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1.

Presentació de la Rectora 
Cada any, tal com indiquen els nostres Estatuts, el Consell de 
Direcció presenta al Claustre l’informe de gestió de la 
Universitat de València, document sintètic que recull el conjunt 
de l’activitat desenvolupada al llarg de l’any anterior, per tal que 
el Claustre analitze el treball de tota la comunitat universitària. 
Aquest document és doncs, d’una banda, un mecanisme de 
rendició de comptes i, de l’altra, un document orientador de la 
política universitària. Així mateix, permet, d’acord amb la 
política formulada, la planificació pressupostària. 

L’informe que avui es presenta correspon a l’exercici 2020, un any singular com a 
conseqüència de la situació viscuda a tot el món per la pandèmia de COVID-19, que ha 
canviat la nostra forma de viure, de relacionar-nos i de treballar. 

La comunitat universitària ha treballat unida d’una manera excepcional per fer front als 
reptes d’una crisi sanitària global sense precedents en el darrer segle, aplicant les 
successives disposicions normatives estatals i autonòmiques, en un context caracteritzat per 
un estat d’alarma vigent durant alguns mesos.  

Després d’un confinament domiciliari que va obligar a reorientar l’activitat docent i 
investigadora i adaptar-la a una modalitat docent en línia, i d’una recerca condicionada per 
les restriccions de mobilitat, a més d’una gestió administrativa marcada per la suspensió de 
terminis i l’expansió de la gestió electrònica, va seguir una ‘nova normalitat’ que ens ha 
obligat a desenvolupar una activitat docent en modalitat híbrida, un treball administratiu 
parcialment en règim de teletreball i una presència als campus universitaris controlada i 
limitada, caracteritzada per l’ús de mascaretes i la distància de seguretat, amb sistemes de 
ventilació addicionals i ordenació dels fluxos de persones als edificis. Totes aquestes 
mesures han anat canviant segons l’evolució de la pandèmia i han suposat un increment de 
la càrrega de feina a totes les persones que treballem a la Universitat de València. 

La presentació d’aquest informe de gestió és un bon moment per agrair molt especialment 
la implicació de la comunitat universitària en aquesta gestió de la pandèmia i, en concret, de 
les estructures de govern universitàries, de la representació d’estudiantes i estudiants i 
treballadors i treballadores, així com dels delegats i delegades de prevenció. 

Sense el treball decidit de totes i tots no hauria estat possible superar aquest any passat en 
les condicions en què ho hem fet: amb uns resultats de l’activitat docent i investigadora que 
no se n’han ressentit tot i la profunditat de la crisi experimentada, i amb uns indicadors de 
satisfacció de l’estudiantat amb la docència impartida el curs passat semblants als de la 
docència presencial. 

Moltes gràcies a totes i a tots. 

Mavi 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 2019-2020 Curs 2020-2021 

Graus 56 56 

Graus dobles 6 8 

Màsters oficials 103 103 

Programes de doctorat 62 61 

Postgraus propis 276 246 

Màster propi 98 93 

Diploma d’especialització 60 48 

Certificat universitari 60 57 

Expert universitari 58 48 
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Estudiants i estudiantes (curs 2019-2020) 
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Universitat de València

Alumnat matriculat Dones Homes Total 

Grau 23.337 14.041 37.378 

Postgrau oficial 6.246 4.451 10.697 

Màsters oficials 3.837 2.422 6.259 

Doctorat 2.409 2.029 4.438 

Postgrau propi 1.863 1.125 2.988 

Rebuts en programes d’intercanvi 2.016 775 2.791 

Total Universitat de València 33.462 20.392 53.854 

Grau Adscrit 987 460 1.447 

Màsters Adscrits 79 76 155 

Total Centres Adscrits 1.066 536 1.602 

Font: Datawarehouse de la UV (projecte Recull) en data 05/05/2021 

Altres dades Dones Homes Total 

Titulats i titulades 

Grau 4.826 2.658 7.484 

Màster 2.115 1.300 3.415 

Preinscrits en 1a preferència - - 16.421 

Admesos a la preinscripció - - 10.655 

Alumnat de grau de nou ingrés 5.316 3.115 8.431 

Alumnat estranger (grau i postgrau oficial) 2.761 1.564 4.325 

Alumnat de grau en programes d'intercanvi 3.307 1.398 4.705 

Enviats 1.271 613 1.884 

Rebuts 1.985 760 2.745 

Alumnat en pràctiques formatives externes de grau 

Integrades 7.694 3.334 11.028 

Voluntàries 798 532 1.330 

Alumnat de formació extracurricular - - 7.718 

Font: Datawarehouse de la UV (projecte Recull) en data 04/05/2021 

Tesis doctorals (curs 2019-2020) 
Tesis doctorals llegides Dones Homes Total 

Postgrau doctorat 207 173 380 



Beques 
Beques Sol·licitades Concedides 

Ministeri d’Educació 22.662 14.982 

Generalitat Valenciana 5.639 2.192 

Total 28.301 17.174 
Font: Servei d’Estudiants 

Personal 
Personal Docent i Investigador (PDI) 31-12-2020 Dones Homes Total 

PDI (plantilla ocupacional) 2.026 2.460 4.486 

PDI funcionari 734 1.149 1.883 

PDI laboral 1.292 1.311 2.603 

Edat mitjana 49,53 52,53 51,17 

Personal d'Administració i Serveis (PAS) 31-12-2020 Dones Homes Total 

PAS (plantilla ocupacional) 1.324 701 2.025 

PAS funcionari 1.287 647 1.934 

PAS laboral 37 54 91 

Edat mitjana 51,92 51,66 51,83 

PAS per tipus d’unitat 

Centres i departaments 579 270 849 

Serveis Generals i altres unitats generals 360 258 618 

Serveis Centrals Administratius i Econòmics 251 106 357 

Altres unitats de gestió 134 67 201 

Ràtio PAS/PDI - - 0,45

Personal de capítol VI a 31-12-2020 Dones Homes Total 

Personal en investigació 652 660 1.312 

Personal investigador 478 500 978 

Personal tècnic i de suport a la investigació 174 160 334 

13

Informe de gestió 2020

2.1.



Serveis oferts a la comunitat universitària 
Prestació de serveis Total 

Aules i llocs informàtics 

Aules docents, de lliure accés i biblioteques 117 

Llocs informàtics de docència 3.331 

Llocs biblioteques: portàtils de préstec 467 

Formació contínua 

Cursos per al PDI 30 

Places per al PDI 498 

Cursos per al PAS 39 

Places per al PAS 718 

Biblioteques 

Llibres 1.813.736 

Revistes 91.517 

Llocs de lectura 5.219 

Préstecs 295.444 
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Superfície edificada 
Superfície construïda (m2) Total 

Campus Blasco Ibáñez 250.739 

Campus Burjassot - Paterna 165.034 

Campus Tarongers 190.194 

Altres Campus 51.003 

Parc Científic 51.756 

Total 708.726 



2.2.
Centres de la 
Universitat de 
València
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Centres de la Universitat de València en xifres1 
Estudiants i estudiantes de grau. Curs 2019-20202 

Centres Departaments 
adscrits Graus Graus 

dobles Dones Homes Total 

Facultat d'Infermeria i 
Podologia 1 2 - 1.170 263 1.433 

Facultat de Ciències de 
l'Activitat Física i l'Esport 1 1 - 189 654 843 

Facultat de Filologia, Traducció 
i Comunicació 6 8 - 2.085 750 2.835 

Facultat de Filosofia i Ciències 
de l'Educació 5 3 - 1.303 424 1.727 

Facultat de Fisioteràpia 1 1 - 348 334 682 
Facultat de Geografia i Història 5 4 - 898 1.073 1.971
Facultat de Medicina i 
Odontologia 8 2 - 1.620 724 2.344 

Facultat de Psicologia i 
Logopèdia 6 2 - 1.711 399 2.110 

Campus Blasco Ibáñez 33 23 - 9.324 4.621 13.945
Escola Tècnica Superior 
d'Enginyeria 3 7 - 403 1.444 1.847

Facultat de Ciències 
Biològiques 7 4 - 890 546 1.436 

Facultat de Ciències 
Matemàtiques 3 1 - 194 311 505 

Facultat de Farmàcia 3 4 1 1.615 682 2.297 
Facultat de Física 6 2 - 308 416 724 
Facultat de Química 4 1 - 429 410 839 

Campus Burjassot- Paterna 26 19 1 3.839 3.809 7.648 
Facultat d'Economia 9 6 2 2.790 2.515 5.305 
Facultat de Ciències Socials 2 3 1 1.684 673 2.357 
Facultat de Dret 10 3 4 2.959 1.679 4.638 
Facultat de Magisteri 4 2 - 2.741 744 3.485 

Campus de Tarongers 25 14 53 10.174 5.611 15.785 
Total Universitat de València 84 56 6 23.337 14.041 37.378 

1 Font: Datawarehouse de la UV (projecte Recull) en data 6/5/2021. 
2 No inclou els estudiants i estudiantes de programes d’intercanvi. 
3 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 2019-2020 
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Centres Dones Homes Total 

Facultat d'Infermeria i Podologia 283 74 357 

Facultat de Ciències de l'Activitat Física i l'Esport 38 159 197 

Facultat de Filologia, Traducció i Comunicació 496 179 675 

Facultat de Filosofia i Ciències de l'Educació 337 96 433 
Facultat de Fisioteràpia 87 71 158 

Facultat de Geografia i Història 245 274 519 

Facultat de Medicina i Odontologia 274 117 391 
Facultat de Psicologia i Logopèdia 397 87 484 

Campus Blasco Ibáñez 2.157 1.057 3.214 

Escola Tècnica Superior d'Enginyeria 88 325 413 
Facultat de Ciències Biològiques 216 134 350 

Facultat de Ciències Matemàtiques 33 74 107 
Facultat de Farmàcia 306 133 439 
Facultat de Física 65 91 156 
Facultat de Química 94 73 167 

Campus Burjassot-Paterna 802 830 1.632 
Facultat d'Economia 683 611 1.294 
Facultat de Ciències Socials 422 147 569 
Facultat de Dret 597 307 904 
Facultat de Magisteri 655 163 818 

Campus de Tarongers 2.357 1.228 3.585 
Total Universitat de València 5.316 3.115 8.431 



Estudiants i estudiantes de màster. Curs 2019-20201 
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Centres Màsters Dones Homes Total 
Facultat d'Infermeria i Podologia 1 20 4 24 
Facultat de Ciències de l'Activitat Física i l'Esport 2 21 43 64 
Facultat de Filologia, Traducció i Comunicació 7 161 57 218 
Facultat de Filosofia i Ciències de l'Educació 5 202 85 287 
Facultat de Fisioteràpia 1 40 23 63 
Facultat de Geografia i Història 8 174 134 308 
Facultat de Medicina i Odontologia 6 163 86 249 
Facultat de Psicologia i Logopèdia 8 427 121 548 

Campus Blasco Ibáñez 38 1.208 553 1.761 
Escola Tècnica Superior d'Enginyeria 6 89 173 262 
Facultat de Ciències Biològiques 9 147 90 237 
Facultat de Ciències Matemàtiques 2 24 60 84 
Facultat de Farmàcia 5 113 45 158 
Facultat de Física 4 46 89 135 
Facultat de Química 5 34 51 85 

Campus Burjassot- Paterna 31 453 508 961 
Facultat d'Economia 15 423 416 839 
Facultat de Ciències Socials 5 297 84 381 
Facultat de Dret 11 584 393 977 
Facultat de Magisteri 1 70 39 109 

Campus de Tarongers 31 1.374 932 2.306 
Servei d’Estudiants2 2 802 429 1.231 

Total Universitat de València 103 3.837 2.422 6.259 
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. 



Estudiants i estudiantes de pràctiques formatives externes. Curs 
2019-2020 

Centres 
Pràctiques formatives 
externes integrades 

Pràctiques formatives 
externes voluntàries 

Dones Homes Total Dones Homes Total 

Facultat d'Infermeria i Podologia 806 150 956 129 28 157 
Facultat de Ciències de l'Activitat 
Física i l'Esport 43 156 199 2 31 33 

Facultat de Filologia, Traducció i 
Comunicació 232 90 322 82 35 117 

Facultat de Filosofia i Ciències de 
l'Educació 501 93 594 6 - 6

Facultat de Fisioteràpia 166 151 317 59 44 103 

Facultat de Geografia i Història 83 62 145 12 14 26 

Facultat de Medicina i Odontologia 1.094 501 1.595 6 4 10 

Facultat de Psicologia i Logopèdia 392 88 480 23 9 32 

Campus Blasco Ibáñez 3.317 1.291 4.608 319 165 484 

Escola Tècnica Superior d'Enginyeria 65 221 286 63 132 195 

Facultat de Ciències Biològiques 173 115 288 40 20 60 

Facultat de Ciències Matemàtiques 23 25 48 10 17 27 

Facultat de Farmàcia 331 119 450 47 12 59 

Facultat de Física 44 38 82 14 6 20 

Facultat de Química 28 34 62 18 26 44 

Campus Burjassot-Paterna 664 552 1.216 192 213 405 

Facultat d'Economia 567 421 988 152 103 255 

Facultat de Ciències Socials 499 166 665 76 19 95 

Facultat de Dret 702 382 1.084 59 32 91 

Facultat de Magisteri 1.945 522 2.467 - - -

Campus de Tarongers 3.713 1.491 5.204 287 154 441 

Total Universitat de València 7.694 3.334 11.028 798 532 1.330 
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Estudiants i estudiantes d’intercanvi de grau1. Curs 2019-2020 

Centres 
Rebuts Enviats 

Dones Homes Total Dones Homes Total 

Facultat d'Infermeria i Podologia 39 4 43 53 5 58 
Facultat de Ciències de l'Activitat Física i 
l'Esport 16 34 50 10 27 37 

Facultat de Filologia, Traducció i 
Comunicació 564 119 683 192 44 236 

Facultat de Filosofia i Ciències de 
l'Educació 66 11 77 58 19 77 

Facultat de Fisioteràpia 27 4 31 23 19 42 

Facultat de Geografia i Història 63 27 90 44 35 79 

Facultat de Medicina i Odontologia 65 23 88 79 31 110 

Facultat de Psicologia i Logopèdia 170 13 183 78 18 96 

Campus Blasco Ibáñez 1.010 235 1.245 537 198 735 

Escola Tècnica Superior d'Enginyeria 16 30 46 7 19 26 

Facultat de Ciències Biològiques 35 16 51 37 23 60 

Facultat de Ciències Matemàtiques 14 5 19 4 13 17 

Facultat de Farmàcia 75 21 96 74 39 113 

Facultat de Física 8 13 21 13 17 30 

Facultat de Química 14 7 21 10 7 17 

Campus Burjassot- Paterna 162 92 254 145 118 263 

Facultat d'Economia 461 315 776 297 183 480 

Facultat de Ciències Socials 66 13 79 48 19 67 

Facultat de Dret 225 86 311 143 78 221 

Facultat de Magisteri 61 19 80 101 17 118 

Campus de Tarongers 813 433 1.246 589 297 886 

Total Universitat de València 1.985 760 2.745 1.271 613 1.884 
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 2019-2020 
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Centres 
Grau Màster 

Dones Homes Total Dones Homes Total 
Facultat d'Infermeria i Podologia 230 58 288 15 2 17 
Facultat de Ciències de l'Activitat 
Física i l'Esport 50 153 203 16 30 46 

Facultat de Filologia, Traducció i 
Comunicació 400 132 532 103 43 146 

Facultat de Filosofia i Ciències de 
l'Educació 266 63 329 92 34 126 

Facultat de Fisioteràpia 72 79 151 29 12 41 
Facultat de Geografia i Història 149 154 303 93 75 168 
Facultat de Medicina i Odontologia 250 116 366 62 34 96 
Facultat de Psicologia i Logopèdia 353 86 439 206 49 255 

Campus Blasco Ibáñez 1.770 841 2.611 616 279 895 
Escola Tècnica Superior d'Enginyeria 54 187 241 32 68 100 
Facultat de Ciències Biològiques 197 120 317 99 53 152 
Facultat de Ciències Matemàtiques 27 43 70 10 16 26 
Facultat de Farmàcia 318 130 448 83 34 117 
Facultat de Física 71 90 161 26 69 95 
Facultat de Química 67 69 136 28 46 74 

Campus Burjassot- Paterna 734 639 1.373 278 286 564 
Facultat d'Economia 617 454 1.071 184 173 357 
Facultat de Ciències Socials 344 152 496 90 25 115 
Facultat de Dret 754 408 1.162 311 194 505 
Facultat de Magisteri 607 164 771 52 19 71 

Campus de Tarongers 2.322 1.178 3.500 637 411 1.048 
Servei d’Estudiants1 - - - 584 324 908 

Total Universitat de València 4.826 2.658 7.484 2.115 1.300 3.415 
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. 



Personal Docent i Investigador (PDI) i Personal d’Administració i 
Serveis (PAS) dels centres1. Plantilla ocupacional a 31/12/2020 

PDI PAS 
Dones Homes Total Dones Homes Total 

Facultat d'Infermeria i Podologia 190 74 264 14 10 24 
Facultat de Ciències de l'Activitat 
Física i l'Esport 12 56 68 13 8 21 

Facultat de Filologia, Traducció i 
Comunicació 144 155 299 31 17 48 

Facultat de Filosofia i Ciències de 
l'Educació 103 102 205 21 14 35 

Facultat de Fisioteràpia 76 46 122 14 3 17 

Facultat de Geografia i Història 54 112 166 36 8 44 

Facultat de Medicina i Odontologia 335 437 772 89 26 115 

Facultat de Psicologia i Logopèdia 214 107 321 32 18 50 

Campus Blasco Ibáñez 1.128 1.089 2.217 250 104 354 

Escola Tècnica Superior d'Enginyeria 46 164 210 20 18 38 

Facultat de Ciències Biològiques 92 133 225 55 27 82 

Facultat de Ciències Matemàtiques 24 63 87 14 7 21 

Facultat de Farmàcia 104 62 166 39 12 51 

Facultat de Física 30 115 145 25 23 48 

Facultat de Química 59 85 144 29 15 44 

Campus Burjassot- Paterna 355 622 977 182 102 284 

Facultat d'Economia 194 291 485 58 21 79 

Facultat de Ciències Socials 71 71 142 21 6 27 

Facultat de Dret 184 263 447 52 16 68 

Facultat de Magisteri 94 124 218 17 22 39 

Campus del Tarongers 543 749 1.292 148 65 213 

Total Centres 2.026 2.460 4.486 580 271 851 

1  En cada centre s’inclou el personal dels departaments, la secretaria del centre i la consergeria. 
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Pressupost inicial 2020 Euros 
Ingressos 386.985.073 

Taxes, preus públics i altres ingressos 75.002.233 

Transferències corrents 292.745.720 

Ingressos patrimonials 951.120 

Transferències de capital 18.286.000 

Despeses 386.985.073 
Despeses de personal 258.097.434 

Compra de bens corrents i despeses de funcionament 63.624.696 

Despeses financeres 3.309.224 

Transferències corrents 3.900.783 

Inversions reals 55.274.093 

Transferències de capital 1.750.870 

Passius financers 1.027.973 

Font: Servei de Comptabilitat i Pressupost. 

Estructura dels Ingressos Liquidats en 2020 Euros % s/total 
Total operacions no financeres 467.867.623,25 100% 

Operacions corrents 417.679.516,19 89,3% 
Aportacions privades 76.891.908,03 18,4% 

Aportacions públiques 340.787.608,16 81,6% 

Operacions de Capital 50.188.107,06 10,7% 
Transferències competitives 50.123.107,06 99,9% 

Altres 65.000,00 0,1% 

Total operacions financeres 0 0% 
Total Ingressos Liquidats 467.867.623,25 100% 

Font: Servei de Comptabilitat i Pressupost. 

Resultat pressupostari 2020 Euros 
Resultat pressupostari de l’exercici 50.891.342,10 

Operacions no financeres 51.447.618,34 

Operacions financeres -556.276,24

Resultat pressupostari ajustat de l’exercici 45.794.157,22 

Font: Servei de Comptabilitat i Pressupost. 
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Tresoreria a 31/12/2020 Euros 
En caixa i bancs 23.481.758,60 

Disposat en pòlisses de crèdit 0 

Total Net 23.481.758,60 

Font: Servei de Comptabilitat i Pressupost. 

Pressupost d’investigació 

Investigació: Memòria de recursos obtinguts 2020 Euros 

Pressupost total d'investigació1 78.145.671,49 
Projectes del pla nacional R+D+I 14.419.875,16 

Projectes finançats per la UE 8.588.946,31 

Projectes d'investigació de la Generalitat 14.169.255,10 

Ajudes per a la formació de personal investigador 24.342.209,68 

Contractes/convenis (art. 83 LOU i altres, incl. llicències) 13.601.761,27 

Programa propi d’ajudes a la investigació 292.692,97 
Altres accions del Vicerectorat d’Investigació i del Vicerectorat 

d’Innovació i Transferència 2.730.931,00 

1 Total de recursos d'investigació obtinguts i gestionats pel Servei d'Investigació i Innovació. 
Font: Servei d’Investigació i Innovació. 



Liquidació de l'exercici 2020 per programa pressupostari 
d'actuació 

Pressupost liquidat (obligacions reconegudes netes) 

1  PLA D'ACTUACIÓ DIRECTIVA VR. ORDENACIÓ ACADÈMICA I PROFESSORAT 
Programes Pressupostaris d'Actuació 2020 
Pla d'integració de persones amb discapacitat 2.538,58 

Responsables de gestió acadèmica 513.146,00 

Total 515.684,58 

2  PLA D'ACTUACIÓ DIRECTIVA VR. D’ESTUDIS I POLÍTICA LINGÜÍSTICA 
Programes Pressupostaris d'Actuació 2020 
Ensenyament de grau 

Programa d'estudis 33.001,41 

Pràctiques curriculars 1.873.012,17 

Beques matrícula oficial de grau i postgrau UV 620.593,76 

Ensenyament de màsters oficials 

Programa de màsters oficials 1.988.728,86 

Programa de docència externa 

Doctorat 15.578,00 

Ensenyament de postgrau no oficial 5.464.475,64 

Programa de política lingüística 576.190,35 

Total 10.571.580,19 

3  PLA D'ACTUACIÓ DIRECTIVA VR. D’OCUPACIÓ I PROGRAMES FORMATIUS 
Programes Pressupostaris d'Actuació 2020 
Formació de personal i innovació educativa 

Pla de formació 405.663,47 

Programa d’innovació educativa i d’edició de materials docents 465.172,58 

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

estudiants i les estudiantes 230.382,92 

Altres ajudes a estudiants i estudiantes 132.275,77 
Pla d’incorporació d’estudiants i col·laboració 

 amb professorat de secundària 650.855,28 

Pràctiques externes 804.423,05 

Unitat d’emprenedoria 

Unitat d’emprenedoria 172.715,12 

Polítiques per a l’Excel·lència 21.918,35 

2.883.406,54 
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4  PLA D'ACTUACIÓ DIRECTIVA VR. DE CULTURA I ESPORT 
Programes Pressupostaris d'Actuació 2020 
Activitat cultural i esportiva 

Patrimoni 1.087.065,68 

Promoció cultural 668.160,99 

Programa de publicació 432.598,60 

Programa d'esports 1.633.521,07 

Formació al llarg de la vida 

Extensió Universitària 32.568,53 

La Nau Gran 277.337,60 

Biblioteques 5.707.980,75 

Col·legi Major 1.240.531,28 

Total 11.079.764,50 

5  PLA D'ACTUACIÓ DIRECTIVA VR. ECONOMIA I INFRAESTRUCTURES 

Programes Pressupostaris d'Actuació 2020 
Infraestructures 

Programes d'inversions 2.268.319,04 

Reforma, Ampliació i Millora (RAM) 9.178.113,63 

Equipament docent i suport a la docència 894.770,80 

Inversions amb finançament extern 194.961,25 

Eficiència energètica 706.500,45 

Total 13.242.665,17 

6  PLA D'ACTUACIÓ DIRECTIVA VR. INTERNALITZACIÓ I COOPERACIÓ 
Programes Pressupostaris d'Actuació 2020 
Internacionalització i Cooperació 

Mobilitat 4.613.702,03 

Internacionalització 1.707.811,16 

Solidaritat i Cooperació 651.023,91 

Total 6.972.537,10 

30

Universitat de València



7  PLA D'ACTUACIÓ DIRECTIVA VR. D’INNOVACIÓ I TRANSFERÈNCIA I DEL VR. 
D’INVESTIGACIÓ 
Programes Pressupostaris d'Actuació 2020 
Activitats d'investigació i transferència de coneixement 

Programa propi de promoció de la investigació i tecnologia 7.146.600,67 

Programes de cofinançament d'accions d'investigació 326.669,72 

Programes de suport a la gestió de la investigació 993.199,95 

Potenciació de serveis de suport a la investigació 4.502.214,79 

Centres singulars 1.121.677,50 

Unitat de cultura científica i de la innovació 194.969,98 

Programa propi d'infraestructures d'investigació 272.637,01 

Programes amb finançament extern 50.334.113,16 

Parc Científic 22.562,53 

Programa de la estratègia de transferència 228.675,80 

Total 65.143.321,11 

8  PLA D'ACTUACIÓ DIRECTIVA VR. DE PROJECCIÓ TERRITORIAL I SOCIETAT 
Programes Pressupostaris d'Actuació 2020 
Participació i Projecció Territorial 

Programa de projecció territorial i societat 387.165,74 

Programa universitat i territori 45.607,89 

Programa Unisocietat 130.029,90 

Programa universitats estacionals 8.922,36 

Total 571.725,89 

9  PLA D'ACTUACIÓ DIRECTIVA VR. D’IGUALTAT, DIVERSITAT I 
SOSTENIBILITAT 
Programes Pressupostaris d'Actuació 2020 
Polítiques d’igualtat i diversitat 71.363,74 

Programa de Prevenció 58.208,54 

Medi ambient i sostenibilitat 139.107,54 

Total 268.679,82 
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10  PLA D'ACTUACIÓ DIRECTIVA VR. D'ESTRATÈGIA, QUALITAT I 
TECNOLOGIES DE LA INFORMACIÓ 
Programes Pressupostaris d'Actuació 2020 
Comunicació i imatge 

Programa de comunicació 220.969,33 
Programa Universitat-Societat 284.983,04 

Tecnologies de la informació 

Programes i recursos de suport a la recerca 1.328.900,85 
Programes i recursos de suport a l'ensenyament 2.317.918,88 

Programes i recursos de suport a la gestió i l'impuls a 
l'administració electrònica 1.281.311,79 

Programa de qualitat de l'ensenyament, la investigació i els 
serveis 450.162,32 

Planificació estratègica 19.228,38 

Total 5.903.474,59 

11  PLA D'ACTUACIÓ DIRECTIVA DE GERÈNCIA 
Programes Pressupostaris d'Actuació 2020 
Despeses generals de funcionament 

Òrgans 76.952,98 
Unitats de Campus 19.889.248,83 

Campus d'Ontinyent 409.324,80 
Centres i Departaments 4.629.795,09 

Serveis 812.440,93 
Altres despeses centralitzades 2.236.058,35 

Fundacions (a excepció d'encomandes 
de pràctiques i títols propis)  3.172.436,97 

Programa de prevenció 

Actuacions en matèria de prevenció 436.360,15 

Polítiques socials 1.544,39 

Total 31.664.162,49 

12  DESPESES DERIVADES DE L’ENDEUTAMENT 
Programes Pressupostaris d'Actuació 2020 
Despeses financeres 2.975.009,92 

Total 2.975.009,92 
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13  DESPESES DE PERSONAL 
Programes Pressupostaris d'Actuació 2020 
Personal Docent i Investigador 164.029.749,58 

Personal d'Administració i Serveis 90.513.945,43 

Total 254.543.695,01 

14  DESPESES PER COMPTE DE TERCERS 
Programes Pressupostaris d'Actuació 2020 
Despeses per compte de tercers. Beques salari GV 5.205.358,93 
Despeses per compte de tercers. Personal vinculat 
d'hospitals 4.360.396,19 

Despeses per compte de tercers. Altres 1.074.819,12 

Total 10.640.574,24 

TOTAL PRESSUPOST 416.976.281,15 
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Resultats 
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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
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, 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, 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, ha ofert formació en línia i ha facilitat l’accés de l’alumnat a la 
formació. La Universitat d’Estiu, que ja ha completat la 37a edició, s’ha desenvolupat completament en 
línia i, 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 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. 

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. 
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 cap 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 
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intenció d’una 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, així com amb la xarxa empresarial, les associacions i 
les organitzacions cíviques, entre altres.  

Formació 

Trenta-setena edició de la Universitat d’Estiu 
La trenta-setena edició de la Universitat d’Estiu es celebra amb el lema “Viratge cap a la 
sostenibilitat”, activitat acadèmica que es divideix en 5 blocs: bloc 1: Persones: Objectius 1-5; bloc 2: 
Planeta: Objectius 6, 12-15; bloc 13: Prosperitat: Objectius 7-11; Bloc 4: Pau: Objectiu 16; bloc 5: 
Pactes: Objectiu 17. Enguany l’edició es realitza en línia a causa de la pandèmia de la COVID19. 
L’oferta formativa de la UEG es completa amb activitats culturals obertes a la ciutadania de vesprada, 
com la lliçó inaugural, taules redones i conferències i espectacles de nit, com dos concerts; totes les 
activitats amb capacitat reduïda a causa de la pandèmia.  

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 divuit optatives, de les quals 
cinc estan obertes a la ciutadania en general.  

Postgraus 
Al llarg del curs 2019/2020 s’han impartit els postgraus següents: ÀREA D’HUMANITATS: GESTIÓ DE 
DOCUMENTS: 1.- Diploma d’especialització en Gestió i Preservació de Documents Electrònics, 5a 
edició. 2.- Certificat universitari en Documents Digitals i Arxius, 5a edició. 3.- Certificat universitari en 
Sistemes de Gestió de Documents, 5a edició. 4.- Certificat universitari en el Futur dels Documents 
Electrònics, 4a edició. ESPANYOL: 1.- Màster de postgrau i especialització professional: Formació i 
Actualització de Professors d’Espanyol com a Llengua Estrangera, 4a edició. 2.- Diploma 
d’especialització professional: Formació i Actualització de Professors d’Espanyol com a Llengua 
Estrangera 8a edició. ÀREA DE SALUT: Certificat d’especialització en Avanços de Pediatria, 9a edició. 

Altres activitats acadèmiques 

Universitat d’Hivern 
La Universitat d’Hivern es concreta en la realització durant el mes de febrer de cursos, tallers i seminaris 
amb un total de 134 matriculats: 1.- Curs: L’òpera, vehicle d’expressió i emocions. 2.- Taller: Salut 
sexual per a totes les edats. 3.- Taller: Fotografia: organitza els teus records. 4.- Seminari d’arquitectura 
i arqueologia maia 5.- Taller: Cuina de receptes valencianes 6.- Taller: Com vull que m’estimen 7.- Curs: 
Els Borja de prop.  

40

Universitat de València



Oferta formativa a la comarca 
- Del 4 al 8 de novembre, segona Setmana de la Ciència a Gandia. Es programen sis tallers 

diaris i les següents activitats obertes a la ciutadania: 4 de novembre: “Fotografiant la frontera 
del temps i de l'espai”; 5 de novembre: “Era, una vegada.... ciència feta per dones; 6 de 
novembre “Apocalipsi microbiana en un món sense antibiòtics”; 7 de novembre: “L’impacte de 
la contaminació acústica en les nostres vides. Com podem reduir-la?”; 8 de novembre: “L’origen 
de les espècies de Darwin: una invitació a la lectura”. 

Jornades, conferències i taules redones 
El 12 de novembre de 2019 té lloc el IV Congrés Paisatge, Turisme i innovació: els plans de turisme 
com a instrument per al desenvolupament i la promoció del patrimoni valencià. El 20 de juliol, 
conferència inaugural “One Planet, One Healt: Biodiversity, Health and the Sustainable Development 
Goals ”, a càrrec de Vandana Shiva. El 20 juliol, conferència: “El gust de l’alimentació saludable i 
sostenible”. El 20 de juliol, taula redona: HUMANFEST: DONES DEL MÓN. El 21 de juliol, conferència 
“Canvi climàtic en el litoral mediterrani espanyol: evidencia, evolució futura i accions d’adaptació”. El 22 
de juliol, taula redona/debat obert: “Economia, prosperitat i límits ecològics. De la competitivitat a l’ajuda 
mútua”. El 22 de juliol, conferència: “Una davallada pròspera: és això possible?”. El 23 de juliol, 
conferència: “El camí cap a la pau: construir societats justes i inclusives”. El 24 de juliol, conferència: 
“Governança i polítiques públiques. La importància estratègica dels pactes”.  

Activitats UNISOCIETAT 
Al CIGUV es fan al llarg de tot l’any activitats que proposa el Vicerectorat de Projecció Territorial i 
Societat: 23 d’octubre de 2019: "Republicans vençuts: dels camps de refugiats francesos a 
Mauthausen-Gusen (1939-1945)"; 20 de novembre de 2019: "Els aliments influeixen en els nostres 
gens. Consells d'alimentació i hàbits de vida saludable"; 22 de gener de 2020: "He pensat ja on viuré 
quan siga major? Cohousing, cohabitatge, habitatges col·laboratius".  

Formació per al professorat no universitari 
Al llarg de l’any, el CIGUV manté una oferta formativa dirigida a aquest col·lectiu: els dies 14 i 17 
d’octubre de 2019 té lloc el Curs “(De) construint la música: anem de concert!” organitzat conjuntament 
pel Centre de Gandia de la UV, CEFIRE Gandia i l’Àrea d’Activitats Musicals de la Fundació General 
de la Universitat de València.  

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 
Del 18 de febrer a 21 de febrer es va celebrar l’Escola d’Hivern ´Bernhard Wilpert´. El CIG-UV acull 53 
estudiants i 10 professors procedents de diverses parts del món que cursen la fase presencial del 
màster Erasmus Mundus de Psicologia del Treball.  

Actes institucionals 
- Inauguració de la Universitat d’Estiu amb la conferència a càrrec de Vandana Shiva: One 

Planet, One Healt: Biodiversity, Health and the Sustainable Development Goals. 
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Altres activitats culturals 

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

- 17 d’octubre de 2019, concert d’obertura del curs 2019/2020 a les 19.30 h al Teatre Serrano de 
Gandia a càrrec de l’Orquestra Filharmònica de la Universitat de València.  

- 19 de desembre de 2019. Concert de Nadal a les 19.30 h al Teatre Serrano de Gandia, a càrrec 
de l’Orquestra Filharmònica de la Universitat de València.  

Exposicions 
Al llarg de l’any es fan 4 exposicions al CIGUV: del 8 de juliol al 31 d’octubre es pot visitar l’exposició 
“Creadors valencians pels drets humans”, produïda pel Centre Cultural La Nau; del 17 d’octubre al 30 
de novembre es pot visitar l’exposició “Corredor mediterrani, reivindicació centenària”; del 14 de 
novembre al 15 de gener de 2020 la sala d’exposicions acull la mostra “Ensenyar l’art. 35 anys de la 
Universitat Popular a Gandia”; del 30 de gener al 13 de març es pot visitar l’exposició “Les ruïnes maies 
en l’obra de Teobert Maler” .  

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. Aquest curs s’han realitzat les activitats següents: 17 d’octubre, conferència “El corredor 
mediterrani: una infraestructura cabdal, el tren que la Safor no pot perdre”; 5 de novembre, conferència 
“Bancs, ‘Big Tech’ i criptomonedes”; 30 de gener de 2020, taula redona: “Tributació, economia i 
sostenibilitat: reflexió a la implantació de la taxa turística al País Valencià”; 17 de febrer de 2020, taula 
redona: “5G. La revolució imminent”; 9 de març de 2020, taula redona: “Trencant el sostre de vidre”.  

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 celebrat. 

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 celebrat. 

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 amb el suport del CIGUV.  
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CINEMA EN VALENCIÀ 
- 3 i 4 d’octubre de 2019 es celebren les jornades “El dret civil i la llengua dels valencians en 

l’època d’internet”.  

- 14 de novembre. 20 h, al Teatre Serrano. Projecció de “La societat literària i el pastís de la pela 
de patata”.  

- 28 de novembre. 20 h, al Teatre Serrano. Projecció de “Dia de pluja a Nova York”.  

 

Magnituds destacades de la gestió ordinària 
En la taula següent figura una sèrie d’indicadors que mostren l’activitat del CIG durant el curs 2019-
2020. 

Concepte Dones Homes Total 
Cursos Universitat d’Estiu - - 5 

Cursos - - 5 

Alumnes 975 325 1.300 

Altres    830 

Unimajors    

Assignatures  - - 28 

Assignatures optatives - - 9 

Alumnes assignatures troncals  318 107 425 

Alumnes assignatures optatives - - 188 

Total alumnes - - 613 

Postgrau    

Cursos - - 7 

Alumnes 36 18 54 

Altres activitats acadèmiques    

Activitats  - - 12 

Matriculats - - 524 

Actes institucionals    

Actes - - 2 

Assistents - - +100 

Activitats culturals    

Activitats - - 18 

Assistents - - +2.500 

Altres activitats    

Activitats - - 14 

Assistents - - + 4.000 
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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 2020. Cooperació amb 
secundària, Olimpíades:

 Biologia, Clàssiques, Economia, Filosofia, Física, 
Geologia, Geografia, Història, Història de l’Art, 
Matemàtiques, Química i Valencià. Laboratoris 
docents “Fes Ciència a la Universitat”: Biologia, 
ETSE-UV, Física, Química. Concursos: Concurs 
Experimenta (Física i Tecnologia), Redacció, Vídeo i 
Fotografia Filosòfica, Projecte Empresarial en la 
Formació Professional, Debats a la Facultat de Dret 
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 321 centres i 1.271 participants. 

A causa de la situació sanitària derivada de la COVID-19, les Olimpíades d’Economia, Clàssiques i 
Valencià 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 d’estudiantat i professorat de batxillerat els recursos de les facultats de 
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− Motivar l’estudiantat 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. 
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Laboratoris docents Sol·licitants Participants Pràctiques realitzades 

AULA DE FÍSICA
EXPERIMENTA 

684 684 
estudiants 

Mecànica 
Òptica 

LABORATORIS DOCENTS
“GAUDINT DE LA
QUÍMICA” 

1.122 678 
estudiants 

Electrodeposició de coure 
Síntesi de niló 
Anàlisi qualitativa de contaminants 
en aigües 
Reaccions químiques 
demostratives 

LABORATORIS DOCENTS
“LA BIOLOGIA A LES 
TEUES MANS” 

1.433 719 
estudiants 

Microbiologia i zoologia 
Bioquímica i botànica 
Genètica i evolució 
Neurociència i paleontologia 

TALLERS A L’ESCOLA 
TÈCNICA SUPERIOR 
D’ENGINYERIA 

4.000 1.200 
estudiants 

Química i processos industrials 
Electrotècnia 
Taller de gestió de portals web 
Taller d’edició i publicació d’imatge 
i àudio digital 

CIÈNCIA ARA: PER A 
ALUMNES D’ALT
RENDIMENT ACADÈMIC 

Activitat cancel·lada a causa de a situació sanitària 

TALLER DE FISIOTERÀPIA 
“APRÈN A CUIDAR 
L’ESQUENA” 

Activitat cancel·lada a causa de a situació sanitària 

Total 7.239 3.281 

Totes les activitats incloses en la relació anterior han tingut una demanda superior al nombre de places 
ofertes i, per tant, de participants. 



Concursos 
Adreçats a estudiants i estudiantes de secundària, batxillerat i cicles formatius de la província de 
València. 
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Concursos Característiques Participants 

CONCURS
EXPERIMENTA 
(experiments 
i demostracions de 
física i tecnologia) 

Activitat cancel·lada a causa de la situació sanitària - 

CONCURS PROJECTE 
EMPRESARIAL EN LA 
FORMACIÓ 
PROFESSIONAL 

Activitat cancel·lada a causa de la situació sanitària - 

CONCURS DE DEBATS 
DE LA FACULTAT DE
DRET 

Activitat cancel·lada a causa de la situació sanitària - 

VIII CONCURS DE
REDACCIÓ, VI DE
FOTOGRAFIA I I DE
VÍDEO FILOSÒFIC DE
LA CV 

Els participants 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. 

71 
estudiants 

CONCURS FILOLOGIA:
RELATS I RELATS 
DIGITALS 

Activitat cancel·lada a causa de la situació sanitària - 

VI CONCURS
COMPRENDRE LA
SOCIETAT AMB LES 
CIÈNCIES SOCIALS 

Presentació d’un treball d’exploració i recerca sobre algun 
problema o conflicte social vinculat a les desigualtats 
socials detectat en l’entorn on s’exerceix l’activitat 
educativa del centre o, en general, en les societats 
contemporànies. 

141 
estudiants 

IV CONCURS
PROJECTES NATURA 

Equips formats per estudiantat 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 projectes tenen com a destinataris finals els 
alumnes de primària que hi participen. 

90 
estudiants 

Total 302 

Altres activitats dirigides a l’alumnat 
– Cicle de conferències de la Facultat de Filosofia i Ciències de l’Educació realitzat en dues

sessions “Els joves estudiants davant els grans filòsofs”. Conjunt de conferències impartides
per especialistes en els diversos autors (Plató i Descartes) per reforçar els coneixements de
segon de batxillerat.

– 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.
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L’exposició ha visitat aquests centres: 

 IES Benlliure (València). Del 9 al 15 de gener.
 IES Isabel de Villena (València). Del 17 al 30 de gener.
 IES Gregori Maians (Oliva). Del 31 de gener al 5 de febrer.
 IES Gonzalo Anaya (Xirivella). Del 6 al 20 de febrer.
 Col. Sagrada Família PJO (València). Del 24 de febrer a l’1 de març.
 IES Lluís Simarro Lacabra (Xàtiva). Del 2 al 30 de setembre.
 IES Ramón Muntaner (Xirivella). Del 26 d’octubre al 5 de novembre.

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

– Cursos de preparació 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

− Jornades d’informació i orientació: 

 Sessions informatives a centres de batxillerat.

– Fòrum Internacional d’Estudis Superiors al Liceu Francès.
– Fira universitària al Col·legi Alemany.

A causa de la situació sanitària, la Jornada de Química, 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 
− Reunions de coordinació amb el professorat de secundària sobre els programes i la docència 

de matèries vinculades a les proves d’accés. 

− Informació a orientadors i professorat en relació amb la prova d’accés a la universitat i els graus. 

− Orientació a l’estudiantat de secundària sobre les matèries que són importants per als estudis 
de cada titulació. 



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 
2020. 

Concepte Total  

Olimpíades 
Nombre 9 

Participants 1.271  
Nombre de concursos 6 

Fes ciència a la UV 
Nombre de laboratoris docents 4 

Nombre de pràctiques - 
Nombre de participants 3.281 

Jornades formatives i informatives 
Nombre de jornades 4 

Nombre de professorat 
participant 1.633 

Olimpíada de Física 
Estudiants participants 60 

Centres participants 27 

Olimpíada de Química 
Estudiants participants 191 

Centres participants 50 

Olimpíada de Biologia 
Estudiants participants 238 

Centres participants 60 

Olimpíada de Matemàtiques 
Estudiants participants 191 

Centres participants 46 

Olimpíada d’Economia 
Estudiants participants cancel·lada 

Centres participants - 

Olimpíada de Clàssiques 
Estudiants participants cancel·lada 

Centres participants - 

Olimpíada de Filosofia 
Estudiants participants 220 

Centres participants 33 

Olimpíada de Geologia 
Estudiants participants 137 

Centres participants 22 

Olimpíada de Geografia 
Estudiants participants 61 

Centres participants 17 

Olimpíada d’Història 
Estudiants participants 86 

Centres participants 28 

Olimpíada d’Història de l’Art 
Estudiants participants 87 

Centres participants 38 

Olimpíada de Valencià 
Estudiants participants cancel·lada 

Centres participants - 
Cursos de preparació Olimpíades Nacionals - 
Cicle de conferències de la Facultat de Filosofia  633 
Professors participants en la Matinal sobre l’evolució – en línia 400 
DoCiència: escola d’estiu per a professorat de secundària cancel·lada 
Taller de fisioteràpia per a professors cancel·lada 
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Concepte Total  
Jornada de Química cancel·lada 
Fòrum Internacional d’Estudis Superiors al Liceu Francès 400 
Fira universitària al Col·legi Alemany 200 
Fira d’orientació professional i universitària d’Ontinyent 2020 cancel·lada 
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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 conformen el 
Servei d'Estudiants, 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, dóna 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 2019-2020, 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, així com 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 Doctoral; 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 2020 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 2020 es va desenvolupar sota la supervisió de quinze tribunals i 
es van examinar, entre les convocatòries de juny i de setembre, un total de 6.747 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 325 aspirants. 

Quant a la prova d’accés a la universitat per als majors de 45 anys, s’hi van presentar 22 persones; i 
quant a l’accés per als majors de 40 anys, 33 persones hi 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 15.608 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 2020 es van matricular, per al curs 
2020-2021, un total de 8.499 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 
2019-2020 ha estat de 62 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 276 cursos corresponents al curs acadèmic 
2019-2020. 

Pel que fa al nombre d’alumnat matriculat en el curs 2019-2020, ha estat, en el cas d’estudis de 
màster, de 6.259 estudiants i estudiantes i, en els estudis de doctorat, de 4.438. El nombre d’alumnes 
en títols propis durant el curs 2019-2020 ha estat de 2.988. 

Preinscripció i gestió dels estudis de postgrau 
En el procediment de preinscripció per a cursar els estudis de màster per al curs 2020-2021 s’han 
gestionat 9.366 sol·licituds, les quals s’han materialitzat, inicialment, en 4.008 matrícules de nou 
ingrés.  

En el procediment de preinscripció per a cursar els estudis de doctorat, s’han gestionat 1.404 
sol·licituds, que s’han concretat en 952 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.  

D’altra banda, cal remarcar també que durant el 2020 s’han gestionat 44 expedients d’homologació a 
títol de doctor, dels quals s’han signat 29. 

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 642 
sol·licituds per a accedir a estudis de màster i 60 per a accedir a estudis de doctorat.  

Pel que fa a la convocatòria de premis extraordinaris de doctorat, durant el curs 2019-2020 se n’han 
presentat 110 sol·licituds. 

Així mateix, durant el curs 2019-2020 s’ha tramitat la lectura de 380 tesis. 
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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, tant d’estudis de grau, de màsters universitaris com de 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 
2019-2020. 

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

Durant el curs 2019-2020 es van tramitar 22.662 beques de les convocatòries del Ministeri d’Educació 
(general i mobilitat) i 5.639 de la convocatòria de la Generalitat (general, salari i fi d’estudis). Així 
mateix, es van tramitar 246 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 2019-2020, que es va convocar per Resolució 
de 28 de maig de 2020, i a la qual es van presentar 229 sol·licituds. L’import d’aquesta convocatòria 
puja a 102.296,11 euros. D’altra banda, les convocatòries d’ajudes a l’estudi per a estudiantat de 
centres propis, que es va convocar al febrer de 2020 i a la qual es van presentar 3.365 sol·licituds. 
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Secció Plans d’Estudis i Títols Total 
Expedients tramitats corresponents a estudis de grau 10 

Expedients tramitats corresponents a estudis de màster 6 

Expedients tramitats corresponents a estudis de doctor 1 



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 
quadrimestre del curs 2019-2020 i primer quadrimestre del curs 2020/2021). Durant el segon 
quadrimestre del curs 2019-2020 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 2019-2020 es van expedir 11.642 títols oficials, 2.049 títols propis i 10.764 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: des d’aquesta unitat es gestiona el 
pagament del professorat extern que imparteix docència en els estudis de màster, per un import de 
640.412,10 euros durant l’exercici 2020. També es 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 màster 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 2019-2020 es van tramitar 64 expedients, arran dels quals es van signar 34 convenis. 
Dels convenis signats, 6 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, 
7 convenis corresponen a pràctiques o realització del TFG o TFM en altres universitats o institucions, 
12 convenis pel desenvolupament de títols propis i 1 addenda a un conveni de beques internacionals.  

Pel que fa als convenis que afecten els estudis de doctorat, se n’han subscrit: 2 de col·laboració amb 
altres entitats i, a més, 42 convenis de cotuteles, dels quals s’han signat 12. 

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 (s’han tramitat 643 expedients en el curs 2019-
2020), 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 certificats, tant propis del Servei com d’altres unitats i 
organismes, organització i atenció al públic, assessorament a diversos òrgans i unitats, etc. 
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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. Així mateix, s’ha donat suport a l’elaboració d’una nova edició 
de la Guia de postgrau de la Universitat de València, en col·laboració amb el SeDI, que comprèn tota 
l’oferta de màsters i doctorats oficials, i s’han publicat els plans d’estudis i les modificacions dels 
màsters en el BOE i en el DOCV. 

Escola de Doctorat 
Quant a la gestió i organització dels estudis de doctorat, cal destacar la implementació del document 
d’activitats del doctorand, un registre individualitzat de control de les activitats realitzades, accessible 
tant per a la persona que fa el doctorat com per a les comissions acadèmiques dels programes de 
doctorat a través de secretaria virtual, així com en format PDF per a la seua certificació. 

També, s’ha creat un formulari per a sol·licitar la defensa de tesis per videoconferència i altres 
diferents tràmits administratius i acadèmics. 

Pel que fa a les activitats transversals, l’Escola de Doctorat ha ofert en el curs 2019-2020 un catàleg 
de12 activitats, que s’han impartit en un total de 61 edicions realitzades en valencià, castellà i anglès, 
a les quals s’han matriculat un total de 1.093 doctorands i doctorandes. 

En relació a la concessió de premis, l’Escola de Doctorat, en col·laboració amb Banco Santander, ha 
convocat premis per als estudiants i les estudiantes que han obtingut premi extraordinari de doctorat a 
centres propis de la Universitat de València en el curs 2019-2020. 

Des del punt de vista normatiu, cal ressenyar la Guia de sol·licitud de l’autorització del dipòsit de tesis 
doctorals per a estudiants i la modificació de la Instrucció de matrícula aprovada per la Junta 
Permanent de l’Escola de Doctorat l’1 d’octubre de 2020, relativa a preinscripció, admissió, dedicació i 
permanència en els estudis de doctorat de la Universitat de València Estudi General. 

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 
2019-2020. 
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Concepte Dones Homes Total 
Estudiantat examinat de les PAU a la UV 2020 3.937 2.810 6.747 
Estudiantat examinat de les PAU major de 25 i 45 anys 
2020 183 164 347 

Estudiantat de grau matriculat per primera vegada 2020 5.376 3.123 8.499 

Total estudiantat de grau matriculat en la UV 2020 24.143 14.141 38.284 

Beques MEC sol·licitades 15.239 7.423 22.662 

Beques MEC concedides 10.288 4.694 14.982 

Beques GVA sol·licitades - - 5.639

Beques GVA concedides - - 2.192

Títols de grau 5.046 2.474 7.520 

Títols de llicenciatura i diplomatura 97 48 145 

Títols de màster i doctor 2.410 1.567 3.977 

Títols propis 1.240 809 2.049 

SET de llicenciatura i diplomatura 24 21 45 

SET de grau i màster 7.001 3.718 10.719 

Oferta de programes de màsters oficials - - 103

Alumnat de màsters oficials 3.837 2.422 6.259 

Oferta de programes de doctorat - - 62

Alumnat de doctorat 2.409 2.029 4.438 

Tesis llegides 207 173 380 

Tesis amb menció internacional 75 66 141 

Programes Erasmus Mundus - - 2 

Alumnat títols propis (postgrau) 1.863 1.125 2.988 

Nombre de títols propis (postgrau) - - 276



3.1.4. 
Servei d’Informació i Dinamització 

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

València i als futurs universitaris i universitàries, així 
com també 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, dóna 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 
2019-2020 són les següents: 

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 dels 18 centres de la 
Universitat. Les accions desenvolupades han estat les següents: 

– XXIV Jornada d’informació als orientadors i orientadores: van assistir-hi 239 persones.

– XXIV Visites guiades: el nombre de centres inscrits ha estat de 348 i el nombre d’estudiantat
que ha visitat la Universitat, 16.299.

– Dimecres d’informació: enguany, amb motiu de la situació d’emergència es va realitzar una
versió en línia de la sessió informativa adreçada als futurs universitaris i universitàries per
respondre dubtes i atendre consultes relacionades amb l’accés, admissió i matrícula, a la
Universitat de València. Aquesta sessió va tenir lloc el dimecres 15 de juliol al canal Youtube
del Sedi.

El pic d’espectadors simultani va ser de 424 persones.

– Participació en fires: 14a edició Saló UNITOUR, Fira d’Universitats (29 de gener de 2020) a
la Ciutat de les Arts i les Ciències, amb una assistència de 1.896 persones. S’ha participat
també en la segona edició d’UNIFERIA, la fira virtual impulsada per la CRUE i organitzada pel
grup SIOU (Serveis d’Informació i Orientació Universitària).

– Edició de material: el Sedi elabora diversos instruments informatius, que distribueix entre els
futurs universitaris i universitàries en les diverses accions del programa Conèixer. S’han editat
25.900 exemplars (Guia de graus i accés, guies de titulacions per centre, revista Futura,
Guia activitats secundària, aquesta en col·laboració amb la Delegació per a la Incorporació a
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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  incoming. S’han format 559 estudiants i estudiantes. L’abast del programa ha arribat a 
3.456 persones mentoritzades de primer i 1.756 mentoritzades incoming. Aquest programa s’organitza 
en col·laboració amb els 18 centres de la Universitat. 

Assessories especialitzades 
Assessorament en matèria psicològica, sexològica i jurídica: el Sedi ha continuat prestant aquests 
serveis a través de professionals. Durant el 2019-2020, l’Assessoria Psicològica, Sexològica i 
Psicoeducativa ha rebut 490 consultes d’estudiantat. I l’assessoria jurídica per a estudiants i 
estudiantes, 166 consultes.  

Recursos d’informació 
– Edició de l’Agenda universitària: una eina bàsica per a afavorir la planificació que

l’estudiantat de primer rep gratuïtament.

– Edició de la Guia per a estudiants: és una publicació que pretén difondre l’oferta de serveis
de la Universitat de València entre els estudiants i estudiantes més implicats en programes,
com ara la mentoria o en les tasques de representació.

Atenció personalitzada 
A les oficines del Sedi, situades als tres campus de la Universitat de València, s’atén de manera 
personalitzada les consultes sobre estudis, accés, matrícula, etc. Hi ha atenció presencial i atenció 
mitjançant altres vies com ara el correu electrònic (5.387 consultes) i el telèfon.  

A partir de maig de 2020, la Universitat ha afegit un canal de comunicació, que és el XatUV. El Sedi 
s’ocupa de l’entrenament del bot i de les consultes sobre l’accés als graus (en castellà, valencià i 
anglès). Aquest xat interactua i respon de forma automàtica a les persones usuàries. No obstant això, 
les persones usuàries poden demanar la intervenció dels agents del xat. Hi ha persones del Sedi 
dedicades a atendre aquestes consultes del XatUV de manera personalitzada. De maig a setembre de 
2020 el volum total de consultes ateses per aquest personal ha estat de 2.935.  

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 90 registres.

– Ajudes a projectes per a activitats socioculturals d’associacions i col·lectius: han servit
per a finançar 26 projectes, dels quals 8 pertanyen a la convocatòria per a projectes
d’estudiants Març per la igualtat, en col·laboració amb la Unitat d’Igualtat.

