 de febrer de 2021 al 14 d’agost de 
2021 

35 9/3/21 12 Concedir venia docendi a professorat  per a 
impartir docència als centres adscrits 
Florida Universitària i Escola d’Infermeria, 
durant el curs 2020/2021 

Idem Idem 

36 9/3/21 13 Aprovar la convocatòria  per a sol·licitar 
l’assignació de la retribució addicional del 
PDI funcionari prevista al Decret 174/2002, 
de 15 d’octubre del Govern Valencià 
(complement autonòmic), anualitat 2021 

Idem Idem 

37 9/3/21 14 Aprovar el Reglament d’accés als estudis 
universitaris de grau per a persones majors 
de 25, 40 i 45 anys 

Idem Valisa 77184 
Servei 
Estudiants 

38 9/3/21 15 Aprovar el programa de doble titulació de 
grau en Dret i Economia 

Idem Valisa 77188 
Servei 
Estudiants 

39 9/3/21 16 Aprovar les modificacions dels plans 
d’estudi de grau: Filosofia; doble grau en 
Física i Química i Programa de doble grau 
en Dret i Ciències Polítiques i de 
l’’Administració Pública 

23/3/21 Valisa 77211 
Servei 
Estudiants 

40 9/3/21 16 Aprovar la modificació del pla d’estudis del 
màster universitari en Enginyeria Química 

Idem Valisa 77214 
Servei 
Estudiants 

41 9/3/21 17 Aprovar la modificació de la CEPE del 
màster oficial en Anàlisi Política i el 
nomenament del professor Javier 
Guardiola García, vicedegà d’estudis de 
postgrau de la Facultat de Dret com a 
membre de la Comissió 

31/3/21 Valisa78156 
Servei 
Estudiants 

42 9/3/21 18 Aprovar l’oferta de places d’accés a les 
titulacions de grau i màster oficial de la UV, 
per al curs 2021-2022 

29/3/21 Valisa 77761 
Servei 
Estudiants 

43 9/3/21 19 Aprovar el calendari acadèmic del curs 
2021-2022 

Idem Idem 

44 9/3/21 20 Aprovar l’oferta de títols propis de la UV per 
al curs acadèmic  2021/2022 

Idem Idem 
Valisa 77764 
Consell Social 

45 9/3/21 21 Aprovar l’inici d’expedient d’adscripció de 
l’Institut Universitari FISABIO Oftalmologia 
Mèdica a la UV i obrir el període d’un mes 
d’exposició pública 

Idem Valisa 77769 
Servei Gestió 
Investigació 

46 9/3/21 22 Ser informat sobre la proposta de 
nomenament de D. Joaquín Lleó Sapena, 
com a director del C.M. Alameda, adscrit a 
la UV en compliment del conveni subscrit 

Idem Valisa 77772 
V. Cultura i
Esport

47 9/3/21 22 Ser informat sobre la proposta de 
nomenament de D. Arturo Torres García, 
com a director del C.M. Albalat, adscrit a la 
UV, en compliment del conveni subscrit 

Idem Idem 

48 9/3/21 22 Ser informat sobre la proposta de 
nomenament de D. Jesús Ribera Femenía, 
com a director del C.M. Ausiàs March, 

Idem Idem 
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ACGUV Data 
sessió 

Punt 
O.D. Acord Execució 

data Destinatari 

adscrit a la UV, en compliment del conveni 
subscrit 

49 9/3/21 22 Ser informat sobre la proposta de 
nomenament de Dª Asunción Moreno 
Fernández, com a directora del C.M. La 
Asunción, adscrit a la UV, en compliment 
del conveni subscrit 

Idem Idem 

50 9/3/21 22 Ser informat sobre la proposta de 
nomenament de D. José Santiago Pons 
Doménech, com a director del C.M. San 
Juan de Ribera, adscrit a la UV, en 
compliment del conveni subscrit 

Idem Idem 

51 9/3/21 22 Ser informat sobre la proposta de 
nomenament de Dª María del Puig Cozar 
Santiago, com a directora del C.M. Saomar 
adscrit a la UV, en compliment del conveni 
subscrit 

Idem Idem 

52 9/3/21 23 Aprovar l’acord pel que s’autoritza 
l’abonament de l’increment retributiu del 
0,9% per als empleats públics de la UV en 
l’exercici 2021 

Idem Valisa 77774 
Gerencia 
Secció 
Nòmines 

53 9/3/21 24 Aprovar la proposta de modificació 1/2021 
de RLT de PAS 

22/3/21 Valiija 77159 
Servei de 
RRHH PAS 

54 9/3/21 25 Modificar els articles 3, apartat 3; 4 apartat 
4.1; 5, apartat 3.3, 5, apartat 4 I 6 apartat 4 
de la Normativa sobre formació i 
funcionament de les borses de treball de les 
diverses escales i categories professionals 
de PAS, aprovat en el Consell de Govern 
de 19 de desembre de 2007 (ACGUV 
211/2019) 

29/3/21 Valisa 77779 
Gerència 
Servei RRHH 
PAS 

55 9/3/21 26 Prendre coneixement de declaracions 
d’emergència de diversos contractes 

6/5/21 Valisa 80585 
V.Economia

56 9/3/21 27 Aprovar el Reglament de l’Aliança 
d’Universitats Ruses i Espanyoles 

29/3/21 Valisa 77783 
V. 
Internacional. I 
Cooperació 

57 9/3/21 28 Aprovar, per a la seua subscripció, l’acord 
de cooperació amb la Generalitat 
Valenciana, a través de la Vicepresidència 
segona i Conselleria d’Habitatge i 
Arquitectura Bioclimàtica, per a la 
realització d’activitats de la Càtedra de 
Nova Transició Verda, duerant l’exercici 
2021 

29/3/21 Valisa 77817 
V. 
Internacional. I 
Cooperació 

58 9/3/21 28 Aprovar, per a la seua subscripció, el 
conveni de col·laboració amb Sanuker 
Europe and Latin Amèrica, S.L. per a la 
creació de la Càtedra Sanuker, de software 
conversacional, bots i aplicacions 

Idem Idem 

59 9/3/21 28 Aprovar, per a la seua subscripció, el 
conveni de col·laboració amb el Servei de 
Salut de les Illes Balears, la UJI, la UPV,la 
Universitat de les Illes Baleaers, la 
Universitat de Zaragoza, la Fundación 
Instituto de Investigación Sanitaria Aragón, 
el Instituto Aragonés de Ciencias de la 
Salud i el Instituto de Investigación 

Idem Valisa 77821 
V. 
Internacional. I 
Cooperació 4.6. 357
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ACGUV Data 
sessió 

Punt 
O.D. Acord Execució 

data Destinatari 

Biomédica de Málaga, per al 
desenvolupament d’activitats d’interés 
general sense accés a dades personals 

60 9/3/21 28 Aprovar, per a la seua subscripció, el 
conveni de cooperació acadèmica amb la 
Fundación en España de la Fundación 
Japón 

Idiem Valisa77783 
V. 
Internacional. I 
Cooperació 

61 9/3/21 28 Aprovar, per a la seua  subscripció, l’acord 
e cooperació cultura i científica amb la 
Universidad de Florencia 

Idem Idem  

62 9/3/21 28 Aprovar, per a la seua subscripció, l’acord 
de cooperació acadèmica internacional 
amb la Universidad Federal de Lavras 
(UFLA) 

Idem Valisa 77804 
V. 
Internacional. I 
Cooperació 

63 9/3/21 28 Aprovar, per a la seua subscripció, el 
conveni amb el Servicio Alemán de 
Intercambio Académico – Deutscher 
Akademischer Austauschdienst (DAAD) 

Idem Idem  

64 9/3/21 28 Aprovar, per a la seua subscripció, el 
Programa de cooperació amb el Servicio 
Alemán  de Intercambio Académico – 
Deutscher Akademischer Austauschdienst 
(DAAD) 

Idem Idem  

65 9/3/21 28 Aprovar, per a la seua subscripció, el 
conveni marc de cooperació amb la 
Universidad Nacional de San Juan 
(Argentina) 

Idem Valisa 77787 
V. 
Interancional. I 
Cooperació 

66 9/3/21 28 Aprovar, per a la seua subscripció, el 
conveni de cooperació acadèmica amb 
l’Escola Superior de Ciències, Universitat 
de Tohoku (Japó) 

Idem Idem  

67 9/3/21 28 Aprovar, per a la seua subscripció, la 
renovació del conveni marc amb la 
Fundación Universitaria San Gil-Unisangil 
(Colómbia) 

Idem Idem  

68 9/3/21 28 Aprovar, per a la seua subscripció, el 
protocol de renovació  amb la Universitat de 
Wolaita Sodo (Etiopia) 

Idem Valisa 77791 
Internacional. I 
Cooperació 

69 9/3/21 28 Aprovar, per a la seua subscripció, l’acord 
marc amb la Università degli Studi Roma 
Tre 

Idem Idem  

70 9/3/21 28 Aprovar, per a la seua subscripció, l’acord 
de cooperació educativa amb la Generalitat 
Valenciana, a través de la Vicepresidència 
segona, Conselleria d’Habitatge i 
Arquitectura Bioclimàtica, per a la 
realització de pràctiques formatives per a 
l’alumnat universitari l’any 2021 

31/3/21 Valisa 78183 
V.Ocupació i 
Programes 
Formatius 

71 9/3/21 28 Aprovar, per a la seua subscripció, l’acord 
de cooperació educativa, amb la 
Generalitat Valenciana, a través de la 
Conselleria de Política Territorial, Obres 
Públiques i Mobilitat, per a la realització de 
pràctiques formatives per a l’alumnat 
universitari 

Idem Valisa 78157 
V. Ocupació i 
Programes 
Formatius 

72 9/3/21 28 Aprovar, per a la seua subscripció, el 
conveni de cooperació educativa amb la 
Generalitat Valenciana, a través de la 

Idem Idem  
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Conselleria d’Agricultura, 
Desenvolupament Rural, Emergència 
Climàtica i Transició Ecològica, per a la 
realització de pràctiques formatives 
subvencionades, durant l’any 2021 

73 9/3/21 28 Aprovar, per a la seua subscripció, el 
conveni amb el Ministerio de Cultura y 
Deporte, per a la realització de pràctiques 
acadèmiques externes en museus de 
titularitat estatal, adscrits a la Direcció 
General de Belles Arts 

Idem Idem 

74 9/3/21 28 Aprovar, per a la seua subscripció, el 
conveni de cooperació educativa amb la 
Fundación Pública Andaluza Progreso y 
Salud, per a la realització de pràctiques 
acadèmiques externes 

Idem Idem 

75 9/3/21 28 Aprovar, per a la seua subscripció, el 
conveni mrc de pràctiques acadèmiques 
externes amb  l’Empresa Mixta Valenciana 
de Aguas, S.A., General de Análisis, 
Materiales i Servicios, S.L., Implantaciones 
de Sistemas de Gestión, S.L., Medición 
Avanzada de Contadores, S.A., Empresa 
Mixta Metropolitana, S.A., Aguas de 
Valencia, S.A., Empresa General 
Valenciana del Agua, S.A., Global Omnium 
Medioambiente, S.L., Unión Temporal de 
Empresas Global Omnium Medioambiente, 
S.L., Agricultores de la Vega de Valencia y
Depuración de Aguas del Mediterráneo,
S.L.

