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CONSIDERACIONS GENERALS



Consideracions generals

• Els Estatuts de la Universitat de València estableixen que les línies generals de la

proposta de pressupost s’han de presentar al Claustre d’una manera coordinada

amb els objectius generals de la política universitària, i que el Claustre és

l’encarregat d’aprovar-les (art. 83.g dels Estatuts de la UV, redactat d’acord amb el

Decret 45/2013, de 28 de març, del Consell).

• Aprovar unes línies generals pressupostàries amb la incertesa de no conèixer la situació

prevista per al pressupost d’ingressos resta rigor a l’ajust entre aquestes línies generals

pressupostàries i els objectius de política universitària als quals han de donar cobertura.

• A més, 2022 mantindrà la incertesa també en el pressupost de despeses, amb la

dificultat per a establir els costos ocasionats per les mesures de prevenció i

distanciament social, sotmesos a diverses hipòtesis sobre possibles rebrots, terminis de

vigència de la situació de nova normalitat, etc.



Consideracions generals

• Per fi, l’any 2021 es van poder aprovar pressupostos de l’estat per a l’exercici 2021,
després de dos anys seguits prorrogant els pressupostos de 2018. La situació
política estatal no garanteix una Llei de pressupostos per a 2022, però almenys es
disposa d’uns pressupostos ja elaborats per a l’escenari de pandèmia de la COVID-
19.

• El govern espera aprovar el límit de despesa no financera, conegut com a “sostre
de despesa”, al llarg del mes de juliol i espera presentar el projecte de Llei dels
pressupostos generals de l’estat (PGE) de 2022 al setembre.

• Segurament els PGE s’elaboraran amb una important incidència dels Fons de
Reconstrucció “Next Generation” (NGUE) i del “Pla nacional de reconstrucció,
transformació i resiliència”.

• La Generalitat va tenir en 2021 uns pressupostos expansius, amb un creixement
de l’11,32% per al conjunt de la Generalitat, i un 16,73% en el cas de la mateixa
Conselleria d’Innovació, Universitats, Ciència i Societat Digital; no obstant això, els
ingressos transferits a les universitats públiques s’han reduït un 1,41%.

• LA PRINCIPAL INCERTESA: L’ABSÈNCIA D’UN PLA PLURIENNAL DE FINANÇAMENT
PER A LES UNIVERSITATS PÚBLIQUES PER PART DE LA GENERALITAT.

Incerteses



Aquestes incerteses dificulten enormement la possibilitat 

de planificació de la nostra Universitat en tots els àmbits, 

especialment:

- en les inversions pluriennals i

- en els compromisos que afecten les despeses de 

personal i la despesa corrent.

Consideracions generals



Consideracions generals

• La inseguretat en les partides fonamentals del pressupost d’ingressos (fons

procedents de la Generalitat) va tenir una gran incidència en el projecte presentat

en 2021.

• I davant d’aquest panorama, la situació per a 2022 augmenta les tensions

pressupostàries d’una manera superlativa.

• La decisió final sobre el compliment dels compromisos condiciona les possibilitats

de plantejar objectius més ambiciosos.

• Però la principal amenaça és l’absència avui dia del promès PPF per a les

universitats públiques valencianes, del qual no tenim cap informació, no solament

de si arribarà a temps, sinó de quins seran els seus criteris i la seua dotació

econòmica, ni si resoldrà el dèficit de finançament crònic que pateixen les

universitats públiques valencianes des de fa més d’una dècada.

Incerteses



No obstant això, la UV es tornarà a comprometre

mitjançant el pressupost que elabore per a 2022 a dotar

de suficiència financera les activitats pròpies.

Consideracions generals



EL MARC PRESSUPOSTARI PER A 2022



El marc pressupostari per a 2022

• L’informe trimestral del Banc d’Espanya, presentat el mes passat, sobre
projeccions macroeconòmiques per a 2021-2023, preveu “una important
recuperació durant el període 2021-2023, però tan sols per a recuperar els nivells
de finals de 2019”.

Situació macroeconòmica



El marc pressupostari per a 2022

Situació macroeconòmica

• Segons el Banc d’Espanya, la taxa d’atur en 2021 se situarà encara en el 15,6% per
reduir-se amb força fins al 14,7% i el 13,7% els dos pròxims exercicis, i assolirà en
2023 unes xifres millors que les aconseguides pel país en 2019, abans de l’arribada
de la pandèmia.

• La inflació es mantindrà en nivells moderats, amb la singularitat de l’evolució del
component energètic.