– Ajudes a associacions, col·lectius i agrupacions d’electors d’estudiants amb
representació en el Claustre: s’han concedit 17 ajudes: 4 per associacions d’estudiants i 13
per a col·lectius d’estudiants, amb 45 i 30 estudiants i estudiantes respectivament.

– Trobada de Representants: la IV edició es va a celebrar al febrer al Centre Cultural la Nau i
van participar-hi 71 representants.
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Voluntariat i cooperació 
– Tallers de voluntariat universitari:

Hi han participat 58 estudiants i estudiantes en les àrees següents:

 Àrea d'Inclusió (persones migrants, promoció de les dones, discapacitats, menors...).

 Àrea d’Educació i Temps Lliure (menors, dones, persones migrants).

 Àrea de Cooperació Internacional (cooperació, comerç just).

 Àrea de Dinamització de l’Entorn (ambiental, cultural).

 Àrea d’Empoderament i Drets Humans (diversitats, violència contra les dones).

– La Setmana de Promoció de la Donació de Sang a la Universitat de València: s’organitza
en col·laboració amb el Centre de Transfusió de la Comunitat Valenciana. Hi han participat 66
estudiants promotors.

– Ajudes a projectes de cooperació: se n’han convocat en el marc del Programa Una Nau de
Solidaritat. Amb aquestes ajudes s’han finançat 11 projectes.

– Borses de viatge de voluntariat en cooperació: s’ha atorgat 1 ajuda.

Mobilitat 
– Borses de viatge: s’han atorgat 132 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, així com també per a desplaçaments 
d’estudiantat en l’acompliment de la seua funció de representants d’estudiants i estudiantes.

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

Iniciació a la investigació 
Ajudes d’iniciació a la investigació: s’ha convocat 40 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 
– La Nau dels Estudiants: té com a objectiu proporcionar recursos i coneixements pràctics per

a la vida acadèmica. L’edició de setembre 2019 va oferir 11 cursos en què han participat 319
estudiants i estudiantes.

– Lliga de Debat Universitària 2019-20: s’ha organitzat el curs preparatori sobre debat i
argumentació Parlem en públic, com exposem els nostres arguments. Posteriorment, s’ha
celebrat la fase local de la Lliga de Debat Universitària, en què han participat 30 estudiants i
estudiantes organitzats en 6 equips. L’equip guanyador ha representat la UV en la final
d’aquesta competició interuniversitària.

– Lliga de Debat de Secundària i Batxillerat: el Sedi ha organitzat, en col·laboració amb la
Federació Escola Valenciana, la fase local d’aquesta iniciativa de la Xarxa Vives, en què 16 
equips d’estudiantes i estudiants de 4t d’ESO, batxillerat i cicles formatius debaten sobre un 
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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. D’octubre a desembre 
de 2019 s’ha organitzat una nova edició amb 6 tallers, en què han participat 117 persones entre 
estudiantat i públic en general. 

– 17 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 
104 obres. Posteriorment se n’han editat les obres guanyadores. 

– Mostra Art Públic / Universitat Pública: pretén transformar el campus de Burjassot en un 
espai d’intervenció artística. Hi ha augmentat el nombre de participants: 78 projectes presentats 
a la Mostra (6 projectes seleccionats). La Mostra 2019-20 va oferir formació en art contemporani 
a un grup d’estudiantat universitari. 

– En les propostes de creació artística literària, el Sedi té la col·laboració dels Vicerectorat de 
Cultura i Esport (Aula d’Arts Escèniques, Aula de Literatura, Aula de Cinema) i de la Facultat 
de Filologia, Traducció i Comunicació. 

Magnituds destacades de la gestió ordinària 
En la taula següent figuren una sèrie d’indicadors que mostren l’activitat del Servei durant el curs 2019-
2020. 

Concepte Dones Homes Total 
Publicacions adreçades a l’estudiantat    
Nombre de publicacions (guies, revista, catàlegs...) - - 8 

Nombre d’exemplars - - 25.900 

La Nau dels Estudiants     
Nombre de cursos - - 11 

Nombre de participants - - 319 

 III Trobada de Representants 45 26 71 

Aula Oberta d’Escriptura Creativa    

Nombre de cursos - - 6 

Nombre de participants - - 117 

Lliga de Debat Universitària de la Xarxa Vives    
Curs preparatori: Parlem en públic: 

com exposem els nostres arguments - - 29 

Fase local de la Lliga de Debat Universitària  - - 30 

Nombre de projectes activitats socioculturals - - 26 
Nombre de projectes socioculturals que 
promouen la igualtat entre dones i homes  - - 8 

Nombre projectes cooperació - - 11 

Nombre de noves associacions i col·lectius - - 16 
Nombre de persones usuàries de l’Assessoria 
Universitària Jurídica 93 73 166 
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Concepte Dones Homes Total 
Nombre de persones usuàries de l’Assessoria 
Universitària Psicològica, Psicopedagògica i 
Sexològica  

373 117 490 

Programa Entreiguals 
Nombre de mentors de primer curs - - 391 

Nombre de mentoritzats de primer curs - - 3.456

Nombre de mentors incoming - - 227 

Nombre de mentoritzats incoming - - 1.756

Nombre d’associacions i col·lectius - - 90 

De representació - - 12 

Acadèmics i/o científics - - 22 

De creació i difusió cultural i artística - - 12 

Socioculturals - - 42 

De temps lliure - - 2 
Programa de formació del voluntariat universitari 
(tallers i participants) 

Àrea d’Inclusió 15 1 16 

Àrea d’Educació i Temps Lliure 10 2 12 

Àrea de Cooperació Internacional 8 5 13 

Àrea de Dinamització de l’Entorn 0 0 0 

Àrea d’Empoderament i Drets Humans 16 1 17 
Participants com a promotors de la donació de 
sang 50 11 66 

Ajudes concedides a associacions i col·lectius 
d’estudiants - - 47 

Associacions i col·lectius d’estudiants 20208 - - 18 
Associacions i col·lectius d’estudiants amb 

representació en el Claustre 2020 - - 17 

Ajudes associacions i col·lectius 
d’estudiants Igualtat 2020 - - 8 

Jornada d’informació 
Orientadors/ores participants - - 239 

Centres inscrits en les visites guiades - - 348 
Preuniversitaris que han participat 

en les visites guiades - - 16.299

Creació artística i literària 

Participants en la convocatòria XXII Mostra Art Públic 36 42 78 

Estudiants col·laboradors en la Mostra d’Art Públic 14 3 17 
Obres presentades als Premis UV 

d’Escriptura de Creació 41 63 104 

Estudiants col·laboradors en la Mostra d’Art Públic 14 3 17 

Tipus d’ajudes a l’alumnat 
Sol·licituds borses de viatge (2n termini conv. 2019 90 52 142 
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Concepte Dones Homes Total 
Ajudes concedides borses de viatge 

(2n termini conv. 2019 87 45 132 

Sol·licituds Programa Drac Formació Avançada 
(2n i 3r termini 2019) 8 7 15 

Ajudes concedides Programa Drac Formació 
Avançada (2n i 3r termini 2019) 7 6 13 

Sol·licituds borses de viatge de 
voluntariat en cooperació 1 1 2 

Ajudes concedides borses de viatge de 
voluntariat en cooperació 1 - 1

Sol·licituds ajudes per a la iniciació a la investigació 128 84 212 

Ajudes concedides per a la iniciació a la investigació 23 17 40 

Xarxes socials (seguidors) 
Sedi Facebook - - 2.672

Sedi Twitter - - 1.510

Sedi Instagram - - 812 

Sedi Youtube - - 183 

Futura Facebook - - 902 

Futura Twitter - - 284 

Benvinguda Facebook - - 870 

Benvinguda Instagram - - 695 
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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: Dóna suport 
a l’elaboració dels plans d’actuació de la unitat i 
del vicerectorat amb competències delegades 
en emprenedoria universitària. També es 
dedica a l’anàlisi i el seguiment des resultats de 
gestió que se’n deriven. 

Àrea de Suport Tècnic a l’Emprenedoria Universitària 
i Assumptes Generals: Gestiona les convocatòries 
públiques de beques, ajudes, premis i 
esdeveniments i proporciona el contacte amb els 
recursos de què disposa la Universitat per a 
capacitar en competències emprenedores que 
contribuïsquen al desenvolupament professional i la 
millora de l'ocupabilitat del seu estudiantat. També 
orienta i ajuda 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 2020 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. Així, el 2020, a càrrec del pressupost ordinari de la Universitat de València, es van enllestir 
19 programes que van permetre desenvolupar 71 sessions formatives i esdeveniments mitjançant els 
quals 1.229 persones van poder rebre formació complementària en emprenedoria, de les quals el 
63,1% van ser dones. Com a resultat d’aquestes convocatòries es van plantejar 85 projectes 
emprenedors, es van atorgar 220 beques i es van crear dues aules d’emprenedoria. 

Hem de destaquem en aquest informe algunes de les noves convocatòries desenvolupades el 2020 
sota la coordinació del Vicerectorat d’Ocupació i Programes Formatius: 

– UVemprén Aprèn. Aquesta convocatòria proporciona ajudes de mobilitat al personal docent i
investigador de la Universitat de València dins del programa “Global Innovation Collider” del
College of Engineering de la University of Califòrnia at Berkeley.
https://links.uv.es/uvempren/uvempren-apren.html

– Beques Ciutat de València. El Vicerectorat d'Ocupació i Programes Formatius promou les
ajudes “UVemprén Beques Ciutat de València”, per a l'adquisició d'experiència laboral, per a
persones que hagen cursat una titulació de grau, màster o doctorat a la Universitat de València
i realitzen una formació pràctica en empreses o institucions, com a mínim de 6 mesos de
duració, a través de la Fundació Universitat-Empresa ADEIT. Les persones sol·licitants han
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https://links.uv.es/uvempren/practiques-ciutat-valencia.html 

– UVemprén Campus és un programa formatiu orientat a l'especialització en emprenedoria de 
l'estudiantat i dels i les egressades de la Universitat de València. Dins del programa hi ha 
accions formatives en diferents formats i de diferent duració.
https://links.uv.es/uvempren/uvempren-campus.html

– Punt d'Assessorament UVemprén Club (PAE). Aquest programa naix per donar suport a les 
persones emprenedores 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

– Ford Fund Smart Hability. 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

– UVemprén Gennera, orientat a proporcionar formació a l'estudiantat seleccionat perquè puga 
emprendre dins d'una organització. Proporciona una experiència real que permet crear un espai 
d'innovació entre l'estudiantat i les empreses.
https://links.uv.es/uvempren/gennera.html

– International University Contest Konica Minolta. El Vicerectorat d'Ocupació i Programes 
formatius, a través d'UVemprén, vol contribuir a construir una universitat orientada a 
l'ocupabilitat, compromesa amb el progrés de la societat i amb el desenvolupament professional 
del seu estudiantat. Per això, un dels objectius és promoure l'especialització del campus 
impulsant, entre altres, programes formatius que permeten l'estudiantat desenvolupar 
l'experiència i les capacitats i habilitats necessàries per a desenvolupar processos 
d'intraemprenedoria en una organització.
https://links.uv.es/uvempren/konica-minolta.html

– Programa PIME. El Programa Internacional de Motivació Empresarial [pime3UV] és un 
programa de captació de talent i de formació en innovació orientat a generar experiències 
universitàries que contribuïsquen a despertar l'esperit d'empresa i a millorar les opcions 
d'ocupabilitat de l'alumnat de la Universitat de València.
https://links.uv.es/uvempren/pime.html

– UVemprén Rural. Programa en Emprenedoria Rural Activa i Sostenible. Se seleccionen 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). Es tracta d’un programa intensiu 
de formació en emprenedoria rural a través del qual es fan pràctiques en empreses, 
ajuntaments i mancomunitats de la província de València a municipis en risc de despoblació. 
https://links.uv.es/uvempren/uvempren-rural.html

– 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 Santander SA. Aporta l'impuls necessari per a desenvolupar projectes innovadors i 
llançar-los al mercat.

– UVemprén STARTUP. Té com a finalitat ajudar l’estudiantat a crear empreses. Per aconseguir-
ho, el programa proveeix les persones interessades de serveis d’assessorament i d’espais, i 
fomenta la col·laboració entre l’estudiantat mitjançant projectes transversal i convocatòries de 
premis i ajudes que tinguen com a objectiu crear projectes d'importància social, generar 
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ocupació, tenir cura del nostre planeta i impactar positivament en la vida de les persones. 
https://links.uv.es/uvempren/uvempren-startup.html 

– Premis 5UCV Startup. 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 VII edició del concurs 
“5UCV Startup”, amb premis de fins a 19.500 €.  
https://links.uv.es/uvempren/5ucv.html 

– University Junior International Entrepreneurs UJIE. 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 VI edició del programa University Junior International Entrepreneurs. Aquest programa tracta 
de contribuir al desenvolupament del talent emprenedor de l'estudiantat excel·lent, així com de 
formar en la creació d'empreses en l'àmbit internacional. 
https://links.uv.es/uvempren/ujie.html 

– UVemprén Valor Públic. Programa de formació intraemprenedoria i talent en les 
administracions públiques. Té com a objectiu facilitar a l'estudiantat que persegueix accedir i 
desenvolupar una carrera professional en les AP, formació complementària i experiència 
pràctica que els permeta la comprensió de la seua estructura organitzativa i de la seua cadena 
de valor, desenvolupant alhora competències i habilitats relacionades amb l'intraemprenedoria 
i amb el desenvolupament d'un perfil innovador.  
https://links.uv.es/uvempren/uvempren-valor-public.html 

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 institucions per activar línies d'actuació prioritàries i 
promoure la formació i especialització professional, siga dels futurs egressats i egressades 
universitàries, 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 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 en Economia Social i Sostenible (Empresocial) agrupa un conjunt 
d'activitats tendents a facilitar i fomentar l'emprenedoria en l'àmbit de l'economia social i la 
sostenibilitat en l'emprenedoria. Es tracta d'una iniciativa de la Universitat de València, i del 
grup d'investigació DEREMPRESA, que té l'ajuda de la Diputació de València i la col·laboració 
del projecte DIGISOST (referència RTI2018-096295-B-C21), de la Càtedra de Cooperatives 
Agroalimentàries de la Universitat de València i d'OFICOOP, l'Oficina d'Informació i Orientació 
Cooperativa de la Confederació de Cooperatives de la CV. 
https://links.uv.es/uvempren/uvempren-aules.html 

– L’Aula d’Emprenedoria de l’Experiència, amb la participació de l’entitat Sèniors Espanyols per 
a la Cooperació Tècnica (SECOT), té la finalitat de generar un espai d'aprenentatge 
especialitzat en emprenedoria dirigit a l'estudiantat de la Universitat de València. 
https://links.uv.es/uvempren/uvempren-aules.html 

D’altra banda, s’ha elaborat un banc d’idees en què es recullen els principals resultats i projectes 
desenvolupats per l’estudiantat i un banc de talent en què es localitzen els estudiants i les estudiantes 
de la Universitat que han participat amb èxit en els programes d’emprenedoria UVemprén.
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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 2020. 

UVemprén Resultats 
Nombre de programes i serveis  19 
Nombre d’estudiants participants 1.229 

Beques atorgades 220 

Nombre de tallers formatius 71 
Hores de docència impartides 462 

Projectes elaborats per l’estudiantat 85 

Projectes que s’han constituït en empresa 2 
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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 
A més de l’orientació individualitzada i de les sessions de formació i orientació col·lectives, durant el 
2020 UVocupació ha col·laborat en els processos d’acreditació i verificació dels títols de grau i postgrau 
de la Universitat de València a través de l’elaboració d’informes tècnics d’ocupabilitat i mitjançant la 
participació en les entrevistes del Comitè Avaluador Extern per a la renovació de l’acreditació de títols. 

A més, al llarg del 2020 s’han continuat desenvolupant activitats per a la millora de la inserció laboral 
de les persones amb discapacitat amb un 33% o superior. En total, es van atendre 126 persones, amb 
les quals es van fer prop de 564 accions d’orientació, entre entrevistes i consultes, i es va aconseguir 
la inserció de 36 persones.  

Un dels altres punts que cal destacar és el desenvolupament del conveni amb l’Ajuntament de València 
per dur a terme el projecte, juntament amb la Regidoria de la Joventut, “Prepara’t per a la cerca 
d’ocupació 2020”. Dins d’aquest projecte s’han dut a terme tasques d’orientació i formació, tant per les 
i els joves valencians com per als tècnics i les tècniques dels centres juvenils. 

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 463. 

Àrea de Formació 
L’objectiu de l’Àrea de Formació és suggerir itineraris formatius i promoure la realització de cursos sobre 
competències professionals. Durant el 2020, s’han fet 27 cursos sobre emprenedoria, habilitats de 
comunicació, cerca d’ocupació i competències professionals, tots amb crèdits de participació 
universitària. Hi ha matriculades 1.227 persones. 

A més de la formació presencial, UVocupació disposa d’una sèrie de tutorials en línia que proporcionen 
a l’estudiantat eines útils per a la cerca de feina i també per a emprenedoria. L’any 2020 es va  continuar 
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treballant amb el Servei de Formació Permanent i Innovació Educativa per millorar i actualitzar els 
tutorials amb la incorporació de les noves tecnologies amb l’elaboració de vídeos. Com a resultat, s’han 
elaborat dos vídeos: Crea la teua carta de presentació i Com millorar la teua carta. Els vídeos estan 
accessibles en el canal d’UVocupació en Youtube, junt amb els dos sobre el currículum.  

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 38 titulacions de la Universitat de 
València, a 3.522 alumnes. Enguany, s’ha treballat en un projecte de innovació educativa per a 
l’actualització del curs en format MOOC, amb el títol “Objectiu: la teua inserció professional”.   

A conseqüència de la COVID-19, va haver-hi estudiants i estudiantes de la UV que no van poder acabar 
les seues pràctiques curriculars. Com a resposta a aquesta situació, UVocupació va preparar un catàleg 
d'activitats competencials transversals, 5 cursos i 3 webinars, per a l'avaluació de les pràctiques 
curriculars. Aquests cursos han permès a 1.616 estudiantes i estudiants adquirir competències clau per 
a l'ocupabilitat i a més poder certificar les seues pràctiques. 

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 
dels 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 d’acte específic per a cada facultat i en què la col·laboració és conjunta amb cada centre 
que ho sol·licite. Així, doncs, durant l’any 2020 es van organitzar 7 fòrums, encara que, com a 
conseqüència de la pandèmia, només se’n van poder realitzar tres, 2 en modalitat presencial, a la 
Facultat de Ciències de la Activitat Física i de l’Esport (el 5 de febrer, amb la participació de 21 
empreses) i  a la Facultat de Geografia i Història (el 25 de febrer, amb 1la participació de 5 empreses), 
i 1 fòrum en modalitat  en línia a la Facultat de Farmàcia (el 2 de novembre, amb la presencia de 22 
empreses o institucions). Els altres de fòrums als centres: Facultat de Dret, Àrea de Salut, Àrea de 
Ciències i la ETSE, es van ajornar per al 2021.  

Així mateix, juntament amb la Facultat de Fisioteràpia, es va organitzar la JORNADA FISIOTEMPLEO: 
experiències professionals en diferents àmbits de la fisioteràpia, a la qual es van inscriure 189 persones. 

L’any 2020 es van realitzar 2 programes, Inserta i Capacitas, tots dos impulsats pel Vicerectorat 
d’Ocupació, i altres programes formatius subvencionats per Banco Santander. Respecte al programa 
Inserta, l’objectiu va ser la “millora de l'ocupabilitat treballant competències clau i realitzant pràctiques 
externes de la Universitat de València” 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 ha tingut 24 participants que han realitzat 48 sessions d’orientació professional i laboral, 3 
accions formatives de 10 hores cadascuna i 3 jornades de networking empresarial amb 6 empreses. 
Quant al programa Capacitas, l’objectiu va ser la millora de l’ocupabilitat de persones universitàries 
amb certificat de discapacitat igual o superior al 33%. El nombre de participants del programa va ser de 
33 persones, que van rebre cadascuna 3 sessions d’orientació laboral (99 accions), 2 accions 
formatives de 20 i 15 hores respectivament i una sessió de networking de 3 hores (es van organitzar 4 
sessions en què es van distribuir els participants).  

Com a novetat, el 2020 es va posar en marxa el servei d’Infocupa't, un programa destinat a presentar 
informació sobre entitats interessades en talent d'alta qualificació, anomenat “Infocupa’t empreses”. Es 
van realitza un total 13 webinars amb empreses. D’altra banda, i l’oferta d'ocupació actual en temps 
real es pot conèixer amb Infocupa’t Ara, de periodicitat setmanal.  
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Àrea d’Eixides Professionals 
L’any 2020, l’àrea ha centrat la seua activitat en el desenvolupant de 3 eines que permeten a les 
persones usuàries avaluar-se en diferents aspectes importants per a la seua inserció laboral i 
creixement professional. Aquestes eines són: el Competenciòmetre, que mesura el nivell de 
desenvolupament de les competències transversals que demana el mercat laboral d'acord amb l’àrea 
de coneixement d’una titulació en particular; Coneix-te+, que mesura les característiques personals que 
influeixen en un acompliment òptim a nivell laboral; Orienta’t+, que permet conèixer els interessos 
professionals, el grau d’interès i l’afinitat per alguns camps professionals, branques de coneixement i 
modalitats de treball perquè els estudiants puguen orientar la seua activitat acadèmica i laboral.  

 

A més, s’està desenvolupant un projecte d’Innovació educativa amb l'objectiu de crear contingut digital 
per mitjà de podcasts i webinars, amb informació sobre tendències i actualitat de les demandes del 
mercat laboral. 

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

Àrea d’Estudis i Anàlisi 
En primer lloc, es va publicar el III Estudi d’inserció laboral de grau i el III Estudi d’inserció laboral de 
màster, tant l’informe executiu amb els 14 principals indicadors, com els informes per cada titulació o 
màster i s’ha començat amb la planificació de l’estudi següent.  

També s’ha realitzar l’anàlisi de dades de l’estudi longitudinal d’inserció de grau.  

A més, s’han publicat els resultats del III Estudi de valoració de les competències dels estudiants per 
part dels tutors i tutores de pràctiques. 

Així mateix, s’han realitzar reunions amb l’Escola de Doctorat i la Unitat de Qualitat per establir el pròxim 
estudi, que serà una prova pilot en doctorats.  

Així mateix, s’ha acabat 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. 

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 2020 mitjançant l’elaboració d’informes d’ocupabilitat i de 
valoració de competències de les titulacions.  

S’ha desenvolupat una eina per a presentar els resultats del informes d’inserció laboral, EstIL, que 
millora notablement la visualització de les dades de forma dinàmica, senzilla i atractiva.  

També s’han resolt diferents peticions internes i externes de dades i assessorament referides als 
estudis realitzats per UVocupació (Vicerectorat d’Igualtat, Diversitat i Sostenibilitat, AVAP, SAP...). 

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 127.813. Així mateix, en col·laboració amb la 
Unitat de Web i Màrqueting de la UV, s’ha desenvolupat una eina per a la gestió i l’organització dels 
fòrums d’ocupació, que s’han adaptat al format en línia a conseqüència de la pandèmia.  

 A més, s’està treballant en el projecte de licitació de la nova base de gestió d’UVocupació.  
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Accions divulgatives d’UVocupació 
A més, 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’ha enviat correus electrònics a tot l’estudiantat 
inscrit en la borsa de treball i s’ha continuat la difusió dels serveis i l’activitat d’UVocupació mitjançant 
la pàgina web i les xarxes socials amb la publicació de 39 notícies i 562 apunts. Les xarxes socials 
tenen  6.676 fans en Facebook, 2.865 seguidors en Twitter, 2.178 en Linkedin i 1.771 seguidors en 
Instagram... 

Organització interna d’UVocupació 
L’any 2020, 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. Es va disposar de la col·laboració d’estudiants de pràctiques formatives. 

Magnituds destacades de la gestió ordinària 
En la taula següent figuren una sèrie d’indicadors que mostren l’activitat d’UVocupació durant 2020. 

Concepte Dones Homes Total 

Dades generals d’utilització del servei 18.845 10.595 29.440 

Nous usuaris registrats 2.492 1.687 4.179 

Telefonades rebudes  - - 1.903 

Correus electrònics rebuts - - 2.004 

Visites a la web d’UVocupació - - 127.813 

Orientació    
Entrevistes individuals presencials 147 120 267 

Entrevistes en línia 387 317 704 

Sessions grupals d’orientació   27 

Assistents a les sessions grupals d’orientació - - 774 

Consultes per telèfon i correu electrònic - - 690 

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

Edicions realitzades - - 27 

Assistents 671 552 1.223 

Cursos sobre habilitats d’inserció professional - - 18 

Cursos de foment de l’emprenedoria - - 9 

Formació en línia. Tutorials/vídeos    
Visites al vídeo Crea el teu CV  - - 18.800 
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Concepte Dones Homes Total 

Visites al vídeo Millora el teu CV  - - 2.314 

Visites al tutorial Elaboració carta de presentació - - 2.957 

Visites al tutorial Emprendre des de la universitat - - 331 
Visites al tutorial I després de la universitat, posa’t en 

marxa amb una cooperativa - - 145 

Formació en línia: curs associat a les pràctiques externes 
Curs Passos cap a la teua inserció professional1 - - 38 

Assistents   - - 2.295 

Formació: activitats competencials transversals 
Activitats realitzades - - 8 

Participants - - 1.616 

Ocupació/emprenedoria    
Total empreses activades - - 3.077 

Empreses registrades el 2020 - - 149 

Nombre d’ofertes de feina en l’agència de col·locació - - 550 

Insercions. Contractats - - 101 
Empreses/institucions participants en el  
Fòrum d’Ocupació - - 31 

Estudis d’inserció   

Realització de l’Estudi d’inserció de grau  - - 1 

Realització de l’Estudi d’inserció de màster - - 1 

Coordinació de la Guia d’autoavaluació de l’ANECA  - - 1 
1 Nombre de titulacions en què s’imparteix el curs i assistents del curs 2019-2020. 
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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 i Servei de   
 Transferència i Innovació
5. Unitat de Cultura Científica i de la Innovació
6. 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 i 
proporciona i és l'únic centre de recursos microbians 
(mBRC) públic a Espanya 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 2020, la CECT ha ofert els serveis de: 

– 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 2020, 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 5 projectes 
d’investigació, 2 de finançats pel MINECO, 1 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 12 publicacions científiques i en la direcció 
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També van assistir a diferents congressos i reunions científiques, nacionals i internacionals, a més de 
simposis sobre infraestructures d’investigació.  

S’ha aconseguit la seqüenciació genòmica de 34 soques de la col·lecció mitjançant la participació en el 
projecte internacional GCM 2.0. 

El personal de la CECT participa en la infraestructura d’investigació MIRRI, que està en procés de 
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.  

El consell assessor de la CECT es va reunir el 14 de desembre i va acordar renovar els seus membres 
i elevar a la rectora la proposta de renovació de Rosa Aznar com a directora de la CECT. Continuen 
les relacions amb MINECO per tractar temes relacionats amb la participació de la CECT-UV en MIRRI 
i amb la Subdirecció General de Medi Natural (Ministeri per a la Transició Ecològica) per tractar temes 
relacionats amb el Protocol de Nagoya, i amb la Conselleria d'Agricultura, Medi Ambient, Canvi Climàtic 
i Desenvolupament Rural, Direcció General de Medi Natural i d'Avaluació Ambiental, per a la distribució 
de soques fitopatògenes. 

La cerca en les bases de dades SCOPUS i PubMed indica que les soques CECT van ser citades, 
almenys, en 88 publicacions científiques l’any 2020. 

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

D’acord amb la interfície Latipat, en 2020 es van publicar 13 patents que contenen 15 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. 

Altres activitats rellevants  
– Organització i participació en la jornada “MICROBIOSPAIN: la colección de microorganismos 

españoles” accessible en línia, celebrada el 28 de febrer de 2020 en el CNTA (San Adrián, 
Navarra). 

Docència 

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

Professors: Aznar R, López-Coronado JM, López-Ocaña L, Macián MC i Elizaquivel, P.  Tècnic 
de laboratori: Ros MJ. Universitat de València. 

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 
es va redactar una memòria teòrica a causa del tancament de la CECT de març a maig. 
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– Tutorització de pràctiques externes per a estudiants del grau en Biologia i de cursos de postgrau
de la Universitat de València.

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 Bioinicia, SL, i 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.

– Contractes de llicència d’explotació de soques CECT amb EmergeHealth, LAINCO i ICROP
BOX.

– 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.

– Conveni de col·laboració entre la Universitat Complutense de Madrid (Centro de Vigilancia
Sanitaria Veterinaria, VISAVET) i la Universitat de València (Col·lecció Espanyola de Cultius
Tipus, CECT) per a la coordinació d’activitats centrades en la caracterització de soques
mitjançant perfils MALDI-TOF.

– “Memorandum of Understanding” amb la Infraestructura Europea d’Investigació ”Microbial
Resource Research Infrastructure (MIRRI)” expressant 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.

Magnituds destacades de la gestió ordinària 

L’any 2020, la CECT va facturar un total de 330.739,57 € (sense IVA). D’aquest total, hauria d’afegir un 
import de 60.852 € corresponent als ingressos derivats de la llicència de marca.

Dades econòmiques globals CECT 

Import econòmic de gestió 2019 436.254,33 € 

Import econòmic de gestió 2018 419.015,38 € 

Import econòmic de gestió 2017
 

374.420,98 € 
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Activitat interna d’utilització CECT Total 
Import econòmic de gestió dels expedients de compensacions 
internes 4.586,40 € 

Volum de compensacions internes gestionades 22 

Nombre d’usuaris interns 17 

Activitat externa d’utilització CECT Total 

Import de facturació externa 322.069,22 € 

Volum de factures gestionades (A + S + N) 1.209 

Gestió de despeses Total 

Import despeses ordinàries 67.395,98 € 

Contractes menors 127 

Expedients de despeses tramitats (fase O) 216 

Activitat d’utilització CECT Total 

Depòsits de patent amb autoritat internacional 30 

Bacteris i arqueus 26 

Fongs filamentosos i llevats 4 

Noves soques en depòsit públic 180 

Bacteris i arqueus 174 

Fongs filamentosos i llevats 6 

Noves soques en depòsit restringit 39 

Bacteris i arqueus 31 

Fongs filamentosos i llevats 8 

Depòsits REDESMI 0 

Bacteris 0 

Fongs filamentosos i llevats 0 

Noves soques en depòsit d’investigació 2 

Bacteris i arqueus 2 

Fongs filamentosos i llevats 0 

Identificacions 551 

Bacteris i arqueus 518 

Fongs filamentosos i llevats 33 

Soques liofilitzades per encàrrec i altres serveis 47 

Soques subministrades 3.464 

A laboratoris, empreses i centres a Espanya 3.055 

A laboratoris, empreses i centres a l’estranger 409 
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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, oferint 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 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 2020, 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 2020, el PCUV té 88 empreses allotjades. 

Gestió del viver d’empreses 
El viver d’empreses acull 5 empreses, de les quals 4 són empreses derivades (spin-off) de la Universitat 
de València. L’ocupació del viver arriba al 100%.  

Gestió de l’edifici 1 SC Serveis Cientificotecnològics 
Ací s’ubica l’entitat gestora, la Fundació Parc Científic Universitat de València (o 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. L’any 2020 ha acollit 27 empreses, que ocupen el 94 % 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 dues empreses, que ocupen el 100% de 
l’edifici. 

Gestió de l’edifici 3 CUE Centre Universitari Empresarial 
Allotja la Col·lecció Espanyola de Cultius Tipus (CECT) i fins un total de 35 empreses, que ocupen el 
99% de l’edifici.  
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Gestió de l’oficina virtual 
L’oficina virtual té 11 empreses.  

Gestió del viver d’empreses al campus dels Tarongers 
El viver d’empreses al campus dels Tarongers acull 8 empreses, que ocupen el 33% de l’espai. 

Localització Empreses Ocupació 
Viver empresarial 5 100 % 

Edifici 1 SC Serveis Cientificotecnològics 27 94 % 

Edifici 2 BIOTEC Biotecnologia i Aliments Funcionals 2 100 % 

Edifici 3 CUE Centre Universitari Empresarial 35 99 % 

Oficina virtual 11 - 

Viver empresarial al campus dels Tarongers 8 33 % 

Empreses allotjades al PCUV 88      97% 

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 
L’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: 

– L’FPCUV ha desenvolupat la V edició del Programa d’Impuls al Desenvolupament Empresarial 
(PIDE), l’objectiu del qual és conèixer en profunditat les característiques de les empreses i 
entitats instal·lades a l’Àrea Empresarial del Parc Científic de la Universitat de València amb la 
finalitat de planificar estratègies per a secundar el seu desenvolupament (projecte subvencionat 
per la Conselleria d’Innovació, Universitats, Ciència i Societat Digital). 

– Programa Globaltech 2020 per a l’impuls de la internacionalització de les empreses 
innovadores i/o de cientificotècniques. Enguany l’objectiu ha estat promocionar i desenvolupar 
consorcis i aliances estratègiques per a afavorir la transferència de coneixements des del 
sistema d’R+D públic i el sistema productiu (projecte subvencionat per la Conselleria 
d’Innovació, Universitats, Ciència i Societat Digital). 

– VI Edició dels Premis del Concurs 5U-CV START-UP (projecte subvencionat per la Conselleria 
d’Innovació, Universitats, Ciència i Societat Digital). 
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– VI Edició del Programa VLC/STARTUP, que ha afavorit la instal·lació al PCUV de sis empreses 
emergents basades en el coneixement (projecte subvencionat per la Conselleria d’Innovació, 
Universitats, Ciència i Societat Digital).  

– XII Edició d’Expociència. S’ha programat una edició en línia, síncrona i asíncrona, dedicada 
especialment a despertar interès científic i vocacions entre l’alumnat de secundària i batxillerat. 
En total hi han participat 206 instituts i més de 4.700 estudiants i estudiantes (projecte 
subvencionat per la Conselleria d’Innovació, Universitats, Ciència i Societat Digital). 

– El projecte Comunica-Innova[ció] ha fomentat la comunicació directa dels professionals que 
treballen al Parc Científic amb periodistes, especialment especialitzats en ciència. A més, ha 
format el personal del PCUV en l’adquisició, a través de tallers, de destreses comunicatives per 
a la difusió del seu R+D+I (projecte subvencionat per la Conselleria d’Innovació, Universitats, 
Ciència i Societat Digital). 

– Innotransfer és un projecte d’innovació oberta i gestió col·lectiva que impulsen els cinc parcs 
científics de la Comunitat Valenciana i que coordina la Ciutat Politècnica de la Innovació. 
L’FPCUV ha coordinat i desenvolupat les activitats del projecte Innotransfer en el sector 
agroalimentació. En total, ha recopilat 82 expressions d’interés de grups d’investigació i 
empreses innovadores; és a dir, ha detectat 82 oportunitats d’innovació que el sector podria 
dur endavant per atendre els reptes a mitjan termini (projecte subvencionat per l’Agència 
Valenciana de la Innovació). 

– Desenvolupament de la II 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 n’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 
(projecte subvencionat per l’Agència Valenciana de la Innovació). 

– Smart Park tracta de configurar el mateix parc com un living-lab on testar tant productes com 
serveis innovadors per a, en fases posteriors, ser replicats en altres contextos urbans més 
grans i complexos (projecte subvencionat per l’Agència Valenciana de la Innovació). 

– La II edició dels Premis Xarxa de Parcs Científics Valencians (rePCV) ha estat coordinada per 
l’equip tècnic de la Fundació General UJI - ESPAITEC i hi participen els cinc parcs científics de 
la Comunitat Valenciana. Aquests guardons s’han dirigit a l’ecosistema de més de 250 
empreses instal·lades o vinculades amb els cinc parcs científics valencians, caracteritzades per 
estar basades en el coneixement i el seu compromís de col·laboració amb la investigació 
universitària (projecte subvencionat per l’Agència Valenciana de la Innovació). 

– El projecte Transforma Emprenedoria ha posat en marxa un projecte pilot de transformació 
digital, emmarcat en l’activitat de l’entitat gestora de l’àrea empresarial del PCUV, per a la 
millora en la prestació de serveis. A més, s’ha difós el coneixement adquirit en l’edició d’un 
catàleg de bones pràctiques a l’hora d’emprendre un projecte de transformació digital (projecte 
subvencionat per l’Agència Valenciana de la Innovació). 

Participació en altres activitats 
– L’any 2020 es va tenir representació en els Fòrum d’Ocupació i Emprenedoria de la Facultat 

d’Economia, de la Facultat de Ciències de l’Esport i de la Facultat de Geografia. 

– L’FPCUV llança, amb el suport de CYTED, una iniciativa per a la creació de la Red 
Iberoamericana de Incubación de Empresas Innovadoras en el sector agroalimentari. Aquest 
consorci està format per 9 incubadores i parcs científics de 7 països de l’espai iberoamericà 
(Argentina, Xile, Brasil, Colòmbia, l’Equador, Portugal i Espanya). 
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– Es van signar quatre convenis de col·laboració: conveni de col·laboració amb la Fundación 
Parque Científico de Madrid, la Universitat de Coïmbra, la Universitat de São Paulo i la 
Fundació Universitat São Paulo per al desenvolupament del Projecte RedEmprendia Landing; 
conveni de col·laboració amb la Universitat de València per al desenvolupament d’una 
incubadora d’alta tecnologia en matèria d’innovació agroalimentària sostenible; conveni amb 
l’Agència Valenciana de la Innovació per a la gestió de l’ajuda directa per a impulsar la 
transferència de coneixement i tecnologia entre universitat i empresa, i donar suport a 
l’emprenedoria innovadora; i conveni amb l’Ajuntament de Paterna per a desenvolupar el 
programa de renovació, millora i modernització d’equipament i infraestructures del Parc 
Científic. 

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 la RedEmprendia (Red Universitaria Iberoamericana de Incubación de Empresas), 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 
– Asfaltatge i adequació de l’aparcament de l’edifici 2. 

– Punts de recàrrega per a vehicles elèctrics. 

– Marquesina solar fotovoltaica a manera de planta pilot per a la generació elèctrica als espais 
d’aparcament del PCUV. 

– Adequació d’espais exteriors recreatius als jardins del PCUV: instal·lació de taules i bancs. 

Serveis de tecnologies de la informació i comunicació (TIC) 
– El Parc Científic de la Universitat de València ha posat en marxa el seu Centre d’Innovació 

Digital DIH amb un ampli ventall de serveis per a la innovació digital, amb el suport de les 
competències tecnològiques de 15 empreses i dos instituts científics, l’Institut de Robòtica i 
Tecnologies de la Informació i la Comunicació (IRTIC) i el Laboratori de Processament 
d’Imatges (IPL). 

– El Pla de Transformació Digital posat en marxa per l’FPCUV ha dut endavant la implantació de 
la gestió documental i el desplegament d’eines col·laboratives que faciliten la comunicació i 
l’accés a la informació dins de l’organització.  

– L’FPCUV ha col·laborat amb Red.es, entitat pública empresarial del Ministeri d’Economia i 
Empresa, en l’acollida de sessions formatives presencials en el marc del programa de formació 
en competències per a la transformació digital “CREARFUTURO”. 

Visites i recepcions 

L’any 2020 va visitar el Parc Científic de la Universitat de València el ministre de Ciència i Innovació, 
Pedro Duque, i el president de la Generalitat Valenciana, Ximo Puig. Juntament amb l’alcalde de la 
localitat, Juan Antonio Sagredo, ambdues autoritats van recórrer les instal·lacions de l’Institut 
d’Agroquímica i Tecnologia d’Aliments (IATA-CSIC), centre del Consell Superior d’Investigacions 
Científiques situat al PCUV, per conèixer les línies d’investigació per a la prevenció i diagnòstic de la 
COVID-19. També ha rebut la visita del secretari autonòmic d’Innovació i Transformació Digital, Jordi 
Juan, que, acompanyat de la rectora de la institució acadèmica, Maria Vicenta Mestre, i la vicerectora 
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d’Innovació i Transferència, María Dolores Real, va recórrer diverses empreses instal·lades. També el 
va visitar una delegació d’empresaris de la Safor acompanyats de l’alcaldessa, Diana Morant, i la 
regidora d’Educació de l’Ajuntament de Gandia, Carme Fuster. L’objectiu de la visita va ser compartir 
impressions amb la direcció de la Universitat i els empresaris del Parc Científic sobre els interessos 
comuns entre la indústria del coneixement i el sector empresarial, amb vista a establir diferents línies 
de cooperació orientades a la millora del sector productiu valencià. 

Magnituds destacades de la gestió ordinària 
En la taula següent figuren els indicadors que mostren l’activitat del Parc Científic durant 2020. 

 Concepte Dones Homes Total 
Expociència    

Activitats organitzades - - 9 

Assistents - - 4.700 

Empreses derivades (spin-off) - - 5 

Empreses externes localitzades al Parc - - 83 

Total d’empreses - - 88 

Nombre de treballadors totals a les empreses 142 354 496 

Localització de les empreses    

Viver empresarial - - 5 

Edifici 1 SC - Serveis Cientificotecnològics - - 27 

Edifici 2 BIOTEC - Biotecnologia i Aliments funcionals - - 2 

Edifici 3 CUE - Centre Universitari Empresarial - - 35 

Oficina virtual - - 11 

Viver empresarial al campus dels Tarongers - - 8 

Empreses allotjades al PCUV - - 88 

De les quals són noves - - 13 

Ocupació de les empreses (%)    

Viver empresarial - - 100 % 

Edifici 1 SC - Serveis Cientificotecnològics - - 94 % 

Edifici 2 BIOTEC - Biotecnologia i Aliments Funcionals - - 100 % 

Edifici 3 CUE - Centre Universitari Empresarial - - 99 % 

Viver empresarial al campus dels Tarongers - - 33 % 
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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 és 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 oferts el 2020 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 
Servei de Microscòpia X X 
Taller de Vidre Bufat X  
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Activitat anual 
A pesar de la singularitat de l’any 2020, al Servei Central de Suport a la Investigació Experimental en 
Burjassot s’han rebut el 2020 un total de 2619 sol·licituds de serveis (3.514 al 2019), distribuïdes de la 
manera següent: 

Sol·licituds per Servei Total 
Servei de Difracció de Raigs X Monocristall 75 
Servei de Difracció de Raigs X Pols 190 
Servei de Espectrometria de Masses 236 
Servei d’ Espectroscòpia Atòmica 279 
Servei d’ Estadística 19 
Servei de Genòmica 557 
Servei d’Hivernacle Experimental 15 
Servei de Microscòpia 619 
Servei Planta d’Aquaris Experimental 9 
Servei de Producció Animal Experimental 32 
Servei de Proteòmica 300 
Servei de RMN 219 
Taller de Vidre 69 
Total general 2.619 

 
Reserves de l’equipament SCSIE                                         Hores /mostres 

Autoservei AV300 Servei de Ressonància Magnètica (mostres analitzades) 9.292,00 
Reserves AV400 Servei de Ressonància Magnètica 140,00 
Reserves Calendari Servei de Atòmica: FAAS 55,28 
Reserves Calendari Servei de Atòmica: Fluorímetre 55,83 
Reserves Calendari Servei de Atòmica: FTIR 55,17 
Reserves Calendari Servei de Atòmica: Raman 242,17 
Reserves Calendari Servei de Genòmica: qPCR (plaques x 3 hores) 187,00 
Reserves Calendari Servei de Microscòpia: Talladora baixa velocitat 7,50 
Reserves Calendari Servei de Microscòpia: ESEM XL30 10,00 
Reserves Calendari Servei de Microscòpia: FV1000 740,33 
Reserves Calendari Servei de Microscòpia: FV1000MPE 29,50 
Reserves Calendari Servei de Microscòpia: FV10i-W 1,00 
Reserves Calendari Servei de Microscòpia: Hitachi S4100 9,00 
Reserves Calendari Servei de Microscòpia: Hitachi S4800 1.153,42 
Reserves Calendari Servei de Microscòpia: IN CELL 2000 141,00 
Reserves Calendari Servei de Microscòpia: Jeol jem1010 802,58 
Reserves Calendari Servei de Microscòpia: Lupa Leica amb càmera digital 15,50 
Reserves Calendari Servei de Microscòpia: Microanàlisi (S4800) 235,17 
Reserves Calendari Servei de Microscòpia: Microanàlisi (XL30) 56,08 
Reserves Calendari Servei de Microscòpia: Microscopi de fluorescència 85,00 
Reserves Calendari Servei de Microscòpia: TECNAI HRTEM 157,25 
Reserves Calendari Servei de Microscòpia: Ultracut E 8,00 
Reserves NEO500 Servei de Ressonància Magnètica 702,00 
Total general 14.180,78 
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Adquisició rellevant d’equipament científic 
Respecte a l’adquisició d’equipament científic, durant el 2020 l’SCSIE ha realitzat una inversió global 
d’equipament científic d’1.505.755,84.- € (IVA exclòs). 

La major part d’aquesta inversió s’ha realitzat a la seu de Burjassot-Paterna, amb un total de 
1.477.148,65- € (IVA exclòs). 

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: 

– Equipament subvencionat amb fons FEDER: 

Equipament adquirit Total 
Servei d’ Espectroscòpia Atòmica  

Equip de microscòpia amb sonda de rastreig  
multifunció per a la realització de ters 270.000,00 € 

Servei de difracció de Raigs X Pols  
Sistema Saxs de difracció de Raigs x 275.000,00 € 

Servei de Genòmica  
Clúster anàlisi i emmagatzematge informàtic dades 48.306,00 € 

Equip d’anàlisi genòmic i transcriptòmica de cèl·lula única 133.500,00 € 
Servei de Microscòpia  

Sistema de vitrificació de mostres biològiques d’alta velocitat 70.700,00 € 

Sistema glow-discharge gloqube 16.285,00 € 

Tem Hitachi ht7800 (stdlens)  373.000,00 € 

Turboevaporador de carbó controlat q150t plus 26.780,00 € 

Total general 1.213.571,00 € 

– Equipament subvencionat amb fons SCSIE: 

Equipament adquirit Total 
Servei de Genòmica  

Analitzador de fragments 522 41.351,44 € 
Servei de Microscopia  

LEICA EM GP2 14.965,00 € 
Servei Planta d’Aquaris Experimental  

Càmera climàtica (miniassecador) 11.791,21 € 
Servei d'Hivernacle Experimental  

Planta de tractament osmosi inversa  8.944,30 € 
Ús general SCSIE  

Mòdul de pretractament d'aigua 3.999,00 € 
Total general 81.050,95 € 
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– Equipament subvencionat amb fons UV:

Equipament adquirit Total 
Servei de Cultius Cel·lulars i Citometria 

Equip d’aspiració al buit VACUFASE COMFORT 
INCL. BOTTLE 4L TUBIING 4.600,00 € 

Centrifugadora d’alta velocitat NON-IVD 5810; 
230V, EU-PLUG (DOS ROTOES) 5.420,00 € 

Centrifugadora de baixa capacitat PACK CENTRI 5702R FALCON 3.095,00 € 
Centrifugadora ventilada CE-IVD 5702 G, 230V, EU-PLUG 4.356,00 € 

FORMA STERI-CYCLE CELL LOCK ACERO INOXIDABLE IR UN 10.490,00 € 
FORMA STERI-CYCLE I160 CO2 INCUBATOR 14.120,00 € 

Incubador amb agitador ORB 4.500,00 € 
Microscopi invertit PRIMOVERT 3.500,00 € 

Ultramicrocentrifugadora de terra CS150FNX CON 3 ROTORS 37.900,00 € 
Visualitzador de cèl·lules automàtiques 

JULI-FLG04 (GFP, SINGLE SET) S/N SCG041504 6.500,00 € 

Servei d'Hivernacle Experimental 
Esterilitzador a vapor 1012 e-21 88.045,70 € 

Total general 182.526,70 € 

Altres accions rellevants 

Participació en activitats institucionals, docents i de difusió 
L’anualitat 2020 va cancel·lar moltes de les visites previstes a l’SCSIE, per la qual cosa es van restringir 
les visites dels diferents graus, així com la formació de pràctiques dels estudiants i estudiantes de 
formació professional que rebíem cada any. 

Sistema de qualitat 
Respecte a la Bústia de Queixes i Suggeriments, es va rebre 1 comunicació, a la qual es va donar 
resposta de manera ordinària.  

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

Activitat econòmica d’utilització SCSIE 
L’any 2020, el conjunt de l’SCSIE va facturar un total d’1.108.697,39 €. En la taula següent s’indica 
l’evolució econòmica d’utilització del Servei.  

Dades econòmiques globals Burjassot/Paterna UCIM Total 
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 € 
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 € 
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Magnituds destacades de la gestió ordinària 
En la taula següent figuren els indicadors que mostren l’activitat del Servei durant 2020. 

Activitat SCSIE Burjassot/Paterna UCIM Total 

Activitat interna d’utilització    
Import econòmic de gestió dels 

expedients de compensacions internes 395.236,74 € 86.111,27€ 481.348,01 € 

Compensacions internes gestionades 1.352 105 1.457 

Activitat externa d’utilització    

Import de facturació externa 342.881,47 € 284.467,75 € 627.349,22 € 

Factures gestionades (A + S + N) 823 197 1.020 

Gestió de despeses    

Contractes menors licitats 995 n/d - 
Expedients de despeses tramitats  

(fase O) 1.764 436 2.200 
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3.2.4. 
Servei de Gestió de la Investigació i 
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 

Durant l’anualitat 2020, el Servei d’Investigació i Innovació es va escindir en dos serveis: el Servei de 
Gestió de la Investigació i el Servei de Transferència i Innovació. Aquests 2 serveis han desenvolupat, 
entre altres, de 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 
i 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 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. 

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

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 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 
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de personal i mobilitat, el disseny i la gestió del programa propi del Vicerectorat d'Investigació d'ajudes 
a la investigació i l’avaluació de l’activitat d’R+D+I. 

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 nacional i autonòmica i de la 
justificació i seguiment economicoadministratiu de les activitats d’R+D+I. 

Secció de Control Financer, Auditoria i Fons Estructurals d’R+D+I 
Es dedica al control de la gestió econòmica de les activitats d’R+D+I, la justificació d’activitats de R+D+I 
contractada, la gestió d’auditories i la sol·licitud, seguiment i justificació d’ajudes d’infraestructures i fons 
estructurals d’R+D+I. 

Servei de Transferència i Innovació 
D’altra banda, 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 a la presentació de propostes a 
licitacions públiques nacionals i internacionals. 

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 
duu 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 d’ambdós serveis, 
l’anualitat. 

Gestió de projectes i altres accions d’investigació 
subvencionades 

El procés de gestió de projectes i altres accions d’investigació, tant d’àmbit nacional i 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), com europeu i internacional 
(gestionades per la secció R+D+I Internacional), inclou les tasques següents: 

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

Els principals resultats de l’anualitat 2020 es resumeixen en la taula següent: 

Origen 
fons1 Tipus d’acció Nombre 

iniciades 
Import 

iniciades Nombre actives 

AGE Projectes d’investigació 114 14.264.375 € 376 
AGE Projectes col·laboratius 0 0 € 13 
AGE Grups i xarxes d’investigació 0 0 € 10 
AGE Accions especials 0 0 € 1 
AGE Organització de congressos 6 115.500 € 12 
AGE Accions complementàries 6 40.000 € 18 
AGE Accions de mobilitat 0 0 € 0 
AGE Fons FEDER 0 0 € 0 
Total nacional 126 14.419.875 € 430 
GVA Projectes d’investigació 83 8.268.621 € 167 
GVA Projectes d’investigació precompetitius 7 1.070.469 € 13 
GVA Grups i xarxes d’investigació 25 939.061 € 37 
GVA Infraestructura i equipament 7 3.085.899 € 7 
GVA Accions complementàries 9 359.959 € 9 
GVA Accions especials 7 44.100 € 8 
GVA Accions institucionals 3 60.000 € 4 
GVA Organització de congressos 45 341.146 € 45 
GVA Altres activitats de difusió 0 0 € 0 
Total GVA 186 14.169.255 € 290 
UE Projectes d’investigació 15 5.126.641 € 58 

 8 2.144.905 € 8 

93

Informe de gestió 2020

3.2.4.Projectes d’investigació col·laboratius UE



Origen 
fons1 Tipus d’acció Nombre 

iniciades  
Import 

iniciades Nombre actives 

UE Grups i xarxes d’investigació 1 45.000 € 7 
UE Accions de mobilitat 3 528.900 € 6 
UE Accions especials 1 743.500 € 5 
Total UE  28 8.588.946 € 84 
Total general  340 37.178.077€ 804 

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 2020 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 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 2020 són els següents:  

Origen 
fons1 Tipus d’acció Nombre 

iniciades  Import iniciades Nombre  
actives 

AGE Formació de personal investigador 72 6.571.485 € 369 
AGE Formació de doctors i doctores (Juan de la Cierva) 10 2.017.400 € 40 
AGE Mobilitat d’investigadors i investigadores 22 1.362.500 € 37 
AGE Personal tècnic de suport 2 75.000 € 18 
AGE Ramón y Cajal 7 97.234 € 7 
Total nacional  113 10.123.619 € 471 
GVA Contractes predoctorals 38 6.875.662 € 107 
GVA Contractes postdoctorals 37 6.718.583 € 89 
GVA Gerónimo Forteza 0 0 € 9 
GVA Santiago Grisolía 4 266.314 € 34 
GVA Cofinançament del Programa Ramón y Cajal 37 242.940 € 37 
Total GVA  116 14.103.499 € 276 
local Carmen i Severo Ochoa 0 0 € 0 
privat Ajudes de fundacions o altres entitats privades 1 115.092 € 12 
Total general  230 24.342.210 € 759 

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

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 
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Recursos Humans (PAS) en la gestió de la contractació de personal en investigació per a l’execució de 
projectes.  

En l’anualitat 2020 s’han tramitat 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 153 516 
Contractes d’investigador no doctor 176 195 
Contractes d’investigador doctor 164 262 
Contractes de suport tècnic a la investigació 212 328 
Total 705 1.301 

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 2020: 

Tipus de convocatòria Nombre 
iniciades  

Import 
iniciades 

VLC-Biomed Projectes d’Innovació 4 60.000,00 € 
VLC-Biomed Projectes d’Accions Preparatòries 10 60.000,00 € 
Elaboració de projectes d’investigació de caràcter internacional 6 18.242,97 € 
Total accions 20 138.242,97 € 
Estades temporals d’investigadors convidats 11 72.100,00 € 
Estades curtes a altres universitats i centres d’investigació 26 82.350,00 € 
Total accions de personal 37 154.450,00 € 
Total general 57 292.692,97 €  

 

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 2020 s’ha participat en les iniciatives estratègiques següents. 

 

Àmbit Tipus d’iniciativa Nombre 
Nacional Xarxes CIBER 2 
Nacional Plataformes tecnològiques nacionals 13 
Nacional Centres i unitats mixtes i associades amb altres entitats d’investigació 30 
Internacional Xarxes de transferència de referència internacional 7 
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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 relació amb els 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.