Idem Idem 

76 9/3/21 28 Aprovar, per a la seua subscripció, el 
conveni de cooperació amb la UPV, per a la 
renovació de la Unitat Mixta d’Investigació 
CALAGUA Unitat Mixta UV-UPV 

Idem Valisa 78167 
Servei Gestio 
d’Investigació 

77 9/3/21 28 Aprovar, per a la seua subscripció, el 
conveni amb la Conselleria d’Innovació, 
Universitats, Ciencia i Societat Digital, per 
al suport al nodo de la ICTS de la Xarxa 
Espanyola de Supercomputació 

Idem Idem 

78 9/3/21 28 Aprovar, per a la seua subscripció, el 
conveni amb SAS Institute S.A.U. 

Idem C/e 13.59Horas 
V. Estrategia

79 9/3/21 28 Ser informat sobre la signatura de 
l’addenda al conveni subscrit el 30 de 
desembre de 2014 entre la Generalitat 
Valenciana, a través de la Conselleria 
d’Hisenda i Administració Pública i la 
Conselleria d’Educació, Cultura i Esport i la 
Universitat de València. Estudi General per 
al finançament de despeses corrents i 
d’inversió 

Idem Valisa78174 
V. Economia i
Infraestructures

80 29/4/21 1 Aprovar l’acta de la sessió a distància del 
consell de govern de 9 març de 2021 

29/4/21 Secretaria Gral. 

81 29/4/21 3 Adscriure, per a l’estabilització del personal 
investigador del programa Ramon i Cajal 
amb certifiat I3, les places de professorat 
contractat doctor i de titular d’universitat a 
àrees de coneixement. 

4/5/21 Valisa 80509 
Servei RRHH-
PDI 

 Aprovar, d’acord amb els criteris de revisió 
per al curs 2021-2022, la revisió de plantilla 

Idem Idem 4.6.82 29/4/21 4
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de PDI (confirmació, transformció o 
amortització de places vacants) 

83 29/4/21 5 Aprovar, d’acord amb els criteris per a 
l’assignació de noves places de professorat 
ajudant doctor, la dotació de places de 
professorat ajudant doctor per al curs 
acadèmic 2021-2022 

Idem Idem 

84 29/4/21 6 Prendre coneixement de l’informe 
d’avaluació del professorat d’acord amb el 
Manual per a l’avaluació de l’activitat docent 
del professorat (programa DOCENTIA), 
corresponent al curs 2019-2020 

Idem Idem 

85 29/4/21 8 Modificar l’article 3 del RRI de l’Institut 
Universitari de Criminologia i Ciències 
Penals 

Idem Valisa 80506 
IU Criminologia 
i C. Penals 

86 29/4/21 9 Aprovar la proposta de comptes anuals de 
la UVEG, corresponents a l’exercici 2020 

29/4/21 Valisa 80111 
Consell Social 
Servei 
Comptab. I 
Pressupostos 

87 29/4/21 10 Aprovar, per a la seua subscripció, el 
conveni marc de col·laboració amb 
l’Associació de Familiars de Malalts 
d’Alzheimer i d’altres demències del Camp 
de Morvedre i Puçol (AFACAM) 

4/5/21 Valisa 80521 
V. Cultura i
Esport

88 29/4/21 10 Aprovar, per a la seua subscripció, el 
conveni específic de col·laboració amb 
l’Associació de Familiars de Malalts 
d’Alzheimer i d’altres demències del Camp 
de Morvedre i Puçol (AFACAM) 

Idem Idem 

89 29/4/21 10 Aprovar, per a la seua subscripció, el 
conveni marc de col·laboració amb 
l’Associació Valenciana d’Antropologia 
(AVA) 

Idem Correu 
electrònic 
10,12h 
V. Estudis I Pol.
Lingüística

90 29/4/21 10 Aprovar, per a la seua subscripció, el 
conveni de cooperació amb la Universitat 
Politècnica de València per a la constitució 
de la unitat mixta d’investigació “Patrimoni i 
desenvolupament sostenible -unitat mixta 
UV-UPV” 

Idem Valisa 80529 
Servei Gestió a 
la Investigació 

91 29/4/21 10 Aprovar, per a la seua suscripció, el 
Protocol General d’Actuació amb 
l’Organización de Estados Iberoamericanos 
para la Educación, la Ciencia y la Cultura 

Idem Valisa 80537 
Servei 
Transferencia i 
Innovació 

92 29/4/21 10 Aprovar, per a la seua subscripció, el 
conveni marc de cooperació amb la 
Generalitat Valenciana, a través de la 
Conselleria de Participació, Transparència, 
Cooperació i Qualitat Democràtica i la 
Fundació per al Foment de la Investigació 
Sanitària i Biomèdica de la Comunitat 
Valenciana, per al desenvolupament de 
projectes d’investigació i innovació en la 
identificació de les víctimes de la Guerra 
Civil i del franquisme 

Idem Idem 

93 29/4/21 10 Aprovar, per a la seua subscripció, el 
conveni amb el Ministerio de Ciencia e 
Innovación (MCIN), la Universidad de las 

Idem Idem 
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Palmas de Gran Canaria (ULPGC) i 
Lifewatch Eric Common Facility in Spain 
(ICT CORE), per a la participació 
d’Espanya en la infraestructura europea 
MIRRI-ERIC, dedicada a facilitar l’accés i la 
gestió legal de recursos microbians per al 
desenvolupament eficient de la I+D+I en el 
camp de la biotecnologia i les ciències de la 
vida 

94 29/4/21 10 Aprovar, per a la seua subscripció, el 
conveni marc amb la Generalitat 
Valenciana, a través de la Vicepresidència 
segona i Conselleria de Vivenda i 
Arquitectura Bioclimàtica, per a la creació 
de la Càtedra de Vivenda i Dret a la Ciutat 

Idem Idem 

95 29/4/21 10 Aprovar, per a la seua subscripció, el 
conveni marc de col·laboració amb la 
Fundació València Club de Fútbol 

10/5/21 Valisa 81214 
V. Ocupació i
Prog.Formatius

96 29/4/21 10 Aprovar, per a la seua subscripció, el 
conveni de col·laboració amb Labora -
Servicio Valenciano de Empleo y 
Formación-, per al desenvolupament del 
Programa Escola Valenciana d’Innovació 
Labora-UV, amb càrrec a l’exercici 
pressupostari 2021 

Idem Valisa 81248 
V. Ocupació i
Prog.
Formatius

97 29/4/21 10 Aprovar, per a la seua subscripció, el 
Protocol General d’Actuació amb la 
Fundación Humanitaria de los Rotarios 
Españoles 

Idem Valisa 81214 
V. Ocupació i
Prog.
Formatius

98 29/4/21 10 Aprovar, per a la seua subscripció el 
conveni de cooperació educativa amb la 
Generalitat Valenciana, a través de la 
Vicepresidècnia i la Conselleria d’Igualtat o 
Polítiques Inclusives , l’IVAJ i l’Institut 
Valencià d’Atenció Social-Sanitària, per a la 
realització de pràctiques acadèmiques 
d’estudiants 

Idem Idem 

99 29/4/21 10 Aprovar, per a la seua subscripció, el 
conveni marc de cooperació educativa amb 
la Universitat Oberta de Catalunya, per a la 
realització de pràctiques acadèmiques 
externes 

Idem Idem 

99bis 29/4/21 10 Aprovar, per a la seua subscripció, el 
conveni de col·laboració amb l’entitat 
Importaco, per a la creació de l’Aula 
d’Emprendiment Importacio-UV 

12/5/21 Valisa 81792 
V.Ocupacio i
Prog.Formatius

100 29/4/21 10 Aprovar, per a la seua subscripció el 
conveni marc de col·laboració amb la 
Fundación ONCE 

Idem Correu 
electrònic 
9:33H. 
V. Igualtat

101 29/4/21 10 Aprovar, per a la seua subscripció, el 
conveni de col·laboració amb 
l’Administració del Consell de la GV, pel 
qual ambdues parts contribueixen al 
funcionament del Comissionat de la 
Presidència de la Generalitat per al pla 
Valencià d’Acció per a la Salut Mental, 
Drogodependències i Conductes 
Addictives, en el context de la pandèmia per 

11/5/21 Valisa 81446 
Gerència 
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la infecció de COVID-19 a la Comissió 
Valenciana 

102 29/4/21 11 Aprovar la llicència d’explotació de la patent 
“Cepa de Lactobacilllus plantarum, uso 
como probiótico y producto bioactivo 
derivado de ella” i la signatura del contracte 
amb l’empresa TERWICK DIELLOR 2021, 
S. L.