El marc pressupostari per a 2022

• El dèficit augmentarà en 2021 fins al 7,8-8,9% del PIB i es mantindrà molt elevat

en 2022 i 2023 (4,1/5,9% del PIB en 2022; i 3,3/5,4 en 2023).

• I el deute de les AP, que anà reduint-se fins a 2019, es disparà fins al 120% del PIB

en 2020 i es reduirà lleugerament en les dues situacions moderades (117,9-

114,7% del PIB en 2022), però continuarà augmentant en la situació desfavorable

fins al 122,1% del PIB en 2022.

Situació macroeconòmica

Font: Diario Cinco Días. El País Economía (14/06/2021)



El marc pressupostari per a 2022

•L’esperança és el Pla de recuperació de la Unió Europea, que inclourà un pressupost a llarg 
termini d’1,1 bilions d’euros per a 2021-2027, i un reforç temporal de 750.000 milions 
d’euros (Next Generation EU). Una inversió, per tant, d’1,85 bilions d’euros.

•L’assignació proposada des d’Europa per a Espanya s’estima en 140.000 milions d’euros, una 
injecció econòmica que representa més de l’11% del PIB del nostre país, on 80.000 milions 
d’euros es desemborsaran en forma de subvenció i altres 60.000 milions en préstecs. Es 
preveu que el 70% dels fons en forma de subvenció estaran disponibles en el període 2021 a 
2023 i la part de préstecs i el 30% restant de la partida de subvencions es rebran a partir del 
2023 fins al final de 2026.

•La proposta que llança Espanya per a la gestió d’aquests fons s’ha plasmat en el Pla de 
recuperació, transformació i resiliencia, en el qual es traça el full de ruta amb quatre eixos 
transversals que vertebraran la transformació de l’economia.

•La Universitat de València està especialment atenta al conjunt de les 5 universitats públiques 
valencianes (UPV)  i liderant-les, perquè aquests fons també arriben al finançament 
universitari a través de diferents línies com la d’inversions en infraestructures per a l’eficiència 
energètica, inversions en infraestructures d’investigació i inversions en els processos de 
digitalització.

Situació macroeconòmica



El marc pressupostari per a 2022

• Segons l’informe de la situació econòmica de la Comunitat Valenciana publicat el mes de març

passat, el PIB de la Comunitat Valenciana hauria caigut un 10,7% en 2020 i s’espera que

augmentarà un 5,9% en 2021 i un 6,5% en 2022. Les polítiques públiques van permetre

minorar l’impacte de la COVID-19. Consum i inversió impulsaran l’economia al llarg de 2021.

Amb riscos, la situació aniria normalitzant-se cap a 2022.

Situació macroeconòmica



El marc pressupostari per a 2022

• També a la Comunitat Valenciana hi ha unes altes expectatives sobre l’impuls
econòmic que pot suposar els fons Next Generation UE (NGUE).

Situació macroeconòmica



El marc pressupostari per a 2022

• Igual que l’any passat, hem de fer esment de la incidència de la situació sanitària

sobre les previsions macroeconòmiques. En aquest sentit:

I TOTES AQUESTES INCERTESES S’HAN DE TENIR EN COMPTE JUNT AMB L’INFRAFINANÇAMENT

HISTÒRIC QUE ARROSSEGUEM DURANT MÉS D’UNA DÈCADA.

Situació sanitària



El marc pressupostari per a 2022

Evolució pressupostària de la UVEG
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El marc pressupostari per a 2022

Evolució pressupostària de la UVEG

Font: Comptes anuals fins a 2020 i pressupost de la UV per a 2021
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El marc pressupostari per a 2022

Evolució pressupostària de la UVEG

Font: Capítol 1: Despeses de personal dels comptes anuals fins a 2020 i pressupost de la UV per a 2021
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El marc pressupostari per a 2022

Evolució pressupostària de la UVEG

Font: Capítol 1: Despeses de personal dels comptes anuals fins a 2020 i pressupost de la UV per a 2021
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El marc pressupostari per a 2022

Evolució pressupostària de la UVEG

Font: Capítol 2: Compra de béns corrents i despeses de funcionament dels comptes anuals fins a 2020 i pressupost de la UV per a 2021
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El marc pressupostari per a 2022

Evolució pressupostària de la UVEG

Font: Capítol 2: Compra de béns corrents i despeses de funcionament dels comptes anuals fins a 2020 i pressupost de la UV per a 2021
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El marc pressupostari per a 2022

Evolució pressupostària de la UVEG

Font: Capítol 6: Inversions reals, article 66 (béns destinats a l’ús públic) dels comptes anuals fins a 2020 i document del pressupost de 
la UV per a 2021
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El marc pressupostari per a 2022

