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Pla Operatiu de la Universitat de València 2019

Pla Operatiu d'ensenyament 2019

Objectius institucionals:

Objectius estratègics:

ASSEGURAR I ENFORTIR LA NOSTRA CAPACITAT D'ATRACCIÓ DE NOU ESTUDIANTAT DE 
GRAU I POSTGRAU.

1

OFERIR UN ENSENYAMENT DE QUALITAT.2

Potenciar el reconeixement extern de la qualitat dels nostres títols i 

centres

Objectiu de Qualitat

QuE01Q

 Coordinador Responsable Fase operativa     Línia d'actuació estratègica
Estudi Aval.Implant.

Potenciar el prestigi i reconeixement internacional de 
la qualitat i excel·lència de les nostres titulacions.

0 2 21 Vicerectorat d'Estratègia, 
Qualitat i Tecnologies de la 

Informació

Unitat de Qualitat

Dissenyar e implantar un sistema de garantia de la 
qualitat per als doctorats.

0 2 22 Vicerectorat d'Estratègia, 
Qualitat i Tecnologies de la 

Informació

Unitat de Qualitat

Potenciar la certificació AUDIT dels sistemes de 
garantia de la qualitat dels centres de la UV.

0 2 23 Vicerectorat d'Estratègia, 
Qualitat i Tecnologies de la 

Informació

Unitat de Qualitat

Desenvolupar un sistema d'avaluació integral de la 
qualitat docent.

0 2 24 Vicerectorat d'Estratègia, 
Qualitat i Tecnologies de la 

Informació

Unitat de Qualitat

Simplificar i agilitzar els sistemes d'assegurament de 
qualitat intern i externs actualment vigents.

0 2 25 Vicerectorat d'Estratègia, 
Qualitat i Tecnologies de la 

Informació

Unitat de Qualitat

Millorar la satisfacció de l'estudiantat amb l'experiència universitària que 

ofereix la UV

Objectiu de Qualitat

QuE02Q

 Coordinador Responsable Fase operativa     Línia d'actuació estratègica
Estudi Aval.Implant.

Desenvolupar un sistema que permeta conèixer les 
necessitats de l'estudiantat i gestionar els serveis i 
recursos que milloren la satisfacció de l'experiència 
universitària.

0 2 21 Vicerectorat d'Estudis i 
Política Lingüística

Servei d'Informació i 
Dinamització dels 
Estudiants (SeDI)
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Facilitar una orientació integral a l'estudiantat a nivell vocacional, 

profesional i acadèmic, tot potenciant la seua ocupabilitat futura

Objectiu de 

Responsabilitat social

RsE01

R

 Coordinador Responsable Fase operativa     Línia d'actuació estratègica
Estudi Aval.Implant.

Potenciar les accions de la Universitat en els nivells 
educatius no universitaris.

0 0 21 Vicerectorat d'Estudis i 
Política Lingüística

Servei d'Informació i 
Dinamització dels 
Estudiants (SeDI)

Dissenyar un pla d'acció a mida de cada titulació per a 
la reducció de la taxa d'abandó.

2 2 22 Vicerectorat d'Estudis i 
Política Lingüística

Servei d'Informació i 
Dinamització dels 
Estudiants (SeDI)

Potenciar la vinculació de l'estudiantat amb la UV. 0 2 23 Vicerectorat d'Estudis i 
Política Lingüística

Servei d'Informació i 
Dinamització dels 
Estudiants (SeDI)

Impulsar la creació de dobles titulacions. 0 2 24 Vicerectorat d'Estudis i 
Política Lingüística

Servei d'Estudiants

Desenvolupar el multilingüisme en el si de la comunitat UV, tot 

potenciant la nostra llengua

Objectiu de 

Responsabilitat social

RsE02

R

 Coordinador Responsable Fase operativa     Línia d'actuació estratègica
Estudi Aval.Implant.

Potenciar la capacitat de la Universitat d'incrementar 
la seua oferta acadèmica en anglès.

0 2 21 Vicerectorat d'Estudis i 
Política Lingüística

Servei de Política 
Lingüística

Potenciar la competència de PDI i PAS en les dues 
llengües oficials.

0 2 22 Vicerectorat d'Estudis i 
Política Lingüística

Servei de Política 
Lingüística

Potenciar la dimensió internacional de les nostres titulacionsObjectiu 

d'Internacionalització

ItE01

I

 Coordinador Responsable Fase operativa     Línia d'actuació estratègica
Estudi Aval.Implant.

Desenvolupar un pla de formació no reglada per a 
estudiantat estranger.

0 2 21 Vicerectorat 
d'Internacionalització i 

Cooperació

Servei de Relacions 
Internacionals i 

Cooperació

Potenciar l'atracció d'estudiantat estranger en estudis 
de màster.

0 2 22 Vicerectorat 
d'Internacionalització i 

Cooperació

Servei de Relacions 
Internacionals i 

Cooperació

Pla Operatiu d'ensenyament 2019
Pàgina 7



Pla Operatiu de la Universitat de València 2019

Millorar la visibilitat d'aquelles activitats i resultats que reforcen el 

prestigi de la institució

Objectiu de 

Transparència

Tr01

T

 Coordinador Responsable Fase operativa     Línia d'actuació estratègica
Estudi Aval.Implant.

Crear nous portals de contingut temàtic específic que 
permeten el treball col·laboratiu, aprofitant les 
sinergies entre les diferents unitats funcionals de la UV.

0 2 21 Vicerectorat d'Estratègia, 
Qualitat i Tecnologies de la 

Informació

Unitat Web i Màrqueting

 Donar suport a les polí=ques i inicia=ves de relació 
universitat-societat.

0 2 22 Vicerectorat d'Innovació i 
Transferència

Oficina de Polítiques per 
a l'Excel·lència (OPEX)

 Potenciar la coordinació, la generació i la distribució 
de contingut institucional multiplataforma per a la 
comunicació interna i de promoció d'activitats i valors 
universitaris.

0 2 23 Vicerectorat d'Estratègia, 
Qualitat i Tecnologies de la 

Informació

Unitat Web i Màrqueting

 Generar procediments estandarditzats per a 
l'emmagatzemament i l'aprofitament de continguts de 
suport a la comunicació multimèdia.

0 2 24 Vicerectorat d'Estratègia, 
Qualitat i Tecnologies de la 

Informació

Unitat Web i Màrqueting

Desenvolupar estratègies de comunicació en l'àmbit 
digital a partir de l'anàlisi de dades i indicadors.

0 2 25 Vicerectorat d'Estratègia, 
Qualitat i Tecnologies de la 

Informació

Unitat Web i Màrqueting

Programa de suport a la comunicació corporativa de 
les estructures i entitats de la UV en l'àmbit digital.

0 2 26 Vicerectorat d'Estratègia, 
Qualitat i Tecnologies de la 

Informació

Unitat Web i Màrqueting

Desenvolupar i fer visible una oferta de serveis que atenga a la necessitat 

de l'aprenentatge permanent de la societat

Objectiu d'Eficàcia

EfE01E

 Coordinador Responsable Fase operativa     Línia d'actuació estratègica
Estudi Aval.Implant.

Desenvolupar un pla d'oferta formativa per al 
reciclatge professional que cobrisca els interessos i 
expectatives dels agents socials del nostre entorn.

2 1 01 Vicerectorat de Cultura i 
Esport

Servei d'Extensió 
Universitària

Potenciar la formació complementària orientada al 
desenvolupament de les capacitats claus per al futur 
professional i laboral del nostre estudiantat.

0 2 22 Vicerectorat de Cultura i 
Esport

Servei d'Extensió 
Universitària

Ampliar el grau d'implantació geogràfica del programa 
UniSocietat/UniSocietat plus en el nostre territori.