Idem Valisa 81248 
Servei 
Transfer. I 
Innovació 

103 29/4/21 11 Aprovar la llicència d’explotació de la patent 
“Cepa de Lactobacillus plantarum, uso 
como probiòtico y producto bioactivo 
derivado de ella” i la signatura del contracte 
amb AIMPLAS, Asociación de 
Investigación de Materiales Plásticos y 
Comexas i l’empresa TERWICK DIELLOR 
2021, S.A. 

Idem Idem 

104 29/4/21 11 Aprovar la llicència no exclusiva d’ús de la 
metodologia “Herramienta para la escala de 
percepción de la empleabilidad 
(Employability Apraisal Scale). 
Específicamente el método de 
interpretación de los resultados y su excel 
de análisis asociado” i la signatura del 
contracte amb la Fundació LESMES 

Idem Idem 

105 29/4/21 12 Prendre coneixement de les declaracions 
d’emergència de les actuacions 
necessàries per a l’execució dels 
contractes: de l’obra d’electrificació de 
l’aulari nord del Campus de Tarongers; de 
substitució del paviment de fusta de la 
coberta de la cafeteria del Campus de 
Burjassot; de l’adquisició de la llicència de 
Blackboard col·laborate webconference; de 
l’adquisició de 100 llicències per a l’accés a 
aplicacions virtualitzades en la plataforma 
MyApps; del subministrament i 
manteniment d’equips purificadors i de 
1.765 ordinadors 

Idem Idem 

106 1/6/21 1 Aprovar l’acta de la sessió a distància del 
consell de govern de 29 d’abril de 2021 

4/6/21 Secretaria Gral 

107 1/6/21 3 Modificar la distribució de l’oferta 
d’ocupació pública de l’any 2021, relativa a 
places dels cossos docents universitaris i 
de professorat contractat doctor 

Idem Valisa 84480 
Servei RRHH 
PDI 

108 1/6/21 4 Aprovar la transformació de places per a la 
promoció del professorat durant el curs 
2021-2022 (sol·licituds de promoció del 
professorat) 

Idem Idem 

109 1/6/21 5 Aprovar la convocatòria i informar 
favorablement sobre els perfils i tribunals de 
places de professorat contractat doctor, TU 
i CU per a la promoció del professorat 
durant el curs 2021-2022 

Idem Valisa 84483 
Servei RRHH 
PDI 

110 1/6/21 6 Aprovar l’adscripció de la plaça de TU, num 
6913, d’estabilització de personal 
investigador que ha finalitzat el programa 
Ramon i Cajal i compta amb certificat I3, a 
l’àrea de coneixement de Bioquímica i 
Biologia Molecular 

3/6/21 Valisa 84456 
Servei RRHH 
PDI 

111 1/6/21 7 Informar favorablement sobre la proposta 
de perfils i tribunals de les places de 

Idem Idem 
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professorat contractat doctor i TU, per a 
l’estabilització del personal investigador 
que ha finalitzat el programa Ramon i Cajal 
i compta amb el certificat I3 

112 1/6/21 8 Aprovar, d’acord amb els criteris de revisió 
de plantilla per al curs 2021-2022, la 
transformació de les vacants generades 
amb posterioritat al Consell de Govern de 
29 d’abril de 2021 

Idem Idem 

113 1/6/21 9 Reassignar la plaça de professorat ajudant 
doctor, adscrita a l’àrea de coneixement de 
Dret Civil en el Consel de Govern de 
29/4/2021 (ACGUV 83/2021), a l’àrea de 
Química Analítica 

Idm Idem 

114 1/6/21 10 Aprovar el canvi d’adscripció de la plaça de 
professorat TU, núm. 1749, de l’àrea de 
coneixement de Química Física, adscrita 
actualment a la facultat de Farmàcia i 
ocupada pel professor Roseno Pou 
Amérigo, a la Facultat de Química 

14/6/21 Valisa 86641 
Servei RRHH 
PDI 

115 1/6/21 10 Aprovar el canvi d’adscripció de la aplaça 
de CU núm 6789, de l’àrea de coneixement 
de Química Orgànica, adscrita actualment 
a la Facultat de Química i ocupada per la 
professora Carmen Ramírez de Orellano 
Sánchez, a la Facultat de Farmàcia 

Idem Idem 

116 1/6/21 11 Informar favorablement la valoració 
definitiva dels mèrits del professorat 
sol·licitant de llicències per període sabàtic 
per al curs 2021-2022 i proposar 
l’adjudicació de 25 llicències 

Idem Idem 

117 1/6/21 12 Aprovar l’acord sobbre compliment dels 
criteris lingüístics de l’OCA del curs 2021-
2022, l’informe i l’addenda 

14-6-21 Valisa 86643 
Servei 
Estudiants 
Servei RRHH 
PDI 
Correu 
electrònic 
13:05h 
V. Estudis

118 1/6/21 13 Aprovar el canvi de denominació del SPL, 
que passa a denominar-se Servei de 
Llengües i Política Lingüística 

Idem Valisa 86654 
Sap 
SPL 
Servei RRHH 
PAS 
Correu 
electrònic 
13:05h 
V. Estudis

119 1/6/21 14 Modificar el pla d’estudis del màster 
universitari en Continguts i Formats 
Audiovisuals per la UVEG 

14/6/21 Valisa 86664 
Servei 
Estudiants 
Correu 
electrònic 
13:50h 
V. Estudis

14 Modificar el pla d’estudis del màster Idem Idem 4.6.120 1/6/21 

interuniversitari en Història de la Ciència i 
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Comunicació Científica per la Universitat 
d’Alacant, la Universitat Miguel Hernández 
d’Elx i la UVEG 

121 1/6/21 15 Aprovar l’expressió d’interés del màster 
universitari en Virologia i la composició de 
la seua CEPE 

Idem Idem  

122 1/6/21 16 Aprovar la modificació en el Registre 
d’Universitats, Centres i Títols (RUCT) del 
Centre d’impartició d’estudis de màster 
oficial, dels màsters universitaris 

15/6/21 Valisa 86755 
Servei 
Estudiants 
Correu 
electrònic 
9:23h 
V. Estudis 

123 1/6/21 17 Aprovar el Reglament per a la creació del 
Registre de Grups Consolidts d’Innovació 
Docent 

10/6/21 Valisa 86087 
V.Ocupació i 
Prog. 
Formatius 

124 1/6/21 18 Aprovar el Reglament del Comité de 
Bioseguretat de la UV 

Idem Valisa 86091 
Servei Gestió 
Investigació 

125 1/6/21 19 Informar favorablement sobre l’adscripció 
de FISABIO Oftalmologia Mèdica -FOM- 
com a institut universitari adscrit a la UV 

4/6/21 Valisa 84524 
Consell Social 
Vicegerència 

126 1/6/21 20 Modificar el Reglament d’ùs dels recursos 
relacionats amb les tecnologies de la 
informació i les comunicacions de la UV 

10/6/21 Correu 
electrònic 
13:18h 
V. Estragègia 

127 1/6/21 21 Modificar el Reglament de seguretat de la 
informació en la utilització de mitjans 
electrònics de la UV 

Idem Idem  

128 1/6/21 22 Modificar el Reglament de la Universitat de 
València per a la realització de reunions i 
l’adopció d’acords a distància per part 
d’òrgans col·lgiats de la UV 

Iidem Valisa 86137 
Rectorat  

129 1/6/21 23 Aprovar la proposta de modificació del 
Reglament de règim intern del Consell de 
Govern 

Idem Valisa 86095 
Secretaria Gral. 

130 1/6/21 24 Habilitar per a l’ús i custòdia de certificats 
electrònics del tipus d’entitat de la UV a 
Ester Alba Pagán, vicerectora de Cultura i 
Esport 

4/6/21 
 

7/6/21 

Valisa 84486 
Secretaria Gral. 
Correu 
electrònic  
14.15h. 
M.Luisa 
Vazquez 

131 1/6/21 25 Acordar que la Universitat de València. 
Estudi General forme part, com a soci 
fundador, de l’Associació Aromas 
Itinerarium Salutis  

4/6/21 Valisa 84495 
Consell Social 
V. Cultura i 
Esport 

132 1/6/21 26 Elevar al Consell Social la proposta de 
destinar el romanent de tresoreria de 
caràcter genèric per un import de 
31.589.343, 21 euros a l’increment de la 
dotació de la partica centralitzada de 
reformes i millores d’edificis i instanl·lacions 

7/6/21 Valisa 84867 
Consell Social 
Servei 
Comptabil. I 
Pressupostos 

364

Universitat de València



ACGUV Data 
sessió 

Punt 
O.D. Acord Execució 

data Destinatari 

(RAM) i de la partida d’infraestructures 
d’investigació 

133 1/6/21 27 Adherir-se a la sol·licitud de no tancament 
de l’Institut Francés de València, formulada 
per la directora del Depart. De Filologia 
Francesa i Italiana 

4/6/21 Valisa 84463 
V. 
Internacional. 
I Cooperació 

134 1/6/21 28 Aprovar, per a la seua subscripció, el 
conveni de col·laboració amb el Consorci 
per al Servei de Prevenció d’Incendis i 
Salvament de la Província de València 

9/6/21 Valisa 85804 
Gerència 
Vicegerència 

135 1/6/21 28 Aprovar, per a la seua subscripció, el 
conveni marc de col·laboració amb el 
Museo de Dinosaurios de Salas de los 
Infantes (Burgos) 

Idem Valisa 85808 
V. Cultura i
Esport

136 1/6/21 28 Aprovar, per a la seua subscripció, el 
conveni marc de col·laboració amb 
l’Associació València Capital del Disseny 

Idem Idem 

137 1/6/21 28 Aprovar, per a la seua subscripció, el 
conveni marc de col·laboració amb la 
Fundació Per Amor a l’Art de la Comunitat 
Valenciana 

Idem Idem 

138 1/6/21 28 Aprovar, per a la seua subscripció, el 
conveni específic de col·laboraoció amb la 
Universitat d’Alacant, per a la coedició de la 
Revista L’Espill 

Idem Idem 

139 1/6/21 28 Aprovar, per a la seua subscripció, el 
conveni marc de col·laboració amb 
l’Ajuntament d’Onda per a la realització de 
pràctiques externes 