Evolució pressupostària de la UVEG

Font: Capítol 6: Inversions reals, article 66 (béns destinats a l’ús públic) dels comptes anuals fins a 2020 i document del pressupost 
de la UV per a 2021
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El marc pressupostari per a 2022

Evolució pressupostària de la UVEG

Font: Comptes anuals fins a 2020 i pressupost de la UV per a 2021
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El marc pressupostari per a 2022

Evolució pressupostària de la UVEG

2010; Sous i Cotiz. Socials; 
066 €

2010; Despeses de 
Funcionament; 018 €

2010; Inversions Infraestructures
; 015 €

2021*; Sous i Cotiz. Socials; 
079 €

2021*; Despeses de 
Funcionament; 020 €

2021*; Inversions Infraestructures
; 001 €

Sous i Cotiz. Socials Despeses de Funcionament Inversions Infraestructures

COMPARATIVA 2010/2021 DE LA DISTRIBUCIÓ DE CADA 100€ DE DESPESA*

* Sobre el total despesa en els articles següents:



LES (POSSIBLES) LÍNIES PER A 

L’ELABORACIÓ DEL PRESSUPOST PER A 

2022 DE LA UNIVERSITAT DE VALÈNCIA



Línies pressupostàries de l’exercici 2022

Per a establir les propostes generals
orientadores del pressupost de la UV cal tenir 
en compte les incerteses  en matèria 
pressupostària i financera.

Es preveu que algunes d’aquestes incerteses 
comencen a aclarir-se l’ùltim trimestre de 
l’any amb l’elaboració del pressupost per a 
2022.



Nosaltres continuarem insistint que necessitem:

• Un pla de finançament pluriennal que permeta la 
planificació pressupostària.

• Que el pla servisca al seu torn perquè es recuperen els 
nivells d’ingressos anteriors a les retallades (suficiència 
financera).

• Un pla d’inversions del govern valencià per a les 
universitats públiques per a recuperar el 
deteriorament de les infraestructures per les retallades 
(obsolescència estructural) i que afecten 
fonamentalment la Universitat de València i l’adequat 
dimensionament de la nostra plantilla de personal.

Línies pressupostàries de l’exercici 2022



S’espera que les previsions pressupostàries siguen suficients per a atendre els 
compromisos de despesa fins al final d’exercici, per l’ajust fet en el pressupost de 
2021 al capítol d’inversions, que hem compensat amb la incorporació de romanents 
de tresoreria genèric a aquest capítol, generats en part per l’avançament de 20 
milions de l’anualitat 2021 del conveni de deute al 2020.  

També preveiem que la GV ens abone les subvencions en terminis que no creen 
tensions de tresoreria, confiant que s’atendran via FLA els deutes d’anys anteriors, 
segons informació de la GV. 

Per això cal distingir entre dos punts de vista:

– Previsions de cobraments i pagaments.

– Previsions d’ingressos i despeses.

Línies pressupostàries de l’exercici 2022



Evolució crèdit pressupostari enfront de tresoreria

Període Crèdit pressupostari Tresoreria

2005-2009 Suficient Suficient / insuficient

2010-2014 Suficient Insuficient / deficient

2015-2017 Insuficient Suficient

2018 Suficient Suficient

2019 Insuficient Suficient Suficient

2020 Insuficient      Suficient Insuficient / deficient

2021 Insuficient      Suficient Suficient



Línies pressupostàries de l’exercici 2022

Previsions de cobraments i pagaments

• La GVA ens deu 81,5 milions d’euros de subvencions de 2020 i 99,1
milions d’euros del 2021, amb un desfasament de 4,5 mensualitats en
el cobrament de la subvenció nominativa (109,6 milions d’euros). Està
previst que el deute de 2020 ens arribe via FLA.

• El conveni de deute signat el 30 de desembre de 2014 amb la GVA ha
sigut respectat fins al 2020. Però a 30 de desembre, la Conselleria ens
va modificar la distribució entre les anualitats 2020 i 2021, i ha generat
una situació d’incongruència a l’hora d’analitzar tant la liquidació del
pressupost 2020 com el disseny del pressupost 2021.
Està pendent de cobrament l’anualitat 2021 avançada al 2020 (20,1
milions d’euros).

• Altres entitats públiques i deutors ens deuen 25,7 milions d’euros.



Previsions de cobraments i pagaments: riscos latents.

• La tresoreria de la Universitat està directament condicionada pel
cobrament puntual de les mensualitats de la subvenció ordinària.
Qualsevol retard pot plantejar-nos greus problemes per a fer front als
pagaments periòdics.

