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Introducció
L'Agència Valenciana d'Avaluació i Prospectiva, (AVAP) es crea el 2006 per la Llei 5/2006, de 25 de
maig, de la Generalitat com una entitat de dret públic sotmesa al dret privat.
L'AVAP és una entitat pública amb personalitat jurídica pròpia i plena capacitat d'obrar per al
compliment dels seus fins destinats a garantir la qualitat i excel·lència dels sistemes valencians
d'educació superior, de ciència i d'innovació mitjançant l'avaluació, l'acreditació i la prospectiva .

En l'article 3 de la llei de creació de l'AVAP es recullen les funcions generals que té atribuïdes l'agència:

a) Acreditació i avaluació de les institucions universitàries i del professorat i altres activitats afins
que establisca la Llei Orgànica d'Universitats i demés ordenament jurídic vigent.

b) Avaluació de programes tecnològics, empresarials, d'investigació i de desenvolupament.

c) Prospectiva i anàlisi de les noves demandes tecnològiques, científiques i universitàries
d'utilitat per a la Comunitat Valenciana.

Des de 2012, i en compliment de la disposició final segona del Decret llei 7/2012, de 19 d'octubre, del
Consell, de Mesures de Reestructuració i Racionalització del Sector Públic Empresarial i Fundacional de
la Generalitat, l'AVAP incorpora també com a funció general l'avaluació i acreditació de la qualitat
dels centres i entitats prestadores de serveis públics, les seues polítiques i programes.

En el Reglament de l'AVAP aprovat per Decret 6/2008, de 18 de gener, del Consell, com a
desenvolupament de les funcions generals atribuïdes en la seua llei de creació es van establir les
funcions específiques de l'agència:

a) L'acreditació i avaluació de les activitats docents, investigadores i de gestió del professorat
universitari, dels ensenyaments oficials i els seus plans d'estudis, dels ensenyaments conduents a
l'obtenció de títols propis, de les activitats docents, investigadores i de gestió dels
departaments universitaris i àrees de coneixement, de les activitats, programes, serveis i gestió
dels centres universitaris propis o adscrits i dels centres que imparteixin ensenyaments d'acord
amb sistemes educatius estrangers i dels programes, activitats i serveis del sistema universitari
valencià.

b) La proposta de mesures de millora de la qualitat dels serveis que presten les universitats
públiques valencianes, especialment el de la docència i la investigació.

c) L'avaluació prèvia de l'activitat, exigida per la Llei Orgànica d'Universitats, per a la
contractació de les figures de professorat contractat que siga procedent.

d) La valoració prèvia dels mèrits individuals docents, investigadors i de gestió del professorat,
lligats a l'assignació singular i individual dels complements retributius addicionals que
s'estableixin.

e) L'avaluació del professorat de les universitats privades en possessió del títol de doctor o
doctora.

f) Facilitar la informació relativa al seu àmbit d'actuació que a l'efecte li requerisquen els
consells socials, les universitats i les administracions públiques i especialment la relativa per a la
creació o supressió d'ensenyaments i centres que hagen de ser autoritzats per la Generalitat.
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g) Informar les propostes de l'administració educativa de creació o reconeixement
d'universitats i de creació, modificació o supressió de centres i ensenyaments.

h) Fomentar l'excel·lència de l'educació superior de la Comunitat Valenciana a través de la
qualitat, transparència, comparació, cooperació i competitivitat de les seues institucions
educatives en l'àmbit nacional i internacional.

i) Proposar els objectius de qualitat per al sistema universitari valencià a l'efecte del seu
finançament per part de l'administració i quantificar el seu grau de compliment mitjançant
indicadors.

j) Proposar i establir, si escau, a petició del departament competent en matèria d'universitats,
un sistema d'informació de suport a la coordinació, millora i seguiment del sistema universitari
valencià.

k) La valoració independent de la qualitat del servei públic realitzat per l'educació superior, als
efectes de facilitar la informació sobre la mateixa a la societat, a les administracions públiques
i a les universitats mateixes.

l) L'avaluació i foment de la relació entre la universitat i l'empresa pel que fa a la demanda
formativa, necessitats d'investigació científica, desenvolupament tecnològic i innovació
empresarial.

m) L'avaluació de projectes i sol·licituds de subvenció, així com dels seus resultats.

n) L'avaluació de la investigació, del desenvolupament i de la transferència de tecnologia de
programes propis de la Generalitat, d'instituts d'investigació i d'altres activitats d'investigació
científica, desenvolupament tecnològic i d'innovació empresarial.

o) Igualment desenvoluparà totes aquelles funcions específiques que li puguen correspondre
en aplicació de la legislació estatal i autonòmica en matèria d'educació superior, universitats,
de foment i coordinació de la investigació científica, desenvolupament tecnològic i innovació
empresarial.

Aquesta memòria pretén ser el reflex de l'activitat que l'AVAP ha realitzat al llarg de l'any 2016, amb
l'objectiu de donar resposta a les funcions generals i específiques que té encomanades legalment, així
com de servir la societat valenciana que ha dipositat en ella la seua confiança per garantir
l'excel·lència del seu sistema d'educació superior i d'I+D+i.

5



1.
Servei de Qualitat

de l'Educació Superior
El Servei de Qualitat de l'Educació Superior exerceix les funcions d'acreditació i avaluació de les
institucions universitàries i del professorat i altres activitats afins, que estableix el DECRET 6/2008, de 18
de gener, del Consell, pel qual s'aprova el Reglament de l'Agència Valenciana d’Avaluació i
Prospectiva (AVAP).
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1.1.
Convocatòria d'avaluació
per a la contractació de professorat
en les universitats valencianes 2016
Mitjançant Resolució d'1 de març de 2016, del president de l'AVAP, es va aprovar la convocatòria,
corresponent a 2016, d'avaluació per a la contractació de professorat en les universitats valencianes.

En el marc d'aquesta convocatòria, s'han presentat 799 sol·licituds i s'han avaluat 796 expedients.
D'aquests expedients, 391 han obtingut l'avaluació positiva i 405 no l'han superada.

1. Servei de Qualitat de l'Educació Superior
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1.2.
Avaluació dels mèrits individuals,
docents, investigadors i de gestió
del professorat universitari
D'acord amb el que preveu el Decret 174/2002 de 15 d'octubre del Govern Valencià, en el qual es
regula el sistema de retribucions addicionals del professorat, i amb la Resolució de 21 de gener de
2011, del president de l'Agència Valenciana d'Avaluació i Prospectiva, per la qual s'estableixen els
criteris i el procediment per a la valoració dels mèrits individuals citats (DOCV núm 6467 de 24 de febrer
de 2011), l'AVAP avalua principalment el component de mobilitat, indicant la seua classificació en tres
nivells diferents de qualitat.

