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RESOLUCIÓ de 20 de maig de 2022, de la rectora de la 
Universitat de València, per la qual es deleguen deter-
minades competències en els vicerectorats, la Secretaria 
General, la Gerència i altres òrgans d’aquesta universi-
tat. [2022/4587]

RESOLUCIÓN de 20 de mayo de 2022, de la rectora de 
la Universitat de València, por la que se delegan determi-
nadas competencias en los vicerrectorados, la Secretaría 
General, la Gerencia y otros órganos de esta universidad. 
[2022/4587]

El artículo 94 de los Estatutos de la Universitat de València estable-
ce las competencias del rector o la rectora. Con el objetivo de garantizar 
la eficacia, la descentralización funcional y la coordinación administra-
tiva en la gestión de los órganos universitarios, sin menoscabo de las 
garantías jurídicas, de conformidad con el artículo 9 de la Ley 40/2015, 
de 1 de octubre, de régimen jurídico del sector público y el artículo 
95 de los Estatutos, resuelvo delegar competencias en los siguientes 
órganos y materias.

Primero. Delegación de competencias en el Vicerrectorado de Estu-
dios

Se delegan en la persona titular del Vicerrectorado de Estudios:
1. La propuesta y ejecución de las políticas de la Universitat de 

València en materia de enseñanzas universitarias oficiales de grado, 
máster y doctorado, en particular:

– El impulso para la elaboración, implantación, modificación, segui-
miento y acreditación de los planes de estudios de enseñanzas condu-
centes a la obtención de títulos universitarios de carácter oficial.

– El acceso, admisión, matrícula y permanencia del estudiantado en 
las enseñanzas universitarias oficiales.

– La orientación sobre la oferta formativa oficial de la Universitat 
de València a los centros de educación secundaria y al futuro estudianta-
do. La coordinación institucional del programa Conèixer y de mentoría 
de estudiantes, así como otros programas de atracción de estudiantado.

– El nombramiento de miembros de tribunales y especialistas de 
materia para las pruebas de acceso a la universidad.

– La presidencia de la Comisión de Estudios de Postgrado.
2. La representación de la Universitat de València en la Comisión 

Gestora de los Procesos de Acceso y Preinscripción en las Universida-
des Públicas del Sistema Universitario Valenciano.

3. La presidencia de la Comisión de Selección de Personas Benefi-
ciarias de Becas.

4. La facultad para convocar becas, premios y otras ayudas en su 
ámbito de competencias, incluyendo las de iniciación a la investigación, 
y para dictar resoluciones y otros actos administrativos en su ámbito 
de competencias, a excepción de las expresamente atribuidas a otros 
órganos de la Universitat de València.

5. La resolución de los recursos administrativos en materia de estu-
diantado y estudios, así como de premios, becas y ayudas de las ense-
ñanzas universitarias oficiales.

6. Las competencias de convocatoria y resolución de ayudas, becas 
y premios dirigidos a estudiantes y a asociaciones, proyectos de coo-
peración, proyectos socioculturales y bolsas de viaje del Servicio de 
Información y Dinamización (Sedi).

7. La propuesta y seguimiento de convenios en su ámbito de com-
petencias.

Segundo. Delegación de competencias en el Vicerrectorado de 
Ordenación Académica y Profesorado

Se delegan en la persona titular del Vicerrectorado de Ordenación 
Académica y Profesorado:

1. La propuesta y ejecución de las políticas de la Universitat de 
València en materia de ordenación académica y profesorado, en par-
ticular:

– La coordinación institucional de la elaboración, seguimiento y 
modificación de la oferta anual de curso académico y planes de ordena-
ción docente de los departamentos universitarios.

– El impulso de medidas conducentes a la dotación de nuevas plazas 
y de promoción y estabilización del personal docente e investigador.

– La convocatoria de concursos para la provisión de plazas de pro-
fesorado contratado.

– La formalización de contratos laborales del profesorado y sus 
prórrogas.

L’article 94 dels Estatuts de la Universitat de València estableix les 
competències del rector o la rectora. Amb l’objectiu de garantir l’efi-
càcia, la descentralització funcional i la coordinació administrativa en 
la gestió dels òrgans universitaris, sense menyscapte de les garanties 
jurídiques, de conformitat amb l’article 9 de la Llei 40/2015, d’1 d’octu-
bre, de règim jurídic del sector públic, i l’article 95 dels Estatuts, resolc 
delegar competències als següents òrgans i matèries.

Primer. Delegació de competències al Vicerectorat d’Estudis

Es deleguen a la persona titular del Vicerectorat d’Estudis:
1. La proposta i execució de les polítiques de la Universitat de 

València en matèria d’ensenyaments universitaris oficials de grau, màs-
ter i doctorat, en particular:

– L’impuls per a l’elaboració, la implantació, la modificació, el 
seguiment i l’acreditació dels plans d’estudis d’ensenyaments conduents 
a l’obtenció de títols universitaris de caràcter oficial.

– L’accés, l’admissió, la matrícula i la permanència de l’estudiantat 
en els ensenyaments universitaris oficials.

– L’orientació sobre l’oferta formativa oficial de la Universitat de 
València als centres d’ensenyament secundari i al futur estudiantat. La 
coordinació institucional del programa Conèixer i de mentoria d’estudi-
ants, així com d’altres programes d’atracció d’estudiantat.

– El nomenament de membres de tribunals i especialistes de matèria 
per a les proves d’accés a la universitat.

– La presidència de la Comissió d’Estudis de Postgrau.
2. La representació de la Universitat de València en la Comissió 

Gestora dels Processos d’Accés i Preinscripció en les Universitats 
Públiques del Sistema Universitari Valencià.

3. La presidència de la Comissió de Selecció de Persones Benefi-
ciàries de Beques.

4. La facultat de convocar beques, premis i altres ajudes en el seu 
àmbit de competències, incloses les d’iniciació a la investigació, i de 
dictar resolucions i altres actes administratius en el seu àmbit de com-
petències, a excepció de les que són expressament atribuïdes a uns altres 
òrgans de la Universitat de València.

5. La resolució dels recursos administratius en matèria d’estudiantat 
i estudis, així com de premis, beques i ajudes dels ensenyaments uni-
versitaris oficials.

6. Les competències de convocatòria i resolució d’ajudes, beques 
i premis dirigits a estudiants i a associacions, projectes de cooperació, 
projectes socioculturals i bosses de viatge del Servei d’Informació i 
Dinamització (Sedi).

7. La proposta i el seguiment de convenis en el seu àmbit de com-
petències.

Segon. Delegació de competències al Vicerectorat d’Ordenació 
Acadèmica i Professorat

Es deleguen a la persona titular del Vicerectorat d’Ordenació Aca-
dèmica i Professorat:

1. La proposta i l’execució de les polítiques de la Universitat de 
València en matèria d’ordenació acadèmica i professorat, en particular:

– La coordinació institucional de l’elaboració, el seguiment i la 
modificació de l’oferta anual de curs acadèmic i plans d’ordenació 
docent dels departaments universitaris.

– L’impuls de mesures conduents a la dotació de noves places i de 
promoció i a l’estabilització del personal docent i investigador.

– La convocatòria de concursos per a la provisió de places de pro-
fessorat contractat.

– La formalització de contractes laborals del professorat i les seues 
pròrrogues.