• En aquest sentit, la Universitat, sense autorització prèvia, no pot
utilitzar el recurs a les pòlisses de crèdit per a cobrir dèficits de
tresoreria. Per tant, cal mantenir un retard màxim de dues mensualitats
en el cobrament de la subvenció ordinària.

• En aquest moment tenim un desfasament de 4,5 mensualitats en el
cobrament de la subvenció nominativa.

• El període mitjà de pagament del mes de juny ha estat de 17,9 dies.
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Previsions d’ingressos de la GVA (I)

• El Pla pluriennal de finançament (PPF) 2010-2017 no s’ha aplicat mai.

• A més a més, segons informació de la GVA, el nou PPF estarà aprovat en 2022.
Actualment, les universitats públiques valencianes (UPV) no tenim cap informació
sobre el continguts d’aquest model ni se’ns ha donat oportunitat de fer aportacions o
propostes sobre aquest.

• Amb el risc afegit de la pròxima finalització de la vigència del conveni de deute en
2022.

• Aleshores, com s’ha determinat l’import de la subvenció ordinària des de 2012 fins a
2021? La GVA ha aplicat cada any una reducció o un manteniment percentual de la
subvenció utilitzant com a valors inicials els imports reconeguts a les cinc UPV en
l’exercici 2010. L’import total de la subvenció ordinària s’ha repartit entre les cinc
universitats en funció del pes relatiu que tenia cadascuna en el PPF 2010-2017 (en el
cas de la nostra universitat, un 33,94% del total).

Línies pressupostàries de l’exercici 2022
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Previsions d’ingressos de la GVA (II)

• Des de 2018, només es va incrementar en l’import de la pujada de retribucions per
Llei de pressupostos generals de l’estat de l’any anterior: (1% en 2018, 1,75% en
2019, 2,5% en 2020, 2% en 2021, i 0,9% en 2022).

• Aquest mecanisme de la GVA per a la determinació de la subvenció ordinària ha
produït, molt especialment en la nostra universitat, una manca progressiva de crèdit
pressupostari per no estar considerant-se l’estructura i el comportament dels nostres
costos.

• No obstant això, la cobertura que ens dona el fet de tindre reconegut un dret de
cobrament a través del conveni de deute, i que finalment el pressupost 2021 sí que
haja reconegut les quantitats compromeses a través del CNEA, ens permeten elaborar
un pressupost d’ingressos acreditat, de manera que puguem elaborar un pressupost
amb equilibri entre els ingressos i les despeses.



Previsions d’ingressos de la GVA (III)

• Hipòtesis per a determinar els ingressos de la GVA per a 2022:

1. Mantenir l’import de la subvenció ordinària de 2021, incrementada en l’import de la
pujada de retribucions per Llei de pressupostos generals de l’estat de l’any anterior
(0,9%).

2. L’abonament del conveni de deute de 30 de desembre de 2014, per un import de 30,8
milions d’euros, amb un increment de 24 milions respecte de l’anualitat 2021.

3. Compensació de la baixada de les taxes prevista, amb un impacte pressupostari neutre. 

4. La línia per a cobrir altres costos de la normativa estatal i autonòmica (CNEA), aconseguida 
en 2019, que s’espera mantenir en 2022.

5. Compensació per les millores retributives per al PAS i el PDI, que hauria de cobrir el 100%
dels costos certificats amb un impacte pressupostari neutre. No obstant això, en 2019,
2020 i 2021 no s’ha aconseguit aquest objectiu.

6. Compensació per les despeses derivades de l’aprovació del conveni col·lectiu del personal
laboral de les UPV. Aquest increment d’ingressos hauria de tenir un impacte pressupostari
neutre.
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Previsions d’ingressos de la GVA (IV)

• La variació absoluta estimada amb un criteri de prudència de la
subvenció ordinària, de les línies nominatives i del conveni de deute
de la GVA a la UV és de 26 milions d’euros.

(Increment d’ingressos 26 milions d’euros)

Línies pressupostàries de l’exercici 2022



Previsions de despeses

• L’estimació de l’increment del capítol 1 no està encara disponible, però és previsible un
increment mínim de 3,68 milions d’euros (2,04%) en concepte de nous triennis,
quinquennis, sexennis, complements retributius i carrera professional del PAS, al marge de
les possibles promocions internes, dotacions de places de professorat ajudant doctor,
increments generals de salari dels empleats públics (0,9%) o la possible aplicació del nou
conveni per al personal laboral docent.

