
REGLAMENT DE LA RÀDIO DE LA FACULTAT DE FILOLOGIA, 

TRADUCCIÓ I COMUNICACIÓ DE LA UNIVERSITAT DE VALÈNCIA 

(Ràdiofiltra.com)  

Sala Multimèdia Toni Viñas i Almenar 

 

Introducció 

La creació de la Ràdio de la Facultat de Filologia, Traducció i Comunicació 

(Ràdiofiltra.com) de la Universitat de València naix amb dos objectius: 

 

 D’una banda, contribuir a la construcció d'un espai comunicatiu propi de la 

comunitat universitària, vinculada a les titulacions impartides en la Facultat de 

Filologia, Traducció i Comunicació (FFTiC). 

 D’altra banda, inscriure’s, com estimen oportuns els òrgans competents de la 

FFTiC i de la UV, en el Projecte MediaUni, a través de la producció de programes 

que, en directe o en diferit, s’inserisquen en l’esmentada plataforma. 

 

Ràdiofiltra.com es concep com un important instrument comunicatiu, cultural i docent, 

com una eina que permet dissenyar accions formatives i de comunicació per a la 

comunitat educativa de la FFTiC i universitària en el seu conjunt. 

Ràdiofiltra.com és també un terreny privilegiat per a l'experimentació de noves 

tecnologies i formats de comunicació, així com per al desenvolupament de projectes que 

responguen als propis interessos de l’estudiantat, del PDI i del PAS de la FFTiC. 

 

Article 1r.- Objectius de Ràdiofiltra.com  

1r.- Servir de via de comunicació a la comunitat universitària de la FFTiC, per a donar a 

conèixer la informació de les activitats docents, investigadores, estudiantils, esportives, 

recreatives i culturals que organitze la pròpia Facultat. 

2n.- Servir de vehicle difusor dels coneixements científics, educatius, esportius, socials i 

culturals relacionats amb les distintes activitats que es desenvolupen en la FFTiC de la 

UV. 

3r.- Contribuir al compliment de les finalitats de la FFTiC en quant a la seua vocació de 

servei públic, tal i com queda definit en l’article 3 dels Estatuts de la Universitat de 

València. 

4t.- Servir d'instrument docent, de pràctiques i innovació per a l’alumnat de la FFTiC. 



5é.- Proporcionar a la FFTiC un instrument tecnològicament avançat, a través del qual 

s'impartisquen cursos, tallers i seminaris dirigits a millorar la formació dels membres de 

la comunitat universitària. 

6é.- Potenciar la cohesió de la FFTiC afavorint la participació dels diferents sectors i 

col·lectius i el seu mutu coneixement. 

7é.- Ser un espai d'intercanvi per als membres de la FFTiC. 

 

Article 2n.- Principis ètics 

L'activitat de Ràdiofiltra.com s'inspirarà en els següents principis ètics: 

 L'objectivitat, veracitat i imparcialitat de les informacions. 

 La separació entre informacions i opinions i la identificació dels que sustenten 

aquestes últimes i la seua lliure expressió, amb els límits establerts per l'article 20, 

apartat 4t de la Constitució. 

 El respecte al pluralisme polític, religiós, social, cultural i lingüístic, tal i com 

recull l’article 4 dels Estatuts de la Universitat de València. 

 El respecte a l'honor, a la intimitat personal i a la pròpia imatge, i tots els drets i 

llibertats que reconeix la Constitució Espanyola. 

 La protecció de la joventut i de la infància. 

 El respecte als valors d'igualtat que recull l'article 14 de la Constitució. 

 La programació serà respectuosa amb els codis deontològics professionals i les 

propostes de tractament específiques d’entitats representatives en temes de gran 

responsabilitat social. 

 

Article 3r.- Finançament 

Les fonts de finançament de Ràdiofiltra.com seran: 

- L'assignació que s'establisca en el pressupost de la FFTiC, aprovat per la Junta de 

Facultat. 

- Els ingressos obtinguts per acords de la FFTiC amb patrocinadors públics o privats. 

 

Article 4t.- Mitjans materials i humans 

 La FFTiC dotarà Ràdiofiltra.com de les instal·lacions, equipament i personal 

necessaris per al desenvolupament de la seua activitat. 



 Ràdiofiltra.com desenvoluparà la seua activitat d’estudi en la Sala Multimèdia 

Toni Viñas i Almenar, ubicada en la planta baixa de la FFTiC. 

 Els estudis s’utilitzaran prioritàriament per a la gravació i realització dels 

programes de ràdio acceptats a partir de les propostes de la comunitat de la FFTiC, 

així com per a l’ús docent que propose el PDI. 