– La resolución sobre situaciones administrativas del profesorado.
– La resolución de concesión de permisos, licencias de duración 

superior a un mes y otras establecidas en la normativa interna.
– El reconocimiento de trienios, complementos y componentes de 

las retribuciones del profesorado.
2. La presidencia de la Mesa Negociadora.
3. La representación de la Universitat de València en la Comisión 

Mixta en materia de conciertos entre las Universidades y las institucio-
nes sanitarias.

4. La facultad para dictar resoluciones y otros actos administrativos 
en su ámbito de competencias, a excepción de las expresamente atribui-
das a otros órganos de la Universitat de València.

5. La propuesta y seguimiento de convenios en su ámbito de com-
petencias.

Tercero. Delegación de competencias en el Vicerrectorado de 
Transformación Docente y Formación Permanente

Se delegan en la persona titular del Vicerrectorado de Transforma-
ción Docente y Formación Permanente:

1. La propuesta y ejecución de las políticas de la Universitat de 
València en materia de transformación docente, en particular:

– El impulso para la elaboración e implantación de estrategias meto-
dológicas activas de innovación educativa.

– La coordinación institucional de la formación permanente del per-
sonal de la Universitat de València.

2. El impulso y ejecución de las políticas de la Universitat de Valèn-
cia en materia de enseñanzas propias universitarias y formación conti-
nua, en particular:

– La diversificación y actualización de la oferta de formación no 
oficial dirigida tanto a personas tituladas como no tituladas.

– El impulso de las relaciones de la Universitat de València con 
otras instituciones públicas o privadas para detectar las necesidades de 
formación permanente del entorno profesional y establecer programas 
de colaboración que conduzcan a dicha finalidad.

3. La propuesta y ejecución de las políticas de la Universitat de 
València en las siguientes materias:

– La coordinación de las prácticas formativas externas de grado y 
posgrado y de enseñanzas no oficiales de la Universitat de València.

– El impulso para la elaboración, coordinación y seguimiento de 
programas de orientación sociolaboral y empleabilidad del estudiantado. 

– La coordinación institucional de los foros de empleo de los distin-
tos centros de la Universitat de València.

4. La facultad para convocar becas, premios y otras ayudas y para 
dictar resoluciones y otros actos administrativos en su ámbito de com-
petencias, a excepción de las expresamente atribuidas a otros órganos 
de la Universitat de València.

5. La propuesta y seguimiento de convenios en su ámbito de com-
petencias.

Cuarto. Delegación de competencias en el Vicerrectorado de Inves-
tigación

Se delegan en la persona titular del Vicerrectorado de Investigación:
1. El diseño, planificación y desarrollo de las políticas de la Univer-

sitat de València en materia de investigación, en particular:
– El impulso para el desarrollo de la investigación en las estructuras 

organizativas de la Universitat de València, a través del programa propio 
de ayudas y del estímulo para la participación en proyectos y redes de 
cooperación internacional y en convocatorias de subvenciones, ayudas 
y otros instrumentos de financiación de los programas autonómicos, 
estatales, europeos e internacionales.

– Las relaciones en materia de investigación con departamentos, 
institutos universitarios de investigación, otras estructuras específicas 
de investigación y grupos de investigación.

– Las relaciones de la Universitat de València con agentes del Siste-
ma Español de Ciencia, Tecnología e Innovación, organismos y centros 
de investigación europeos e internacionales, en coordinación con el 
Vicerrectorado de Innovación y Transferencia.

– La coordinación institucional del Jardín Botánico.
– La coordinación institucional del Observatorio Astronómico.
2. El diseño, planificación y desarrollo de las políticas de la Uni-

versitat de València en materia de bibliotecas, servicios bibliográficos 
y archivos, en particular:

– La resolució sobre situacions administratives del professorat.
– La resolució de concessió de permisos, de llicències de durada 

superior a un mes i d’altres que establisca la normativa interna.
– El reconeixement de triennis, complements i components de les 

retribucions del professorat.
2. La presidència de la Mesa Negociadora.
3. La representació de la Universitat de València en la comissió 

mixta en matèria de concerts entre les universitats i les institucions sani-
tàries.

4. La facultat de dictar resolucions i altres actes administratius en 
el seu àmbit de competències, a excepció de les que són expressament 
atribuïdes a uns altres òrgans de la Universitat de València.

5. La proposta i el seguiment de convenis en el seu àmbit de com-
petències.

Tercer. Delegació de competències al Vicerectorat de Transformació 
Docent i Formació Permanent

Es deleguen a la persona titular del Vicerectorat de Transformació 
Docent i Formació Permanent:

1. La proposta i l’execució de les polítiques de la Universitat de 
València en matèria de transformació docent, en particular:

– L’impuls per a l’elaboració i la implantació d’estratègies metodo-
lògiques actives d’innovació educativa.

– La coordinació institucional de la formació permanent del perso-
nal de la Universitat de València.

2. L’impuls i l’execució de les polítiques de la Universitat de Valèn-
cia en matèria d’ensenyaments propis universitaris i de formació con-
tínua, en particular:

– La diversificació i l’actualització de l’oferta de formació no oficial 
dirigida a persones tant titulades com no titulades.

– L’impuls de les relacions de la Universitat de València amb altres 
institucions públiques o privades per a detectar les necessitats de forma-
ció permanent de l’entorn professional i establir programes de col·labo-
ració que conduïsquen a aquesta finalitat.

3. La proposta i execució de les polítiques de la Universitat de 
València en les matèries següents:

– La coordinació de les pràctiques formatives externes de grau i 
postgrau i d’ensenyaments no oficials de la Universitat de València.

– L’impuls per a l’elaboració, la coordinació i el seguiment de pro-
grames d’orientació sociolaboral i ocupabilitat de l’estudiantat.

– La coordinació institucional dels fòrums d’ocupació dels diferents 
centres de la Universitat de València.

4. La facultat de convocar beques, premis i altres ajudes i de dictar 
resolucions i altres actes administratius en el seu àmbit de competènci-
es, a excepció de les que són expressament atribuïdes a uns altres òrgans 
de la Universitat de València.

5. La proposta i el seguiment de convenis en el seu àmbit de com-
petències.

Quart. Delegació de competències al Vicerectorat d’Investigació

Es deleguen a la persona titular del Vicerectorat d’Investigació:
1. El disseny, la planificació i el desenvolupament de les polítiques 

de la Universitat de València en matèria d’investigació, en particular:
– L’impuls per al desenvolupament de la investigació en les estruc-

tures organitzatives de la Universitat de València, a través del programa 
propi d’ajudes i de l’estímul per a la participació en projectes i xarxes 
de cooperació internacional i en convocatòries de subvencions, ajudes i 
altres instruments de finançament dels programes autonòmics, estatals, 
europeus i internacionals.

– Les relacions en matèria d’investigació amb departaments, insti-
tuts universitaris d’investigació, altres estructures específiques d’inves-
tigació i grups d’investigació.

– Les relacions de la Universitat de València amb agents del Sistema 
Espanyol de Ciència, Tecnologia i Innovació i organismes i centres d’in-
vestigació europeus i internacionals, en coordinació amb el Vicerectorat 
d’Innovació i Transferència.