• L’evolució del capítol 2 redueix la incertesa sobre les despeses en els exercicis 2020 i 2021 a
causa de la pandèmia. Per això, es considera tan sols una hipòtesi de creixement de la
pujada de l’IPC estimat del 0,8%, que representa un creixement de 0,6 milions d’euros.

• El capítol 6 tindrà una millora respecte a l’any 2021 (any en què va patir un decreixement
en el pressupost inicial, que s’ha compensat en part amb la incorporació de romanents de
l’exercici 2020). La previsió és que augmente en 21,7 milions d’euros i se situe en el
pressupost inicial en els 67,1 milions. Amb això es pretén cobrir les diferents línies
d’inversions en investigació, però també la d’inversions pròpies i RAM, que cobriran els
projectes prevists en l’anualitat per a 2022 del Pla d’infraestructures de la UV.

Línies pressupostàries de l’exercici 2022



Previsions sobre equilibri pressupostari

Línies pressupostàries de l’exercici 2021

Increment total d’ingressos (milions €): [ 26 milions € ]

Increment total de despeses (milions €): [ 26 milions €]

Equilibri pressupostari

Amb aquesta previsió d’ingressos, podem preveure un pressupost equilibrat,
capaç d’atendre les principals necessitats de despesa que tindrà la nostra
Universitat per a l’exercici 2022.
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Previsions sobre equilibri pressupostari
• Per a equilibrar el pressupost inicial de 2022 i planificar i escometre les

inversions necessàries i urgents en la UV cal:
• Que es consolide i incremente la transferència ordinària de la GVA,

tot considerant el conveni de deute, en l’últim any per a la seua
finalització, i que es reconega formalment la línia de finançament
CNEA amb els imports, almenys, compromesos inicialment per la
GVA.

• Tot i això, caldrà mantenir un control estricte de l’evolució dels
capítols 1 (personal) i 2 (funcionament), i planificar i optimitzar les
inversions en infraestructures dels propers exercicis
pressupostaris.

• En resum, la previsió és que el pressupost 2022 siga restrictiu i
que siga necessari que la GVA ens compense almenys pels CNEA i
complisca els compromisos adquirits d’exercicis anteriors.

Línies pressupostàries de l’exercici 2022



ELS OBJETIUS GENERALS DE LA POLÍTICA 

UNIVERSITÀRIA 2022: MITJANÇANT ELS 

PLANS D’ACTUACIÓ DIRECTIVA DE CADA 

VICERECTORAT



ESTUDIS
FORMACIÓ

DOCÈNCIA
QUALITAT

RECERCA
INNOVACIÓ

TRANSFERÈNCIA DE 
CONEIXEMENTS

INTERNACIONALITZACIÓ  
COOPERACIÓ

SOSTENIBILITAT
MEDI AMBIENT

CULTURA
ESPORTS ECONOMIA 

SOCIETAT 
DESENVOLUPAMENT

IGUALTAT
DIVERSITAT
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Ensenyament de grau i ensenyament de màsters oficials
• Implantar, en col·laboració amb el Vicerectorat d’Estratègia, Qualitat i Tecnologies de la Informació, 

l’acreditació institucional dels nostres centres i continuar impulsant segells internacionals.
• Definir nous models i noves metodologies de docència híbrida i en línia a partir de les experiències 

docents i dels recursos generats durant els darrers cursos.
Doctorat
• Potenciar els doctorats industrials, implementant acords estratègics amb empreses i entitats nacionals i 

internacionals sobre la base de línies d’investigació d’interès mutu.
• Promoure la internacionalització dels nostres programes de doctorat, mitjançant cotuteles i aliances 

estratègiques amb universitats de prestigi reconegut, especialment les participants en el projecte 
d’universitats europees FORTHEM. 

Ensenyament de postgrau no oficial
• Establir projectes formatius en col·laboració amb les administracions públiques, sectors empresarials i 

professionals, propiciant acords de finançament. 
• Potenciar cursos que estiguen acreditats per entitats externes i tinguen reconeixement amb vista a la 

millora professional de les persones que els realitzen. 
Política lingüística
• Definir noves estratègies i programes que milloren la formació i l’acreditació lingüística de valencià i 

llengües estrangeres, fonamentalment anglès, de la comunitat universitària.
• Consolidar l’aplicació del pla d’increment de la docència en valencià, posant una atenció especial a la 

millora de la qualitat i la seguretat lingüística, i potenciar la docència en anglès en les nostres titulacions.
• Establir un pla d’implementació del reglament d’usos lingüístics de la UV.