0 2 23 Vicerectorat de Projecció 
Territorial i Societat

Unitat Suport 
Vicerectorat de 

Participació i Projecció 
Territorial

Pla Operatiu d'ensenyament 2019
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Potenciar la transició de l'alumnat de grau a postgrauObjectiu d'Eficàcia

EfE02E

 Coordinador Responsable Fase operativa     Línia d'actuació estratègica
Estudi Aval.Implant.

Potenciar la coordinació de la gestió de l'oferta de 
màsters oficials amb els centres.

0 2 21 Vicerectorat d'Estudis i 
Política Lingüística

Servei d'Estudiants

Potenciar la continuïtat del nostre estudiantat durant 
la seua estada en el grau cap a la nostra oferta de 
postgrau.

1 0 02 Vicerectorat d'Estudis i 
Política Lingüística

Servei d'Estudiants

Dissenyar l'oferta de postgrau adequant-la a les necessitats d'una 

investigació de qualitat i a l'ocupabilitat

Objectiu d'Eficàcia

EfE03E

 Coordinador Responsable Fase operativa     Línia d'actuació estratègica
Estudi Aval.Implant.

Desenvolupar una oferta de màster d'acord amb els 
recursos docents disponibles en la UV.

1 0 01 Vicerectorat d'Estudis i 
Política Lingüística

Servei d'Estudiants

Potenciar la internacionalització dels programes de 
doctorat.

0 2 22 Vicerectorat d'Estudis i 
Política Lingüística

Escola de Doctorat

Disposar d'una plantilla de PAS i PDI ajustada a les necessitats de la UVObjectiu de Recursos 

humans

Rh01

R

 Coordinador Responsable Fase operativa     Línia d'actuació estratègica
Estudi Aval.Implant.

Establir criteris d´assignació de recursos humans (PAS) 
sobre la base de criteris objectius i actualitzats en el 
temps.

0 2 01 Gerència Vicegerència de 
Recursos Humans - PAS

Millorar la qualificació de la plantilla de PAS. 0 2 22 Gerència Vicegerència de 
Recursos Humans - PAS

Finalitzar el procés de reestructuració de 
departaments d'acord amb els requeriments 
estatutaris de la UV.

2 2 23 Vicerectorat d'Ordenació 
Acadèmica i Professorat

Servei de Recursos 
Humans (PDI)

Atendre les necessitats de les àrees deficitàries i 
reorientar els recursos des de les àrees amb excedent.

1 0 04 Vicerectorat d'Ordenació 
Acadèmica i Professorat

Servei de Recursos 
Humans (PDI)

Prioritzar els criteris d'estabilització i funcionarització 
en la promoció del PDI, tot atenent a la promoció del 
professorat acreditat. Així com atendre, en el major 
grau possible, les necessitats estructurals de PDI amb 
professorat ajudant doctor.

0 2 25 Vicerectorat d'Ordenació 
Acadèmica i Professorat

Servei de Recursos 
Humans (PDI)

Pla Operatiu d'ensenyament 2019
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Millorar la capacitació del personal de la UV perquè desenvolupe les 

seues funcions

Objectiu de Recursos 

humans

Rh02

R

 Coordinador Responsable Fase operativa     Línia d'actuació estratègica
Estudi Aval.Implant.

Desenvolupar plans d'acció per a la millora de les 
estratègies docents del PDI.

0 2 21 Vicerectorat d'Ocupació i 
Programes Formatius

Servei de Formació 
Permanent i Innovació 

Educativa

Potenciar la formació del PAS per a la captació de 
recursos procedents de l'estratègia europea Horitzó 
2020.

0 1 02 Vicerectorat d'Ocupació i 
Programes Formatius

Servei de Formació 
Permanent i Innovació 

Educativa

Impulsar accions de formació per a la millora de les 
capacitats directives i de gestió de la plantilla de PAS i 
PDI de la UV.

0 2 23 Vicerectorat d'Ocupació i 
Programes Formatius

Servei de Formació 
Permanent i Innovació 

Educativa

Millorar la motivació del PAS i PDI de manera que es trasllade a una 

major productivitat i qualitat dels seus resultats

Objectiu de Recursos 

humans

Rh05

R

 Coordinador Responsable Fase operativa     Línia d'actuació estratègica
Estudi Aval.Implant.

Pla per a la millora de la salut i les condicions en el 
treball.

0 2 21 Gerència Vicegerència de 
Recursos Humans - PAS

Desenvolupar el sistema de reconeixement de la 
dedicació integral del professorat.

0 2 22 Vicerectorat d'Ordenació 
Acadèmica i Professorat

Servei de Recursos 
Humans (PDI)

Reduir la dedicació docent presencial del professorat 
amb més de 240 hores anuals, dins del marc del 
reconeixement de la docència integral del professorat i 
en la mesura que ho permeten les disponibilitats 
pressupostàries.

0 2 23 Vicerectorat d'Ordenació 
Acadèmica i Professorat

Servei de Recursos 
Humans (PDI)

Impulsar el desenvolupament de pràctiques saludables 
entre la comunitat universitària de la UV: campus 
saludable.

0 2 24 Vicerectorat d'Igualtat, 
Diversitat i Sostenibilitat

Servei de Prevenció i 
Medi Ambient

Cercar solucions per a facilitar el desenvolupament de 
la carrera docent i investigadora del professorat 
ajudant doctor i contractat doctor interí.

0 2 15 Vicerectorat d'Investigació Servei d'Investigació i 
Innovació

Reconèixer la investigació desenvolupada pel PDI de 
forma adequada a les especificitats de cada àrea de 
coneixement.

0 2 16 Vicerectorat d'Investigació Servei d'Investigació i 
Innovació

Millorar l'experiència de la comunitat universitària en 
els desplaçaments fins als campus de la UV o des d'ells.

2 1 07 Vicerectorat d'Igualtat, 
Diversitat i Sostenibilitat

Servei de Prevenció i 
Medi Ambient

Fomentar la creació d'un entorn que afavorisca la salut 
en les dimensions psíquica i social.

0 2 28 Vicerectorat d'Igualtat, 
Diversitat i Sostenibilitat

Servei de Prevenció i 
Medi Ambient

Pla Operatiu d'ensenyament 2019
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Millorar i desenvolupar metodologies i recursos docents innovadorsObjectiu d'Innovació

InE01I

 Coordinador Responsable Fase operativa     Línia d'actuació estratègica
Estudi Aval.Implant.

Millorar la vinculació entre els plans de millora dels 
centres i el disseny de l'oferta formativa per a la 
innovació educativa.

0 0 21 Vicerectorat d'Estratègia, 
Qualitat i Tecnologies de la 

Informació

Servei de Formació 
Permanent i Innovació 

Educativa

Potenciar la creació de xarxes interuniversitàries 
d'innovació educativa.

0 2 22 Vicerectorat d'Ocupació i 
Programes Formatius

Servei de Formació 
Permanent i Innovació 

Educativa

Donar suport a la innovació educativa en l'àmbit de la 
docència en anglès.

0 2 23 Vicerectorat d'Ocupació i 
Programes Formatius

Servei de Formació 
Permanent i Innovació 

Educativa

Agilitzar la gestió de manera que els processos i les estructures de la 

institució s'adapten a les necessitats de les persones usuàries

Objectiu de 

Suficiència

Su04

S

 Coordinador Responsable Fase operativa     Línia d'actuació estratègica
Estudi Aval.Implant.

Desenvolupar un sistema de gestió de la qualitat 
homogeni per als serveis.