Idem Valisa 85812 
V. Ocupació i
Profg.
Formatius

140 1/6/21 28 Aprovar, per a la seua subscripció, el 
conveni de cooperació educativa per a 
pràctiques acadèmiques externes amb la 
Universitat Complutense de Madrid 

Idem Idem 

141 1/6/21 28 Aprovar, per a la seua subscripció, el 
conveni de cooperació educativa per a 
pràctiques acadèmiques externes amb la 
Universidad de Salamanca 

Idem Idem 

142 1/6/21 28 Aprovar, per a la seua subscripció, el 
conveni de cooperació educativa per a 
pràctiques acadèmiques externes amb la 
Universitat Autònoma de Barcelona 

Idem Idem 

143 1/6/21 28 Aprovar, per a la seua subscripció, el 
conveni de cooperació educativa per a 
pràctiques acadèmiques externes amb la 
Fundación Científica de la Asociación 
Española contra el Cáncer (Fundación 
Científica AECC) 

Idem Idem 

144 1/6/21 28 Aprovar, per a la seua subscripció, el 
conveni amb el Instituto de Mayores y 
Servicios Sociales, a través del Centre de 
referència estatal d’atenció psicosocial a 
persones amb transtorn mental greu de 
València, per a la realització de pràctiques 
externes 

Idem Idem 

 28 Aprovar, per a la seua subscripció, el 
conveni amb la Generalitat Valenciana, a 
través de la Conselleria d’Economia 
Sostenible, Sectors Productius, Comerç i 

Idem Idem 4.6.145 1/6/21
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Treball, per a la realització de les activitats 
del Programa Campus de l’Emprenedoria 
Innovadora, any 2021 

146 1/6/21 28 Aprovar, per a la seua subscripció, el 
conveni amb la Universidad Austral de 
Chile 

10/6/21 Valisa 86073 
V. 
Internacional. I 
Cooperació 

147 176/21 28 Aprovar, per a la seua subscripció, el 
conveni amb la Universidad de Costa Rica 
(Costa Rica) 

Idem Idem  

148 1/6/21 28 Aprovar, per a la seua subscripció, el 
conveni amb la Universidad de Tolima 
(Colómbia) 

Idem Idem  

149 1/6/21 28 Aprovar, per a la seua subscripció el 
conveni marc de cooperació amb la 
Pontifícia Universidad Católica del Ecuador 
(Ecuador) 

Idem Idem 

150 1/6/21 28 Aprovar, per a la seua subscripció, el 
conveni marc amb la Fundació Carolina 

14/6/21 Valisa 86633 
V. 
Internacional. 
I Cooperació 

151 1/6/21 28 Aprovar, per a la seua subscripció, el 
conveni marc de cooperació amb la 
Universidade Federal de Minas Gerais 
(UFMG) 

Idem Valisa 86017 
V. 
Internacionali. 
I Cooperació 

152 1/6/21 28 Aprovar, per a la seua subscripció, el 
conveni de cooperació amb la Saint-
Petesburg University (Rússia) 

Idem Idem  

153 1/6/21 28 Aprovar, per a la seua subscripció, el 
Protocol d’intercanvi acadèmic i científic 
amb la Universidad Estatal de San 
Petesburgo, Federación Rusa, per als anys 
2021-2024 

Idem Idem  

154 1/6/21 28 Aprovar, per a la seua subscripció, el 
coneni marc amb la Universidad de Los 
Lagos (Chile) 

Idem Idem  

155 1/6/21 28 Aprovar, per a la seua subscripció, el 
conveni marc de cooperació amb la 
Universidad Nacional Abierta y a distancia -
UNAD- (Colómbia) 

Idem Idem  

156 1/6/21 28 Aprovar, per a la seua subscripció el 
conveni de cooperació amb la Universidad 
Nacional de Salta (Argentina) 

Idem Valisa 86024 

157 1/6/21 28 Aprovar, per a la seua subscripció, la 
renovació del conveni marc de cooperació 
amb la Universidade Federal de Santa 
Catarina -UFSC- (Brasil) 

Idem Idem  

158 1/6/21 28 Aprovar, per a la seua subscripció, el 
conveni de col·laboració amb la Generalitat 
Valenciana, a través de la Conselleria de 
Justícia, Interior i Administració Pública, per 
al desenvolupament d’activitats 
d’investigació, informació, formació i difusió 
en matèria de drets fonamentals, accés a la 
justícia, mediació assistècnia a les víctimes 
del delicte, especialment violència sobre la 

Idem Valisa 85991 
V. Igualtat 
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dona, abordades des de la perspectiva 
jurídica 

159 1/6/21 28 Aprovar, per a la seua subscripció, el 
conveni amb la Conselleria d’Innovació, 
Universitats, Ciència i Societat Digital, per 
al suport al nodo de la ICTS Nanbiosis 
(Unitat 26) 

8/6/21 Valisa 85263 
Gerència 
S. Transfer. I
Innovació

160 1/6/21 28 Aprovar, per a la seua subscripció el 
Protocol General d’Actuació amb el Centro 
de Investigaciones Energéticas, 
Medioambientales y Tecnológicas O.A, M.P 
en el camp de la tecnologia i la ciència 
d’acceleradors per a aplicacions mèdiques 

10/6/21 Valisa 86069 
Servei 
Transfer. i 
Innovació 

161 1/6/21 28 Aprovar, per a la seua subscripció, el 
conveni de col·laboració amb la Conselleria 
d’Innovació, Universitats, Ciència i Societat 
Digital, per a la realització de doctorats en 
col·laboració amb empreses 

10/6/21 Valisa 85996 
Servei 
Estudiants 
Correo 
electrònic 
9:35h 
V. Estudis

162 1/6/21 29 Aprovar la llicència no exclusiva d’ús de la 
metodologia “Herramienta para la escala de 
percepción de la empleabilidad 
(EMPLOYABILITAT APRAISAL SCALE). 
Específicamente elmétodo de 
interpretación de los resultados y su excel 
de análisis asociado” i la signatura del 
contracte amb l’Associación Llanero 
Solidario 

18/6/21 Valisa 87227 
Servei de 
Transfer. I 
Innovació 

163 1/6/21 29 Aprovar la llicència no exclusiva d’ús de la 
metodologia “Herramienta para la escala de 
percepción de la empleabilidad 
(EMPLOYABILITAT APRAISAL SCALE). 
Específicamente elmétodo de 
interpretación de los resultados y su excel 
de análisis asociado” i la signatura del 
contracte amb Connections in Mind 
Foundation 

Idem Idem 

164 1/6/21 29 Aprovar la llicència no exclusiva d’ús de la 
metodologia “Herramienta para la escala de 
percepción de la empleabilidad 
(EMPLOYABILITAT APRAISAL SCALE). 
Específicamente elmétodo de 
interpretación de los resultados y su excel 
de análisis asociado” i la signatura del 
contracte amb Illinois Department of 
Human Services, Family and Community 
Services 

Idem Idem 

165 1/6/21 30 Prendre coneixement de declaracions 
d’emergència de les actuacions 
neccesàries per a l’execució de diversos 
contractes 

Idem Valisa 87232 
V. Economia i
Infraestructures
Servei 
Contractació 

166 29/6/21 1 Aprovar l’acta del Consell de Govern d’1 de 
juny de 2021 

2/7/21 Secretaria Gral 

 Aprovar la planificació de la docència de les 
titulacions oficials de la UV en el curs 2021-
2022 

7/7/21 Valisa 88344 
Servei 
Estudiants 4.6.167 29/6/21 3
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Correu 
electrónic 
7/7/21. 10:06h 
V. Estudis 

168 29/6/21 4 Concedir comissió de serveis al prof. Jorge 
Garcés Ferrer, adscrit al dept. de Treball 
Social i Serveis Socials, com a conselleria 
d’educació a l’OCDE/UNESCO, durant el 
curs 2021-22 

Idem Valisa 89300 
Servei RRHH 
PDI 

169 29/6/21 4 Concedir comissió de serveis al prof. 
Enrique Ribeiro Soriano, adscrit al dept. de 
Direcció d’Empreses. Juan José Renau 
Piqueras per a la Universitat d’Alcalá 
d’Henares, durant el curs 2021-22 

Idem Idem  

170 29/6/21 5 Adscriure la transformació de places per a 
la promoció de cinc càtedrers d’universitat 
durant el curs 2021-2022. 

Idem Idem  

171 29/6/21 6 Aprovar la convocatòria i informar 
favorablement sobre perfils i tribunals de 
places de professorat contractat doctor, TU 
i CU, per a la promoció del professorat 
durant el curs 2021-22 

Idem Idem  

172 29/6/21 7 Aprovar la convocatòria d’una plaça de TU 
per a l’estabilització del personal 
investigador del Programa Ramon i Cajal 
amb el certificat I3 informar favorablement 
sobre el seu perfil i tribunal 

Idem Idem  

173 29/6/21 8 Aprovar la convocatòria de la dotació a 
àrees de coneixement de places de 
professorat contractat doctor i TU dins del 
programa d’estabilització de professorat 
associat, per al curs 2021-22 

Idem Valisa 89302 
Servei RRHH 
PDI 

174 29/6/21 9 Aprovar la determinació de places de 
professorat contractat doctor i TU vacants, 
adscrites a àrees de coneixement amb 
situacions greus de plantilla, que es 
convocaran a concurs, en execució de 
l’OPO 2021. Per a possibilitar l’oferta 
s’aprova la transformació de les places 
vacants 1077 i 916 en places de contractat 
doctor 

Idem Idem  

175 29/6/21 10 Aprovar que la plaça vacant 6955 de TU, 
adscrita a l’àrea d’Història i Institucions 
Econòmiques, generada amb posterioritat 
al Consell de Govern d’1 de juny, es 
transforme en plaça de professorat ajudant 
doctor 

Idem Idem  

176 29/6/21 11 Fer seu l’informe global positiu del Pla 
d’Ordenació Docent del curs 2020-2021 de 
la Comissió de Professorat amb les 
precisions, justificacions i recomanacions hi 
incloses 