En 2016 s'han presentat 46 expedients per a l'avaluació del component de mobilitat per part de
l'AVAP. Així mateix, s'ha avaluat un recurs de la Universitat de València corresponent a 2015, que ha
obtingut el nivell de qualitat B.

1. Servei de Qualitat de l'Educació Superior
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Per al conjunt de mèrits per mobilitat docent i investigadora i els components per activitat docent i
investigadora i per gestió universitària, les universitats públiques valencianes han remés en 2016 un
total de 3.806 sol·licituds.



1.3.
Avaluació de l'activitat investigadora
del professorat contractat
de la Universitat d'Alacant (Sexennis)
L'AVAP va signar un conveni de col·laboració amb la Universitat d'Alacant en data 3 de novembre de
2008 per a l'avaluació de la investigació del professorat contractat d'aquesta universitat.

L'AVAP, a través dels seus comités d'experts, realitza l'avaluació de l'activitat investigadora de
l'esmentat professorat aplicant un procediment i uns criteris d'avaluació equiparables als que utilitza la
CNEAI del Ministeri d'Educació per a avaluar el professorat pertanyent als cossos docents universitaris.

En 2016 l'AVAP ha avaluat 49 sol·licituds de l'activitat investigadora del professorat contractat
presentades per la Universitat d'Alacant.

1. Servei de Qualitat de l'Educació Superior

AGÈNCIA VALENCIANA D'AVALUACIÓ I PROSPECTIVA 9

1.4.
Programa de Suport a l’Avaluació de
l’Activitat Docent (DOCENTIA)
El Programa de Suport a l'Avaluació de l'Activitat Docent (DOCENTIA), impulsat per ANECA en tot
l'àmbit estatal, té com a objectiu proporcionar un marc de referència, un model i uns procediments
que permeten abordar l'avaluació de la docència per a garantir la qualitat del professorat universitari i
afavorir el seu desenvolupament i reconeixement.

A la Comunitat Valenciana, l'AVAP és l'encarregada de coordinar la participació de les universitats
valencianes en aquest programa com a resultat d'un conveni de col·laboració amb ANECA.

En 2016, l'AVAP ha aprovat l'Informe de disseny del programa DOCENTIA de la Universitat de València.



1.5.
Avaluació dels nous ensenyaments
de grau, màster i doctorat a implantar
durant el curs 2016/2017
Segons la normativa vigent, a Espanya correspon a les universitats crear i proposar els títols que s'hagen
d'impartir i expedir (Llei Orgànica 6/2001, de 21 de desembre, d'Universitats), havent de ser verificats els
Plans d'Estudis pel Consell d'Universitats i autoritzats per les respectives comunitats autònomes (RD
1393/2007, de 29 d'octubre).

A la Comunitat Valenciana és competència de la Conselleria d'Educació, Investigació, Cultura i Esport,
l'autorització dels mateixos, i de l'AVAP l'avaluació de les activitats afins que establisca la Llei Orgànica
d'Universitats.

D'acord amb el que preveu l'article 13 de l'Ordre 86/2010, de 15 de novembre, de la Conselleria
d'Educació, Formació i Ocupació, per la qual s'estableix el procediment per a la implantació
d'ensenyaments universitaris oficials de grau, màster i doctorat en les universitats de la Comunitat
Valenciana (DOCV núm 6405, de 25 de novembre de 2010), la sol·licitud i documentació de les
universitats s'ha de traslladar a l'Agència Valenciana d'Avaluació i Prospectiva perquè elabore el
corresponent informe d'avaluació, amb caràcter preceptiu i no vinculant, sobre els punts següents:

a) Adequació del personal docent per a impartir el grau o màster a implantar.

b) Adequació de l'oferta de places realitzada per la universitat, en el títol que se sol·licita implantar, a
la demanda del seu entorn socioeconòmic de manera que s'evite major oferta de places i la duplicitat
de costos.

c) Grau d'inserció laboral dels titulats.

d) Zona d'influència del títol, de manera que es mantinga l'equilibri territorial, pel que fa al mapa de les
titulacions, tenint present les necessitats de la societat valenciana.

Durant 2016, l'AVAP ha avaluat un total de 34 sol·licituds d'implantació de noves titulacions
presentades per les universitats valencianes per al curs 20162017, de les quals 26 corresponien a
màsters i 8 a graus. En canvi, no s'ha sol·licitat la implantació de nous ensenyaments de doctorat.

1. Servei de Qualitat de l'Educació Superior
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En 2016 s'han avaluat sol·licituds per a la implantació de nous títols de graus de la Universitat
Politècnica de València, la Universitat d'Alacant, la Universitat CEU Cardenal Herrera, la Universitat
Catòlica de València i la Universitat Internacional de València.

Quant als nous títols de màster, han presentat sol·licituds la Universitat de València, la Universitat
Politècnica de València, la Universitat Miguel Hernández d'Elx, la Universitat Catòlica de València, la
Universitat Europea de València i la Universitat Internacional de València.



1.6.
Avaluació del Seguiment
de titulacions universitàries oficials

L'AVAP, exercint les funcions d'avaluació de la qualitat universitària en l'àmbit de la Comunitat
Valenciana, va dictar la Resolució de 15 de desembre de 2010, del president de l'AVAP (DOCV de 19
de gener de 2011) per la qual s'aprova el Protocol de Seguiment dels Títols Universitaris Oficials a la
Comunitat Valenciana. Completa aquesta Resolució el document de Desenvolupament del Protocol
de Seguiment de Titulacions Universitàries Oficials.

El 2016, les universitats valencianes han sol·licitat la participació en el procés de seguiment de títols d'un
total de 49 titulacions, 40 màsters i 9 graus.

1. Servei de Qualitat de l'Educació Superior
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1.7.
Avaluació per a la Renovació
de l'Acreditació d'ensenyaments
de grau i màster (Programa ReAcredita)

D'acord amb l'article 27.bis del Reial Decret 1393/2007, de 29 d'octubre, pel qual s'estableix l'ordenació
dels ensenyaments universitaris oficials, en la modificació introduïda pel Reial Decret 861/2010, de 2 de
juliol, s'ha procedit a emetre informe d'avaluació definitiu de 193 titulacions per a la renovació de
l'acreditació, 104 graus i 89 màsters.

