CONDICIONS GENERALS DE GESTIÓ D'ESPAIS DE LA FACULTAT DE PSICOLOGIA DE LA
UNIVERSITAT DE VALÈNCIA
1. Dades del responsable
El Deganat de la Facultat de Psicologia de la Universitat de València és el responsable de la
gestió dels espais de la Facultat de Psicologia.
La Universitat de València és una institució de dret públic, amb personalitat jurídica i patrimoni
propis, i amb els drets reconeguts per la Constitució i les altres lleis vigents. Les seues dades
d'identificació i localització són les següents:
•
•
•
•
•

Denominació: Universitat de València- Estudi General (D'ara endavant, Universitat
de València).
CIF: Q4618001D
Codi del Registre d'Universitats, Centres i Títols: 018
Tipus: Pública
Domicili: Avinguda Blasco Ibáñez, 13 – 46010 València

El Deganat és el responsable de la gestió dels espais sent les seues dades de contacte els
següents:
•
•
•
•
•

Denominació: Deganat de la Facultat de Psicologia
Adreça: Av. Blasco Ibáñez, 21 – 46010 València
Telèfon: +34 96 386 4661
Correu electrònic: fac.psicologia@uv.es
Uns altres: http://www.uv.es/psicologia

Els espais que gestiona el Deganat de la Facultat de Psicología inclouen Sala de Juntes, Saló de
Graus, Saló d'Actes, Aules i Laboratoris docents, i Laboratoris de recerca. Aquests espais són
infraestructures de funcionament de centre i de suport a la docència i recerca dels Graus de
Psicologia i Logopèdia, així com dels Màsters oficials l'Organisme Responsable dels quals és la
Facultat de Psicologia.
2. Usuaris dels espais
Podrà tenir accés a la reserva d'espais de la Facultat de Psicologia el personal docent i
investigador i personal d'administració i serveis adscrit al centre, personal de la Universitat de
València i personal extern en els termes i condicions que es detalla. L'excepció seran els
laboratoris de recerca, espais que solament estaran disponibles per al personal docent i
investigador de la Facultat de Psicologia.
3. Objecte, àmbit d'aplicació i llengües oficials
Les presents condicions generals tenen per objecte regular la gestió d'espais de la Facultat de
Psicologia i la relació jurídica que s'estableix entre la citada Facultat i les persones usuàries dels
espais.
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Les presents condicions estaran disponibles per als usuaris cada vegada que accedisquen a la
pàgina web en les dues llengües reconegudes com a oficials en l'Estatut d'Autonomia de la
Comunitat Valenciana: valencià i castellà.
4. Responsabilitats del deganat de la Facultat de Psicologia
El deganat de la Facultat de Psicologia actua de bona fe en la informació i serveis oferts a
través de la seua pàgina web i es compromet a oferir informació veraç i actualitzada a través
del portal http://www.uv.es/psicologia. En el cas que existisca informació errònia es procedirà
immediatament a la seua correcció.
El deganat de la Facultat de Psicologia no serà responsable de cap incompliment d'obligacions
derivades de les presents condicions si el mateix és atribuïble a circumstàncies alienes a el seu
control.
5. Obligacions dels usuaris
Aquestes condicions generals afecten a aquells usuaris i usuàries que hagen sol·licitat espais i
se'ls hi haja concedit l'ús dels mateixos, comprometent-los al compliment de les següents
obligacions:
-

El/La usuari/a facilitarà informació veraç sobre les dades aportades en els formularis
de sol·licitud disponibles en la pàgina web de la Facultat de Psicologia.
El/La usuari/a se compromet a fer un ús adequat de l'espai i dels equipaments que
inclou, així com dels mecanismes d'accés als mateixos.

En el cas de laboratoris de recerca s'afegeixen les següents obligacions:
-

-

Informar i sol·licitar autorització al deganat sobre qualsevol modificació en les
instal·lacions.
Compromís de deixar lliure l'espai en perfecte estat, així com l'equipament i les
instal·lacions assignades, una vegada finalitzat el termini per al qual es van sol·licitar. En
cas de no complir-se aquesta obligació es podrà exigir la restitució o reparació del
material o espai.
Compromís de complir el procediment de sol·licitud i renovació establit per deganat. En
cas de no sol·licitar la renovació d'aquest espai s'entendrà que queda disponible per a
un altre/a usuari/a.