Pla d’actuació directiva Vicerectorat d’Estudis i Política Lingüística
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L’actuació del Vicerectorat d’Ordenació Acadèmica i Professorat durant l’exercici 2022 té dos objectius 
fonamentals en matèria de plantilla de professorat:

• L’estabilització, funcionarització i promoció del PDI, dins dels límits imposats per la taxa de reposició 
per a l’oferta pública d’ocupació. En concret, l’estabilització del professorat ajudant doctor, 
continuant amb l’objectiu de no haver d’arribar a la finalització del seu contracte si està acreditat, 
així com la promoció del professorat contractat doctor i titular d’universitat acreditat a categories 
superiors i el pla d’estabilització del professorat associat.

• Atendre, en el major grau possible i dins de les disponibilitats pressupostàries, les necessitats 
estructurals de PDI dels departaments, amb la dotació de noves places de professorat ajudant 
doctor en les àrees amb més problemes estructurals de plantilla (dèficit docent estructural, 
temporalitat, envelliment greu). En la mateixa línia, dins dels límits de la taxa de reposició, 
convocatòria de places vacants existents en les àrees amb problemes més significatius.

D’altra banda, es continuarà impulsant a través d’UV-Discapacitat el pla d’integració del PDI amb discapacitat 
acreditada (ACGUV 40/2013, de 28 de març de 2013, modificat per ACGUV 30/2014, de 31 de març de 2014), 
que preveu ajudes de suport a la docència, entre les quals s’inclou la reducció de crèdits de docència i ajudes 
econòmiques a l’adquisició de productes de suport específics per al desenvolupament de les tasques docents i 
investigadores.

Finalment, es continuarà gestionant el programa d’aplicació del Reglament de càrrecs acadèmics i de 
responsables de gestió acadèmica de la UV (ACGUV 86/2019, de 16 de abril de 2019), amb les reduccions 
docents i compensacions econòmiques corresponents.

Pla d’actuació directiva Vicerectorat d’Ordenació Acadèmica i Professorat
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Tecnologies de la Informació
• Millora de la principal eina de docència virtual, l’Aula Virtual, consolidació de la nova versió 3.7 de Moodle.
• L’ampliació de la capacitat de processament i emmagatzematge del supercomputador Lluís Vives.
• Es continuarà aprofundint en l’adaptació progressiva dels processos per a una administració sense papers.
Qualitat
• Implantació definitiva del programa DOCENTIA, que anirà acompanyada d’un nou procediment 

d’administració d’enquestes docents que pretén impulsar un increment significatiu en la grandària de les 
mostres.

• Desenvolupament del programa AUDIT d’ANECA, que permetrà l’acreditació institucional dels centres en 
comptes d’haver de recórrer a l’acreditació de cada títol. 

• Es continuarà donant suport a la Facultat d’Economia en l’obtenció del segell AACSB.
Comunicació institucional
• Desenvolupament de l’enfocament transmèdia, reforç de les plataformes tecnològiques, així com un major 

suport a la comunicació de les estructures universitàries que reforcen el seu rol de servei institucional.
• La generació de nous portals orgànics o temàtics. 
• Augmentar la presència de la UV en els mitjans d’informació, especialment per a fer més visible el seu 

potencial investigador.
Estratègia
• Elaboració del nou Pla estratègic de la UV, eina que ha de fixar les grans línies d’actuació en el pròxim 

quadrienni.

Pla d’actuació directiva Vicerectorat d’Estratègia, Qualitat i Tecnologies de la Informació
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El programa d’investigació, transferència i innovació pretén proporcionar els recursos bàsics per 
a la investigació i la transferència dels investigadors de la UV i facilitar l’accés a recursos externs.

El pressupost per a 2022 s’orienta a:
• Consolidar el programa propi d’investigació que complementa les accions d’altres 

administracions públiques autonòmiques, estatals i europees.
• Fomentar la incorporació de nous recursos humans, especialment d’investigadors 

d’excel·lència, a la UV, tant en programes propis com cofinançant convocatòries d’altres 
administracions.

• Mantenir i millorar les infraestructures bàsiques de suport a la investigació.
• Promoure la col·laboració científica, especialment fomentant la internacionalització de la 

investigació de la UV.
• Impulsar la transferència de coneixement i de tecnologia. 
• Incrementar la cartera de patents internacionals, PCT i patents triàdiques, i promoure la 

comercialització proactiva de la propietat industrial de la UV.
• Fomentar la difusió en la societat de l’activitat investigadora i de les accions de 

transferència de coneixement i tecnologia de la UV. 