1. Servei de Qualitat de l'Educació Superior
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Sol·licituds amb informe d'avaluació definitiu

Títols de grau avaluats amb informe definitiu

Títols de màster avaluats amb informe definitiu



1.8.
Activitats

1. Servei de Qualitat de l'Educació Superior
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A. III Fòrum AVAP de Qualitat Universitària

L’AVAP va celebrar el 3 de maig el III Fòrum de Qualitat Universitària amb l’objectiu de continuar
impulsant la millora del sistema universitari valencià. La trobada va reunir més de 100 assistents, entre
ells, autoritats acadèmiques de les universitats del sistema valencià, professorat, personal tècnic,
estudiants i representants dels consells socials, així com responsables de l’Agència Nacional
d’Avaluació de la Qualitat i Acreditació (ANECA) i de les agències de qualitat d’Andalusia, Aragó,
Madrid i Canàries.

El conseller d’Educació, Investigació, Cultura i Esport i president de l’AVAP, Vicent Marzà, va inaugurar
el fòrum, juntament amb el rector de la Universitat de València i president de la Conferència de
Rectors de les Universitats públiques valencianes, Esteban Morcillo.

B. L'AVAP assumeix la Secretaria Tècnica de REACU

L'AVAP ha exercit en 2016 la Secretaria Tècnica de la Xarxa Espanyola d’Agències de Qualitat
Universitària (REACU) sota la que ha organitzat dos reunions els mesos de març i novembre.

En el si d'aquestes trobades, REACU va aprovar el procediment a seguir per ANECA i per les agències
inscrites en el Registre Europeu d’Agències de Qualitat (EQAR) per a l’emissió de l’informe d’avaluació
per a l’obtenció de l’acreditació institucional prevista a l’article 14 del Reial Decret 420/2015, així com
el document amb els criteris i directrius per al seguiment i acreditació dels títols oficials de doctorat
sorgits a partir del Reial Decret 99/2011.
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C. L’AVAP aconsegueix la seua afiliació a ENQA

L’AVAP va sol·licitar en maig la condició d’afiliada a ENQA (European Association for Quality Assurance
in Higher Education) per tal de donar a conèixer internacionalment la tasca de l’Agència i estrènyer els
seus vincles amb l’organització que representa les agències de garantia de qualitat dels Estats
membres de l’Espai Europeu d’Educació Superior (EEES).

En juliol, ENQA va comunicar a l'AVAP l'obtenció de la condició d'afiliada a ENQA, fita que suposa un
pas més cap a l'objectiu d’ingressar com a membre de ple dret d’ENQA i la seua inscripció en el
registre EQAR (European Quality Assurance Register).

E. Disseny del seguiment i de la renovació de l'acreditació dels ensenyaments
de doctorat
L'AVAP ha dissenyat els nous protocols i les noves guies d’avaluació del seguiment i de la renovació de
l'acreditació dels ensenyaments universitaris de doctorat. Els documents, amb els que es pretén
abordar l'avaluació dels ensenyaments de doctorat de manera diferenciada per la natura dels
mateixos, han estat consensuats amb les universitats públiques i privades del sistema valencià. En
aquest sentit, l'AVAP ha mantingut sengles reunions en novembre i desembre amb responsables de
qualitat, investigació i escoles de doctorat.

D. Nou Protocol d'Avaluació per a la Renovació de l'Acreditació de Títols de
Màster i Grau
El Comité de Direcció de l'AVAP va aprovar el nou Protocol d'Avaluació per a la Renovació de
l'Acreditació de Títols de Grau i Màster durant una reunió el 26 de juliol, a la seu de l'Agència, en la que
també es va aprovar la memòria d'activitats i els comptes anuals de l'exercici 2015, i es va ratificar el pla
d'activitats i el pressupost de 2016.



2.
Servei d'Avaluació

de la I+D+i
El Servei d'Avaluació de la I+D+i de l'AVAP exerceix les funcions d'avaluació de programes tecnològics,
empresarials, d'investigació i desenvolupament, segons estableix el Decret 6/2008, de 18 de gener, del
Consell, pel qual s'aprova el Reglament de l'Agència Valenciana d'Avaluació i Prospectiva (AVAP).

Concretament, realitza l'avaluació de projectes i sol·licituds de subvenció, així com dels resultats, en els
termes que preveu la Llei 5/2006, de 25 de maig, de la Generalitat. Així mateix, avalua la investigació,
el desenvolupament i la transferència de tecnologia de programes propis de la Generalitat, d'instituts
d'investigació i d'altres activitats d'investigació científica.

El Servei d'Avaluació de la I+D+i duu a terme tant avaluacions prèvies de projectes com de valoració
dels resultats obtinguts, i assumeix totes aquelles funcions que, en el seu àmbit, puguen derivarse de la
legislació estatal i autonòmica.
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2.1.
Projectes relatius a la convocatòria de
beques i ajudes per al foment de la
investigació científica i el desenvolupament
tecnològic en la Comunitat Valenciana,
de la Conselleria d'Educació, Investigació,
Cultura i Esport

2. Servei d'Avaluació de la I+D+i
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En els articles 23 i 24 de la Llei 2/2009, de 14 d'abril, de la Generalitat, de Coordinació del Sistema
Valencià d'Investigació Científica i Desenvolupament Tecnològic es fa referència a l'avaluació ex ante
de la qualitat i eficàcia dels projectes d'investigació científica i tecnològica.

L'AVAP, complint amb el que disposen aquests articles, ha avaluat durant l'any 2016 un total de 1.618
expedients corresponents a la convocatòria de beques i ajudes per al foment de la investigació
científica i el desenvolupament tecnològic a la Comunitat Valenciana, de la Conselleria d'Educació,
Investigació, Cultura i Esport, publicada mitjançant l'Ordre 6/2015, de 9 de setembre.