Els principals resultats de l’anualitat 2020 es resumeixen en la taula següent: 

Tipus de contracte Nombre 
iniciades 

Import 
iniciades 

Nombre 
actives 

Investigació 166 3.886.127,55 € 323 
R+D de col·laboració 6 753.016,00 € 13 
Assessorament i suport tecnològic 367 1.957.188,65 € 563 
Serveis 264 1.759.169,11 € 350 
Col·laboració 98 2.002.286,75 € 290 
Formació 258 682.148,83 € 295 
Contracte de llicència/cessió 24 94.792,44 € 124 
Donació 9 17.900,00 € 12 
Conveni marc 9 0,00 € 37 
Acord cotitularitat i explotació conjunta 10 0,00 € 140 
Acord de confidencialitat 20 0,00 € 62 
Acord de transferència de material – cessió 29 9.292,71 € 113 
Càtedres institucionals 34 1.113.715,13 € 68 
Altres contractes 37 1.326.124,10 € 122 
Total 1.331 13.601.761,27 € 2.512 

L’origen dels fons d’aquest tipus d’accions que per a l’anualitat 2020 es resumeixen a continuació: 

Contractes iniciats Contractes actius 

Origen dels fons Nombre 
empreses 

Nombre 
contractes Import Nombre 

empreses 
Nombre 

contractes 
Empreses privades 421 845 7.417.673,50 € 857 1724 
Administració general de l’estat 6 7 527.812,25 € 12 15 
Administració autonòmica 17 85 2.255.789,37 € 28 126 
Administració local 21 46 915.141,23 € 32 62 
Altres entitats públiques 69 348 2.485.344,92 € 134 585 
Total 534 1.331 13.601.761  € 1.063 2.512 
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Gestió de l’oferta científica i tecnològica (OCT) i 
dinamització de la col·laboració amb l’entorn 

socioeconòmic 
Les seccions R+D+I Contractada i 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 UV.

– 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 2020 es presenten a continuació: 

Patents1 Nombre 
Sol·licituds de patent prioritària (nacionals) 18 
Sol·licituds d’extensió internacional (PCT) 7 
Patents concedides per l’OEPM 4 
Patents concedides per l’OEP 4 
Patents concedides per la USPTO 1 
Cartera de patents (patents vigents) 212 
Ofertes i demandes tecnològiques 
Ofertes tecnològiques de resultats i capacitats 75 
Demandes tecnològiques ateses 17 
Empreses derivades (spin-off) de la UV 
Assessorament a noves iniciatives empresarials 8 
Empreses reconegudes en actiu 16 
Empreses en què participa la UV 1 

1   PCT: Patent Cooperation Treaty, OEPM: Oficina Espanyola de Patents i Marques, OEP: Oficina Europea de 
Patents, USPTO: United States Patent and Trademark Office. 

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 2020 s’ha avaluat 
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Tipus de resultat Nombre 
Articles ISI o SCOPUS primer quartil 2.527 
Altres articles (inclou actes congressos de Core) 2.443 
Congressos internacionals 3.745 
Altres congressos 2.297 
Ponències convidades 1.690 
Llibres (o publicacions multimèdia) en editorial d’excel·lència 135 
Altres llibres, publicacions multimèdia i edicions anotades 288 
Capítols de llibre, informes i documents, traduccions literàries 1.639 
Tesis doctorals 375 

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

Concepte Nombre 
iniciades  

Import 
iniciades1 

Nombre 
actives 

Accions d’investigació subvencionades 340 37.178.076 € 804 

Accions de personal en investigació subvencionades 230 24.342.210 € 759 

Programa propi d’ajudes a la investigació 57 292.693 € 57 
Altres accions del Vicerectorat d’Investigació i del 
Vicerectorat d’Innovació i Transferència 120 2.730.931 € 120 

Contractes/convenis (art. 83 LOU i altres, incl. 
llicències) 1.331 13.601.761 € 2.512 

Total 2.078 78.145.671 € 4.252 
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. 
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 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 com 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 nostra 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 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 també 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 2020 la UCC+I ha 
desplegat i ampliat les seues accions mitjançant diferents tipus d’iniciatives, tot complint 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.  
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Algunes de les activitats realitzades durant el 2020: Estimulant les vocacions científiques, 
conferències a centres d’educació secundària i de batxillerat, centres de cultura, ajuntaments, etc.; 
Rutes matemàtiques, itineraris matemàtics per la ciutat; Tallers didàctics: matemàtiques, 
astronomia, química, arqueologia, etc.; Bars de ciència: diàlegs del personal investigador amb la 
ciutadania a 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: Explorant el planeta Menjar i La mirada 
neandertal (en les col·leccions “Sense Fronteres” i “Sin Fronteras”); Cicles de conferències: premis 
Nobel; la III Nit Europea de les Investigadores, etc. 

Per garantir la viabilitat i sostenibilitat dels seus objectius, la UCC+I té la col·laboració de diferents 
institucions públiques i privades, així com de 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. S’han iniciat 
projectes audiovisuals com la sèrie “Parlem de” i “Ciència emergent”. En aquest eix, a més, cal 
destacar la col·laboració de l’Agència SINC: la ciència és notícia, i el programa A ciencia cierta de 
CVRadio. 

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 apuntar 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 duu 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 2020. 

Nombre d’activitats de divulgació científica 69 

Nombre d’activitats de comunicació científica (notes de premsa) 154 

Nombre d’activitats de formació 2 

Nombre de projectes europeus en què col·labora 2 
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3.2.6. 
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 a 2000, 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, ubicat 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 
ubicats al Campus de Burjassot però adscrits a 
aquesta unitat. En 2017 es va crear l’I2SySBIO com 
a centre mixt entre l’agència estatal 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 
Edificis Campus Paterna. 

Principals resultats de la gestió ordinària 

Gestió econòmica i pressupostària dels instituts, ERI i 
centres adscrits 

– Execució dels pressupostos ordinaris i FIU 2020, així com dels projectes i convenis 
d’investigació dels instituts i ERI vigents en 2020, d’acord amb les normes del Servei de 
Comptabilitat i Pressupost, del Servei de Gestió de la Investigació i del Servei de Contractació 
Administrativa. 

– 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 
d’Investigació i Innovació. 
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Suport administratiu a instituts, ERI i centres adscrits 
– Atenció als òrgans dels instituts: consell i director. 

– Gestió de membres instituts: altes, baixes. 

– Revisió i enviament de la memòria d’investigació corresponent a l’any 2019. 

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

– Elaboració del Pla de Continuïtat USI Paterna,  aplicable a partir del 23 de març de 2020, a 
l’empara de la IUV 3/2020, de 16 de març, de «mesures en l’àmbit del PAS com a conseqüència 
de la situació generada per la COVID-19» i amb l’assessorament del Servei de RRHH - PAS. 

– Elaboració del Pla de Continuïtat USI-Paterna per a la recuperació progressiva de la 
activitat presencial, aplicable a partir de l’1 de juny de 2020, a l’empara de la IUV 07/2020, 
d’11 de maig, sobre la planificació i la gestió de la recuperació progressiva de l’activitat 
presencial a conseqüència de la situació generada per la transmissió de la COVID-19, i amb la 
supervisió de l’SPMA. 

– Elaboració del document Mesures de prevenció implantades per l’USI_Paterna, a l’empara 
de la IUV17/2020, de 09 de setembre, sobre les mesures preventives a conseqüència de la 
situació generada per la transmissió de la COVID-19, i amb la supervisió de l’SPMA 

Gestió i manteniment d’edificis i instal·lacions 
– Proposta i execució del pressupost 2020 dels «edificis instituts Paterna».  

– Peticions al Servei Tècnic i de Manteniment d’accions de RAM. 

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

– Seguiment de la prestació de serveis de neteja, manteniment, seguretat, informació i accessos, 
jardineria i cafeteria. 

– Coordinació de l’execució dels contractes de subministraments als nous espais d’instituts 
d’investigació ubicats 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 2020. 

– Informació als instituts de les novetats 2020 en matèria de coordinació empresarial i accés a 
cobertes d’edificis, d’acord amb el Servei de Prevenció i Medi Ambient. 

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 5 places d’administratiu i un 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 s’han demanat i 
incorporat quatre FP més dins del Programa de suport als instituts amb destinació: ICMOL,IPL, 
CIDE, USI-GDH.  

104

Universitat de València



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

– EXPOCIÈNCIA. L’any 2020 no es va celebrar a causa de la situació generada per la COVID-19. 

– CAMPUS CIENTÍFIC D’ESTIU (VLC Campus). Íd. anterior. 

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 2020. 

Concepte Dones Homes Total 
Pressupostos 8 instituts, ERI IPL i OAUV     

Import inicial i modificacions   32.779.702,53 € 

Import executat   14.561.351,16 € 

Pressupost edificis     

Import inicial i modificacions   2.748.718,34 € 

Import executat   2.231.020,70 € 

Import tramitat per caixa fixa – Instituts, ERI i USI   209.378,16 € 
Nre. claus específiques vigents 2020 – Instituts, 
ERI i OAUV  

 
494 

Nre. pressuposts aprovats per RAM/2020, 
a petició USI  

 
13 

Import pressuposts aprovats per RAM/2020, 
a petició USI (amb IVA) 1  

 
314.579,49 € 

Nre. sinistres declarats a l’asseguradora de la UV, 
(1_RC_SEGURCAIXA  /  1_TR_LIBERTY_MUTUAL)  

 
2 

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

 
59 

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

 
51 

Nre. edificis Campus Paterna 2   10 

Superfície (m2 construïts)    

Instituts i ERI 3   33.413,29 m2 

Urbanització   30.978 m2 

Laboratoris4   6.811,88 m2 

PDI adscrit a instituts (PDI, PID, PIND, PIF, PS) 5 267 493 760 

PAS AG adscrit a plantilla USI 6 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 2020 del Vicerectorat d’Economia i Infraestructures, 

adjudicades a l’empara de l’Acord marc 2018-OB007 (signat el 21 de desembre de 2018). 
2 Edificis: Capçalera, ICMoL, Principal, Contenidor 1 i 2, Cafeteria, Nau exp. IFIC, SysBIO, Edif.1, Aras de los 

Olmos. 
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3 Inclosos els metres construïts a l’Edifici I2SysBIO (ocupat al llarg de l’any) i en l’ampliació de l’Edifici 1 del 
PCUV. 

4 Inclosos els metres de laboratoris de l’Edifici SysBIO i de l’ICMOL i IFIMED en l’ampliació Edifici 1.del PCUV. 
5 A partir de l’entrada en vigor, l’1/06/2019 de la Instrucció de Gerència 5/2019, per la qual tot el personal 

investigador contractat (Ramón y Cajal, Juan de la Cierva, VALi+d, FPI, FPU, Atracció de Talent, etc.) haurà 
de fitxar la seua jornada laboral, des de l’USI es gestiona la dedicació horària de 511 persones pertanyents 
a aquest col·lectiu, cosa que suposa un 68% de tot el personal adscrit als instituts d’investigació. 

6 Aquestes dades recullen l’ampliació de plantilla de l’USI, que va tenir lloc com a conseqüència de la 
modificació de l’RLT 1/2015 (increment de 5 places d’administratiu i un cap d’unitat) i el personal funcionari 
de consergeria. No inclou els actuals 10 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. 

En març de 2020, per acord del Consell de Govern 
de la UV, es va modificar el nom del servei, 

actualment Servei d’Esports, i es va dotar amb una 
plaça de cap de servei i una plaça de cap de secció, 
amb l’objecte de reforçar la seua estructura 
administrativa. 

Cal indicar que les circumstàncies especials 
originades per la crisis sanitària causada per la 
pandèmia COVID-19 han condicionat i inclús 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 dóna en dos 
quadrimestres i a l’estiu; en les activitats de tenis i pàdel es dóna per mesos o cursets. S’hi han inscrit 
un total de 11.586 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 2019-2020 s’han matriculat 7.498 persones (5.494 dones i 2.004 
homes). Les tres activitats quadrimestrals amb més inscrits durant el curs 2019-2020 han estat: 
musculació (1.585), després va ser la de pilates (998), seguida de la de ioga (599). 

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 2019-2020, el total de participants en els 
cursets de tenis va ser de 806, i en el de pàdel, de 1.204. 

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 Tai-chi, amb un total de 84 participants (63 dones i 21 homes). 

109

Informe de gestió 2020

3.3.1.



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 
que s’hi han impartit han estat: tenis, judo i patinatge. En el curs 2019-2020, el total de xiquets i xiquetes 
que van participar en els cursets va ser de 1.952 en tenis, 20 en judo i 22 en patinatge. 

Activitats d’estiu 
Durant el curs 2019-2020 la situació creada per la pandèmia COVID-19 no ha  permès realitzar activitats 
d’estiu.  

Activitats extraordinàries  
Durant el curs 2019-2020 la situació creada per la pandèmia COVID-19 no ha  permès realitzar activitats 
extraordinàries. 

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. En el curs 
2019-2020, el total de participants va ser de 177 (74 dones i 103 homes) en sis cursos, als quals cal 
afegir 9 cursos de voluntariat esportiu, amb 206 alumnes (98 dones i 108 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. En el 
curs 2019-2020 hi va haver 302 notícies en premsa i 517 en xarxes socials, amb un total de 4.122 
seguidors. Per a aquesta finalitat, l’àrea disposa dels mitjans de difusió següents: premsa escrita, web 
del SE i SEFE 2.0 (aquesta àrea pretén enfortir la presència de la institució en la web 2.0, basada en 
la participació de les persones usuàries a través de comunitats i xarxes socials). 

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 i les 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 
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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. 

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 2019-2020 van participar 1.091 esportistes (457 dones i 634 homes) en un total de 19 
escoles. 

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 2019-
2020, la Universitat de València va guanyar 22 medalles d’or, 26 de plata i 16 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, en 
publica una normativa general i tècnica i estableix 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 els Campionats d’Espanya Universitaris del curs 2019-20. 

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 
2019-20. 

Altres activitats universitàries internacionals 
La pandèmia COVID-19 ha impedit celebrar altres activitats universitàries internacionals durant el curs 
2019-20. 

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 
i matriculades 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 què han pogut accedir 
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tots els i les 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 2019-20 el programa el van conformar  363 esportistes: 192 dones i 171 homes. La distribució 
en els diferents nivells del programa va ser el següent: 

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

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

– 63 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 2019-2020 va tenir 
un total de 1.169 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 2019-2020, 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.

– Des del curs passat curs s’aplica una reducció del 50% als preus públics per a les persones
amb discapacitat de la comunitat universitària. S’aplica per a la prestació del servei d’activitats
i competicions que ofereix el SE.

Programa de pràctiques 
Durant aquest curs 2019-20, 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. 
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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 2019-2020 van gaudir del programa 13 
estudiants i estudiantes. 

Magnituds destacades de la gestió ordinària 
En la taula següent es recullen una sèrie d’indicadors que mostren l’activitat del Servei. 
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Concepte Dones Homes Total 
Participants en competicions esportives 

Competició interna 115 1.700 1.815 

Escoles esportives 630 458 1.088 

Campionat Autonòmic Esport Universitari 180 205 385 

Campionat d’Espanya Universitari - - -

Campionats Internacionals Universitaris - - -

Palmarès de la Universitat de València 

Campionat Autonòmic d’Esport Universitari 2019-20 

Medalles d’or individuals - - 18

Medalles de plata individuals - - 20

Medalles de bronze individuals - - 16

Medalles d’or per equips 3 1 4 

Medalles de plata per equips 4 2 6 

Campionat d’Espanya Universitari 2020 (no es va celebrar) - - -
Campionats Internacionals Universitaris 2020 (no es van 
celebrar) - - -

Nombre d’inscripcions en les activitats esportives de la 
UV 8.423 3.163 11.586 

Nombre d’inscripcions per tipus d’alumne: interns - - 6.862

Nombre d’inscripcions per tipus d’alumne: externs - - 4.724

Nombre d’inscripcions en les escoles esportives 634 457 1.091 

Nombre d’inscripcions per tipus d’alumne: interns - - 864

Nombre d’inscripcions per tipus d’alumne: externs - - 227

Nombre d’inscripcions en cursos de formació 74 103 177 

Participants en actes esportius - - -

Participants en programes específics 

Nombre d’assistències del Gabinet de Suport a l’Esportista 507 662 1.169 

Atenció i assessorament d’estudiants discapacitats 12 24 36 

Nombre d’alumnes en programa de pràctiques 4 9 13 

Programa voluntariat esportiu 98 108 206 

Programa d’ajudes esportistes UV 192 171 363 
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Concepte Dones Homes Total 
Comunicació 

Nombre de mitjans de comunicació - - 7

Nombre de notícies - - 517

Xarxes socials - - 4.122



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 
La programació cultural del Servei de Cultura Universitària durant el curs acadèmic 2019-2020 s'ha vist 
condicionada per l'evolució de la pandèmia SARS-COVID 19. La Nau va mantenir una programació 
regular durant el primer trimestre del curs, però el confinament va desplaçar la programació de 
primavera a la modalitat en línia, com va passar en la resta d'institucions i centres culturals de la ciutat 
de València. 

Aquesta irrupció inesperada d'un virus tan letal va suposar un canvi dràstic en l'oferta cultural. El suport 
digital va ser fonamental per continuar oferint debats i xarrades d'interès sociocultural. Es van generar 
nous programes per atendre aquesta necessitat, com València Thinks Global i Webinars La Nau. 

Es van generar vídeos i documents audiovisuals de cada exposició que ens hi acostaven virtualment. 

I la gran trobada musical de l'any, SERENATES, va passar a les plataformes digitals amb gran èxit de 
públic i generant un producte audiovisual de qualitat que encara es pot veure en MediaUni i YouTube, 
on s'ha obert un canal propi i s'ha generat un ampli repositori de cursos i tallers, conferències, debats i 
música. 

El repte de gestió que ha suposat adaptar-nos a la pandèmia ens ha situat davant una realitat amb 
noves necessitats tecnològiques, interessos i propòsits, sense descurar els principis que marca la 
nostra Universitat. Treballem perquè aquestes noves formes de gestió porten la cultura a públics més 
diversos i als col·lectius més desfavorits, de manera que generen inclusió i espais nous de sociabilitat. 

D’altra banda, al Servei de Cultura Universitària s’ha incorporat l’anterior Servei d’Extensió que està 
immers en una reestructuració de la seua oferta d’activitats d’extensió universitària orientada, 
principalment, al desenvolupament del currículum complementari i la promoció de la innovació i la 
creativitat entre l’alumnat. 

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 finalitzar amb èxit el curs 
acadèmic 2019-2020 mitjançant docència en línia a causa de la pandèmia. A més, cada tardor, la 
Passejada Saludable permet que un nombre molt elevat de participants de totes les edats 
compartisquen unes hores molt agradables d'activitat física i solidaritat. 
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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 2019-
2020. 

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

Nombre d’activitats  - - 387 

Nombre de participants en les activitats - - 33.669 
Índex de satisfacció dels participants 

(puntuació màxima 5) - - 4,44 

Nombre de visites al portal cultural de la UV  
Nombre de visites a la pàgina web Cultura - - 352.171 

Índex d’assistència a activitats culturals   
Nombre d’assistents exposicions 22.665 15.738 38.403 

Nombre d’assistents Aula d’Arts Escèniques 1.902 1.268 3.170 

Nombre d’assistents Aula de Cinema 6.397 5.449 11.846 

Nombre d’assistents Aula de Música 9.125 7.370 16.495 

Nombre d’assistents Aula de Literatura 753 565 1.318 

Nombre d’assistents Acadèmia Pública 1.055 1.252 2.307 
Nombre assistents Escola Europea  

Pensament Lluís Vives 698 1.048 1.746 

Nombre d’assistents Aula de Còmic 1.013 2.026 3.039 
Nombre d’assistents Aula d’Història i  

Memòria Democràtica 191 227 418 

Nombre de visitants a centres culturals de la UV   
CM Rector Peset - - 14.255 

Jardí Botànic - - 8.992 

Centre cultural La Nau - - 79.582 
Nombre d’activitats i programes culturals 
internacionalitzats - - 65 

Activitats culturals orientades a promoure la 
responsabilitat social     

Volum d’activitats - - 352 

Nombre de participants en les activitats - - 21.390 

Índex de notorietat en línia de la UV    
Nombre visites pàgina web Cultura - - 352.171 

Seguidors Facebook (m’agrada) - - 18.505 

Twitter (seguidors) - - 12.100 

Instagram (followers) - - 3.950 

YouTube (subscriptors) - - 1.064 

Webinars La Nau (visualitzacions YouTube) - - 2.529 

València Thinks Global(visualitzacions YouTube) - - 9.614 
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Concepte Dones Homes Total 
Comunicació i premsa en l’àrea de Cultura 

Convocatòries de premsa a mitjans a La Nau - - 11 

Notes de premsa realitzades - - 214

Programació Agenda Cultural - - 7.200

Newsletter Cultural - - 810.070

A continuació s’indiquen amb més detall les activitats culturals del curs acadèmic 2019-2020: 
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Activitats culturals 

Centre Cultural 
La Nau 

Jardí 
Botànic 

Col∙legi Major 
Rector Peset 

Totals 

Nre. ten
Assis

ts
-
 
 Nre. Assis

 
- 

tents Nre. ten
Assis

ts 
- Nre. ten

Assis
ts 

- 

Actes acadèmics 7 639 0 0 1 16 8 655 

Congressos i jornades 82 6.410 8 3.946 13 772 103 11.128 

Conferències 39 3.851  900 9 37 2.388 85 7.139  

Debats / Taules rodones 47 3.543 6 600 14 710 67 4.853 

Presentació de llibres i 
revistes 24 1.375 3 150 18 1.201 45 2.726 

Concertss 3.858 12 2.040  13 1.175 48 7.073  

Representació teatral 
/dansa 59 3.170 0 0 1 26 60 3.196 

Lectures i recitals 1 315 0 0 0 0 1 315 

Cinema 29 2.613 400 4 30 2.032 63 5.045  

Cursos / Formació 35 890 8 160 49 1.837 92 2.887 

Seminaris 3 53  0 0  18 1 4 71  

Formació / Tallers  2 92 0 0 9 364 11 456 

Exposicions / Visites 
exposicions 12 35.467 8 0 7 2.936 27 38.403 

Visites guiades 
exposicions 52 776 2 300 0 0 54 1.076 

Itinerància exposicions 2 3.000 0 0 0 0 2 3.000 

Tallers didàctics 12 145 0 0 0 0 12 145 

Visites guiades al centre 76 2.376 5 250 0 0 81 2.626 

Excursions 0 156  4  0 0  156  4

Signatura de convenis 5 0 0 0 0 0 5 0 

Col∙laboracions externes 
Vicerectorat de Cultura 

138 8.867 0 0 0 0 138 8.867 

Altres activitats 19 2.142 6 90 49 780 74 3.012 

Totals 667 79.582 75 8.992 242 14.255 984 102.829 



En la taula següent figuren una sèrie d’indicadors que mostren l’activitat d’Extensió Universitària durant 
el curs 2019-2020: 

Nombre de cursos oferts de formació extracurricular i altres activitats 38 

Nombre d’alumnes de formació extracurricular: 156 114 270 

Altres activitats de formació extracurricular 560 307 867 
Accés a màsters oficials 8 7 15 

Grup de Dansa 21 4 25 
Cursos zero 26 45 71 

Relacions de gènere 57 34 91 
Sostenibilitat 8 2 10 

Col·laboratoris UV 53 29 82 
Cursos biblioteques 281 175 456 

La Nau Gran 
Itineraris La Nau Gran: nombre d’itineraris 11 
Itineraris La Nau Gran: nombre d’alumnes 740 489 1.229 

Itineraris La Nau Gran: total lliurament diplomes - - -
Curs Nau Gran Estudi General: assignatures ofertes 13 

Curs Nau Gran Estudi General: nombre d’alumnes 53 26 79 
Curs d’Alts Estudis: nombre d’alumnes 49 35 84 
Nau Gran en obert: nombre de cursos 63 
Nau Gran en obert: nombre d’alumnes 800 583 1.383 

10a Passejada Saludable: nombre de participants inscrits 816 478 1.294 
Nombre de conferències 5 

Assistents a conferències 784 522 1.306 
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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 te 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 tot el 2020, una producció de 134 títols en paper, dels quals 
72 van ser produccions pròpies del Servei de Publicacions de la Universitat de València, 36 corresponen 
a edicions de centres i departaments de la Universitat i coedicions amb altres editorials i un total de 26 
revistes en paper. Si desgranem aquestes dades per llengües, la producció es divideix entre els 91 
llibres editats en castellà, els 41 en català i 2 en anglès. 

Pel que fa al llibre en format digital, el Servei de Publicacions de la Universitat de València continua 
augmentant-ne l’oferta, ja que el 91% dels llibres publicats en paper també han estat editats en 
format digital per a la seua adquisició i distribució en les principals plataformes electròniques. 

Inevitablement, l’esclat de la pandèmia a nivell mundial al mes de març va afectar de manera directa 
aspectes importants del treball diari de Publicacions de la Universitat de València, que han tingut efecte 
sobre els resultats pel que fa a vendes, participació en fires del llibre, moltes de les quals es van 
suspendre, i organització d’actes de presentacions de les novetats i llibres publicats. 

No obstant això, l’equip de Publicacions de la Universitat de València ha mantingut un bon ritme de 
producció editorial tot i la situació sanitària, amb només un 20% menys de llibres publicats en 
comparació amb l’any anterior. Igualment, també s’ha donat major importància a la producció digital 
i a la impressió sota comanda (POD), cosa que suposa l’inici d’un canvi en el model de distribució en 
què l’edició d’exemplars és més limitada, encara que sempre estarà disponible per a usuaris i clients 
interessats. 

Per al 2020 hem de destacar per damunt de tot l’augment en la venda de llibres en format electrònic 
a través de les diferents plataformes. Així hem de registrar un 130% més d’exemplars venuts i un 118% 
d’augment respecte als ingressos de l’any anterior, cosa que situa el segon trimestre de l’any com el 
de millor rendiment, tot just coincidint a més amb els mesos de confinament domiciliari. 

Per la seua banda, les vendes de la pàgina web també van augmentar d’un 22% respecte a l’any 
anterior, i això va fer que es mantinguera d’alguna manera la caiguda de la venda de llibres de manera 
presencial a causa de les restriccions i els tancaments produïts per la pandèmia. 
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El Servei de Publicacions de la Universitat de València continua mantenint el Segell de Qualitat en 
Edició Acadèmica en 4 col·leccions: “Història”, “Història i Memòria del Franquisme”, “Desarrollo 
Territorial” i “Aldea Global”, aquesta última col·lecció coeditada conjuntament amb altres 3 universitats 
més: la Pompeu Fabra, la Universitat Jaume I de Castelló i l’Autònoma de Barcelona. S’ha publicat un 
total de 13 llibres nous en aquestes col·leccions. 

Una altra de les accions iniciades per PUV a fi de donar resposta al confinament domiciliari, va ser la 
creació d’un canal de YouTube propi, mitjançant el qual es donava veu als autors perquè presentaren 
els seus llibres virtualment, davant la impossibilitat de dur a terme actes de presentació de manera 
presencial. Aquesta iniciativa va ser acollida positivament pels autors, que van compartir les seues 
impressions sobre els llibres per tal que els usuaris pogueren conèixer un poc més sobre ells i les seues 
obres. 

Tot i les dificultats en l’organització de les fires del llibre, tant nacionals com internacionals, ja que moltes 
van ser ajornades o suspeses, l’editorial de la Universitat va ser present a la 8a edició de la Plaça del 
Llibre de València, on un dels seus llibres, Mestres valencianes republicanes, va estar entre els 10 
títols més venuts de l’esdeveniment. Igualment, PUV va participar virtualment en les fires internacionals 
de Frankfurt i FILUNI de Guadalajara, amb un catàleg disponible per a la venda d’exemplars a través 
de les plataformes creades per a l’ocasió. 

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 3.852 

Nombre de revistes 796 

Edicions: nombre de títols 134 

Novetats 129 

Reedicions 5 

Edició: nombre d’exemplars 36.200 

Novetats 35.200 

Reedicions 1.000 

Producció segons llengua d’edició 134 

Castellà 91 

Valencià 41 

Altres (anglès, francès, portuguès) 2 

Nombre de fires internacionals amb presència de la UV 2 
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Títols i exemplars segons matèries Nre. títols Nre. exemplars 
C. de la Salut 3 807 

C. Experimentals i Tecnològiques 13 3.511 

C. Humanes 81 21.187 

C. Socials 37 10.695 

Total 134 36.200 
Ingressos per vendes Ingressos 

Gestionades per l’editorial 252.050,67 € 

Gestionades per les editorials coeditores 39.534,25 € 

Total 291.584,92 € 

Facturació i exemplars venuts Exemplars 
venuts 

Facturació (a preus 
de tapa IVA inclòs) 

Gestionats per l’editorial 22.378 444.406,70 € 

Gestionats per les editorials coeditores 8.987 172.437,90 € 

Total 31.365 616.844,60 € 

Ingressos per canals de distribució Ingressos Facturació 
Venda directa 118.996,82 € 196.745,89 € 

Distribuïdores de l’editorial 133.053,85 € 247.660,81 € 

Canals de distribució de les editorials coeditores 39.534,25 € 172.437,90 € 

Total 291.584,92 € 616.844,60 € 

Segons matèries Exemplars 
venuts Facturació 

C. de la Salut 626 12.336,89 € 

C. Experimentals i Tecnològiques 4.036 123.368,92 € 

C. Humanes 17.922 308.422,30 € 

C. Socials 8.781 172.716,49 € 

Total 31.365 616.844,60 € 
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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, 
d’una banda, 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 2020 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 2020. 

– Actualització dels embargaments de nòmina, en funció de l’aprovació del salari mínim 
interprofessional per al 2020, publicat en el Reial decret 231/2020, de 4 de febrer. 

– Actualització de retribucions al personal de la Universitat de València, que experimentaran un 
increment del 2% per cent respecte als vigents amb data 31 de desembre de 2019. Decret llei 
18/2020, de 27 de novembre de 2020 de modificació de la Llei 10/2019, de 27 de desembre, 
de pressupostos de la Generalitat per a l’ exercici 2020.  

– Actualització de les retribucions en la nòmina de novembre de 2020 i pagues retroactives de 
gener a octubre, al mes de desembre de 2020. 

– 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 2020 s’han convocat concursos d’accés als cossos docents 
universitaris funcionaris (titulars i catedràtics), així com processos de promoció a 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.  

– 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 
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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. 

L’any 2020, la covid-19 ha marcat molts 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  
– Novetats en els processos de gestió d’altes i baixes d’afiliació dels treballadors i treballadores 

del Règim General de la Seguretat Social. S’elimina la presa de dades des de la documentació 
generada pels serveis de Recursos Humans i s’evita així la duplicitat d’arxius en format paper. 
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, a excepció de les incidències que s’han d’acreditar davant la Tresoreria General 
de la Seguretat Social (TGSS) amb la documentació original dels contractes o les seues 
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, la qual cosa 
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. 

– 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, la qual cosa permet l'anticipació de 
l'enregistrament de dades administratives en l'aplicació UXXI-RH prèviament que siguen 
aportats pels empleats i empleades de la UV. 

 S'amplia i millora la informació a les persones usuàries, a través del correu electrònic, 
sobre els procediments administratius que han de gestionar davant en l'INSS o la 
MÚTUA per al cobrament de les prestacions de seguretat social. Se’ls facilita formularis 
i plantilles que inclouen enllaços web per a la tramitació d'aquests procediments, cosa 
que suposa una agilització en el cobrament de les prestacions. 

– Manteniment d’un arxiu electrònic individualitzat per treballador i treballadora per a la 
documentació emesa des de la TGSS o l’INSS, amb l’eliminació de paper i d’arxius físics. 

– Creació d'un manual de procediments electrònic (ORÁCULO) per a la millora de la qualitat, tant 
en la formació de les persones empleades de la Secció, amb protocols d'actuació i indexació 
de tots els tràmits, com en la prestació del servei d'atenció a les persones usuàries. 

– 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 2020.  

– Actualització de les situacions de pluriocupació en funció de l’aprovació de la base màxima de 
cotització; revisió trimestral de dades d’acord amb el càlcul de la nòmina i comprovació amb 
els resultats de la paga calculada que les cotitzacions dels treballadors (fonamentalment PDI 
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associat) no queden per sota 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, la qual cosa permet tenir les noves resolucions de pluriocupació de forma 
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: 

Les pagues retroactives calculades al desembre de 2020 a totes les persones amb vigència 
activa l’any 2020, conseqüència de la actualització de retribucions al personal de la Universitat 
de València, amb efecte d’1 de gener de 2020, amb un increment del 2% respecte a les 
retribucions de l’1 de gener de 2019 en aplicació del DECRET LLEI 18/2020, de 27 de 
novembre, de modificació de la Llei 10/2019, de 27 de desembre, de pressupostos de la 
Generalitat per a l’exercici 2020, va implicar una elevadíssima generació d’incidències 
derivades del recàlcul d’un període tan ampli (10 mesos), ja que s’han heretat els problemes 
de funcionament de l’aplicació de Recursos Humans UXXI. 

– Enquestes de l’INE: recopilació, anàlisi de dades i enviament a través de la plataforma “IRIA”. 
L’enquesta conté dades tant dels expedients administratius del PAS, del PDI i del personal 
investigador, 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 de les eines ofimàtiques pròpies que permeten els càlculs previs de 
costos de quota patronal. S’unifica així la manera en què 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 PAE (estudiantat que realitza pràctiques acadèmiques externes). 

– Posada a 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 els processos del càlcul de la nòmina que l’aplicació de Recursos 
Humans no preveu, o el funcionament dels quals no és 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. 

Es va elaborar un informe detallat d'incidències, juntament amb el Servei d'informàtica. 

Des de març de l'any 2020 es van adaptar tots els procediments, tant de gestió interna, com d'informació 
a les persones usuàries, a la nova modalitat de treball no presencial, 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 s'haja disminuït, sinó tot el contrari, la qualitat en la prestació del nostre servei. 
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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 2020 

Secció de Nòmines 

Concepte Total 

Mitjana mensual de perceptors de nòmina - PAS+PDI 6.526 

Mitjana mensual de perceptors de nòmina - personal investigador 1.460 

Mitjana mensual de perceptors de nòmina externa 339 

Import total anual íntegre de nòmines PAS+PDI 231.819.102,90 € 

Import total anual íntegre de nòmines personal investigador 32.661.815,99 € 

Import total anual íntegre de nòmina externa 1.811.703,22 € 

Nombre de pagaments per nòmina externa 4.012 

Nombre de pagaments puntuals: cursos, conferències, 
assistències... 4.879 

Nombre de pagaments per col·laboració projectes d’investigació 1.637 

Becaris de pràctiques acadèmiques externes 121 

Nombre de gestions de canvis de domiciliació de nòmina al portal 291 

Nombre de gestions de bestretes de nòmina 45 

Nombre de gestions de sol·licituds IRPF voluntari al portal 262 

Informes d’enquestes de cost laboral per a l’INE 16 

Secció de Seguretat Social 

Concepte Total 

Expedients de PAS funcionari de carrera 1.232 

Expedients de PAS i PDI laboral 2.473 

Expedients de PAS funcionari interí 714 

Expedients de contractes d’investigació i estudiants en pràctiques formatives 1.357 

Expedients de PDI funcionari 383 

Nombre persones assegurades en la Pòlissa 2020 7.986 

Sinistres d’incapacitat permanent absoluta o gran invalidesa 10 

Sinistres de defunció 10 

Baixes el 2020 que han generat possibilitat de rescatar el Pla de pensions 164 
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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 2020, aprovat per resolució de 15 de juny de 2020, 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 2020 (DOCV 8838, de data 18 de juny de 2020). Respecte a 
aquest punt, es van realitzar 69 activitats. 

Dades i principals novetats en formació de l’any 2020 
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. Davant el retard que ha patit la 
Conselleria degut a la pandèmia, enguany per tercera vegada hem pres la iniciativa i hem creat 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 incrementarem molt el nombre 
de places ofertes, ja que donem 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 d’11 de juny de 2020 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 2020/2021. 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 
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donarà 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 dues 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 (concedits en la convocatòria corresponent al curs 2019-2020). 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. 

Aquests projectes es duran a terme fins al 31 de juliol de 2021. 

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 2020. 

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 
24 6 10 4 

25 5 1 9 

Elaboració de recursos educatius multimèdia 
El personal tècnic multimèdia de l’SFPIE és l’encarregat de desenvolupar els REM (recursos 
educatius multimèdia) i col·laborar en l’etiquetatge de metadades per a RODERIC. Al llarg del curs 
2019-2020 aquest servei ha pujat al canal de Youtube «Innovació Educativa Universitat de València» 
un total de 342 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 20.600 subscriptors i més de 4,4 milions de 
reproduccions. 
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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 
2019-2020. 

Concepte Dones Homes Total 
Projectes d’innovació docent (PID) curs 2020/21 831 720 1.551 

Projectes d’innovació docent (PID) presentats  
curs 2020/21 - - 211 

Projectes d’innovació docent (PID) seleccionats  
curs 2020/21 - - 185 

PID modalitat NOU-PID presentats curs 2020/21 - - 152 

PID modalitat NOU-PID seleccionats curs 2020/2021 - - 132 

PID modalitat RENOVA-PID presentats curs 2020/2021 - - 59 

PID modalitat RENOVA-PID seleccionats curs 2020/2021 - - 53 
Recursos educatius multimèdia: vídeos de suport a la 
docència - - 342 

Nombre de cursos MOOC (Massive Online Open Course) - - 7 
Participants en els cursos MOOC (Massive Online Open 

Course) - - 9.171 

Formació contínua PDI    

Cursos per a PDI - - 30 

Nombre total de places per a PDI - - 498 

Nombre total de sol·licituds - - 2.128 

Formació contínua PAS    

Cursos per a PAS - - 39 

Nombre total de places per a PAS - - 718 

Nombre total de sol·licituds - - 2.053 

Formació continuada PDI    

Cursos per a PDI - - 15 

Nombre total de places per a PDI - - 317 

Nombre total de sol·licituds - - 565 

Formació continuada PAS    

Cursos per a PAS - - 25 

Nombre total de places per a PAS - - 580 

Nombre total de sol·licituds - - 1.889 
Convocatòria extraordinària: Pla de formació en 
metodologies i tecnologies per a la docència en línia 
(PDI). Per causa de la pandèmia i per canvi de la docència 
presencial a la docència en línia. 

   

Cursos - - 54 

Places - - 1.755 

Inscripcions - - 3.894 

Confirmats - - 1.519 
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Concepte Dones Homes Total 
Renúncies - - 354

Formació a la demanda 

Cursos - - 22 

Nombre total de places - - 588

Nombre total de sol·licituds - - 567

Participants formació a la demanda 
PDI - - 503

PAS - - 12 

PAS-PDI - - 52 

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 2.846 

Nombre d’alumnes 1.093 

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

Especialitat Alumnes 
Cuina i pastisseria 37 

Estètica 11 

Fabricació i instal·lació de fusteria i mobles 1 

Manteniment de vehicles 17 

Mecanització i manteniment de màquines 6 

Patronatge i confecció 4 

Perruqueria 23 

Serveis de restauració 8 

Muntanya i escalada 1 



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 2020 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 2020 s’han aprovat els acords del Consell de Govern següents:  

– Instrucció 1/2020 de la Gerència de la Universitat de València sobre el permís per al progenitor 
diferent de la mare biològica per naixement durant l’any 2020. 

– Instrucció 18/2020 de la Gerència de la Universitat de València sobre mesures en l’àmbit del 
funcionament de les borses de treball de les diverses escales i categories professionals del 
PAS per al període de nova normalitat. 

– ACGUV 219/2020, de 22 de desembre, Addenda calendari general 2021. 

– RESOLUCIÓ de 30 de juny de 2020, del Rectorat, per la qual es declaren inhàbils uns dies del 
mes d’agost de 2020, als efectes assenyalats en aquesta resolució. 

– ACGUV 59/2020, de 10 d’agost, aprova el canvi de denominació del Servei d’Educació Física 
i Esport, que passa a denominar-se “Servei d’Esports” i la integració de la Unitat de Suport del 
Vicerectorat de Cultura i Esports i del Servei d’Extensió Universitària en el nou Servei de Cultura 
Universitària. 

– ACGUV 60/2020, de 10 d’agost, que “aprova la proposta de modificació de la Relació del Llocs 
de Treball del PAS de la Universitat de València 1/2020”. 

– ACGUV 28/ 2020, del 4 de febrer, pel que s’aprova el Pla triennal d’implantació de la progressió 
en el sistema de carrera professional horitzontal 2020 – 2022. 

Gestió derivada de la declaració de l’estat d’alarma i 
situació generada per la transmissió de la COVID-19 

La situació generada per la transmissió de la COVID-19 ha fet necessari que des de la Gerència es 
dictaren diverses instruccions per a adaptar la gestió del personal de administració i serveis en cada 
moment. Al Servei de Recursos Humans – PAS s’ha donat suport a aquestes instruccions.  
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– Instrucció 03/2020, de la Gerència de la Universitat de València, de mesures en l’àmbit del PAS 
com a conseqüència de la situació generada per la transmissió de la malaltia COVID-19. 

– Instrucció 07/2020, de la Gerència de la Universitat de València, sobre la planificació i la gestió 
de la recuperació progressiva de l’activitat presencial a conseqüència de la situació generada 
per la transmissió de la COVID-19. 

– Instrucció 11/2020, de la Gerència de la Universitat de València, sobre mesures en l’àmbit del 
PAS i del personal de suport a la investigació per al període de desescalada. 

– Instrucció 13/2020, de la Gerència de la Universitat de València, sobre mesures en l’àmbit del 
PAS i del personal de suport a la investigació per al període de nova normalitat. 

– Instrucció 17/2020, de la Gerència de la Universitat de València, sobre les mesures preventives 
a conseqüència de la situació generada per la transmissió de la COVID-19. 

– Addenda a la instrucció IUV 13/2020, aprovada el 2 de novembre de 2020.  

– Resolució de la Gerència de la Universitat de València per la qual es prorroga la vigència de 
l’addenda a la instrucció IUV 13/2020 i se’n modifica l’apartat 4. 

Aquest suport ha consistit en informació a les persones usuàries, coordinació amb el Servei de 
Prevenció en cas de necessitar la participació d’aquell servei, emissió de certificats de mobilitat i altres 
gestions derivades de la pandèmia i del teletreball. 

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.  

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 2020 s’han convocat:  

– 7 convocatòries de provisió de llocs per a proveir 180 llocs de treball vacants. 

 4 convocatòries de lliure designació per a proveir un total de 5 llocs vacants, en les 
quals han participat 4 dones i 5 homes. 

 1 convocatòria de concurs de mèrits per a proveir un total de 7 llocs vacants, en què 
han participat 10 dones i 4 homes. 

 2 convocatòries de concurs de trasllat per a proveir un total de 168 llocs vacants, en 
què han participat 47 dones i 28 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 2020, s’han gestionat 9 d’aquestes convocatòries pel procediment extraordinari. 

– Grup A, subgrup A1, escala tècnica superior de prevenció, perfil higiene industrial. 

– Grup A, subgrup A1, escala tècnica superior d’informàtica. 

– Grup A, subgrup A1, escala tècnica superior d’investigació, perfil difracció RX. 

– Grup A, subgrup A1, escala tècnica superior d’assessorament lingüístic, perfil promoció 
lingüística.  

– Grup A, subgrup A1, escala tècnica superior de gestió cultural i patrimoni. 
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– Grup A, subgrup A2, escala tècnica mitjana d’informàtica.

– Grup A, subgrup A2, escala gestió universitària.

– Grup C, subgrup C1, escala tècnica bàsica d’informàtica.

Gestió del personal de suport a la investigació i del 
personal d’investigació 

Durant l’any 2020 s’han publicat un total de 512 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’han contractat 676 persones, distribuïdes de la manera següent: 

– 331 en projectes diversos.

– 45 en projectes Prometeu.

– 29 en convocatòries d’Atracció de Talent (predoctoral i postdoctoral).

– 49 en convocatòries FPU (Formació Prof. Universitària).

– 23 en convocatòries FPI (Formació Personal Investigador).

– 5 en convocatòries postdoctoral Ministeri.

– 1 en convocatòria Promoció al Talent (Agència Valenciana d’Innovació)

– 26 en convocatòries d’investigador Cidegent de la Conselleria d’Educació (predoctoral,
postdoctoral i personal de suport).

– 28 en convocatòries d’investigador en formació predoctoral de la Conselleria d’Educació.

– 22 en convocatòries d’investigador en formació postdoctoral de la Conselleria d’Educació.

– 15 en convocatòries de la Conselleria d’Educació (APOTI, SEJI, AICO).

– 1 en convocatòries d’investigador postdoctoral Beatriz Galindo.

– 4 en projectes europeus.

– 3 en convocatòries Retic.

– 6 en convocatòries postdoctorals Ramón y Cajal.

– 2 en convocatòries PTA- Mineco (personal tècnic de suport).

– 4 investigadors en formació programa Santiago Grisolía.

– 3 beques la Caixa.

– 2 contractats del programa Juan de la Cierva – incorporació.

– 7 contractats del programa Juan de la Cierva – formació.

– 1 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.

– 62 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’AVAP. Per a la convocatòria de 
2020 se n’han tramitat 11 sol·licituds. 
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Entre les tasques de gestió de situacions administratives, hi ha les resolucions de compatibilitats. 
Durant l’any 2020 s’han resolt 45 sol·licituds de compatibilitat: 14 amb activitats privades i 31 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 dóna 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 2020 
s’han gestionat 123 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, 
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 2020, 62 funcionaris o funcionàries de carrera han canviat d’escala per promoció 
interna (16 homes i 46 dones); 79 han canviat de destinació per concurs de trasllat (57 dones i 22 
homes) i 7 persones han estat nomenats i nomenades per lliure designació (6 dones i 1 homes).  

Confecció i manteniment de les diferents borses de treball 
El Servei confecciona i manté les diferents borses de treball (83 borses en actiu). S’ocupa del 
compliment dels acords, dels torns de crides, i 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. 

A més, i en compliment de garanties laborals en mesures de registre i gestió de la jornada de treball 
per al personal investigador a càrrec del capítol VI, s’ha prorrogat durant l’any 2020, la incorporació 
d’aquest col·lectiu en l’ús de l’aplicació GDH, realitzada en juny de 2019, amb la finalitat de conèixer 
les seues necessitats específiques de gestió horària i proporcionar-los una aplicació horària eficaç que 
reculla les seues especificitats.  
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Des de març de l’any 2020, l’aplicació GDH s’ha actualitzat per a oferir solucions a les noves necessitats 
de gestió horària derivades de l’actual situació sanitària i al treball no presencial. 

Així mateix, i per a possibilitar la realització eficaç del treball en la modalitat no presencial del personal, 
s’ha donat resposta a l’augment creixent de les sol·licituds i expedicions dels certificats digitals emesos 
per l’ACCV, i que permeten els seus titulars identificar-se i dur a terme tràmits electrònics de manera 
segura davant les administracions públiques i les entitats privades, així com signar electrònicament.  

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 2020 s’han realitzat 1.746 actualitzacions de la pàgina web. Són: 

– 1 modificació de l’RLT. 

– 1 oferta d’ocupació pública. 

– 68 actualitzacions de les borses de treball. 

– 4 borses de treball de nova creació. 

– 136 actualitzacions respecte a provisió i selecció de personal. 

– 1.536 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, 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 
Durant l’any 2020, s’han tramitat un total de 873 sol·licituds d’adaptació a la normativa que, en 
matèria de carrera professional horitzontal, ha aprovat la Generalitat Valenciana. (Decret 211/2018). 

Com a continuació de la gestió ordinària de la carrera professional horitzontal, s’ha tramitat la progressió 
en el sistema de les persones que han complit els requisits establerts en la normativa, amb un total de 
89 expedients tramitats i 34 expedients en el procediment de 2019, que corresponen a l’any 2020 
per aplicació de la normativa anterior. Igualment s’han emès certificats per a aquelles persones que el 
requereixen per a incorporar-se en una altra administració pública i s’han tramitat les sol·licituds de 
revisió dels funcionaris i funcionàries en millora d’ocupació. 
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A més a més, en l’any 2020 també es va aprovar el Pla triennal d’implantació de la progressió en 
el sistema de carrera professional horitzontal 2020 – 2022, mitjançant Acord del Consell de Govern 
en sessió ordinària del 4 de febrer de 2020. 

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, 
a data de desembre de 2020, dóna com a resultat l’escaneig electrònic dels expedients següents: 110 
expedients de personal d’administració i serveis (PAS), 103 expedients amb perfil mixt (PAS/PI), és a 
dir, expedients d’empleats i empleades amb vinculacions contractuals i/o funcionarials tant 
d’administració i serveis com d’investigació, i 1.813 expedients de personal investigador (PI). En total, 
2.026 expedients.  

El volum de documents escanejats conté 202.593 pàgines. 

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: 

Personal que es gestiona de capítol I Total 
Personal funcionari de carrera 797 433 1.230 

Personal funcionari en pràctiques 0 0 0 

Personal funcionari interí/pràctiques 490 214 704 

Personal laboral 37 53 90 

Personal eventual 0 1 1 

Total plantilla ocupacions a 31/12/2020 1.324 701 2.025 

Personal que es gestiona de capítol VI Total 
Personal investigador 478 500 978 

Personal tècnic i de suport a la investigació 174 160 334 

Total plantilla capítol VI a 31/12/2020 652 660 1.312 
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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 dóna 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 2020 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 2019/2020 i 
2020/2021, que van ser aprovats per acord del Consell de Govern. 

Plantilla ocupacional de PDI en actiu a 31/12/2020 

Categoria PDI Dones Homes Total 
Catedràtic/a d’universitat 210 489 699 

Catedràtic/a d’escola universitària 6 7 13 

Professor/a titular d’universitat 485 623 1.108 

Professor/a titular d’escola universitària 33 30 63 

Professor/a emèrit/a 10 41 51 

Professor/a ajudant doctor/a 173 178 351 

Professor/a ajudant 3 0 3 

Professor/a contractat/ada doctor/a 170 130 300 

Professor/a col·laborador/a 6 8 14 

Professor/a visitant 4 1 5 

Professor/a associat/ada 598 689 1.287 

Professor/a associat/ada de C. de la Salut 328 264 592 

Total plantilla ocupacional en actiu a 31/12/2020 2.026 2.460 4.486 
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Processos de promoció del PDI 

Nombre de promocions per tipus Dones Homes Total 
A catedràtic/a 9 16 25 
A professor/a titular d’universitat 23 31 54 
A professor/a contractat/ada doctor/a 35 34 69 
A professor/a ajudant doctor/a 1 0 1 

Estabilització de PDI associat Dones Homes Total 
A professor/a titular d’universitat 0 3 3 
A professor/a contractat/ada doctor/a 1 8 9 

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 2018 (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 30 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 2020/2021, ACGUV 63/2020, de 12 de maig, aprovat després de negociació sindical.

– S’han dotat vuit places de professorat contractat doctor i tres places de professorat titular 
d’universitat en aplicació del Programa per a l’estabilització del professorat associat per al curs 
2019-2020. 

Processos relacionats amb l’ordenació acadèmica 
– S’han revisat les dades corresponents al Pla d’ordenació docent del curs 2019-2020.

– Pel que fa al curs acadèmic 2020-2021, 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 dites circumstàncies de
matrícula.

– S’han emès nou informes de viabilitat respecte a modificacions o implantacions de títols de
grau i cinc sobre títols de màster.

– S’han resolt 427 sol·licituds d’autorització de docència del personal investigador de la UV.
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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 2020-2021 (ACGUV 37/2020, de 10 de març).

– Criteris per a atendre les situacions conjunturals de plantilla per al curs acadèmic 2020-2021.
Criteris de reducció de la docència (ACGUV 65/2020, de 12 de maig).

– Criteris per a l’elaboració de l’oferta dels ensenyaments oficials de grau i màster per al curs
acadèmic 2021-2022 (ACGUV 166/2020, de 3 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 2019-
2020. 
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Concursos1 Dones Homes Total 
Concursos d’accés a places de professorat funcionari (2020) 

Convocatòria 141: places de professor/a titular d’universitat 
(estabilització personal investigador del programa “Ramón y 

Cajal”) OPE 2018 
2 2 4 

Convocatòria 142: places de professor/a titular d’universitat (38 
promoció CD i 1 reincorporació)  5 OPE 2019 i 34 OPE 2020 16 23 39 

Convocatòria 143: places de catedràtic/a d’universitat 
(promoció interna) OPE 2019 9 15 24 

Convocatòria 144: plaça de professor/a titular d’universitat 
(concurs trasllat) 1 0 1 

Convocatòria 145: places de professor/a titular d’universitat 
(promoció professorat ajud. Dr./a) OPE 2020 8 8 16 

Convocatòria 146: places de catedràtic/a d’universitat 
(promoció interna) OPE 2019 0 1 1 

Convocatòria 147: places de professor/a titular d’universitat 
(estabilització personal investigador del programa “Ramón y 

Cajal” OPE 2018) 
0 2 2 

Convocatòria 148: plaça de professor/a titular d’universitat 
(concurs trasllat) 0 1 1 

Convocatòria 149: places de professor/a titular d’universitat (3 
programa d’estabilització professorat associat i 3 vacants 

d’àrees amb greus necessitats estructurals) 
- - 6

Nombre de places ofertes 36 52 94 
Concursos d’accés a places de professorat contractat doctor (2020) 

Convocatòria 1/2020 (Promoció AD) 21 18 39 
Convocatòria 2/2020 (7 places programa d’estabilització 

professorat associat i 4 vacants d’àrees amb greus necessitats 
estructurals) 

- - 11

Convocatòria 3/2020 (Promoció AD) OPE 2019 - - 1
Convocatòria 1/2020 (3 places per a estabilització personal 

investigador programa Ramón y Cajal - -  3

Nombre de places ofertes 21 18 54 
Concursos d’accés a places de professorat contractat temporal (2019-2020) 

Places professorat ajudant i ajudant doctor 56 59 116 

Places professorat associat 84 79 192 

Places professorat associat de Ciències de la Salut 84 34 120 

Nombre de places ofertes 224 172 428 
Concursos urgents per a contractació provisional de 
professorat associat (2019-2020) 211 

Recursos administratius instruïts, interposats contra 
propostes de provisió de places (2019-2020) 101 

1  Els concursos d’accés que es troben en tràmit en la data d’emissió d’aquestes dades no tenen 
complimentades 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. 
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Expedients relacionats amb la gestió de personal Dones Homes Total 
Nous nomenaments i renovacions de professorat emèrit 5 9 14 
Reconeixement de quinquennis a professorat ajudant doctor, 
col·laborador, contractat doctor o funcionari - - 537

Reconeixement de sexennis (CNEAI) a professorat contractat 
doctor - - 129

Reconeixement de sexennis (AVAP) a professorat ajudant 
doctor, contractat doctor i personal investigador doctor amb 
contracte indefinit 

- - 93

Reconeixement de les retribucions addicionals al professorat 
funcionari (“complement autonòmic”) - - 1.880

Expedients de compatibilitat tramitats - - 2.127
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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 2020, 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 de l’article 2.1.D.a) del Reglament del Consell de Govern. 

– Conèixer l’informe de la Sindicatura de Greuges corresponent al curs 2018-2019. 

– 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 2021 (document orientador 
de la política general universitària i del pressupost de l’exercici 2021). 

– Elegir membres per a diversos òrgans universitaris i comissions. 

Data sessió Nombre d’acords  
20 de febrer de 2020 11 

17 de juliol de 2020 7 

Total reunions: 2 Total acords: 18 

S’ha de remarcar la complexitat en la preparació i organització del Claustre del mes 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 la Mesa del Claustre el 29.6.2020). 
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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 2020 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). 