S’informa als usuaris que la recollida de dades o imatges que puguen dur-se a terme en
aquests espais, es aconsellable que siga realitzada de forma anònima, de manera que no siga
possible identificar a les persones de les quals es registren les seues dades. En cas que siga
absolutament necessària la identificació serà requisit complir amb les disposicions legals
vigents: Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de datos de carácter
personal (LOPD); Real Decreto 1720/2007, de 21 de diciembre, por el que se aprueba el
Reglamento de desarrollo de la LOPD; Ley Orgánica 1/1982, de 5 de mayo, de protección civil
del derecho al honor, a la intimidad personal y familiar y a la propia imagen.
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Per qualsevol dubte al respecte pot consultar-se amb els tècnics de protecció de dades del
Servei d’Informàtica de la Universitat de València a través de l'adreça lopd@uv.es.
En cap cas, el Deganat de la Facultat es fa responsable de l'ús indegut d'aquestes dades o
imatges per part dels usuaris d'aquest espai.
-

Abstenir-se de:
o Incórrer en activitats il·lícites o il·legals de qualsevol tipus, i particularment,
difondre continguts o propaganda de caràcter racista, xenòfob, pornogràfic,
sexista, d'apologia del terrorisme o atemptatori contra els drets humans, o
actuar en perjudici dels drets a la intimitat, a l'honor, a la pròpia imatge o
contra la dignitat de les persones.
o Difondre continguts contraris als principis enunciats en els Estatuts de la
Universitat.
o Difondre manifestacions o referències falses, incorrectes o inexactes sobre la
Universitat de València.
o Danyar els sistemes físics i lògics de la Universitat de València, dels seus
proveïdors o de terceres persones.
o Introduir o difondre en la xarxa virus informàtics o qualssevol altres sistemes
físics o lògics que siguen susceptibles de provocar els danys anteriorment
citats.
o Utilitzar identitats falses o suplantar la identitat d'uns altres en l'ús i registre
en el portal. Açò inclou l'ús de el “nom d'usuari” i contrasenya de tercers per a
autenticar-se en el portal i procedir a l’accés dels productes oferits a través del
mateix.
o Registrar a un tercer sense la deguda autorització.

En cas d'incompliment de les obligacions establides en aquest apartat, es considerarà
vulneració de la presents Condicions Generals, podent donar com resultat el bloqueig o
impossibilitat d'utilitzar els espais de la Facultat de Psicologia por part de l'usuari/a.
6. Enumeració dels espais disponibles
Sales per a grups i conferències. Tindrà accés a aquests espais el personal docent i investigador
i el personal d'administració i serveis adscrits al centre; personal de la Universitat de València i
personal extern.
•
•
•

Saló de Graus
Saló d'Actes
Sala de Juntes

Aules i laboratoris docents. Tindran accés a aquests espais el personal docent i investigador i el
personal d'administració i serveis adscrits al centre; personal de la Universitat de València i
personal extern.
•
•

Aules A1 a A9
Aula Est – Doroteo García Riaño
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•
•
•
•
•
•

Laboratori de Psicologia Experimental LPE i Sales Experimentals annexes
Laboratoris d'Informàtica (LIPs)
LO (Laboratori d'Observació)
Laboratori Tècniques Autògenes (LTA)
Laboratori de Psicologia de grups (LPG)
Aula AIP