Els resultats de les avaluacions són els que es detallen a continuació:

A. Programa d'ajudes per a la iniciació de projectes emergents (GV)

B. Beques per a estències de becaris i contractats predoctorals en centres
fora de la Comunitat Valenciana (BEFPI)

C. Beques per a estàncies en centres d'investigació fora de la Comunitat
Valenciana per a personal investigador doctor (BEST)

17
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D. Ajudes per a l'organització de congressos (AORG)

E. Ajudes per a grups d'investigació consolidables (AICO)

F. Programa VALi+d per a investigadors en fase postdoctoral (APOSTD)

18

G. Beques per a la formació de personal investigador en organismes
d'investigació de la Comunitat Valenciana, dins del programa Santiago
Grisolía (GRISOLIA)
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H. Sol·licitud d'ajudes del Programa Prometeo per a grups d'investigació
d'excel·lència (PROMETEO)

19

I. Ajudes per a la contractació de personal de suport vinculat a un projecte
d'investigació o de transferència tecnològica (APOTIP)

J. Ajudes per a la contractació de personal investigador doctor en empreses
de la Comunitat Valenciana (AEST)

K. Ajudes per a la contractació de personal investigador en formació (ACIF)



2.2.
Projectes i beques d'investigació
promogudes per altres entitats

2. Servei d'Avaluació de la I+D+i
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A. Avaluació dels Projectes d'Innovació i Millora Educativa (PIME) de la
Universitat Politècnica de València

En data 27 d'octubre de 2011 es va signar un conveni de col·laboració entre la Universitat Politècnica
de València i l'AVAP que té per objecte l'avaluació per part d'aquesta última dels projectes relatius a
la convocatòria d'ajudes per a Projectes d'Innovació i Millora Educativa (PIME), publicada pel
Vicerectorat d'Estudis, Qualitat i Acreditació de la UPV.

Aquesta convocatòria s'emmarca dins del Pla Estratègic de la Universitat Politècnica de València, i té
per finalitat promoure la millora del rendiment acadèmic i de l'aprenentatge dels estudiants, i implantar
i actualitzar permanentment les metodologies docents que milloren la capacitat de l'aprenentatge
actiu dels estudiants .

Com a resultat de la signatura d'aquest conveni s'han remés a l'AVAP 32 expedients amb el següent
resultat de la seua avaluació:
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L. Ajudes per a la captació de projectes europeus o altres programes d'àmbit
internacional (APE)

B. Ajudes del Govern Balear per a la formació del personal investigador (FPI)
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2.3.
Avaluació per a la creació
de nous instituts d'investigació

Durant 2016 s'han emés informes favorables per a les propostes de creació dels següents instituts
universitaris d'investigació:

 Institut Universitari d'Investigació de Dret Civil Valencià “Arcadi Garcia Sanz” de la Universitat Jaume I
de Castelló.
 Institut Universitari d'Investigació d'Estudis Socials d'Amèrica Llatina de la Universitat d'Alacant.
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L'AVAP ha emés informes favorables a les propostes de creació de les següents acadèmies:

 Acadèmia d'Infermeria de la Comunitat Valenciana.
 Acadèmia de Farmàcia de la Comunitat Valenciana.
 Acadèmia de la Música Valenciana.

No obstant, s'han emés informes desfavorables per a les següents propostes d'acadèmies:

 Acadèmia de Ciències Veterinàries de la Comunitat Valenciana.
 Acadèmia Valenciana de Genealogia i Heràldica.

2.4.
Avaluació d'acadèmies científiques, culturals
i artístiques



3.
Servei de Gestió,

Prospectiva i Serveis Públics
El Servei de Gestió, Prospectiva i Serveis Públics exerceix les funcions que estableix el DECRET 6/2008, de
18 de gener, del Consell, pel qual s'aprova el Reglament de l'Agència Valenciana d'Avaluació i
Prospectiva (AVAP).
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3.1.
Renovació del Comité de Direcció

3. Servei de Gestió, Prospectiva i Serveis Públics
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D'acord amb l'establert en l'article 8 del Reglament de l'Agència Valenciana d'Avaluació i Prospectiva
(AVAP), els vocals socials del Comité de Direcció van complir el seu període de mandat a principis del
mes de maig de 2016, per la qual cosa s'ha procedit a la seua renovació mitjançant nomenament per
part del president de l'AVAP de nous vocals, a proposta del director general.

Han estat nomenats vocals el rector de la Universitat de València, Esteban Morcillo Sánchez, en
representació de les institucions d’educació superior; el president del Consell Social de la Universitat
d’Alacant, Francisco Gómez Andreu, en representació dels consells socials de les universitats de la
Comunitat Valenciana, i la vocal de l’Associació de l’Empresa Familiar d’Alacant (AEFA), Esperanza
Navarro Pertusa, en representació dels empresaris i professionals.

Així mateix, el director de la Càtedra UNESCO de Gestió i Política Universitària de la Universitat
Politècnica de Madrid, Francisco Michavila Pitarch, s’incorpora com a expert en matèria d’educació;
la investigadora de l’Institut de Neurociències (CSICUMH) i Premi Rei Jaume I en Investigació Bàsica,
María Ángela Nieto Toledano, com a experta en ciència i innovació, i l’exdirectora d’AQU Catalunya i
d’ANECA, Gemma Rauret Dalmau, com a experta en serveis públics.

3.2.
Portal de transparència

L'AVAP ha creat en 2016 el seu propi portal de transparència, amb la finalitat de complir amb la Llei
2/2015, de 2 d'abril, de la Generalitat, de Transparència, Bon Govern i Participació Ciutadana de la
Comunitat Valenciana.

3.3.
Certificació ISO 9001:2008 del Sistema
de Gestió de l'AVAP

De conformitat amb el procediment en la normativa de qualitat, en data 24 d'octubre de 2016 va
tindre lloc la segona visita de seguiment per a poder mantindre el certificat atorgat en 2014, i que va
resultar satisfactòria.

3.4.
Règim d'Indemnitzacions i Dietes de l'AVAP

El Règim d'Indemnitzacions i Dietes de l'AVAP ha estat aprovat pel Comité de Direcció de l'AVAP reunit
en el mes de juliol.

23



3. Servei de Gestió, Prospectiva i Serveis Públics

AGÈNCIA VALENCIANA D'AVALUACIÓ I PROSPECTIVA

3.5.
Actualització dels fitxers de dades

S'ha elaborat la normativa corresponent per a donar compliment al Art. 26 de la Llei Orgànica 15/1999,
de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal i en l'art. 55 del Reial Decret
1720/2007, de 21 de desembre, pel que s'aprova el Reglament de desenvolupament de la Llei
Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal. Així mateix, s'ha
publicat en el DOCV l'Ordre per la qual es creen els fitxers de caràcter personal i s'ha procedit a la
inscripció d'aquestos en l'Agència Espanyola de Protecció de Dades.

3.6.
Carta de Serveis

S'ha confeccionat la Carta de Serveis de l'AVAP amb conformitat amb els art. 13 i següents del Decret
41/2016, de 15 d'abril, del Consell, pel que s'estableix el sistema per a la millora de la qualitat dels
serveis públics i l'avaluació dels plans i programes de l'Administració de la Generalitat i el seu sector
públic instrumental. A més, ha sigut informada a la Conselleria de Transparència.
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3.7.
Codi Ètic de l'AVAP

S'ha treballat en la millora del Codi Ètic de l'AVAP, l'aplicació del qual està contemplada a l'art. 13 del
Decret 6/2008, de 18 de gener, del Consell, pel que s'aprova el Reglament de l'Agència Valenciana
d'Avaluació i Prospectiva (AVAP).