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 
4 de febrer de 2020 30 
10 de març de 2020 30 

 3 d’abril de 2020 1 

28 d’abril de 2020 1 
12 de maig de 2020 6 

9 de juny de 2020 17 

23 de juny de 2020 24 
1 de juliol de 2020 1 
14 de juliol de 2020 
 

20 

8 de setembre de 2020 1 
6 d’octubre de 2020 29 

3 de novembre de 2020 18 
 22 de desembre de 2020 41 
 
 
 

Total de reunions: 13 Total d’acords: 219 

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 intern 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 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 2020, reunions celebrades virtualment amb excepció de la de gener. 
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Data de la sessió Nombre d’acords 
29 de gener de 2020 4 

18 de juny de 2020 6 

1 d’octubre de 2020 4 

18 de desembre de 2020 3 

Total de reunions: 9 Total d’acords: 17 

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 2020 es va reunir en quatre sessions. Entre les activitats desenvolupades, 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 cobertura de vacants al Claustre, 
renovació de juntes de centre, consells dels departaments i dels instituts; i cobertura de vacants 
de l’estudiantat en aquests mateixos òrgans i l’ADR, així com la resolució de les reclamacions 
al cens, consultes electorals, revisió i supervisió, i control d’aquests processos. 

– 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 
2020. 

Concepte Total 
Certificats premis extraordinaris llicenciatura/diplomatura 2 

Certificats premis extraordinaris de doctorat 19 

Certificats premis extraordinaris de grau 16 

Certificats premis extraordinaris de màster 9 

Certificats pertinença a òrgans i comissions 42 

Altres certificats 4 
Resolució de sol·licituds de dret d’accés a la informació pública (portal de 
transparència) 42 

Suport tècnic a reunions d’òrgans i comissions (en hores) 510 

Convenis publicats al portal de transparència 66 

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 2020. 

Oficina Entrades Eixides 
Registre General W 100 9.534 3.470 

Fac. Dret W 2 3.475 624 
Fac. Economia W 3 1.045 1.121 
Fac. Psicologia W 4 1.876 811 

Fac. Ciències Socials W 6 2.169 643 

Fac. Medicina i Odontologia W 9 1.793 533 

Fac. Farmàcia W 10 783 560 

Fac. Infermeria i Podologia W 11 392 196 

Fac. Fisioteràpia W 12 440 458 

Fac. Ciències Biològiques W 14 1.719 593 

Fac. Química W 15 1.115 340 

Fac. Física W 16 611 492 

Fac. Ciències Matemàtiques W 17 1.140 256 

Fac. Filosofia i Ciències de l’Educació W 19 312 249 

Fac. Geografia i Història W 20 1.019 442 

Fac. Filologia, Traducció i Comunicació W 21 869 641 
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Oficina Entrades Eixides 
Fac. Magisteri Ausiàs March W 22 973 462 

Fac. Ciències de l’Activitat Física i l'Esport W 24 519 239 

Escola Tècnica Superior d'Enginyeria W 25 984 335 

Centre de Formació i Qualitat Manuel Sanchis Guarner W 26 179 96 

USI Burjassot-Paterna W 27 680 169 

Extensió Ontinyent W 28 55 33 

Centre de Postgrau W 29 206 181 

Registre telemàtic 166.722 36.170 

Total 198.610 49.114 

Convenis registrats 2020 Total 
PACTUM 1.211 

Altres 12 
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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 

dóna 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. Dóna 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 2020.  

Sistemes d’informació 
El SAP és el servei encarregat de la coordinació i remissió dels fitxers requerits pels sistemes 
d’informació oficials. Durant l’any 2020 s’han realitzat les tasques que es detallen tot seguit.  

Sistema Integrat d’Informació Universitària (SIIU). En 2020 el SAP s’ha encarregat de la remissió 
dels fitxers auxiliars d’unitats i titulacions, de personal de centres propis i adscrits (PDI, PAS i personal 
investigador), de beques pròpies, així com de la revisió i validació dels informes corresponents, per a 
l’elaboració de les estadístiques universitàries oficials del Pla Estadístic Nacional. 

Sistema d’Informació de les Universitats Valencianes Públiques (SIUVP). Remissió i validació de 
les dades i els fitxers sol·licitats per l’IVIE, d’acord amb el calendari establert a aquests efectes. 

Conferència de Rectors de les Universitats Espanyoles (CRUE). Remissió de les dades sol·licitades 
per a l’elaboració de l’informe de la CRUE «La Universitat espanyola en xifres 2018/2019» i incorporació 
de les dades a la plataforma habilitada per a aquests efectes. També s’han completat 7 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 presa 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. Durant l’any 2020 s’han revisat les unitats 
vigents, amb la incorporació de l’Institut Universitari de Biotecnologia i Biomedicina (BIOTECMED) i les 
unitats transformades d’acord amb l’RLT de 30 de juny de 2020. 

També es manté actualitzat el Directori Comú d’Unitats Orgàniques i Oficines (DIR3), del Portal 
d’Administració Electrònica del Govern d’Espanya. Durant l’any 2020, el Servei s’ha encarregat de 
l’actualització de les unitats de la Universitat de València en aquest directori. 
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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 i generar els informes i indicadors, així com validar els resultats obtinguts. Al llarg del 2020 s’ha 
realitzat la comptabilitat analítica corresponent a l’anualitat 2018.  

Estudis i informes 
Durant l’any 2020 el SAP ha elaborat els estudis i informes següents a fi de donar suport a la planificació 
i la presa de decisions del Consell de Direcció: 

– Informe de la Bústia de Suggeriments Queixes i Felicitacions de la UV del curs 2018/2019.

– Informe de gestió de l’activitat ordinària i principals resultats de la UV, que es presenta
anualment al Claustre, corresponent a l’anualitat 2019 i al curs 2018-2019.

– Edició impresa del Resum executiu 2019 de l’informe de gestió de la UV de València 2016-
2019.

– Organigrames administratius de la UV, d’acord amb l’RLT de juny de 2020, i organigrama de la
delegació de funcions de la rectora.

– Informe de rendiment per quadrimestres de l’alumnat del curs 2019/2020 de la UV.

– Informe d’indicadors del procés de preinscripció del SPUV. Cursos 2016-2017 a 2019-2020.

– Segona actualització de l’Estudi de càrregues de treball del PAS dels centres de la UV.

– Estudi de càrregues de treball del PAS del Servei d’Informàtica de la Universitat de València.

– Posició dels investigadors i investigadores de la Universitat de València en les seues
respectives disciplines, segons el rànquing del Grupo para la Difusión del Índice h (DIH).

– Informe de finançament de despeses corrents de centres.

– Informe sobre les conseqüències econòmiques de la baixada de taxes per al curs 2020/2021.

– La Universitat de València als principals rànquings Internacionals. Anualitat 2019.

Models de distribució de recursos 
El SAP dóna suport tècnic per a l’aplicació i el manteniment dels models distributius interns de recursos. 
En 2020 el servei ha donat suport al Vicerectorat d’Economia i Infraestructures, a la Gerència i a la 
Vicegerència de Coordinació Econòmica i de Serveis en el procés de revisió del model de finançament 
de despesa corrent dels centres de la Universitat de València, i del Model de distribució econòmica per 
a laboratoris docents, per a l’anualitat 2020. També s’ha realitzat l’aplicació dels següents models 
econòmics de distribució interna: distribució econòmica de departaments i instituts de l’anualitat 2020; 
model de distribució per a adquisició de manuals bibliogràfics de referència, anualitat 2020; model 
d’assignació de recursos de suport a la docència de l’anualitat 2020 i model de distribució de les beques 
del Consell Social (convocatòria 2020).  

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 fer-ne el 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 i la Comunicació de la UV. Les 
tasques de suport realitzades inclouen l’anàlisi de l’aplicació utilitzada prèviament i la creació de les 
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taules de dades necessàries per a la nova aplicació web, així com l’assessorament sobre les fases i 
perfils necessaris en el procés d’elaboració de plans estratègics i el seu seguiment.  

A més, el SAP és l’encarregat del desenvolupament i manteniment del Sistema d’Indicadors del Pla 
Estratègic de la UV 2016-2019 al datawarehouse (magatzem de dades). Aquest sistema està format 
per quatre mapes estratègics (un per a cada àmbit) i cinc quadres d’indicadors, amb un total de 118 
indicadors definits i implantats al 100% en 2020. 

Suport a la millora d’unitats universitàries 
El SAP dóna suport a la implantació d’eines de millora mitjançant l’assessorament en el procés 
d’elaboració de cartes de serveis, la realització del seguiment anual dels indicadors de les cartes i la 
publicació dels resultats en el catàleg web de cartes de servei de la UV. 

Cartes de serveis i Sistema de seguiment de les cartes de serveis. 

En 2020 s’ha donat suport al Servei d’Estudiants per a l’elaboració de la carta de serveis i s’ha realitzat 
la revisió i actualització de la pròpia carta de serveis del Servei d’Anàlisi i Planificació.  

Durant aquest any també s’ha realitzat el seguiment de les cartes vigents, s’hi han incorporant els 
indicadors i les accions de millora derivades al Sistema de seguiment de les cartes de serveis. Aquest 
sistema integra un total de 582 indicadors per a les 31 cartes vigents. A més, en 2020 s’han publicat 11 
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 31 cartes vigents.  

Bústia de Suggeriments, Queixes i Felicitacions de la UV 

En febrer de 2020 es va presentar al Consell de Govern l’Informe de la Bústia de Suggeriments, Queixes 
i Felicitacions de la Universitat de València del curs 2018-2019, aprovat per acord de Consell de Govern 
ACGUV 18/2020 de 4 de febrer. Per realitzar aquest informe, el SAP s’encarrega de la coordinació i 
remissió de l’informe individual a les 123 unitats organitzatives que han rebut alguna de les 829 
comunicacions de la Bústia durant el curs 2018/2019, des de l’1 de setembre de 2018 fins al 31 d’agost 
de 2019. Per últim, es redacta l’informe amb les aportacions rebudes de cada unitat. Per millorar l’eina 
de gestió de la Bústia, el SAP finalment trasllada al Servei d’Informàtica les millores proposades per les 
diferents unitats de gestió. 

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). 
També respon a les peticions d’informació sol·licitades per persones usuàries externes i internes a la 
UV. 

− Generalitat Valenciana (GVA): dades de matrícula del curs 2019/2020, oferta de places, dades 
de preinscripció i avanç de dades de matrícula del curs 2020/2021. 

− Institut Nacional d’Estadística (INE): enquesta anual de cost laboral 2019. 

− Estadística de l’Ajuntament de València. 

− Remissió de dades a diferents rànquings: THE Impact Ranking; El Mundo; Fundació CyD 
(rànquing CyD i U-Multirank 20-21); World University Ranking; Clarivate Analytics; Times Higher 
Education; Academic Ranking of World Universities (ARWU); Greenmetric. 

A més, s’han atès peticions específiques de diferents òrgans, unitats i serveis de la Universitat de 
València. En aquest sentit, s’han atès 33 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 datawarehouse 
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 dins 
el magatzem de dades de la Universitat de València. En aquest sentit, el SAP ha desenvolupat les 
activitats següents en cadascun dels projectes:  

SIGA (gestió acadèmica). En aquests projecte, coordinat pel Servei d’Informàtica, el SAP ha 
col·laborat en l’elaboració d’informes sobre els treballs de fi de grau i treballs fi de màsters, informes de 
certificació de matrícula i valoració econòmica de la matrícula a una data, modificacions als informes 
de recursos humans involucrats en la docència i informes de valoració dels ingressos per taxes. 

RECULL (recull de dades). En l’últim trimestre de 2020 s’ha publicat una nova edició del Recull de 
Dades de la Universitat de València del curs 2019/2020, amb les dades consolidades d’aquest. El Recull 
reuneix en 138 informes i 23 gràfics informació sobre: estudis de grau i postgrau (accés, matrícula, 
beques, programes d’intercanvi i pràctiques externes), postgraus propis, personal (PAS, PDI i personal 
d’investigació), investigació i transferència, activitats de divulgació científica, culturals, d’esports, 
informació sobre el pressupost, biblioteques, espais, etc. 

PEUV (Sistema d’indicadors del Pla Estratègic de la UV 2016-2019). Durant aquest període s’ha 
realitzat l’actualització, amb les dades corresponents al curs 2018-2019 i l’exercici 2019, dels 118 
indicadors dels quadres d’ensenyament, investigació, transferència i innovació, vida de campus i 
participació i d’objectius comuns, la qual cosa suposa un 100% del desenvolupament. 

ESPAIS (Catàleg d’espais i ocupació). Manteniment dels informes del catàleg d’espais de la UV, 
informes d’ubicació de les persones i d’ocupació de les aules docents. A més, s’hi han incorporat els 
informes necessaris per a l’anàlisi d’espais del Pla Plurianual d’Infraestructures de la UV. 

SICUV (Sistema d’informació comptable). Projecte implementat pel SAP sobre el Sistema 
d’informació comptable de la UV. Inclou informació referent als comptes anuals, comparativa de les 
despeses i ingressos anuals, estats d’execució de les despeses i ingressos, estats d’execució de 
vicerectorats i models de distribució econòmica. Durant l’any 2020 s’han incorporat els informes 
següents: 

− Informes d’estat d’execució de les orgàniques i específiques de cada vicerectorat. 

− Informes sobre l’estat d’execució de l’assignació dels diferents models de finançament. 

− Informes de despeses d’específiques de màsters. 

− Validacions automàtiques amb notificació per correu electrònic. 

− Informes d’indicadors SIIU de finançament. 

− Informes dels formularis sol·licitats per la GVA per al SIIU. 

− Informe de tercers del sector públic – Regla de despesa. 

− Informes de despeses generades per la COVID-19. 

− Informes d’indicadors econòmics de l’estudi de càrregues de treball del PAS dels centres. 

PERSONAL (Sistema d’informació del PAS, PDI i personal investigador). Nou projecte implementat 
en 2019 sobre informació de les plantilles de personal de la UV, així com dades de capacitat docent i 
POD dels departaments. En 2020 s’ha realitzat l’anàlisi, revisió de les ETL de càrrega i definició 
d’objectes necessaris per a incorporar els informes següents: 

− Taulers de capacitat docent i POD. 

− Nous informes d’acreditació de coneixements de valencià. 

− Informes d’indicadors de personal per a l’estudi de càrregues de treball del PAS. 
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− Informes de càrrecs acadèmics de PDI i PAS per sexe. 

− Incorporació de l’àrea de coneixement pròpia i nacional. 

INVESTIGA (Sistema d’informació sobre la gestió de la investigació). Nou projecte implementat en 
2020 sobre la informació de gestió de la investigació. Aquest projecte inclou informació referent a 
accions d’investigació subvencionada i contractada des de 2015 i les principals dades de la memòria 
d’investigació. En 2020 s’ha realitzat l’anàlisi inicial de la informació disponible en les bases de dades 
de MECENAS, PACTUM i GREC. S’han definit les ETL de càrrega i els objectes necessaris per a 
incorporar diversos informes d’accions d’investigació per tipus, subtipus, unitat i investigador, informes 
mensuals d’accions d’R+D contractada i diversos informes de la memòria d’investigació per 
classificació, unitat, investigador, etc. 

Publicació de dades institucionals en web 
Mapa d’internacionalització de la UV. El mapa d’internacionalització reflecteix part de l’activitat 
internacional de la Universitat de València. Aquests gràfics interactius es publiquen en la pàgina web 
del SAP, i disposen d’informació per països relativa a estudiants internacionals, programes 
d’ensenyament amb institucions estrangeres, publicacions en col·laboració i nombre de convenis marc. 
En 2020 s’ha actualitzat la informació referent al curs 2019-2020 i relativa a estudiantat amb nacionalitat 
de cada país matriculat en titulacions de grau i postgrau, estudiantat internacional rebut i enviat de grau 
i postgrau, programes de màster i doctorat conjunts amb institucions de cada país, nombre d’articles 
inclosos en la base de dades ISI Web of Science en col·laboració amb investigadors i investigadores 
d’algun centre ubicat al país i nombre de convenis marc amb centres i universitats de cada país. Es 
poden consultar tres mapes diferenciats: mapa d’internacionalització de la UV (Global), mapa 
d’internacionalització de la UV - per nacionalitat dels i les estudiants i 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 en els principals 
rànquings nacionals i internacionals. Durant l’any 2020 s’ha continuat amb el procés d’automatització 
progressiva de la web de l’Observatori, amb la programació en R de les pàgines web dels rànquings. A 
més, durant aquest període s’han actualitzats 29 edicions dels rànquings de l’Observatori.  

Sistema d’informació per al seguiment de les cartes de servei. Durant l’any 2020 s’ha implantat el 
sistema d’informació per a realitzar el seguiment dels indicadors de les cartes de servei, i s’ha 
incorporant el seguiment dels indicadors d’11 unitats per a l’any 2019. 

Gestió interna del servei 
A més de les tasques realitzades per a les persones usuàries externes, el personal del SAP realitza 
una sèrie de tasques necessàries per al funcionament intern del servei. Entre aquestes tasques cal 
destacar la gestió econòmica i administrativa, la gestió de personal del servei, el manteniment de 
l’aplicació pròpia GISAP per a la planificació i seguiment de les activitats realitzades, l’atenció a les 
sol·licituds d’informació rebudes, el manteniment i actualització de la pàgina web del SAP i l’actualització 
del manual de procediments del SAP, amb l’actualització del procediment d’elaboració de l’Informe de 
gestió i el procediment d’elaboració de l’Informe de la Bústia de Suggeriments, Queixes i Felicitacions. 
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Magnituds destacades de la gestió ordinària 
A continuació es presenten les principals magnituds de la gestió realitzada en el SAP: 
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Concepte 2017 2018 2019 2020 
Fitxers remesos i validats 

Sistema Integrat d’Informació Universitària (SIIU) 18 18 21 18 
Sistema Informació Universitats Valencianes 

Públiques (SIUVP) 22 22 18 17 

Sistema d’indicadors del Pla Estratègic de la UV 
Indicadors del Sistema d’indicadors del 

Pla Estratègic 16-19 113 113 118 118 

Informes i documents elaborats en datawarehouse 178 505 636 701 

Projecte SIGA 27 46 35 54 

Projecte ESPAIS 26 63 51 62 

Projecte RECULL - 133 125 112 

Projecte PEUV - 198 341 268 

Projecte SICUV - 65 40 118 

Personal - - 44 53 

Investiga - - - 34 

Observatori de rànquings 
Rànquings de l’Observatori 20 21 27 28 

Edicions actualitzades dels rànquings 26 36 42 38 

Mapa d’internacionalització de la UV 
Països representats 153 215 160 168 

Demandes d’estadístiques ateses 34 48 48 47 
Per a organismes oficials 3 10 11 6 

Per a rànquings 6 6 10 8 

Internes a demanda 25 32 27 33 

Models distributius de recursos 
Models distributius de recursos aplicats 7 8 9 8 

Simulacions d’ingressos per taxes 6 6 6 6 

Cartes de serveis de la UV 
CdS aprovades durant l’any 23 4 4 1 

CdS vigents al catàleg de CdS de la UV 27 31 31 31 

Indicadors del Sistema de seguiment de CdS 555 588 588 582 

Informes de seguiment de CdS de la UV 1 5 27 11 

Bústia de Suggeriments, Queixes i Felicitacions 

Informes d’unitats elaborats 121 121 123 140 

Estudis i informes 12 13 14 13 



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 2020, 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 2020 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 dóna 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 2020. 

Concepte Total 
Assistència a meses de contractació 113 

Informes, consultes i escrits 350 

Resolucions 39 

Revisió contractes 90 

Validacions 22 

Procediments judicials  

Contenciós administratiu 11 

Laboral 7 

Penal 1 

Civil 1 

Mercantil - 

Expedients informatius 0 

Expedients disciplinaris 12 

Expedients responsabilitat patrimonial 2 

Revisions d’ofici 3 

Accés a la informació 42 
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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 
agregar valor i millorar les operacions d’una 

organització. 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; i 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 2020, 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, en compliment de l’article 4 del Reglament 
(CE) núm. 438/2001 de la Comissió Europea. 

 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. 

– Premis. 

Auditoria operativa 
– Control de costos i terminis de les obres. 

– 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 2020. 

Concepte Total 
Nombre d’informes d’auditories de despesa per tipus  

Descriptius de la gestió financera anual 42 

Descriptius amb auditoria de regularitat 41 

Fiscalització prèvia limitada: nombre d’informes emesos  

Obres 59 

Serveis 95 

Subministraments 72 

Patrimonials - 

Administratius especials 16 

Encàrrecs de gestió 13 

Fiscalització plena a posteriori: tipus d’expedients  

Obres 5 

Serveis 6 

Subministraments 5 

Participació en meses de contractació 120 

Contractes derivats de l’art. 83 LOU 9 

Nombre d’expedients fiscalitzats en l’àrea de personal  

Expedients revisats 2.561 

Conceptes retributiu revisats 4.961 

Fiscalització d’altres variables financeres  

Pressupost i modificacions pressupostàries 43 

Ingressos i gestió de cobrament 64 

Auditories descentralitzades de les despeses (nombre d’expedients) 350 

Fiscalització particular de contractes menors 48 

Comprovació límits imports contracte menor unitats funcionals 158 

Nombre d’informes emesos sobre fons de provisió  

Caixa fixa 17 

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 32 
Comprovació de l’immobilitzat (expedients de subministraments 

 amb una quantia entre 15.000 € i 300.000 €) 1 

Comprovació de l’inventari 119 
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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  

Informe de costos i compliment de terminis en les obres 1 

Informes d’execució pressupostària 2 

Informes generals anuals 1 

Activitats d’índole consultiva i assessora  

Consultes rebudes i respostes 57 
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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 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 

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. 

– 37 modificacions pressupostàries, amb 8.688 operacions, i preparació d’informació semestral 
al Consell Social. 

– Alta de 1.252 claus específiques i 9.390 comunicacions d’habilitacions i generacions de crèdit. 
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– Gestió i comptabilització de despeses centralitzades de correus, 562 operacions, i de tribunals 
de PAU, de personal PAS, de subvencions i autoritzacions i disposicions de crèdit de despeses 
de personal, 1.229 operacions. 

– Comptabilització de traspassos de crèdit: 5.397 operacions a petició de les unitats i 10.432 
operacions d’habilitació de crèdit per ingressos finalistes i distribucions internes de fons 
departamentals i overheads de projectes. 

– Comunicació mensual a la Base de Dades Nacional de Subvencions (BDNS) d’un total de 102 
convocatòries de subvencions i premis per a la publicació al Diari Oficial de la Generalitat 
Valenciana. 

Secció de Comptabilitat i Tresoreria 
– Gestió i coordinació de la tresoreria de la Universitat. 

– Comptabilització d’operacions del pressupost d’ingressos, 5.659 operacions. 

– Comptabilització de despeses de nòmina i seguretat social, 57.535 operacions i d’altres 
despeses centralitzades, 4.138. 

– Gestió i comptabilització de pagaments centralitzats nacionals, 91.620 operacions. 

– Altes i modificació de dades de tercers en el sistema d’informació comptable: 2.766 altes i 1.565 
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, 11.884 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: 1.256 operacions. 

– Compensacions internes: 5.516 operacions. 

– Operacions d’obertura del pressupost, 806; de traspassos, 4.018; d’immobilitzat, 6.697 i 
d’altres, 180. 

– Operacions de modificacions pressupostàries d’incorporació de romanents i incorporació de 
fases A i D de l’exercici anterior: 12.103 operacions. 

– Manteniment i actualització del Sistema d’Informació Comptable (SICUV) i atenció a usuaris. 

– Suport en el projecte d’implantació de la comptabilitat analítica 2018. 

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: 159 declaracions. 
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– Subministrament d’informació immediata de l’IVA (SII) a l’AEAT, amb l’enviament de 61.137
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 20.411 factures rebudes en 2020 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 513 consultes resoltes.

– Facturació a tercers mitjançant GTI, a petició de les unitats de gestió que no tenen un sistema
propi de gestió d’ingressos: 870 factures no electròniques i 596 d’electròniques, amb registre
manual en diverses plataformes d’administracions públiques i, 563 altes i confirmacions de
clients en GTI.

– Gestions de cobrament de factures: 634 reclamacions.

– Comptabilització de les liquidacions de taxes centralitzades. 389 operacions.

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

Operacions comptables 237.741 

Pressupost 25.210 

Comptabilitat - pagaments 
nacionals 164.064 

Comptabilitat - pagaments a 
l’estranger, beques, congressos 

i devolucions de taxes 
11.884 

Comptabilitat - ingressos 5.659 

Informació comptable 30.535 

Fiscalitat 389 

Altes i modificacions de 
tercers Comptabilitat 4.331 

Obertura d’específiques Pressupost 1.252 
Comunicacions 
d’habilitacions de crèdit Pressupost 9.390 

Facturació a tercers Fiscalitat, facturació i gestió de 
cobrament 1.466 

Reclamacions de cobrament Fiscalitat, facturació i gestió de
cobrament 634 

Assistència a usuaris 
aplicació gestió d’ingressos 

Fiscalitat, facturació i gestió de 
cobrament 513 
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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 2020 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 del COVID-19 i l’aparició de nova 
normativa dictada amb motiu d’aquesta, es van elaborar una sèrie d’instruccions en relació amb la 
contractació administrativa, instruccions que van haver de revisar-se constantment en funció dels 
canvis que es produïen, a un ritme excepcional, en la normativa estatal. 

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 Luis Vives. 

− Reparació de revestiments de cèrcols i impermeabilització de cobertes d’escales de les 
Facultats de Dret i Econòmiques del campus de Tarongers. 

− Reparació de les patologies existents de les façanes de rajola i en la fulla interior de rajola dels 
espais de doble altura dels Aularis Nord i Sud del campus de Tarongers. 

− Obres d’adequació i millora de mesures de seguretat i salut de l’edifici de la ETSE. 

− Construcció d’un magatzem de productes químics i llicència ambiental per a la Facultat de 
Química al campus de Burjassot. 

− Instal·lació de baranes de protecció de coberta en l’edifici del Rectorat. 

− Rehabilitació de la sala d’actes, del fals sostre del vestíbul i de les aules F3.0 i F3.1 de la 
Facultat de Geografia i Història, al campus de Blasco Ibáñez. 

− Instal·lació de detectors de CO₂ en diversos edificis de la UVEG. 

− Instal·lació del sistema de control d’accessos en diversos edificis de la Universitat de València. 

− Nous accessos en el Camí Vell del Cabanyal i el carrer Albalat dels Tarongers, al campus de 
Tarongers 

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. Sis lots: Jardí Botànic, 

campus dels Tarongers (serveis), campus dels Tarongers (docència i investigació), campus de 
Paterna, campus de Burjassot, campus de Blasco Ibáñez. 

− Servei de manteniment i conservació integral. Sis lots: Jardí Botànic, Servei d’Esports, edifici 
històric de la Nau, campus dels Tarongers, Parc Científic de Paterna, edifici del Rectorat i altres 
serveis administratius. 

− Atenció de la centraleta de la Universitat de València i derivació de telefonades. 

− Reforçament de la neteja per COVID del campus de Blasco Ibáñez. 

− Servei de producció, subministrament i transport de diversos elements de les exposicions 
organitzades pel Vicerectorat de Cultura i Esport en el Centre Cultural la Nau. 

− Redacció del projecte i direcció de l’obra de substitució del sistema d’impermeabilització de les 
cobertes invertides de l’edifici de l’aula d’expressió corporal del campus de Tarongers. 

− Redacció del projecte i direcció de les obres de substitució dels conductes d’extracció de les 
torres de refrigeració de l’edifici de serveis. 

− Redacció del projecte i direcció d’obres d’adequació del semisoterrani de l’edifici de capçalera 
a Paterna per a ús administratiu del ICMOL. 

− Assistències tècniques per a l’obtenció de la llicència ambiental i llicència d’obertura de diversos 
edificis de la Universitat (diversos contractes). 

− Redacció del projecte i direcció de les obres d’esmena de filtracions i millores per al 
manteniment de l’Edifici d’Investigació Jeroni Muñoz. 
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− Redacció de projecte i direcció de les obres del canvi de la producció de la climatització de 
l’edifici del Rectorat. 

− Redacció de projecte i direcció de les obres de reforma de la instal·lació contra incendis i del 
sistema de sobrepressió d’escala en la Facultat de Químiques, blocs E i F. 

− Redacció de projecte i direcció de les obres de la substitució de la producció de la climatització 
de l’edifici dels instituts del campus de Paterna. 

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 a càrrec de projectes específics d’investigació 
del PDI, entre els quals destaquem: 

− Subministrament de difractòmetre de pols per a estudis in situ amb gasos i dissolvents. 

− Subministrament d’un espectròmetre SP-ICP-MS amb ablació làser. 

− Subministrament de microscopi de força atòmica (MFA) per a caracterització de superfícies 
amb resolució manomètrica. 

− Subministrament de mobiliari divers per a la reforma en planta 3a i 4a, bloc F, per als 
departaments de Química Inorgànica i Química Analítica. Lots 1 i 2. 

− Subministrament per a l’adequació al projecte Xarxa-IRIS_NOVA100 i renovació de 
l’equipament obsolet de la xarxa de comunicacions de la Universitat de València. 

Altres contractes promoguts per diverses unitats: 

− Subministrament de mobiliari divers per a la nova Facultat d’Infermeria i Podologia de la 
Universitat de València. 

− Subministrament per a la renovació ordenadors de les aules de docència i d’informàtica dels 
diferents campus de la Universitat de València. Lot 2. 

− Subministrament d’un làser premut per al Grup de Fotònica i Semiconductors (VALLEGE) del 
ICMUV. 

− Subministrament d’un equip per a la detecció i anàlisi d’interaccions moleculars. 

− Subministrament i instal·lació de dos recintes tancats isotèrmics per al cultiu de plantes. 

− Subministrament d’un oscil·loscopi de temps real per al Grup de Fotònica i Semiconductors 
(VALLEGE) de l’Institut de Ciència dels Materials (ICMUV). 

A més, el Servei de Contractació Administrativa tramità expedients de pròrrogues de contractes, 
modificacions contractuals i contractes menors de subministraments. 

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.  
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A més, responent tant a canvis normatius com a l’evolució de la implantació de l’administració 
electrònica en la Universitat, així com a la conveniència de disposar de dades de despeses que no 
tenen la consideració de contractes menors, però que és necessari controlar (despeses d’acords marcs 
als quals s’adhereix la Universitat o despeses realitzades sota la cobertura de determinats contractes 
majors), s’estigué treballant en una nova instrucció de contractes menors i en l’adaptació corresponent 
de l’aplicació Licit@ a 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.  

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. En el 2020 s’adjudicaren 53 contractes derivats de l’acord marc d’obres i 27 contractes 
derivats de l’acord marc de redacció de projectes i direccions d’obra. 

En 2020 es prorrogà el contracte basat en l’acord marc per al subministrament de material d’oficina i 
informàtic no inventariable i de paper de l’Administració de la Generalitat, la vigència del qual finalitzava 
al març i maig de 2021, respectivament. 

En gener de 2020 s’inicià el contracte basat en l’acord marc de l’Administració de la Generalitat de 
serveis postals, amb l’empresa Correus. 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...).  

En 2020 estigueren en execució els contractes de telefonia basats en l’acord marc de l’Administració 
de la Generalitat per a la contractació centralitzada de determinats serveis i subministraments en 
matèria de tecnologies de la informació y la comunicació. Lot 1: Servei de xarxa IP multiservei i 
subministraments associats, iniciat en novembre de 2019, i lot 2: Serveis i subministraments associats 
als serveis de veu i comunicacions mòbils (pròrroga). 

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 2020 es tramitaren les pròrrogues de tots els encàrrecs de gestió vigents: 

− Gestió dels títols propis de l’àmbit de salut de la UV a la Fundació Lluís Alcanyís de la UV. 

− Gestió de cursos d’idiomes al Centre d’Idiomes de la UV. 

− Gestió d’activitats d’acció cultural i formativa, solidària i de serveis de la UV a la Fundació 
General de la UV. 

− Gestió de pràctiques acadèmiques externes de la UV a la Fundació Universitat-Empresa. 

− Gestió de títols propis de postgrau a la Fundació Universitat-Empresa. 

− Gestió de pràctiques clíniques integrades de la UV a la Fundació Lluís Alcanyís de la UV. 

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. 
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Sostenibilitat 
El Servei de Contractació té representació en la Comissió de Sostenibilitat de la Universitat de València 
i treballà durant el 2020 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 2020 es continuà fent millores i portant el manteniment de l’aplicació Licit@.  

A més, s’estigué preparant la licitació de l’adquisició i el manteniment d’una nova aplicació de 
contractació, que s’esperava adjudicar en l’exercici 2021. En el 2020 es van fer unes consultes 
preliminars al mercat a fi de recollir informació amb vista a l’elaboració dels plecs d’aquest procediment.  

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 figura una sèrie d’indicadors que mostren l’activitat del Servei durant l’any 2020. 

Tipus de contracte Total 
Obres  

Obert 1 

Obert simplificat 1 

Obert simplificat abreujat - 

Restringit - 

Amb negociació - 

Adquisició centralitzada - 

Contractes basats en acords marc 7 

Emergències 3 

Serveis  

Obert 16 

Obert simplificat 5 

Obert simplificat abreujat 2 

Restringit - 

Amb negociació 2 

Adquisició centralitzada - 

Contractes basats en acords marc 9 

Emergències 9 

Subministraments  

Obert 39 

Obert simplificat 4 

Obert simplificat abreujat 1 

Restringit - 

Amb negociació 17 

Adquisició centralitzada 1 

Contractes basats en acords marc 4 

Altres (s’inclouran els contractes mixtos)  

Obert (ingressos) 9 

Obert simplificat (ingressos) - 

Amb negociació - 
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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 la vigència de l’1-
05-2019 al 30-04-2021.

Els contractes de gestió del manteniment (tres lots), del 16-07-2018 al 15-07-2020, però s’han prorrogat 
1 any. 

Els contractes de manteniment integral de jardineria (dos lots), del 16-11-2017 al 15-11-2019, i encara 
són vigents. 

Els contractes de gestió i manteniment de l’aparcament del campus de Blasco Ibáñez s’estenen de l’1-
09-2019 al 31-08-2021.

Han continuat les reunions periòdiques amb els responsables dels centres per conèixer les necessitats 
i el grau de satisfacció amb les tasques de manteniment realitzades, encara que la pandèmia ha afectat 
substancialment aquestes reunions i el funcionament del manteniment en general. S’han elaborat 
informes mensuals que inclouen, entre altres qüestions, anàlisis estadístiques de les sol·licituds de 
manteniment. 

Obres RCM 
Les obres RCM (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, hi ha les que per l’import o les 
característiques tècniques necessiten l’elaboració d’un projecte d’obra, així com l’estudi de seguretat i 
salut corresponent. D’aquest tipus es van realitzar un total de 10 obres, per un import de 3.252.175,68
€. D’altra banda, i amb la finalitat de fer obres menors, hi ha ara un acord marc per tal d’aconseguir les 
millors ofertes per a la Universitat. Durant l’any 2020 se’n van realitzar un total de 57, per un import de 
684.498,55 €. 
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En ambdós casos, la situació generada per la COVID-19 ha condicionat el desenvolupament de les 
obres. 

Catàleg d’espais de la Universitat de València 
La creació del Catàleg d’espais de la Universitat de Valencia (CEUV) 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, es gestionen 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 
2020 han estat aquests: 

– S’han difós taules amb les dades dels consums mensuals d’energia elèctrica, gas natural i 
aigua, com a incentiu per a l’estalvi. 

– S’han explotat les dades obtingudes de la instal·lació de telemesura de consums elèctrics. 
D’aquesta explotació, s’han identificat els punts en què el consum és relativament més elevat 
i, com s’ha estat fent, s’han proposat mesures d’estalvi energètic. D’altra banda, s’ha ampliat 
el nombre de comptadors de subministraments (electricitat, gas, aigua) per obtenir-ne un 
control més ajustat. 

– Les actuacions principals en estalvi energètic s’han fet a les instal·lacions d’il·luminació. Les 
característiques d’aquesta instal·lació fan que generalment els retorns de les inversions siguen 
curts, d’uns 3-4 anys. El canvi de llums per d’altres de més eficients i el muntatge de detectors 
de presència i llum natural són les eines principals per a l’estalvi energètic en il·luminació. 

– Prosseguint la línia de l’any anterior, s’ha ampliat el control de la ventilació i de la climatització 
a instal·lacions noves i existents. 

– Mitjançant l’assessorament, s’han gestionat els contractes de subministrament d’electricitat, 
gas i aigua, i se n’ha fet el seguiment. 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 o 
l’assessorament per al canvi de tarifes en els subministraments que corresponga, entre altres 
actuacions. 
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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. En vista de l’amenaça de pluges, temporals de vent o 
altres inclemències meteorològiques que es puguen detectar a través de consultes periòdiques als 
comunicats de l’Agència Estatal de Meteorologia, es remet, 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 STiM forma part del Comitè d’Emergències de la UVEG i, per tant, treballa en total coordinació amb 
el Comitè. 

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...). 

Aquesta necessitat de coordinació s’ha fet més evident a partir de la crisi provocada per la COVID-19. 

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 altres administracions. L’any 
2020 es va treballar fonamentalment en expedients de parcel·les del campus dels Tarongers. Es va 
signar un conveni amb l’Ajuntament de València per dur a terme la regularització de les diferents 
propietats gestionades per les dues administracions. 
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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 2020. 

Concepte Total 
Reunions de manteniment amb els responsables dels centres 6 

Comunicats de manteniment resolts a Blasco Ibáñez i disseminats 5.853 

Comunicats de manteniment resolts a Burjassot i Paterna 3.978 

Comunicats de manteniment resolts a Tarongers 6.445 

Obres majors acabades 10 

Import de les obres majors acabades 3.252.175,68 € 

Obres menors acabades 57 

Import de les obres menors acabades 684.498,55 

Producció obtinguda plaques solars 1.379.354 kWh 

Reducció producció CO2 obtinguda plaques solars 1.117.277 tones CO2 

Energia produïda instal·lació cogeneració edifici serveis 1.974 MWh 

Visites didàctiques instal·lacions cogeneració edifici serveis 0 

Recordatoris protocol actuacions incidències climatològiques 3 

Comunicació tancament de centres 3 
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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: 8 expedients gestionats el 
2020 a l’Ajuntament de València, 2 a l’Ajuntament de Paterna, 1 a l’Ajuntament de Burjassot. 

– Gestió d’expedients per a l’obtenció i la concessió de llicències d’activitat i obertura dels edificis 
construïts: 8 expedients en fase de gestió durant el 2020 a l’Ajuntament de València, 1 a 
l’Ajuntament de Burjassot i 1 al de Paterna. 

– Gestió d’expedients urbanístics: 1 expedient gestionat a l’Ajuntament de València i 1 expedient 
gestionat a l’Ajuntament de Paterna. 

– Tramitació i seguiment d’expedients amb llicències concedides (reclamacions, documentació 
final d’obra, desistiments, etc.): 12 expedients gestionats el 2020 a l’Ajuntament de València, 2 
a l’Ajuntament de Paterna i 12 a l’Ajuntament de Burjassot 

– Coordinació i seguiment de la supervisió dels projectes pel Col·legi d’Arquitectes: 7 projectes 
el 2020. 

– 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 
enginyeria pel procediment d’acord marc: 8 per als campus de Blasco Ibáñez i Tarongers, 4 per 
al campus de Burjassot-Paterna i 1 per a altres campus. 

– Projectes per obres menors, bàsics o d’execució, redactats per la Unitat Tècnica: 5 projectes el 
2020 per als campus de Blasco Ibáñez i Tarongers, 7 per al campus de Burjassot-Paterna i 3 
per a altres campus. 
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– 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: 2 per als campus de Blasco Ibáñez i Tarongers i 5 per al campus 
Burjassot-Paterna. 

– Redacció i gestió de projectes d’equipaments i subministraments: 3 projectes el 2020 per als 
campus de Blasco Ibáñez i Tarongers, 11 per al campus de Burjassot-Paterna i 4 per a altres 
campus. 

– Valoració i redacció d’informes tècnics de concursos d’obres, serveis i/o subministraments: 5 
per als campus de Blasco Ibáñez i Tarongers i 2 per al campus de Burjassot-Paterna. 

– Seguiment de la documentació dels expedients d’obra, actes de replanteig previ, actes 
d’aprovació de la seguretat-salut en el procés d’obra, actes de comprovació de replanteig, 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 2020. 

Infraestructures docents, investigadores  
i de serveis: tipus d’actuacions Total Certificat 2020 % obra 

executada 
Campus de Blasco Ibáñez i Tarongers    

Obres 3 1.361.182,69 € 32,70 % 

Obres menors 4 36.792,82 € 100,00 % 

Serveis 23 441.169,98 € 40,01 % 

Equipaments 2 31.000,20 € 100,00 % 

Campus de Burjassot-Paterna    

Obres 9 2.727.802,26 € 46,89 % 

Obres menors 3 72.565,71 € 100,00 % 

Serveis 15 197.507,71 € 46,71 % 

Equipaments 11 153.923,37 € 95,86 % 

Altres campus    

Obres 1 939.659,51 € 18,49 % 

Obres menors 1 6.422,11 € 115,15 % 

Serveis 2 11.361,05 € 40,29 % 

Equipaments 1 1.379,40 € 0,00 % 
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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 i laboratoris docents1), 

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 el 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 7.638.669,63 €. 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), l’edifici Annex Departamental i l’edifici FCAFE-F. Fisioteràpia.  
− Gestió d’espais no docents, per a la possible utilització per la comunitat universitària. S’ha de 

destacar l’Escola d’Estiu la Nau dels Xiquets i les Xiquetes o la cessió temporal per a usos 
concrets amb la tramitació de la corresponent sol·licitud i cobrament del preu públic 
corresponent; cessió que es pot fer a empreses o entitats externes.  

 
1 El pressupost de laboratoris docents ha estat tramés pels centres i liquidat per la UCABI el 2020. 
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També cal afegir la gestió d’accés a l’aparcament del Campus de Blasco Ibáñez situat al soterrani de 
l’edifici FCAFE-F. Fisioteràpia.  

Gestió de campus  
− Convocatòries i coordinació de la Mesa de Degans, activitats comunes (culturals, informatives, 

institucionals, de funcionament, organitzatives). 
− Control dels robatoris, sinistres i incidències que es produeixen al campus relacionats amb la 

seua possible cobertura per la pòlissa d’assegurança que manté la Universitat amb 
l’asseguradora Liberty. 

− 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”, “Biblioteca Essencial”, “Symposia Philologica” 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, 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 
2020. 

Dades relatives a la gestió econòmica: 

Concepte Total despeses 
gestionades (€) 

Pressupost ordinari 6.826.153,08 
Equipament laboratoris docents 251.437,08 

F. Geografia i Història 9.187,28 

F. Filologia, Traducció i Comunicació 22.731,00 

F. Medicina i Odontologia 76.068,00 

F. Filosofia i C. Educació 9.809,17 

F. Infermeria i Podologia 33.471,11 

F. Psicologia 53.557,42 

F. Fisioteràpia 26.599,09 

F. C. Activitat Física i l’Esport 20.014,01 

Suport a la docència 88.406,25 
Edificis Unitat de Campus 25.212,89 

F. Geografia i Història 8.091,04 

F. Filologia, Traducció i Comunicació 13.429,19 

F. Medicina i Odontologia 13.140,66 

F. Filosofia i C. Educació 5.614,78 

F. Infermeria i Podologia 3.977,43 

F. Psicologia 10.089,21 

F. Fisioteràpia 5.023,46 

F. C. Activitat Física i l’Esport 3.827,59 

Edifici Antic Col·legi Major Lluís Vives 1.129,80 
Total 7.167.126,21 

Cessió d’ús temporal d’espais: 

Reserves d’espais. Peticions internes2 Reserves 
Suport a Centres/Serveis per mancança d’espai per a impartir OCA 24.049 

Facultats del Campus 20.511 

Reserva d’espais efectuats per la Unitat de Campus de Blasco Ibáñez* 1.888 

Servei d’Estudiants (Màster de Educació Especial) 149 

Servei d’Extensió Universitària/Nau Gran/Patronat. Act.Musicals 1.501 
Reserves d’espais efectuades per la Unitat de Campus de Blasco 
Ibàñez (dades segregades)* 1.888 

Activitats Sindicals 4 

Altres (incidències tècniques/ambientals, intermediació/ RR.HH) 23 
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Reserves d’espais. Peticions internes2 Reserves 
Asindown/UV DISCAPACITAT 32 

Centre d’Idiomes/SFPI/SPL 654 

Clínica Odontològica-Generalitat Valenciana 152 

Activitats musicals/Club Coral Nau Gran 33 
Fac. FISIO/FCAFE/FFTiC/INFERMERIA Ampliació OCA, Màsters i 
Exàmens 30 

Fac. Geografia i Història - Ampliació i Activitats Complementàries 40 

Fac. Psicologia – Ampliació OCA, Màsters i Exàmens  48 

Fac. Filosofia – Ampliació OCA, Màsters i Exàmens 63 

Fundació General UV (OPAL, Nau Xiquets...) 22 

SEDI cursos i activitats 19 

Seminaris, jornades, conferències, activitats associacions estudiants 15 

Servei d’Estudiants (Màster Educació Especial) 5 
Servei de Relacions Internacionals i Cooperació/Institut Confuci/Fac. de 
Filologia 324 

Servei Extensió Universitaria – Nau Gran en Obert 424 
2 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 3.909,51 2 

Banco Santander, S.A. 544,50 1 

Centre d'Idiomes de la Universitat de València 2.006,74 2 
Clínica Odontològica/Generalitat Valenciana, (compensació 
interna) 7.950,00 1 

Conselleria d’Educació, Investigació, Cultura i Esports-GVA 4.580,83 1 

Conselleria de Justicia, Interior i Administració Pública-GVA 2219,96 1 
Conselleria de Política territorial. Obres Públiques Mobilitat. 
Direcció General D’obres Públiques, Transport I Mobilitat 
Sostenible-GVA 

19.306,47 5 

Conselleria de Política Territorial. OO.PP. Mobilitat. Direcció 
General de Ports, Aeroports i Costes 5.535,12 1 

Cto Medicina, S.L. 181,50 1 

Diputació de València 3.128,82 1 
Fundación de la Universidad de Cantabria para el Estudio y 
la Investigación del Sector Financiero-Uceif 302,50 1 

Ministerio de Justicia Gerencia Territorial 1.251,14 1 
Organisme Autònom Municipal. Parcs i Jardins. Ajuntament 
de València  907,50 1 

Total general 51.824,59 19 
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Dades relatives al suport als instituts: 

Concepte Total 

Nombre d’instituts/ERI 6 

Nombre de PDI als instituts/ERI 73 66 139 

ERI lectura 8 7 15 

IILP 8 13 21 

UISYS 4 5 9 

IIFV 5 11 16 

IULMA 19 12 31 

IDOCAL 29 18 47 

Nombre d’estudis dels quals és l’institut l’ORM 3 

Màster 1 

Doctorat 2 

Total del pressupost executat 471.543,42 € 

Projectes i convenis executats 44 
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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 situats al campus. 

El Servei Interfacultatiu del Campus de Burjassot, 
creat el 1985, va ser el primer al qual es van 
adscriure tasques que després seran 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, i 
també de l’ús eficient dels espais comuns sota 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 les partides extraordinàries (adquisició d’equipament 
de laboratoris docents i suport a la docència). Imputació a centres i departaments de despeses 
comunes. Facturació de les despeses de subministraments a les empreses que presten serveis 
(cafeteries, reprografia...). Dotació de l’equipament de les aules, sales interfacultatives i espais exteriors 
comuns. El total del pressupost gestionat és de 7.019.134,79€ (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, així com altres 
activitats d’associacions i col·lectius. 

– Lloguer d’espais. Atendre les sol·licituds i cobrar 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 sinistres a la pòlissa de 
responsabilitat civil i 5 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, reprografia, 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. 

Magnituds destacades de la gestió ordinària 
En la taula següent es mostren una sèrie d’indicadors de l’activitat de la unitat durant el 2020. 

Concepte Total per centre Total  

Pressupost ordinari  6.727.000 € 

Laboratoris docents  209.465,81 € 

Escola Tècnica Superior d’Enginyeria (ETSE) 50.304,21  

Facultat de C. Biològiques 41.713,83  

Facultat de Farmàcia 66.205,82  

Facultat de Física 16.889,10  

Facultat de Matemàtiques 12.215,22  

Facultat de Química 22.137,63  

Suport a la docència  82.668,98 € 

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  

Serveis comuns 16.668,98  

Total  7.019.134,79 € 
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Reserves d’espais curs 2019-2020 Peticions 
Recuperació de classe o examen 589 

Màsters 291 

Cursos SEDI 9 

Itineraris i tallers Nau Gran 304 

Seminaris i jornades 531 

Tutories 97 

Reunions 66 

Conferències 42 

Assemblees 25 

Patronat d’Activitats Musicals 104 

Congressos 6 

PAU 87 

Altres (tesis doctorals, activitats culturals...) 249 

Activitats externes 19 

 Total reserves 2.419 
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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, tant 
de caràcter 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. 

– Tramitació i execució, si escau, dels acords de la Mesa de Campus. 
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– 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, estudiantat 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 2020. 

Concepte Total 
Import pressupost ordinari 7.630.500 € 

Import pressupost RSD 92.205,32 € 

Factures tramitades pressupost ordinari 504 

Factures tramitades pressupost: RSD 33 

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 31/12/2019) 1.302 

Nombre de membres del PAS de la Unitat de Gestió  20 

Nombre d’estudiants del campus (a 31/12/2019) 19.284 

Superfície construïda 196.660 m2 

Superfície útil 160.775 m2 

Reserves de locals per a docència, activitats acadèmiques (curs 19/20) 954 

Reserves de la sala d’actes de la Biblioteca Gregori Maians (curs 19/20) 26 

Reserves de llocs exteriors (curs 19/20) 11 

Factures elaborades per la Unitat 19 

Cessió temporal d’espais exempció total (2020) 0 

Cessió temporal d’espais amb facturació (2020) 10 

Nombre d’avisos de manteniment 5.364 

Registre: nombre de documents d’entrada (2020) 45 

Registre: nombre de documents d’eixida (2020) 1 

Bústia de queixes, felicitacions i suggeriments (curs 19/20) 16 
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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 Especialitat en Educació Infantil; més 
tard, durant el curs 2013/2014, es decideix 
canviar el grau en Comptabilitat i Finances pel 
grau en Administració i Direcció d’Empreses. Al 
curs 2014/2015 s’implanta el grau en Ciències de 
l’Activitat Física de l’Esport i, finalment, al curs 
2017/2018 s’implanta 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 2020 va ser de 443.890 €. A més, 
s’ha creat una nova orgànica per a la biblioteca amb un pressupost de 10.720’52 €. De tota aquesta 
gestió s’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).  
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Entre les activitats realitzades aquest 2020, en podem destacar:  

– Distintes reunions de la Mesa del Campus d’Ontinyent. 

– Conferències del programa Universitat i Societat 

 Dones i Il·lustració a Europa i Amèrica, a càrrec de la prof. Mónica Bolufer Peruga. 

 Océanos de luz que nos ahogan, a càrrec del prof. Ángel Morales Rubio. 

 ¿Todo lo verde es eco? ¿El greenwashing o lavado verde sigue enamorando a los 
consumidores?, a càrrec de la prof. Walesska Schlesinger. 

 Jazz: una història interminable, a càrrec del prof. Vicent Lluís Fontelles Rodríguez. 

 Enseñar y aprender el ejercicio de la ciutadania, a càrrec de la prof. María José Añón 
Roig. 

– Presentació del docufòrum. El Campus d’Ontinyent: Universitat i Territori. 

– Jornada d’hoquei patins al Campus Ontinyent. 

– Curs Aproximació al món de l'òpera. 

– Reunions del Patronat de la Fundació Universitària de la Vall d’Albaida. 

– 10a edició de la Universitat de Tardor (UTO): Temps d’aprenentatges.  

– Concert d'Hivern de l'Orquestra Filharmònica de la Universitat de València. 

– Amb motiu del Dia Internacional de la Dona, lectura del manifest elaborat per la Conferència de 
Rectors i Rectores de les Universitats Espanyoles (CRUE). 

– Partida Pilota Valenciana Universitat de València. 

– Conferències de premsa. 

– Il·luminació de la façana de l’edifici amb motiu dels dies internacionals: 

 8 de març: Dia Internacional de les Dones. 

 25 de novembre: Dia Internacional per a l'Eliminació de la Violència contra les Dones. 

Gestió d’espais 
Gestió dels espais on s’imparteix docència, amb especial atenció a l’aulari, que és on es realitza 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 i un oficial de 
laboratori amb contracte per excés de feina, a més del personal propi de les empreses contractades. 

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 
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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 2020 es va trametre un total 
de 117 avisos de manteniment, tots els quals es van resoldre satisfactòriament. A més, es va trametre 
un total de 54 avisos d’informàtica, dels quals encara hi ha dos 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 2020 Import 
Despeses ordinàries  345.184,71€ 

Despeses en mobiliari i instal·lacions 29.915,00 € 

Dietes, desplaçaments i hores extraordinàries del professorat 46.824,55 € 

 

Concepte Dones Homes Total 
Estudis de grau    

Nombre d’alumnes de grau 452 307 759 

Nombre de titulacions de grau   4 

UNISOCIETAT    

Nombre d’alumnes 165 94 259 

Nombre d’activitats   14 

Activitats culturals    

Nombre d’activitats   30 

Nombre de participants   2.250 

Superfície útil m2   6.345,18 

Nombre d’edificis del campus que gestiona la unitat   2 

Lloguer d’espais per a activitats   0 
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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 

La biblioteca 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, 

facilitar-hi l’accés i difondre’ls, 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 2020 ha estat marcat des de l’inici per la pandèmia mundial causada pel virus SARS CoV–2, que 
ha provocat la malaltia COVID-19, que ha modificat enormement la vida universitària. 

A pesar de les dificultats d’aquest any 2020, com a servei universitari estem satisfets perquè hem 
superat reptes difícils: canviar el sistema de gestió bibliotecària, combinar el treball presencial i el 
teletreball, continuar amb la gestió econòmica i administrativa de les biblioteques, i amb els treballs 
tècnics, fer exposicions presencials i virtuals, impartir i rebre cursos de formació virtuals i oferir i reforçar 
més recursos i més serveis als usuaris adaptats a les difícils circumstàncies sanitàries.  

Personal del Servei de Biblioteques i Documentació  
Durant l’any 2020 no ha tingut lloc cap prova selectiva per al personal del Servei de Biblioteques i 
Documentació, han quedat totes ajornades.  

Amb data 22 d’octubre de 2020 s’ha convocat un concurs de mèrits, grup A, subgrup A1-E de facultatius 
d’arxius i biblioteques i grup A, subgrup A2-E d’ajudants d’arxius, biblioteques i museus, que es resoldrà 
al començament de 2021, i també amb data 19 de novembre de 2020 es va convocar la creació d’una 
borsa de treball del grup A, subgrup A1, escala tècnica superior de gestió cultural i patrimoni, llocs de 
tècnic/a superior de restauració. 