Idem Idem  

177 29/6/21 12 Renovar la contractació de professorat 
emèrit i aprovar noves contractacions 

Idem Idem 

178 29/6/21 13 Aprovar el nomenament de professorat 
honorari 

Idem Idem  

179 29/6/21 14 Aprovar proposta d’assignació de 
complement autonòmic per a l’exercici 
2021, trametre a l’AVAP les relacions del 

Idem Idem  
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professorat sol·licitant del concepte de 
Mobilitat i delegar en el Vicerectorat 
d’Ordenació Acadèmica i Professorat 
l’elaboració de la proposta 

180 29/6/21 15 Aprovar el Protocol de la UV per a l’actuació 
i resposta davant l’assetjament sexual  per 
raó de sexe i altres assetjaments 
discriminatoris 

Idem Valisa89305 
V. Igualtat,
Divers. I
Sostenibilitat

181 29/6/21 16 Aprovar l’informe sobre la proposta de 
declaració de bé d’interés cultural 
immaterial de “la paella valenciana, l’art 
d’unir i compartir” 

Idem Valisa 89316 
V. Cultura i
Esport

182 29/6/21 17 Aprovar, per a la seua subscripció, el 
conveni de col·laboració amb la Generalitat 
Valenciana, a través de la Conselleria 
d’Educació, Cultura i Esport, per al 
desenvolupament d’activitats de difusió i 
transmissió de la cultura 

Idem Idem 

183 29/6/21 17 Aprovar, per a la seua subscripció, el 
conveni de col·laboració amb Acció Cultural 
del País Valencià 

Idem Correu 
electrònic 
10.16h- 7/7/21 
V. Estudis

184 29/6/21 17 Aprovar, per a la seua subscripció, el 
conveni de col·laboració amb la Generalitat 
Valenciana, a través de la Conselleria de 
Sanitat Universal i Salut Pública i el 
Consorci Hospital General  Universitari de 
València, per a la realització de pràctiques 
docents de titulacions de Ciències de la 
Salut 

Idem Idem 

185 29/6/21 17 Aprovar, per a la seua subscripció, el 
conveni de col·laboració amb la 
Universidad Externado de Colòmbia 

Idem Valisa 89345 
V. 
Internacionalit. 
I Cooperació 

186 29/6/21 17 Aprovar, per a la seua subscripció, el 
conveni de col·laboració amb la 
Universidad Nacional de Mar de Plata 
(Argentina) 

Idem Idem 

187 29/6/21 17 Aprovar, per a la seua subscripció, el 
conveni de col·laboració amb la 
Universidad Militar Nueva Granada 
(Colòmbia) 

Idem Idem 

188 29/6/21 17 Aprovar, per a la seua subscripció, el 
conveni de col·laboració amb Enseñanza e 
Investigación Superior A.C “Universidad 
Tecmilenio” (Mèxic) 

Idem Idem 

189 29/6/21 17 Aprovar, per a la seua subscripció, l’acord 
marc de col·laboració amb la Fundación 
Mujeres por África 

Idem Idem 

190 29/6/21 17 Aprovar, per a la seua subscripció, amb la 
Generalitat Valenciana, a través de 
Vicepresidència, Conselleria d’Igualtat i 
Polítiques Inclusives, per al foment 
d’activitats en matèria d’igualtat en la 
diversitat, per a l’exercici 2021 

Idem Valisa 89375 
V. igualtat,
divers. I
sostenibilitat

 
protocol general de col·laboració amb la 
Fundación Derecho i Discapacidad 

Idem Idem 4.6.191 29/6/21 17 Aprovar, per a la seua subscripció, el 
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192 29/6/21 17 Aprovar, per a la seua subscripció, el 
conveni de col·laboració amb el Banc de 
Santander, S.A. 

Idem Valisa 89384 
Gerència 
Vicegerència 

193 29/6/21 17 Aprovar, per a la seua subscripció, el 
conveni específic de col·laboració amb la 
Fundació ONCE i l’Associació INSERTA 
Empleo, per a la creació de l’Aula 
d’Emprenedoria per talent Emprén 

Idem Valisa 89392 
V. OIcupació i 
Prog. 
Formatius 

194 29/6/21 17 Aprovar, per a la seua subscripció, el 
conveni de col·laboració docent amb la 
Gerencia de Atención Integrada de 
Albacete, per a la realització de pràctiques 
acadèmiques externes 

Idem Idem  

195 29/6/21 17 Aprovar, per a la seua subscripció, el 
conveni de col·laboració amb l’Agència 
Valenciana de la Innovació, per al 
manteniment i desenvolupament d’una 
Unitat Científica d’Innovació Empresarial en 
l’IFIC de la UV 

Idem Valisa  89398 
Servei de 
Transfer. I 
Innovació 

196 29/6/21 17 Aprovar, per a la seua subscripció, el 
conveni de col·laboració amb la Generalitat 
Valenciana, a través de la Conselleria de 
Justícia, Interior i Administració Pública, per 
al desenvolupament de la càtedra 
institucional per a la Cultura de la Mediació 

Idem Idem  

197 29/6/21 17 Aprovar, per a la seua subscripció, l’acord 
de cooperació amb la Generalitat 
Valenciana, a través de la Vicepresidència 
segona i Conselleria d’Habitatge i 
Arquitectura Bioclimàtica, per a la 
realització de les activitats de la Càtedra 
d’Habitatge i Dret a la Ciutat, durant 
l’exercici 2021 

Idem Idem  

198 29/6/21 17 Aprovar, per a la seua subscripció, l’acord 
de cooperació amb la Generalitat 
Valenciana, a través de Conselleria 
d’Hisenda i Model Econòmic, per a 
contribuir a la creació de la Càtedra de 
Tributació Autonòmica, durant l’exercici 
2021 

Idem Idem  

199 29/6/21 17 Aprovar, per a la seua subscripció l’acord 
de cooperació amb la Generalitat 
Valenciana, a través de Conselleria 
d’Economia Sostenible, Sectors 
Productius, Comerç i Treball, en la Càtedra 
de Treball Autònom i Economia Social, per 
al desenvolupament d’accions de foment, 
difusió i estudi de la millora de la 
competitivitat del treball autònom a través 
del foment de les figures de l’empresa 
d’economia social, realització d’informes 
sectorials sobre treball autònom i foment de 
l’emprendiment individual i col·lectiu. Any 
2021 

Idem Idem  

200 29/6/21 18 Aprovar la llicència d’explotació i ús de la 
know-how “Conocimiento avanzado en 
ecología microbiana i biología sintética: en 
control biológico de plagas mediante la 
bacteria Bacillus Thuriengiensis; en el 
estudio desde el punto de vista ecológico 
de los microorganismos de las placas 

9/7/21 Valisa 89626 
Servei 
Transfer. I 
Innovació 
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solares y otros ambientes similares” i la 
signatura del contracte amb Darwin 
Bioprospectiing Excellence, S.L. 

201 29/6/21 18 Aprovar la llicència d’ús i explotació 
exclusiva de la patent i know-how 
“Materiales metal-orgánicos 
heterometálicos basados en Ti(IV) y sus 
aplicaciones” i la signatura del contracte 
amb la Universidad de Granada i Porous 
Materials in Action, S.L. 

Idem Idem 

202 29/6/21 19 Aprovar el reconeixement de la iniciativa 
empresarial Darwin, com a empresa de 
base tecnológica spin-off, amb participació 
del 3’02% del capital social de Darwin 
Bioprospecting Excellence i la signatura del 
conveni de suport institucional a la mateixa 

Idem Idem 

203 29/6/21 19 Aprovar el reconeixement de l’empresa 
Porous Materials in Action, S.L, com a 
empresa derivada de la investigació (spin-
off) de la UV, amb una participació del 5% 
de les participacions socials de l’empresa i 
la signatura del conveni de suport 
institucional a la mateixa 

Idem Idem 

204 29/6/21 20 Aprovar l’Oferta Púbica d’Ocupació del 
PAS de la UV per a l’any 2021 

Idem Valisa 89632 
Servei RRHH 
PAS 

205 29/6/21 21 Prendre coneixement de les declaracions 
d’emergència de les actuacions 
necessàries per a l’execució de contractes 

Idem Valisa 89672 
V.Economia
Vicegerència

206 23/7/21 1 Aprovar l’acta del Consell de Govern de 29 
de juny de 2021 

26/7/21 Secretaria Gral. 

207 23/7/21 3 Concedir pròrroga de comissió de serveis al 
prof. Julio Jorge Fernández Garrido, adscrit 
al Dpt. d’Infermeria per a la Conselleria de 
Sanitat Universal i Salut Pública 

27/7/21 Valisa 91694 
Servei 
RRHHPDI 

208 23/7/21 4 Adscriure lesplaces TU 6914 i 6915 a les 
àrees de coneixement de Química 
Inorgànicai Genètica, respectivament per a 
l'estabilització del personal investigador del 
Programa Ramon i Cajal, amb certificat I3 

Idem Idem 

209 23/7/21 5 Aprovar la convocatòria i informar 
favorablement sobre el perfil i tribunal de les 
places TU 6914 i 6915, adscrites a les 
àrees de coneixement de Química 
Inorgànica i Genètica, respectivament, per 
a l’estabilització de personal investigador 
del Programa Ramon i Cajal amb certificat 
I3 

Idem Idem 

210 23/7/21 6 Aprovaor la transformació de la plaça 5138 
de TU, adscrita al Dpt. De Fisiologia en 
plaça de catedràtic/a d’universitat 

Idem Idem 

211 23/7/21 7 Aprovar la convocatòria i informar 
favorablement sobre el perfil i tribunal de la 
plaça 2125 de CU 

Idem Idem 

 Concedir venia docendi per a impartir 
docència als centres adscrits Florida 
Universitària i EDEM, a professorat 

Idem Idem 4.6.212 23/7/21 8
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213 23/7/21 9 Aprovar el nomenament del prof Alfredo 
Segura García del Rio, del Dept. de Física 
Aplicada i Electromagnetisme, com a 
professorat honorari de la UV 

Idem Idem  

214 23/7/21 10 Aprovar el calendari de processos de gestió 
acadèmica gestionats pel Servei 
d’Estudiants, durant el curs 2021-2022 