– La coordinació institucional del Jardí Botànic.
– La coordinació institucional de l’Observatori Astronòmic.
2. El disseny, la planificació i el desenvolupament de les polítiques 

de la Universitat de València en matèria de biblioteques, serveis biblio-
gràfics i arxius, en particular:



– La coordinación e impulso institucional del Servicio de Bibliote-
cas y Documentación.

– La consolidación del modelo de biblioteca universitaria como 
Centro de Recursos de Aprendizaje e Investigación (CRAI).

– El impulso para el establecimiento de una Estrategia de Ciencia 
Abierta.

3. La facultad para convocar becas, premios y otras ayudas y para 
dictar resoluciones y otros actos administrativos en su ámbito de com-
petencias, a excepción de las expresamente atribuidas a otros órganos 
de la Universitat de València.

4. La propuesta y seguimiento de convenios en su ámbito de com-
petencias.

Quinto. Delegación de competencias en el Vicerrectorado de Inno-
vación y Transferencia

Se delegan en la persona titular del Vicerrectorado de Innovación 
y Transferencia:

1. La propuesta y ejecución de las políticas de la Universitat de 
València en materia de innovación, transferencia, en particular:

– El impulso para el desarrollo de la innovación y la transferencia 
en las estructuras organizativas de la Universitat de València, a través 
del programa propio de ayudas y del estímulo para la participación en 
proyectos y redes de cooperación internacional y en convocatorias de 
subvenciones, ayudas y otros instrumentos de financiación de los pro-
gramas autonómicos, estatales, europeos e internacionales.

– Las relaciones en materia de innovación y transferencia con 
departamentos, institutos universitarios de investigación, otras estruc-
turas específicas de investigación y grupos de investigación.

– La firma de los contratos y convenios de I+D+i.
– Las relaciones de la Universitat de València con agentes del Siste-

ma Español de Ciencia, Tecnología e Innovación, organismos y centros 
de investigación europeos e internacionales, en coordinación con el 
Vicerrectorado de Investigación.

– La defensa y solicitud de protección de resultados de I+D+i.
– La potenciación del Parque Científico.
2. La propuesta y ejecución de las políticas de la Universitat de 

València en materia de cátedras universitarias, en particular el fomento 
y coordinación institucional de las cátedras institucionales y de empresa.

3. La propuesta y ejecución de las políticas de emprendimiento de 
la Universitat de València.

4. La facultad para convocar becas, premios y otras ayudas y para 
dictar resoluciones y otros actos administrativos en su ámbito de com-
petencias, a excepción de las expresamente atribuidas a otros órganos 
de la Universitat de València.

5. La propuesta y seguimiento de convenios en su ámbito de com-
petencias.

Sexto. Delegación de competencias en el Vicerrectorado de Inter-
nacionalización y Multilingüismo

Se delegan en la persona titular del Vicerrectorado de Internaciona-
lización y Multilingüismo:

1. La propuesta y ejecución de las políticas de la Universitat de 
València en materia de relaciones internacionales, en particular:

– La participación en redes y programas europeos e internacionales, 
en particular en la Alianza FORTHEM.

– La potenciación y coordinación institucional de la movilidad del 
estudiantado, personal de administración y servicios, personal investi-
gador y personal docente e investigador.

– La supervisión general de las relaciones de las distintas estructuras 
de la Universitat de València con universidades e instituciones naciona-
les e internacionales.

2. La propuesta y ejecución de las políticas de la Universitat de 
València en materia de multilingüismo, en particular el impulso de pro-
gramas que potencien las competencias lingüísticas e interculturales de 
la comunidad universitaria en el contexto de una capacitación multilin-
güe del personal.

3. La representación de la Universitat de València en la Comisión 
Permanente de la Xarxa Vives d’Universitats.

4. La facultad para convocar becas, premios y otras ayudas y para 
dictar resoluciones y otros actos administrativos en su ámbito de com-
petencias, a excepción de las expresamente atribuidas a otros órganos 
de la Universitat de València.

– La coordinació i l’impuls institucional del Servei de Biblioteques 
i Documentació.

– La consolidació del model de biblioteca universitària com a centre 
de recursos d’aprenentatge i investigació (CRAI).

– L’impuls per a l’establiment d’una estratègia de ciència oberta.

3. La facultat de convocar beques, premis i altres ajudes i de dictar 
resolucions i altres actes administratius en el seu àmbit de competènci-
es, a excepció de les que són expressament atribuïdes a uns altres òrgans 
de la Universitat de València.

4. La proposta i el seguiment de convenis en el seu àmbit de com-
petències.

Cinqué. Delegació de competències al Vicerectorat d’Innovació i 
Transferència

Es deleguen a la persona titular del Vicerectorat d’Innovació i 
Transferència:

1. La proposta i l’execució de les polítiques de la Universitat de 
València en matèria d’innovació i transferència, en particular:

– L’impuls per al desenvolupament de la innovació i la transferència 
en les estructures organitzatives de la Universitat de València, a tra-
vés del programa propi d’ajudes i d’estímul per a la participació en 
projectes i xarxes de cooperació internacional i en convocatòries de 
subvencions, ajudes i altres instruments de finançament dels programes 
autonòmics, estatals, europeus i internacionals.

– Les relacions en matèria d’innovació i transferència amb departa-
ments, instituts universitaris d’investigació, altres estructures específi-
ques d’investigació i grups d’investigació.

– La signatura dels contractes i convenis d’R+D+I.
– Les relacions de la Universitat de València amb agents del Sistema 

Espanyol de Ciència, Tecnologia i Innovació i organismes i centres d’in-
vestigació europeus i internacionals, en coordinació amb el Vicerectorat 
d’Investigació.

– La defensa i la sol·licitud de protecció de resultats d’R+D+I.
– La potenciació del Parc Científic.
2. La proposta i l’execució de les polítiques de la Universitat de 

València en matèria de càtedres universitàries, en particular el foment 
i la coordinació institucional de les càtedres institucionals i d’empresa.

3. La proposta i execució de les polítiques d’emprenedoria de la 
Universitat de València.

4. La facultat de convocar beques, premis i altres ajudes i de dictar 
resolucions i altres actes administratius en el seu àmbit de competènci-
es, a excepció de les que són expressament atribuïdes a uns altres òrgans 
de la Universitat de València.

5. La proposta i el seguiment de convenis en el seu àmbit de com-
petències.

Sisé. Delegació de competències al Vicerectorat d’Internacionalit-
zació i Multilingüisme

Es deleguen a la persona titular del Vicerectorat d’Internacionalit-
zació i Multilingüisme:

1. La proposta i l’execució de les polítiques de la Universitat de 
València en matèria de relacions internacionals, en particular:

– La participació en xarxes i programes europeus i internacionals, 
en particular en l’Aliança FORTHEM.

– La potenciació i la coordinació institucional de la mobilitat de 
l’estudiantat, del personal d’administració i serveis, del personal inves-
tigador i del personal docent i investigador.

– La supervisió general de les relacions de les diferents estructures 
de la Universitat de València amb universitats i institucions nacionals 
i internacionals.

2. La proposta i l’execució de les polítiques de la Universitat de 
València en matèria de multilingüisme, en particular l’impuls de pro-
grames que potencien les competències lingüístiques i interculturals de 
la comunitat universitària en el context d’una capacitació multilingüe 
del personal.

