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DELEGACIÓ DEL CONSELL DE GOVERN EN LA JUNTA ELECTORAL DE LA 
UNIVERSITAT DE LA COMPETÈNCIA D’ADSCRIPCIONS CENSALS. 

 
A fi d’adequar l’adscripció censal per a la participació en òrgans centrals de la Universitat del 
personal a què es refereixen els articles 61, 72, 75, 78, 241 i les disposicions addicionals novena 
i desena dels Estatuts, així com dels estudiants de postgrau matriculats en Instituts Universitaris 
d’Investigació i en Centres d’Investigació Mixts, el Consell de Govern acorda: 
 
1. En els casos no establerts en altres articles dels Estatuts, delegar en la Junta Electoral les 
adscripcions censals esmentades en aquest acord. 
 
2. Establir els criteris següents per a realitzar aquestes adscripcions censals. 
2.1. Instituts Universitaris d’Investigació 
a) Els membres dels Instituts Universitaris que es relacionen a continuació: 

 
a.1) El personal docent i investigador que haja accedit a una plaça adscrita a l’institut o 
haja estat contractat per ocupar-la. 
a.2) El personal contractat a l’empara del programa “Ramón y Cajal”, del programa 
d’incorporació de doctors i tecnòlegs  a grups  d’investigació en l’Estat espanyol en el 
marc del “Programa Nacional de formación de personal investigador del Plan Nacional 
de Investigación Científica y Desarrollo Tecnológico”, i del programa propi de la 
Universitat de València d’incorporació de doctors o doctores. 
a.3) El personal investigador en formació adscrit a l’Institut. 
a.4) El personal d’administració i serveis que ocupe places que es troben adscrites a 
l’Institut. 
a.5) Els estudiants i les estudiantes matriculats a l’Institut que tinguen la condició 
d’estudiants de la Universitat de València.1 
 

seran censats en els sectors corresponents i en els centres que s’indiquen a continuació: 
 
Institut Universitari d’Investigació de 
Creativitat i Innovacions  
Educatives 

Facultat de Filosofia i Ciències  
de l'Educació 

Institut Universitari d’Investigació de 
Robòtica i de Tecnologies de la Informació i 
de les Comunicacions 

Escola Tècnica Superior d'Enginyeria 

Institut Interuniversitari d’Investigació de 
Filologia Valenciana 

Facultat de Filologia, Traducció i 
Comunicació 

Institut Interuniversitari d’Investigació 
d’Economia Internacional Facultat d’Economia 

Institut Universitari d’Investigació d’Estudis 
de la Dona 

Facultat de Filosofia i Ciències  
de l’Educació 

Institut Universitari d’Investigació de Ciència 
dels Materials Facultat de Química 

Institut Universitari d’Investigació en Trànsit 
i Seguretat Viària Facultat de Psicologia 

Institut Universitari d’Investigació Cavanilles 
de Biodiversitat i  
Biologia Evolutiva 

Facultat de Ciències Biològiques 

Institut Universitari d’Investigació de Ciència 
Molecular Facultat de Química 

Institut Universitari d’Investigació de 
Criminologia i Ciències Penals Facultat de Dret 

Institut Universitari d’Investigació 
d’Economia Social i Cooperativa Facultat d'Economia 

Institut Interuniversitari d’Investigació de 
Desenrotllament Local Facultat de Geografia i Història 

                                                
1 Aprovat en Consell de Govern del 24 de juny de 2008. ACGUV 100/2008 



 

2 

Institut Universitari d’Investigació de Drets 
Humans Facultat de Dret 

Institut Interuniversitari d’Investigació en 
Llengües Modernes Aplicades2 

Facultat de Filologia, Traducció i 
Comunicació 

Institut Universitari d’Investigació en 
Psicologia dels Recursos Humans, del 
Desenrotllament Organitzacional i de la 
Qualitat de la Vida Laboral3 

Facultat de Psicologia 

Institut Universitari d'Investigació de 
Polítiques de Benestar Social4 Facultat de Ciències Socials 

 
b) Els membres dels apartats a.1), a.2) i a.3) que tinguen docència autoritzada en un 
departament seran censats en aquest departament i en el centre al qual estiga adscrit 
departament, de manera que llur adscripció censal a l’Institut Universitari d’Investigació ho serà 
només a l’efecte de llur participació al consell de l’Institut. 
 
c) El personal de les Unitats d’Instituts Universitaris de cada Campus serà distribuït entre els 
Instituts Universitaris adscrits al Campus corresponent, mitjançant una distribució equitativa, a 
l’efecte de llur participació en òrgans d’Institut i en òrgans centrals de la Universitat. 
 
2.2. Centres d’investigació mixts. 
a) Els membres dels Centres d’investigació mixts que es relacionen a continuació:  
 

a.1) El personal docent i investigador de plantilla de la Universitat que haja accedit a 
una plaça adscrita al centre d’investigació mixt o haja estat contractat per ocupar-la. 
a.2) El personal contractat a l’empara del programa “Ramón y Cajal”, del programa 
d’incorporació de doctors i tecnòlegs  a grups  d’investigació en l’Estat espanyol en el 
marc del “Programa Nacional de formación de personal investigador del Plan Nacional 
de Investigación científica y Desarrollo Tecnológico”, i del programa propi de la 
Universitat de València d’incorporació de doctors o doctores.  
a.3) El personal investigador en formació de la Universitat adscrit al centre 
d’investigació mixt. 
a.4) El personal d’administració i serveis de plantilla de la Universitat que ocupe places 
que es troben adscrites al centre d’investigació mixt. 
a.5) Els estudiants i les estudiantes matriculats en el centre d’investigació mixt. 
 

seran censats en els sectors corresponents i en els centres que s’indiquen a continuació: 
 
 

 
b) Els membres dels apartats a.1), a.2) i a.3) que tinguen docència autoritzada en un 
departament seran censats en aquest departament i en el centre al qual estiga adscrit 
departament. 
 