28/7/21 Valisa 91911 
Servei 
Estudiants 
c/elect. 10.48h 
V.Estudis 

215 23/7/21 10 Aprovar el calendari de processos de gestió 
acadèmica i administrativa gestionats pel 
Servei de RRHH PDI, durant el curs 2021-
2022 

27/7/21 Valisa 91894 
Servei RRHH 
PDI 

216 23/7/21 11 Aprovar propostes d’activitats de 
reconeixement de crèdits per participació 
universitària, curs 2021-2022 

28/7/21 Valisa 91911 
Servei 
Estudiants 
c/elect. 10.48h 
V.Estudis 

217 23/7/21 12 Modificar el pla d’estudis del grau de 
Turisme, per tal d’extingir la seua impartició 
en el centre adscrit de la UV, Florida 
Universitària, a partir del curs 2022-2023 

Idem Valiija 92079 
Servei 
Estudiants 

218 23/7/21 12 Modificar el pla d’estudis del màster en 
Pensament Filosòfic Contemporani 

Idem Valisa 91941 
c/elec. 12,25h 
V. Estudis 

219 23/7/21 13 Aprovar el pla d’estudis del màster en 
Virologia 

Idem Valisa 92031 
c/elec.8,54h 
V. Estudis 

220 
 
 
 
 

220bis 

23/7/21 
 
 
 
 

23/7/21 

14 
 
 
 
 

14 

Aprovar les expressions d’interès de les 
noves titulacions de màster oficial:  màster 
interuniversitari en Tecnologies Quantiques 
amb el prof. Armando Pérez com a 
representant institucional en la CEPE 
Idem M.interuniversitari en Química 
Sanitària, la Universitat coordinadora de la 
qual és la universidad de Barcelona 

30/7/21 Valisa 92334 
c/elec.13,07h 
V. Estudis 

221 
 
 

221bis 

23/7/21 
 
 

23/7/21 

14 
 
 

14 

Aprovar les expressions d’interès de les 
noves titulacions de master oficial: MU en 
Llengua i Cultura Catalanes:aplicacions i 
recerca i la CEPE 
Idem MU en Societat Digital i CEPE 

Idem Idem  

222 23/7/21 15 Aprovar les noves propostes de títols propis 
per al curs 2021-2022: Master propli en 
Cirurgia, Robòtica i Endoscòpica Avançada 
i Certificat univ. En Comerç, Cuina i Dieta 
Mediterrània en Productes de Pesca i 
Aqüicultura 

27/7/21 Valisa 91714 
Servei 
Estudiants 

223 23/7/21 16 Concedir premi extraordinari de doctorat, 
curs 2020-2021 a doctores i doctors 

29/7/21 Valisa 92040 
Servei 
Estudiants 

224 23/7/21 17 Modificar l’acord del consell de govern 
156/2018, de 10 de juliol pel qual s’estableix 
la Taula d’Equivalències d’Acreditació de 
Llengües L2 de la UV 

29/7/21 Valisa 92033 
Servei de 
Llengues i Pol. 
Linguüística 
c/elec 30/7/21 
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11,04h 
Gemma 
Albacar 

225 23/7/21 18 Modificar el preàmbul, l’art. 2.1 del títol 
primer i l’art. 24 del RRI de la Facultat 
d’Economia 

Idem Valijia 92034 
Fac.Economia 
Sec. Gral. 

226 23/7/21 18bis Acordar la participació de la UV com a 
patró, en la Fundació de la Comunitat 
Valenciana Element Valencia 

27/7/21 Valisa 91689 
Gerencia 
Consell Social 

227 23/7/21 19 Aprovar la llicència d’explotació exclusiva 
de la know-how Producto antifúngico 
basado en la cepa de Lactobacillus 
plantarum para su aplicación en hortícolas i 
la  signatura del contracte amb l’empresa 
Biologica Nature, S.L.U 

29/7/21 Valisa 92067 
Servei 
Transferència i 
Innov 

228 23/7/21 19 Aprovar la llicència d’explotació exclusiva 
de la patent i know-how Mass espctrometry-
based methods for the detection of 
circulatinig histones H3 y H2B in plasma 
from sepsis of septics shock   (SS) patients 
I la signatura del contracte amb CIBER, 
INCLIVA I EPIDISEASE, S.L 

Idem Idem 

229 23/7/21 19 Aprovar la llicència  d’explotació no 
exclusiva de la tecnologia Microorganismos 
de la CECT-UVEG i la signatura del 
contracte amb l’empresa CUBIQ FOODS, 
S.L.

30/7/21 Valisa 92327 
Servei Transf. I 
Innovació 

230 23/7/21 20 Aprovar per a la seua subscripció el conveni 
amb l’Agència Valenciana de la Innovació, 
peral manteniment i desenvolupament 
d’una unitat  cientifica d’innovació 
empresarial en l’ICMOL 

29/7/21 Valisa 92071 
Servei 
Transfer. I 
Innovació 

231 23/7/121 20 Aprovar, per a la seua subscripció el 
conveni de col·laboració amb l’Autoritat 
Portuària de València, per al 
desenvolupament de la Càtedra 
ValenciaPort d’Economia Portuària 

Idem Idem 

232 23/7/21 20 Adaptar la càtedera de Filosofia i 
Ciutadania Josep Lluis Blasco Estelles al 
nou Reglament per a la creació de càtedres 
de la UV, en el marc de la renovació, 
mitjançant Resolució del Rectorat de 23-7-
21 

30/7/21 Valisa 92330 
Servei Transfer 
I Innovacio 

233 23/7/21 20 Aprovar, per a la seua subscripció, el 
protocol general d’actuació amb AIMPLAS 

29/7/21 Valisa 92071 
Servei Transfer 
i Innovació 

234 23/7/21 20 Aprovar, per a la seua subscripció, el 
protocol general d’actuació amb la IHAN, 
per a la protecció i reconeixement de la 
lactància materna 

Idem Valisa 92062 
V. Igualtat

235 23/7/21 20 Aprovar, per a la seua subscripció, el 
conveni de col·laboració amb l’Ajuntament 
de València a través de la Delegació 
d’Acció Cultural, per a la realització del 
Programa Arts in Progress en la ciutat de 
València 

Idem Valisa 92048 
V. Cultura i
Esport

20 Aprovar, per a la seua subscripció, el 
conveni de col·laboració amb l’Ajuntament 

Idem Idem 4.6.236 23/7/21 
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de Villar de l’Arzobispo amb la finalitat de 
col·laborara en el premi de poesia César 
Simón 

237 23/7/21 20 Aprovar, per a la seua subscripció, el 
conveni de cooperació educativa amb la 
Diputació de València per a la realització de 
pràctiques acadèmiques externes 

Idem Valisa 92053 
V. Ocupació i 
Pr. Formatius 

238 23/7/21 20 Aprovar, per a la seua subscripció, el 
conveni de cooperació docent amb el 
Col·legi Graduats Socials, per a la 
realització de pràctiques acadèmiques 
externes 

Idem Idem  

239 5/10/21 1 Aprovar l’acta del Consell de Govern de 23 
de juliol de 2021 

7/10/21 Secretaria Gral. 

240 5/10/21 3 Aprovar el Reglament de premis 
extraordinaris de doctorat 

Idem Valisa 98506 
Servei 
Estudiants 

241 5/10/21 4 Aprovar l’extinció del programa de doctorat 
en Mobilitat Humana, per la Universitat de 
València 

Idem Idem  

242 5/10/21 4 Aprovar l’extinció del programa de doctorat 
en Psicologia i Psicopatologia perinatal i 
Infantil, per la Universitat de València 

Idem Idem 

243 5/10/21 4 Aprovar l’extinció del programa de doctorat 
en Processos d’Envelliment: Estratègies 
Sociosanitàries, per la Universitat de 
València 

Idem Idem  

244 5/10/21 5 Aprovar la modificació del pla d’estudis del 
màster universitari en Estudis Anglesos 
Avançats (MAES) 

Idem c/elec.7/10/21 
V.Estudis 
14’22h. 
Valisa 98502 
Servei 
Estudiants 

245 5/10/21 6 Concedir venia docendi a professorat per a 
impaertir docència en centres adscrits a la 
UV(Florida Univ., EDEM i Escola 
d’Infermeria), durant el curs 2021-2022 

14/10/21 Valisa 99198 
Servei RRHH 
PDI 

246 5/10/21 7 Acordar la participació de la UV en la 
Fundació de la Comunitat Valenciana 
Escola de Postgrau i Xarxa de Centres 
d’Investigació en Intel·ligència Artificial 
(ValGRAI) 

7/10/21 Valisa 98490 
Consell Social 

247 5/10/21 8 Aprovar la llicència d’ús i explotació no 
exclusiva de la metodologia “Herramienta 
para la escala de percepción de la 
empleabilidad (Employability Apraisal Scale 
Tool (AES), específicamente el método de 
interpretación de los resultados y su excel 
de análisis asociado” i la signatura del 
contracte entre la UV i l’empresa Cáritas 
Arquidiocesana de Braga Foundation 

14/10/21 Valisa 96200 
Servei 
Transfer. I 
Innovació 

248 5/10/21 8 Aprovar la llicència d’ús i explotació 
exclusiva del resultat “Datos de la 
microbiota intestinas de muestras en 
mexicanos” i la signatura del contracte 
entre la UV, la Fundació per al Foment de 
la Investigació Sanitària i Biomèdica de la 
Comunitat Valenciana, la Agencia Estatal 

Idem Idem  
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Superior Consejo Superior de 
Investigaciones Científicas, MP, el Centro 
de Investigación y Asistencia en Tecnologia 
y Diseño del Estado de Jalisco, A.C 
(CIATEJ, A.C) i el Grupo MaBiosis, S.A. 

249 5/10/21 8 Aprovar la llicència d’ús i explotació de la 
patent “Cepa de Lactobacillus plantarum, 
uso como probiótico y producto bioactivo 
derivado de ella” i la signatura del contracte 
entre la UV i l’empresa AIMPLAS 
Asociación de Investigación de materiales 
plásticos y conexas i l’empresa Terwick 
Diellor, S. A. 