3. La representació de la Universitat de València en la Comissió 
Permanent de la Xarxa Vives d’Universitats.

4. La facultat de convocar beques, premis i altres ajudes i de dictar 
resolucions i altres actes administratius en el seu àmbit de competènci-
es, a excepció de les que són expressament atribuïdes a uns altres òrgans 
de la Universitat de València.



5. La propuesta y seguimiento de convenios en su ámbito de com-
petencias.

Séptimo. Delegación de competencias en el Vicerrectorado de Pla-
nificación, Calidad y Tecnologías de la Información

Se delegan en la persona titular del Vicerrectorado de Planificación, 
Calidad y Tecnologías de la Información:

1. La propuesta y ejecución de las políticas de la Universitat de 
València en materia de planificación, prospectiva y calidad, en parti-
cular:

– La realización de estudios y análisis de prospectiva.
– Las actuaciones conducentes a la puesta en valor y mejora de la 

calidad de las titulaciones oficiales.
– El impulso de la implementación de la acreditación institucional 

de los centros.
2. La propuesta y ejecución de las políticas de la Universitat de 

València en materia de tecnologías de la información, en particular:
– La transformación digital para la optimización y virtualización del 

entorno docente, investigador y de gestión, la mejora de la ciberseguri-
dad y la detección de necesidades TIC.

– La presidencia de la Comisión de Informática.
3. La facultad para convocar becas, premios y otras ayudas y para 

dictar resoluciones y otros actos administrativos en su ámbito de com-
petencias, a excepción de las expresamente atribuidas a otros órganos 
de la Universitat de València.

4. La propuesta y seguimiento de convenios en su ámbito de com-
petencias.

Octavo. Delegación de competencias en el Vicerrectorado de Eco-
nomía e Infraestructuras

Se delegan en la persona titular del Vicerrectorado de Economía e 
Infraestructuras:

1. La propuesta y ejecución de las políticas de la Universitat de 
València en materia de economía, en particular:

– La planificación financiera y económica plurianual propia y el 
seguimiento del plan de financiación plurianual de la Generalitat Valen-
ciana para las universidades públicas valencianas.

– La coordinación del proyecto de presupuesto anual, con sujeción 
a las líneas presupuestarias generales aprobadas por el Claustro de la 
Universitat de València.

– La coordinación, seguimiento y actualización de los modelos de 
financiación ordinaria de los centros, departamentos e institutos univer-
sitarios de investigación.

– El seguimiento y coordinación del modelo de contabilidad ana-
lítica.

– El impulso y seguimiento de políticas estratégicas y operativas de 
la Universitat de València.

– La presidencia de la Comisión Económica.
2. La propuesta y ejecución de las políticas de la Universitat de 

València en materia de infraestructuras, en particular:
– El fomento y coordinación de las inversiones en obra nueva.
– La coordinación de las inversiones en mantenimiento y adecua-

ción de edificios e instalaciones con el fin de incrementar progresiva-
mente el confort y la eficiencia energética de nuestras instalaciones.

– El diseño y seguimiento de recursos obtenidos de los Fondos Next 
Generation y otros programas financiados por la Unión Europea.

3. Las competencias atribuidas por la legislación vigente al órgano 
de contratación en relación con la contratación administrativa, sin per-
juicio de las competencias delegadas en la Gerencia y en otros órganos.

4. Las competencias para la instrumentación de los encargos a 
medios propios de la Universitat de València.

5. La facultad para convocar becas, premios y otras ayudas y para 
dictar resoluciones y otros actos administrativos en su ámbito de com-
petencias, a excepción de las expresamente atribuidas a otros órganos 
de la Universitat de València.

6. La propuesta y seguimiento de convenios en su ámbito de com-
petencias.

Noveno. Delegación de competencias en el Vicerrectorado de Sos-
tenibilidad, Cooperación y Vida Saludable

Se delegan en la persona titular del Vicerrectorado de Sostenibili-
dad, Cooperación y Vida Saludable:

5. La proposta i el seguiment de convenis en el seu àmbit de com-
petències.

Seté. Delegació de competències al Vicerectorat de Planificació, 
Qualitat i Tecnologies de la Informació

Es deleguen a la persona titular del Vicerectorat de Planificació, 
Qualitat i Tecnologies de la Informació:

1. La proposta i l’execució de les polítiques de la Universitat de 
València en matèria de planificació, prospectiva i qualitat, en particular:

– La realització d’estudis i anàlisis de prospectiva.
– Les actuacions conduents a la posada en valor i millora de la qua-

litat de les titulacions oficials.
– L’impuls de la implementació de l’acreditació institucional dels 

centres.
2. La proposta i l’execució de les polítiques de la Universitat de 

València en matèria de tecnologies de la informació, en particular:
– La transformació digital per a l’optimització i la virtualització de 

l’entorn docent, investigador i de gestió, la millora de la ciberseguretat 
i la detecció de necessitats TIC.

– La presidència de la Comissió d’Informàtica.
3. La facultat de convocar beques, premis i altres ajudes i de dictar 

resolucions i altres actes administratius en el seu àmbit de competènci-
es, a excepció de les que són expressament atribuïdes a uns altres òrgans 
de la Universitat de València.

4. La proposta i el seguiment de convenis en el seu àmbit de com-
petències.

Vuité. Delegació de competències al Vicerectorat d’Economia i 
Infraestructures

Es deleguen a la persona titular del Vicerectorat d’Economia i Infra-
estructures:

1. La proposta i l’execució de les polítiques de la Universitat de 
València en matèria d’economia, en particular:

– La planificació financera i econòmica pluriennal pròpia i el segui-
ment del pla de finançament pluriennal de la Generalitat Valenciana per 
a les universitats públiques valencianes.

– La coordinació del projecte de pressupost anual, amb subjecció a 
les línies pressupostàries generals aprovades pel Claustre de la Univer-
sitat de València.

– La coordinació, el seguiment i l’actualització dels models de 
finançament ordinari dels centres, departaments i instituts universitaris 
d’investigació.

– El seguiment i la coordinació del model de comptabilitat analítica.

– L’impuls i el seguiment de polítiques estratègiques i operatives de 
la Universitat de València.

– La presidència de la Comissió Econòmica.
2. La proposta i l’execució de les polítiques de la Universitat de 

València en matèria d’infraestructures, en particular:
– El foment i la coordinació de les inversions en obra nova.
– La coordinació de les inversions en manteniment i adequació 

d’edificis i instal·lacions amb la finalitat d’incrementar progressivament 
el confort i l’eficiència energètica de les nostres instal·lacions.

– El disseny i el seguiment de recursos obtinguts dels fons Next 
Generation i altres programes finançats per la Unió Europea.

3. Les competències atribuïdes per la legislació vigent a l’òrgan 
de contractació en relació amb la contractació administrativa, sense 
perjudici de les competències delegades a la Gerència i a altres òrgans.

4. Les competències per a la instrumentació dels encàrrecs a mitjans 
propis de la Universitat de València.

5. La facultat de convocar beques, premis i altres ajudes i de dictar 
resolucions i altres actes administratius en el seu àmbit de competènci-
es, a excepció de les que són expressament atribuïdes a uns altres òrgans 
de la Universitat de València.