3.8.
Facturació electrònica

De conformitat amb la normativa vigent s'ha procedit a sol·licitar, a través de la Direcció General del
Sector Públic Instrumental de la Generalitat, l'adhesió a la plataforma electrònica GEFACTURA. Així
mateix, s'està desenvolupant una aplicació pròpia per a la gestió de factures.
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3.9.
Convenis subscrits

En 2016, l'AVAP ha subscrit els següents convenis:

 Conveni amb la Universitat de València per a col·laborar en el finançament del projecte "Diagnòstic
dels principals dèficits del marc institucional de la Comunitat Valenciana per al disseny eficaç i eficient
de polítiques públiques".

 Conveni de col·laboració amb la Universitat de València per a l’avaluació de l’activitat investigadora
del personal docent contractat d’aquesta institució acadèmica.

 Conveni de col·laboració amb la Fundació de la Universitat de València per a l’avaluació de
l’activitat investigadora del personal docent contractat d’aquesta institució acadèmica.

 Conveni amb l’Institut Valencià de Competitivitat Empresarial (IVACE) per a l’avaluació de projectes
del pla d’I+D+i empresarial.

3.10.
Comunicació i difusió

La pàgina web de l'AVAP (www.avap.es) és el principal canal de difusió de l'activitat de l'Agència.
Durant 2016 s'han publicat 129 notícies i 8 novetats de l'Agència, així com les convocatòries i resultats
dels programes que duu a terme. Per al conjunt de l'any s'han registrat 45.494 visites.

Així mateix, en 2016 s'ha seguit enviant la newsletter que l'AVAP va posar en marcha en 2015. Aquest
butlletí informatiu de periodicitat mensual incorpora les últimes notícies i novetats de l'Agència, i
recursos d'interés en educació superior i I+D+i. A data de 31 de desembre, s'han contabilitzat 416
subscriptors.

Amb l'objetiu d'oferir informació de l'AVAP en temps real a usuaris, beneficiaris i grups d'interés, també
s'ha donat difusió de l'activitat de l'AVAP i dels seus programes a través del mitjà social Twitter. En
aquesta plataforma s'han publicat 936 tweets. Per al compte @GVAavap s'han contabilitzat 605
seguidors a data de 31 de desembre.

En 2016 s'ha posat en marxa la pàgina de LinkedIn de l'AVAP per tal de donar a conèixer la seua
activitat i informació d'interés del sector de l'educació superior i la I+D+i.



4.
Personal de l'AVAP

En 2016 s'han adscrit de dret quatre persones funcionàries que ja desenvolupaven la seva feina en les
dependències de l'AVAP.

La manca de personal tècnic qualificat en els serveis de qualitat i gestió és un problema que limita
l'eficiència de l'AVAP i la resposta a les exigències administratives plantejades des de les diferents
conselleries i de les demandes de servei d'altres organismes.

La insuficiència actual de mitjans humans en totes les àrees de l'AVAP pot posar, a curt i mig termini, en
risc la qualitat i l'eficàcia dels treballs d'avaluació que realitza i impedir la posada en marxa dels que
necessàriament ha de realitzar en matèria de prospectiva, i de serveis públics.

AGÈNCIA VALENCIANA D'AVALUACIÓ I PROSPECTIVA 26



Palau de Pineda
Plaça del Carme, 4

46003 València
963 108 010

www.avap.es



Memoria
de Actividades

2016
AGÈNCIA VALENCIANA D'AVALUACIÓ I PROSPECTIVA





Índice

1. Servicio de Calidad de la Educación Superior

Convocatoria de evaluación para la contratación de profesorado

Evaluación de los méritos individuales, docentes, investigadores y de

gestión del profesorado universitario

Evaluación de la actividad investigadora del profesorado contratado

(sexenios) de la Universidad de Alicante

Programa de Apoyo a la Evaluación de la Actividad Docente

(DOCENTIA)

Evaluación de nuevas enseñanzas de grado, máster y doctorado a

implantar durante el curso 2016/2017

Seguimiento de titulaciones universitarias oficiales

Evaluación para la Renovación de la Acreditación de enseñanzas de

grado y máster (Programa ReAcredita)

Actividades

2. Servicio de Evaluación de la I+D+i

Proyectos relativos a la convocatoria de becas y ayudas para el

fomento de la investigación científica y el desarrollo tecnológico en la

Comunitat Valenciana, de la Conselleria de Educación, Investigación,

Cultura y Deporte

Proyectos y becas de investigación promovidas por otras entidades

Evaluación para la creación de nuevos institutos de investigación

Evaluación de academias científicas, culturales y artísticas

3. Servicio de Gestión, Prospectiva y Servicios Públicos

Renovación del Comité de Dirección

Portal de transparencia

Certificación ISO 9001: 2008 del Sistema de Gestión de la AVAP

Régimen de Indemnizaciones y Dietas de la AVAP

Actualización de los ficheros de datos

Carta de Servicios

Código Ético de la AVAP

Facturación electrónica

Convenios suscritos

Comunicación y difusión

1.1.

1.2.

1.3.

1.4.

1.5.

1.6.

2.1.

2.2.

2.3.

3.1.

3.2.

3.3.

3.4.

3.5.

3.6.

4. Personal

6

7

8

9

9

10

12

16

17

20

21

22

23
23

23

23

24

24

26

PÁGINA

Introducción 4

1.7.

1.8. 14

13

3.7.
3.8.

3.9.

3.10.

24
24

25

25

2.4. 21



Introducción
La Agència Valenciana d’Avaluació i Prospectiva, (AVAP) se crea en 2006 por la Ley 5/2006, de 25 de
mayo, de la Generalitat como una entidad de derecho público sometida al Derecho privado.
La AVAP es una entidad Pública con personalidad jurídica propia y plena capacidad de obrar para el
cumplimiento de sus fines destinados a garantizar la calidad y excelencia de los sistemas valencianos
de educación superior, de ciencia y de innovación mediante la evaluación, la acreditación y la
prospectiva.