Atenent les especials circumstàncies sanitàries, el personal de l’SBD ha utilitzat intensivament les eines 
de videoconferència, especialment TEAMS, a disposició del personal de la UV. Ens ha ajudat molt a 
reunir-nos, a consensuar temes, a prendre decisions, etc. Considerem que com a servei ens hem 
adaptat molt bé a la difícil situació sanitària.  

Fons bibliogràfic patrimonial 
Durant l’any 2020 hem continuat el procés de digitalització de Somni (http://somni.uv.es). A 31 de 
desembre de 2019, Somni conté documents dividits en diferents categories: manuscrits, incunables, 
cartells, etc. 
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La Biblioteca Històrica de la Universitat de València ha organitzat les següents exposicions a la Sala 
Duc de Calàbria de l’edifici de La Nau:  

– VICENT FERRER: UN PREDICADOR DE LA TARDOR MEDIEVAL (del 16 d’octubre de 2019 
al 19 de gener de 2020) 

– SISTEMA HUMBOLT: PENSAR/PINTAR (del 20 de febrer al 10 de maig de 2020 - Centre 
Cultural La Nau, Sala Acadèmia) 

– CERCANT LA PEDRA FILOSOFAL: DEL MITE A LA UTOPIA. 125 ANYS CREANT QUÍMICA 
EN LA UNIVERSITAT DE VALÈNCIA (del 29 d’octubre de 2020 a 31 de gener de 2021 - Centre 
Cultural La Nau, Sala Duc de Calàbria). 

En el cas d’aquesta exposició s’ha preparat una exposició virtual molt completa 
https://www.uv.es/infoexpo/pfilosofal/index.html 

Hem finalitzat l’edició facsímil del Llibre de Sent Soví, que és un receptari de cuina medieval, d’autor 
anònim i escrit en valencià. És una font històrica fonamental per a conèixer l’alimentació a Europa en 
l’època medieval i els orígens de la gastronomia valenciana. L’editorial Taberna Libraria n’ha lliurat a la 
Universitat de València 520 exemplars, d’acord amb el contracte; l’edició facsímil s’ha fet amb l’ajuda 
econòmica de la Diputació de València però no s’ha pogut presentar públicament, tal com estava 
previst. 

Per commemorar el dia del llibre valencià, el 20 de novembre de 2020 la Biblioteca Històrica va 
organitzar, amb la col·laboració de la Biblioteca Valenciana Nicolau Primitiu, una lectura 
col·lectiva de fragments de l’obra Vita Christi d’Isabel de Villena. 

Amb aquesta activitat, les dues institucions volen acostar a la societat valenciana el valuós 
patrimoni bibliogràfic que custodien i impulsar el coneixement de l’obra de la primera i única 
escriptora en valencià de les nostres lletres medievals, una intel·lectual de la València del segle 
XV, conegut també com l’època del Segle d’Or de les lletres valencianes. Isabel de Villena està 
considerada a més com una dona avançada al seu temps. 

En la lectura van participar més de 100 persones. Sens dubte, ha estat una experiència molt positiva 
que es repetirà amb el mateix format o similar.  

Qualitat 
Per vuitè curs consecutiu, l’SBD, amb el suport de la Unitat de Qualitat, ha recollit l’opinió i satisfacció 
dels seus usuaris mitjançant una enquesta. Aquest curs, com a novetat s’ha realitzat una campanya 
presencial de recollida d’enquestes als tres campus de la UV. El resultat ha estat molt positiu, ja que 
hem aconseguit una gran participació de l’estudiantat en l’enquesta i un contacte directe amb ell. 

En concret, la participació dels estudiants i estudiantes ha sigut d’un 9,61% del total de la Universitat. 
Aquest any aconseguim el resultat més alt fins al moment, amb una valoració global d’un 4,17 sobre 5. 

Pel que fa al PDI, el percentatge de participació ha estat d’un 15,76%. El PDI ha valorat globalment 
l’SBD amb un 4,32. A més, obtenim valoracions superiors al 4,5 en atenció i tracte i en els serveis de 
préstec intercampus i subministrament d’articles. 

Finalment, un 63,80 % del personal del Servei ha contestat l’enquesta amb una valoració de 3,98. 

A més, s’han elaborat informes més exhaustius que estudien l’evolució de cadascun dels ítems des de 
les primeres enquestes. 

Informe de les enquestes de satisfacció i opinió dels estudiants 2019/2020: 
https://www.uv.es/websbd/qualitat/enq/est_2020_informe_global.pdf 

Informe de les enquestes de satisfacció i opinió del PDI 2019/2020: 
https://www.uv.es/websbd/qualitat/enq/pdi_2020_informe_global.pdf 
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Informe de les enquestes d’opinió del PAS de l’SBD 2019/2020: 
https://www.uv.es/websbd/qualitat/enq/sbd_2020_informe_global.pdf 

Amb l’estudi i l’anàlisi dels resultats de les enquestes de satisfacció i altres fonts (seguiment dels 
suggeriments, les queixes i les felicitacions enviades al Servei, el seguiment anual de la Carta de 
Serveis, la comissió de l’SBD i les reunions de les comissions d’usuaris de les biblioteques) es detecten 
accions de millora a implementar. Per al curs 2020-2021 s’han proposat un total de 45 accions de 
millora. 

Accions de millora 2020/2021: 
https://www.uv.es/websbd/qualitat/enq/AccionsMillora2020_2021.pdf 

També s’ha fet el seguiment de les accions de millora que s’havien d’implementar el curs 2019/2020. 
Per cada acció de millora, s’assenyalen les actuacions desenvolupades i les evidències de la seua 
consecució.  

Seguiment de les accions de millora 2019/2020: 
https://www.uv.es/websbd/qualitat/enq/SeguimentAccionsMillora2019_2020.pdf 

D’altra banda, al setembre de 2020 es va crear una comissió per a l’elaboració del Pla director de l’SBD 
per als anys 2021/2023. Hem comptat amb el suport del delegat de la rectora per al Pla estratègic per 
a treballar en el pla director, que estarà finalitzat el primer trimestre del 2021.  

L’any 2020 també s’ha iniciat la revisió i el seguiment dels procediments que conformen el sistema de 
gestió del Servei. La primera versió dels procediments és del curs 2014/2015 i es considera necessària 
la seua modificació i actualització per a recollir els canvis que hi ha hagut aquests anys. 

Modificació del Reglament de règim intern aprovada pel Consell de Govern el 6 d’octubre del 2020. 
L’objectiu fonamental d’aquesta modificació ha estat incorporar un nou procediment per a l’elecció dels 
membres de la Junta Tècnica, de manera que fora més àgil i efectiu. A més, s’ha modificat 
l’organigrama de l’SBD per incorporar-hi la Biblioteca del Campus d’Ontinyent i modificar el nom de la 
secció de Préstec Interbibliotecari per Préstec Interbibliotecari i Recursos Digitals Propis. 

Nova plataforma de gestió de serveis bibliotecaris  
Al juliol de 2020, el Servei de Biblioteques i Documentació, ha substituït el sistema de gestió 
bibliotecària Millennium, que ha donat servei a la institució durant 16 anys, per la plataforma de serveis 
bibliotecaris ALMA de l’empresa Ex-Libris. 

Junt amb la Universitat de València, han subscrit aquesta plataforma les universitats d’Alacant, UJI i 
Miguel Hernández.  

Totes les biblioteques universitàries públiques valencianes treballen ara amb la mateixa plataforma de 
gestió. Aquesta adquisició constitueix el primer pas cap a una cooperació que permetrà compartir 
experiències, formació, recursos i serveis. Per tal de preparar la migració de dades i la implementació 
d’ALMA ens vam organitzar amb grups de treball: PRIMO, ADQUISICIONS, CATALOGACIÓ, 
SERIADES, CIRCULACIÓ, FORMACIÓ, COMUNICACIÓ, RECURSOS ELECTRÒNICS, 
INTEGRACIÓ AMB SISTEMES EXTERNS I MIGRACIÓ, cadascun dels quals coordinat per una 
persona de l’SBD.  

Volem senyalar l’important esforç col·lectiu que ha significat abordar aquest projecte durant el període 
de confinament i aconseguir en els terminis previstos que es realitze la migració de dades i la 
implementació de la plataforma ALMA adaptada a la UV.  

Tot el personal de l’SBD ha fet un esforç individual per formar-se en la nova eina ALMA. La formació 
s’ha realitzat mitjançant Aula Virtual. 
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Repositori institucional RODERIC 
Durant l’any 2020, el repositori institucional RODERIC (http://roderic.uv.es) ha continuat incrementant 
el nombre de documents depositats a text complet, que arriben ja a 55.402 (3.738 documents més 
que l’any anterior), i ha ofert als investigadors de la UV la possibilitat de disposar d’un perfil 
d’investigador propi. En concret, l’any 2020 RODERIC té 316 perfils, que es corresponen amb 
investigadors amb 10 o més documents depositats a RODERIC. 

Serveis als usuaris 

Préstec i utilització de les biblioteques UV 
Des del 14 de març de 2020, les biblioteques de la UV van tancar les portes i tots els serveis es van 
prestar a distància. Es va crear un apartat específic en la web per donar una atenció especial als serveis 
no presencials: accés a llibres i revistes electròniques, digitalització de documents, informació 
mitjançant correu electrònic, xat etc.  

A partir del 4 de juny, les biblioteques de la UV van reprendre el servei de préstec presencial amb cita 
prèvia. 

A partir del setembre, les biblioteques ofereixen el servei de lectura i estudi en sala amb un aforament 
màxim del 50 %. Per donar compliment a les mesures de seguretat i higiene recomanades, les 
biblioteques presten els llocs de lectura en torns de matí i vesprada. Es realitza una neteja i desinfecció 
de les instal·lacions després de cada torn. Els usuaris no poden utilitzar els llibres de les prestatgeries, 
els escàners, les fotocopiadores ni els ordinadors. 

XatUV al Servei de Biblioteques i Documentació de la Universitat de València 
XatUV és un projecte impulsat pel Gabinet de la Rectora amb l’objectiu de generar un canal de 
comunicació síncrona amb els nostres usuaris estudiants i estudiantes, futur estudiantat i persones 
acabades de titular. El projecte es va iniciar al maig de 2020. 

El projecte d’atenció a persones usuàries s’integra com una de les accions de la marca institucional 
"UVinformació" per a donar suport en diferents àrees.  

L’eina és un xat híbrid: atenció robotitzada + agents en línia. En primer lloc, atén les preguntes el bot, 
mitjançant un procés previ d’aprenentatge. Per a l’atenció en línia es requereix un equip que atenga en 
horari de dilluns a divendres de 9 a 14 hores, i de dilluns a dijous de 16 a 18 hores. 

A l’SBD es forma un equip per a preparar les preguntes i respostes del robot. Es tracta de confeccionar 
un document Excel amb diferents modalitats de preguntes per a la mateixa resposta. S’estructuren les 
preguntes en diferents àrees: catàleg, horaris, préstec, investigació, fons antic, formació, adquisicions, 
recursos electrònics i un apartat general. 

Es prepara un Excel amb unes 100 preguntes i respostes que alimentarà el robot DIalogflow. 

A més, el grup s’encarrega d’elaborar una Guia de bones pràctiques del xat, que es pot consultar en: 
https://www.uv.es/websbd/espaitreball/referencia/bonespractiquesxatuv.pdf 

El Servei de Biblioteques i Documentació ha preparat un portal adreçat específicament als investigadors 
i investigadores de la UV, Serveis de suport a la investigació, integrat en la pàgina web de l’SBD. Es 
tracta d’un conjunt de serveis dirigits a donar suport i facilitar l’activitat investigadora dels nostres usuaris 
i usuàries. Els serveis es presenten organitzats i accessibles en el bloc, que funciona com un portal 
d’accés als serveis, i ofereix informació i eines d’ajuda als investigadors i investigadores. A més, es pot 
contactar amb el punt d’atenció al personal investigador de cadascuna de les biblioteques. L’adreça 
d’aquest portal és http://investsbd.blogs.uv.es. 
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L’any 2020 hem continuat donant el servei Suport + Indicis per a sexennis. Es tracta d’un servei 
implantat a les biblioteques de Ciències Socials, Ciències de la Salut i Ciències. Progressivament 
s’anirà implantant en 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 citacions).  

Cooperació 
L’SBD és membre de REBIUN, sectorial de la CRUE, 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. 

Durant l’any 2020 hem avançat molt en la cooperació universitària valenciana. Aquesta cooperació s’ha 
plasmat en la redacció d’un document per a la signatura d’un conveni per a la constitució del Consorci 
BUVAL, el “Consorci de Biblioteques Universitàries de la Comunitat Valenciana, que té com a 
objectius preferents la gestió de col·leccions, l’intercanvi de recursos d’informació disponibles o la 
formació del personal. 

Biblioteca oberta 
L’any 2020 les obertures extraordinàries han estat molt restringides. 

Obertura ordinària Total dies 
Total dies d’obertura anuals (totes les biblioteques) 173 

Obertura extraordinària Total dies 
Obertura 24 hores 

Biblioteca d’Humanitats Joan Reglà 31 

Biblioteca de Ciències Eduard Boscà 31 

Horari fins a les 02:00 

Biblioteca de Ciències Socials Gregori Maians 37 

Biblioteca d’Educació María Moliner 31 

Obertura fins les 00:00 
Biblioteca Campus d’Ontinyent 34 

Obertura caps de setmana 

Biblioteca d’Humanitats Joan Reglà 6 

 Biblioteca de Ciències Socials Gregori Maians 6 

 Biblioteca de Ciències de la Salut Pelegrí Casanova 5 
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Formació en competències informacionals 
L’objectiu és assegurar que tots els titulats i titulades de la Universitat de València adquisquen les 
habilitats informàtiques i informacionals necessàries per a la seua formació acadèmica i el seu futur 
professional. 

El curs 2019-2020 vam continuar oferint a l’estudiantat de la UV la possibilitat de realitzar els cursos en 
línia “Aprèn a fer els teus treballs de classe (APRÈNCI2)” i “Aprèn a fer el TFG (APRÈNTFG)” per a 
l’elaboració del treball de final de grau.  

Els cursos ofereixen el reconeixement d’1,5 crèdits ECTS en 33 titulacions de grau i s’han impartit en 
línia amb una sessió presencial.  

Són cursos totalment pràctics, el paper dels estudiants i estudiantes és actiu en tot moment i poden 
posar en pràctica immediatament totes les habilitats. Com que són cursos en línia, s’adapten als horaris 
de l’estudiantat i al seu ritme de treball. A més a més, disposen d’eines de comunicació permanents 
amb els formadors i amb la resta d’estudiants. 

Els dos cursos tenen edició en castellà i valencià, i les i les alumnes els poden seguir en la llengua que 
trien. 

484 estudiants i estudiantes han rebut formació en competències informacionals durant el curs 
acadèmic 2019-2020.  
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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. 

Locals, equipament i horari al públic 
Llocs de lectura, sales per a audicions o formació i 

sales de treball 5.304 5.219 

Superfície (metres quadrats construïts) 47.813 47.813 

Nombre d'usuaris i usuàries potencials 64.830 64.539 

Dies d'obertura l'any 301 189 

Hores setmanals d'obertura 168 168 

Ordinadors de consulta per al públic 898 871 

Llibres, revistes i bases de dades 

Llibres en paper 1.436.435 1.418.341 

Llibres electrònics 454.973 395.395 

Total revistes en paper 23.928 20.650 

Total revistes en paper en curs de recepció 2.348 2.311 

Total revistes electròniques 75.021 70.867 

Total bases de dades subscrites 121 147 

Registres bibliogràfics automatitzats 1.455.492 1.458.555 

Utilització de recursos 

Visites a l'any a les biblioteques 3.160.827 1.406.388 

Préstecs 482.966 295.444 

Préstecs + devolucions 734.097 389.943 
Documents sol·licitats a l'exterior 

per préstec interbibliotecari 2.577 2.041 

Documents subministrats a l'exterior 
per préstec interbibliotecari 3.365 2.639 

Consultes a revistes electròniques, 
 bases de dades i repositori 3.134.373 4.492.264 

Documents descarregats dels recursos 
electrònics i el repositori 3.806.085 4.136.529 

Consultes al catàleg de la biblioteca 5.338.024 652.052 

Consultes a la pàgina web de la biblioteca 1.715.924 1.231.357 

Formació d’usuaris 

Nombre de cursos impartits 376 283 

Nombre d’hores impartides 1.147 340 

Nombre d’assistents als cursos 13.867 9.186 

Nombre de materials formatius 177 250 
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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 
te com a missió dissenyar, planificar, gestionar, 
administrar i assegurar els infraestructures i serveis 
basats en tecnologies de la informació i 

comunicacions (TIC) que és 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 TU i la Delegació 
de la Rectora per a la Universitat Digital, la primera convocatòria per a la sol·licitud de projectes TU que 
havia de desenvolupar durant l'any 2020 el Servei d’Informàtica amb l'objectiu d'optimitzar la distribució 
dels recursos TU, millorar la comunicació i transparència en la seua assignació i assegurar l'alineament 
amb l'estratègia de la Universitat.  

En aquesta primera convocatòria, s’hi van presentar 94 projectes, en els quals l'actualització de les 
infraestructures TU i la consolidació de noves funcionalitats en les aplicacions de gestió i administració 
electrònica van ser algunes de les prioritats. Dels 94 projectes, després de la seua anàlisi tècnica i 
funcional, així com d’una estimació a alt nivell del cost d’implementar-los, se’n van desestimar 19 en pro 
de l'eficiència i l'eficàcia de la inversió dels recursos humans i econòmics existents. 

Després de la selecció dels projectes potencialment abordables durant l'any 2020, calia publicar la 
Cartera de projectes 2020 i fer-ne un seguiment exhaustiu que ens permetera analitzar els beneficis 
aportats per aquesta metodologia de treball, publicació prevista per al mes de març, després de 
l'aprovació del Consell de Govern. Aquesta publicació es va veure afectada per l'aparició del COVID-19. 
La situació d'emergència i el confinament que hem patit a partir de març de 2020, quan s’estava a punt 
d'aprovar i publicar la Cartera, va provocar que alguns projectes no pogueren començar i que els 
esforços es dirigiren a altres projectes per fer front i respondre a la docència i gestió en línia derivats de 
tal situació. Va caldre reforçar, redimensionar i oferir de manera més que ràpida: servidors, 
comunicacions, sistemes d'emmagatzematge, aplicacions col·laboratives en línia… 

A la fi de l'any 2020, s’havien enllestit 21 projectes que eren inicialment en la Cartera de projecte TU 
2020; 34 estaven en progrés (alguns en fase molt avançada), 3 no havien pogut iniciar per causes 
alienes al SIUV i 26 no s'han començat. 

Es van sol·licitar un total de 46 projectes com a Projectes COVID, cosa que va obligar al SIUV a 
realitzar-ne una anàlisi i disseny urgent i una adaptació dels recursos existents i replanificació de 
l'execució de tots els projectes en cartera. D'aquests projectes, 26 s’han acabat i 20 estan en progrés, 
dels quals la meitat estan en progrés molt avançat. 

Infraestructures 

Suport a la docència 
L'any 2020 va suposar un avanç en el projecte de virtualització d'aules docent i informàtiques, tant per 
al seu ús als llocs físics dins de l'aula, com en la possibilitat del seu accés remot. La pandèmia va 
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obligar a reforçar la infraestructura de l'aula virtual quant a nombre de servidors, capacitat 
d'emmagatzematge i alta disponibilitat. Hi van quedar integrades les aplicacions Black Board 
Collaborate i Teams per facilitar les videoconferències per al seguiment de les classes en línia, així com 
el treball col·laboratiu. D'igual forma, s’ha de destacar que tota l'avaluació del segon quadrimestre, 
incloses les segones convocatòries del primer, es va fer mitjançant la plataforma d'aula virtual. El 2020 
es va crear el portal EDUMEDIA basat en Kaltura per albergar els recursos multimèdia. 

Suport a la recerca: Supercomputació 
Durant l'any 2020 l'activitat física en el CPD s'ha vist molt limitada. Això s'ha notat principalment en les 
visites: només se’n van fer 13 durant els primers mesos de l'any, amb un total de 306 visitants (l'última, 
l'11 de març, pocs dies abans de decretar-se el confinament). Paralitzats tots els terminis, durant l'any 
2020 només vam poder preparar el plec per a l'execució de la tercera anualitat del projecte IDIFEDER, 
cofinançat per fons FEDER i la GVA. El plec es va publicar al desembre i s'ha executat en els tres 
primers mesos de l'any 2021. Durant l'últim trimestre de l'any, la Unitat Tècnica de la UV va iniciar 
l'estudi per a l'ampliació del circuit de refrigeració de portes posteriors del nostre CPD principal. 
Esperem la seua execució per a l'any 2021. 

Sistemes, servidors i emmagatzematge 
El 2020 s'inicia el primer projecte pilot de Blockchain, en col·laboració amb altres universitats 
espanyoles. El projecte pretén dotar de la infraestructura necessària, tant a nivell de maquinari com de 
programari, per als nous requeriments de servidors i emmagatzematge per a les aplicacions de gestió 
corporatives i administració electrònica. Els sistemes de backup, quan arriben al seu temps de vida útil, 
són també renovats per un DataDomain 6900 i s’actualitza el servidor de còpies de seguretat i la versió 
del programari Networker. S’estudia la licitació de la renovació de les cabines d’emmagatzematge All-
Flash 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 PDU administrables per 
fomentar l'alta disponibilitat i el monitoratge. S'instal·la, configura i posa en producció un nou entorn 
OpenNebula, amb nou sistema d'alta disponibilitat, i nous hipervisors. Redisseny de les 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 desenvolupament a Windows Server 2019 (32 i 64 bits). Completada 
la 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 adaptar i verificar el funcionament a la mida de noms i conjunt 
de caràcters en les vinculacions d'alumne importades i actuadors sobre alumnes. Nou API per a 
alta/modificació/esborrat de les dades alternatives per "Com comunicar amb mi" (mòbil i correu 
electrònic alternatiu) d'una identitat. Integració d'un nou Active Directory (AD2) al sistema de conciliació 
dels LDAP. Adaptació a noves versions AD i de Debian. Modificació de tots els scripts de creació 
d'entrades AD perquè en suporten més d'un. Nova versió d'antivirus spamassassin. Nous plugins de 
monitoratge i gràfiques per 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 el script de cloud per 
aplicar realment les quotes. Nova versió del nuvol.uv.es i redisseny de l’arquitectura dels servidors. 
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  
Durant l'any 2020 han continuat les tasques d'actualització de la wifi de la Universitat amb la dotació 
d'equipament d'altes prestacions a totes les seues instal·lacions. Així mateix, s'inicia un projecte 
d'adaptació de la xarxa troncal de la Universitat a 100GB i s'implanta un nou tallafocs basat en IPv6. 
Durant el confinament es va fer necessari l'ampliació de la capacitat del servidor VPN per atendre les 
necessitats del teletreball. Aquest servei va quedar definit en alta disponibilitat. Es va definir un nou 
servei d'accés a servidors i bases de dades més segur. 
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Si tots els treballs de manteniment, adequació, actualització i supervisió de les infraestructures TU 
requereixen una gran dedicació diària en un escenari de normalitat, durant la pandèmia van ser 
fortament reforçats i monitorats per garantir un rendiment òptim i una disponibilitat 24x7. 

Suport a la gestió 

Aplicacions de gestió acadèmica i investigació 
L'any 2020 es van dur a terme tasques de millora en les aplicacions de gestió acadèmica i de recerca. 
Es va avançar en la implementació del document d'activitats per als estudiants i estudiantes de doctorat 
i l'aplicació d'intercanvi de dades en màsters universitaris. Es va unificar la matrícula de la NAU GRAN 
i la de les activitats del Servei d’Extensió Universitària en l'aplicació de matricula única i generalitzada 
de la Universitat. Es va iniciar el projecte de Erasmus Without Paper (EWP), que va suposar un gran 
canvi en la gestió dels estudiants i estudiantes incoming i outgoing i que permetrà utilitzar serveis 
d'interoperabilitat entre les universitats de destinació i d’origen d'aquest estudiantat per a la compartició 
d'informació de manera síncrona. Quant a la gestió de la recerca, es va iniciar el projecte d'una nova 
aplicació, anomenada SIRA, que permetrà evolucionar l'actual aplicació de gestió de currículums i 
outputs d'investigació Grec, millorant la integració amb plataformes com Wos o Scopus. 

També s'ha migrat la passarel·la de pagaments de la UV al nou sistema Redsys. 

Administració electrònica 
L'any 2020 es va iniciar el projecte de creació de l'expedient electrònic del PAS, amb la digitalització i 
emmagatzematge segur d'aquests expedients. Es van registrar mitjançant l'aplicació ANOT@ els 
primers contractes de funcionaris de PDI. Es va avançar en la implementació i la gestió interna que 
suposarà la posada en marxa de GEISER com a registre interoperable de la Universitat de València 
(noves funcionalitats en valisa, definició del circuit de digitalització per a la presentació de 
documentació...). Durant la pandèmia es van gestionar de manera electrònica les convocatòries per a 
docents, per a noves places com a pròrrogues de personal temporal. També es va utilitzar el model 
d'instància general per a la presentació de sol·licituds a diferents ajudes, premis o tallers convocats per 
diferents serveis. Es va avançar en l'ús de la signatura electrònica, el porta-signatures i la seua 
integració en diferents procediments electrònics. Els treballs per presentar una nova seu electrònica 
continuen i és possible la validació del seu accés mitjançant l'ús de CL@VE. 

S’ha de destacar que les aplicacions de gestió cada vegada incorporen més funcionalitats 
d'administració electrònica, per la qual cosa s’han iniciat projectes com la presentació d'actes de 
manera digital o la nova plataforma de passarel·la electrònica. 

Sistemes d'informació i bases de dades 
Cal destacar que durant l'any 2020 es va posar en producció la nova aplicació de gestió de recursos 
bibliogràfics ÀNIMA, que ha suposat la migració de 500 MB de dades d'usuaris i usuàries i una nova 
gestió d'aprovisionament de dades al núvol. La migració de la base de dades a una nova versió en els 
tres entorns de gestió ha comportat una laboriosa tasca de reconfiguració de tots els sistemes 
d'informació. La monitorització de les bases de dades, l'optimització dels procediments d'explotació i la 
posada en marxa de noves consultes i explotació de dades per a altres serveis de la Universitat, inclòs 
el DatawareHouse institucional, han sigut tasques dutes a terme l'any 2020. 

S’ha de destacar també la migració de l’antic sistema d’informació del SEUV a la infraestructura 
institucional de base de dades a fi de millorar la seguretat i les prestacions d'aquestes solucions 
informàtiques.  
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Serveis transversals 

Centre d'atenció a usuaris i qualitat 
L'any 2020, el CAU TU es va integrar com un servei més que dóna suport a persones usuàries en 
utilitzar el XATBOT. El suport telemàtic, iniciat amb la pandèmia, va continuar la resta d'any i treballa 
per al préstec de portàtils per al PAS i l’estudiantat i dóna suport a l'avaluació en línia al conjunt dels 
centres de la Universitat. Es va elaborat el portal www.uv.es/uvonline que arreplegava les distintes 
eines TU posades a disposició del professorat per al seguiment de les classes en línia. Al seu torn, es 
va continuar 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 80% el va considerar alt o molt alt. 

Seguretat de la informació 
Els protocols d'adequació dels serveis i procediments establerts per al compliment de l'ENS van obligar 
el 2020 a la seua supervisió contínua. Es va realitzar una auditoria interna sobre la seguretat dels 
sistemes d'informació i a la primeria del s’ha posat el punt de mira en la certificació externa. El suport a 
la sonda ‘SIEM’ i la posada en producció del servei ‘EGIDA’ de REDIRIS per a la xarxa són tasques 
implantades durant l'any. 

A l'octubre de 2020, la seguretat en l'accés a la llançadora d'aplicacions es va incrementar en afegir la 
sol·licitud del NPI com a requisit d'accés. 

Gestió administrativa i contractació 
EL SIUV gestiona la contractació del programari utilitzat per a la docència de la Universitat, així com la 
contractació de les aplicacions de gestió de productes de tercers i el seu manteniment o suport al seu 
desenvolupament. També gestiona tota la contractació de les infraestructures dels dos centres de 
processament de dades, comunicacions, sistemes i equipament docent i supercomputació. 

L'any 2020 es van gestionar un total de 223 expedients menors i 30 expedients majors que són actius 
durant aquest any. En total, es van realitzar 1.589 anotacions comptables. 
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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 2020. 

Concepte Total 

Aula Virtual 

Usuaris (tots) 204.583 

Usuaris interns / externs 194.358 / 10.225 

Cursos actius 16.803 

Comunitats actives 2.468 

Aules i llocs informàtics AMB ESCRIPTORI VIRTUAL 

Aules docents, de lliure accés i biblioteques 117 

Llocs docència 3.331 

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 31.000 

Multimèdia 

Blogs actius 13.048 

Blogs de nova creació 661 

Recursos d’usuaris a Mmedia + Edumedia 59.823 

Espai usat pels recursos d’usuaris a Mmedia + Edumedia 3,3 TB 

Recursos de grups a Mmedia 45.600 

Espai usat pels recursos de grups a Mmedia 3,1 TB 

Enregistraments 50.102 

Sessions videoconferència realitzades 335.181 

Supercomputació 

Nombre d’hores de càlcul a Tirant 3 41,0 milions 

Nombre d’hores de càlcul a Lluís Vives 2 11,8 milions 

Projectes en Tirant 27 

Projectes en LV2 49 

Enquestes 

Usuaris enquestes 641 

Grups enquestes 264 

Xarxes 

TBytes transmesos cap a Internet 12.900 

TBytes rebuts d’Internet 14.980 
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Concepte Total 

Tbytes IPv6 transmesos cap a Internet 7.760 

TBytes IPv6 rebuts d’Internet 8.850 

Connexions a la xarxa sense fil 16.975.125 

Usuaris distints de la xarxa sense fil 111.200 

Màxim de clients simultanis connectats a la xarxa sense fil 22.722 

Dispositius distints connectats a la xarxa sense fil 217.239 

Dominis distints servits per Eduroam 1.732 

Punts d’accés sense fil 2.323 

Connexions a la VPN 4.169.445 

Sol·licituds d’alta o manteniment d’equips en la xarxa 3.936 

Dispositius de xarxa (routers i commutadors) 1.269 

Telèfons IP 6.005 

Nombre de regles del tallafocs tramitades 640 

Peticions de DHCP/dia 767.850 

Centre d’Atenció d’Usuaris 

Suport a l’estudiantat: nombre d’atencions 4.920 

Nombre de peticions de programari 43.435 

Nombre de tiquets gestionats 19.695 

Nombre de registres en O365 18.329 

Nombre de visitants gestor documental SIUV-Respon 61.026 

Administració de dades i sistemes informacionals 

Nombre de tiquets i atencions explotació de dades 2.498 

Nombre de APP consolidades en la BD institucional 20 

Nombre d’informes jurídics i assessorament 654 

Nombre de projectes interns en què hem participat 4097 

Percentatge infraestructura actualitzada 66% 

Administració electrònica 
Nombre de sol·licituds 300.499 

Nombre de pagaments electrònics 47.678 

Nombre de tràmits 559 

Nombre d’usuaris de Tramitem 3.094 

Missatges de la valisa electrònica 25.808 

Publicacions en el tauler d’anuncis 4.184 

Protecció de dades i Esquema Nacional de Seguretat 

Tasques creades projecte de seguretat 131 

Incidents en SATINET 947 

Incidents en SIEM 34 

224

Universitat de València



Concepte Total 

Gestió acadèmica 

Rebuts gestionats 294.608 

Actes gestionades 19.958 

Matrícules de títols propis i oficials gestionades 57.338 

Títols oficials i SET gestionats 20.737 

Convenis mobilitat gestionats 5.252 

Contractes d'estudis de mobilitat gestionats 2.148 

Alumnes incoming gestionats 3.498 

Targetes universitàries emeses 20.611 

Sol·licituds cursos SFP, SEU, SPL gestionades 30.054 

Gestió de la investigació 

Convenis registrats 1.053 

Accions finançadores registrades 1.024 

Justificacions d’accions finançadores 722 
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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 
Les diferents actuacions que es desprenen de la planificació d’objectius en l’exercici 2020 del Taller 
d’Audiovisuals de la Universitat de València es distribueixen de la manera següent, segons les àrees 
de treball. 

Laboratoris docents 
Els estudis i tallers de suport a la docència pràctica en audiovisuals han cobert la programació docent 
de: 

– 20 mòduls pràctics, organitzats en 50 grups docents, dels graus en Comunicació Audiovisual i 
en Periodisme. 

– Vuit matèries del màster oficial en Continguts i Formats Audiovisuals.  

– Suport tècnic als estudiants i estudiantes que realitzen treballs de final de grau (TFG) pràctics 
dels graus en Comunicació Audiovisual i en Periodisme a l’estudi 5. 

– Tres visites organitzades en el programa Conèixer la Universitat. 

– Les visites organitzades per La Nau Jove, que inclouen activitat pràctica de ràdio, no es van fer 
per la pandèmia. 

– Dues gravacions de ràdio de l’Associació Amics de la Nau Gran de la Universitat de València, 
perquè va arribar el confinament i es van aturar. Es van fer dos programes en línia a l’abril i al 
maig en la desescalada i tornada a la “nova normalitat”. 

Produccions audiovisuals MediaUni 
La plataforma audiovisual de la Universitat de València, MediaUni, que s’engloba dins de l’estructura 
del Taller d’Audiovisuals (TAU) de la mateixa institució, és un element fonamental dins de l’entramat de 
la política comunicativa de la nostra universitat. Des de 2008 va ser creada 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, que ha adquirit una transformació durant l’any 2020.  

Un any atípic en gran mesura per la situació generada per la transmissió de la malaltia de la Covid-19, 
i el que preveia l’article 7.1.c del Reial decret 463/2020, de 14 de març, pel qual es va declarar l’estat 
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d’alarma per a la gestió de la situació ocasionada per la Covid-19, que va afectar tant el Taller 
d’Audiovisuals, com la resta de serveis de la comunitat universitària. En aquest sentit, es va haver de 
propiciar un nou model de comunicació entre els mesos de març a juliol, i va ser el treball en línia “la 
nova normalitat”. 

La pandèmia de la Covid-19 va provocar que haguérem de reconsiderar els fluxos de treball i readaptar-
nos a un nou context en què els objectius plantejats, al principi, es van modificar en temps i se’n van 
incorporar altres de nous. 

La plataforma Mediauni uneix actualitat, continguts atemporals i l’arxiu audiovisual de la Universitat de 
València. 

Durant 2020, 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, 
La Universidad Responde: especial coronavirus. 

– S’ha començat a planificar i produir nous formats que servisquen per a donar a conèixer 
diferents activitats que es realitzen en la comunitat universitària des d’una perspectiva més 
dinàmica, transmèdia i social, tenint en compte els estudiants i els resultats de les 
investigacions desenvolupades pel personal docent de la mateixa universitat. 

– Nous formats per a donar a conèixer les experiències tant d’estudiantat, com de personal 
docent i investigador i personal d’administració i serveis en docència no presencial, així com 
per a destacar la investigació que es realitza en la universitat i posar-la en valor, especialment 
la vinculada a la crisi sanitària que vivim i analitzar la seua situació: PersonesUV, UVnoticies, 
UVdocència, UVinvestigació i UVinformació. 

– S’ha homogeneïtzat en gran mesura la imatge gràfica dels continguts universitaris i s’ha tractat 
de posar en valor el treball realitzat per cadascun dels departaments que han necessitat del 
servei que s’ha donat des de la plataforma Mediauni de servei de comunicació audiovisual de 
continguts a la comunitat universitària al complet. 

– Subtitulació dels continguts generats al llarg de l’any. Hem treballat perquè tot el contingut 
audiovisual generat a la Universitat de València estiga subtitulat d’una 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 
de periodisme, comunicació audiovisual i enginyeria multimèdia. També del màster de 
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continguts i formats audiovisuals. Aquestes van estar suspeses durant els mesos de març a 
setembre a causa de la Covid 19. 

Nombre de notícies TV: 269, de les quals, durant els mesos de març a juny se’n van fer 122. 

Nombre de programes de ràdio en podcast: 31, dels quals, durant els mesos de març a juny se’n van 
fer 5. 

Nombre de programes total incloent els apartats de sèries, educa, cultura i universitat: 98, dels quals, 
durant els mesos de març a juny se’n van fer 30. 

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 d’accessos mitjà s’estima entre 3.000 i 8.000, i s’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. 

Serveis generals 

Arxiu audiovisual 

– Digitalització d’arxius en format U-Matic, Hi8 i DV amb la seua catalogació pertinent amb 
paraules clau i sinopsi corresponents. El pas següent seria pujar aquests materials a la 
plataforma de gestió audiovisual LuxorAIO per tenir-los emmagatzemats. Digitalitzades 184 
cintes amb descripció del seu format, producció descripció, sinopsi i paraules claus. 

– Inserció contínua de continguts audiovisuals en el sistema d’arxiu ESTRUCTURE-LUXOR-AIO: 

– Sèrie divulgativa Universo Sostenible: 88 clips de vídeo. 

– Microcàpsules divulgatives La Universidad Responde (LUR): 439 clips de vídeo. 

– Treballs realitzats de classificació, digitalització, ingesta, catalogació i arxiu els materials de les 
produccions audiovisuals: 

– Entrevistes de Memòria Oral amb personalitats vinculades a l’Acadèmia Valenciana de la 
Llengua: 108 clips de vídeo. 

– Documental 40 años y un día: 68 cintes DVC-Pro HD, equivalents a 300 clips de vídeo. 

– Documental Ser Joan Fuster: amb un total de 88 cintes DVC-Pro HD, equivalents a 131 clips 
de vídeo. 

Projectes i convenis  

– Producció i realització de tres programes televisius de 30 minuts per a la sèrie de l’ATEI Manos 
a la obra sobre mestres artesans: 

 Pedra en sec 
 Pilota de vaqueta 
 Falles 

– Producció, gravació i postproducció del programa televisiu de 30 minuts Vidas&Bebidas: vins 
espumosos 

– Producció, gravació i postproducció de dotze capítols de la tercera temporada de la sèrie 
Universo sostenible amb Botó Roig i Podcast. Sèrie divulgativa de la CRUE per a l’Aventura 
del saber-TVE. Conveni amb la CRUE: 

 Capítol 1. DESENVOLUPAMENT SOSTENIBLE 
 Capítol 2. INTEL·LIGÈNCIA  
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 Capítol 3. FEMINISME
 Capítol 4. ENGINYERIA BIOMÈDICA
 Capítol 5. RECICLATGE
 Capítol 6. NUTRICIÓ:
 Capítol 7. MICROPLÀSTICS
 Capítol 8. XARXES SOCIALS
 Capítol 9. FAUNA
 Capítol 10. MÚSICA
 Capítol 11: CORONAVIRUS_01
 Capítol 12: CORONAVIRUS_02

– Producció, gravació i postproducció de la sèrie DOCUFÒRUM de 3 reportatges de 20 minuts i 
9 microcàpsules per a xarxes socials:

 40 anys d’ajuntaments democràtics a la Comunitat Valenciana.
 El despoblament a la Comunitat Valenciana.
 Innovació tecnològica a la Comunitat Valenciana.
 Territori valencià i clima.

– Activitats especials vinculades especial COVID:
Producció i realització de 22 microcàpsules audiovisuals de 90 segons per a la sèrie de la CRUE 
La Universidad Responde:

 1-2-3 - Sergi Maicas (Departament de Microbiologia i Ecologia-UV).
 4 - Joaquim Segalés (Departament de Sanitat i Anatomia Animals-UAB).
 5 - Elena Sánchez (Investigadora Centre de Tecnologies Físiques-UPV).
 6 - Jacob Lorenzo (director de l’Institut de Malalties Tropicals i Salut Pública de Canàries-

ULL).
 7 - Daniel Tarrazó (Departament de Física Aplicada-UPV).
 8-9 - Fernando González Candelas (catedràtic de Genètica-UV).
 10-11 - José María Martín Moreno (catedràtic de Medicina Preventiva i Salut Pública-

UV).
 12-13-14-15 - Ildefons Hernández, professor de la *UMH i exdirector general de Salut 

Pública del Ministeri de Sanitat i Política Social.
 16 - Águeda Gómez Suárez (professora titular de Sociologia, Universidade de Vigo: “Per 

què és important incorporar la perspectiva de gènere en les recerques sobre la 
*COVID-19?”.

 17 - Coral del Río - Catedràtica d’Economia Aplicada, Facultat d’Econòmiques i 
Empresarials. Univesidade de Vigo COVID-19: “Incrementant les desigualtats 
econòmiques?”.

 18 - Alberto Vaquero García (Professor del Departament d’Economia Aplicada. Grup 
GEN de recerca, Universidade de Vigo: “Actuacions públiques en matèria econòmica per 
a combatre els efectes de la COVID-19”.

 19 - Javier Saiz, director del Centre de Recerca i Innovació en Bioenginyeria (Ci2B) de 
la UPV.

 20 - Rosina Gironès, catedràtica de Microbiologia i degana de la Facultat de Biologia de 
la Universitat de Barcelona.

 21 - Begoña Casas, professora del departament d’Economia i Empresa de la Universitat 
Europea).

 22 - Josep Maria Meda (Universitat de Barcelona).

– Producció i realització de les Jornades TvMorfosis-CONTD amb ATEI i el Canal 44 de Mèxic. 
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– Producció, gravació i postproducció de la sèrie documental Xafant terra. Consisteix en dos 
documentals de 60 minuts sobre el despoblament a terres valencianes. Descobreix una ruralitat 
diferent, allunyada de la idea tòpica del poble abandonat a la gent gran que alhora esdevé 
paradís de cap de setmana per a l’oci d’urbanites. I ho fa mostrant 2 perfils (en dos capítols) de 
persones brillants, de diferents comarques i generacions, amb plantejaments de vida molt 
diversos, però que tenen en comú, d’una banda, la ruptura amb aquesta imatge carrinclona 
que històricament ens han transmès els mitjans de comunicació i, d’una altra, la personificació 
d’un món rural molt atractiu i suggeridor: 

1. EDEN. Eden Gonell és un adolescent que des de ben menut va decidir viure amb el seu 
pare a Xodos, un poble muntanyenc de 50 habitants al peu del Penyagolosa. Allà ha 
crescut amb una llibertat i una estima pels animals i el medi natural insospitades a les 
ciutats. La solitud de sentir-se l’últim xiquet del poble l’ha portat a buscar l’entreteniment 
en la seua gran passió: la ramaderia. Un ramat de cabres que cuida amb devoció i que 
ha despertat en ell una vocació de perspectiva incerta, perquè ara, amb 16, tot just 
acabats els estudis de secundària, Eden s’adona amb frustració que totes les inèrcies 
s’uneixen per expulsar-lo fora del poble, on no hi ha oportunitats per a construir un futur. 
Com una mena d’epíleg de l’èxode rural d’aquest país, l’últim xiquet de Xodos reivindica 
una forma de vida en perill d’extinció. 

2. PACO. Als 88 anys, Paco Calatayud fa una revisió d’una vida dedicada a seguir l’esperit 
dels primers repobladors del seu poble, Moixent, que des del segle XIV s’han dedicat a 
explotar els potencials de la terra amb el conreu de la vinya, els cereals, l’olivera i 
l’ametller, perquè mai no hi faltara la feina. Durant més de set dècades, Paco i la seua 
família han posat en marxa tot un seguit de projectes empresarials que han donat treball 
a generacions de moixentins. Junt amb altres emprenedors dels poble, ha fet possible 
que Moixent guanyara habitants en una època que ha condemnat a la despoblació 
moltes comarques del món rural. Amb una estima reverencial per les coses ben fetes del 
passat, el gran patriarca encara elucubra noves formes de recuperar els tresors amagats 
de la terra per continuar generant riquesa. 

Convenis 

– Conveni amb la productora Troppemedia per a sonoritzar el documental La palabra maldita. 

– Conveni amb l’Acadèmia Valenciana de la Llengua per a finalitzar les gravacions 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 Fundació Juan Negrín per al muntatge i postproducció del 
documental de 50 minuts sobre Memòria democràtica 

Serveis Audiovisuals Universitaris 
Durant el 2020, l’activitat desenvolupada als Serveis Audiovisuals Universitaris ha estat condicionada 
pels efectes de la COVID19, per la qual cosa les activitats institucionals, protocol·làries i universitàries 
presencials han sigut molt reduïdes: no s’ha signat cap conveni, ni s’ha fet cap acte de graduació, ni 
lliuraments de diplomes, ni reconeixements, de tal manera que la immensa majoria d’esdeveniments 
han sigut en línia, gravacions o transmissions en streaming. Aquest és el motiu pel qual hem hagut de 
canviar els indicadors de les nostres tasques quotidianes. 
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Magnituds destacades de la gestió ordinària 

En la taula següent figuren una sèrie d’indicadors que mostren les magnituds més destacades de la 
Unitat durant 2020. 

Concepte Total 
Transmissions de jornades i congressos 12 
Projectes audiovisuals vigents mitjançant conveni signat 
amb entitats externes 3 

Nombre d’altres projectes audiovisuals 3 

Nombre de produccions videogràfiques  57 

Nombre de sonoritzacions 133 

Arxius digitalitzats 1.250 

Lloguer d’equips audiovisuals  6 

Gravacions de conferències i debats 8 

Videoconferències amb streaming en altres plataformes 21 

Gravacions d’actes culturals amb realització multicàmera 21 

Documentals  4 

Vídeos promocionals 5 

Transmissions d’actes institucionals 6 

Transmissions amb streaming amb unitat mòbil multicàmera 20 

Realitzacions de Plató 2 
Ingestes de continguts SAU codificats i catalogats en les plataformes 
LUXOR/MediaUni 73 

Locucions d’àudio 9 

Ingesta de vídeos i emissions al canal YOUTUBE1 114 

Transmissions de l’Escola Europea de Pensament Lluís Vives (EEPLV) 13 

Transmissions de teatre en línia 4 

Gravacions d’actes culturals a l’Aula Magna i Paranimf de La Nau 37 
Gravació i muntatge de vídeos de promoció per a les exposicions de La 
Nau 8 

Entrevistes de personatges rellevants que visiten o participen en els actes 
culturals de la UV 48 

Players de reproducció 67 

Players de reproducció amb disseny propi 41 

MediaUni (TV i ràdio de la Universitat de València)  
Nombre de notícies TV 269 

Nombre de programes de ràdio en podcast 31 

Nombre de programes total, incloses sèries, entrevistes i expos 98 

1 Va ser durant el període de confinament per la COVID 19. 
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3.5
Les polítiques de 
la Universitat de 
València
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3.5.1.
Internacionalit-
zació i cooperació

1. Servei de Relacions Internacionals i Cooperació
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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, fomentant 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 important entrebanc per a les 
polítiques d’internacionalització en 2020. 

Principals resultats de la gestió ordinària 
El Servei de Relacions Internacionals i Cooperació de la Universitat de València és la unitat 
encarregada de donar suport a les polítiques d’internacionalització de la institució. Una tasca 
estratègica per a una universitat del segle XXI. A aquest efecte, el Servei es divideix funcionalment en 
tres grans branques: programes de mobilitat, internacionalització i cooperació al desenvolupament. 

La mobilitat dels estudiants i estudiantes, 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 a escala 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 la selecció de l’alumnat per a les estades 
internacionals i l’acolliment de l’alumnat estranger.  

En l’àmbit de 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, la realització 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 a aconseguir una major visibilitat i reputació internacional. 
D’una banda, s’ha consolidat la presència en algunes de les xarxes d’universitats més prestigioses a 
escala internacional, com la Utrecht Network, el Grupo Tordesillas, el Grupo Compostela de 
Universidades o la Silk Road University Network, o el consorci del Real Colegio Complutense a Harvard. 
D’altra banda, se signen convenis de col·laboració amb altres universitats estrangeres per tal d’enfortir 
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les relacions internacionals. La Universitat de València reforça la seua vessant internacional amb el 
Centre Rus de la Universitat de València. 

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 
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.  

La pandèmia de la COVID-19, sorgida al mes de març de 2020, ha suposat un important obstacle per 
a totes les activitats del Servei. Cal tenir en compte que la mobilitat internacional s’ha vist greument 
perjudicada per les restriccions de viatges. Així mateix, s’han paralitzat bona part de les activitats en 
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 una bona part de les 
seues activitats, tal com es detalla en aquest informe. 

Un altre entrebanc d’importància ha estat l’eixida del Regne Unit de la Unió Europea i, en conseqüència, 
del programa Erasmus. Un fet molt negatiu per a les mobilitats 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’estudiantat  

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 i estudiantes. Ara aglutina tant la mobilitat de professorat, personal 
investigador i personal d’administració, com projectes innovadors en l’àmbit de l’educació, la formació, 
el voluntariat o els esports. La Unió Europea ha concedit en 2020 la Carta Erasmus a la Universitat de 
València per al període 2021-27, i això permetrà que la institució puga participar en totes les accions 
del programa Erasmus per al futur marc financer plurianual.  

Erasmus estudis 
Gràcies a aquest programa, més de 50.000 estudiants i estudiantes (incloent-hi estudiants entrants i 
ixents de la Universitat de València) han participat en el programa des que es va iniciar fa 34 anys.  

És la modalitat que té més tradició. En el curs 2019-2020, 1.646 estudiants i estudiantes matriculats en 
els graus i els màsters de la Universitat de València van fer una estada acadèmica en una altra 
universitat europea, alhora que es reberen 2.310 estudiants i estudiantes 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 pressupost. L’import total de les ajudes que rep la Universitat 
de València per a pagar les beques dels participants en el programa Erasmus al curs 2019-20 ha estat 
el que es mostra en la taula següent. 

Fons gestionats Import 

Fons de la Unió Europea rebuts per la Universitat  3.727.188 € 

Fons propis de la Universitat de València 700.000 € 

Beques Generalitat Valenciana 287.325 € 

Beques Erasmus Santander 79.700 € 
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El programa Erasmus estudis no només està adreçat a l’estudiantat de grau. La Universitat de València 
convoca un programa específic per a alumnat de màster. Els països amb major nombre de mobilitats 
entrants han 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. En el curs 2019-2020 el programa ha disposat d’un 
pressupost de 323.990 euros, amb 43 mobilitats d’alumnat i 50 de personal PAS i PDI. Les universitats 
sòcies del programa són dels països següents: Armènia, Bòsnia, Etiòpia, Israel, Kazakhstan, el Marroc, 
Rússia, Tunísia, Ucraïna i la Xina.  

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 124 alumnes de grau, màster i 
doctorat han aconseguit gaudir d’una beca Erasmus pràctiques. 

Erasmus amb necessitats especials  
La Universitat de València ha donat més de 500 ajudes econòmiques addicionals als estudiants i 
estudiantes amb situacions econòmiques desfavorables. També s’ha enviat 11 estudiants i estudiantes 
amb discapacitat a fer estades de mobilitat Erasmus, amb una dotació econòmica de 42.952 euros. 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 2019-2020, aprofitant l’extensa oferta que té la Universitat de València quant 
a convenis de mobilitat SICUE amb altres universitats espanyoles, 125 estudiants de la Universitat de 
València han fet una estada del SICUE, mentre que es van rebre 226 estudiants d’altres universitats 
espanyoles. 

Programa internacional  
Dins del programa internacional, s’ofereix a l’estudiantat 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 oferta elevada de places en més de 100 universitats de països 
com els Estats Units, el Canadà, Rússia, l’Amèrica Llatina, el Japó, la Xina, Corea, Vietnam o Austràlia. 
El curs 2019-2020 es van enviar 143 estudiants i estudiantes, mentre que se’n van rebre 255. L’estada 
de l’estudiantat enviat es va finançar mitjançant els fons que indica la taula següent. El Brasil, els Estats 
Units i Mèxic han estat els països amb major mobilitat entrant; mentre que els Estats Units, Mèxic i 
l’Argentina són els països amb major mobilitat ixent. 

Fons  Import 

Beques Santander 200.000 € 

Pressupost de la UV 250.000 € 
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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 estudiantat  
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. 

Les beques especials per a estudiantat 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, que es va signar a la darreria dels anys 70.  

La Universitat també participa en el programa de pràctiques professionals Pan-European Seal, en què 
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 a 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 2020 hi van participar 
79 professors, amb un finançament pròxim als 100.000 euros procedents del pressupost de la 
Universitat de València. 

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, 
i fomentar així la “internacionalització a casa”. En el curs 2019-2020, hi van participar 97 professors, 
amb un finançament adjudicat de 103.695 euros procedents del pressupost de la Unió Europea. 

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. 
Això permet compartir experiències amb el personal d’altres universitats europees. En el curs 2019-
2020, la Unió Europea va finançar setze estades a la Universitat de València. 

Tal com ocorre en les mobilitats docents, el personal d’administració i serveis també pot gaudir d’una 
estada a un país no europeu dins de la convocatòria d’ajudes Erasmus per a mobilitat internacional.  
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Internacionalització 

Projecte d’universitats europees “FORTHEM” 
La fita més important per al Servei és l’execució del 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 2020, el Ministeri d’Universitats ha 
concedit un pressupost addicional a la nostra institució per un import de 223.660,74 euros.  

Vinculat a la universitat europea FORTHEM, ha nascut el projecte FIT FORTHEM (Fostering 
Institutional Transformation of R&I Policies in European Universities), que ha estat subvencionat pel 
programa Horizon 2020 amb un import global de 2 milions d’euros per a les 7 universitats del consorci 
FORTHEM. La Universitat de València participa en aquesta iniciativa per 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. Al 2020 se’n varen signar 20; també se signaren 
138 convenis de mobilitat dins del programa Erasmus, 26 convenis en el programa SICUE i 13 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. L’any 2020 es van impartir 4 cursos, en què van participar 49 estudiants.  

Projectes institucionals en l’àmbit internacional 
En 2020 van continuar les activitats del Centre Rus de la Universitat de València; el segon d’una 
universitat espanyola, amb l’objectiu d’augmentar els contactes i intercanvis culturals, educatius i 
científics amb la Federació Russa gràcies a una àmplia oferta formativa.  

També s’ha col·laborat en el programa de beques internacionals que ofereix el Real Colegio 
Complutense de Harvard a investigadors, professors i estudiants de la Universitat.  

Permisos d’estudis 
Els estudiants i estudiantes 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. 
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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 du a terme 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. El 2020 la Unió Europea va concedir 18 
projectes europeus, en sis dels quals actua com a coordinadora. La dotació econòmica que rep la 
Universitat de València pels 17 projectes, incloent FORTHEM, és de 1.553.191 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 una actora reconeguda 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 2019-2020, un total de 166 
estudiants i estudiantes van poder gaudir d’aquestes beques, amb un import total de 651.551 euros.  

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 2020 la Universitat també ha estat beneficiària d’un projecte de 100.000 euros de la 
Generalitat Valenciana per al foment del 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 a l’àmbit universitari. 
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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 al llarg de 2020. 