Laboratoris de Recerca. Solament tindran accés a aquests espais els docents i investigadors de
la Facultat de Psicologia.
7. Preus
El present servei es presta a títol gratuït a excepció d'activitats alienes a la docència i recerca
pròpies de la Facultat de Psicologia. En aquest cas s'estarà al que es disposa en l'apartat
“Cessió temporal de l'ús de locals de la Universitat” fixat pel Reglament d'Execució
Pressupostària que es trobe vigent en el moment de la cessió.
8. Procediment de sol·licitud d'espais
La sol·licitud d'espais de la Facultat de Psicologia es realitza a través del formulari web situat
en http://www.uv.es/psicologia (Secció Serveis i Espais). Per a l'accés a la sol·licitud no es
requereix estar registrat en la mateixa, a excepció dels laboratoris de recerca. La sol·licitud no
implica la reserva. Una vegada emplenada, aquesta sol·licitud serà estudiada i rebrà un correu
electrònic de confirmació en cas que procedisca. En el cas que aquesta activitat implique un
pagament de taxes, en el correu electrònic s'informarà dels preus, basats en l'abans citat
Reglament d'Execució Pressupostària de la Universitat de València.
Abans de la utilització de l'espai sol·licitat s'haurà de signar un document en el qual el/la
usuari/a responsable es compromet a un bon ús de l'espai i de les instal·lacions.
En el cas de sol·licitud dels laboratoris de recerca junt al procediment, el/la sol·licitant ha
d'emplenar una sol·licitud general i adjuntar una memòria del projecte de recerca que justifica
la petició d'ús. L'accés a la sol·licitud es realitza a través de la pàgina web de la Facultat de
Psicologia, mitjançant usuari i contrasenya. Tots dos documents seran registrats en el Registre
General de la Facultat de Psicologia, dirigits al Deganat de la Facultat. El/la sol·licitant rebrà
notificació mitjançant correu electrònic de la resolució de la petició.
9. Protecció de dades
La UV informa que podrà recaptar aquelles dades personals que li siguen facilitades com a
conseqüència de l'accés, utilització i/o registre en el present lloc web. En l'acompliment de les
seues funcions, la UV disposa de fitxers i tractaments de dades personals que respecten allò
establert en la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter
Personal i el Reial decret 1720/2007, de 21 de desembre, pel qual s'aprova el Reglament de
desenvolupament de la Llei Orgànica 15/1999.
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El tractament de les dades s'ajustarà a les funcions pròpies de la Universitat de València,
definides per la Llei Orgànica 6/2001, de 21 de desembre, d'Universitats pels seus Estatuts i
normativa interna i la normativa que si escau resulte d'aplicació. En el cas del portal
http://www.uv.es/psicologia les dades seran utilitzades per a la gestió d'espais de la Facultat
de Psicologia.
La Universitat de València disposa de fitxers amb dades personals degudament notificats i/o
registrats davant l'Agència Espanyola de Protecció de Dades. La consulta d'aquests fitxers pot
realitzar-se des de la pàgina web oficial de l'Agència Espanyola de Protecció de Dades a través
del seu Registre General.
D'acord amb allò establert en la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de
dades de caràcter personal l'usuari podrà exercir en qualsevol moment els seus drets d'accés,
rectificació, cancel·lació o oposició. L'exercici de tals drets és personal i s'haurà de realitzar
mitjançant la presentació d'una sol·licitud que haurà d'incloure:
-

Nom, cognoms del/de la interessat/a.
Fotocòpia del seu document nacional d'identitat o document oficial equivalent.
Identificació, si escau, de la persona que el/la represente, així com el document
acreditatiu de tal representació.
Petició en què es concreta la sol·licitud.
Domicili a l'efecte de notificacions, data i signatura de sol·licitant.
Documents acreditatius de la petició que formula, si escau.

La sol·licitud es dirigirà a:
Servei d’Informàtica - Protecció de dades
Universitat de València
C/ Amadeo de Savoia 4
46010 València
lopd@uv.es
Per a més informació pot consultar-se la política de privadesa de la Universitat de València en:
http://links.uv.es/furt9sj
10. Reclamacions
En cas de dubtes, suggeriments o reclamacions en relació amb els espais sol·licitats, el/la
usuari/a pot presentar una sol·licitud general, amb registre d'entrada, dirigida al Deganat de la
Facultat de Psicologia.
Deganat i Unitat de Laboratoris de la Facultat de Psicologia no garanteix l'atenció 24 hores al
dia els 7 dies de la setmana, sinó que està sotmesa a l'horari d'obertura oficial i dies hàbils de
la Universitat de València.
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11. Nul·litat i ineficàcia de clàusules
En el cas que qualsevol punt o clàusula d'aquestes condicions generals fóra considerada nul·la
o inaplicable, íntegrament o en part, per qualsevol Jutjat, Tribunal o òrgan administratiu
competent, aquesta nul·litat o inaplicació no afectaria a les altres disposicions de les
condicions generals.
12. Legislació aplicable
El préstec efectuat a través del portal web http://www.uv.es/psicologia es regeix per la
legislació espanyola, excepte en aquells casos en els quals siga aplicable una altra diferent.
Davant qualsevol conflicte o discrepància que sorgisca en la interpretació o aplicació
d'aquestes condicions generals, el/la usuari/a se sotmet als jutjats i tribunals espanyols. No
obstant açò, si vostè té la consideració de consumidor, el contingut d'aquesta clàusula no
afectarà als drets que li reconeix la legislació sobre consumidors i usuaris.
13. Facultat de modificació i control de canvis
Aquestes Condicions Generals són aplicables des de la data de publicació de les mateixes. El
Deganat de la Facultat de Psicologia es reserva la facultat de realitzar qualsevol modificació o
actualització dels continguts i serveis oferits en la pàgina http://www.uv.es/psicologia, de les
presents Condicions Generals i, en general, de quants elements integren el disseny i
configuració de la pàgina web, comunicant-ho amb caràcter previ als usuaris i usuàries. Els
canvis no afectaran a les Condicions Generals dels espais ja concedits, que mantindran les
condicions vigents en el moment de la sol·licitud.
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