0 2 21 Vicerectorat d'Estratègia, 
Qualitat i Tecnologies de la 

Informació

Unitat de Qualitat

Orientar la gestió cap a la persona usuària mitjançant 
un catàleg de mapes de processos, cartes de serveis 
d'unitats i un sistema de seguiment dels indicadors 
associats.

0 2 22 Vicerectorat d'Estratègia, 
Qualitat i Tecnologies de la 

Informació

Servei d'Anàlisi i 
Planificació (SAP)

Desenvolupar un sistema de seguiment i avaluació de 
la planificació estratègica orientat a la persona usuària.

0 2 23 Vicerectorat d'Estratègia, 
Qualitat i Tecnologies de la 

Informació

Servei d'Anàlisi i 
Planificació (SAP)

Pla Operatiu d'ensenyament 2019
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Disposar d'infraestructures suficients i adequades per al 

desenvolupament de les nostres activitats

Objectiu de 

Suficiència

Su07

S

 Coordinador Responsable Fase operativa     Línia d'actuació estratègica
Estudi Aval.Implant.

 Op=mitzar la ges=ó de les infraestructures, les 
instal·lacions i els equipaments mitjançant un sistema 
de manteniment i seguiment centralitzat i en línia.

0 2 21 Vicerectorat d'Economia i 
Infraestructures

Unitat Tècnica (UTE)

 Desenvolupar un gestor informà=c que facilite el 
manteniment integral i en línia de les infraestructures i 
instal·lacions.

0 2 22 Vicerectorat d'Economia i 
Infraestructures

Servei Tècnic i de 
Manteniment

Racionalitzar l'ús dels recursos econòmics de la UV 
sobre la base d'indicadors i dades objectives.

0 2 23 Vicerectorat d'Economia i 
Infraestructures

Servei d'Anàlisi i 
Planificació (SAP)

Pla d'actualització del repositori de dades corporatiu 
(data warehouse) que integre tota la informació 
registrada a través de les aplicacions corporatives de la 
Universitat.

0 2 24 Vicerectorat d'Estratègia, 
Qualitat i Tecnologies de la 

Informació

Servei d'Informàtica

Pla de millora de la contractació pública mitjançant la 
utilització de sistemes de racionalització de compres, 
que coordine l'adquisició de productes i serveis per 
aconseguir una major eficàcia, eficiència i economies 
d'escala.

0 2 25 Vicerectorat d'Economia i 
Infraestructures

Servei de Contractació 
Administrativa

Pla de compra pública responsable. 0 2 26 Vicerectorat d'Economia i 
Infraestructures

Servei de Contractació 
Administrativa

Disposar d'un sistema d'informació estratègica que 
integre les dades dels diferents àmbits d'activitat de la 
UV per facilitar la presa de decisions.

0 2 27 Vicerectorat d'Estratègia, 
Qualitat i Tecnologies de la 

Informació

Servei d'Anàlisi i 
Planificació (SAP)
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PLA OPERATIU  
D’INVESTIGACIÓ 

Les estratègies dels àmbits d’”Investigació”  i "Transferència  i  Innovació", durant el període 2016  i 2017, eren 
competència exclusiva d'un únic vicerectorat. Com a conseqüència del canvi d'equip rectoral, s'han distribuït 
les  competències  entre  dos  vicerectorats:  el  Vicerectorat  d'Investigaciói  i  Vicerectorat  d'Innovació  i 
Transferència. A partir d'aquesta situació, hem de canviar els responsables de la Línies d'Actuació Estratègica, 
de manera que reflectisca el més fidelment possible la realitat vigent. 
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Pla Operatiu d'investigació 2019

Objectius institucionals:

Objectius estratègics:

INCREMENTAR LA PRODUCCIÓ I LA PRODUCTIVITAT CIENTÍFICA.1

CAPTAR I DESENVOLUPAR TALENT.2

INCREMENTAR LA CAPTACIÓ DE RECURSOS PER A LA INVESTIGACIÓ.3

Incrementar la producció cientítica d'impacteObjectiu de Qualitat

QuI01Q

 Coordinador Responsable Fase operativa     Línia d'actuació estratègica
Estudi Aval.Implant.

Desenvolupar accions que incentiven les publicacions 
d'impacte.

0 2 11 Vicerectorat d'Investigació Servei d'Investigació i 
Innovació

Desenvolupar accions mobilitzadores en aquelles àrees 
amb menor producció científica.

2 1 02 Vicerectorat d'Investigació Servei d'Investigació i 
Innovació

Fomentar el desenvolupament de les xarxes de relació i col·laboració 

internacional del nostre personal investigador

Objectiu 

d'Internacionalització

ItI01

I

 Coordinador Responsable Fase operativa     Línia d'actuació estratègica
Estudi Aval.Implant.

Obtenir recursos a través de la participació del 
personal investigador en consorcis internacionals.

0 2 11 Vicerectorat d'Innovació i 
Transferència

Servei d'Investigació i 
Innovació

Donar suport a la participació del personal 
investigador en xarxes i consorcis Internacionals 
prioritaris per a la UV (plataformes, Kics, JTIs, etc.).

0 2 12 Vicerectorat d'Innovació i 
Transferència

Servei d'Investigació i 
Innovació

Pla Operatiu d'investigació 2019
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Millorar la visibilitat d'aquelles activitats i resultats que reforcen el 

prestigi de la institució

Objectiu de 

Transparència

Tr01

T

 Coordinador Responsable Fase operativa     Línia d'actuació estratègica
Estudi Aval.Implant.

Crear nous portals de contingut temàtic específic que 
permeten el treball col·laboratiu, aprofitant les 
sinergies entre les diferents unitats funcionals de la UV.

0 2 21 Vicerectorat d'Estratègia, 
Qualitat i Tecnologies de la 

Informació

Unitat Web i Màrqueting

 Donar suport a les polí=ques i inicia=ves de relació 
universitat-societat.

0 2 22 Vicerectorat d'Innovació i 
Transferència

Oficina de Polítiques per 
a l'Excel·lència (OPEX)

 Potenciar la coordinació, la generació i la distribució 
de contingut institucional multiplataforma per a la 
comunicació interna i de promoció d'activitats i valors 
universitaris.

0 2 23 Vicerectorat d'Estratègia, 
Qualitat i Tecnologies de la 

Informació

Unitat Web i Màrqueting

 Generar procediments estandarditzats per a 
l'emmagatzemament i l'aprofitament de continguts de 
suport a la comunicació multimèdia.

0 2 24 Vicerectorat d'Estratègia, 
Qualitat i Tecnologies de la 

Informació

Unitat Web i Màrqueting

Desenvolupar estratègies de comunicació en l'àmbit 
digital a partir de l'anàlisi de dades i indicadors.

0 2 25 Vicerectorat d'Estratègia, 
Qualitat i Tecnologies de la 

Informació

Unitat Web i Màrqueting

Programa de suport a la comunicació corporativa de 
les estructures i entitats de la UV en l'àmbit digital.

0 2 26 Vicerectorat d'Estratègia, 
Qualitat i Tecnologies de la 

Informació

Unitat Web i Màrqueting

Desenvolupament d'accions de transferència que 
potencien la visibilitat de l'activitat investigadora de la 
UV a la societat.

2 0 07 Vicerectorat d'Innovació i 
Transferència

Unitat de Cultura 
Científica i de la 

Innovació (UCC+i)

Potenciar la investigació competitivaObjectiu d'Eficàcia

EfI01E

 Coordinador Responsable Fase operativa     Línia d'actuació estratègica
Estudi Aval.Implant.

Incrementar la participació en programes de 
finançament nacionals i europeus.

0 2 11 Vicerectorat d'Investigació Servei d'Investigació i 
Innovació

Potenciar el treball en equip i la investigació multidisciplinària en el si de 

la UV

Objectiu d'Eficàcia

EfI02E

 Coordinador Responsable Fase operativa     Línia d'actuació estratègica
Estudi Aval.Implant.