Pla d’actuació directiva Vicerectorat d’Innovació i Transferència 

i Vicerectorat d’Investigació
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Serveis per als estudiants, formació de personal i innovació educativa
• El programa d’assessorament i dinamització dels estudiants.
• L’impuls de les eines per a la vida dels estudiants.
• Pla d’incorporació a la UV i la col·laboració amb el professorat de secundària.
• L’impuls de diverses jornades d’actualització per al professorat i la innovació com a estratègia de millora de 

la docència.

Pràctiques externes
Aquest programa recull l’encàrrec de gestió de pràctiques externes a la Fundació Universitat-Empresa, amb 
l’objectiu de potenciar la formació de l’estudiantat mitjançant un pràcticum de qualitat. 

Ocupació
Aquest programa recull l’encàrrec de gestió de l’ocupació a la Fundació General de la Universitat de València 
mitjançant el servei UVocupació, en què es duen a terme diferents actuacions per a potenciar l’ocupació i 
l’ocupabilitat dels estudiants i els titulats de la UV. 
Destacar la implementació dels fòrums d’ocupació a petició dels centres i l’organització de trobades entre 
ocupadors i estudiantat. 

Emprenedoria 
Es plantegen tres línies d’actuació: a) impulsar el valor públic de la formació en emprenedoria; b) promoure 
nous programes d’innovació acadèmica i contribuir a desenvolupar els projectes d’emprenedoria de 
l’estudiantat; i c) donar visibilitat al model de campus UVemprén, desenvolupant una comunitat de persones i 
projectes emprenedors vinculada a la Universitat de València i promovent relacions i aliances de caràcter local, 
autonòmic, nacional o internacional i amb altres elements del sistema d’innovació.

Pla d’actuació directiva Vicerectorat d’Ocupació i Programes Formatius
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Programa universitat i territori
Exposicions, jornades al territori i manteniment de les publicacions i activitats periòdiques, generalment de 
caràcter anual.
En col·laboració amb el Servei de Publicacions, es mantindran les dues línies editorials estretament 
relacionades amb la seua activitat al territori: una sèrie de jornades en municipis organitzades habitualment 
en col·laboració amb entitats públiques, i l’elaboració dels catàlegs de les exposicions itinerants organitzades 
pel mateix Vicerectorat. 

Programa universitat i societat (Unisocietat, Unisocietatplus i Unimajors)
Col·laboració i compromís amb els ajuntaments i la UV. S’adreça especialment als estudiants dels municipis 
amb seus d’Unisocietat i els seus entorns territorials. Es mantindrà un itinerari multidisciplinari complementat 
amb un cicle de conferències per curs, de temàtica variada, i diferents activitats acadèmiques al territori. Es 
preveu impartir un centenar de conferències, una cada mes per seu. 

Programa universitats estacionals
La UV mantindrà aquest programa estable, que consisteix en activitats acadèmiques en una setmana concreta 
de cada estació: estiu, primavera, tardor i hivern. La Universitat d’Estiu de Gandia és la degana, amb trenta-
nou edicions.

Pla d’actuació directiva Vicerectorat de Projecció Territorial i Societat
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Mobilitat internacional
• La previsió per al curs 2021 - 2022 i per a tot l’any natural 2022 és que les xifres no solament es recuperen, 

sinó que experimenten un augment respecte a les d’anys anteriors.
• Haurem de donar resposta a una gran demanda, no sols per a mobilitats d’estudiantat, sinó també de 

personal docent i investigador i d’administració i serveis.
• El pressupost per a 2022 també preveu el foment dels cursos d’idiomes per a l´estudiantat: especialment 

espanyol per als estudiants Erasmus. Igualment, cursos de capacitació per a la docència en anglès adreçats 
a tot el PDI.

Polítiques d´internacionalització
• Execució del projecte d´universitat europea FORTHEM, que pretén constituir una aliança d´universitats 

europees amb un important finançament de la Unió Europea. 
• Activitats estratègiques, com ara la participació en fires d’establiment de contactes (networking) d´àmbit 

internacional.
• Suport a les activitats de l´Institut Confuci i el Centre Rus de la UV. Recentment s’ha firmat un acord amb la 

Fundació Japó i a partir del curs 2021-2022 s’oferiran cursos de llengua japonesa en diferents nivells.

Cooperació al desenvolupament 
• Conveni de cooperació al desenvolupament i Càtedra de Desenvolupament Sostenible.
• Beques per a estudiar en la UV per a estudiants de països menys desenvolupats.
• Participació de la UV en projectes i convocatòries per a atraure finançament de programes de cooperació.

Pla d’actuació directiva Vicerectorat d’Internacionalització i Cooperació
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Polítiques d’igualtat
Les polítiques d’igualtat, l’observatori i les polítiques de prevenció i actuació davant la violència masclista 
continuen en el marc del tercer Pla d’igualtat 2019-2022.