6. La proposta i el seguiment de convenis en el seu àmbit de com-
petències.

Nové. Delegació de competències al Vicerectorat de Sostenibilitat, 
Cooperació i Vida Saludable

Es deleguen a la persona titular del Vicerectorat de Sostenibilitat, 
Cooperació i Vida Saludable:



1. La propuesta y ejecución de las políticas de la Universitat de 
València en materia de sostenibilidad, cooperación, vida saludable y 
prevención de riesgos laborales, en particular:

– La propuesta y seguimiento de iniciativas en el ámbito de los 
Objetivos de Desarrollo Sostenible.

– El impulso y seguimiento de programas de cooperación al desa-
rrollo.

– El desarrollo de un programa propio de voluntariado en coope-
ración.

– La elaboración y seguimiento de acciones de promoción de la 
vida saludable.

– El desarrollo y seguimiento de planes de prevención de riesgos 
laborales a través de iniciativas de salud pública y salud en el trabajo.

2. La presidencia del Comité de Seguridad y Salud.
3. La facultad para convocar becas, premios y otras ayudas y para 

dictar resoluciones y otros actos administrativos en su ámbito de com-
petencias, a excepción de las expresamente atribuidas a otros órganos 
de la Universitat de València.

4. La propuesta y seguimiento de convenios en su ámbito de com-
petencias.

Décimo. Delegación de competencias en el Vicerrectorado de Igual-
dad, Diversidad y Políticas Inclusivas

Se delegan en la persona titular del Vicerrectorado de Igualdad, 
Diversidad y Políticas Inclusivas:

1. La propuesta y ejecución de las políticas de la Universitat de 
València en materia de igualdad, diversidad y políticas inclusivas, en 
particular:

– Las iniciativas, diagnósticos y políticas institucionales en materia 
de igualdad de género.

– Las iniciativas, diagnósticos y políticas institucionales en materia 
de diversidad.

– El impulso, elaboración y desarrollo de políticas inclusivas de 
acceso y permanencia de las personas con discapacidad.

2. La facultad para convocar becas, premios y otras ayudas y para 
dictar resoluciones y otros actos administrativos en su ámbito de com-
petencias, a excepción de las expresamente atribuidas a otros órganos 
de la Universitat de València.

3. La propuesta y seguimiento de convenios en su ámbito de com-
petencias.

Undécimo. Delegación de competencias en el Vicerrectorado de 
Cultura y Sociedad

Se delegan en la persona titular del Vicerrectorado de Cultura y 
Sociedad:

1. La propuesta y ejecución de las políticas de la Universitat de 
València en materia de cultura, protección del patrimonio y publicacio-
nes, en particular:

– El fomento de la Universitat de València como referente cultu-
ral, mediante la gestión de su patrimonio histórico, artístico, cultural, 
natural y científico, la coordinación de las actividades culturales de la 
Universitat de València y su potenciación en los campus.

– La coordinación institucional del Servicio de Publicaciones de la 
Universitat de València.

– La autorización y formalización de contratos editoriales.
– La presidencia del Consejo Editorial de Publicaciones de la Uni-

versitat de València.
2. La propuesta y ejecución de las políticas de la Universitat de 

València en materia de relaciones con la sociedad, en particular:
– El fortalecimiento de las relaciones con la sociedad mediante el 

impulso y desarrollo de programas formativos como Nau Gran y Uni-
societat.

– La coordinación institucional del Centro Internacional de Gandía 
y de las actividades culturales en el Campus d’Ontinyent.

– La coordinación institucional del Colegio Mayor «Rector Peset» 
y de las actividades culturales en los colegios mayores adscritos a la 
Universitat de València.

3. La facultad para convocar becas, premios y otras ayudas y para 
dictar resoluciones y otros actos administrativos en su ámbito de com-
petencias, a excepción de las expresamente atribuidas a otros órganos 
de la Universitat de València.

4. La propuesta y seguimiento de convenios en su ámbito de com-
petencias.

1. La proposta i l’execució de les polítiques de la Universitat de 
València en matèria de sostenibilitat, cooperació, vida saludable i pre-
venció de riscos laborals, en particular:

– La proposta i seguiment d’iniciatives en l’àmbit dels objectius de 
desenvolupament sostenible.

– L’impuls i el seguiment de programes de cooperació al desenvo-
lupament.

– El desenvolupament d’un programa propi de voluntariat en coo-
peració.

– L’elaboració i el seguiment d’accions de promoció de la vida salu-
dable.

– El desenvolupament i el seguiment de plans de prevenció de ris-
cos laborals a través d’iniciatives de salut pública i salut en el treball.

2. La presidència del Comitè de Seguretat i Salut.
3. La facultat de convocar beques, premis i altres ajudes i de dictar 

resolucions i altres actes administratius en el seu àmbit de competènci-
es, a excepció de les que són expressament atribuïdes a uns altres òrgans 
de la Universitat de València.

4. La proposta i el seguiment de convenis en el seu àmbit de com-
petències.

Desé. Delegació de competències al Vicerectorat d’Igualtat, Diver-
sitat i Polítiques Inclusives

Es deleguen a la persona titular del Vicerectorat d’Igualtat, Diversi-
tat i Polítiques Inclusives:

1. La proposta i l’execució de les polítiques de la Universitat de 
València en matèria d’igualtat, diversitat i polítiques inclusives, en par-
ticular:

– Les iniciatives, els diagnòstics i les polítiques institucionals en 
matèria d’igualtat de gènere.

– Les iniciatives, els diagnòstics i les polítiques institucionals en 
matèria de diversitat.

– L’impuls, l’elaboració i el desenvolupament de polítiques inclusi-
ves d’accés i permanència de les persones amb discapacitat.

2. La facultat de convocar beques, premis i altres ajudes i de dictar 
resolucions i altres actes administratius en el seu àmbit de competènci-
es, a excepció de les que són expressament atribuïdes a uns altres òrgans 
de la Universitat de València.

3. La proposta i el seguiment de convenis en el seu àmbit de com-
petències.

Onzé. Delegació de competències al Vicerectorat de Cultura i Soci-
etat

Es deleguen a la persona titular del Vicerectorat de Cultura i Soci-
etat:

1. La proposta i l’execució de les polítiques de la Universitat de 
València en matèria de cultura, protecció del patrimoni i publicacions, 
en particular:

– El foment de la Universitat de València com a referent cultural, 
mitjançant la gestió del seu patrimoni històric, artístic, cultural, natural 
i científic, la coordinació de les activitats culturals de la Universitat de 
València i la seua potenciació als campus.

– La coordinació institucional del Servei de Publicacions de la Uni-
versitat de València.

– L’autorització i la formalització de contractes editorials.
– La presidència del Consell Editorial de Publicacions de la Uni-

versitat de València.
2. La proposta i l’execució de les polítiques de la Universitat de 

València en matèria de relacions amb la societat, en particular:
– L’enfortiment de les relacions amb la societat mitjançant l’impuls 

i el desenvolupament de programes formatius com Nau Gran i Uniso-
cietat.

– La coordinació institucional del Centre Internacional de Gandia i 
de les activitats culturals al Campus d’Ontinyent.

– La coordinació institucional del Col·legi Major Rector Peset i de 
les activitats culturals als col·legis majors adscrits a la Universitat de 
València.