Concepte Dones Homes Total 
Programes internacionals de mobilitat    

Alumnes rebuts Erasmus 1.662 648 2.310 

Alumnes enviats Erasmus 1.107 539 1.646 

Alumnes rebuts programa internacional 178 77 255 

Alumnes enviats programa internacional  90 53 143 

Altres programes de mobilitat    

Alumnes enviats Erasmus pràctiques 75  49 124 

Erasmus PDI 47 50 97 

Erasmus PAS 10 6 16 

Estades de PDI a càrrec de convenis 29 50 79 

Beques completes de cooperació (programa 0,7)  

Beneficiaris 119 47 166 

Projectes de cooperació     

Import (€)    130.000 

Pressupost destinat a beques de cooperació    

Import (€)    651.551 

Programa SICUE    

Alumnes rebuts  176 50 226 

Alumnes enviats  94 31 125 

Finançament projectes europeus d’ensenyament    

Import (€)   1.553.191 
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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 en l’ensenyament, en la investigació i en els 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 2020, 29 màsters oficials han conclòs positivament aquest procés. La Universitat de 
València ha rebut en aquest període la visita d’un total de 9 comitès d’avaluació externa (CEE), d’elles 
6 varen ser presencials i 3 han sigut virtuals degut a la pandèmia. 

Durant el mes de novembre, 4 títols de màster han presentat l’informe d’autoavaluació a la AVAP, i les 
visites dels CEE són el primer trimestre del 2021. 

En tot aquest procés, la UQ dóna 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, 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 tant presencials com 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 la redacció de les al·legacions 
corresponents als informes provisionals rebuts. 

D’altra banda, s’ha continuat la implantació d’enquestes, documents i models d’evidències dels 
procediments que s’han activat en l’eina informàtica del sistema d’assegurament de la qualitat. Un dels 
elements clau és l'establiment dels indicadors i d'un sistema d'enquestes per a recollir el grau de 
satisfacció dels diferents grups d’interès (estudiantat, professorat, egressats/ades, personal 
d'administració i serveis...), elements que també han estat objecte d'atenció prioritària per la UQ. Amb 
aquesta finalitat, s'han dut a terme enquestes en línia fent ús de diferents eines informàtiques, com ara 
l'Aula Virtual o el LimeSurvey. 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 SGIQ 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 en fa referència al seguiment i 
l'acreditació. 
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Sistema d’assegurament intern de la qualitat 
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 sistema de 
garantia de la qualitat, 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 s'ha hagut d'ajornar fins al 2021. Al primer 
trimestre de 2020, la UQ va fer reunions amb els Comitès de Qualitat dels 18 centres de la universitat 
per tal d'explicar les línies directrius del SAIQ. Al llarg de 2020 s'ha treballat també en l'adaptació de la 
plataforma informàtica de gestió a les noves característiques dels procediments del SAIQ. 

A l’any 2020, es van aprovar els següents manuals de qualitat adaptats al nou SAIQ: 

– Manual de Qualitat de la Facultat de Ciències Biològiques 

– Manual de Qualitat de la Facultat de Filologia, Traducció i Comunicació 

– Manual de Qualitat de la Facultat de Física 

Avaluació dels programes de doctorat 
Durant aquest any, des de la Unitat de Qualitat s’ha seguit col·laborant amb les Comissions del 
Programes de Doctorat en la millora dels títols, desenvolupant les enquestes de satisfacció del 
estudiantat, professorat i PAS. 

Per altra banda, també s’ha dissenyat e implementat l’enquesta de satisfacció dels doctorands quan 
fan efectiu el dipòsit del títol, en col·laboració amb l’Escola de Doctorat. 

A finals d’aquest any s’ha començat a treballar en la preparació de la documentació de la renovació de 
la acreditació dels programes de doctorat que es van agafar a la moratòria de aplaçament d’aquest 
procés. 

Segells internacionals de qualitat 
En el curs 2020, la UQ ha continuat ajudant a 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). 

Avaluació de la docència del professorat 
En els títols de grau i màster oficial s’ha avaluat tota 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. Per al curs 2019-2020 s’han 
hagut d’adaptar els qüestionaris com a conseqüència dels canvis metodològics provocats per les 
circumstàncies sanitàries. 

Durant 2020 s’ha dissenyat i engegat un nou servei web que permet al professorat consultar els 
informes de les seues avaluacions dels últims 11 cursos. 
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Cal destacar també que la UQ ha emès un total de 310 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). Com a novetat, en 2020 s’ha 
passat a la versió electrònica dels certificats. 

Per acabar, s'ha de subratllar que al curs 2019-2020 s'ha iniciat 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 2020 s'han iniciat dues convocatòries, una al gener, 
corresponent al curs 2019-20, en la qual s'han avaluat un total de 595 professors i professores. Donada 
la vinculació del programa amb el reconeixement dels quinquennis, i per tal de fer coincidir les dates 
de resolució del DOCENTIA amb les dels quinquennis, la convocatòria del curs 2020-21 s'ha avançat 
a octubre de 2020, per la qual cosa eixe any s'han fet dues convocatòries. En la d'octubre de 2020, que 
es resoldrà durant el primer semestre de 2021, han participat 739 professors i professores. A més, la 
resta de professorat ha pogut realitzar la seua memòria anual. Durant l'any 2020, s'han continuat 
desenvolupant millores en el disseny de l'eina informàtica que hi dóna suport, engegant-se una nova 
versió renovada de SysDocentia. 

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. 

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.  

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 Ocupacoó, 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, s’ha dissenyat per a aquest 
servei una base de dades única que integra totes les anualitats i cursos acadèmics, havent-se d’adaptar 
gran part de les dades a un nou entorn, MariaDB.  

S’ha seguit treballat 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.  

També s’ha donat suport tècnic sobre l’aplicació LimeSurvey a diferents serveis i grups d’investigació. 

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 2020 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). 
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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. 

Concepte Total 
Titulacions de màster presentades a l’Agència Valenciana d’Avaluació i 
Prospectiva (AVAP) per a la seua acreditació (sense informe definitiu) 4 

Titulacions de màster amb informe de renovació d’acreditació FAVORABLE 29 

En la taula següent figuren les dades més rellevants referides a les enquestes gestionades per la UQ i 
integrades en el SGIQ dels títols (enquestes realitzades, informes elaborats...): 

Enquesta Enquestes 
processades  Informes emesos  

Enquesta d’avaluació de la 
docència 

178.843 enquestes 
13.272 grups avaluats 

4.486 informes individuals 
150 informes per titulació 
84 informes departamentals 

Grau 

estudiants/es 1r 2.335 
 

68 informes per titulació 
18 informes de centre 
1 informe per curs acadèmic 

estudiants/es 3r 1.870 
 

66 informes per titulació 
18 informes de centre 

professorat 2.495 
 

66 informe per titulació 
18 informes de centre 
1 informe per curs acadèmic 
(enquesta biennal) 

graduats/ades 1.205 
 

64 informes per titulació 
18 informes de centre 
1 informe per curs de 
finalització 

Màster 

estudiants/es 
intermèdia 138 

10 
+4 d’itineraris (realment per 
universitat de procedència) 

estudiants/es final 1.764 

97 informes per titulació + 28 
d’itineraris 
19 informes de centre 
1 informe per curs acadèmic 

professorat 1.627 

102 informes per titulació 
19 informes de centre 
1 informe per curs acadèmic 
(enquesta biennal) 

graduats/ades 904 

81 informes per titulació i  
Curs de finalització 
19 informes de centre 
1 informe per curs de 
finalització 

Doctorat 
estudiants/es 575 50 informes per programa 

professorat 970 53 informes per programa 
(enquesta biennal) 

PAS 
satisfacció del 
PAS amb els títols 
que gestiona 

272 

20 informes de centre 
32 informes per centre i tipus 
de vinculació 
1 informe per curs acadèmic 
 (enquesta biennal) 
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5 

 

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) 11.748 378 

Títols propis   

a distància/en línia 869 81 

presencial final 142 16 
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3.5.3.
Comunicació i 
imatge social

1. Gabinet de Premsa
2. Unitat Web i Màrqueting
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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 estudiants i professors 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, 
treballadors i treballadores d’administració i serveis, responsables dels 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 164 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 la part informativa de la pàgina web de la 
institució i mantenen 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 ser consultats pels mitjans o, fins i tot, per participar en programes de ràdio o televisió. 

El Gabinet, finalment, coordina el servei d’enviament massiu de correus electrònics (llista zero), amb 
informació institucional, per a tota la comunitat universitària. 

Dades de les activitats principals i millores introduïdes 
l’any 2020 

Al llarg de l’any 2020, el Gabinet de Premsa ha publicat en el web un total de 1.000 notes de premsa, 
de les quals 538 han estat trameses als mitjans de comunicació mitjançant 164 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 1.000 
Nombre de mitjans de comunicació als quals es trameten  
les notes de premsa 164 
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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, i 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, 
procurant 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 de 2020 i marcat pel context pandèmic, en l’àmbit de la comunicació de la UV es va evidenciar 
la necessitat d’una “finestreta única en línia síncrona” informativa per a tota la Universitat de València. 
Aquesta necessitat derivava de la conjuntura de confinament i la important pressió que s’estava 
experimentant en termes de consulta, moltes vegades reiterades, i per l’evidència de la necessitat de 
les persones de formular dubtes i expressar necessitats d’una manera personal i síncrona, davant la 
impossibilitat de recórrer a una via presencial. 

Per donar resposta a aquesta necessitat, el 16 de març de 2020 la Unitat Web i Màrqueting inicia el 
projecte de desenvolupament d’una eina de caràcter conversacional, de tipus xat, amb un doble 
vessant: automatitzat (xat Bot) i personal (xat in Live). L’objectiu principal d’aquest projecte era generar 
un canal de comunicació síncron per a l’atenció dels estudiants, futurs estudiants i titulats. Es tractava 
d’un canal d’atenció unificat, que resultara eficaç i eficient tant en la resolució de les demandes com en 
la gestió i organització dels equips de treball de la UV implicats. 

D’aquesta manera, l’aplicació XatUV que es va desenvolupar combina la intel·ligència artificial i el treball 
col·laboratiu de les persones dels serveis de la UV vinculats amb l’atenció a usuaris de les àrees 
següents: graus, màsters, doctorats, suport informàtic, Erasmus + programes internacionals, 
biblioteques, pràctiques, ocupació, emprenedoria i esports. 

Els usuaris accedeixen a aquest servei d’atenció mitjançant una icona flotant en els diferents webs 
corporatius de la UV, en els quals es dóna suport, trien el tema sobre el qual plantegen els dubtes i són 
atesos per un bot especialitzat en aquesta àrea. Els usuaris poden resoldre d’aquesta manera els seus 
dubtes. En cas de necessitar ajuda addicional, si ho desitgen, en aquest mateix moment poden sol·licitar 
l’atenció d’un/a agent en línia d’aquesta àrea. En aquest projecte participen les estructures següents 
de la UV: Servei d’Estudiants, SEDI, Escola de Doctorat, Servei d’Informàtica, Servei de Relacions 
Internacionals i Cooperació, Servei de Biblioteques i Documentació, Unitat d’Emprenedoria, 
UVocupació, Servei d’Esports i Departament de Pràctiques en Empreses d’ADEIT. 

El servei de bot està actiu 24/7 i l’horari d’atenció d’agents en línia és de dilluns a divendres de 9-14h i 
de dilluns a dijous de 16-18h. 

En el marc d’una estratègia comunicativa omnicanal a la UV, la Unitat Web i Màrqueting ha 
desenvolupat una aplicació pròpia de newsletter per a possibilitar a les diferents estructures de la UV 
un sistema de comunicació modern, eficaç, que redueix els enviaments massius i constants als nostres 
usuaris i usuàries, els quals generen habitualment experiències poc positives. Alhora, aquesta aplicació 
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–anomenada NewsletterUV– ens possibilita analitzar la traçabilitat dels nostres enviaments per 
reorientar aquesta tàctica i assolir els nostres objectius amb més èxit. 

En aquest mateix context, al començament de 2020 la Unitat Web i Màrqueting (UWM) va desenvolupar 
un sistema de l’atenció de persones usuàries de tipus ticketing, amb l’objecte de derivar l’atenció 
individualitzada per correu electrònic a un sistema d’atenció a usuaris i usuàries per equips de suport, 
amb agents especialitzats i interconnectats entre si mitjançant fluxos de treball.  

D’aquesta manera, s’aconsegueix optimitzar, d’una banda, l’atenció a persones usuàries i, de l’altra, el 
capital humà i recursos econòmics dedicats als sistemes de suport en línia asíncrons.  

El sistema de ticketing es va desenvolupar inicialment com a sistema de suport per a la mateixa Unitat 
Web i Màrqueting. Davant els excel·lents resultats, la UWM va desenvolupar aquest mateix sistema per 
al gabinet de la Rectora. 

La disponibilitat d’aquesta eina va ser crítica en determinats moments de 2020, quan va ser necessària 
l’atenció de milers de peticions vinculades amb temes de COVID. 

El programari que s’ha fet servir per a aquesta eina de ticketing és llicenciat. Per les característiques 
poc adaptatives d’aquesta eina a les necessitats d’atenció a usuaris i usuàries de la UV i pel seu sistema 
de llicenciament excessivament rígid i costós econòmicament per a fer-lo extensiu a altres estructures 
de la UV, la UWM desenvoluparà en 2021 un sistema propi de ticketing que substituirà els anteriors 
sistemes de suport i permetrà la seua aplicabilitat a qualsevol necessitat existent d’aquest tipus a la 
Universitat de València 

L’any 2020, la UWM va atendre 2.069 peticions 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. 

Aquestes tres eines, XatUV, NewsletterUV i TiquetingUV, són també iniciatives pròpies de la marca 
institucional UVinformació. 

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, vertebrant 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. 

Al llarg de 2020, la UWM ha donat també 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 amb vista a 
l’acreditació i el seguiment de títols oficials.  

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 permetrà 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 facilite la seua immediata identificació 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 reglament esmentat; i finalment, en el suport gràfic per a les 
capçaleres i els logos d’aquests perfils. Al final de 2020, hi havia validats 251 perfils: 79 de Facebook, 
80 de Twitter, 30 de Youtube, 35 d’Instagram, 2 de Pinterest, 3 de Flikr, 3 de Whatssap, 2 de Telegram 
2 de Slideshare i 15 de Linkedin. +Info: http://links.uv.es/M17cllk 

Al llarg del 2020, dins dels 556 portals web corporatius UV que la UWM administra, s’ha actualitzat i 
evolucionat la interfície i l’estructura de molts i variats webs UV: doctorats, graus, centres, 
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departaments, instituts, ERI, serveis, càtedres, webs temàtics. Aquestes noves interfícies s’ajusten a 
les tendències actuals en web i incrementen l’amabilitat i milloren l’experiència de les persones usuàries 
gràcies a la millora de la usabilitat web.  

L’any 2020, la UWM ha implementat 54 noves funcionalitats en el gestor de continguts web UV per 
millorar la comunicació de les entitats UV que publiquen el seu web corporatiu amb aquest gestor de 
continguts. Així mateix, s’ha realitzat la instal·lació d’un gestor documental complementari del gestor de 
continguts web: Web Center Content. 

Així mateix, s’ha donat suport específic: al Servei d’Estudiants, per a l’optimització i 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; als diferents serveis i òrgans de govern, per al manteniment i l’optimització de la base 
de dades normatives UV (reglamentacions pròpies i externes); al Gabinet de la Rectora, per a la difusió 
i inscripció dels premis, reconeixements i distincions (honoris causa i medalla de la UV) institucionals 
de la UV; a la Facultat de Física amb el portal d’Experimenta i amb el microlloc de Fisicademo.  

La UWM va fer una evolució de marca i un redisseny gràfic i d’identitat del Servei de Biblioteques i 
Documentació i del Servei d’Esports. 

Una de les tasques que va tenir un impacte més fort en la dedicació de la UWM va ser amb la migració 
de tots el portals web de la Fundació General, una tasca que es va desenvolupar al llarg de 8 mesos i 
que ha permès integrar els fluxos comunicatius de la FG en els de la Universitat de València, i ha 
procurat noves sinèrgies en àrees pròximes o relacionades entre les dues entitats. 

Durant el confinament, la UWM va elaborar el portal informatiu de la UV sobre COVID-19 i de totes les 
implementacions web i flyers sobre la docència en línia. 

Al gener de 2020, i d’acord amb el Reial decret 1112/2018, de 7 de setembre, sobre accessibilitat dels 
llocs web i aplicacions per a dispositius mòbils del sector públic, la Unitat Web i Màrqueting de la UV 
va ser nomenada la unitat responsable d’accessibilitat (URA) de la Universitat de València. 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. 

Un altre dels esforços més rellevants de l’any 2020 determinat per les limitacions del confinament i que 
requerien una estratègia especial van ser les campanyes de promoció de graus i màsters universitaris 
2020-2021. Dins d’una estratègia de millora de la nostra capacitat d’atracció, es desenvoluparen un 
conjunt de pàgines d’aterratge (landing pages) amb formats gràfics i multimèdia per a visibilitzar d’una 
manera atractiva els nostres públics objectius: oferta de graus, PAU, preinscripció de graus, matrícula 
de graus, oferta de màsters, preinscripció de màsters i matrícula de màsters. 

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. L’any 2020 
s’han publicat 589 esdeveniments, una quantitat notablement inferior a l’any anterior a causa del 
confinament i la reducció dràstica d’esdeveniments públics. +Info: 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 
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 539.250 paraules en 
llengua anglesa. 

La UWM gestiona i administra el perfil de la UV en la xarxa social Linkedin. S’han aconseguit 14.802 
nous seguidors. Al final de 2020, la UV tenia 130.726 seguidors. És, per tant, la xarxa social de la UV 
amb més seguidors. +Info: http://links.uv.es/Xb9Iwn6  

Un equip de treball de la UWM centra la seua activitat en el suport a la comunicació institucional del 
gabinet de la Rectora, assistint als diferents actes, realitzant la cobertura dels esdeveniments en 
fotografia i vídeo, preparant el material per a la seua publicació i difusió en el web corporatiu i mitjançant 
les diferents xarxes socials de la Universitat de València.  
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A més a més, també es va donar suport d’identitat, gràfica i visual a les diferents entitats i serveis de la 
institució que ho van requerir, per contribuir a una homogeneïtzació dels productes gràfics emprats, 
millorar l’eficàcia de les iniciatives i la percepció i receptivitat de les polítiques institucionals en els 
nostres públics objectiu. 

Arribat l’estat d’alarma el treball de suport gràfic i visual va descendir notablement i les necessitats de 
cobertura presencial d’actes van desaparèixer. En aquest període les tasques es van centrar en 
l’apartat audiovisual. En col·laboració amb el Taller d’Audiovisuals es va contribuir a la producció dels 
productes audiovisuals UVnotícies, personesUV, UVinvestigació, UVinformació permetent a la institució 
continuar amb la difusió i visibilització de la seua activitat docent, investigadora i cultural.  

La tornada a l’activitat presencial va propiciar l’augment de la demanda de necessitats de suport 
d’imatge i disseny, tant en la generació de noves marques vinculades a la Universitat de València com 
en la generació de material per a la difusió de les diverses activitats organitzades pels serveis i entitats.  

En aquest període cal destacar la substitució del pregoner anterior pel mailing Uvinformació a partir de 
l’eina NewsletterUV comentada anteriorment, un producte informatiu que ofereix a la comunitat 
universitària la informació més rellevant de la institució en un format més visual, estandarditzat i atractiu 
que afavoreix la difusió i recepció de les polítiques institucionals.  

El darrer trimestre del 2020 la UWM va assumir completament la gestió de les xarxes socials Facebook, 
Twitter i Instagram de la Universitat, així com de les seccions de destacats de la pàgina principal de la 
UV i del Rectorat, que juntament amb la coordinació i el suport del gabinet de la Rectora ha permès 
donar visibilitat a les activitats científiques, institucionals, investigadores i culturals de la Universitat de 
València. 

En 2020, quant a senyalística corporativa UV, s’ha iniciat 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 infraestructures respectives. Es tracta d’un pla coordinat pel 
Vicerectorat d’Economia i Infraestructures, la Vicegerència de Coordinació Econòmica i de Serveis i la 
Direcció de Màrqueting i Comunicació Institucional.  

Aquest pla s’ha iniciat amb el disseny i la implementació de la retolació d’accessos del campus dels 
Tarongers, horaris i tòtems: 

− Projecte Wayfinding UV al campus dels Tarongers: 
https://www.uv.es/marquetinguv/privat/wt.pdf 

− Reportatge fotogràfic amb tots els accessos: 
https://photos.app.goo.gl/PEZMmMV85TNYZGyZ9 

− Plànol interactiu amb la geolocalització exacta de cadascun dels taulers informatius d’accés: 
https://www.uv.es/campus-tarongers/accessos 

− Disseny plaques d’horaris d’accés al campus: https://www.uv.es/marquetinguv/privat/horaris-
accesos.pdf 

− Plànol interactiu amb la geolocalització exacta de cadascun dels taulers informatius d’horaris: 
https://www.uv.es/campus-tarongers/horaris 

− Projecte de rehabilitació de tòtems i instal·lació de nous: 
https://www.uv.es/marquetinguv/privat/Totems-Campus-Tarongers-V4.pdf 
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Magnituds destacades de la gestió ordinària 
En la taula següent s’exposen una sèrie d’indicadors que mostren l’activitat del Servei durant l’any 2020. 
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Concepte Total 
Pàgines web creades i/o optimitzades 

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%
MÀSTER UNIV. completats i/o optimitzats sobre el total / 

% resolució 92 de 103 / 89%

DOCTORATS completats i/o optimitzats sobre el total / % resolució 53 de 61 / 87%
INSTITUTS UNIV. + ERI completats i/o optimitzats sobre el total / 

% resolució 17 de 28 / 61%

CÀTEDRES completades i/o optimitzades sobre el total / 
% resolució 20 de 62 / 32%

Webs temàtics, altres centres i microllocs 26 
Suport web traducció llengua anglesa per als webs corporatius 
UV 

Peticions de traducció 1.120 

Paraules traduïdes 539.250 

Agenda corporativa. Esdeveniments d’agenda publicats 589 

Seguidors perfil UV Linkedin 115.924 

Seguidors perfil UV Facebook (a data de 11/3/2020) 66.429 

Seguidors perfil UV Twitter (a data de 11/3/2020) 68.430 

Seguidors UV Pinterest 2.200 

Disseny i redisseny de marques pròpies 43 

Atenció personalitzada. Open days 3 
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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 de 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 és 
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 
S’han elaborat fitxes de seguiment per a cada una de les accions i s’ha contactat amb tots els òrgans 
responsables que figuren en el Pla. Seguint el compromís institucional amb la transversalitat de les 
polítiques d’igualtat, els diferents serveis i vicerectorats implicats han d’incorporar les accions del Pla 
d’Igualtat dins els seus àmbits competencials. Des de la Unitat d’Igualtat realitzem reunions amb els 
agents implicats a fi d’acompanyar i facilitar el compliment de les accions del Pla d’Igualtat. En 
concret, hi ha algunes reunions amb el Servei d’Anàlisi i Planificació i el Vicerectorat d’Estratègia, 
Qualitat i TIC, amb el Servei de Formació Permanent, amb UVOcupació i el Vicerectorat d’Ocupació i 
Programes Formatius. Amb la resta de vicerectorats i serveis implicats, s’ha mantingut contacte i s’ha 
fet el seguiment del Pla mitjançant correu electrònic. A més, s’ha donat impuls a les accions que 
depenen dels centres a través de les reunions de la Comissió de Polítiques d’Igualtat. 

Convocatòria de premis i ajudes 
– Convocatòria d’ajudes per 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 VIII Premi Olga Quiñones Fernández als millors TFM i TFG.  

Formació 
– Tallers presencials dirigits a estudiantes i estudiants. Gratuïts. 10 hores de durada. En 

col·laboració amb el SEDI. La Nau dels Estudiants - Edició setembre 2020. 
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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 Polítiques d’igualtat a 
la Universitat de València. Impartit per Pau Serrano, tècnica de la Unitat d’Igualtat. 30 hores. 
Formació contínua PAS/PDI. 

– Prevenció de la violència de gènere. Impartit per la psicòloga. 20 hores. Formació contínua 
PAS/PDI. 

– Inclusió de l’anàlisi de gènere en 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. 

Activitats institucionals 
– Commemoració del 8 de Març. Dia de la Dona. 5 de març de 2020. 

– Commemoració del 25 de Novembre. Dia Internacional contra la Violència cap a les Dones. 
24 de novembre de 2020. 

Convenis, col·laboracions i encàrrecs 
– La Unitat d’Igualtat ha establert un conveni de pràctiques amb el Departament de Sociologia i 

Antropologia Social perquè l’alumne del grau en Sociologia Santi Soler realitze les seues 
pràctiques a la Unitat d’igualtat des de febrer de 2020 fins a maig de 2020. 

– Conveni de col·laboració entre la Generalitat, a través de la Vicepresidència i la 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 el Vicerectorat 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. 

– Acord entre el Vicerectorat d’Igualtat, Diversitat i Sostenibilitat, la Unitat d’Igualtat i l’Institut 
Universitari d’Estudis de les Dones de la Universitat de València, per a la realització del 
projecte Estudi jurídic sobre la viabilitat de l’acció positiva per a incorporar professores en 
àrees masculinitzades.  

– Acord entre el Vicerectorat d’Igualtat, Diversitat i Sostenibilitat, la Unitat d’Igualtat i el 
Departament de Teoria de l’Educació de la Universitat de València, per a la realització del 
projecte ¿Qué ocurre en nuestra Universidad? Aproximación analítica y descriptiva de las 
violencias machistas en la Universitat de València: grado de tolerancia y prevalencia.  

Transversalitat de gènere en la docència  
La Universitat de València ha arrancat la formació del PDI per a incorporar la perspectiva de gènere 
en la docència amb tallers, organitzats per la Unitat d’Igualtat i el Servei de Formació Permanent i 
Innovació Educativa.  

Una formació pràctica i adaptada a cada àrea de coneixement (4 hores presencials i 4 en línia). La 
certificació i acreditació es fa des del Servei de Formació Permanent i Innovació Educativa. Per a 
impartir i coordinar els tallers, s’ha comptat amb expertes en la matèria, autores de les Guies de la 
Xarxa Vives, així com professores de la nostra universitat 
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A partir de les onze Guies per a una docència universitària amb perspectiva de gènere, editades per 
la Xarxa Vives, s’han realitzat, el 2020, FCAFE, Psicologia i ETSE. 

Benvinguda a la Universitat de València per la Igualtat 
Es tracta del programa amb què la Unitat d'Igualtat pretén acostar el nou estudiantat universitari als 
recursos relacionats amb la igualtat d'oportunitats entre dones i homes i amb la prevenció de la 
violència de gènere en un moment en què la pandèmia ens imposa viure unes vides més virtuals que 
mai. És per això que es va proposar un programa totalment virtual sobre els comportaments no 
tolerables en la comunitat universitària. 

 

Sessions d'acollida virtuals o semipresencials als centres, píndoles clown sobre les relaciones 
respectuoses entre dones i homes a les xarxes socials i els tallers Construint masculinitats en el 
context universitari i En línia i en directe, respecte han estat els continguts d'aquest programa que 
oferia tots els tallers de forma gratuïta i amb certificat d’aprofitament. Una edició programada en un 
entorn fonamentalment virtual a través de l’Aula Virtual i la plataforma Blackboard Collaborate per als 
tallers i del canal Youtube i les xarxes socials de la Unitat d’Igualtat de la Universitat de València per 
als vídeos i píndoles que acaben de conformar aquest programa. 

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 fomentar la reflexió i el diàleg.  

− Els avanços i les resistències davant el llenguatge igualitari i no sexista. 

− La explotación de las mujeres y el mercado sexual y reproductivo. 

− Teletreballar, és conciliar? 

− Prostitució, l’ explotació sexual més antiga del món. Aspectes sociològics. 

− Prostitució, l’ explotació sexual més antiga del món. Aspectes jurídics. 

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, a través de 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. 

#Blokalmasclisme 
El Vicerectorat d’Igualtat, Diversitat i Sostenibilitat, a través de la Unitat d’Igualtat, va realitzar una 
iniciativa enfocada a prevenir i abordar el masclisme i les relacions no respectuoses entre dones i 
homes a les xarxes socials i altres entorns digitals. S’hi pretén denunciar el tracte no respectuós i 
abusiu cap a les dones en les xarxes i en diferents entorns digitals. La campanya arrancava el passat 
14 d'octubre amb l'estrena d'un vídeo institucional en què s'escenifica un cas d'assetjament a través 
de dispositius mòbils amb una parella jove com a protagonista i continuava amb el hashtag 
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https://www.youtube.com/watch?v=DPXBkaTOATE&t=265s
https://www.youtube.com/watch?v=YaUYE9oNUIo&t=4225s
https://www.youtube.com/watch?v=ld4OYrbUIB8&t=35s
http://mediauni.uv.es/uvtv/tv_detalle/?TWID=rvk4rd5u4ffc6qdk3eff22qipn&Evento_ID=5812&jwsource=cl
http://mediauni.uv.es/uvtv/tv_detalle/?TWID=rvk4rd5u4ffc6qdk3eff22qipn&Evento_ID=5813


#blockalmasclisme i la inserció en xarxes socials de píndoles audiovisuals i testimonis de 
ciberassetjament viscuts per estudiantat en els darrers mesos. 

Actuació en matèria de violències masclistes 

Formació i accions del voluntariat d’estudiantes i estudiants 
− 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 recollir propostes, 
especialment per a les campanyes de difusió. 

− Les voluntàries varen substituir els passa-classes previstos per reenviaments del ppt de 
l’Espai Violeta als grups de classe per WhatsApp. 

− Suport a la difusió de campanyes informatives en matèria de violència de gènere a 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-hi exemples i propostes. 

Consolidació de l’Espai Violeta com a eina de lluita contra la violència 
masclista a la nostra Universitat 

− Reforçar i millorar el servei d’atenció individual i grupal. Suport psicològic i assessorament 
jurídic i acadèmic. 

− Continuar la campanya de difusió i visibilització de l’Espai Violeta.  

− Assignatures introductòries als diferents estudis. 

− Reprendre la formació de la xarxa de personal col·laborador (PAS i PDI) que va quedar en 
aturada tècnica per la Covid. 

− Enfortir l’oferta de formació per al voluntariat estudiant i consolidar grups actius als campus 
(acompanyaments, campanyes de difusió, punts violeta a les festes, etc.).  

− Dissenyar i impartir mòduls formatius pràctics per al personal que treballa als punts d'accés 
dels centres (consergeries, servei de seguretat). 

− Pla d’activitats 25N, enguany centrat en la ciberviolència masclista. 

Activitat de l’Observatori 

Tractament de dades estadístiques i elaboració d’informes 
− Actualització dels indicadors d’igualtat de l’Observatori 

Elaboració i actualització dels indicadors d'igualtat per als tres col·lectius que componen la 
comunitat universitària: PAS, PDI i estudiantat. 

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 elaboració i implantació de titulacions en el marc del Reial decret 
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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 

En compliment del que estableixen les bases de les noves normatives de subvencions, la 
Unitat d’Igualtat supervisa els projectes a fi de garantir la paritat en els comitès científics o per 
justificar-ne l’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.  

 Adhesió de la UV al Manifest #DóndeEstánEllas, iniciativa promoguda per l’Oficina del 
Parlament Europeu a Espanya que té per objectiu fer visible la presència de dones 
expertes en l’espai públic a través dels debats i conferències. 

Impuls i seguiment del III Pla d’Igualtat 
− Coordinació de les comissions d’igualtat dels centres 

Les comissions d’igualtat dels centres de la Universitat de València es van crear per al millor 
acompliment de les finalitats de la nostra institució universitària vinculades amb la consecució 
dels valors d’igualtat que estableixen els Estatuts.  

− Reunions de la Comissió de Polítiques d'Igualtat de la UV (CPIUV) 

 26 de febrer 2020: propostes per al calendari d’activitats del mes de març per la 
igualtat, informe de la vicerectora d’Igualtat, presentació dels eixos del III Pla d’Igualtat, 
actuacions enfront de la violència masclista, presentació dels espais violeta als centres, 
avaluació de les sessions de benvinguda, presentació de les guies de la Xarxa Vives. 

 30 de juny de 2020: Benvinguda en Igualtat, accions del III Pla d’Igualtat que impacten 
en l’activitat dels centres: conciliació i corresponsabilitat, espais violeta, tallers per a 
transversalitzar la perspectiva de gènere en la docència, Girls4STEM. 

 22 d’octubre de 2020 (virtual): informe sobre el nou Protocol davant l’assetjament 
sexual, per raó de sexe i altres assetjaments discriminatoris, seguiment del Pla 
d’Igualtat (espais de lactància als centres, noves guies per a transversalitzar la 
perspectiva de gènere en la docència), campanya contra el ciberassetjament 
Blockalmasclisme, actes 25N, debats de La Nau de la Igualtat, Premis Olga Quiñones. 

Coordinació dels tallers i cursos sobre docència i gènere 
Es tracta d’un projecte de formació i sensibilització sobre la importància d’incorporar la perspectiva de 
gènere a la docència a la Universitat de València. 

Des de l’Observatori s’ha fet difusió de la col·lecció Guies per a una docència universitària amb 
perspectiva de gènere. En col·laboració amb el SFPIE, s’han programat 13 tallers de formació a la 
demanda per centres. Nom del taller: Incorporació de la perspectiva de gènere en la docència 
universitària. S’hi han format més de 200 PDI de la UV. 

− Díptic amb més informació sobre tallers realitzats en el curs 2019/2020. 
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http://www.uv.es/igualtat/webnova2014/FULLET4.pdf


Coordinació de la RUIGEU: xarxa d’unitats d’igualtat de gènere per a 
l’excel·lència universitària 
La 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 hi 
demanen l'adhesió. 

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 seva marxa a 
l'octubre de 2020 fruit del conveni amb la Generalitat Valenciana, amb la finalitat d'abordar la bretxa 
digital que hi ha 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: reduir la bretxa digital.  

Des de l’Observatori d’Igualtat hem col·laborat activament en la realització de l’Informe diagnòstic 
sobre bretxa digital i gènere a la Comunitat Valenciana (2020), que s’ha elaborat a partir de dades 
secundàries de l’INE en l’Encuesta sobre Equipamiento y Uso de TIC en los Hogares, que explota 
dades de la CV. També s’ha col·laborat en l’organització de les Jornades per a la Igualtat de Gènere 
Digital, dirigides a generar debat sobre bones pràctiques i mesures per a acabar amb la bretxa digital 
en tots els nivells, que van tenir lloc els dies 4 i 5 de novembre 2019.  

Assistència a jornades, congressos, 
seminaris i reunions 

270

Universitat de València

– Reunions periòdiques entre les unitats d’igualtat de les universitats públiques valencianes
amb la directora general de l’Institut Valencià de les Dones i per la Igualtat de Gènere i amb la
directora general d'Universitat, Investigació i Ciència de la Generalitat Valenciana.

– Reunions del Consell Municipal de les Dones.

– Reunions de la Comissió Sectorial CRUE-Sostenibilitat i del grup de treball de Polítiques de
Gènere.

– XIII Trobada de les Unitats d’Igualtat de les Universitats Espanyoles.

– VIII Trobada d’Igualtat de Gènere de la Xarxa Vives d’Universitats.

Durant l’estat d’alarma 

Expertes en gènere UV analitzen l'impacte de la Covid-19 en les dones 

Diverses professores i investigadores de la Universitat de València amb rellevància en els estudis de 
les dones i del gènere han exposat, a través de vídeos enregistrats durant el confinament i difosos 
mitjançant les xarxes socials, de quina manera aquesta crisi posa de manifest la complexitat de les 
desigualtats i la necessitat de posar al centre de les preocupacions el sosteniment de la vida, un dels 
reclams històrics del moviment feminista. Violència de gènere, dificultats de conciliar, dobles i triples 
jornades també en confinament, intersecció de desigualtats, dones migrants, monoparentalitats, 
criança i cures... són alguns dels temes que aborden diverses investigadores i expertes en gènere de 
la nostra Universitat.

Teletreball i conciliació corresponsable en temps de Covid-19 
La Xarxa d'Unitats d'Igualtat de Gènere per a l'Excel·lència Universitària (RUIGEU) ha publicat la guia 
de bones pràctiques Teletreball i conciliació corresponsable en temps de Covid-19. El treball ha estat 

https://www.uv.es/catedra-bretxa-digital-genere/ca/catedra-bretxa-digital-genere.html
https://www.gva.es/va/inicio/presentacion
http://innova.gva.es/va/web/brecha-digital
https://www.uv.es/catedra-bretxa-digital-genere/ca/activitats/jornades-educacio-digital.html
https://www.uv.es/catedra-bretxa-digital-genere/ca/activitats/jornades-educacio-digital.html
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liderat per la Unitat d'Igualtat de la Universitat, que coordina el subgrup de polítiques de conciliació 
corresponsable de la CRUE i de la universitat coordinadora de la Xarxa. 

Vegeu la guia en la pàgina web de RUIGEU. 

Acompanyament a víctimes de violència masclista 
− Suport psicològic i àmplia disponibilitat telefònica de la psicòloga, que té desviat el número de 

telèfon institucional de l’Espai Violeta, i comunicació també per WhatsApp. 

− Telefonades periòdiques a les víctimes que estan en actiu en el programa, especialment 
aquelles que es troben en situacions més vulnerables (convivència amb el maltractador o 
quadres greus d'estrès posttraumàtic/episodis d’ansietat, etc.) 

− Provisió de materials de suport psicològic personalitzat per a les persones que ho necessiten 
(explicació de tècniques, material audiovisual, apps, etc.). 

− Continuació de la mediació en tràmits d’exempció de taxes i negociació de terminis de 
presentació de treballs i exàmens per a les alumnes que ho necessiten. 

− Coordinació amb la cap d’iniciatives per a la violència de gènere. 

− Seguiment dels casos oberts de les denúncies ja en procés d’assetjament o comportament no 
respectuós cap a les dones.  

− Sessions grupals en línia per a les víctimes: han constituït una importantíssima eina de 
suport.  

https://www.uv.es/ruigeu/ca/banc-bones-practiques/guia-universitats-covid-19.html


Magnituds destacades de la gestió ordinària 
En la taula següent figuren una sèrie d’indicadors que mostren l’activitat de la Unitat en 2020. 

Concepte Total 
Activitats de sensibilització realitzades en el marc de Març per la 
igualtat i 25 de Novembre 73 

Cicle de debats La Nau de la Igualtat 5 

Tallers realitzats a La Nau d’Estudiants 1 

Tallers del voluntariat en prevenció de la violència de gènere 1 

Cursos de formació en igualtat dirigits al personal de la UV (PAS i PDI)  5 
Nombre d’ajudes concedides a associacions i col·lectius d’estudiants i 
estudiantes per promoure la igualtat a la Universitat 8 

Nombre d’ajudes concedides als col·lectius PAS i PDI 28 

Voluntàries de l’Espai Violeta 29 

Xarxes socials de la Unitat d’Igualtat (seguidors/res)  

Facebook 3.806 

Twitter 2.653 

YouTube 105.500 

Instagram 1.028 
Nombre d’accions de suport a víctimes de violència de gènere 
durant l’estat d’alarma 129 

Suport psicològic 114 

Mediació en tràmits 15 

 

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 

Total 41 50 91 15 10 63 3 
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3.5.5.
Integració de les
persones amb 
discapacitat

1. UVdiscapacitat
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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 
Capacitat de Telefónica (2012); Premi CERMI (2013), Premi COCEMFE (2014), Premi Solidari ONCE 
(2015), Premi Asindown (2017) i Premi "Acció Social" CERMI CV (2019). 

Quant a l’estudiantat amb discapacitat matriculat (1.064 en el curs 2019/2020), 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 i efecte 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 en 2019, a l’abast en quatre versions (tríptic, 
reduïda, ampliada i accessible) i en tres llengües: castellà, valencià i anglès.  

UVdiscapacitat dóna 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 2020 
– 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 4 de desembre de 2020.

– Organització i participació en diverses jornades i actes, tant de sensibilització com de formació 
sobre el món de la discapacitat.

– Organització de cursos de llengua de signes, tècniques d’estudi, maneig de l’estrès..., per a 
l’estudiantat i voluntariat d’UVdiscapacitat.

– Valoració de necessitats de 182 usuaris i usuàries que van sol·licitar adaptacions per a les 
EBAU i 25 d’altres tipus d’accés. Es dóna suport, se supervisa i es té cura de les aules 
d’incidències els dies de les proves als estudiants que ho necessiten.

– Participació en la xarxa SAPDU (Serveis d’Atenció a Persones amb Discapacitat a les 
Universitats) a escala nacional i en la xarxa UNIDISVAL (Serveis Universitaris de Suport a 
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Persones amb Discapacitat de les Universitats Valencianes). 

– Adquisició i lliurament als centres proposats, en coordinació amb el Servei de Prevenció i Medi 
Ambient (SPMA), de cadires d’emergència i evacuació perquè els usuaris i usuàries dels 
diferents centres i facultats puguen disposar d’una millora que pot 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. 

– Obtenció 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 va participar en la gestió de les dues edicions del Projecte 
d’inclusió a la UV de persones amb discapacitat intel·lectual (UNINCLUV), patrocinat per 
Fundació ONCE. A més de participar en la valoració i selecció de l’estudiantat participant 
i el contacte amb les famílies, va impartir sessions formatives, va coordinar la gestió i 
supervisió de pràctiques d’aquest estudiantat.  

 La directora d’UVdiscapacitat participa amb un grup de treball de l’ANECA en 
representació de la UV per elaborar una guia per a avaluar les universitats en matèria 
d’inclusió i qualitat educativa.  

 La directora participa en reunions privades de les cinc universitats públiques de la CV 
per dur a terme la revisió i la presentació de propostes del nou protocol que resumeix les 
adaptacions curriculars i suports a les NEAE per a les proves d’accés a la universitat. 
Enviat a la comissió gestora i a la subcomissió mixta creada des de la Conselleria. 

 Pel que fa a l’assistència a actes i reunions, destaquen les reunions amb el Patronat de 
Fundació Asindown, el Patronat de la Fundació CODIFIVA, el Comitè de Seguretat i 
Salut, la Comissió de Sostenibilitat i la Comissió de Salut Psicosocial per a establir 
actuacions davant persones amb trastorn mental; la coordinació amb el CEFIRE 
Específic d’Educació inclusiva; l’assistència a una comissió proposada per la Conselleria 
d’Educació, Investigació, Cultura i Esport per a prendre decisions respecte al nou 
protocol de sol·licitud d’adaptacions davant estudiants amb discapacitat o NEE; les 
meses sectorials de la Conselleria; la reunió al CREAP; 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 2020. 
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Concepte Dones Homes Total 
Nombre de persones amb discapacitat usuàries de la 
UVdiscapacitat 

Membres del PDI 56 48 104 

Membres del PAS 19 4 23 

Estudiantat matriculat1 575 485 1.060 

Nombre voluntaris a UVdiscapacitat 62 20 82 

Programa d’assessorament psicoeducatiu 
Sol·licituds d’activitat - - 3.023

Accions - - 4.702

Programa d’equiparació d’oportunitats 
Sol·licituds d’activitat - - 323

Accions - - 1.945

Programa de sensibilització, formació i voluntariat 
Sol·licituds d’activitat - - 392

Accions - - 1.201

Programa d’accessibilitat universal 
Sol·licituds d’activitat - - 63

Accions - - 173

Programa d’atenció al PDI i PAS 

Sol·licituds d’activitat - - 298

Accions - - 570
Nombre de matrícules d’estudiantat amb discapacitat 
per tipus de discapacitat2 

Visual 25 30 55 

Auditiva 34 22 56 

Motriu 153 89 242 

Pluridiscapacitat 37 29 66 

Altres discapacitats 166 145 311 

NEAE 53 51 104 

Per determinar 101 113 214 

Intel·lectual 6 10 16 
Nre. de membres del PDI amb discapacitat per tipus 
de discapacitat 

Orgànica 21 17 38 

Visual 3 7 10 

Auditiva 2 3 5 

Motriu 21 12 33 
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Concepte Dones Homes Total 
Pluridiscapacitat 9 6 15 

Altres discapacitats 1 0 1 

Per determinar 1 1 2 
Nombre de membres del PAS amb discapacitat per 
tipus de discapacitat 

Orgànica 2 0 2 

Visual 4 1 5 

Auditiva 0 2 2 

Motriu 10 0 10 

Pluridiscapacitat 1 1 2 

Altres discapacitats 2 0 2 
Nombre d’accions realitzades en el Programa 
d’assessorament psicoeducatiu 

Informació - - 265

Assessorament psicoeducatiu - - 1.361

Nous expedients - - 200

Gestió - - 2.041

Informes - - 415

Avaluació - - 420
Nombre d’accions realitzades en el Programa 
d’equiparació d’oportunitats 

Productes de suport - - 29

Transcripció d’exàmens - - 200

Adaptació de material - - 189

Adaptació d’aules - - 9

Aparcament - - 13

Personal de suport - - 213

Intèrpret de llengua de signes - - 106

Gestió - - 1.196
Nombre d’accions realitzades en el Programa de 
sensibilització, formació i voluntariat 

Formació - - 106

Sensibilització - - 548

Voluntariat social - - 195

Nous expedients - - 17

Gestió - - 106
Nombre d’accions realitzades en el Programa 
d’accessibilitat universal 

Informació general - - 33

Assessorament - - 30

Nous expedients - - 5
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Concepte Dones Homes Total 
Gestió - - 98

Informes - - 1

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 - - 82

PAS. Sol·licituds d’ajuda per a mesures integradores UV - - 23

Informació - - 44

Assessorament - - 173

Nous expedients - - 20

Gestió - - 143

Informes - - 4

Avaluació - - 61
Adquisició de cadires d'evacuació per als edificis de 
la UV3 2 

Adquisició de cadires de d’emergència (rodes) per als 
edificis de la UV 1 

1  Estudiantat a data 31/12/2020.  
2  Estudiantat per tipus de discapacitat a data 31/12/2020. 
3 Cadires d’emergència i evacuació adquirides per gestió d’UVdiscapacitat i lliurades a principis de 2021 als 

centres proposats en coordinació amb l’SPMA. 



3.5.6.
Política 
lingüística

1. Servei de Política Lingüística
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3.5.6.1. 
Servei de Política Lingüística 

 
El Servei de 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 Política Lingüística, en 2020, 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’autoaprenentatge 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. 

– Promoció de la qualitat lingüística en els treballs acadèmics. 
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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 Política 
Lingüística durant 2020. 

Concepte Total 
Cursos de valencià A1 i A2 (estudiants)  

Nombre de cursos 11 

Nombre d’alumnes 273 

Cursos d’anglès B1 i B2 (estudiants)  

Nombre d’estudiants B1 97 

Nombre d’estudiants B2 173 

Ajudes per a cursos de llengües per a PDI, PAS i PIF  

Alemany 9 

Anglès 153 

Francès 13 

Italià 15 

Valencià 63 

Xinès 1 

Ajudes per a proves d’acreditació de llengües per a PDI, PAS i PIF  

Alemany 1 

Anglès 33 

Francès 2 

Italià 2 

Valencià 47 

Tutories d’atenció personalitzada al PDI  

PDI tutoritzats 47 

Sessions 492 

Centres d’autoaprenentatge de llengua (CAL)  

Nombre de centres 3 

Nombre d’usuaris i usuàries 1.388 
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Concepte Total 
Promoció de la internacionalització de la UV  

Sessions del Tastallengües 1 

Participants del Tastallengües 600 

Estudiants assessorats en els Receptions days 1.750 

Participants en els Valencian workshops 400 

Tallers de llengües i cultures  

Idiomes 7 

Tallers 14 

Participants 1.054 

Assistents als grups de conversa  

Valencià 239 

Anglès 427 

Francès 101 

Alemany 42 

Italià 33 

Formació i dinamització del voluntariat lingüístic  

Persones voluntàries noves 54 

Persones que han col·laborat en les campanyes del SPL 52 

Xarrades al estudiants de 2n batxillerat  

Voluntaris que fan els tallers de formació 97 

Voluntaris que fan xarrada 35 

IES amb xarrada 58 

Estudiants de batxillerat que hi participen 2.633 

Ajudes per a la promoció del valencià 27 

Matriculació a les proves de valencià  

PDI 103 

PAS 43 

PIF 83 

Estudiants 806 

DELE (Diploma d’espanyol com a llengua estrangera)  

Inscrits 25 

CELI (Certificat de llengua italiana)  

Inscrits 26 

CAPLE (Certificat de llengua portuguesa)  

Inscrits 29 

Paraules corregides i traduïdes en valencià 4.105.746 

Paraules corregides i traduïdes en anglès 418.183 
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Concepte Total 
Incentius i premis  

Material docent en valencià 55 

Material docent en anglès 12 

Tesis doctorals en valencià 12 

Als departaments per increment docència en valencià i anglès 57 

Premis Xavier Gómez Font a la qualitat lingüística  

Treballs presentats en valencià 179 

Treballs presentats en anglès 71 

Certificats de capacitació  

Valencià 1.344 

Alemany 11 

Anglès 142 

Francès 19 

Italià 7 

Diploma de mestre de valencià 200 

Convalidació certificats C1 de valencià Grau Magisteri 1.419 
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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 un treball ingent de prevenció i protecció enfront 
de la COVID-19. Així, s’ha adaptat la planificació anual d'activitats a la lluita enfront la pandèmia a fi de 
realitzar una gran quantitat d'activitats sobrevingudes, entre les quals destaquen 

– Emissió de 843 informes de salut de personal sensible a la COVID-19. 

– Seguiment de la normativa i les recomanacions de les autoritats sanitàries per aplicar-les a la 
Universitat. 

– Elaboració de directrius i recomanacions per al treball i l’activitat presencial, i també per al 
treball no presencial. 

– Assistència a l'elaboració de plans de contingència durant la desescalada de 71 estructures 
universitàries. 

– Rastreig, seguiment i gestió de 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 306.000 màscares, 11.000 màscares FFP2 i 43.000 guants. 

L’Àrea de Medi Ambient ha començat a inspeccionar les empreses contractistes i a proposar sancions 
econòmiques en els casos d’incompliment. També ha adaptat els 10 sistemes de recollida de residus 
per fer front als canvis abruptes a la seua producció durant l’any. Les setmanes de confinament es van 
aprofitar per actualitzar la documentació dels gestors de residus i passar a un sistema documental 
plenament informatitzat. Al mes de gener es va millorar el reciclatge amb 10.600 noves papereres, entre 
les quals hi ha 7.400 blaves, 2.000 grogues i 1.200 negres. Aquestes papereres complementen el parc 
de contenidors i faciliten la separació de fraccions a les persones usuàries. 

Àrea de Prevenció 

Unitat de Salut 
L’objectiu principal de la salut laboral és la vigilància de la salut, que es du a terme mitjançant 
reconeixements mèdics específics segons el risc laboral que s’avalua, a més de les consultes 
assistencials individuals. 
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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 
individuals o col·lectives, que eviten o disminuïsquen els riscos presents al lloc de treball de forma 
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 treballdores especialment sensibles i de 
dones embarassades o en període de lactància. 

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. 

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, així com sobre els problemes 
dels treballadors i les treballadores amb necessitats específiques o de col·lectius especialment 
protegits. 

En relació amb l’adaptació a la modalitat de treball no presencial que ha suposat l'actual crisi sanitària, 
es va desenvolupar una enquesta d'autoavaluació ergonòmica que permetrà al personal laboral de la 
Universitat obtenir informació bàsica 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). 

En l’àmbit de la salut mental, aquest any s'ha treballat en la realització de procediments específics 
d'actuació i s'ha participat en propostes de tipus interuniversitari 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 les propostes de la seua planificació anual: 
desinfecció, desinsectació i desratització; prevenció de la legionel·losi; neteja de la roba de feina dels 
laboratoris; control de substàncies químiques catalogades, mesures ambientals.  

La Unitat ha participat activament en el Comitè de Bioseguretat mitjançant l’avaluació dels projectes 
d’investigació amb agents biològics. 

Pel que fa a la COVID-19, s’ha posat especialment l’accent en la desinfecció d’espais i d’instal·lacions 
enfront del virus Sars CoV-2 amb vista a evitar contagis. 
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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 o 
existents); l’elaboració i implantació de mesures d’emergència i plans d’autoprotecció. La coordinació 
d’activitats empresarials ha millorat, especialment a les obres sense projecte. 

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 col·laborat amb el Servei Tècnic i de Manteniment en l’estudi de 
necessitats d’instal·lació de mampares de protecció. 

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 als 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. 

A banda d’això, s’ha fet 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, la verificació dels equips de mesura de radiació i contaminació, les proves d’hermeticitat, els 
informes anuals i tota la documentació relativa a les instal·lacions radioactives, que s’arxiva d’acord 
amb la legislació vigent. 

El curs de formació Gestió de material radioactiu i radiofàrmacs, que s’havia ofert a través del Servei 
de Formació Permanent de la UV al setembre de 2019, no es va poder realitzar durant el 2020. 

Finalment, el 2020 es va sol·licitar al Consell de Seguretat Nuclear la unificació de totes les instal·lacions 
radioactives dels campus de Burjassot-Paterna i Blasco Ibáñez i se’n va obtenir una resolució favorable. 

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 enfront de la COVID-19 en totes les estructures de la Universitat i tota la comunitat 
universitària.  

Com a exponent més visible de tot això, cal destacar la posada en marxa de l'equip d’atenció de 
covid@uv.es per al rastreig de casos, que ha gestionat una ingent quantitat de consultes a través del 
correu electrònic. 
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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 2020. 

Concepte Dones Homes Total 
Assistències realitzades    

Malaltia comuna PAS/PDI 1.058 695 1.753 

Malaltia comuna alumnes 67 34 101 

Malaltia comuna altres 39 22 61 

Accident laboral PAS/PDI 34 28 62 

Accident laboral/escolar alumnes 9 10 19 

Accident laboral/escolar altres 7 3 10 

Actes tècnics PAS/PDI 727 558 1.285 

Actes tècnics alumnes 132 80 212 

Actes tècnics altres 59 18 77 

Reconeixements mèdics PDI/PAS 180 171 351 

Vacunacions PDI/PAS 675 644 1.319 

Vacunacions alumnes 2 8 10 

Vacunacions altres 26 31 57 

Certificats mèdics i altres assistències PAS/PDI 870 946 1.816 

Certificats mèdics i altres assistències alumnes 79 46 125 

Certificats mèdics i altres assistències altres 7 9 16 
Programa de gestió de la neteja de la roba de feina 
dels laboratoris     

Nombre d’usuaris de bates - - 1.195 

Nombre d’usuaris de pijames - - 141 

Recollida de residus urbans (kg)    

Paper i cartó - - 117.120 

Aparells electrònics i elèctrics - - 10.659 

Piles - - 629 

Cartutxos d’impressora i fotocopiadora - - 1.602 

Recollida de residus de laboratori (kg) - - 35.263 

Recollida de residus de laboratori per grup (kg)    

Reactius de laboratori obsolets  - - 289 

Dissolvents no halogenats  - - 8.582 

Dissolvents halogenats  - - 1.064 

Àcids inorgànics i solucions àcides amb metalls  - - 1.848 

Compostos orgànics  - - 566 

Àlcalis i sals inorgàniques  - - 1.440 

Olis, greixos, hidrocarburs i combustibles  - - 317 
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Concepte Dones Homes Total 
Plaguicides  - - 82 

Fenols i compostos fenòlics  - - 47 

Sals i compostos de mercuri, crom (VI) i metalls pesants  - - 1.516 

Substàncies cianurades  - - 14 

Material de laboratori contaminat  - - 2.952 

Altament perillosos  - - 216 

Residus de determinació de DQO  - - 92 

Residus citotòxics  - - 2.678 

Biosanitaris i biològics  - - 10.328 

Líquids fotogràfics  - - 131 

Piles i bateries  - - 35 

Envasos buits i vidre pyrex  - - 3.066 
Anàlisis d’aigües abocades. Proporció de  

paràmetres dins els límits - - 444/470 

Vigilància d’instal·lacions radioactives    

Vigilància dosimètrica (historials personals/àrea/anell) - - 32 

Verificació d’instal·lacions/material/residus/etc. - - 14 
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3.5.8.
Projecció 
Territorial

1. Vicerectorat de Participació i Projecció    
 Territorial
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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 2020 es 
van realitzar 105 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 suport tècnic 
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 2020 ascendeix a 344 presències 
d’especialistes (187 presències de PDI integrat en la base de dades DATANAU més altra 
participació de PDI de la Universitat i col·laboradors externs). Aquests representen 16 centres 
i 42 departaments. 