Idem Idem  

250 5/10/21 8 Aprovar la llicència d’ús i explotació de la 
patent “Cepa de Lactobacillus plantarum, 
uso como probiótico y producto bioactivo 
derivado de ella” i la signatura del contracte 
entre la UV i l’empresa Terwick Diellor, S.A. 

Idem Idem  

251 5/10/21 9 Aprovar la proposta de modificació de  la 
RLT 2/2021 de PAS 

7/10/21 Valisa 98488 
Consell Social 
Servei RRHH 
PAS 

252 5/10/21 10 Aprovar, per a la seua subscripció, el 
conveni de col·laboració educativa entre la 
Universitat de València. Estudi General i 
l’Entitat de Dret Públic Salut San Joan de 
Reus-Baix Camp, per al desenvolupament 
de programes de pràctiques externes 

14/10/21 Valisa 99203 
V. Ocupació i 
Prog. Format. 

253 5/10/21 10 Aprovar, per a la seua subscripció, el 
conveni marc de pràctiques externes entre 
la Universitat de València. Estudi General i 
el Grup Accenture, S.L 

Idem Idem  

254 5/10/21 10 Aprovar, per a la seua subscripció, el 
conveni entre la Universitat de València. 
Estudi General i l’Instituto de Mayores y 
Servicios Sociales, a través del Centro de 
referencia estatal de Salamanca, de 
atención a personas con enfermedad de 
Alzheimer y otras demencias, per a la 
realització de pràctiques externes 

Idem Idem  

255 5/10/21 10 Aprovar, per a la seua subscripció, el 
conveni entre la Universidad de Clagliari 
(Unica, Italia) i Universitat de València. 
Estudi General 

Idem Valisa 99204 
V. 
Internacional. I 
Cooperació 

256 5/10/21 10 Aprovar, per a la seua subscripció, el 
conveni marc entre la Universidad de San 
Carlos de Guatemala i la Universitat de 
València. Estudi General 

Idem Idem  

257 5/10/21 10 Aprovar, per a la seua subscripció, el 
conveni entre la Universidad del Cauca 
(Colómbia) i la Universitat de València. 
Estudi General 

Idem Idem  

258 5/10/21 10 Aprovar, per a la seua subscripció, el 
conveni de col·laboració entre la Generalitat 
Valenciana i la Universitat de València. 
Estudi General, per al finançament 
d’accions de foment i implementació de 
l’agenda 2030 i dels ODS 

Idem Idem  
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259 5/10/21 10 Aprovar, per a la seua subscripció, el 
conveni de col·laboració entre la Universitat 
de València. Estudi General i l’Ajuntament 
de València per a engegar el Centre 
Valencià d’Estudis i Conservació del 
Patrimoni del Còmic 

Idem Valisa 99205 
V. Cultura i 
Esport 

260 5/10/21 10 Aprovar, per a la seua subscripció, el 
Protocol General d’Actuació entre la 
Universitat de València. Estudi General i 
QuirónSalud 

Idem Idem  
Correu elect. 
13h. 
V.Investigació 

261 5/10/21 10 Aprovar, per a la seua subscripció, el 
Protocol General d’Actuació entre la 
Universitat de València. Estudi General i la 
Real Academia de Ciencias Económicas y 
Financieras de España 

Idem Idem  

262 5/10/21 10 Aprovar, per a la seua subscripció, el 
conveni singular de cooperació educativa 
entre la Conselleria d’Educació, Cultura i 
Esport de la Generalitat Valenciana i la 
Universitat de València. Estudi General, en 
matèria de pràctiques acadèmiques 
curriculars del màster universitari en 
Professor o professora d’Educació 
Secundària 

Idem Correu 
elec.12’53h. 
V. Estudis i Pol. 
Lingüística 

263 5/10/21 10 Aprovar, per a la seua subscripció, la 
modificació del contracte patrimonial de 24 
de gener de 2018, de constitució gratuïta 
d’un dret de superfície entre la Tresoreria 
General de la Seguretat Social, l’Institut 
Nacional de Gestió Sanitària i la Universitat 
de València. Estudi General, per a 
l’execució del Protocol subscrit el 19 d’abril 
de 2016, entre aquesta i el Ministeri de 
Sanitat, Serveis Socials i Igualtat (avui 
Ministeri de Sanitat), en relació a 
l’articulació de la constitució gratuïta d’un 
dret de superfície en una parcel·la, propietat 
de la Universitat de València, per a la 
construcció de les dependències del Centre 
Nacional de Dosimetria 

Idem Valisa 99215 
V. Economia i 
Infraestructures 

264 5/10/21 10 Aprovar, per a la seua subscripció, el 
conveni de col·laboració entre la Universitat 
de València, la Universitat d’Alacant, la 
Universitat Jaume I, la Universitat 
Politècnica de València i la Universitat 
Miguel Hernández per a la licitació conjunta 
per a la contractació d’una plataforma de 
gestió de documents i arxiu electrònic per 
als arxius de les universitats esmentades 

7/10/21 Valisa 98533 
Consell Social 

265 5/10/21 11 Prendre coneixement de les declaracions 
d’emergència de les actuacions 
necessàries per a l’execució de les 
contractacions del servei d’informació 
d’accessos als campus de la Universitat de 
València i del reforçament dels serveis de 
neteja als campus de la Universitat de 
València 

19/10/21 Valisa 99767 
V.Economia 
Vicegerència 
Coordinació  

266 9/11/21 1 Aprovar l’acta del consell de govern de 
5/10/21 amb una modificació 

15/11/21 Secretaria Gral.  
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267 9/11/21 3 Aprovar els Criteris per a l’elaboració de 
l’oferta dels ensenyaments oficials de grau 
i màster per al curs 2022-2023 

15/11/21 Valisa104598 
Servei RRHH 
PDI 

268 9/11/21 4 Informar favorablement sobre perfils i 
tribunals de places TU am càrrec a l’OPO 
2021 (places vacants en àrees de 
coneixement amb situacions estructurals 
greus i places dotades dins del Programa 
d’Estabilització de professorat associat) 

Idem Idem 

269 9/11/21 5 Informar favorablement sobre perfils i 
tribunals de places de professorat 
contractat doctor amb càrrec a les OPO 
2019, 2020 i 2021 (places vacants en àrees 
de coneixement  amb situaciones 
estructurals greus i places dotades dins del 
Programa d’estabilització de professorat 
associat) 

Idem Idem 

270 9/11/21 6 Informar favorablement la concessió de 
comissió de serveis a la prof. Consuelo 
Ramón Chornet,  adscrita al dept. de Dret 
Internacional ‘Adolfo Miaja de la Muela’, per 
a prestar serveis a l’Assessoria Jurídica 
Internacional del Ministerio de Asuntos 
Exteriores, Unión Europea y Cooperación, 
des de l’1 d’octubre de 2021 

Idem Idem 

271 9/11/21 6 Informar favorablement la concessió de 
comissió de serveis a la prof. Pilar Pozo 
Serrano,  adscrita al dept. de Dret 
Internacional ‘Adolfo Miaja de la Muela’, per 
a prestar serveis a l’Assessoria Jurídica 
Internacional del Ministerio de Asuntos 
Exteriores, Unión Europea y Cooperación, 
des de l’1 d’octubre de 2021 

Idem Idem 

272 9/11/21 7 Aprovar el canvi d’adscripció de la plaça de 
TEU de l’àrea de coneixement de 
Sociologia, adscrita actualment a la 
Facultat de Ciències Socials i ocupada pel 
professor Juan Ramon Martínez Morales, a 
la Facultat de Magisteri 

Idem Idem 

273 9/11/21 8 Apovar el Reglament de títols propis i 
programes de formació continua de la 
Universitat de València  

Idem Valisa 104616 
Servei 
Estudiants 
c/elec.16,41h 
15/11/21. 
V. Estudis

274 9/11/21 9 Aprovar proposta de modificació del pla 
d’estudis de graduat/da en Intel·ligència 
Analítica de Negocis (BIA) de la UV  

Idem Valisa 104824 
Servei 
Estudiants 

275 9/11/21 9 Aprovar proposta de modificació del pla 
d’estudis del màster universitari en Creació 
i Gestió d’Empreses Innovadores de la UV 

Idem Idem 

276 9/11/21 9 Aprovar proposta de modificació del pla 
d’estudis del màster universitari en 
Psicologia General Sanitària de la UV 

Idem Valisa 105878 
Servei 
Estudiants 

  Elegir Antonio Merelles Tormo, degà de la 
Fac. d’Infermeria i Podologia, com a vocal 
de la Comissió de Garanties enfront 
l’assetjament de la UV 

Idem Valisa 104600 
V. Igualtat, Div.
I Sostenibilitat4.6.277 9/11/21 10
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278 9/11/21 11 Aprovar aportació de 500.000 euros al Pla 
de Pensions l’any 2021del PDI i PAS 

Idem Valisa 104605 
Gerència 

279 9/11/21 12 Modificar l’ACGUV 178/2018 de 10 de juliol, 
per a complementar les percepcions, 
durant la incapacitat temporal. Tindrà 
efectes econòmics d’1 de desembre de 
2021 

Idem Idem  

280 9/11/21 13 Modificar la normativa sobre formació i 
funcionament de les borses de treball de les 
diverses escales i categories professionals 
del PAS 

Idem Valisa 106337 
Servei RRHH 
PAS 

281 9/11/21 13bis Acordar proposta de desafectació d’una 
subparcel·la de la finca registral 68.762, 
ubicada en el Campus de Blasco Ibáñez i 
elevar aquesta al Consell Social de la UV 
per a la seua autorització 

Idem 
 
 

23/11/21 

Valisa104609 
V. Economia i 
Infraestructures 
Valisa 106028 
Consell Social 

282 9/11/21 14 Aprovar, per a la seua subscripció, el 
conveni de col·laboració amb la Universitat 
d’Alacant i la Universitat Miguel Hernández 
d’Elx, per a la licitació conjunta per a 
contractació de subministrament d’energia 
elèctrica i gas natural per a les instal·lacions 
de la UV, UA i UMH 

25/11/21 Valisa 106341 
V. Economia i 
Infraestructures 

283 9/11/21 14 Aprovar, per a la seua subscripció, el 
conveni marc de col·laboració amb 
l’Ajuntament d’Aras de los Olmos 

Idem Valisa 106343 
V. Proj.Territori 
i Societat 

284 9/11/21 14 Aprovar, per a la seua subscripció, el 
conveni de col·laboració amb el OA 
Fundació Esportiva Municipal de València 
en el programa Voluntariat Esportiu de la 
Ciutat de València 

Idem Valisa 106345 
V. Cultura i 
Esport 

285 9/11/21 14 Aprovar, per a la seua subscripció, el 
protocol general d’actuació amb la 
Conselleria de Participació, Transparència, 
Cooperació i Qualitat Democràtica 

Idem Valisa 106349 
V. Innov. Transf 
Servei 
Transfer. i 
Innovació 

286 9/11/21 14 Aprovar, per a la seua subscripció, el 
conveni marc de pràctiquex acadèmiques 
externes amb la Federació Valenciana 
d’Associacions de Familiars i Amics de 
Persones amb Alzheimer (FEVAFA) 

Idem Valisa 10350 
V. Ocupació i 
Prog. 
Formatius 

287 13/12/21 1 Aprovar l’acta del consell de govern de 
9/11/2021 

16/12/21 Secretaria Gral. 