Desenvolupar instruments de suport a la creació i el 
manteniment d'Ins=tuts d'inves=gació, ERIs i altres 
estructures de recerca de caràcter multidisciplinari.

0 2 11 Vicerectorat d'Investigació Servei d'Investigació i 
Innovació

Assignar els recursos en funció dels resultats de R+D+I 
d'Instituts de recerca, ERIs i altres estructures de 
investigació de caràcter multidisciplinari, procurant 
que eixe caràcter interdisciplinari no siga penalitzat 
per les assignacions de recursos i l'avaluació dels 
rendiments i producció d'aquestes.

1 0 02 Vicerectorat d'Investigació Servei d'Investigació i 
Innovació

Pla Operatiu d'investigació 2019
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Disposar d'una plantilla de PAS i PDI ajustada a les necessitats de la UVObjectiu de Recursos 

humans

Rh01

R

 Coordinador Responsable Fase operativa     Línia d'actuació estratègica
Estudi Aval.Implant.

Establir criteris d´assignació de recursos humans (PAS) 
sobre la base de criteris objectius i actualitzats en el 
temps.

0 2 01 Gerència Vicegerència de 
Recursos Humans - PAS

Millorar la qualificació de la plantilla de PAS. 0 2 22 Gerència Vicegerència de 
Recursos Humans - PAS

Finalitzar el procés de reestructuració de 
departaments d'acord amb els requeriments 
estatutaris de la UV.

2 2 23 Vicerectorat d'Ordenació 
Acadèmica i Professorat

Servei de Recursos 
Humans (PDI)

Atendre les necessitats de les àrees deficitàries i 
reorientar els recursos des de les àrees amb excedent.

1 0 04 Vicerectorat d'Ordenació 
Acadèmica i Professorat

Servei de Recursos 
Humans (PDI)

Desenvolupar accions per consolidar la plantilla de 
personal investigador d'acord amb el reglament de la 
UV.

0 2 15 Vicerectorat d'Investigació Servei d'Investigació i 
Innovació

Prioritzar els criteris d'estabilització i funcionarització 
en la promoció del PDI, tot atenent a la promoció del 
professorat acreditat. Així com atendre, en el major 
grau possible, les necessitats estructurals de PDI amb 
professorat ajudant doctor.

0 2 26 Vicerectorat d'Ordenació 
Acadèmica i Professorat

Servei de Recursos 
Humans (PDI)

Millorar la capacitació del personal de la UV perquè desenvolupe les 

seues funcions

Objectiu de Recursos 

humans

Rh02

R

 Coordinador Responsable Fase operativa     Línia d'actuació estratègica
Estudi Aval.Implant.

Potenciar la formació del PAS per a la captació de 
recursos procedents de l'estratègia europea Horitzó 
2020.

0 1 01 Vicerectorat d'Ocupació i 
Programes Formatius

Servei de Formació 
Permanent i Innovació 

Educativa

Impulsar accions de formació per a la millora de les 
capacitats directives i de gestió de la plantilla de PAS i 
PDI de la UV.

0 2 22 Vicerectorat d'Ocupació i 
Programes Formatius

Servei de Formació 
Permanent i Innovació 

Educativa

Pla Operatiu d'investigació 2019
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Millorar la motivació del PAS i PDI de manera que es trasllade a una 

major productivitat i qualitat dels seus resultats

Objectiu de Recursos 

humans

Rh05

R

 Coordinador Responsable Fase operativa     Línia d'actuació estratègica
Estudi Aval.Implant.

Pla per a la millora de la salut i les condicions en el 
treball.

0 2 21 Gerència Vicegerència de 
Recursos Humans - PAS

Desenvolupar el sistema de reconeixement de la 
dedicació integral del professorat.

0 2 22 Vicerectorat d'Ordenació 
Acadèmica i Professorat

Servei de Recursos 
Humans (PDI)

Reduir la dedicació docent presencial del professorat 
amb més de 240 hores anuals, dins del marc del 
reconeixement de la docència integral del professorat i 
en la mesura que ho permeten les disponibilitats 
pressupostàries.

0 2 23 Vicerectorat d'Ordenació 
Acadèmica i Professorat

Servei de Recursos 
Humans (PDI)

Desenvolupar el model per avaluar la producció 
científica de les estructures de recerca.

0 2 14 Vicerectorat d'Investigació Servei d'Investigació i 
Innovació

Impulsar el desenvolupament de pràctiques saludables 
entre la comunitat universitària de la UV: campus 
saludable.

0 2 25 Vicerectorat d'Igualtat, 
Diversitat i Sostenibilitat

Servei de Prevenció i 
Medi Ambient

Cercar solucions per a facilitar el desenvolupament de 
la carrera docent i investigadora del professorat 
ajudant doctor i contractat doctor interí.

0 2 16 Vicerectorat d'Investigació Servei d'Investigació i 
Innovació

Reconèixer la investigació desenvolupada pel PDI de 
forma adequada a les especificitats de cada àrea de 
coneixement.

0 2 17 Vicerectorat d'Investigació Servei d'Investigació i 
Innovació

Millorar l'experiència de la comunitat universitària en 
els desplaçaments fins als campus de la UV o des d'ells.

2 1 08 Vicerectorat d'Igualtat, 
Diversitat i Sostenibilitat

Servei de Prevenció i 
Medi Ambient

Fomentar la creació d'un entorn que afavorisca la salut 
en les dimensions psíquica i social.

0 2 29 Vicerectorat d'Igualtat, 
Diversitat i Sostenibilitat

Servei de Prevenció i 
Medi Ambient

Agilitzar la gestió de manera que els processos i les estructures de la 

institució s'adapten a les necessitats de les persones usuàries

Objectiu de 

Suficiència

Su04

S

 Coordinador Responsable Fase operativa     Línia d'actuació estratègica
Estudi Aval.Implant.

Orientar la gestió cap a la persona usuària mitjançant 
un catàleg de mapes de processos, cartes de serveis 
d'unitats i un sistema de seguiment dels indicadors 
associats.

0 2 21 Vicerectorat d'Estratègia, 
Qualitat i Tecnologies de la 

Informació

Servei d'Anàlisi i 
Planificació (SAP)

Millorar l'orientació a la persona usuària dels 
procediments i de les aplicacions de gestió de la 
investigació.

1 0 02 Vicerectorat d'Investigació Servei d'Investigació i 
Innovació

Desenvolupar un sistema de seguiment i avaluació de 
la planificació estratègica orientat a la persona usuària.

0 2 23 Vicerectorat d'Estratègia, 
Qualitat i Tecnologies de la 

Informació

Servei d'Anàlisi i 
Planificació (SAP)

Pla Operatiu d'investigació 2019
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Disposar d'infraestructures suficients i adequades per al 

desenvolupament de les nostres activitats

Objectiu de 

Suficiència

Su07

S

 Coordinador Responsable Fase operativa     Línia d'actuació estratègica
Estudi Aval.Implant.

 Op=mitzar la ges=ó de les infraestructures, les 
instal·lacions i els equipaments mitjançant un sistema 
de manteniment i seguiment centralitzat i en línia.

0 2 21 Vicerectorat d'Economia i 
Infraestructures

Unitat Tècnica (UTE)

 Desenvolupar un gestor informà=c que facilite el 
manteniment integral i en línia de les infraestructures i 
instal·lacions.

0 2 22 Vicerectorat d'Economia i 
Infraestructures

Servei Tècnic i de 
Manteniment

Racionalitzar l'ús dels recursos econòmics de la UV 
sobre la base d'indicadors i dades objectives.