En el artículo 3 de la ley de creación de la AVAP se recogen las funciones generales que tiene
atribuidas la agencia:

a) Acreditación y evaluación de las instituciones universitarias y del profesorado y otras
actividades afines que establezca la Ley Orgánica de Universidades y demás ordenamiento
jurídico vigente.

b) Evaluación de programas tecnológicos, empresariales, de investigación y de desarrollo.

c) Prospectiva y análisis de las nuevas demandas tecnológicas, científicas y universitarias de
utilidad para la Comunitat Valenciana.

Desde 2012, y en cumplimiento de la disposición final segunda del Decreto ley 7/2012, de 19 de
octubre, del Consell, de Medidas de Reestructuración y Racionalización del Sector Público Empresarial
y Fundacional de la Generalitat, la AVAP incorpora también como función general la  evaluación y
acreditación de la calidad de los centros y entidades prestadoras de servicios públicos, sus políticas y
programas.

En el Reglamento de la AVAP aprobado por Decreto 6/2008, de 18 de enero, del Consell, como
desarrollo de las funciones generales atribuidas en su ley de creación se establecieron las funciones
específicas de la agencia:

a) La acreditación y evaluación de las actividades docentes, investigadoras y de gestión del
profesorado universitario, de las enseñanzas oficiales y sus planes de estudios, de las
enseñanzas conducentes a la obtención de títulos propios, de las actividades docentes,
investigadoras y de gestión de los departamentos universitarios y áreas de conocimiento, de
las actividades, programas, servicios y gestión de los centros universitarios propios o adscritos y
de los centros que impartan enseñanzas con arreglo a sistemas educativos extranjeros y de los
programas, actividades y servicios del sistema universitario valenciano.

b) La propuesta de medidas de mejora de la calidad de los servicios que prestan las
universidades públicas valencianas, especialmente el de la docencia y la investigación.

c) La evaluación previa de la actividad, exigida por la Ley Orgánica de Universidades, para la
contratación de las figuras de profesorado contratado en que proceda.

d) La valoración previa de los méritos individuales docentes, investigadores y de gestión del
profesorado, ligados a la asignación singular e individual de los complementos retributivos
adicionales que se establezcan.

e) La evaluación del profesorado de las universidades privadas en posesión del título de
doctor o doctora.
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f) Facilitar la información relativa a su ámbito de actuación que al efecto le requieran los
Consejos Sociales, las universidades y las Administraciones Públicas y en especial la relativa
para la creación o supresión de enseñanzas y centros que deban ser autorizados por la
Generalitat.

g) Informar las propuestas de la administración educativa de creación o reconocimiento de
universidades y de creación, modificación o supresión de centros y enseñanzas.

h) Fomentar la excelencia de la educación superior de la Comunitat Valenciana a través de
la calidad, transparencia, comparación, cooperación y competitividad de sus instituciones
educativas en el ámbito nacional e internacional.

i) Proponer los objetivos de calidad para el sistema universitario valenciano a los efectos de su
financiación por parte de la administración y cuantificar su grado de cumplimiento mediante
indicadores.

j) Proponer y establecer, en su caso, a petición del departamento competente en materia de
universidades, un sistema de información de apoyo a la coordinación, mejora y seguimiento
del sistema universitario valenciano.

k) La valoración independiente de la calidad del servicio público realizado por la educación
superior, a los efectos de facilitar la información sobre la misma a la sociedad, a las
Administraciones Públicas y a las propias Universidades.

l) La evaluación y fomento de la relación entre la universidad y la empresa en lo relativo a
demanda formativa, necesidades de investigación científica, desarrollo tecnológico e
innovación empresarial.

m) La evaluación de proyectos y solicitudes de subvención, así como de sus resultados.

n) La evaluación de la investigación, del desarrollo y de la transferencia de tecnología de
programas propios de la Generalitat, de institutos de investigación y de otras actividades de
investigación científica, desarrollo tecnológico y de innovación empresarial.

o) Igualmente desarrollará todas aquellas funciones específicas que le pudieran corresponder
en aplicación de la legislación estatal y autonómica en materia de educación superior,
universidades, de fomento y coordinación de la investigación científica, desarrollo
tecnológico e innovación empresarial.

Esta memoria pretende ser el reflejo de la actividad que la AVAP ha realizado a lo largo del año 2016,
con el objetivo de dar respuesta a las funciones generales y específicas que tiene encomendadas
legalmente, así como de servir a la sociedad valenciana que ha depositado en ella su confianza para
garantizar la excelencia de su sistema de educación superior y de I+D+i.

5



1.
Servicio de Calidad

de la Educación Superior
El Servicio de Calidad de la Educación Superior ejerce las funciones de acreditación y evaluación de
las instituciones universitarias y del profesorado y otras actividades afines, que establece el DECRETO
6/2008, de 18 de enero, del Consell, por el que se aprueba el Reglamento de la Agència Valenciana
d’Avaluació i Prospectiva (AVAP).
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1.1.
Convocatoria de evaluación
para la contratación de profesorado
en las universidades valencianas 2016
Mediante Resolución de 1 de marzo de 2016, del presidente de la AVAP, se aprobó la convocatoria,
correspondiente a 2016, de evaluación para la contratación de profesorado en las universidades
valencianas.

En el marco de dicha convocatoria, se han presentado 799 solicitudes y se han evaluado 796
expedientes. De estos expedientes, 391 han obtenido la evaluación positiva y 405 no las han superado.

1. Servicio de Calidad de la Educación Superior
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1.2.
Evaluación de los méritos individuales,
docentes, investigadores y de gestión
del profesorado universitario
De acuerdo con lo previsto en el Decreto 174/2002 de 15 de octubre del Gobierno Valenciano, en el
que se regula el sistema de retribuciones adicionales del profesorado, y con la Resolución de 21 de
enero de 2011, del presidente de la Agència Valenciana d’Avaluació i Prospectiva, por la que se
establecen los criterios y el procedimiento para la valoración de los méritos individuales citados (DOCV
nº 6467 de 24 de febrero de 2011), la AVAP evalúa principalmente el componente de movilidad,
indicando su clasificación en tres niveles distintos de calidad.

En 2016 se han presentado 46 expedientes para la evaluación del componente de movilidad por
parte de la AVAP. Asimismo, se ha evaluado un recurso de la Universitat de València correspondiente
a 2015, que ha obtenido el nivel de calidad B.