– Temàtiques generals. Les àrees abordades en activitats aquest 2020 han sigut, en nombre 
d’activitats: 

Temàtiques generals Nombre d’activitats 
Cultura i patrimoni 41 
Ciència 32 
Salut 19 
Dret i gestió 19 
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Temàtiques generals Nombre d’activitats 
Societat 16 
Territori 14 
Educació 13 
Economia 8 
Llengua 7 
Esport 3 
Agricultura 2 
Treball 2 

– Territori: presència en poblacions i comarques valencianes. La Universitat s’ha visualitzat a
25 entitats i 16 comarques, i 8 presències a la ciutat de València.

Comarques Nombre d’activitats 
El Camp de Túria 22 
L’Horta Oest 18 
La Vall d’Albaida 9 
La Ribera Alta 9 
La Plana d’Utiel-Requena 8 
La Ribera Baixa 8 
L’Horta Nord 7 
L’Horta Sud 4 
Els Serrans 2 
El Camp de Morvedre 2 
La Canal de Navarrés 2 
El Valle de Cofrentes 2 
La Safor 1 
La Costera 1 
El Racó d’Ademús 1 
La Foia de Bunyol-Xiva 1 

– Participació. Han assistit més de 7.100 persones a les activitats desenvolupades pel
Vicerectorat en el territori valencià (programes, conferències, jornades, trobades, etc.), sense
incloure-hi les itineràncies de les exposicions, on participen centres educatius, associacions i
altres actors locals.

Tipus d’activitat1 Nombre de participants 
Jornades 3.305 
Conferències (Unisocietat) 2.328 
Trobades 19 
Programes (Unisocietat + Erasmus) 1.294 (1.246+48)
Presentació de Publicacions + DOCUFÒRUM 185 (50 + 135) 

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 105 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); 
“Erasmus al territori”, dirigit a estudiants Erasmus i Internacionals; i amb el programa “Universitat i 
Territori” amb les “Universitats Estacionals” del Vicerectorat, que es materialitza en activitats a les 
capçaleres comarcals i altres municipis estratègics amb conveni per a la societat civil en general o en 
trobades en particular amb col·lectius determinats. 

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. Veure informació en 
detall en la web del Vicerectorat de Projecció Territorial i Societat: projecció.uv.es (en apartat 
exposicions i publicacions). 

Les exposicions han estat condicionades pels efectes de la Covid-19 i el confinament. Per tant, s’ha 
organitzat 1 mostra que visualitza a 29 especialistes i han estat itinerant en 2 exposicions en diversos 
municipis de l’àrea d’influència de la Universitat. La mostra de producció pròpia es “Patrimoni Artístic 
Valencià”. En el 2020 s’han produït altres dues exposicions amb la participació de Caixa Popular. “La 
Germania: un conflicte a la València del Renaixement” i “La Ruta de la Seda. Història, paisatge i 
patrimoni” que en breu disposaran de la seua itinerància. 

Per altra banda, s’han presentat 3 audiovisuals en el marc del programa “DOCUFÒRUM” amb la 
col·laboració del TAU, a on s’ha involucrat a més de 8 docents i investigadors de la UV. Es tracta d’un 
programa, ideat i coordinat pel Vicerectorat, que produeix vídeos documentals sobre temes d'actualitat 
i interés social que servisquen com a punt de partida i element dinamitzador en fòrums 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 duu a terme l'equip el 
TAU, que s'encarrega de l'enregistrament, edició i postproducció. 

− “El Campus d’Ontinyent: universitat i territori” 

− “Cooperativisme, crèdit i treball associat: Caixa Popular” 
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Tipus d’activitat Nombre d’activitats 
Jornades 20 
Conferències (Unisocietat) 54 
Trobades 1 
Programes (Unisocietat + Erasmus) 24 
Publicacions + DOCUFÒRUM 6 
TOTAL 105 



− "Turisme i centres urbans: València" 

A més, s’ha previst la realització de altres DOCUFÒRUMS per al 2021: “Canvi climàtic i territori: un 
compte enrere” i “Mig mil·lenni després: La Germania de València”. 

Finalment, s’han editat publicacions, a través del PUV. 

− “UVAO - Innovación e inteligencia artificial al servicio del desarrollo” 

− “El Patrimoni Artístic Valencià” 

− "Objectius de desenvolupament sostenible en el territori valencià" 

A més de 3 publicacions maquetades com son “Reflexiones históricas y artísticas en torno a las 
Germanías de Valencia”, “Presente y futuro de las tecnologías verdes. Contribuciones desde la 
Universitat de València” i “UVAO: Astronomía y desarrollo rural”. 

Activitats puntuals periòdiques 2020 
S’ha dut a terme la 9a Trobada Universitat de València – FEDINES PV 2020, amb el lema "Objectius 
de desenvolupament sostenible en el territori valencià", amb 19 assistents. 

S'ha mantingut la col·laboració amb el diari LEVANTE, 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 de 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, fent 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 Universitat de València. Les Universitats Estacionals tracten temes monogràfics d'actualitat i 
especial interès 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. 
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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. Per raons de la pandèmia de la COVID-19 es van agrupar la majoria de les jornades 
estacionals en l'últim trimestre de 2020 independentment de la seua estacionalitat: 

− Universitat d’Hivern de Requena (1a edició – 20 al 21 de febrer de 2020) 

− Universitat d’Hivern de Cofrentes (1a edició – 11 al 12 de març de 2020) 

− Universitat d’Estiu de Gandia – UEG (37a edició – 20 al 24 de juliol de 2020) 

− Universitat de la Tardor d’Alaquàs – UTA (3a edició – 15 d’octubre de 2020) 

− Universitat d’Estiu d’Aras de los Olmos – UVAO (3a edició – 17 d’octubre de 2020) 

− Universitat de la Tardor de l’Eliana – UTE (3a edició – 22 d’octubre de 2020) 

− Universitat de la Tardor de Bunyol – UOB (4a edició – 23 d’octubre de 2020) 

− Universitat de Primavera de Sagunt II – (1a edició – 29 d’octubre de 2020) 

− Universitat de la Tardor d’Énguera – UOE (9a edició –5 de novembre de 2020) 

− Universitat d’Estiu de Sagunt – UES (4a edició – 12 de novembre de 2020) 

− Universitat de Primavera de La Canal de Navarrés – (1a edició – 13 de novembre de 2020) 

− Universitat d’Hivern d’Ayora – (1a edició – 16 de novembre de 2020) 

− Universitat de la Tardor d’Ontinyent – UHO (10a edició – 23 al 26 de novembre de 2020) 

− Universitat de Primavera de Xàtiva – UPXA (3a edició – 24 de novembre de 2020) 

− Universitat d’Hivern d’Oliva – (1a edició – 25 de novembre de 2020) 

− Universitat de Primavera d’Alzira – UPA (5a edició – 4 de desembre de 2020) 

− Universitat de la Tardor de Llíria – UTL (3a edició – 11 de desembre de 2020) 

− Universitat d’Estiu del Rincón de Ademuz – UVRA (4a edició – 16 de desembre de 2020) 

− Universitat de Primavera d’Alto Túria – (1a edició – 18 de desembre de 2020) 

Les Universitats Estacionals són punts de trobada de docents, professionals, estudiantat, tècnics i 
polítics, així com 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 en 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 mostren una sèrie d’indicadors que pretenen mostrar l’evolució de l’activitat de 
la unitat al 2020. 

Concepte Dones Homes Total 
Nombre de nous registres en DATANAU 96 108 204 

Nombre d’activitats organitzades a municipis   105 
Participants a les activitats organitzades a municipis  
(excepte exposicions) 4.014 3.117 7.131 

Personal participant al programa d’activitats formatives 
(excepte exposicions) 92 126 218 

Nombre d’exposicions itinerants   2 

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 2020 

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 
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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 Política Lingüística (SPL) 

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 
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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 



Fundacions 

Fundació Entitats / Activitats vinculades 

Fundació General de la 
Universitat de València 

- Promoció cultural i exposicions
- Xarxa Europea Escena Erasmus – Erasmus

Scene Network +
- 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
- Activ. Cooperació i sensibilització
- 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 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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Fundació Universitat – Empresa (ADEIT) 

Fundació Parc Científic - Parc Científic 



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 
Càtedra Cooperació i Desenvolupament Sostenible 
Càtedra Cooperativa Caixa Popular del Desenvolupament Territorial i Economia 
Social Valenciana Urbana 
Càtedra Cooperatives Agroalimentàries 
Càtedra Cultura Empresarial 
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 DevStat – University of Valencia on Quantitative Decision – making 
Càtedra Divina Pastora d’Esport Adaptat 
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” 
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Càtedres institucionals i d’Empresa 
Càtedra Fundació Valenciana d’Estudis Avançats 
Càtedra Govern Obert, Participació i Open Data 
Càtedra L’Horta de València, Territori Metropolità 
Càtedra Ignacio Pinazo 
Càtedra INNOVA LABORA – UV 
Càtedra Jean Monnet “EU Law and Taxation” 
Càtedra Jean Monnet “European Values” 
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  
Càtedra Ludificació i Govern Obert 
Càtedra Luis Amigó-Intervenció Soci-Educativa de Menors 
Càtedra Interuniversitària de Memòria Democràtica de la Comunitat Valenciana 
Càtedra Model Econòmic Sostenible de València i Entorn – MESVAL 
Càtedra Nova Transició Verda 
Càtedra Participació Ciutadana i Paisatges Valencians 
Càtedra Pensament Contemporani Cañada Blanch 
Càtedra Pilota Valenciana 
Càtedra Polítiques de Joventut 
Càtedra Privacitat i Transformació Digital Microsoft – UV 
Càtedra PROSPECT COMUNITAT VALENCIANA 2030 
Càtedra Protecció Ciutadana – Policia Local de València-PROTECPOL 
Cátedra SEOFER de Seguridad Vial y Movilidad Inteligente 
Càtedra SISTEM d’Innovació i Suport a la Gestió Eficient i Sostenible de la 
Mobilitat 
Cátedra Transformación del Modelo Económico 
Càtedra Tres Religions 
Càtedra UNESCO d’Estudis sobre el Desenvolupament 
Càtedra Universitària Ajuntament d’Ontinyent – Caixa Ontinyent – ESET per la 
Innovació i Configuració de Territoris Intel·ligents 
Càtedra Würth EMC 
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Total   68 

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 



4.2.
Òrgans generals 
de govern i 
representació
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Òrgans generals de govern i representació de la 
Universitat de València 

Òrgans unipersonals 

Consell de Direcció 2020 

Rectora 
Mª Vicenta Mestre Escrivà 

Secretària General  
Mª Elena Olmos Ortega 

Vicerector d’Ordenació Acadèmica i 
Professorat 
Ernest Cano Cano 

Vicerector de Cultura i Esport 
Antonio Ariño Villarroya (fins al 23-12-2020) 
Ester Alba Pagán (des del 31-12-2020) 

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 

Delegacions de la Rectora 2020 

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 

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 

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 col·legiats 

Claustre 2020 
Agustín Panadero, Rubén 
Aldás Manzano, Joaquín 
Almerich Silla, José Manuel 
Alonso Vila, Sergio 
Amorós López, Julia Carmen 
Añó Sanz, Vicente Enrique 
Aparicio I Pla, Gabriel 
Aradilla Marqués, María José 
Arándiga Llaudes, Francesc 
Arguedas Pérez, Pilar 
Ariño Villarroya, Antonio 
Arrabal Hernández, Óscar 
Arribas Navarro, Jesús 
Atienza González, Francisco 
Luis 
Aure Porres, Patricia 
Badía Sanchis, Carlos 
Baeza Manzanares, Antonio 
Báguena Payá, Isidro 
Bañó Aracil, María del Carmen 
Barac Vuckovic, Maja 
Belando Garín, Beatriz 
Belda Sanchis, Jordi 
Beleño Martín, Sonia 
Benavent Benavent, Julia Adela 
Benavides Espinosa, María del 
Mar 
Besó Ros, Adrian 
Bethencourt Rodríguez, Víctor 
Bigné Alcañiz, José Enrique 
Blanco Bosco, Agustín Eduardo 
Blasco Blasco, Olga María 
Blasco Ruiz, María 
Bo Bonet, Rosa María 
Boix Ferrero, Javier José 
Botella Olcina, Francisco José 
Cabedo Pérez, Aitana 
Cabrer Borrás, Bernardino 
Calañas Continente, José 
Antonio 
Calero Valera, Ana Rosario 
Cano Cano, Ernest 
Cantarino Suñer, María Elena 
Cantó Doménech, José Rafael 
Cantos Martínez, Andrea 
Cañero Lois, Clara Isabel 
Cardona i Prats, Beatriu 
Carrasco Sorlí, Pedro Miguel 
Casanova Ferris, Jaime 
Casaña Granell, José 
Casasús Estellés, Trinidad 
Caselles Herreros, María 

Cases Ruiz, Manuel Ramón 
Castro Mafé, Salvador 
Catalá Pizarro, María 
Monserrat 
Cazan, Isabella Ana 
Celda Muñoz, Carlos Vicente 
Cerdá Nicolás, José Miguel 
Cerver Romero, María Elvira 
Cervera Taulet, María Amparo 
Chorro Gascó, Francisco Javier 
Cibrián Ortiz de Anda, Rosa 
María 
Cillero Salomón, Pedro Javier 
Claver Iborra, José Manuel 
Climent Espí, Juan Vicente 
(Gerent) 
Collado Martínez, María Teresa 
Cortés Tomás, María Teresa 
Costa Álvarez, Oriol 
Crespo García, Rafael 
Crespo Hervás, Josep Joan 
De la Encarnación Valcárcel, 
Ana María 
De la Guardia Cirugeda, Miguel 
Antonio 
De Paredes Gallardo, Vanessa 
María 
Del Olmo Muñoz, Marcel·li 
Durá Gimeno, Marcos 
Escrivá Montó, Irene 
Escrivá Sendra, Álvaro 
Espada Guillén, Jaume 
España Benlloch, Francisco 
Esteban Romero, Ramón 
Fabregat Monfort, Gemma 
Fernández Alonso, Andrés 
Fernández Prats, María Celia 
Ferrando Villalba, María de 
Lourdes 
Ferreira Martínez, María 
Xilonen 
Ferrer Manchón, Antonio 
Manuel 
Ferrer Roca, Chantal María 
Fons Font, Antonio 
Fontelles Rodríguez, Vicente 
Luís 
Forés Conchell, Vicenta 
Dolores 
Forner Navarro, Leopoldo 
Fort Crespo, Marc 
Francés Ibáñez, Pablo 

Fuentes Durán, María del 
Castillo 
Furió Diego, Antoni Josep 
Galarza Traver, Pau 
Galindo Chércoles, Paula 
Gandía Cabedo, Juan Luis 
Gaona García, Crisitina 
García Barranchina, Lucía 
García García, José Carlos 
García Llatas, Guadalupe 
García Martínez, Pascuala 
García Ros, Rafael 
García Ruiz, Carmen Yolanda 
García Wistadt, Ingrid María 
Gavilà Torres, Jaume 
Gené Morales, Javier 
Gigante Melego, Andrea 
Gil Monte, Pedro Rafael 
Giner Inchausti, María Begoña  
Gironés Cervera, María 
Amparo 
Gómez Rodrigo, María Antonia 
González Cabrera, Joel 
González Ferrandis, Manuel 
González Marimón, María 
Górriz Izquierdo, Celia 
Grau Almero, Elena 
Grau Ferrando, Salvador 
Gregori Monzó, Trinidad 
Inocencia 
Guillén Catalán, Raquel 
Hermenegildo Caudevilla, 
Carlos 
Hermosilla Pla, Jorge 
Hernández Fernández, María 
Asunción 
Hernández Hervás, Gemma 
Herrero Sendra, Salvador 
Hirsan, Radu Cosmin 
Horcas López, Vicent 
Huguet Roig, Ana María 
Iborra Juan, Maria 
Izquierdo Martín, Álvaro 
Jerez Moliner, Ángel Felipe 
Jiménez Fortea, Francisco 
Javier 
Jiménez Soriano, María 
Yolanda 
Juan Sánchez, José Ricardo 
Laguna Micó, Regina 
Landete Casas, José 
Llau García, Jorge 
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Llopis Barca, Judit 
Llopis Cardona, Ana Belén 
Llopis Lara, Ignacio 
Llorenç i Celades, Eva 
Llorent i Navarro, Carme 
Lloret Alcañiz, Ana Isabel 
Lloret Falkenberg, Alexander 
Lluch López, Amparo 
Lluch Tarazona, Francisco 
Javier 
Llueca Díez, Antonio 
López Benedí, Carlos Javier 
López García, María José 
López Ginés, María 
Concepción 
López Manzano, Carmen 
López Martín, Ramón 
López Valls, Marta 
Lorente Carchano, María José 
Maicas Prieto, Sergi 
Mañes Font, Lara María 
Mañez Aliño, Salvador 
Marcilla Díaz, Antonio 
Marhuenda Fluixá, Fernando 
Marí Grafiá, Francisco Rafael 
Marimón Durá, Rafael 
Marín Calvet, Paula 
Marín Fernández, Nicolás 
Marín Sáez, Rosa María 
Martí Cabrera, Miguel 
Martí Climent, Alicia 
Martín Guerrero, José David 
Martínez García, Elena 
Martínez Luciano, Juan Vicente 
Martínez Pastor, José 
Francisco 
Martínez Tur, Vicente Antonio 
Martínez Villaescusa, José Luis 
Maruenda Bataller, Sergio 
Mascarell Díaz, Andrea 
Mauri Aucejo, Adela Reyes 
Merelles Tormo, Antonio 
Mestre Escrivá, María Vicenta 
(Rectora) 
Miguel Dolz, Pablo Joaquín 
Mingarro Muñoz, Ismael José 
Miñarro López, José 
Miralles Gadea, Guillem 
Molina Alventosa, Juan Pedro 
Moltó Cortés, Juan Carlos 
Moncusí Ferré, Albert 
Monroig Climent, Vicent 
Monrós Fenollosa, María Pilar 
Monterde Bort, Héctor Manuel 
Monterde García-Pozuelo, Juan 

Montesinos Martínez, Josep 
Montesinos Oltra, Salvador 
Montiel Company, José María 
Morales Bruño, Rafael 
Morera Català, Joaquim 
Morillas Ariño, Carlos 
Morillo Tena, Pedro 
Moscoso Villena, Laura 
Muñoz Cubel, Jaime 
Nadal Mira, Iris 
Nicolás García, Clara 
Ochando Gómez, Luis Enrique 
Olavarría Iglesia, Jesús 
Olmos Ortega, María Elena 
(Secretària General) 
Oltra Albiach, Miquel Àngel 
Orchilles Balbastre, Antoni 
Vicent 
Orellana Alonso, María 
Natividad 
Padilla Carmona, Carlos Cecilio 
Palao Gil, Francisco Javier 
Pardo Del Val, Manuela 
Pascual Calaforra, Luis 
Francisco 
Pastor Monsálvez, José Manuel 
Penella Baixauli, Pablo 
Pérez Gisbert, José María 
Pérez Leal, Blanca 
Pertusa Grau, José Francisco 
Perucho Pla, Manel 
Pla Vall, María Ángeles 
Plaza Penades, Javier 
Pons Blasco, María Amparo 
Pozo Sánchez, Begoña 
Prados Corman, Paola Lucía 
Quesada Martínez, Mireia 
Quiles Sanchis, Carla 
Quiles Serra, Esther 
Quinzá Redondo, Jacinto Pablo 
Ramírez Muñoz, Diego 
Ramos López, José 
Rey Segovia, Ana Clara 
Ribera Palop, Christian 
Rico Vidal, Hortensia 
Ricós Vidal, María Amparo 
Riera López, José Vicente 
Ripollés Boix, Alba 
Robles Sabater, Ferran 
Roca Ricart, Rafael 
Ródenas López, Manuel 
Rodríguez García, Víctor 
Rodríguez Victoriano, José 
Manuel 

Rodríguez-Madridejos Ortega, 
Vicente 
Romero López, Fernando 
Rosell Alandete, Felicidad 
Rovira Esteve, Vicente 
Royo Ruiz, Isabel 
Rua Sierra, Mariola 
Rueda Nadal, M. Dolores 
Rueda Pascual, María Silvia 
Ruiz Leal, María José 
Sagrado Vives, María Teresa 
Sala Siscar, Josep Vicent 
Salinas Fernández, Bernardino 
Sancerni Beitia, María Dolores 
Sánchez Rodríguez, Yolanda 
Sánchez Royo, Juan Francisco 
Santolaya Ochando, Francisco 
José 
Sempere Rubio, Nuria 
Serra Gómez, Roser 
Signes Pérez, Raquel 
Solá Ruiz, María Fernanda 
Solanes Corella, Ángeles 
Solbes Ibáñez, Isabel 
Soler Álvarez, Fernando 
Soler Poquet, Ignasi Josep 
Soriano del Castillo, José 
Miguel 
Suay Lerma, Ferran 
Teodoro Peris, José Luis 
Tevar Almiñana, Francisco 
Antonio 
Toledano Peris, Joan 
Tormo Noguera, Mauro 
Torrecillas Martínez, Jacinto 
José 
Torres Asensi, Luis 
Torrijos García, Mar 
Uriol Egido, Carmen 
Valero Aleixandre, María Adela 
Valor Micó, Enric Josep 
Valverde Navarro, Manuel 
Vázquez de Agredos Pascual, 
María Luisa 
Vidal Pedrós, Marina 
Vidal Perona, José Jesús 
Vila Descals, Carlos 
Vilar González, José Luis 
Villacañas de Castro, Luis 
Sebastián 
Villanueva Real, Guillermo 
Villar Aguilés, Alicia 
Yagüe Perales, Rosa María 
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Consell de Govern 2020 

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 
Antonio Ariño Villarroya 
Elena Martínez García 
Maria Dolores Real García 
Mercedes Elizalde Monteagudo 
Fuensanta Doménech Roda 
Maria Vicenta Alandi Palanca 
Andrés Fernández Alonso 

Membres elegits pel Claustre per i entre el 
PDI claustral el 21/12/2017 
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 21/12/2017 
Víctor Bethencourt Rodríguez

Membres elegits pel Claustre per i entre el 
PAS claustral el 21/12/2017 
Gabriel Aparicio i Pla 
Francisco Antonio Tévar Almiñana 
Francisco Rafael Marí Grafià 

Membres elegits per i entre l'Estudiantat 
claustral el 21/12/2017 
Marcos Durá Gimeno 
Jaume Gavilà Torres 
Berta Serra Gómez 
Manuel González Ferrandis 
Joaquim Morera Català 

Representants Deganats i Direcció de 
Centres, Instituts Universitaris 
d'Investigació i Departaments 
Amparo Ricós Vidal 
Josep Montesinos Martínez 
Salvador Llana Belloch 
Antonio Alberola Aguilar 
Óscar Barberá Marco 
Francisco Javier Palao Gil 
José Manuel Pastor Monsalvez 
Albert Moncusí Ferré 
Jorge Vidal Perona 
Carmen Baño Aracil 
Juan Monterde García-Pozuelo 
Mª Francisca Abad García 
Francisco Ródenas Rigla 
Ester Pérez Lorences 
Amparo Cervera Taulet 

Membres del Consell Social 
Leonor Saiz Amorós 
Lourdes Soriano Cabanes 
Francisco José Marín Crespo



Secretària 

Carla Soler Quiles
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Consell Social 2020 

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 
Mercedes Elizalde Monteagudo 

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 
Eva Blasco García 
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 
Arturo León López 
José Gil Castellano 
Consol Valls Gregori 

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 2020 

Síndica de Greuges 
Adela Serra Rodríguez 

Vicesíndiques  
María Teresa Collado Martínez (PAS) 
Paula Sala Ivars (estudiantat) 

Junta Electoral 2020 

Presidenta 
Gemma Fabregat Monfort 

Vocals 
Nieves Corbalán López 
Amparo Carmen Gimeno Monrós 
Christian Ribera Palop 
María Jesús Vila Aguilar 
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Comissions assessores 

Comissió de Professorat 2020 

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 
Joan Carles Moltó i Cortés  
Rosa Bo Bonet 
Antonio Merelles Tormo  
Ana María Botella Nicolás 
Maria Dolores Sancerni Beitia 
Paula Marzal Doménech 
Alicia Villar Aguilés  

Comissió d’Investigació 2020 

President 
Carlos Hermenegildo Caudevilla 

Secretària 
M. José Tudela Barceló

Vocals 
Clara Isabel Cañero Lois  
Julián Carretero Asunción  
Germán José De Valcárcel Gonzalvo 
Sacramento Ferrer Llusar  
Ivana Frasquet Miguel  
Yolanda Carmen García Ruiz  
Salvador Herrero Sendra  
José Salvador Moll Cebolla 
Alejandro Molla Descals  
M. Carmen Montesinos Mezquita

Antonio Alberola Aguilar  
Marta Inglés de la Torre 
Irene Ruiz Fernández 
Juan Monterde Garcia-Pozuelo 
Lara Manyes Font 
Salvador Llana Belloch 
Albert Moncusí Ferré 
José Manuel Pastor Monsálvez 
Rafael Marimón Durá 
María Luisa Ballestar Tarín 
Ángel Felipe Jerez Moliner  
Manel Perucho Pla  
Luis S. Villacañas de Castro  
Miguel Ángel Silvestre Camps 
Clara Cañero Lois 
Celia Górriz Izquierdo 
Rafael Castelló Cogollos 
Julián Sanz Hoya  

Carme Peiró-Velert  
Càndid Reig Escrivà 
Francisco Requena Silvente  
Joaquim Rius Ulldemolins  
Víctor Rodríguez García  
Alicia Salvador Fernández-Montejo 
Paula Samper García  
José Luis Teodoro Peris  
Jordi Valor Abad  
Laura Vicent Casañ  
Oscar Manuel Vives García  
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Comissió d’ Estudis de Grau 2020 

Presidenta 
Isabel Vázquez Navarro 

Secretària 
Assumpta Marco Pont 

Vocals 
Ana María Botella Nicolás 
Ricardo Brage Serrano 
María Elena Cantarino Suñer 
Gema Espí López 
Andrés Fernández Alonso 
Celia Fernández Prats 
Dolores Forés Conchell 
Marta García Carrión 

Pascuala García Martínez 
Eduardo García Roger 
Rafael Marimón Durá 
Sergio Maruenda Bataller 
Paula Marzal Domenech 
Juan Carlos Moltó Cortés 
Salvador Montesinos Oltra 
Pedro Pérez Soriano 
Iolanda Porcar i Boix 
Amparo Ruiz Saurí 
María Dolores Sancerni Beitia 
Lucía Sanus Vitoria 
Francisco Silva Moreno 

Comissió d’Estudis de Postgrau 2020 

Presidenta 
Isabel Vázquez Navarro 

Secretària 
Assumpta Marco Pont 

Vocals 
Rosa María Bo Bonet  
Ana María Botella Nicolás  
Ferran Calabuig Moreno 
Omar Cauli 
Estrella Durá Ferrandis 
Gema Espí López 
María Teresa Martínez Pastor 
Rafael Gil Salinas 
Clara M. Gómez Clarí 
Javier Guardiola García 

Miguel Marti Cabrera 
Juan Francisco Martínez Pérez 
Vicente Martínez Tur 
Paula Marzal Domenech 
Begoña Milián Medina 
Guillermo Mínguez Espallargas 
Juan Carlos Moltó Cortés 
Albert Moncusí Ferré 
Joan Monterde García Pozuelo 
Francisco Muñoz Murgui 
Josep Lluís Teodoro Peris 
María Dolores Sancerni Beitia 
Enric Valor i Micó 
María Luisa Vázquez de Agredos Pascual 
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Comissió de Política Lingüística 2020 

Presidenta 
Isabel Vázquez Navarro 

Secretari 
Rafael Castelló Cogollos 

Vocals 
Raquel Signes Pérez 
Juan Carlos Moltó Cortés 
Noelia Ibarra Rius 
Arantza Torrecillas Martínez 
José Manuel Pastor Monsálvez 
Paula Marzal Doménech 
Adela Cortijo Talavera 
Amparo Ricós Vidal 
Joan Monterde Garcia-Pozuelo 
Antoni Merelles Tormo 
Ferran Suay i Lerma 
Josep Montesinos Martínez 
Vicent Escartí Soriano 
M. José Alberola Mateos

Comissió d’Estatuts 2020 

President 
José Ricardo Juan Sánchez 

Secretària 
Ana María de la Encarnación Valcárcel 

Vocals 
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 

M. Victoria García Esteve
M. Àngels Cebrià i Iranzo
Albert Moncusí Ferré
Rosa M. Bo Bonet
Fco Javier Palao Gil
Manel Perucho Pla
Fuensanta Doménech Roda
Teresa Ferrer Valls
Salvador Llana Belloch
M. Carmen Bañó Aracil
Francisco J. Chorro Gascó
Maria Dolores Sancerni Beitia
Adela Maurí Aucejo
Berta Serra Gómez
Roser Serra Gómez
Joaquim Morera Català
Clara Nicolás García
Mariola Rua Sierra

María Amparo Gironés Cervera 
María Asunción Hernández Fernández 
Radu Cosmin Hirsan 
Vicent Horcas López 
Ignacio Llopis Lara 
Marta López Valls 
Pablo Joaquín Miguel Dolz 
Juan Pedro Molina Alventosa 
Javier Plaza Penades 
Ana Clara Rey Segovia 
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 31/12/2020

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 2020 

President 
Julián Sanz Hoya 

Vicepresidenta 
 Esperanza Navarro Pardo 

Secretari  
Antonio Simón Fuentes 

Delegats i delegades 
Esther Alba Pagán 
Gloria Berenguer Contri 
Francesc J. Hernández Dobón 
Amparo Martí Trotonda 
J. Ignacio Valenzuela Ríos
Sergi Maicas Prieto

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 2020 

President 
Pedro Cabrera Juan 

Secretària 
Lluís Pons i Monfort 

Delegats i delegades 
Laura Esteve González 
Salvador Giménez Albert 
Marta Company Suay 
José Mora Mateo 
M. Carmen Mifsut Herrera
José Miguel Gallego Jiménez
Carmen Hernández Ortega
Gloria Royo de Leon Parra

Inmaculada Yuste Cobollo 
Ana María Segura Martínez 
Mª Luisa Manzano Hernández 
Asunción Martínez García 
Mercedes Carretero Garcia 
Francesc Rafael Marí Grafià 
M. Teresa Sagrado Vives
Pedro Cabrera Juan
Carlos Vicente Celda Muñoz
Lucia Blanch Sanfederico
Lluís Pons i Monforte
Xavier Bonet Martí
Maria Blasco Ruiz
Amparo Lluch López
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Comitè d’Empresa 20201 

Presidenta 
Lara María Manyes Font 

Secretari 
Vicente Claramonte Sanz 

Delegats i delegades 
Rodrigo Àlvarez Ruiz  
Lucía Bori Tormo  
Matilde Sancho Fombuena  
Encarna Canet Benavent  
Beatriu Cardona i Prats  
Berta García Mira  
Alicia Martí Climent  
José Javier Navarro Pérez  
Josep E. Ribera i Condomina  
Ariadna Bargiela Schonbrunn  
José María Blasco Igual  
Juan Luis Luján Hernández  
Francisco Carlos Bueno Camejo 
Patricia Correa Ghisays 

José Luis Granero Torres 
María José Monteagudo Soto 
Antonio Pla Piera 
Fca. Isabel de la Cruz García 
Reis Lloria Adanero 
Pablo Lluch Alemany  
Vicent Monroig Climent 
Jorge Pérez Asensio  
Alejandro Rubio Gil  
María Teresa Samper Gras  
Iolanda Torró Ferrero  
Carlos Fuertes Muñoz  
Raúl Lorente Campos  
José Plumed Sancho  
Juan Miguel Soria García  
Alexandra Valencia Peris  
Joan Carles Bernad i García 
Agustín Díez Castillo  
Lucía Gómez Sánchez,  
Vicent Horcas López 
Santiago Lorca Nova 

1 S’inclou els delegats i les delegades electes (amb vot) i sindicals (sense vot). 

Mesa Negociadora 2020

En representació de la Universitat de 
València 
Ernest Cano Cano (president) 
Juan Vicente Climent Espí 
José Ramírez Martínez 
Teresa Bondia Alberola 
Laura Coscolla Pascual (secretària) 

En representació de les treballadores i 
treballadors 
Representació de la Secció Sindical de 
CCOO: 29,69% 
Representació de la Secció Sindical de CGT: 
15,62% 
Representació de la Secció Sindical de 
STEPV-IV: 25,00% 
Representació de la Secció Sindical de FETE-
UGT: 29,69% 
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Distribució per sexe dels òrgans de govern i representació 2020 

Òrgan Dones Homes % dones 
Consell de Direcció 6 8 42,9% 

Delegacions de la Rectora 5 9 35,7% 

Claustre 120 161 42,7% 

Consell de Govern 20 36 35,7% 

Consell Social 13 13 50% 

Sindicatura Greuges 3 0 100% 

Junta Electoral 5 1 83,3% 

Comissió Professorat 15 19 44,1% 

Comissió d’Estudis de Postgrau 12 14 46,1% 

Comissió d’Estudis de Grau 14 9 60,9% 

Comissió d’Investigació 10 13 43,5% 

Comissió de Política Lingüística 20 14 58,8% 

Comissió d’Estatuts 11 16 40,7% 

Comitè de Seguretat i Salut 16 16 50% 
Junta de PDI 10 13 43,5% 
Junta de PAS 14 8 63,6% 

Comitè d’Empresa1 13 14 48,1% 
1 S’inclou els delegats i les delegades electes (amb vot) i sindicals (sense vot). 
Font: Servei d’Anàlisi i Planificació (SAP) 

Distribució per sexe i categoria professional dels membres del 
Claustre 2020 

Categoria professional Dones Homes % dones 
PDI Doctor/a amb Vinculació Permanent (DVP) 54 87 38,29% 

Personal d’Administració i Serveis (PAS) 11 18 37,93% 

Estudiantat 35 39 47,29% 

PDI No Doctor/a o sense Vinculació Permanent (NDoSVP) 17 14 54,83% 

Personal Investigador en Formació (PIF) 3 1 75% 

Personal Institucions Sanitàries Concertades (PISC) 0 2 0% 

Font: Secretaria General 



Distribució per sexe dels càrrecs directius unipersonals PDI 2020

Rector/a de la UV 1 0 100% 

Vicerector/a 4 7 36,4% 

Delegat/da Rector 5 9 35,7% 

Degà/na 7 10 41,2% 

Vicedegà/na 44 26 62,9% 

Director/a de Secció Departamental 2 2 50% 

Director/a de Departament 28 56 33,3% 

Secretari/a de Departament 41 43 48,8% 

Secretari/a de Facultat 8 9 47% 

Director/a d’Institut Universitari 9 16 36% 

Secretari/a d’Institut Universitari 9 9 50% 

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 7 5 58,3% 

Cap de Secció-Servei 19 15 55,9% 

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 1 1 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 0 100% 

Secretari/a Escola de Doctorat 0 1 0% 

Font: SAP 

Distribució per sexe dels càrrecs directius unipersonals PAS 2020 

Càrrec Dones Homes % dones 
Gerent/a 0 1 0% 

Vicegerent/a 2 1 66,7% 

Cap de Servei 18 6 75% 

Administrador/a de Centre 19 12 61,3% 

Font: Servei de RRHH - PAS 
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Actuacions de la Sindicatura Universitària de 
Greuges al curs 2019-2020 

 

Evolució dels expedients per tipus 

Tipus d’expedient 2016-2017 2017-2018 2018-2019 2019-2020 

Consultes 38 30,6% 33 30,6% 27 30,7% 35 25,7% 

Reclamacions 86 69,4% 75 69,4% 56 63,6% 90 66,2% 

Mediacions     5 5,7% 11 8,1% 

Total 124 100%    108 100% 88 100% 136 100% 

 

Distribució dels expedients per col∙lectiu i sexe de les persones afectades 

Col∙lectiu Dones Homes Total 

PDI 8 9,1% 11 13,9% 19 11,4% 

PAS 5 5,7% 4 5,1% 9 5,4% 

PIF 0 0% 1 1,3% 1 0,6% 

Alumnat       

Grau 61 69,3% 49 62,0% 110 65,9% 

Postgrau 10 11,4% 11 13,9% 21 12,6% 

La Nau Gran, Extensió i altres 4 4,5% 3 3,8% 7 4,2% 

Total 88 100% 79 100% 167 100% 

 

Estat dels expedients 

Estat Nombre d’expedients % 

Derivat 1 0,7% 

Desistit 12 8,8% 

No admès 21 15,4% 

Resolt 102 75,0% 

Total 136 100% 

 

Tipus de resolució 

Estat Nombre d’expedients % 

Desfavorable 41 40,2% 

Favorable 61 59,8% 

Total 102 100% 
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Gestió de la Bústia de suggeriments, queixes i 
felicitacions al curs 2019-2020 

 

Evolució de les comunicacions per tipus 

Tipus de comunicació 2016-2017 2017-2018 2018-2019 2019-2020 

Suggeriments 94 11,9% 97 8,7% 105 14,0% 114 11,1% 

Queixes 595 75,0% 907 81,3% 527 70,2% 711 69,2% 

Felicitacions 104 13,1% 111 10,0% 119 15,8% 202 19,7% 

Total 793 100% 1.115 100% 751 100% 1.027 100% 

 

Distribució de les comunicacions per tipus i causa 

Causa Suggeriments Queixes Felicitacions Total 

Localització 5 4,4% 26 3,7% 2 1,0% 33 3,2% 

Informació 5 4,4% 36 5,1% 14 6,9% 55 5,4% 

Tracte dispensat 2 1,8% 40 5,6% 34 16,8% 76 7,4% 

Gestió 12 10,5% 114 16,0% 40 19,8% 166 16,2% 

Acadèmiques 18 15,8% 283 39,8% 73 36,1% 374 36,4% 

Instal∙lacions 36 31,6% 58 8,2% 2 1,0% 96 9,3% 

Altres causes 36 31,6% 154 21,7% 37 18,3% 227 22,1% 

Total 114 100% 711 100% 202 100% 1.027 100% 

 

Distribució de les comunicacions per col∙lectiu d’usuaris 

Colꞏlectiu Suggeriments Queixes Felicitacions Total 

Alumnat 72 63,2% 568 79,9% 140 69,3% 780 75,9% 

PAS 14 12,3% 59 8,3% 42 20,8% 115 11,2% 

PDI 15 13,2% 34 4,8% 13 6,4% 62 6,0% 

Altres 13 11,4% 50 7,0% 7 3,5% 70 6,8% 

Total 114 100% 711 100% 202 100% 1.027 100% 

 

Distribució de les comunicacions per sexe 

Sexe Suggeriments Queixes Felicitacions Total 

Dones 60 52,6% 426 59,9% 101 50,0% 587 57,2% 

Homes 54 47,4% 285 40,1% 101 50,0% 440 42,8% 

Total 114 100% 711 100% 202 100% 1.027 100% 
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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 2020, 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 

ARWU - Academic Ranking of World Universities 201-300 78-112 2-5 1 15/08/2020 

THE - Times Higher Education 401-500 192-246 6-7 1 03/09/2020 

QS World University Rankings® 591-600 245-249 16 2 10/06/2020 

CWUR - Center for World University Rankings 289 121 5 1 08/06/2020 

BGU - Best Global Universities Rankings 226 97 5 1 27/10/2020 

RUR - Round University Ranking 380 151 9 2 29/04/2020 

Rànquings de producció científica 
nature INDEX - Recompte complet (AC) 178 70 3 1 12/05/2020 

- Recompte fraccionari (FC) 247 76 3 1 

- N&S per recompte complet 6-7 1 

- N&S per recompte fraccionari 26 1 
URAP - University Ranking by Academic 
Performance 212 89 3 1 09/01/2020 

SCImago Institutions Rankings (SIR) 224 97 5 1 02/04/2020 

InCites-Essential Science Indicators    - per cites 324 3 1 23/03/2020 

- per articles 301 4 1 

- per articles altament citats 305 3 1 

- per articles d’impacte 303 3 1 

- per articles candents 141 2 1 

NTU - National Taiwan University Ranking 211 83 3 1 14/10/2020 

CWTS Leiden Ranking   - Recompte complet 229 85 4 1 08/07/2020 

- Recompte fraccionari 257 79 4 1 

Rànquings temàtics 
ARWU of Sport Science Schools and 
Departments 201-300 97-135 10-18 1 16/11/2020 

UI GreenMetric World University Ranking 334 118 20 3 07/12/2020 

Webometrics Ranking of world    - Ed. Gener 217 71 4 1 28/01/2020 

- Ed. Juliol 215 70 4 1 30/07/2020 

 by Google Scholar Citations 240 76 4 1 03/02/2020 

uniRank University Ranking 158 32 3 1 06/03/2020 

uniRank Twitter University 7 2 

uniRank Facebook University 9 1 

101-200 45-89 5-18 1-3 22/4/2020 

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/-arwu/-arwu-of-sport-1286037506179.html
https://www.uv.es/uvweb/servicio-analisis-planificacion/es/observatorio-rankings/novedades-rankings/-arwu/-arwu-of-sport-1286037506179.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
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RÀNQUINGS D’ÀMBIT ESPANYOL Posició 
Espanya 

Posició  
C. Valenciana

Data 
publicació 

Rànquings generals 
U-RANKING universidades españolas 11-18 2-3 30/06/2020 

U-RANKING Volum universidades españolas 4-5 1 30/06/2020 

Rànquings temàtics 
DYNTRA - Dynamic Transperency Index 10 1 21/01/2020 

Rànquings multidimensionals 
Observatorio IUNE  – publicacions 4 1 13/07/2020 

– citacions 4 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. 

ARWU - Global Ranking of Academic Subjects (GRAS) 

Matèria Món Espanya València 
Administració d'Empreses 151-200 3-4 1 
Ambient / Ecologia 201-300 5-9 1 
Biologia Humana 301-400 7-9 1 
Biotecnologia 201-300 4 1 
Ciència i Tecnologia dels aliments 23 1 1 
Ciències Agrícoles 151-200 8-9 2 
Ciències Ambientals i Enginyeria 301-400 8-12 1-2
Ciències Atmosfèriques 301-400 11-14 1 
Ciències Biològiques 301-400 4-8 1 
Ciències de la Terra 301-400 5-9 1 
Ciències i Enginyeria de Materials 201-300 3-6 1-2
Dret 201-300 1-4 1 
Economia 401-500 12-21 1-2
Educació 401-500 11-19 1 
Enginyeria Biomèdica 201-300 4-7 1 
Enginyeria Elèctrica i Electrònica 101-150 4 1 
Enginyeria Química 201-300 5-13 2-3
Farmàcia i Ciències Farmacèutiques 201-300 7-11 1 
Física 101-150 2-4 1 
Geografia 201-300 2-7 1 
Gestió 401-500 13-19 2-3
Instrumentació Científica i Tecnològica 201-300 9-15 2 
Medicina Clínica 151-200 2 1 
Nanociència i Nanotecnologia 201-300 4-6 1 
Odontologia 201-300 5-7 1 

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
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Matèria Món Espanya València 
Psicologia 401-500 8-9 1 
Química 151-200 4-5 1 
Salut Pública 51-75 2 1 
Tecnologia Mèdica 201-300 4-5 1 
Teledetecció 11 1 1 
Turisme 51-75 4 2 

Best Global Universities Rankings by Subject 

Matèria Món Espanya València 
Ambient / Ecologia 213 4 1 
Arts i Humanitats 194 6 1 
Biologia i Bioquímica 277 5 1 
Biologia Molecular i Genètica 372 11 1 
Biotecnologia i microbiologia aplicada 222 4 1 
Ciències Agrícoles 12 1 1 
Ciències de la Computació 418 16 2 
Ciències de Plantes i Animals 263 8 2 
Ciències dels Materials 314 6-7 1 
Ciències Espacials 209 7 1 
Ciències Socials i Salut Pública 333 7 1 
Economia i Negocis 162 5 1 
Farmacologia i Toxicologia 177 5 1 
Física 111 3 1 
Geociències 158 2 1 
Medicina Clínica 219 4 1 
Microbiologia 148 2 1 
Neurociència i Comportament 330 7 1 
Oncologia 184 5 1 
Psiquiatria / Psicologia 197 6 1 
Química 205 6-7 2 
Salut ambiental i laboral 92 3 1 



Incites Essential Sicence Indicators (ESI) by fields 

Per citacions Per articles 
Matèria Món Espanya València Món Espanya València 
Ambient / Ecologia 340 4 1 272 4 1 
Biologia i Bioquímica 548 6 1 498 6 1 
Biologia Molecular i Genètica 619 7 1 576 6 1 
Ciències Agrícoles 86 1 1 142 4 2 
Ciències de Plantes i Animals 317 7 2 350 8 2 
Ciències dels Materials 624 11 2 738 11 2 
Ciències Socials 444 6 1 293 6 1 
Economia i Negocis 254 5 1 101 1 1 
Enginyeria 917 34 3 931 29 4 
Farmacologia i Toxicologia 297 4 1 306 4 1 
Física 140 2 1 161 2 1 
Geociències 411 5 1 466 7 1 
Medicina Clínica 436 3 1 463 4 1 
Microbiologia 338 3 1 234 4 1 
Neurociència i Comportament 551 7 1 511 6 1 
Psiquiatria / Psicologia 261 3 1 163 2 1 
Química 179 4 1 179 3 1 

Per articles altament citats Per articles candents 
Matèria Món Espanya València Món Espanya València 
Ambient / Ecologia 313 3 1 104 2-4 1 
Biologia i Bioquímica 635 10 1 209 8-14 1 
Biologia Molecular i Genètica 661 9 1 263 3-7 1 
Ciències Agrícoles 19 1 1 6 1 1 
Ciències de Plantes i Animals 377 5 2 
Ciències dels Materials 537 6-7 2 153 1-3 1 
Ciències Socials 803 15-19 2 
Economia i Negocis 289 8 1 
Enginyeria 956 24-26 3 201 6-9 3 
Farmacologia i Toxicologia 347 3-4 1 49 2-3 1 
Física 157 2 1 37 1 1 
Geociències 265 1 1 187 1-5 1 
Medicina Clínica 434 3 1 352 2-3 1 
Microbiologia 277 1 1 68 1-2 1 
Neurociència i Comportament 501 4 1 38 1-2 1 
Psiquiatria / Psicologia 307 4 1 
Química 240 3 2 242 3-8 3 
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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 271 5 1 286 4 1 
Ciències de la Vida i de la Terra 204 6 1 196 5 1 
Ciències Físiques i Enginyeria 191 3 1 276 5 2 
Ciències Socials i Humanitats 165 3 1 146 1 1 
Matemàtiques i Ciències de la Computació 371 13 2 375 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 7 1 >100 18 1 
Ciències de la Vida >100 12 2 >100 18 2 
Física >100 2 1 >100 1 1 
Química >100 2 1 >100 3 1 

National Taiwan University Ranking (NTU) 

Àrea de coneixement Món Espanya València 
Agricultura 121 3 1 
Ciències de la Vida 292 6 1 
Ciències Naturals 127 2 1 
Ciències Socials 259 5 1 
Enginyeria 401-450 12-15 2 
Medicina 233 3 1 
Matèria Món Espanya València 
Ambient / Ecologia 194 3 1 
Biologia i Bioquímica 260 4 1 
Ciències Agrícoles 26 1 1 
Ciències de la Computació 451-500 20-21 2 
Ciències de Plantes i Animals 218 8 2 
Ciències dels Materials 301-350 4-8 2 
Ciències Espacials 111 6 1 
Ciències Socials 271 5 1 
Economia i Negocis 202 4 1 
Enginyeria Civil 351-400 17-18 3 
Enginyeria Elèctrica 351-400 13-14 2 
Enginyeria Química 301-350 11-15 3 
Farmacologia i Toxicologia 202 4-5 1 
Física 107 2 1 
Geociències 190 4 1 
Matemàtiques 301-350 11-12 2 
Medicina Clínica 217 3 1 
Microbiologia 201 4 1 
Psiquiatria / Psicologia 228 3 1 
Química 144 3 1 
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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 198 4 1 
Ciències Naturals 139 4 1 
Ciències Socials 354 9 1 
Ciències Tècniques 388 13 2 
Humanitats 180 8 1 
Medicina 287 7 1 

THE - World University Rankings by subject 

Matèria Món Espanya València 
Arts i Humanitats 251-300 7-9 1 
Ciències de la Computació 601-800 22-33 4 
Ciències de la Vida 301-400 3-9 1 
Ciències Socials 401-500 8-13 2 
Clínica, Preclínica i de Salud 301-400 8 1 
Dret 151-175 4 1 
Economia i Negocis 401-500 8-15 3 
Educació 401-500 15-30 3 
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Matèria Món Espanya València 
Enginyeria i Tecnologia 501-600 12-21 4 
Física 301-400 3-7 1 
Psicologia 301-400 7-12 1 

URAP Field based Rànquing 

Àrea de coneixement Món Espanya València 
Agricultura 251 5 1 
Antropologia 189 11 1 
Astronomia i Astrofísica 108 5 1 
Biologia Molecular i Genètica 339 6 1 
Ciències Ambientals 165 3 1 
Ciències Biològiques 263 6 1 
Ciències de la Informació i la Computació 567 25 2 
Ciències de la Terra 244 6 1 
Ciències Mèdiques i de la Salut 253 3 1 
Ciències Químiques 165 4 1 
Comerç, Gestió, Turisme i Serveis 135 1 1 
Economia 130 1 1 
Educació 168 1 1 
Enginyeria 290 8 2 
Enginyeria Ambiental 207 7 1 
Enginyeria d'Aliments 35 1 1 
Enginyeria dels Materials 369 9 2 
Enginyeria Elèctrica i Electrònica 281 9 2 
Enginyeria Mecànica 443 11 2 
Enginyeria Química 381 12 2 
Estudis en la Societat Humana 328 9 1 
Farmacologia 166 4 1 
Física 145 5 1 
Geologia 277 7 1 
Història 110 5 1 
Llengua, Comunicació i Cultura 278 8 1 
Matemàtiques 228 9 1 
Nanociència i Nanomaterials 292 6 1 
Negocis 84 1 1 
Neurociències 314 7 1 
Odontologia 158 4 1 
Psicologia 221 5 1 
Tecnologia 329 11 2 
Zoologia 134 2 1 
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Observatorio IUNE per matèries 

Publicacions Citacions 
Matèria Espanya València Espanya València 
Arts i Humanitats 6 1 9 1 
Ciències de la Vida 5 1 6 1 
Ciències Socials 4 1 4 1 
Enginyeria, arquitectura i C. de la computació 12 2 12 2 
Experimentals 5 1 4 1 
Medicina i Farmacologia 4 1 3 1 
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Acords del Consell de Govern de la Universitat de 
València 2020 

1 4/2/20 1 Aprovar l’acta del Consell de Govern de 17 de 
desembre de 2019  4/2/20 Sec. Gral. 

2 4/2/20 3 Aprovar la RLT de PDI de la UV, corresponent al 
2019 7/2/20 

Nº eix: 3892 
Servei RRHH 
PDI 

3 4/2/20 4 

Proposar al Claustre, d’acord amb l’art. 166.2.b) 
dels Estatuts de la UV, l’elecció de catedràtiques 
i catedràtics per a renovació parcial de la 
Comissió de Reclamacions 

4/2/20 

7/2/20 

Nº eix: 3672 
Claustre 
Nº eix: 3892 
Servei RRHH 
PDI 

4 4/2/20 5 

Concedir venia docendi a la profa. Esther 
Gamero Sandemetrio per a impartir docència de 
Didàctica de les Ciències Naturals de l’Educació 
Infantil (Grau d’Educació Infantil), durant el curs 
2019-2020 al centre adscrit Florida Universitària 

7/2/20 
Nºeix: 3892 
Servei RRHH 
PDI 

5 4/2/20 6 Aprovar el calendari acadèmic de la UV, 
corresponent al curs 2020-2021 Ídem 

Nº eix: 3893 
V. Estudis i Pol.
Lingüística

6 4/2/20 7 
Aprovar l’oferta de places de nou ingrés en 
titulacions de grau per al curs acadèmic 2020-
2021 

Ídem Ídem 

7 4/2/20 7 Aprovar l’oferta de places de màsters oficials per 
al curs acadèmic 2020-2021 Ídem Ídem 

8 4/2/20 8 

Aprovar la modificació del pla d’estudis de grau 
en Ciències Polítiques i de l’Administració 
Pública per la UV, afegint que l’assignatura 
Estructura Social d’Espanya i de la Comunitat 
Valenciana que hi és a l’itinerari Democràcia i 
Procés Polític també s’oferirà a l’itinerari de 
Gestió i Administració Pública. En el primer cas 
l’oferta tindrà actives cinc assignatures entre les 
que es trobarà permanentment Estructura Social 
d’Espanya i de la Comunitat Valenciana i en el 
segon cas, tindrà sis assignatures entre les quals 
també es trobarà aquesta assignatura amb 
caràcter permanent  

Ídem Ídem 

9 4/2/20 8 

Aprovar la modificació dels plans d’estudis dels 
graus en Geografia i Medi Ambient, en 
Economia, en Administració i Direcció 
d’Empreses i en Finances i Comptabilitat, per la 
UV, per tal d’incloure com a requísit d’accés als 
estudiants estrangers de parla no hispana 
l’acreditació del nivell B2 de coneixement de 
castellà o de valencià. 

Ídem Ídem 

10 4/2/20 9 
Aprovar la modificació del programa de doble 
titulació de grau en Sociologia i de grau en 
Ciències Polítiques i de l’Administració 

Ídem Ídem 
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11 4/2/20 9 
Aprovar la modificació del programa de doble 
titulació de grau en Ciències Polítiques i de 
l’Administració i de grau en Dret 

Ídem Ídem 

12 4/2/20 10 Modificar el pla d’estudis del màster universitari
en Criminologia i Seguretat Ídem Ídem 

13 4/2/20 10 

Aprovar l’extinció del pla d’estudis del màster 
universitari en Estudis Internacionals i de la Unió 
Europea (codi RUCT 4311712) i aprovar el pla 
d’estudis del màster universitari en Estudis 
Internacionals i de la Unió Europea (codi RUCT 
4317432) 

Ídem Ídem 

14 4/2/20 11 
Aprovar la composició de la CEPE per a 
l’elaboració del nou pla d’estudis del màster 
universitari en Anàlisi Política. 

Ídem Ídem 

15 4/2/20 12 

Aprovar, per 40 vots a favor, cap en contra i 1 
abstenció, i proposar al Claustre la proposta de 
modificació de l’art. 2.1.D.a) del Reglament de 
Consell de Govern. 