2.3. Centres d’Investigació Adscrits5 
Els estudiants i les estudiantes matriculats al Centre que tinguen la condició d’estudiants de la 
Universitat de València tindran l’adscripció censal següent: 
 
Institut Valencià d’Infertilitat Facultat de Medicina i Odontologia 
 

                                                
2 Aprovat en Consell de Govern del 24 de juny de 2008. ACGUV 100/2008 
3 Aprovat en Consell de Govern del 26 de març de 2009. ACGUV 58/2009 
4 Adaptació per conversió en Institut Universitari d'Investigació l'ERI Polibenestar 
5 Aprovat en Consell de Govern del 24 de juny de 2008. ACGUV 100/2008 

Institut  de Física Corpuscular Facultat de Física 
Institut d’Història de la Medicina i de la 
Ciència “López Piñero" 

Facultat de Medicina i Odontologia 

Centre d’Investigació 
sobre la Desertificació 

Facultat de Farmàcia 
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2.4. Estructures de Recerca Interdisciplinar (ERIs)6. 
a) Els membres de les ERIs que es relacionen a continuació: 
 a.1) El personal docent i investigador que haja accedit a una plaça adscrita a l’ERI o 

haja estat contractat per ocupar-la. 
 a.2) El personal contractat a l’empara del programa “Ramón y Cajal”, del programa 

d’incorporació de doctors i tecnòlegs a grups d’investigació en l’Estat espanyol en el 
marc del “Programa Nacional de formación de personal investigador del Plan Nacional 
de Investigación Científica y Desarrollo Teconológico”, i del programa propi de la 
Universitat de València d’incorporació de doctors o doctores. 

 a.3) El personal investigador en formació adscrit a l’ERI. 
 a.4) El personal d’administració i serveis que ocupe places que es troben adscrites a 

l’ERI. 
 
seran censats en els sectors corresponents i en els centres que s’indiquen a continuació: 
 
Comportament econòmic-social Facultat d’Economia 
Laboratori de Processat d’Imatges Facultat de Física 
Sostenibilitat Facultat de Ciències Socials 
Interuniversitari Centre of Technological 
Development and Molecular Recognition 
(IDM)7 

Facultat de Química 

Biotecnologia i Biomedicina (Biotecmed)8 Facultat de Ciències Biològiques 
Lectura9 Facultat de Psicologia 
 
b) Els membres dels apartats a.1), a.2) i a.3) que tinguen docència autoritzada en un 
departament seran censats en aquest departament i en el centre al qual estiga adscrit el 
departament, de manera que llur adscripció censal a l’ERI ho serà només a l’efecte de llur 
participació als òrgans de participació de l’ERI. 
 
2.5. Centres singulars i Serveis Generals 
El personal del Jardí Botànic, de l’Observatori Astronòmic o d’algun Servei General que 
desenvolupe funcions docents o investigadores serà censat al centre de la seua especialitat. 
 
2.6. Personal contractat per obra o servei 
 
a) El personal Tècnic Superior contractat per obra o servei, per desenvolupar projectes concrets 
d’investigació científica o tècnica, serà censat com a personal docent i investigador que no té la 
condició de funcionari o el grau de doctor. 
 
b) La resta de personal contractat per obra o servei, per desenvolupar projectes concrets 

d’investigació científica o tècnica, serà censat com a personal d’administració i serveis. 
 

* * * 
 
Aquesta delegació d’atribucions no impedirà la possibilitat del Consell de Govern de reclamar-
ne per a sí el coneixement i la resolució. 
 
De conformitat amb allò que disposa l’art. 13 de la Llei de règim jurídic de les administracions 
públiques i de procediment administratiu comú, sempre que l’òrgan delegat faça ús de la 
delegació continguda en aquesta resolució, es farà constar aquesta circumstància expressament 
en l’acte administratiu que es dicte. 
 
En cap cas no es podran delegar les atribucions que es tinguen al seu torn per delegació 
continguda en aquesta resolució. 
                                                
6 Aprovat en Consell de Govern del 26 de novembre de 2008. ACGUV 219/2008. 
7 Aprovat en Consell de Govern de 26 de gener de 2010. ACGUV 26/2010. 

Modificat en Consell de Govern de 19 d'abril de 2011 el nom de l'ERI REMOTE (Reconeixement Molecular i 
Desenvolupament Tecnològic) per adaptació a la nova denominació. 

8 Aprovat en Consell de Govern de 29 de novembre de 2010. ACGUV 227/2010 
9 Modificat en Consell de Govern de l'1 de febrer de 2012. ACGUV 26/2012 
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Les resolucions que es dicten en virtut de les delegacions conferides pels òrgans delegats, 
exhauriran la via administrativa i deixaran expedita la via judicial. 
 
De conformitat amb allò que assenyala l’art. 13 de la Llei de règim jurídic de les 
administracions públiques i del procediment administratiu comú, aquesta resolució es publicarà 
en el Diari Oficial de la Comunitat Valenciana. 
 
Aquesta delegació deroga qualsevol altra delegació de les competències atribuïdes que s’hagués 
efectuat anteriorment, bé en aquest mateix òrgan o en uns altres distints. 
 
València, 9 de febrer de 2012.- El rector: Esteban J. Morcillo Sánchez 
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