1. Servicio de Calidad de la Educación Superior
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Para el conjunto de méritos para movilidad docente e investigadora y los componentes por actividad
docente e investigadora y por gestión universitaria, las universidades públicas valencianas han
remitido en 2016 un total de 3.806 solicitudes.
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1.4.
Programa de Apoyo a la Evaluación
de la Actividad Docente (DOCENTIA)

El Programa de Apoyo a la Evaluación de la Actividad Docente (DOCENTIA), impulsado por ANECA en
todo el ámbito estatal, tiene como objetivo proporcionar un marco de referencia, un modelo y unos
procedimientos que permitan abordar la evaluación de la docencia para garantizar la calidad del
profesorado universitario y favorecer su desarrollo y reconocimiento.

En la Comunidad Valenciana, la AVAP es la encargada de coordinar la participación de las
universidades valencianas en este programa como resultado de un convenio de colaboración con
ANECA.

En 2016, la AVAP ha aprobado el Informe de diseño del programa DOCENTIA de la Universitat de
València.

1. Servicio de Calidad de la Educación Superior
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1.3.
Evaluación de la actividad investigadora del
profesorado contratado
de la Universidad de Alicante (Sexenios)
La AVAP firmó un convenio de colaboración con la Universidad de Alicante en fecha 3 de noviembre
de 2008 para la evaluación de la investigación del profesorado contratado de esta universidad.

La AVAP, a través de sus Comités de Expertos, realiza la evaluación de la actividad investigadora de
dicho profesorado aplicando un procedimiento y unos criterios de evaluación equiparables a los que
utiliza la CNEAI del Ministerio de Educación para evaluar al profesorado perteneciente a los cuerpos
docentes universitarios.

En 2016 la AVAP ha evaluado 49 solicitudes de la actividad investigadora del profesorado contratado
presentadas por la Universidad de Alicante.



1.5.
Evaluación de las nuevas enseñanzas
de grado, máster y doctorado a implantar
durante el curso 2016/2017
Según la normativa vigente, en España corresponde a las universidades crear y proponer los títulos que
se hayan de impartir y expedir (Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de Universidades), debiendo
ser verificados los Planes de Estudios por el Consejo de Universidades y autorizados por las respectivas
comunidades autónomas. (RD 1393/2007, de 29 de octubre).

En la Comunitat Valenciana compete a la Conselleria de Educación, Investigación, Cultura y Deporte,
la autorización de los mismos y a la AVAP la evaluación de las actividades afines que establezca la Ley
Orgánica de Universidades.

De acuerdo con lo previsto en el artículo 13 de la Orden 86/2010, de 15 de noviembre, de la
Conselleria de Educación, Formación y Empleo, por la que se establece el procedimiento para la
implantación de enseñanzas universitarias oficiales de grado, máster y doctorado en las universidades
de la Comunitat Valenciana (DOCV nº 6405, de 25 de noviembre de 2010), la solicitud y
documentación de las universidades se dará traslado a la Agència Valenciana d’Avaluació i
Prospectiva para que elabore el correspondiente informe de evaluación, con carácter preceptivo y
no vinculante, sobre los siguientes extremos:

a) Adecuación del personal docente para impartir el grado o máster a implantar.

b) Adecuación de la oferta de plazas realizada por la universidad, en el título que se solicita implantar,
a la demanda de su entorno socioeconómico de forma que se evite mayor oferta de plazas y la
duplicidad de costes.

c) Grado de inserción laboral de los egresados.

d) Zona de influencia del título, de forma que se mantenga el equilibrio territorial, en cuanto al mapa
de las titulaciones, teniendo presente las necesidades de la sociedad valenciana.

Durante 2016, la AVAP ha evaluado un total de 34 solicitudes de implantación de nuevas titulaciones
presentadas por las universidades valencianas para el curso 20162017, de las cuales 26 correspondían
a másteres y 8 a grados. En cambio, no se ha solicitado la implantación de nuevas enseñanzas de
doctorado.

1. Servicio de Calidad de la Educación Superior
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En 2016 han presentado solicitudes para la implantación de nuevas titulaciones de grado la Universitat
Politècnica de València, la Universidad de Alicante, la Universidad CEU Cardenal Herrera, la
Universidad Católica de Valencia y la Universidad Internacional de Valencia.

En cuanto a la implantación de nuevos títulos de máster, han presentado solicitudes la Universitat de
València, la Universitat Politècnica de València, la Universidad Miguel Hernández de Elche, la
Universidad Católica de Valencia, la Universidad Europea de Valencia y la Universidad Internacional
de Valencia.



1.6.
Evaluación del Seguimiento
de titulaciones universitarias oficiales

La AVAP, ejerciendo las funciones de evaluación de la calidad universitaria en el ámbito de la
Comunitat Valenciana, dictó la Resolución de 15 de diciembre de 2010, del presidente de la AVAP
(DOCV de 19 de enero de 2011) por la que se aprueba el Protocolo de Seguimiento de los Títulos
Universitarios Oficiales en la Comunitat Valenciana. Completando esta Resolución con el Documento
de Desarrollo del Protocolo de Seguimiento de Titulaciones Universitarias Oficiales.

En 2016, las universidades valencianas han solicitado la participación en el proceso de seguimiento de
títulos de un total de 49 titulaciones, 40 másteres y 9 grados.

1. Servicio de Calidad de la Educación Superior
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1.7.
Evaluación para la Renovación
de la Acreditación de enseñanzas
de grado y máster (Programa ReAcredita)

De acuerdo con el artículo 27.bis del Real Decreto 1393/2007, de 29 de octubre, por el que se
establece la ordenación de las enseñanzas universitarias oficiales, en la modificación introducida por
el Real Decreto 861/2010, de 2 de julio, se ha procedido a emitir informe de evaluación definitivo de
193 titulaciones para la renovación de la acreditación, 104 grados y 89 másteres.

1. Servicio de Calidad de la Educación Superior
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Solicitudes con informe de evaluación definitivo

Títulos de grado evaluados con informe definitivo

Títulos de máster evaluados con informe definitivo



1.8.
Actividades

1. Servicio de Calidad de la Educación Superior
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A. III Foro AVAP de Calidad Universitaria

La AVAP celebró el 3 de mayo el III Foro de Calidad Universitaria con el objetivo de continuar
impulsando la mejora del sistema universitario valenciano. El encuentro reunió a más de 100 asistentes,
entre ellos, autoridades académicas de las universidades del sistema valenciano, profesorado,
personal técnico, estudiantes y representantes de los consejos sociales, así como responsables de la
Agencia Nacional de Evaluación de la Calidad y Acreditación (ANECA) y de las agencias de calidad
de Andalucía, Aragón, Madrid y Canarias.

El conseller de Educación, Investigación, Cultura y Deporte y presidente de la AVAP, Vicent Marzà,
inauguró el foro, junto con el rector de la Universitat de València y presidente de la Conferencia de
Rectores de las Universidades Públicas Valencianas, Esteban Morcillo.