3. La facultat de convocar beques, premis i altres ajudes i de dictar 
resolucions i altres actes administratius en el seu àmbit de competènci-
es, a excepció de les que són expressament atribuïdes a uns altres òrgans 
de la Universitat de València.

4. La proposta i el seguiment de convenis en el seu àmbit de com-
petències.



Duodécimo. Delegación de competencias en la Secretaría General
Se delegan en la persona titular de la Secretaría General:
1. La coordinación de los Servicios Jurídicos de la Universitat de 

València.
2. Las competencias en materia de desarrollo normativo y de rela-

ciones con la Comisión de Estatutos.
3. La resolución de solicitudes de acceso a la información ejercidas 

de acuerdo con la legislación de transparencia, así como la coordinación 
en la materia.

4. Las competencias sobre la iniciación e instrucción de expedientes 
disciplinarios, de responsabilidad patrimonial y de revisión de oficio.

5. La instrucción de investigaciones sobre denuncias de irregulari-
dades a personas integrantes de la comunidad universitaria y la eleva-
ción de la propuesta de resolución a la Comisión de Integridad Pública 
de la Universitat de València.

6. La facultad para dictar resoluciones y otros actos administrativos 
en su ámbito de competencias, a excepción de las expresamente atribui-
das a otros órganos de la Universitat de València.

7. La propuesta y seguimiento de convenios de carácter marco con 
instituciones públicas y privadas no universitarias y con agentes socia-
les, políticos y económicos.

Decimotercero. Delegación de competencias en la Gerencia
Se delegan en la persona titular de la Gerencia:
1. Las competencias para dictar resoluciones y otros actos adminis-

trativos en materia de gestión presupuestaria, económica y financiera, 
en particular:

– La autorización y disposición de gastos.
– El reconocimiento de las obligaciones y la ordenación de pagos 

de cualquier tipo.
– La ordenación y ejecución de pagos mediante los fondos de 

maniobra de las unidades de gasto.
– La ejecución de gastos menores realizados en la caja fija.
– La gestión de cuentas bancarias.
2. Las competencias para dictar resoluciones y otros actos adminis-

trativos en materia de personal de administración y servicios, personal 
investigador y personal de apoyo a la investigación, en particular:

– La resolución sobre situaciones administrativas del personal.
– El régimen de provisión de puestos de trabajo y traslados.
– Las convocatorias de pruebas selectivas de acceso y concursos de 

provisión de puestos de trabajo.
– Las convocatorias de ofertas públicas de contratación laboral.
– El nombramiento de las personas miembros de los tribunales de 

las pruebas selectivas, comisiones evaluadoras y de selección.
– La formalización de contratos laborales y sus prórrogas.
– La propuesta anual de plantilla del personal de administración y 

servicios.
3. La competencia para dictar resoluciones y otros actos adminis-

trativos en materia de organización administrativa y coordinación de 
servicios de la Universitat de València.

4. La coordinación institucional del Servicio de Deportes de la Uni-
versitat de València.

5. La facultad para convocar becas, premios y otras ayudas y para 
dictar resoluciones y otros actos administrativos en su ámbito de com-
petencias, a excepción de las expresamente atribuidas a otros órganos 
de la Universitat de València.

6. La propuesta y seguimiento de convenios en su ámbito de com-
petencias.

En el caso de vacante, ausencia o enfermedad de la Gerencia, la 
persona que ocupe la Vicegerencia de Coordinación Económica y de 
Servicios se hará cargo de los asuntos relativos a la gestión presupues-
taria, económica y financiera. Del mismo modo, la persona que ocupe 
la Vicegerencia de Recursos Humanos y Organización Administrativa 
se encargará de los asuntos relativos al personal de administración y 
servicios, personal investigador y personal de apoyo a la investigación.

Decimocuarto. Delegación de competencias en la Delegación de la 
Rectora para el Estudiantado

Se delegan en la persona titular de la Delegación de la Rectora para 
el Estudiantado:

1. La propuesta y ejecución de las políticas de la Universitat de 
València en las siguientes materias:

Dotzé. Delegació de competències a la Secretaria General
Es deleguen a la persona titular de la Secretaria General:
1. La coordinació dels Serveis Jurídics de la Universitat de València.

2. Les competències en matèria de desenvolupament normatiu i de 
relacions amb la Comissió d’Estatuts.

3. La resolució de sol·licituds d’accés a la informació exercides 
d’acord amb la legislació de transparència, així com la coordinació en 
la matèria.

4. Les competències sobre la iniciació i la instrucció d’expedients 
disciplinaris, de responsabilitat patrimonial i de revisió d’ofici.

5. La instrucció d’investigacions sobre denúncies d’irregularitats a 
persones integrants de la comunitat universitària i l’elevació de la pro-
posta de resolució a la Comissió d’Integritat Pública de la Universitat 
de València.

6. La facultat de dictar resolucions i altres actes administratius en 
el seu àmbit de competències, a excepció de les que són expressament 
atribuïdes a uns altres òrgans de la Universitat de València.

7. La proposta i el seguiment de convenis de caràcter marc amb 
institucions públiques i privades no universitàries i amb agents socials, 
polítics i econòmics.

Tretzé. Delegació de competències a la Gerència
Es deleguen a la persona titular de la Gerència:
1. Les competències de dictar resolucions i altres actes adminis-

tratius en matèria de gestió pressupostària, econòmica i financera, en 
particular:

– L’autorització i la disposició de despeses.
– El reconeixement de les obligacions i l’ordenació de pagaments 

de qualsevol tipus.
– L’ordenació i l’execució de pagaments mitjançant els fons de 

maniobra de les unitats de despesa.
– L’execució de despeses menors realitzades en la caixa fixa.
– La gestió de comptes bancaris.
2. Les competències de dictar resolucions i altres actes administra-

tius en matèria de personal d’administració i serveis, personal investi-
gador i personal de suport a la investigació, en particular:

– La resolució sobre situacions administratives del personal.
– El règim de provisió de llocs de treball i trasllats.
– Les convocatòries de proves selectives d’accés i concursos de 

provisió de llocs de treball.
– Les convocatòries d’ofertes públiques de contractació laboral.
– El nomenament de les persones membres de tribunals de les pro-

ves selectives i comissions avaluadores i de selecció.
– La formalització de contractes laborals i les seues pròrrogues.
– La proposta anual de plantilla del personal d’administració i ser-

veis.
3. La competència de dictar resolucions i altres actes administratius 

en matèria d’organització administrativa i coordinació de serveis de la 
Universitat de València.

4. La coordinació institucional del Servei d’Esports de la Universitat 
de València.

5. La facultat de convocar beques, premis i altres ajudes i de dictar 
resolucions i altres actes administratius en el seu àmbit de competènci-
es, a excepció de les que són expressament atribuïdes a uns altres òrgans 
de la Universitat de València.

6. La proposta i el seguiment de convenis en el seu àmbit de com-
petències.

En el cas de vacant, absència o malaltia de la Gerència, la persona 
que ocupe la Vicegerència de Coordinació Econòmica i de Serveis es 
farà càrrec dels assumptes relatius a la gestió pressupostària, econòmica 
i financera. De la mateixa manera, la persona que ocupe la Vicegerència 
de Recursos Humans i Organització Administrativa s’encarregarà dels 
assumptes relatius al personal d’administració i serveis, personal inves-
tigador i personal de suport a la investigació.