0 2 23 Vicerectorat d'Economia i 
Infraestructures

Servei d'Anàlisi i 
Planificació (SAP)

Pla de gestió de les infraestructures de 
supercomputació de la Universitat.

0 2 24 Vicerectorat d'Estratègia, 
Qualitat i Tecnologies de la 

Informació

Servei d'Informàtica

Pla de millora de la contractació pública mitjançant la 
utilització de sistemes de racionalització de compres, 
que coordine l'adquisició de productes i serveis per 
aconseguir una major eficàcia, eficiència i economies 
d'escala.

0 2 25 Vicerectorat d'Economia i 
Infraestructures

Servei de Contractació 
Administrativa

Pla de compra pública responsable. 0 2 26 Vicerectorat d'Economia i 
Infraestructures

Servei de Contractació 
Administrativa

Disposar d'un sistema d'informació estratègica que 
integre les dades dels diferents àmbits d'activitat de la 
UV per facilitar la presa de decisions.

0 2 27 Vicerectorat d'Estratègia, 
Qualitat i Tecnologies de la 

Informació

Servei d'Anàlisi i 
Planificació (SAP)

Desenvolupar accions per a potenciar la integració de 
l'activitat preventiva en la investigació.

0 2 28 Vicerectorat d'Igualtat, 
Diversitat i Sostenibilitat

Servei de Prevenció i 
Medi Ambient

Pla Operatiu d'investigació 2019
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 DE TRANSFERÈNCIA I 

INNOVACIÓ

 

Les estratègies dels àmbits d’”Investigació”  i "Transferència  i  Innovació", durant el període 2016  i 2017, eren 
competència exclusiva d'un únic vicerectorat. Com a conseqüència del canvi d'equip rectoral, s'han distribuït 
les  competències  entre  dos  vicerectorats:  el  Vicerectorat  d'Investigaciói  i  Vicerectorat  d'Innovació  i 
Transferència. A partir d'aquesta situació, hem de canviar els responsables de la Línies d'Actuació Estratègica, 
de manera que reflectisca el més fidelment possible la realitat vigent. 
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Pla Operatiu de la Universitat de València 2019

Pla Operatiu de transferència i innovació 2019

Objectius institucionals:

Objectius estratègics:

MILLORAR LA POSICIÓ DE LA UV COM A GENERADORA DE TRANSFERÈNCIA I INNOVACIÓ 
EN EL SI DE LA SOCIETAT I DEL MÓN UNIVERSITARI.

1

POSAR EN VALOR ELS RESULTATS D'INVESTIGACIÓ DE LA UV I MILLORAR EL SEU 
APROFITAMENT PER LA SOCIETAT.

2

FOMENTAR L'EMPRENEDORIA EN EL SI DE LA COMUNITAT UNIVERSITÀRIA I DE LA 
SOCIETAT.

3

Millorar la satisfacció de les persones usuàries dels nostres serveis de 

transferència i innovació, i potenciar-ne la fidelització

Objectiu de Qualitat

QuT01Q

 Coordinador Responsable Fase operativa     Línia d'actuació estratègica
Estudi Aval.Implant.

Millorar l'orientació a la persona usuària sobre els 
procediments i les aplicacions de gestió de la 
transferència.

1 0 01 Vicerectorat d'Innovació i 
Transferència

Servei d'Investigació i 
Innovació

Fomentar la transferència de resultats d'investigació en àrees 

identificades com a necessitats socials i econòmiques

Objectiu de 

Responsabilitat social

RsT01

R

 Coordinador Responsable Fase operativa     Línia d'actuació estratègica
Estudi Aval.Implant.

Promoure la participació de la UV en espais 
d'innovació empresarial (entre altres: plataformes 
tecnològiques i comitès nacionals i internacionals 
d'estandardització).

0 2 11 Vicerectorat d'Innovació i 
Transferència

Servei d'Investigació i 
Innovació

Aportar solucions integrals a les necessitats de l'entorn 
socioeconòmic amb els recursos d'investigació de la 
UV.

0 2 12 Vicerectorat d'Innovació i 
Transferència

Servei d'Investigació i 
Innovació

Pla Operatiu de transferència i innovació 2019
Pàgina 24



Pla Operatiu de la Universitat de València 2019

Millorar la visibilitat d'aquelles activitats i resultats que reforcen el 

prestigi de la institució

Objectiu de 

Transparència

Tr01

T

 Coordinador Responsable Fase operativa     Línia d'actuació estratègica
Estudi Aval.Implant.

Crear nous portals de contingut temàtic específic que 
permeten el treball col·laboratiu, aprofitant les 
sinergies entre les diferents unitats funcionals de la UV.

0 2 21 Vicerectorat d'Estratègia, 
Qualitat i Tecnologies de la 

Informació

Unitat Web i Màrqueting

 Donar suport a les polí=ques i inicia=ves de relació 
universitat-societat.

0 2 22 Vicerectorat d'Innovació i 
Transferència

Oficina de Polítiques per 
a l'Excel·lència (OPEX)

 Potenciar la coordinació, la generació i la distribució 
de contingut institucional multiplataforma per a la 
comunicació interna i de promoció d'activitats i valors 
universitaris.

0 2 23 Vicerectorat d'Estratègia, 
Qualitat i Tecnologies de la 

Informació

Unitat Web i Màrqueting

 Generar procediments estandarditzats per a 
l'emmagatzemament i l'aprofitament de continguts de 
suport a la comunicació multimèdia.

0 2 24 Vicerectorat d'Estratègia, 
Qualitat i Tecnologies de la 

Informació

Unitat Web i Màrqueting

Desenvolupar estratègies de comunicació en l'àmbit 
digital a partir de l'anàlisi de dades i indicadors.

0 2 25 Vicerectorat d'Estratègia, 
Qualitat i Tecnologies de la 

Informació

Unitat Web i Màrqueting

Programa de suport a la comunicació corporativa de 
les estructures i entitats de la UV en l'àmbit digital.

0 2 26 Vicerectorat d'Estratègia, 
Qualitat i Tecnologies de la 

Informació

Unitat Web i Màrqueting

Desenvolupament d'accions de transferència que 
potencien la visibilitat de l'activitat investigadora de la 
UV a la societat.

2 0 07 Vicerectorat d'Innovació i 
Transferència

Unitat de Cultura 
Científica i de la 

Innovació (UCC+i)

Identificar, avaluar i fer visible el coneixement transferibleObjectiu d'Eficàcia

EfT01E

 Coordinador Responsable Fase operativa     Línia d'actuació estratègica
Estudi Aval.Implant.

Potenciar la creació d'empreses derivades (Spin-Off) i 
l'obtenció de llicències a partir dels nostres resultats 
d'investigació.

0 2 11 Vicerectorat d'Innovació i 
Transferència

Servei d'Investigació i 
Innovació

Obtenir col·laboracions públic-privades per a la 
transferència del coneixement.

0 2 12 Vicerectorat d'Innovació i 
Transferència

Servei d'Investigació i 
Innovació

Pla Operatiu de transferència i innovació 2019
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Enfortir la política d'aliances de la UV amb organitzacions públiques i 

privades que facilite la transferència de R+D+I i l'emprenedoria, en la 

seua àrea d'influència

Objectiu d'Eficàcia

EfT02E

 Coordinador Responsable Fase operativa     Línia d'actuació estratègica
Estudi Aval.Implant.

Potenciar l'oferta formativa que responga a les 
necessitats de les institucions públiques i privades del 
nostre territori.

0 2 21 Vicerectorat de Projecció 
Territorial i Societat

Unitat Suport 
Vicerectorat de 

Participació i Projecció 
Territorial

Potenciar la formalització de relacions amb 
institucions públiques i privades que contribuïsquen al 
desenvolupament de les missions de la Universitat en 
el nostre territori.