4/2/20 Nº eix: 3672 
Claustre 

16 4/2/20 13 

Aprovar la creació de la Mesa de Mobilitat de la 
UV, comissió assessora del Consell de Govern 
de caràcter no permanent, i el seu reglament de 
funcionament 

7/2/20 

Nº eix: 3896 
V. Igualtat,
Diversitat i
Sostenibilitat

17 4/2/20 14 
Modificar l’article 30.3 del Reglament d’ús dels 
recursos relacionats amb les tecnologies de la 
informació i les comunicacions de la UV 

Ídem 

Nº eix: 3897 
V. Estratègia,
Qualitat i Tecnol.
de la Informació

18 4/2/20 15 
Aprovar l’informe sobre la Bústia de 
Suggeriments, Queixes i Felicitacions de la UV, 
corresponent al curs acadèmic 2018-2019 

Ídem Ídem 

19 4/2/20 16 

Aprovar el model de conveni marc de pràctiques 
externes de l’estudiant amb empreses i 
institucions entre la Universitat de València i 
l’empresa/entitat corresponent 

Ídem 

Nº eix: 3898 
V. Ocupació i
Programes
Formatius

20 4/2/20 17 

Aprovar, per a la seua subscripció, el conveni de 
col·laboració entre les set universitats 
valencianes de la Comissió autonòmica de 
l’esport universitari (CADU) i la Universitat de 
València (Estudi General) 

Ídem 
Nº eix: 3899 
V. Cultura i
Esport

21 4/2/20 17 

Aprovar, per a la seua subscripció, el conveni 
marc de cooperació entre la Universitat de 
València (Estudi General) i la Universidad 
Autónoma de Bucaramanga 

Ídem 
Nº eix: 3900 
V. Innovació i
Transferència

22 4/2/20 17 

Aprovar, per a la seua subscripció, el conveni de 
col·laboració entre la Universitat Jaume I de 
Castelló i la Universitat de València (Estudi 
General) pel que s’estableix un marc de 
regulació per a la unitat mixta UV-UJI 
anomenada “Laboratori de Psicologia i 
Tecnologia LabPsiTec 

Ídem Ídem 

23 4/2/20 17 

Aprovar, per a la seua subscripció, el conveni 
general de col·laboració entre la Universidad 
Autónoma del Estado de Morelos i la Universitat 
de València (Estudi General) 

Ídem Ídem 
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24 4/2/20 17 

Aprovar, per a la seua subscripció, el conveni de 
cooperació entre la Universidad Autónoma de 
Encarnación de Paraguay i la Universitat de 
València (Estudi General), per al reconeixement 
del Centre d’Investigació i Documentació de la 
Universidad Autónoma de Encarnación, com a 
unitat internacional d’investigació associada a 
l’Institut Universitari de Polibienestar 

Ídem Ídem 

25 4/2/20 17 

Aprovar, per a la seua subscripció, el conveni 
marc entre la Universitat de València (Estudi 
General) i la Fundació de la Comunitat 
Valenciana Centre d’Investigació Príncep Felip 

Ídem Nº eix: 3901 
V. Investigació

26 4/2/20 17 

Aprovar, per a la seua subscripció, el conveni 
entre el Ministeri de Defensa i la Universitat de 
València (Estudi General), per a la realització de 
pràctiques externes en el Centre d’Història i 
Cultura Militar (Valencia) 

Ídem 
Nº eix: 3902 
V. Ocupació i
Prog. Formatius

27 4/2/20 17 

Aprovar, per a la seua subscripció, l’addenda al 
conveni de reciprocitat entre la Generalitat 
Valenciana, a través de la Conselleria de 
Justícia, Administració Pública, Reformes 
Democràtiques i Llibertats Públiques i la 
Universitat de València, per a la percepció del 
complement de carrera administrativa 

Ídem Nº eix: 3273 
Gerent 

28 4/2/20 18 
Aprovar el procediment de progressió dins del 
sistema de carrera professional horitzontal del 
PAS de la UV 

Ídem 

Nº eix: 3903 
Vicegerent 
RRHH i Org. 
Administ. 

29 4/2/20 19 

Aprovar la retribució per al personal investigador 
en formació, el contracte predoctoral del qual 
haja finalitzat amb anterioritat a la finalització de 
l’ajuda per lectura de tesi 

Ídem Nº eix: 3904 
Gerent 

30 4/2/20 20 

Prendre coneixement de la declaració 
d’emergència dels treballs de substitució de 
canonades en l’edifici A del Col·legi Major Rector 
Peset, per detecció de la bactèria legionela en el 
circuit d’aigua calenta sanitària 

Ídem 
Nº eix: 3905 
V. Economia i
Infraestructures

31 10/3/20 1 Aprovar l’acta del consell de govern de 4 de 
febrer de 2020. 10/3/20 Secretaria Gral. 

32 10/3/20 3 
Elegir Mª Vicenta Alandi Palanca, membre del 
consell de govern en representació del PAS per 
a formar part, com a vocal del Consell Social 

11/3/20 

22/5/20 

Nº eix: 8538 
Consell Social 
Nº eix: 13570 
Dtora. Gral. 
Universitats 

33 10/3/20 4 

Proposar al Patronat de la Fundació Gral. de la 
UV el nomenament dels membres de la 
comunitat universitària següents Rafael Crespo 
García (PDI) i Guillem Chismol Caravaca 
(estudiant) com a representants de la Universitat 
a la Fundació. 

Ídem Nº eix: 8532 
Fundació Gral. 
Nº eix: 8544 
Rectorat 

34 10/3/20 5 Aprovar l’OCA d’estudis de grau per al curs 
2020/2021 Ídem 

Nº eix: 8911 
Servei RRHH 
PDI 
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35 10/3/20 5 Aprovar l’OCA d’estudis de màster per al curs 
2020-2021 Ídem Ídem 

36 10/3/20 6 

Aprovar l’Oferta Pública d’Ocupació de la UV per 
a l’any 2020 relativa a places de cossos docents 
universitaris i de professorat contractat doctor i 
la distribució de la taxa de reposició d’efectius 

12/3/20 
Nº eix: 8691 
Servei RRHH 
PDI 

37 10/3/20 7 Aprovar els Criteris per al desenvolupament de 
la carrera docent de PDI per al curs 2020-2021 Ídem Ídem 

38 10/3/20 8 

Aprovar l’adscripció a àrees de coneixement de 
places de TU per a l’estabilització 
d’investigadors/es del Programa Ramon i Cajal 
amb certificat I3 

Ídem Ídem 

39 10/3/20 9 

Aprovar la convocatòria i informar favorablement 
sobre els perfils i tribunals de places de 
professorat TU per a l’estabilització 
d’investigadors/es del programa Ramon i Cajal 
amb ceritificat I3 amb càrrec a l’Oferta Pública 
d’Ocupació de l’any 2018 

13/3/20 
Nº eix: 8922 
Servei RRHH 
PDI 

40 10/3/20 10 Aprovar la convocatòria per a sol·licitar el
complement autonòmic 2020 Ídem Ídem 

41 10/3/20 10bis 

Concedir venia docendi als professors José Mª 
Escalante Fernández i Raquel Morcillo Parra per 
impartir docència durant el curs 2019-2020 en 
els centres adscrits Edem Escuela de 
Empresarios i Florida Universitària, 
respectivament 

Ídem Ídem 

42 10/3/20 11 
Aprovar l’Oferta de títols propis de la UV per al 
curs 2020-2021 condicionada la seua 
implantació a la matrícula 

Ídem Nº eix: 8914 
Servei Estudiants 

43 10/3/20 12 
Aprovar, per a la seua subscripció, el conveni 
marc de col·laboració amb el Museu de Ciències 
Naturals “El Carme” d’Onda 

Ídem 
Nº eix: 8921 
Vicerectorat 
Cultura i Esports 

44 10/3/20 12 

Aprovar, per a la seua subscripció,el conveni 
entre les universitats públiques de la Comunitat 
Valenciana per a la constitució del Consorci de 
Biblioteques Universitàries (BUVAL) 

Ídem 
10/12/20 

Ídem 
Nº eix: 46072 
Consell Social 

45 10/3/20 12 
Aprovar, per a la seua subscripció, el conveni 
marc amb Komos Compañía Teatral (Asociación 
Cultural y Educativa) 

Ídem Ídem 

46 10/3/20 12 
Aprovar, per a la seua subscripció, el conveni 
marc de col·laboració interinstitucional amb la 
Universidad Central de Equador 

Ídem 

Nº eix: 8919 
Vicerectorat 
d’Internacionalit. i 
Cooperació 

47 10/3/20 12 

Aprovar, per a la seua subscripció,, el conveni 
marc de cooperació amb la Universidad 
Nacional Autónoma de Nicaragua, Managua 
(UNAM-MANAGUA) 

Ídem Ídem 

48 10/3/20 12 Aprovar, per a la seua subscripció, el conveni 
amb la Universidad del Rio (Ecuador) Ídem Ídem 

49 10/3/20 12 Aprovar, per a la seua subscripció, el conveni 
amb la Universidad de Antofagasta (Xile) Ídem Ídem 
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50 10/3/20 12 Aprovar, per a la seua subscripció, el conveni 
amb la Universidad de Cabo Verde Ídem Ídem 

51 10/3/20 12 
Aprovar, per a la seua subscripció, el conveni 
amb la University of Warmia and Mazury in 
Olsztyn (Polonia) 

Ídem Ídem 

52 10/3/20 12 
Aprovar, per a la seua adscripció, el conveni amb 
la Universidad Nacional de Tecnologia e 
Investigación MISIS (Rúsia) 

Ídem Ídem 

53 10/3/20 12 

Aprovar, per a la seua subscripció, el conveni 
amb l’Academia Rusa de Comercio Exterior del 
Ministerio de Desarrollo Económico de la 
Federación de Rusia 

Ídem Ídem 

54 10/3/20 12 Aprovar, per a la seua subscripción, el conveni 
amb la Universidad Estatal de Tomsk (Rusia) Ídem Ídem 

55 10/3/20 12 
Aprovar, per a la seua subscripció, el conveni 
marc amb l’Organización Nacional de Ciegos 
Españoles (ONCE) 

Ídem 
Nº eix: 8918 
Vicerectorat 
Innov. i Transfer. 

56 10/3/20 12 

Aprovar, per a la seua subscripció, el conveni 
amb el Museo Nacional Centro de Arte Reina 
Sofía, per a la realització de pràctiques 
formatives en el Museu 

Ídem 

Nº eix: 8917 
Vicerectorat 
Ocupació i 
Progr. Formatius 

57 10/3/20 12 

Aprovar, per a la seua subscripció,el conveni de 
reciprocitat entre les Universitats Públiques de la 
Comunitat Valenciana, per a la percepció del 
complement de carrera administrativa 

Ídem Nº eix: 8916 
Gerent 

58 10/3/20 13 

Autoritzar la contractació de les obres de 
rehabilitació de l’edifici del Col·legi Major Lluis 
Vives de la UV per un import estimat de 
16.679.031,01 € (IVA exclòs) 

12/3/20 

Nºeix: 8693 
Vicerectorat 
Economia i 
Infraes. 

59 10/3/20 13bis 

Aprovar el canvi de denominació dels Serveis: 
L’actual Servei d’Educació Física i Esports 
passa a denominar-se Servei d’Esports. 
El Servei d’Extensió Universitària passa a 
denominar-se Servei de Cultura Universitària, 
integrat per l’actual Servei d’Extensió 
Universitària i la Unitat de Suport del Vicerectorat 
de Cultura i Esports 

11/3/20 

Nº eix: 8539 
Vicerectorat 
Cultura i Esports 
Nº eix: 8535 
Vicegerent 
RRHH 

60 10/3/20 14 Aprovar la proposta de RLT 1/2020 de PAS de la
UV Ídem 

Nº eix: 8535 
Vicegerent 
RRHH 
Nº eix: 8538 
Consell Social 

61 3/4/20 únic 

Ratificar la Resolució del Rectorat de 27 de març 
de 2020 sobre mesures extraordinàries referides 
a la realització de les reunions d’òrgans 
col·legiats a distància 

3/4/20 Rectorat 

62 28/4/20 únic 

Aprovar els Criters Acadèmics d’adaptació del 
format presencial al format no presencial de la 
docència i l’avaluació en la Universitat de 
València com a conseqüència de la COVID19 

28/4/20 V. Estudis i
Pol. Lingüística 
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63 12/5/20 1 

Aprovar la confirmació, transformació o 
amortització de places vacants generades 
després del 20 de juny de 2019 (revisió de 
plantilla), per al curs 2020-2021, d’acord amb els 
criteris i informe de la Comissió de Professorat 

14/5/20 
Valisa 48165 
Servei RRHH 
PDI 

64 12/5/20 2 

Aprovar la dotació de places de professorat 
ajudant doctor per al curs 2020-2021, d’acord 
amb els criteris d’assignació de noves places 
d’ajudant doctor 

Ídem Ídem 

65 12/5/20 3 
Aprovar els Criteris per a atendre situacions 
conjunturals de plantilla, durant el curs 2020-
2021. Criteris de reducció de la docència 

Ídem Ídem 

66 12/5/20 4 

Aprovar la modificació dels barems de selecció 
de professorat contractat de caràcter temporal 
de la Fac. de C.Biològiques, respecte del 
subapartat 1.1, ítems c) i d) en els barems de 
contractat doctor, de professorat contractat 
doctor interí i l’apartat 1 de les Disposicions 
comunes per a totes les figures contractuals 

Ídem Ídem 

67 12/5/20 4 
Aprovar la correcció d’errades del barem per a la 
contractació de professorat associat de la 
Facultat de Ciències Matemàtiques 

Ídem Ídem 

68 12/5/20 5 

Sol·licitar a la Universitat Politècnica de València 
pròrroga de comissió de serveis a favor del 
professor Ramón Estebán Romero, adscrit al 
Departament de Matemàtiques, per a prestar els 
seus serveis a la Universitat de València, durant 
el curs 2020-2021 

Ídem Ídem 

69 9/6/20 1 

Aprovar la transformació de places per a la 
promoció del professorat durant el curs 2020-
2021, d’acord amb la proposta de la Comissió de 
Professorat 

11/6/20 
Nº eix: 22779 
Servei RRHH 
PDI 

70 9/6/20 2 

Aprovar les convocatòries i informar 
favorablement sobre els perfils i tribunals de 
places de professorat contractat doctor, de titular 
d’universitat i de catedràtic d’universitat per al 
curs 2020-2021 

Ídem Ídem 

71 9/6/20 3 

Aprovar l’adscripció a àrees de coneixement de 
tres places de professorat contractat doctor per 
a estabilització de personal investigador que ha 
finalitzat el programa Ramon i Cajal i compta 
amb el certificat I3. (places núm.6854,6855 i 
6856) 

Ídem Ídem 

72 9/6/20 4 

Informar favorablement sobre perfils i tribunals 
per a la convocatòria de places de professorat 
contractat doctor per a estabilització de personal 
investigador que ha finalitzat el programa 
Ramon i Cajal i compta amb el certificat I3  

Ídem Ídem 

73 9/6/20 5 

Aprovar la transformació de la plaça núm. 1082, 
de professorat ajudant, adscrita a l’àrea de 
coneixement de Fisioteràpia, en plaça de 
professorat ajudant doctor, corresponent a la 
promoció del curs 2019-2020 

Ídem Ídem 
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74 9/6/20 6 
Aprovar la transformació de places vacants 
generades després del Consell de Govern de 12-
5-2020, en places de professorat ajudant doctor.

Ídem Ídem 

75 9/6/20 7 

Aprovar l’adscripció a àrees de coneixement de 
8 places de professorat contractat doctor i de 3 
places de titular d’universitat, dotades en el marc 
del Programa d’Estabilització de professorat 
associat, per al curs 2020-2021 

Ídem Ídem 

76 9/6/20 8 

Aprovar el compliment dels criteris lingüístics de 
l’OCA del curs 2020-2021 i la revisió de 
l’aplicació en OCA de les propostes plantejades 
pels Centres, dirigides a augmentar l’oferta en 
valencià en els casos on no s’arriba al mínim 
establert pels criteris de l’OCA 

Ídem Ídem 

77 9/6/20 9 

Ratificar la Resolució de la rectora per la qual 
s’estableix l’obligatorietat de la relacio 
electrònica amb la Universitat de València en els 
processos de selecció de personal docent i 
investigador, de personal d’administració i 
serveis i de personal investigador de la 
Universitat de València. 

Ídem 
12/6/20 

12/6/20 

Ídem 
Nº eix: 22886 
Servei RRHH 
PAS 
Nº eix: 22905 
Servei 
Investigació 

78 9/6/20 10 

Aprovar, per a la seua subscripció, el conveni de 
col·laboració amb la Generalitat, a través de la 
Conselleria de Justícia, Interior i Administració 
Pública, per al desenvolupament de treballs 
d’investigació, formació i difusió en matèria de 
drets fonamentals, mediació i assistència a les 
víctimes del delicte, especialment, violència 
sobre la dona, abordats des de la perspectiva 
jurídica 

Ídem 

12/6/20 

Nº eix: 22777 
V. Igualtat,
Diversitat i 
Sostenibilitat 
Nº eix: 
Servei RRHH 
PAS 
Nº eix: 
Servei 
Investigac. 

79 9/6/20 10 

Aprovar, per a la seua subscripció el conveni de 
col·laboració amb la Generalitat, a través de la 
Conselleria d’Innovació, Universitats, Ciència i 
Societat Digital, per a la creació i funcionament 
de la Càtedra Bretxa Digital de Gènere, durant 
l’exercici 2020. 

Ídem 
Nº eix: 22780 
V. Innovació i
Transferència

80 9/6/20 10 

Aprovar, per a la seua subscripció, el conveni 
marc de col·laboració amb la Generalitat, a 
través de la Conselleria de Sanitat Universal i 
Salut Pública i la Companya Glaxosmithkline, 
per a la creació de la Càtedra EVES-GSK 
d’Avaluació d’Intervencions Sanitàries. 

Ídem Ídem 

81 9/6/20 10 

Aprovar, per a la seua subscripció, el conveni 
marc amb la Generalitat, a través de la 
Conselleria d’Habitatge i Arquitectura 
Bioclimàtica, la Universitat Politècnica de 
València, la Universitat Jaume I de Castelló, la 
Universitat d’Alacant i la Universitat Miguel 
Hernández d’Elx, per a la creació de la Càtedra 
Nova Transició Verda (cap a la reconstrucció 
verda i l’hàbitat sostenible). 

Ídem Ídem 
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82 9/6/20 10 
Aprovar, per a la seua subscripció, el conveni 
marc de col·laboració amb la Sociedad Española 
de Oncología y Hematología (SEHOP) 

Ídem Ídem 

83 9/6/20 10 

Aprovar, per a la seua subscripció, el conveni de 
cooperació educativa amb la Universidad de 
Cádiz per a pràctiques acadèmiques externes i 
treballs fi de grau o de màster. 

Ídem 

Nº eix: 22781 
V. Ocupació i
Programes
Formatius

84 9/6/20 10 

Aprovar, per a la seua subscripció, el conveni de 
cooperació educativa amb la Universidad 
Católica de València San Vicente Mártir per a 
pràctiques acadèmiques externes i treballs fi de 
grau o de màster. 

Idm Ídem 

85 9/6/20 10 

Aprovar, per a la seua subscripció, el conveni de 
cooperació educativa amb la Universitat Rovira 
Virgili, per a pràctiques acadèmiques externes i 
treballs fi de grau o de màster. 

Ídem Ídem 

86 23/6/20 1 

Aprovar les actes dels consells de govern 
següents: 
 ordinària de 10 de març de 2020
 extraordinària i a distància de 3 d’abril de

2020
 extraordinària i a distància de 28 d’abril de

2020.
 extraordinària i a distància de 12 de maig de

2020
 extraordinària i a distància de 9 de juny de

2020

25/6/20 Secretaria Gral. 

87 23/6/20 3 

Aprovar la proposta d’assignació de retribucions 
addicionals de PDI funcionari, anualitat 2020, 
trametre-la a l’AVAP i delegar en el Vicerectorat 
d’Ordenació Acadèmica i Professorat 
l’elaboració de la proposta d’acord de 
retribucions addicionals per al professorat que 
presente sol·licitud per al 2020 

26/6/20 
Nº eix:24662 
Cap Servei 
RRHH PDI 

88 23/6/20 4 

Aprovar el Reglament de Funcionament del 
Registre Espanyol de Tumors Infantils (RETI 
SEHOP-UV), ubicat en la Universitat de 
València.  

29/6/20 Nº eix: 24760
V. Investigació

89 23/6/20 5 Aprovar el Reglament de la Comissió de 
Diversitats Ídem 

Nº eix: 24763 
V.Igualtat,
Diversitat i
Sostenibilitat

90 23/6/20 6 Modificar el Reglament de la Comissió de 
Sostenibilitat Ídem Ídem 

91 23/6/20 7 Aprovar el Reglament d’Administració 
Electrònica de la Universitat de València 2/7/20 

Nº eix: 25481 
V. Estrategia,
Qualitat i Tecn.
Informació
Nº eix: 25482
Registre General
Nº eix: 25480
Dtora. Servei
Informàtica
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92 23/6/20 8 Aprovar el Reglament de Registre Electrònic 
General de la Universitat de València.  Ídem Ídem 

93 23/6/20 9 
Ratificar la resolució de la rectora de 15 de juny, 
autoritzant la realització de les sessions de 
Claustre a distància o en modalitats mixtes. 

29/6/20 Nº eix: 24765 
Rectorat 

94 23/6/20 10 Aprovar la proposta de comptes anuals de
l’exercici 2019 de la UV 

26/6/20 

29/6/20 

Nº eix: 24663 
Consell Social 
Nº eix: 24766 
Cap Servei 
Comptabilitat 

95 23/6/20 11 i 
12 

Aprovar la distribució de crèdit per a l’adquisició 
d’equipaments de laboratoris docents i suport a 
la docència i les normes per a la seua gestió 
durant l’exercici 2020 

29/6/20 
Nº eix: 24767 
V. Economia i
Infraestructures

96 23/6/20 13 

Aprovar la proposta de modificació parcial dels 
preus públics del Servei Central de Suport a la 
Investigació Experimental (SCSIE) amb la 
consegüent modificació del reglament 
d’execució pressupostària 

26/6/20 

29/6/20 

Nº eix: 24663 
Consell Social 
Nº eix: 24766 
Cap Servei 
Comptabilitat 

97 23/6/20 14 

Prendre coneixement de declaracions 
d’emergència de les actuacions necessàries per 
a l’execució de diferents contractes durant l’estat 
d’alarma 

29/6/20 
Nº eix: 24769 
V. Economia i
Infraestructures

98 23/6/20 15 

Aprovar, per a la seua subscripció, el contracte 
de subllicència de drets d’explotació de la 
metodologia Empowering Coaching entre la UV 
i la Universidad Autónoma de Nuevo León 
(UANL) 

Ídem 
Nº eix: 24770 
V. Economia i
Infraestructures

99 23/6/20 16 

Aprovar la llicència d’explotació i ús de la patent 
i know-how Bioconjugados y anticuerpos para la 
inmunodetección asistida por derivatización de 
la micotoxina patulina i la signatura del contracte 
entre l’Agència Estatal del Consell Superior 
d’Investigacions Científiques, la UV i l’empresa 
Eurofins Abraxis 

Ídem Ídem 

100 23/6/20 17 Aprovar, per a la seua subscripció, el conveni
marc amb la Universidad Central del Ecuador Ídem 

Nº eix: 24771 
V. Internacionalit.
i Cooperació

101 23/6/20 17 Aprovar, per a la seua subscripció, el conveni
marc amb Kumamoto University (Japó) Ídem Ídem 

102 23/6/20 17 
Aprovar, per a la seua subscripció, el conveni 
marc amb Deutsches Elektronen-Synchroton 
Desy (Alemanya) 

Ídem Ídem 

103 23/6/20 17 

Aprovar, per a la seua subscripció, el conveni 
amb la Fundació d’Investigació Sanitària i 
Biomèdica de la Comunitat Valenciana, per a 
establir un marc de col·laboració per a la unitat 
mixta d’investigació Unitat mixta de recerca en 
mètodes estadístics pera dades biomèdiques i 
sanitàries UV-FISABIO 

Ídem Nº eix: 24773 
V. Investigació
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104 23/6/20 17 

Aprovar, per a la seua subscripció, el conveni 
amb l’Agència Valenciana de la Innovació per al 
manteniment i desenvolupament d’una unitat 
científica d’innovació empresarial en l’ICMOL 

Ídem 
Nº eix: 24774 
V. Innovac. i
Transferència

105 23/6/20 17 

Aprovar, per a la seua subscripció, el conveni 
amb l’Agència Valenciana de la Innovació per al 
manteniment i desenvolupament d’una unitat 
científica d’innovació empresarial en l’IFIC 

Ídem Ídem 

106 23/6/20 17 
Aprovar, per a la seua subscripció, el conveni 
amb la Confederació Hidrogràfica del Júcar per 
a la realització de pràctiques externes 

Ídem 
Nº eix: 24775 
V. Ocupació i
Prog. Formatius

107 23/6/20 17 

Aprovar, per a la seua subscripció el conveni 
amb l’Institut Social de la Marina, per a la 
realització de pràctiques acadèmiques externes 
de l’estudiantat 

Ídem Ídem 

108 23/6/20 17 

Aprovar, per a la seua subscripció, el model de 
conveni de cooperació educativa amb altres 
universitats per a la realització de pràctiques 
acadèmiques externes 

Ídem Ídem 

109 23/6/20 17 

Aprovar, per a la seua subscripció, l’acord de 
col·laboració per al desenvolupament del 
Programa per a la formació de titulats/des 
universitaris en empreses i institucions i el model 
de conveni de col·laboració empresarial amb la 
Fundació Universitat-Empresa de València i 
l’empresa o entitat col·laboradora.  

Ídem Ídem 

110 1/7/20 Únic 

Aprovar, per unanimitat, el document de 
regulació d’adaptació de la docència de les 
titulacions oficials de la UV, en el primer 
quadrimestre del curs 2020-2021 

1/7/20 
Nº eix: 25068 
V. Estudis i Pol.
Lingüística

111 14/7/20 2 Concessió de la Medalla de la Universitat de 
València al Dr. Javier Boix Reig 

16/7/20 

22/7/20 

Nº eix: 27369 
Servei RRHH 
PDI 
Nº eix: 28038 
Rectorat 

112 14/7/20 3 
Aprovar el calendari de processos de gestió 
acadèmica i administrativa del Servei de RRHH 
PDI 

Ídem Ídem 

113 14/7/20 3 
Aprovar el calendari de processos de gestió 
acadèmica i administratiba del Servei 
d’Estudiants 

Ídem Nº eix: 27372 
Servei Estudiants 

114 14/7/20 4 

Aprovar la transformació de la plaça vacant núm. 
2158 de professorat titular d’escola universitària, 
adscrita al departament de Dret del Treball i de 
la Seguretat Social en plaça de professorat 
ajudant doctor 

Idiem 
Nº eix: 27369 
Servei RRHH 
PDI 

115 14/7/20 5 

Aprovar la transformació de la plaça vacant núm. 
879 de professorat titular d’universitat, adscrita 
al departament de Didàctica de la Llengua i la 
Literatura en plaça de professorat contractat 
doctor. 

Ídem Ídem 
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116 14/7/20 6 
Aprovar la convocatòria de concurs de places 
vacants de professorat contractat doctor i de 
titular d’universitat amb càrrec a l’OPE 2020 

Ídem Ídem 

117 14/7/20 7 
Aprovar propostes de contractació de 
professorat emèrit i la renovació de contractes 
vigents 

Ídem Ídem 

118 14/7/20 8 Aprovar el nomenament de professorat honorari Ídem Ídem 

119 14/7/20 9 

Informar favorablement sobre la valoració 
definitiva dels mèrits de professorat feta per la 
Comissió d’Investigació i la Comissió de 
Professorat i proposar l’adjudicació de 25 
llicències per període sabàtic per al curs 2020-
2021 

Ídem Ídem 

120 14/7/20 10 

Proposar, en compliment de l’art. 28.2 del 
Reglament de Selecció de PDI de la Universitat 
de València el nomenament de la professora 
Susana Novella del Campo, titular del 
departament de Fisiologia, per a formar part de 
la Comissió de Recursos 

Ídem Ídem 

121 14/7/20 11 

Aprovar el canvi d’adscripció de la plaça núm 
100 de titular d’universitat, ocupada pel 
professor Jesús Muñoz Bertomeu, de la Facultat 
de Ciències Biològiques a la Facultat de 
Farmàcia 

Ídem Ídem 

122 14/7/20 12 
Aprovar les activitats de reconeixement de 
crèdits per participació universitària per al curs 
2020-2021 

Ídem Nº eix: 27372 
Servei Estudiants 

123 14/7/20 13 Aprovar el protocol d’actuació davant pràctiques 
fraudulentes en la Universitat de València Ídem Ídem 

124 14/7/20 14 Aprovar les modificacions del pla d’estudis del 
màster interuniversitari en Enginyeria Ambiental Ídem Ídem 

125 14/7/20 15 

Elegir els següents PDI que formaran part de la 
Comissió de Sostenibilitat: 
 Cervera Taulet, Amparo Dtora. Institut

Economia Internacional
 Vázquez de Agredos, Marisa. Vicedegana

de la Facultat de Geografia i Història.
 López Baeza, Ernesto. Prof. Fac. Física

Ídem 

Nº eix: 27373 
V. Igualtat,
Diversitat i 
Sostenibilitat 

126 14/7/20 16 

Proposar, en compliment de l’art. 10 del 
Reglament d’Avaluació de l’activitat docent del 
professorat de la UV, els següents vocals que 
formaran part de la Comissió de Garanties: 
 Alba Pagan, Ester. Fac. Geografia i Història
 Climent Diranzo, Fco, José. Economia

Financera i Actuarial.
 López Ginés, Concepción. Patologia
 Ochando Gómez, Luis E. Química Física

Ídem 

Nº eix: 27374 
V. Estrategia,
Qualitat i Tec.
Informació
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127 14/7/20 17 

Aprovar el model de finançament de despeses 
de funcionament ordinari de centres, les seues 
normes de gestió i de la distribució definitiva per 
a l’exercici 2020 de la partida pressupostària 
corresponent 

Ídem 

Nº eix: 27375 
Servei de 
Comptabilitat i 
Pressupostos 

128 14/7/20 18 

Aprovar el model de finançament de laboratoris 
docents, les seues normes de gestió i la 
distribució definitiva per a l’exercici 2020 de la 
partida pressupostària corresponent 

Ídem Ídem 

129 14/7/20 20 

Aprovar, per a la seua subscripció l’acord de 
cooperació educativa amb la Generalitat 
Valenciana, a través de la Vicepresidència 
segona i la Conselleria d’Habitatge i Arquitectura 
Bioclimàtica per a la realització de pràctiques 
formatives de l’alumnat universitari l’any 2020  

Ídem 

Nº eix: 27376 
V. Ocupació i
Programes
Formatius

130 14/7/20 20 

Aprovar, per a la seua subscripció, el conveni 
amb el Ministeri de Transports. Movilitat i 
Agenda Urbana, per al desenvolupament de 
programes de formació educativa  

Ídem Ídem 

131 8/9/20 únic 

Acordar, en compliment de l’art. 90.8 dels 
Estatuts, la participació de la UV en l’Associació 
Inndromeda: Aliança en tecnologies 
habilitadores per al sistema productiu de la 
Comunitat Valenciana i el seu sector públic 

8/9/20 

9/9/20 

Nº eix: 30555 
Consell Social 
Nº eix: 30765 
Claustre 

132 6/10/20 1 

Aprovar les actes ordinàries del consell de 
govern de 23 de juny i 14 de juliol i les 
extraordinàries d’1 de juliol i 8 de setembre de 
2020 

6/10/20 Secretaria Gral. 

133 6/10/20 3 

Informar favorablement la renovació de comissió 
de serveis al prof. Julio Jorge Fernández Garrido 
(dept. Infermeria de la UV)per a prestar serveis 
a la Conselleria de Sanitat, Universitat i Salut 
Pública durant el curs 2020-2021 

14/10/20 
Valisa 63633 
Servei RRHH 
PDI 

134 6/10/20 3 

Informar favorablement comissió de serveis al 
prof. Jordi Garcés Ferrer (dept. Treball Social i 
Serveis Socials de la UV) per a prestar serveis a 
l’OCDE/UNESCO, durant el curs 2020-2021 

Ídem Ídem 

135 6/10/20 4 

Aprovar la convocatòria i informar favorablement 
sobre els perfils i tribunals de places de TU amb 
càrrec a l’Oferta Pública d’Ocupació 2020 
(places vacants d’àrees de coneixement amb 
situacions estructurals greus i places dotades 
dins del Programa d’Estabilització de professorat 
associat) 

Ídem 
Valisa 63666 
Servei RRHH 
PDI 

136 6/10/20 5 

Aprovar la convocatòria i informar favorablement 
els perfils i tribunals de places de contractat 
doctor amb càrrec a l’Oferta Pública d’Ocupació 
2020 (places vacants d’àrees de coneixement 
amb situacions estructurals greus i places 
dotades dins del Programa d’Estabilització 
d’Estabilització 

Ídem Ídem 
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137 6/10/20 6 

Aprovar la convocatòria i informar favorablement 
sobe els perfils i tribunals de TU per a 
l’estabilització de personal investigador del 
Programa Ramon i Cajal amb certificat I3 

Ídem Ídem 

138 6/10/20 7 

Aprovar la convocatòria, per concurs de trasllat, 
d’una plaça de TU de l’àrea de Metafísica i 
Teoria del Coneixement (dept. Filosofia) i 
informar favorablement el perfil i tribunal sempre 
que se subsanen les incidències existents 

Ídem Ídem 

139 6/10/20 8 

Fer seua i aprovar la proposta d’informe global 
positiu del Pla d’Ordenació Docent del curs 
2019-2020, realitzada per la Comissió de 
Professorat d’1-10-2020, amb les precisions, 
justificacions i recomanacions incloses a 
l’informe 

Ídem 
Valisa 63675 
Servei RRHH 
PDI 

140 6/10/20 9 
Concedir venia docendi a professorat per 
impartir docència durant el curs 2020-2021 a 
EDEM Escola d’Empresaris 

Ídem Ídem 

141 6/10/20 11 
Concedir premis extraordinaris de doctorat, 
corresponents al curs 2019-2020 a doctors i 
doctores 

Ídem 

Valisa 63592 
Servei 
Estudiants-
Doctorat 

142 6/10/20 12 Aprovar les Normes de prèstec a domicili per a 
totes les biblioteques de la UV 15/10/20 

Nº eix: 36348 
V. Cultura i
Esport

143 6/10/20 13 Aprovar el RRI del Servei de Biblioteques i 
Documentació  Ídem Ídem 

144 6/10/20 14 Aprovar el Reglament de coordinació entre 
centres de cada Campus Ídem 

Valisa 63772 
Degans/es i 
Dtora 
Valisa 63784 
Escola Doctorat 

145 6/10/20 15 
Modificar l’addenda del calendari general per a 
l’any 2020 per establir el dia del servei en els 
serveis que no tinguen establert eixe dia 

14/10/20 

Valisa 63703 
Vicegerència i 
Servei RRHH 
PAS 

146 6/10/20 16 Aprovar l’Oferta d’Ocupació del PAS de la UV,
per a l’any 2020 Ídem Ídem 

147 6/10/20 17 

Aprovar, per a la seua subscripció, el conveni de 
col·laboració amb l’Ajuntament de València per 
a la creació de la Càtedra “Ajuntament de 
València-UV. Ludificació i Govern Obert a la 
ciutat de València” 

Ídem 

Valisa 63603 
Servei de 
Transferència i 
Innovació 
V. Innovació i
Transfer.

148 6/10/20 17 

Aprovar, per a la seua subscripció, el conveni de 
col·laboració amb l’empresa Señalizaciones y 
Obras Fernández, S.L. (SEOFER), per a la 
creació a la UV de la Càtedra “Seofer de 
Seguretat Viària i Mobilitat Intel·ligent” 

Ídem Ídem 

149 6/10/20 17 Aprovar, per a la seua subscripció, el conveni de
col·laboració amb l’empresa Graphenano, S.L Ídem Ídem 
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150 6/10/20 17 

Aprovar, per a la seua subscripció, el conveni de 
cooperació amb la Generalitat Valenciana, 
mitjançant la Vicepresidència segona i 
Conselleria d’Habitatge i Arquitectura 
Bioclimàtica, per a la realització d’activitats de la 
càtedra Nova Transició Verda, durant l’exercici 
2020 

Ídem Ídem 

151 6/10/20 17 

Aprovar, per a la seua subscripció, el conveni 
marc de col·laboració amb la Generalitat 
Valenciana, mitjanant la Conselleria de 
Participació, Transparència, Cooperació i 
Qualitat Democràtica , per a la realització del 
projecte “La cooperació universitària al 
desenvolupament 2020. UV” 

15/10/20 
Valisa 63840 
V. Internacion. i
Cooperació

152 6/10/20 17 

Aprovar, per a la seua subscripció, l’acord marc 
de cooperació interinstitucional amb l’Instituto 
Nacional de Antropologia e Historia de los 
Estados Unidos Mexicanos 

Ídem Ídem 

153 6/10/20 17 
Aprovar, per a la seua subscripció, el conveni 
marc de col·laboració amb l’ONG Fami 
(Madagascar) 

Ídem Ídem 

154 6/10/20 17 

Aprovar, per a la seua subscripció, el protocol 
marc d’intercanvi acadèmic i cientific amb la 
Universidad Estatal de San Petersburgo (Rúsia), 
per als anys 2020-2021 

Ídem Ídem 

155 6/10/20 17 

Aprovar, per a la seua subscripció, el conveni de 
col·laboració amb l’Administració General de 
l’Estat (Ministeri de Política Territorial i Funció 
Pública – Secretaria de l’Estat de Política 
Territorial i Funció Pública) per a la realització de 
pràctiques externes dels estudiants de 
grau/màster en Farmàcia, Medicina, Informació i 
Documentació, Periodisme, Dret i Infermeria de 
la UV en la Delegació del Govern de la 
Comunitat Valenciana/Subdelegació del Govern 
a València 

16/10/20 

Valisa 63933 
V. Ocupació i
Programes
Formatius

156 6/10/20 17 

Aprovar, per a la seua subscripció, el conveni de 
col·laboració amb l’entitat Seniors Españoles 
para la Cooperación Técnica (SECOT), per a la 
creació de l’aula d’emprenedoria de l’experiència 
(UVEMPREN-SECOT) 

Ídem Ídem 

157 6/10/20 17 

Aprovar, per a la seua subscripció, el conveni de 
reciprocitat amb l’Ajuntament de Sagunt, per a la 
percepció del complement de carrera 
administrativa 

Ídem Valisa 63936 
Vicegerència 

158 6/10/20 17 

Aprovar, per a la seua subscripció, el conveni de 
col·laboració amb la Diputació de València, per 
a la realització d’activitats formatives i 
d’investigació durant el 2020 

Ídem 
Valisa 63969 
Gerència 
Vicegerència 
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159 6/10/20 18 

Aprovar la llicència exclusiva d’explotació de la 
patent “Mètode i sistema per a monitoritzar la 
mobilitat de vehicles i de persones i programa 
d’ordinador que implemente el mètode” i la 
signatura del contracte amb l’empresa ESAM 
TECNOLOGIA, S.L.  

15/10/20 
Nº eix: 36326 
V. Innovació
i Transferència

160 6/10/20 18 

Aprovar la llicència co-exclusiva d’explotació i ús 
de la patent “Bioconjugados y anticuerpos para 
la inmunodetección asistida por derivatización 
de la micotoxina patulina” i la signatura del 
contracte amb el CSIC i l’empresa R-Biopharm 
Rhone Limited 

Ídem Ídem 

161 3/11/20 1 Aprovar l’acta del Consell de Govern de 6 
d’octubre de 2020 4/11/20 Secretaria Gral. 

162 3/11/20 3 
Aprovar el document de regulació d’adaptació de 
docència de titulacions oficials de la UV en el 
segon quadrimestre del curs 2020-2021 

9/11/20 
Nº eix: 40194 
V. Estudis i Pol.
Lingüística

163 3/11/20 4 Modificar la titulació oficial de màster universitari 
en Química Ídem Ídem 

164 3/11/20 4 Modificar la titulació oficial de màster universitari 
en Professorat d’Educació Secundària Ídem Ídem 

165 3/11/20 5 
Aprovar amb caràcter excepcional, el títol propi 
“Expert Universitari en Infecció Respiratòria 
Hospitalària” per al curs 2020-2021 

5/11/20 e-mail
V. Estudis

166 3/11/20 6 Aprovar els Criteris per a l’elaboració de l’OCA 
de grau i màster per al curs 2021-2022 9/11/20 

Valisa 66211 
Servei RRHH 
PDI 

167 3/11/20 7 

Aprovar per a la seua subscripció, el conveni de 
col·laboració amb la Generalitat Valenciana, a 
través de la Vicepresidència i Conselleria 
d’Igualtat i Polítiques Inclusives, per al foment 
d’activitats en matèria d’Igualtat en la Diversitat 
per a l’exercici 2020 

Ídem 

Nº eix: 40196 
V. Igualtat,
Diversitat i 
Sostenibilitat 

168 3/11/20 7 

Aprovar, per a la seua subscripció, el conveni de 
col·laboració amb la Generalitat Valenciana, a 
través de la Vicepresidència i Conselleria 
d’Igualtat i Polítiques Inclusives, per al foment 
d’activitats que incorporen la perspectiva de 
gènere de forma transversal 

Ídem Ídem 

169 3/11/20 7 

Aprovar, per a la seua subscripció el conveni de 
col·laboració amb la Generalitat Valenciana, a 
través de la Conselleria de Participació, 
Transparència, Cooperació i Qualitat 
Democràtica, per a cofinançar la Càtedra de 
Cooperació i Desenvolupament Sostenible, 
durant l’exercici 2020 

Ídem 
Valisa 66218 
V. Internacional.
I Cooperació

170 3/11/20 7 
Aprovar, per a la seua subscripció, el conveni de 
col·laboració amb la Universidad 
Latinoamericana (Mèxic) 

Ídem Ídem 
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171 3/11/20 7 
Aprovar, per a la seua subscripció, el conveni de 
col·laboració amb la Universidad Concepción 
(Xile) 

Ídem Ídem 

172 3/11/20 7 

Aprovar, per a la seua subscripció, el conveni de 
cooperació educativa amb la Generalitat 
Valenciana, a través de la Conselleria 
d’Agricultura, Desenvolupament Rural, 
Emergència Climàtica i Transició Ecològica, per 
a la realització de pràctiques formatives 
subvencionades, durant l’any 2020 

Ídem 
Valisa 66292 
V. Ocupació i
Progr. Formatius

173 3/11/20 7 

Aprovar, per a la seua subscripció, el conveni 
marc amb el CSIC, per al desenvolupament de 
pràctiques acadèmiques externes de grau i de 
TFG 

Ídem Ídem 

174 3/11/20 7 
Aprovar, per a la seua subscripció, el conveni 
marc de pràctiques acadèmiques externes amb 
Quimacova 

Ídem Ídem 

175 3/11/20 7 

Aprovar, per a la seua subscripció, el conveni 
singular de cooperació educativa amb la 
Generalitat Valenciana, a través de la 
Conselleria d’Educació, cultura i Esport, en 
matèria de pràctiques acadèmiques externes 
curriculars dels graus de mestre/a d’Educació 
Infantil i de mestre/a d’Educació Primària 

Ídem 
Nº eix: 40195 
V. Estudis i Pol.
Lingüística

176 3/11/20 7 

Aprovar, per a la seua subscripció, el conveni 
singular de cooperació educativa amb la 
Generalitat Valenciana, a través de la 
Conselleria d’Educació, Cultura i Esport, en 
matèria de pràctiques acadèmiques externes 
curriculars del Màster univ. en Professorat 
d’Educació Secundària Obligatòria i Batxillerat, 
Formació Professional i Ensenyaments 
d’Idiomes 

Ídem Ídem 

177 3/11/20 7 

Aprovar, per a la seua subscripció, el conveni de 
cooperació educativa 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 acadèmiques externes 

Ídem 
Nº eix: 40236 
V. Estudis i Pol.
Lingüística

178 3/11/20 7 Aprovar, per a la seua subscripció, el Protocol 
General d’Actuació amb l’Institut Mèdic Valencià Ídem Nº eix: 40279 

V. Investigació

179 22/12/20 1 Aprovar l’acta de la sessió a distància del consell 
de govern de 3 de novembre de 2020 23/12/20 Secretaria Gral. 

180 22/12/20 3 
Aprovar la convocatòria, el perfil i el tribunal de 
la plaça núm 1558 de professorat contractat 
doctor 

23/12/20 
Valisa 71224 
Servei RRHH 
PDI 

181 22/12/20 4 

Autoritzar la Gerència de la UV al pagament en 
concepte de bestreta, amb caràcter mensual i a 
partir de gener de 2021 de les retribucions 
addicionals del 2021. 

28/12/20 
Valisa 71309 
Servei RRHH 
PDI 
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182 22/12/20 5 

Aprovar que la UV forme part, com a sòcia, de 
l’Associació Reserva de la Biosfera del Valle del 
Cabriel i designar representants titular (Jorge 
Hermosilla Pla, vicerector de Projecció Territorial 
i Societat) i suplent ( Emilio Barba Campos, TU 
de Microbiologia i Ecologia) 

23/12/20 

Valisa 71223 
V. Proj.Territorial
i Societat
Consell Social

183 22/12/20 6 Aprovar la convocatòria de premis extraordinaris 
de doctorat, curs 2020-2021 28/12/20 Valisa 71310 

Escola Doctorat 

184 22/12/20 7 

Aprovar el programa de doctorat en Nanociència 
i Nanotecnologia i l’inici del procediment 
d’extinció del programa de doctorat en 
Nanociència i Nanotecnologia (codi 
RUCT5600363) per haver sol·licitat la baixa en 
la participació del programa la Universitat Jaume 
I de Castelló. 

23/12/20 
Valisa 71225 
Consell Social 
Servei Estudiants 

185 22/12/20 8 
Concedir premi extraordinari de grau, 
corresponent al curs 2019-2020, als titulats i 
titulades de la UV 

30/12/20 Valisa 71460 
Servei Estudiants 

186 22/12/20 8 
Concedir premi extraordinari de màster, 
corresponent al curs 2019-2020 a titulats i 
titulades de la UV 

Ídem Valisa 71465 
Servei Estudiants 

187 22/12/20 9 Aprovar el projecte de pressupost de la UV per 
al 2021 23/12/20 

Valisa 71191 
Consell Social 
S. Comptabilitat

188 22/12/20 10 Aprovar el projecte de reglament d’execució 
pressupostària per al 2021 30/12/20 

Valisa 71462 
S. Comptabilitat
Valisa 71481
Consell Social

189 22/12/20 11 

Elevar al Consell Social la proposta de 
destinació del romanent de tresoreria de 
caràcter genèric per un import de 2.924.809,91 
euros a l’increment de dotació de la partida 
centralitzada de reformes i millores d’edificis i 
instal·lacions de la UV del pressupost de 2020 

Ídem 

Ídem 
S. Comptabilitat
Valisa 71468
Consell Social

190 22/12/20 12 

Prendre coneixement de les declaracions 
d’emergència en els Campus de Blasco Ibañez, 
Tarongers i Burjassot amb motiu de la COVID-
19 

Ídem 
Valisa 71467 
V. Economia i
Infraestructures

191 22/12/20 13 
Aprovar la sol·licitud de reconeixement de La 
Nau com a museu, davant la Generalitat 
Valenciana 

Ídem 
Nº eix: 49082 
V. Cultura i
Esport

192 22/12/20 14 Aprovar els Estatuts de l’Aliança Forthem Ídem Valisa 71514 
V. Internacional.

193 22/12/20 15 Modificar el reglament de la Comissió de 
Supercomputació de la UV 23/12/20 Nº eix: 48343 

V. Investigació

194 22/2/20 16 

Aprovar, per a la seua subscripció, el conveni 
amb el CSIC, AEMET, la Universitat de Granada, 
CIEMAT, el BSC-CNS, el CEAM, l’INTA, la 
Universitat de Valladolid, la UHM, i la Universitat 
Politècnica de Catalunya, per a la formalització 
de la Unitat Mixta d’Investigació o Joint Research 
Unit ACTRIS-Spain 

30/12/20 
Valisa 71529 
Servei Gestió 
Investigació 
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195 22/12/20 16 Aprovar, per a la seua subscripció, el conveni 
marc amb la Universidad Andrés Bello (Xile) Ídem Valisa 71517 

V. Internacional.

196 22/12/20 16 
Aprovar, per a la seua subscripció, el conveni 
marc amb la National Chi Nan University 
(Taiwan) 

Ídem Ídem 

197 22/12/20 16 
Aprovar, per a la seua subscripció, el conveni 
amb el Instituto Tecnológico y de Estudios 
Superiores de Monterrey (Mèxic) 

Ídem Ídem 

198 22/12/20 16 

Aprovar, per a la seua subscripció, el protocol 
d’intencins per a la cooperació acadèmica amb 
la Universidade Federal do Espírito Santo 
(Brasil) 

Ídem Ídem 

199 22/12/20 16 

Aprovar, per a la seua subscripció, el conveni de 
col·laboració amb l’Agència Valenciana 
d’Avaluació i Prospectiva (AVAP), per a 
l’avaluació de l’activitat investigadora del 
personal docent i investigador i del personal 
investigador doctor contractat a l’emparea del 
programa marc per a la contractaió de personal 
investigador doctor de la UV 

Ídem 
Valisa 71518 
Servei RRHH 
PDI 

200 22/12/20 16 

Ratificar el conveni de col·laboració amb la 
Fundació Parc Científic Universitat de València 
de la Comunitat Valenciana, per a la creació 
d’una incubadora d’alta tecnologia en innovació 
agroalimentària. 

14/1/21 
Valisa 72096 
Servei Transfer. 
Innovació 

201 22/12/20 16 

Aprovar, per a la seua subscripció, el conveni de 
col·laboració que estableix les condicions de 
l’ajuda (DECA) amb la fundació Instituto 
Cameral per a la creació i desenvolupament de 
l’empresa INCYDE dins del projecte “Incubadora 
d’alta tecnologia per al foment de la innovació i 
transferència de la tecnologia a las micropymes 
que es portarà a terme a la Comunitat 
Valenciana”, així com la seua addenda. 

12/1/20 
Valisa 71843 
Servei Transfer. 
Innovació 

202 22/12/20 16 

Aprovar, per a la seua subscripció, el conveni de 
col·laboració amb la Consejeria de Educació, 
Cultura y Deportes de la Junta de Comunidades 
de Castilla-La Mancha, per a la realització de 
pràctiques de l’alumnat dels títols de grau i 
màster universitaris, relacionats posteriorment, 
durant el curs 2020-2021 

14/1/21 
Valisa 72097 
V. Ocupació i
Prog. Formatius

203 22/12/20 16 

Aprovar, per a la seua subscripció, el conveni 
marc de pràctiques externes amb la Federación 
de Mutualidades de Previsión Social de la 
Comunidad Valenciana 

Ídem Ídem 

204 22/12/20 16 
Aprovar, per a la seua subscripció, el conveni 
marc de pràctiques externes amb el Gobierno de 
Aragón 

Ídem Ídem 

205 22/12/20 16 
Aprovar, per a la seua subscripció, el conveni de 
cooperació educativa amb el Instituto Nacional 
de Estadística 

Ídem Valisa 72100 
Ídem 
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206 22712/20 16 

Aprovar, per a la seua subscripció, el conveni 
amb el Instituto Español de Oceanografía, O.A 
M.P., per a la realització de pràctiques externes
de l’alumnat de la Universitat 

Ídem Ídem 

207 22/12/20 16 

Aprovar, per a la seua subscripció, el conveni 
amb el Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión 
Europea y Cooperación, per a la realització de 
pràctiques dels alumnes de grau i de màster 

Ídem Ídem 

208 22/12/20 16 

Aprovar, per a la seua subscripció, el conveni 
amb el Ministerio de Defensa, per a la 
col·laboració en matèria de formació educativa, 
nuclear, biològica i química 

Ídem Valisa 72101 
Ídem 

209 22/12/20 16 

Aprovar, per a la seua subscripció, el conveni de 
col·laboració educativa amb el Ministerio de 
Defensa, per a la realització de pràctiques 
externes en la Subdelegació de Defensa a 
València 

Ídem Ídem 

210 22/12/20 16 
Aprovar, per a la seua subscripció, el conveni de 
cooperació educativa amb la Universitat de 
Múrcia 

Ídem Ídem 

211 22/12/20 16 

Aprovar, per a la seua subscripció, el conveni de 
col·laboració amb l’Ajuntament de València, a fi 
d’elaborar les bases que regiran el disseny del 
futur projecte d’execució del Solar de Jesuïtes, 
així com col·laborar en el seu mantiment i 
dinamització 

Ídem 
Valisa 72103 
V. Economia i
Infraestructures

212 22/12/20 16 
Aprovar, per a la seua subscripció el Protocol 
marc de col·laboracio amb el Centro Nacional de 
Inteligencia 

11/1/21 Secretaria Gral. 

213 22/12/20 17 

Aprovar la llicència d’explotació de la patent 
“Cepa de Lactobacillus plantarum y producto 
bioactivo derivado de ella” i la signatura del 
contracte entre la UV, AIMPLAS i l’empresa 
TERWICK DIELLOR 2021, S.L. 

14/1/21 
Valisa 72105 
Servei Transfer. 
Innovació 

214 22/12/20 17 

Aprovar la llicència d’explotaió de la patent “Film 
catalítico de óxido de niquel, procedimiento para 
su obtención y sus usos” i la signatura del 
contracte entre la UV, la UJI i l’empresa H2B2 
Electrolysis Technologies, S.L. 

Ídem Ídem 

215 22/12/20 17 

Aprovar la llicència d’explotació de la patent 
“Bioconjugados heterólogos y su uso para la 
inmunodetección de aflatoxinas” i la signatura 
del contracte entre la UV, el CSIC i l’empresa 
ZEULAB, S.L. 

Ídem Ídem 

216 22/12/20 17 

Aprovar la llicència d’explotació de la 
metodologia “Programa mejora de ejercicio 
físico especializado y otras intervenciones en 
nutrición y suplementación dietética para 
retrasar la fragilidad y promover el 
envejecimiento saludable” i la signatura del 
contracte entre la UV i l’empresa PROGRAMA 
MEJORA, S.L. 

Ídem Ídem 
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217 22/12/20 18 

Aprovar el reconeixement de la iniciativa 
empresarial PROGRAMA MEJORA, S.L. com a 
empresa spin-off derivada de la investigació de 
la Universitat de València i la signatura del 
conveni de suport institucional a la mateixa 

Idiem 
Valisa 72107 
Servei Transfer. 
Innovacio 

218 22/12/20 18 

Aprovar el reconeixement de la iniciativa 
empresarial de l’Associació ENTRENAMIENTO 
CON MAYORES, com a empresa spin-off 
derivada de la investigació de la Universitat de 
València i la signatura del conveni de suport 
institucional a la mateixa 

Ídem Ídem 

219 22/12/20 19 Aprovar l’addenda al calendari general de la
Universitat de València per a l’any 2021 Ídem 

Valisa 72111 
Gerència 
Servei RRHH 
PAS 
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