Catorzé. Delegació de competències a la Delegació de la Rectora 
per a l’Estudiantat

Es deleguen a la persona titular de la Delegació de la Rectora per 
a l’Estudiantat:

1. La proposta i l’execució de les polítiques de la Universitat de 
València en les matèries següents:



– La participación, dinamización sociocultural, asociacionismo y 
representación del estudiantado.

– La asignación de espacios a las asociaciones y colectivos del estu-
diantado de la Universitat de València.

– El voluntariado entre el estudiantado, en coordinación con el vice-
rrectorado con competencias en cada materia.

– La información y asesoramiento del estudiantado, en coordinación 
con el vicerrectorado con competencias en la materia.

2. La presidencia de las comisiones de evaluación y concesión de 
ayudas, becas, premios, bolsas de viaje, proyectos de cooperación y 
proyectos socioculturales dirigidos al estudiantado y asociaciones estu-
diantiles, a excepción de aquellas que presidan las personas titulares de 
los vicerrectorados o de los decanatos y direcciones de los Centros de 
la Universitat de València.

3. La presidencia de las comisiones de evaluación y concesión de 
ayudas de iniciación a la investigación y de las becas de residencia.

4. La presidencia de la Comisión Asesora Estudiantil.

Decimoquinto. Delegación de competencias en materia de solicitud 
de subvenciones

En sus respectivos ámbitos de actuación, se delegan las competen-
cias relativas a la solicitud, aceptación, seguimiento y justificación de 
las subvenciones, ayudas y otros instrumentos de financiación:

1. Sin límite de importe, en los vicerrectorados de Investigación, de 
Innovación y Transferencia y de Internacionalización y Multilingüismo.

2. En una cuantía que no exceda 100.000 euros por solicitud, en 
otros vicerrectorados y la Gerencia.

Decimosexto. Delegación de competencias en materia de concesión 
de subvenciones

En sus respectivos ámbitos de actuación, se delegan las competen-
cias relativas a la convocatoria, seguimiento, resolución de concesión y 
denegación de ayudas, becas y premios:

1. Sin límite de importe, en las personas titulares de los Vicerrecto-
rados y la Gerencia.

2. En una cuantía que no exceda 1.500 euros por convocatoria, en 
las personas titulares de los decanatos y direcciones de los Centros de 
la Universitat de València.

Así mismo, se les delega la presidencia de las correspondientes 
comisiones, cuando no corresponda a otros órganos, y la facultad de 
autorizar y disponer los gastos y exigir los reintegros, cuando proceda.

Decimoséptimo. Delegación de competencias en materia de gestión 
de personal descentralizada

1. En sus respectivos ámbitos de actuación, se delega la facultad de 
autorizar las comisiones de servicios del personal con derecho a indem-
nización adscrito a las respectivas estructuras de la Universitat de Valèn-
cia, así como la verificación de su realización, en los siguientes órganos:

– Las personas titulares de los Vicerrectorados, la Secretaría Gene-
ral y la Gerencia.

– Las personas coordinadoras de Campus.
– Las personas titulares de los decanatos y direcciones de los Cen-

tros, que también ejercerán estas facultades en relación con las comisio-
nes de servicios que, con motivo de viajes que no se realicen por razón 
de su cargo, realicen las personas titulares de las direcciones de los 
institutos universitarios de investigación y las personas responsables de 
las estructuras de investigación interdisciplinar que tengan la docencia 
adscrita en sus centros.

– La persona titular de la dirección de la Escuela de Doctorado.
– Las personas titulares de las direcciones de los Departamentos.
– Las personas titulares de las direcciones de los Institutos univer-

sitarios de investigación.
– Las personas responsables de las Estructuras de investigación 

interdisciplinar.
– La persona titular de la dirección del Colegio Mayor «Rector 

Peset».
– Las personas titulares de las direcciones de los Centros singulares.
2. En sus respectivos ámbitos de actuación, se delega la facultad 

de autorizar al profesorado los permisos y las licencias de estudios, 
de duración inferior o igual a un mes, a excepción de lo previsto en el 
artículo 2.3 del Reglamento de permisos, licencias, vacaciones y situa-
ciones administrativas del profesorado, en los siguientes órganos:

– La participació, la dinamització sociocultural, l’associacionisme i 
la representació de l’estudiantat.

– L’assignació d’espais a les associacions i col·lectius de l’estudi-
antat de la Universitat de València.

– El voluntariat entre l’estudiantat, en coordinació amb el vicerec-
torat amb competències en cada matèria.

– La informació i l’assessorament de l’estudiantat, en coordinació 
amb el vicerectorat amb competències en la matèria.

2. La presidència de les comissions d’avaluació i concessió d’aju-
des, beques, premis, bosses de viatge, projectes de cooperació i pro-
jectes socioculturals dirigits a l’estudiantat i associacions estudiantils, 
a excepció d’aquelles que presidisquen les persones titulars dels vice-
rectorats o dels deganats i direccions dels centres de la Universitat de 
València.

3. La presidència de les comissions d’avaluació i concessió d’ajudes 
d’iniciació a la investigació i de les beques de residència.

4. La presidència de la Comissió Assessora Estudiantil.

Quinzé. Delegació de competències en matèria de sol·licitud de 
subvencions

En els seus respectius àmbits d’actuació, es deleguen les competèn-
cies relatives a la sol·licitud, acceptació, seguiment i justificació de les 
subvencions, ajudes i altres instruments de finançament:

1. Sense límit d’import, als vicerectorats d’Investigació, d’Innova-
ció i Transferència i d’Internacionalització i Multilingüisme.

2. En una quantia que no excedisca els 100.000 euros per sol·licitud, 
a altres vicerectorats i la Gerència.

Setzé. Delegació de competències en matèria de concessió de sub-
vencions

En els seus respectius àmbits d’actuació, es deleguen les competèn-
cies relatives a la convocatòria, el seguiment i la resolució de concessió 
i denegació d’ajudes, beques i premis:

1. Sense límit d’import, a les persones titulars dels vicerectorats i 
la Gerència.

2. En una quantia que no excedisca els 1.500 euros per convocatò-
ria, a les persones titulars dels deganats i direccions dels centres de la 
Universitat de València.

Així mateix, se’ls delega la presidència de les corresponents comis-
sions, quan no corresponga a uns altres òrgans, i la facultat d’autoritzar 
i disposar de les despeses i exigir-ne els reintegraments, quan escaiga.

Disseté. Delegació de competències en matèria de gestió de perso-
nal descentralitzada

1. En els seus respectius àmbits d’actuació, es delega la facultat 
d’autoritzar les comissions de serveis del personal amb dret a indemnit-
zació adscrit a les respectives estructures de la Universitat de València, 
així com la verificació de la seua realització, als òrgans següents:

– Les persones titulars dels vicerectorats, la Secretaria General i la 
Gerència.

– Les persones coordinadores de campus.
– Les persones titulars dels deganats i direccions dels centres, que 

també exerciran aquestes facultats en relació amb les comissions de 
serveis que, amb motiu de viatges que no es facen per raó del seu càrrec, 
realitzen les persones titulars de les direccions dels instituts universitaris 
d’investigació i les persones responsables de les estructures d’investiga-
ció interdisciplinària que tinguen la docència adscrita als seus centres.