0 2 22 Vicerectorat de Projecció 
Territorial i Societat

Unitat Suport 
Vicerectorat de 

Participació i Projecció 
Territorial

Establir relacions de col·laboració en R+D+I des 
d'etapes primerenques del procés innovador i de 
caràcter estable.

0 2 13 Vicerectorat d'Innovació i 
Transferència

Servei d'Investigació i 
Innovació

Establir relacions amb entitats de finançament públic-
privat per a estimular la generació de finançament per 
a activitats d'emprenedoria.

0 2 14 Vicerectorat d'Innovació i 
Transferència

Servei d'Investigació i 
Innovació

Disposar d'una plantilla de PAS i PDI ajustada a les necessitats de la UVObjectiu de Recursos 

humans

Rh01

R

 Coordinador Responsable Fase operativa     Línia d'actuació estratègica
Estudi Aval.Implant.

Establir criteris d´assignació de recursos humans (PAS) 
sobre la base de criteris objectius i actualitzats en el 
temps.

0 2 01 Gerència Vicegerència de 
Recursos Humans - PAS

Millorar la qualificació de la plantilla de PAS. 0 2 22 Gerència Vicegerència de 
Recursos Humans - PAS

Finalitzar el procés de reestructuració de 
departaments d'acord amb els requeriments 
estatutaris de la UV.

2 2 23 Vicerectorat d'Ordenació 
Acadèmica i Professorat

Servei de Recursos 
Humans (PDI)

Atendre les necessitats de les àrees deficitàries i 
reorientar els recursos des de les àrees amb excedent.

1 0 04 Vicerectorat d'Ordenació 
Acadèmica i Professorat

Servei de Recursos 
Humans (PDI)

Prioritzar els criteris d'estabilització i funcionarització 
en la promoció del PDI, tot atenent a la promoció del 
professorat acreditat. Així com atendre, en el major 
grau possible, les necessitats estructurals de PDI amb 
professorat ajudant doctor.

0 2 25 Vicerectorat d'Ordenació 
Acadèmica i Professorat

Servei de Recursos 
Humans (PDI)

Pla Operatiu de transferència i innovació 2019
Pàgina 26



Pla Operatiu de la Universitat de València 2019

Millorar la capacitació del personal de la UV perquè desenvolupe les 

seues funcions

Objectiu de Recursos 

humans

Rh02

R

 Coordinador Responsable Fase operativa     Línia d'actuació estratègica
Estudi Aval.Implant.

Potenciar la formació del PAS per a la captació de 
recursos procedents de l'estratègia europea Horitzó 
2020.

0 1 01 Vicerectorat d'Ocupació i 
Programes Formatius

Servei de Formació 
Permanent i Innovació 

Educativa

Adquirir i desenvolupar competències de transferència. 0 2 12 Vicerectorat d'Innovació i 
Transferència

Servei d'Investigació i 
Innovació

Desenvolupar accions formatives/informatives que 
potencien l'emprenedoria.

0 2 13 Vicerectorat d'Innovació i 
Transferència

Servei d'Investigació i 
Innovació

Potenciar la figura de la mentoria per a persones 
emprenedores en la UV.

0 2 14 Vicerectorat d'Innovació i 
Transferència

Servei d'Investigació i 
Innovació

Impulsar accions de formació per a la millora de les 
capacitats directives i de gestió de la plantilla de PAS i 
PDI de la UV.

0 2 25 Vicerectorat d'Ocupació i 
Programes Formatius

Servei de Formació 
Permanent i Innovació 

Educativa

Pla Operatiu de transferència i innovació 2019
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Millorar la motivació del PAS i PDI de manera que es trasllade a una 

major productivitat i qualitat dels seus resultats

Objectiu de Recursos 

humans

Rh05

R

 Coordinador Responsable Fase operativa     Línia d'actuació estratègica
Estudi Aval.Implant.

Pla per a la millora de la salut i les condicions en el 
treball.

0 2 21 Gerència Vicegerència de 
Recursos Humans - PAS

Desenvolupar el sistema de reconeixement de la 
dedicació integral del professorat.

0 2 22 Vicerectorat d'Ordenació 
Acadèmica i Professorat

Servei de Recursos 
Humans (PDI)

Reduir la dedicació docent presencial del professorat 
amb més de 240 hores anuals, dins del marc del 
reconeixement de la docència integral del professorat i 
en la mesura que ho permeten les disponibilitats 
pressupostàries.

0 2 23 Vicerectorat d'Ordenació 
Acadèmica i Professorat

Servei de Recursos 
Humans (PDI)

Desenvolupar accions per incentivar l'emprenedoria 
per part dels membres de la comunitat universitària.

0 2 14 Vicerectorat d'Innovació i 
Transferència

Servei d'Investigació i 
Innovació

Impulsar el desenvolupament de pràctiques saludables 
entre la comunitat universitària de la UV: campus 
saludable.

0 2 25 Vicerectorat d'Igualtat, 
Diversitat i Sostenibilitat

Servei de Prevenció i 
Medi Ambient

Cercar solucions per a facilitar el desenvolupament de 
la carrera docent i investigadora del professorat 
ajudant doctor i contractat doctor interí.

0 2 16 Vicerectorat d'Investigació Servei d'Investigació i 
Innovació

Reconèixer la investigació desenvolupada pel PDI de 
forma adequada a les especificitats de cada àrea de 
coneixement.

0 2 17 Vicerectorat d'Investigació Servei d'Investigació i 
Innovació

Millorar l'experiència de la comunitat universitària en 
els desplaçaments fins als campus de la UV o des d'ells.

2 1 08 Vicerectorat d'Igualtat, 
Diversitat i Sostenibilitat

Servei de Prevenció i 
Medi Ambient

Fomentar la creació d'un entorn que afavorisca la salut 
en les dimensions psíquica i social.

0 2 29 Vicerectorat d'Igualtat, 
Diversitat i Sostenibilitat

Servei de Prevenció i 
Medi Ambient

Agilitzar la gestió de manera que els processos i les estructures de la 

institució s'adapten a les necessitats de les persones usuàries

Objectiu de 

Suficiència

Su04

S

 Coordinador Responsable Fase operativa     Línia d'actuació estratègica
Estudi Aval.Implant.

Orientar la gestió cap a la persona usuària mitjançant 
un catàleg de mapes de processos, cartes de serveis 
d'unitats i un sistema de seguiment dels indicadors 
associats.

0 2 21 Vicerectorat d'Estratègia, 
Qualitat i Tecnologies de la 

Informació

Servei d'Anàlisi i 
Planificació (SAP)

Desenvolupar un sistema de seguiment i avaluació de 
la planificació estratègica orientat a la persona usuària.

0 2 22 Vicerectorat d'Estratègia, 
Qualitat i Tecnologies de la 

Informació

Servei d'Anàlisi i 
Planificació (SAP)

Pla Operatiu de transferència i innovació 2019
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Disposar d'infraestructures suficients i adequades per al 

desenvolupament de les nostres activitats

Objectiu de 

Suficiència

Su07

S

 Coordinador Responsable Fase operativa     Línia d'actuació estratègica
Estudi Aval.Implant.

 Op=mitzar la ges=ó de les infraestructures, les 
instal·lacions i els equipaments mitjançant un sistema 
de manteniment i seguiment centralitzat i en línia.

0 2 21 Vicerectorat d'Economia i 
Infraestructures

Unitat Tècnica (UTE)

 Desenvolupar un gestor informà=c que facilite el 
manteniment integral i en línia de les infraestructures i 
instal·lacions.