 Qualsevol altra activitat haurà de ser autoritzada per la Direcció de 

Ràdiofiltra.com i, en cas de ser-ho, haurà de desenvolupar-se fora dels horaris ja 

previstos per a la gravació dels programes del semestre de les graelles de 

programació. 

 

Article 5é- Àmbit d'emissió 

 Les emissions de Ràdiofiltra.com seran digitals i a demanda, accessibles en obert 

des d’un repositori virtual de la FFTiC, sempre que presenten una qualitat òptima 

per a la seua difusió. Així mateix, els programes de major interés podran ser 

promocionats a través de les xarxes del centre. 

 

Article 6é.- Organització i equip de treball 

 Ràdiofiltra.com s’integra en els àmbits competencials de l’Equip Deganal de la 

FFTiC, que designarà la persona que se’n farà càrrec de la direcció per un període 

de tres anys (prorrogable per un altre període igual) i que haurà de tenir el perfil 

de llicenciat/a o graduat/da en titulacions de Periodisme o Comunicació 

Audiovisual i/o posseir una demostrada i solvent experiència en mitjans de 

comunicació audiovisuals. 

 La Direcció de Ràdiofiltra.com es responsabilitzarà de l'elaboració de la proposta 

de programació de la ràdio, de la realització dels distints espais de la programació 

i de l'elaboració de projectes de programes, així com de la gestió econòmica i 

pressupostària de Ràdiofiltra.com, en cas que siga necessària, sempre d’acord amb 

les directrius marcades per la Comissió Consultiva de Comunicació de la FFTiC. 

 La Direcció de Ràdiofiltra.com serà assistida per un Comité de Direcció integrat 

per tres persones: un representant del Deganat i dos membres de l’equip docent 

de la FFTiC, un de l’àrea de Comunicació Audiovisual i altre de l’àrea de 

Periodisme, amb un perfil com el de la Direcció de Ràdiofiltra.com. 



 El Comité de Direcció ajudarà a la Direcció en qüestions de gestió de temes, 

aprovació de programes o emissions puntuals i decisions extraordinàries. 

 La Direcció reunirà cada quadrimestre el consell de responsables dels diferents 

programes de la graella per a coordinar la marxa de la programació i esmenar allò 

que convinga. 

 La Comissió Consultiva de Comunicació de la FFTiC, que estarà composada per 

una persona representant de cada titulació, per una persona representant del PAS 

i per una persona representant de l’estudiantat (ADR), a més de la Direcció de la 

ràdio i dels membres del Comité de Direcció, tindrà capacitat per a proposar 

programes, així com les línies d’actuació de Ràdiofiltra.com i, al mateix temps, 

vetlarà pel compliment de l’aplicació d’aquest reglament. 

 La Comissió Consultiva de Comunicació rebrà el balanç de la direcció de 

Ràdiofiltra.com una vegada a l’any. 

 L'equip de treball de sala estarà compost fonamentalment pel personal Tècnic 

Audiovisual membre del Personal d’Administració i Serveis de la FFTiC, i de 

forma eventual per estudiants en pràctiques dels graus de Periodisme i 

Comunicació Audiovisual (o màsters adscrits). El nombre d’estudiants en 

pràctiques podrà variar en funció de les necessitats de Ràdiofiltra.com i de la 

disponibilitat existent. 

 A fi de dur a terme els objectius de Ràdiofiltra.com s'elaborarà una programació 

que continga espais informatius, culturals, d'entreteniment, d'opinió i debats, 

acadèmics i formatius i de difusió dels distints àmbits d'activitat de la FFTiC.  

 S’anunciarà un termini de presentació de propostes de programes de ràdio per a 

tota la comunitat de la FFTiC, a principi de cada quadrimestre. La programació 

estarà oberta a la participació i a les propostes de les titulacions de la FFTiC, del 

PAS i de l’estudiantat a través de l’ADR. 

 Les propostes presentades seran revisades per la Direcció de la ràdio i el Comité 

de direcció, per tal de valorar la viabilitat i fer possibles suggeriments i/o millores. 

Així mateix, la Direcció establirà un horari de gravacions d’acord amb la 

disponibilitat del personal tècnic i les propostes recollides. 

 

 

 



Disposició Addicional Primera 

La FFTiC negociarà un acord amb la SGAE per tal de poder fer ús d’obres subjectes a 

drets d’autor/a en els programes de Ràdiofiltra.com. Així mateix s’integrarà activament 

en l’Asociación de Radios Universitarias (ARU). 

 

Disposició Final 

El present Reglament entrarà en vigor a partir del dia següent de la seua aprovació per la 

Junta de la FFTiC. 