– La persona titular de la direcció de l’Escola de Doctorat.
– Les persones titulars de les direccions dels departaments.
– Les persones titulars de les direccions dels instituts universitaris 

d’investigació.
– Les persones responsables de les estructures d’investigació inter-

disciplinària.
– La persona titular de la direcció del Col·legi Major Rector Peset.

– Les persones titulars de les direccions dels centres singulars.
2. En els seus respectius àmbits d’actuació, es delega la facultat 

d’autoritzar al professorat els permisos i les llicències d’estudis, de 
duració inferior o igual a un mes, a excepció del que preveu l’article 2.3 
del Reglament de permisos, llicències, vacances i situacions adminis-
tratives del professorat, als òrgans següents:



– Las personas titulares de las direcciones de los Departamentos.
– Las personas titulares de las direcciones de los Institutos univer-

sitarios de investigación.

Decimoctavo. Delegación de competencias en materia de gestión 
económica descentralizada

1. Las competencias que, en la legislación en materia de contratos 
del sector público, se atribuyen al órgano de contratación para aque-
llos contratos que tengan la consideración de menores se delegan, en el 
correspondiente ámbito competencial, en los siguientes órganos:

– Las personas titulares de los Vicerrectorados y la Gerencia.
– Las personas coordinadoras de Campus.
– Las personas titulares de los decanatos y direcciones de los Cen-

tros.
– La persona titular de la dirección de la Escuela de Doctorado.
– Las personas titulares de las direcciones de los Departamentos.
– Las personas titulares de las direcciones de los Institutos univer-

sitarios de investigación.
– Las personas responsables de las Estructuras de investigación 

interdisciplinar.
– La persona titular de la dirección del Colegio Mayor «Rector 

Peset».
– Las personas titulares de las direcciones de los Centros singulares.
2. Asimismo, se delegan en los órganos citados en el inciso anterior 

las siguientes facultades:
– La autorización y disposición de los gastos de los contratos meno-

res.
– La autorización y disposición de otros gastos, a excepción de los 

gastos de contratación de personal y de asignación de complementos 
retributivos o gratificaciones extraordinarias, por un importe inferior a 
15.000 euros (IVA excluido).

– El reconocimiento de las obligaciones por cualquier cuantía.
3. Se delegan en los órganos citados en el inciso 1 de este apartado, 

a excepción de las personas titulares de las direcciones de departamen-
tos, la facultad en el ámbito competencial correspondiente para:

– La propuesta de pagos de cualquier tipo.
– La ordenación y ejecución del pago mediante los fondos de 

maniobra de las unidades de gasto.
– La ordenación y ejecución de gastos menores realizados en la 

caja fija.
4. En el ámbito competencial de las direcciones de los departamen-

tos, se delega la facultad de proponer los pagos de cualquier tipo en las 
personas responsables de la administración del centro de adscripción de 
los departamentos.

Decimonoveno. Delegación de competencias en materia de gestión 
académica descentralizada

Se delega en las personas titulares de los decanatos y direcciones de 
los Centros la resolución de las solicitudes del estudiantado para tras-
lados de expedientes y para admisiones por convalidaciones parciales 
de estudios.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 9 de la Ley 40/2015, 
de 1 de octubre, de régimen jurídico del sector público, las correspon-
dientes resoluciones administrativas indicarán expresamente la circuns-
tancia de adoptarse por la delegación conferida.

Las competencias que se ejerzan por esta delegación no podrán 
delegarse.

Estas resoluciones agotarán la vía administrativa. Contra las mismas 
se podrán interponer los recursos previstos en el artículo 123 de la Ley 
39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de 
las Administraciones Púbicas.

Conforme al artículo 9 de la Ley 40/2015, la presente resolución se 
publicará en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana y producirá 
sus efectos a partir del día siguiente a su publicación.

Esta delegación de competencias deroga cualquier otra efectuada 
con anterioridad en los mismos o distintos órganos.

València, 20 de mayo de 2022.– La rectora: María Vicenta Mestre 
Escrivá.

– Les persones titulars de les direccions dels departaments.
– Les persones titulars de les direccions dels instituts universitaris 

d’investigació.

Divuité. Delegació de competències en matèria de gestió econòmica 
descentralitzada

1. Les competències que la legislació en matèria de contractes del 
sector públic atribueix a l’òrgan de contractació per a aquells contractes 
que tinguen la consideració de menors, es deleguen, en el corresponent 
àmbit competencial, als òrgans següents:

– Les persones titulars dels vicerectorats i la Gerència.
– Les persones coordinadores de campus.
– Les persones titulars dels deganats i direccions dels centres.

– La persona titular de la direcció de l’Escola de Doctorat.
– Les persones titulars de les direccions dels departaments.
– Les persones titulars de les direccions dels instituts universitaris 

d’investigació.
– Les persones responsables de les estructures d’investigació inter-

disciplinària.
– La persona titular de la direcció del Col·legi Major Rector Peset.

– Les persones titulars de les direccions dels centres singulars.
2. Així mateix, es deleguen als òrgans citats en l’incís anterior les 

facultats següents:
– L’autorització i disposició de les despeses dels contractes menors.

– L’autorització i disposició d’altres despeses, a excepció de les 
despeses de contractació de personal i d’assignació de complements 
retributius o gratificacions extraordinàries, per un import inferior als 
15.000 euros (IVA exclòs).

– El reconeixement de les obligacions per qualsevol quantia.
3. Es deleguen als òrgans citats en l’incís 1 d’aquest apartat, a 

excepció de les persones titulars de les direccions de departaments, la 
facultat en l’àmbit competencial corresponent per a:

– La proposta de pagaments de qualsevol tipus.
– L’ordenació i l’execució del pagament mitjançant els fons de 

maniobra de les unitats de despesa.
– L’ordenació i l’execució de despeses menors realitzades en la 

caixa fixa.
4. En l’àmbit competencial de les direccions dels departaments, es 

delega la facultat de proposar els pagaments de qualsevol tipus a les 
persones responsables de l’administració del centre d’adscripció dels 
departaments.

Dinové. Delegació de competències en matèria de gestió acadèmica 
descentralitzada

Es delega a les persones titulars dels deganats i direccions dels cen-
tres la resolució de les sol·licituds de l’estudiantat per a trasllats d’expe-
dients i per a admissions per convalidacions parcials d’estudis.

De conformitat amb el que disposa l’article 9 de la Llei 40/2015, d’1 
d’octubre, de règim jurídic del sector públic, les corresponents resolu-
cions administratives han d’indicar expressament la circumstància que 
s’adopten per la delegació conferida.

Les competències que s’exercisquen per aquesta delegació no es 
poden delegar.

Aquestes resolucions exhaureixen la via administrativa. S’hi poden 
interposar, contra aquestes resolucions, els recursos que preveu l’article 
123 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu 
comú de les administracions públiques.

D’acord amb l’article 9 de la Llei 40/2015, aquesta resolució es 
publicarà en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana i tindrà efec-
tes a partir de l’endemà de la seua publicació.

Aquesta delegació de competències deroga qualsevol altra efectuada 
amb anterioritat en els mateixos o diferents òrgans.

València, 20 de maig de 2022.– La rectora: Maria Vicenta Mestre 
Escrivà.
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