0 2 22 Vicerectorat d'Economia i 
Infraestructures

Servei Tècnic i de 
Manteniment

Racionalitzar l'ús dels recursos econòmics de la UV 
sobre la base d'indicadors i dades objectives.

0 2 23 Vicerectorat d'Economia i 
Infraestructures

Servei d'Anàlisi i 
Planificació (SAP)

Pla de gestió de les infraestructures de 
supercomputació de la Universitat.

0 2 24 Vicerectorat d'Estratègia, 
Qualitat i Tecnologies de la 

Informació

Servei d'Informàtica

Pla de millora de la contractació pública mitjançant la 
utilització de sistemes de racionalització de compres, 
que coordine l'adquisició de productes i serveis per 
aconseguir una major eficàcia, eficiència i economies 
d'escala.

0 2 25 Vicerectorat d'Economia i 
Infraestructures

Servei de Contractació 
Administrativa

Pla de compra pública responsable. 0 2 26 Vicerectorat d'Economia i 
Infraestructures

Servei de Contractació 
Administrativa

Disposar d'un sistema d'informació estratègica que 
integre les dades dels diferents àmbits d'activitat de la 
UV per facilitar la presa de decisions.

0 2 27 Vicerectorat d'Estratègia, 
Qualitat i Tecnologies de la 

Informació

Servei d'Anàlisi i 
Planificació (SAP)

Desenvolupar accions per a potenciar la integració de 
l'activitat preventiva en la investigació.

0 2 28 Vicerectorat d'Igualtat, 
Diversitat i Sostenibilitat

Servei de Prevenció i 
Medi Ambient

Pla Operatiu de transferència i innovació 2019
Pàgina 29



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PLA OPERATIU DE VIDA DE 
CAMPUS I PARTICIPACIÓ 

 

Pàgina 30



 
 

 
 Pàgina 31



Pla Operatiu de la Universitat de València 2019

Pla Operatiu de vida de campus i participació 2019

Objectius institucionals:

Objectius estratègics:

MILLORAR LA PARTICIPACIÓ A LA UV, TOT AFAVORINT EL DESENVOLUPAMENT DE 
VALORS, LA FORMACIÓ INTEGRAL I EL COMPROMÍS CÍVIC, I AMPLIANT EL NOMBRE DE 
PERSONES QUE PARTICIPEN EN LES ACTIVITATS.

1

CONTRIBUIR A ABORDAR ELS REPTES DE LA SOCIETAT ACTUAL MITJANÇANT UNA 
POLÍTICA DE QUALITAT PER ALS BÉNS I SERVEIS QUE OFEREIX LA UV.

2

REORIENTAR L'ACTIVITAT CULTURAL DE LA UV, D'ACORD AMB LES POTENCIALITATS DE 
LES TIC, PER ADAPTAR-LES A LES MISSIONS DE LA UNIVERSITAT.

3

Millorar la valoració de les activitats de difusió de la cultura de la UVObjectiu de Qualitat

QuC01Q

 Coordinador Responsable Fase operativa     Línia d'actuació estratègica
Estudi Aval.Implant.

Millorar la satisfacció de les persones autores que 
utilitzen els nostres serveis editorials.

0 0 21 Vicerectorat de Cultura i 
Esport

Servei de Publicacions

Establir programes de participació i divulgació de les 
activitats culturals.

0 2 22 Vicerectorat de Cultura i 
Esport

Unitat de Suport al 
Vicerectorat de Cultura i 

Igualtat

Fomentar els valors lligats al desenvolupament humà com és ara la 

solidaritat, la cooperació, el progrés, la sostenibilitat, l'excel·lència i la 

igualtat mitjançant el desenvolupament del seu pla

Objectiu de 

Responsabilitat social

RsC02

R

 Coordinador Responsable Fase operativa     Línia d'actuació estratègica
Estudi Aval.Implant.

Orientar l'activitat cultural a promoure els valors de 
responsabilitat social.

0 2 21 Vicerectorat de Cultura i 
Esport

Unitat de Suport al 
Vicerectorat de Cultura i 

Igualtat

Desenvolupar activitats culturals que potencien la 
inclusió social de col·lectius desprotegits.

0 2 22 Vicerectorat de Cultura i 
Esport

Unitat de Suport al 
Vicerectorat de Cultura i 

Igualtat

Desenvolupar fórmules de voluntariat i cooperació que 
potencien la implicació del PAS i PDI de la UV.

1 0 03 Vicerectorat 
d'Internacionalització i 

Cooperació

Servei de Relacions 
Internacionals i 

Cooperació

Col·laborar en la implantació dels objectius de 
desenvolupament sostenible de l'ONU 2015-2030.

0 2 24 Vicerectorat 
d'Internacionalització i 

Cooperació

Servei de Relacions 
Internacionals i 

Cooperació
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Incrementar la dimensió internacional de les activitatsObjectiu 

d'Internacionalització

ItC03

I

 Coordinador Responsable Fase operativa     Línia d'actuació estratègica
Estudi Aval.Implant.

Potenciar la projecció internacional de les nostres 
publicacions.

0 0 21 Vicerectorat de Cultura i 
Esport

Servei de Publicacions

Potenciar iniciatives en l'àmbit de l'activitat física i 
l'esport enfocades a la cooperació internacional.

0 2 22 Vicerectorat de Cultura i 
Esport

Servei d'Educació Física i 
Esports

Potenciar el desenvolupament de projectes culturals 
en col·laboració amb altres ens internacionals.

0 2 23 Vicerectorat de Cultura i 
Esport

Unitat de Suport al 
Vicerectorat de Cultura i 

Igualtat

Millorar la visibilitat d'aquelles activitats i resultats que reforcen el 

prestigi de la institució

Objectiu de 

Transparència

Tr01

T

 Coordinador Responsable Fase operativa     Línia d'actuació estratègica
Estudi Aval.Implant.

Crear nous portals de contingut temàtic específic que 
permeten el treball col·laboratiu, aprofitant les 
sinergies entre les diferents unitats funcionals de la UV.

0 2 21 Vicerectorat d'Estratègia, 
Qualitat i Tecnologies de la 

Informació

Unitat Web i Màrqueting

 Donar suport a les polí=ques i inicia=ves de relació 
universitat-societat.

0 2 22 Vicerectorat d'Innovació i 
Transferència

Oficina de Polítiques per 
a l'Excel·lència (OPEX)

 Potenciar la coordinació, la generació i la distribució 
de contingut institucional multiplataforma per a la 
comunicació interna i de promoció d'activitats i valors 
universitaris.

0 2 23 Vicerectorat d'Estratègia, 
Qualitat i Tecnologies de la 

Informació

Unitat Web i Màrqueting

 Generar procediments estandarditzats per a 
l'emmagatzemament i l'aprofitament de continguts de 
suport a la comunicació multimèdia.

0 2 24 Vicerectorat d'Estratègia, 
Qualitat i Tecnologies de la 

Informació

Unitat Web i Màrqueting

Desenvolupar estratègies de comunicació en l'àmbit 
digital a partir de l'anàlisi de dades i indicadors.

0 2 25 Vicerectorat d'Estratègia, 
Qualitat i Tecnologies de la 

Informació

Unitat Web i Màrqueting

Programa de suport a la comunicació corporativa de 
les estructures i entitats de la UV en l'àmbit digital.

0 2 26 Vicerectorat d'Estratègia, 
Qualitat i Tecnologies de la 

Informació

Unitat Web i Màrqueting
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Millorar el reconeixement extern de les nostres activitatsObjectiu de 

Transparència

TrC05

T

 Coordinador Responsable Fase operativa     Línia d'actuació estratègica
Estudi Aval.Implant.

Acreditar a través d'agències de reconegut prestigi la 
qualitat de les nostres activitats.