Polítiques de diversitat

Foment de la igualtat en la diversitat a través d’accions relacionades amb la política d’igualtat, especialment de 
polítiques LGTBI i de diversitat familiar, ètnica, religiosa i de culte, per a la no-discriminació i garantia d’igualtat 
d’oportunitats en l’àmbit universitari mitjançant activitats de formació, recerca, divulgació i sensibilització.

Sostenibilitat
Aposta ferma per la sostenibilitat i els objectius de desenvolupament sostenible (ODS) mitjançant activitats 

d’UVSOSTENIBILITAT i la Comissió de Polítiques de Sostenibilitat. En l’exercici 2022 es comptarà amb la dotació 
pressupostaria per a dur a terme el programa ODS: jo sí!

Medi ambient
• Ambientalització dels sistemes de compres i contractació de serveis, en estreta col·laboració amb el Servei de 

Contractació Administrativa.
• Estratègia d’estalvi energètic a què es refereix també el pla d’actuació directiva del Vicerectorat d’Economia i 

Infraestructures.
• Anàlisi i processament de dades de consum i residus.
• Suport als estudiants amb projectes de caràcter ambiental i de voluntariat ambiental.
• Els estudis de mobilitat i desenvolupament del futur Pla de mobilitat de la UV. 

Pla d’actuació directiva Vicerectorat d’Igualtat, Diversitat i Sostenibilitat
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Patrimoni cultural
• En aquest àmbit hi ha actuacions relacionades amb el Centre Cultural de La Nau, les col·leccions patrimonials i museístiques 

de la Universitat de València, l’ampliació dels àmbits de protecció, i la conservació del patrimoni de la UV. 
• Inici dels treballs per a la creació d’un museu dedicat a la història de l’educació al PV.
Creació i promoció cultural
• Programació de les aules culturals, els llocs de debat i conferències ja consolidats, els cicles Nits de Cinema i Serenates al 

Claustre i la programació de La Nau Social, Emergents, Un País de Cultures i Art i Ment. Activitats culturals que es realitzen al 
Jardí Botànic i al Col·legi Major Rector Peset.

Observatori cultural
• Programa d’anàlisi de l’activitat cultural i de foment de la participació en la UV.
Exposicions
• Al Centre Cultural de La Nau, al Col·legi Rector Peset i  al Palau de Cerveró.
La Nau Gran, formació per a majors i extensió universitària
Publicacions PUV 
• Publicacions institucionals, llibres per a la transferència de coneixement a la societat de les investigacions que es duen a terme 

en les institucions universitàries i col·leccions d’assaig que obrin noves perspectives al coneixement. 
• La Llibreria de la Universitat de València.
Programa d’activitat esportiva
• Activitats esportives i d’exercici físic programades al llarg de tot l’any a les instal·lacions dels tres campus. Competicions 

internes d’una variada gamma d’esports entre els estudiants i estudiantes de les diferents facultats o escoles dels tres campus,
i en alguns esports també amb la participació del PDI i del PAS. 

• Participació dels equips en les competicions universitàries autonòmiques, estatals i internacionals.
• Programa d’esportistes d’alt nivell i d’alt rendiment.
Col·legi Major Rector Peset
• Residència universitària per a l’estudiantat universitari, el professorat i el personal investigador de la UV.
• Centre cultural de la UV a Ciutat Vella, on es desenvolupa un ampli ventall d’activitats culturals.

Pla d’actuació directiva Vicerectorat de Cultura i Esport
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Programa d’infraestructures

Les inversions previstes per a l’exercici 2022 en matèria d’infraestructures consistiran en l’aplicació de les 
actuacions previstes dins d’un pla de millora de les infraestructures de la UV.

El pla d’infraestructures contindrà les actuacions prioritzades i estructurades en tres eixos fonamentals:
• Actuacions d’humanització i confort dels campus
• Actuacions específiques de centres docents
• Actuacions transversals de seguretat i accessibilitat

Manteniment i conservació dels edificis, així com adaptació progressiva als canvis normatius en matèria de 
seguretat i accessibilitat.

Desenvolupament de les actuacions i inversions per a les quals es puga obtenir finançament a través de les 
convocatòries de l’NGEU.

Negociació perquè el pretès *PPF de les universitats públiques valencianes siga un model que satisfaça les 
necessitats de suficiència pressupostària de la UV en tots els àmbits d’actuació.

Pla d’actuació directiva Vicerectorat d’Economia i Infraestructures
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