288 13/12/21 3 Convocar eleccions a rector/a i determinar 
la data de l’elecció per a l’1 de març de 2022 

14/12/21 Valisa 109060 
Rectorat 
Junta Electoral 

289 13/12/21 4 Proposar al Claustre per a renovació parcial 
de Comissió de Reclamacions, l’elecció de: 
Concepción López Ginés CU de Patologia i 
d’Enric Valor i Micó, CU de Física de la 
Terra i Termodinàmica 

Idem Valisa 109601 
Claustre 
Servei RRHH 
PDI 

290 13/12/21 5 Autoritzar la gerència al pagament, en 
concepte de bestreta, mensual i a partir de 
gener de 2022, les retribucions addicionals 
de l’any 2022. 

17/12/21 Valisa 109768 
Servei RRHH 
PDI 
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291 13/12/21 6 Aprovar els Criteris per a l’adscripció i 
convocatòria de places destinades a 
l’estabilització del personal investigador del 
Programa Ramon i Cajal i d’altres 
programes d’investigació d’excel·lència 
amb certificat I3 

Idem Idem  

292 13/12/21 7 Aprovar la proposta de modificació de l’art. 
14.2 del Reglament de Permisos, 
Llicències, Vacances i Situacions 
Administratives de PDI 

Idem Idem 

293 13/12/21 8 Adscriure la plaça núm. 6858 de 
professorat contractat doctor a l’àrea de 
coneixement de Bioquímica i Biologia 
Molecular, per a l’estabilització de personal 
investigador del Progrma Ramon i Cajal 
amb certificat I3 

Idem Idem  

294 13/12/21 10 Concedir venia docendi a professorat per a 
impartir docència en el centre adscrit 
Florida Universitària, durant el curs 
acadèmic 2021-2022 

Idem Idem 

295 13/12/21 11 Aprovar el programa de doble titulació de 
grau en Química-Enginyeria Química 

Idem Valisa 109778 
V. Estudis 
Servei 
Estudiants 

296 13/12/21 12 Concedir premi extraordinari de grau 
corresponent al curs 2020-2021, als titulats 
i titulades de la UV 

Idem Idem  

297 13/12/21 12 Concedir premi extraordinari de màster, 
curs 2020-21 als titulats i titulades de la UV 

Idem Idem 

298 13/12/21 13 Aprovar l’inici del procediment d’extinció del 
màster universitari en Innovació i 
Desenvolupament de Projectes de Negoci, 
per la UV (codi RUCT 4310622) 

Idem Valisa 109797 
Consell Social 
V. Estudis 
Servei 
Estudiants 

299 13/12/21 14 Aprovar la convocatòria de premis 
extraordinaris de doctorat per al curs 2021-
22 

Idem Valisa 109783 
Servei 
Estudiants 

300 13/12/21 15 Aprovar el projecte de pressupost de la UV 
per al 2022 

14/12/21 Valisas  
109065 i 
109459 
Gerència 
Consell Social 
Sesrvei 
Comptabilitat 

301 13/12/21 16 Aprovar el projecte de reglament 
d’execució pressupostària 2022 

Idem Idem  

302 13/12/21 17 Aprovar l’addenda al calendari general per 
a l’any 2022 

17/12/21 Valisa 109807 
Servei RRHH 
PAS 

303 13/12/21 18 Aprovar el full de ruta de la UV sobre les 
mesures d’integritat pública, la prevenció i 
la lluita contra el frau, la corrupció i els 
conflictes d’interés 

Idem Valisa 109810 
Gerència 
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304 13/12/21 19 Modificar els arts.10.a) i 19è del Reglament 
de règim intern de l’Institut Universitari de 
Creativitat i Innovacions Educatives 

Idem Valisa 109843 
IU Creativitat i 
Innov.Educativ
es 

305 13/12/21 19bis Autoritzar la presentació de candidatures al 
Cnonsell Assessor de Mediació de la 
Comunitat Valenciana i designar a: Silvia 
Barona Vila, Raquel Guillén Catalán i 
Vicenta Cervelló Donderis 

idem GVRTE/2021/3
192379 
Conselleria de 
Justícia, 
Interior i 
Admon. Pública 

306 13/12/21 20 Modificar les Normes de prèstec a domicili 
per a totes les biblioteques de la UV, 
aprovades pel consell de govern de 7 
d’octubre de 2020 (ACGUV 142/2020) 

20/12/21 Valisa 110029 
V.Investigació 

307 13/12/21 21 Aprovació la llicència d’ús i explotació 
exclusiva de la patent “Biosensor y 
virusómetro de detección de patógenos en 
aire y en muestras líquidas” i la signatura 
del contracte amb l’empresa Open Media 
Solutions, S.L:  

17/12/21 Valisa 109883 
Servei 
Transfer. I 
Innovació 

308 13/12/21 21 Aprovar la llicència d’ús i explotació de la 
metodologia “Versión portuguesa del 
Cuestionario para la Evaluación del 
Síndrome de Quemarse por el Trabajo 
(CESQT)” i la signatura del contracte amb 
la Universidad do Porto i l’editora Hogrefe, 
Lda i Hugo Miguel Figueiredo de 
Malgalhaes Peres Ferraz 

20/12/21 Valisa 110040 
Servei Transfer 
i Innovació 

309 13/12/21 22 Aprovar, per a la seua subscripció, el 
conveni de col·laboració amb la Nueva 
Galimplant, S.L.U 

Idem Valisa 110034 
V. Innovació i 
Transfer. 

310 13/12/21 22 Aprovar, per a la seua subscripció, el 
conveni marc de col·laboració amb la Univ. 
de Zaragoza, Univ. de Valladolid, UJI, Univ. 
de Burgos, univ. de Castilla-La Mancha, 
Univ de Alcalá de Henarés, Univ. Nacional 
de Educación a Distancia, UPV i Univ. La 
Rioja, per al desenvolupament social, 
econòmic i cultural dels territoris de la 
serrania celtibèrica 

Idem Valisa 109982 

311 13/12/21 22 Aprovar, per a la seua subscripció, el 
conveni amb l’organisme autònom Agencia 
Nacional de Evaluación de la Calidad y 
Acreditación per a l’avaluació de l’activitat 
investigadora de personal docent i 
investigador contractat. 

Idem Valisa 109988 
Servei RRHH 
PDI 

312 13/12/21 22 Aprovar, per a la seua subscripció, la 
renovació del conveni de col·laboració amb  
California State University San Marcos 
(United States of America) 

Idem Valisa  109997 
V. 
Internacionalit. 
I Cooperació 

313 13/12/21 22 Aprovar, per a la seua subscripció la 
renovació del conveni de col·laboració amb 
la Universidade de Fundaçao Universidade 
Regional de Blumeneau-Furb (Brasil) 

Idem Idem  

314 13/12/21 22 Aprovar, per a la seua subscripció, el 
conveni marc de col·laboració amb 
l’Acadèmia Diplomàtica de Perú Javier 
Pérez de Cuellar 

Idem Idem  
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315 13/12/21 22 Aprovar, per a la seua subscripció el 
conveni marc de col·laboració amb la 
Universidad Mayor de San Simón (Bolivia). 

Idem Idem  

316 13/12/21 22 Aprovar, per a la seua subscripció, el 
conveni marc de col·laboració amb la 
Universidad Nacional Micaela Bastidas de 
Apurimac (Perú) 

Idem Idem  

317 13/12/21 22 Aprovar, per a la seua subscripció,la 
renovació del conveni marc de col·laboració 
amb la Fundación Universidad de Las 
Américas Publa (México) 

Idem Valisa 110009 
V. 
Internacional. 
I Cooperació 

318 13/12/21 22 Aprovar, per a la seua subscripció, el 
conveni marc de col·laboració amb la 
Universidad Torcuato di tella (Argentina) 

Idem Idem  

319 13/12/21 22 Aprovar, per a la seua subscripció, la 
renovació del conveni de col·laboració amb 
la Universidad Verocruzana (México) 

Idem Idem  

320 13/12/21 22 Aprovar, per a la seua subscripció, el 
conveni de cooperació amb la ONG Visió 
Sense Fronteres 

Idem Idem  

321 13/12/21 22 Aprovar, per a la seua subscripció, el 
conveni marc de cooperació amb la 
Universidad Nacional de Cuyo, República 
Argentina 

Idem Idem  

322 13/12/21 22 Aprovar, per a la seua subscripció, el 
conveni de col·laboració amb la Generalitat 
Valenciana per a a realització d’accions 
formatives, adreçades al col·lectiu de 
persones majors de 55 anys 

Idem Valisa 110018 
V. Cultura i 
Esport 
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