0 2 21 Vicerectorat de Cultura i 
Esport

Unitat de Suport al 
Vicerectorat de Cultura i 

Igualtat

Desenvolupar una programació integral del conjunt de 
l'oferta cultural de la UV.

1 0 02 Vicerectorat de Cultura i 
Esport

Unitat de Suport al 
Vicerectorat de Cultura i 

Igualtat

Incrementar el nombre de persones i grups d'interès que visualitzen la 

Institució i participen en la seua oferta d'activitats

Objectiu d'Eficàcia

EfC06E

 Coordinador Responsable Fase operativa     Línia d'actuació estratègica
Estudi Aval.Implant.

Potenciar les competències dels usuaris i usuàries, 
actuals i potencials, per a aprofitar al màxim els 
recursos disponibles en les biblioteques de la UV.

0 2 21 Vicerectorat de Cultura i 
Esport

Servei de Biblioteques i 
Documentació (SBD)

Impulsar la participació de la plantilla de la UV en 
l'activitat física i els esports de competició.

0 2 22 Vicerectorat de Cultura i 
Esport

Servei d'Educació Física i 
Esports

Desenvolupar el pla de participació cultural en la UV. 0 2 23 Vicerectorat de Cultura i 
Esport

Unitat de Suport al 
Vicerectorat de Cultura i 

Igualtat

Potenciar el desenvolupament de projectes per a la 
difusió del coneixement, sensibles a les necessitats de 
les institucions públiques i privades del nostre territori.

0 2 24 Vicerectorat de Projecció 
Territorial i Societat

Unitat Suport 
Vicerectorat de 

Participació i Projecció 
Territorial

Disposar d'una plantilla de PAS i PDI ajustada a les necessitats de la UVObjectiu de Recursos 

humans

Rh01

R

 Coordinador Responsable Fase operativa     Línia d'actuació estratègica
Estudi Aval.Implant.

Establir criteris d´assignació de recursos humans (PAS) 
sobre la base de criteris objectius i actualitzats en el 
temps.

0 2 01 Gerència Vicegerència de 
Recursos Humans - PAS

Millorar la qualificació de la plantilla de PAS. 0 2 22 Gerència Vicegerència de 
Recursos Humans - PAS
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Millorar la capacitació del personal de la UV perquè desenvolupe les 

seues funcions

Objectiu de Recursos 

humans

Rh02

R

 Coordinador Responsable Fase operativa     Línia d'actuació estratègica
Estudi Aval.Implant.

Potenciar la formació del PAS per a la captació de 
recursos procedents de l'estratègia europea Horitzó 
2020.

0 1 01 Vicerectorat d'Ocupació i 
Programes Formatius

Servei de Formació 
Permanent i Innovació 

Educativa

Impulsar accions de formació per a la millora de les 
capacitats directives i de gestió de la plantilla de PAS i 
PDI de la UV.

0 2 22 Vicerectorat d'Ocupació i 
Programes Formatius

Servei de Formació 
Permanent i Innovació 

Educativa

Millorar la motivació del PAS i PDI de manera que es trasllade a una 

major productivitat i qualitat dels seus resultats

Objectiu de Recursos 

humans

Rh05

R

 Coordinador Responsable Fase operativa     Línia d'actuació estratègica
Estudi Aval.Implant.

Pla per a la millora de la salut i les condicions en el 
treball.

0 2 21 Gerència Vicegerència de 
Recursos Humans - PAS

Impulsar el desenvolupament de pràctiques saludables 
entre la comunitat universitària de la UV: campus 
saludable.

0 2 22 Vicerectorat d'Igualtat, 
Diversitat i Sostenibilitat

Servei de Prevenció i 
Medi Ambient

Millorar l'experiència de la comunitat universitària en 
els desplaçaments fins als campus de la UV o des d'ells.

2 1 03 Vicerectorat d'Igualtat, 
Diversitat i Sostenibilitat

Servei de Prevenció i 
Medi Ambient

Fomentar la creació d'un entorn que afavorisca la salut 
en les dimensions psíquica i social.

0 2 24 Vicerectorat d'Igualtat, 
Diversitat i Sostenibilitat

Servei de Prevenció i 
Medi Ambient

Agilitzar la gestió de manera que els processos i les estructures de la 

institució s'adapten a les necessitats de les persones usuàries

Objectiu de 

Suficiència

Su04

S

 Coordinador Responsable Fase operativa     Línia d'actuació estratègica
Estudi Aval.Implant.

Orientar la gestió cap a la persona usuària mitjançant 
un catàleg de mapes de processos, cartes de serveis 
d'unitats i un sistema de seguiment dels indicadors 
associats.

0 2 21 Vicerectorat d'Estratègia, 
Qualitat i Tecnologies de la 

Informació

Servei d'Anàlisi i 
Planificació (SAP)

Desenvolupar un sistema de seguiment i avaluació de 
la planificació estratègica orientat a la persona usuària.

0 2 22 Vicerectorat d'Estratègia, 
Qualitat i Tecnologies de la 

Informació

Servei d'Anàlisi i 
Planificació (SAP)
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Disposar d'infraestructures suficients i adequades per al 

desenvolupament de les nostres activitats

Objectiu de 

Suficiència

Su07

S

 Coordinador Responsable Fase operativa     Línia d'actuació estratègica
Estudi Aval.Implant.

Incrementar el nombre de documents dipositats en el 
repositori institucional RODERIC i augmentar el 
nombre de perfils de personal investigador.

0 2 21 Vicerectorat de Cultura i 
Esport

Servei de Biblioteques i 
Documentació (SBD)

Desenvolupar un servei d'atenció per a consultes i 
gestions derivades de l'aplicació de la Llei de propietat 
intel·lectual en l'activitat docent i investigadora.

0 2 22 Vicerectorat de Cultura i 
Esport

Servei de Biblioteques i 
Documentació (SBD)

 Op=mitzar la ges=ó de les infraestructures, les 
instal·lacions i els equipaments mitjançant un sistema 
de manteniment i seguiment centralitzat i en línia.

0 2 23 Vicerectorat d'Economia i 
Infraestructures

Unitat Tècnica (UTE)

 Desenvolupar un gestor informà=c que facilite el 
manteniment integral i en línia de les infraestructures i 
instal·lacions.

0 2 24 Vicerectorat d'Economia i 
Infraestructures

Servei Tècnic i de 
Manteniment

Racionalitzar l'ús dels recursos econòmics de la UV 
sobre la base d'indicadors i dades objectives.

0 2 25 Vicerectorat d'Economia i 
Infraestructures

Servei d'Anàlisi i 
Planificació (SAP)

Pla d'actualització del repositori de dades corporatiu 
(data warehouse) que integre tota la informació 
registrada a través de les aplicacions corporatives de la 
Universitat.

0 2 26 Vicerectorat d'Estratègia, 
Qualitat i Tecnologies de la 

Informació

Servei d'Informàtica

Pla de millora de la contractació pública mitjançant la 
utilització de sistemes de racionalització de compres, 
que coordine l'adquisició de productes i serveis per 
aconseguir una major eficàcia, eficiència i economies 
d'escala.

0 2 27 Vicerectorat d'Economia i 
Infraestructures

Servei de Contractació 
Administrativa

Pla de compra pública responsable. 0 2 28 Vicerectorat d'Economia i 
Infraestructures

Servei de Contractació 
Administrativa

Disposar d'un sistema d'informació estratègica que 
integre les dades dels diferents àmbits d'activitat de la 
UV per facilitar la presa de decisions.

0 2 29 Vicerectorat d'Estratègia, 
Qualitat i Tecnologies de la 

Informació

Servei d'Anàlisi i 
Planificació (SAP)
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