B. La AVAP asume la Secretaría Técnica de REACU

La AVAP ha ejercido en 2016 la Secretaría Técnica de la Red Española de Agencias de Calidad
Universitaria (REACU) bajo la que ha organizado dos reuniones los meses de marzo y noviembre.

En el seno de estos encuentros, REACU aprobó el procedimiento a seguir por ANECA y por las agencias
inscritas en el Registro Europeo de Agencias de Calidad (EQAR) para la emisión del informe de
evaluación para la obtención de la acreditación institucional prevista en el artículo 14 del Real
Decreto 420/2015, así como el documento con los criterios y directrices para el seguimiento y
acreditación de los títulos oficiales de doctorado surgidos a partir del Real Decreto 99/2011.
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C. La AVAP consigue su afiliación a ENQA

La AVAP solicitó en mayo la condición de afiliada a ENQA (European Association for Quality Assurance
in Higher Education) para dar a conocer internacionalmente la labor de la Agència y estrechar sus
vínculos con la organización que representa las agencias de garantía de calidad de los Estados
miembros del Espacio Europeo de Educación Superior (EEES).

En julio ENQA comunicó a la AVAP la obtención de la condición de afiliada a ENQA, hito que supone
un paso más hacia el objetivo de ingresar como miembro de pleno derecho de ENQA y su inscripción
en el registro EQAR (European Quality Assurance Register).

D. Diseño del seguimiento y de la renovación de la acreditación de las
enseñanzas de doctorado
La AVAP ha diseñado los nuevos protocolos y las nuevas guías de evaluación del seguimiento y de la
renovación de la acreditación de las enseñanzas universitarias de doctorado. Los documentos, con los
que se pretende abordar la evaluación de las enseñanzas de doctorado de manera diferenciada por
la naturaleza de las mismas, han sido consensuados con las universidades públicas y privadas del
sistema valenciano. En este sentido, la AVAP ha mantenido sendas reuniones en noviembre y
diciembre con responsables de calidad, investigación y escuelas de doctorado.

D. Nuevo Protocolo de Evaluación para la Renovación de la Acreditación de
los Títulos de Grado y Máster
El Comité de Dirección de la AVAP ha aprobado el nuevo Protocolo de Evaluación para la
Renovación de la Acreditación de Títulos de Grado y Máster durante una reunión el 26 de julio, en la
sede de la Agència, en la que también han sido aprobadas la memoria de actividades y las cuentas
anuales del ejercicio 2015, y se han ratificado el plan de actividades y el presupuesto de 2016.



2.
Servicio de Evaluación

de la I+D+i
El Servicio de Evaluación de la I+D+i de la AVAP, ejerce las funciones de evaluación de programas
tecnológicos, empresariales, de investigación y desarrollo, según establece el Decreto 6/2008, de 18
de enero, del Consell, por el que se aprueba el Reglamento de la Agència Valenciana d’Avaluació i
Prospectiva (AVAP).

Concretamente, realiza la evaluación de proyectos y solicitudes de subvención, así como de los
resultados, en los términos previstos en la Ley 5/2006, de 25 de mayo, de la Generalitat. Asimismo,
evalúa la investigación, el desarrollo y la transferencia de tecnología de programas propios de la
Generalitat, de institutos de investigación y de otras actividades de investigación científica.

El Servicio de Evaluación de la I+D+i lleva a cabo tanto evaluaciones previas de proyectos como de
valoración de los resultados obtenidos, y asume todas aquellas funciones que, en su ámbito, puedan
derivarse de la legislación estatal y autonómica.
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2.1.
Proyectos relativos a la convocatoria de
becas y ayudas para el fomento de la
investigación científica y el desarrollo
tecnológico en la Comunitat Valenciana,
de la Conselleria de Educación, Investigación,
Cultura y Deporte
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En los artículos 23 y 24 de la Ley 2/2009, de 14 de abril, de la Generalitat, de Coordinación del Sistema
Valenciano de Investigación Científica y Desarrollo Tecnológico se hace referencia a la evaluación ex
ante de la calidad y eficacia de los proyectos de investigación científica y tecnológica.

La AVAP, cumpliendo con lo dispuesto en dichos artículos, ha evaluado durante el año 2016 un total
de 1.618 expedientes correspondientes a la convocatoria de becas y ayudas para el fomento de la
investigación científica y el desarrollo tecnológico en la Comunitat Valenciana, de la Conselleria de
Educación, Investigación, Cultura y Deporte, publicada mediante la Orden 6/2015, de 9 de
septiembre.

Los resultados de dichas evaluaciones son los que se detallan a continuación:

A. Programa de ayudas para la iniciación de proyectos emergentes (GV)

B. Becas para estancias de becarios y contratados predoctorales en centros
fuera de la Comunitat Valenciana (BEFPI)

C. Becas para estancias en centros de investigación fuera de la Comunidad
Valenciana para personal investigador doctor (BEST)
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D. Ayudas para la organización de congresos (AORG)

E. Ayudas para grupos de investigación consolidables (AICO)

18

F. Programa VALi+d para investigadores en fase postdoctoral (APOSTD)

G. Becas para la formación de personal investigador en organismos de
investigación de la Comunitat Valenciana, dentro del programa Santiago
Grisolía (GRISOLIA)
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H. Solicitud de ayudas del Programa Prometeo para grupos de investigación
de excelencia (PROMETEO)
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I. Ayudas para la contratación de personal de apoyo vinculado a un
proyecto de investigación o de transferencia tecnológica (APOTIP)

J. Ayudas para la contratación de personal investigador doctor en empresas
de la Comunitat Valenciana (AEST)

K. Ayudas para la contratación de personal investigador en formación (ACIF)



2.2.
Proyectos y becas de investigación
promovidas por otras entidades

A. Evaluación de los Proyectos de Innovación y Mejora Educativa (PIME) de
la Universitat Politècnica de València

En fecha 27 de octubre de 2011 se firmó un convenio de colaboración entre la Universitat Politècnica
de València y la AVAP que tiene por objeto la evaluación por parte de esta última de los proyectos
relativos a la convocatoria de ayudas para Proyectos de Innovación y Mejora Educativa (PIME),
publicada por el Vicerrectorado de Estudios, Calidad y Acreditación de la UPV.

Dicha convocatoria se enmarca dentro del Plan Estratégico de la Universitat Politècnica de València, y
tiene por finalidad promover la mejora del rendimiento académico y del aprendizaje de los
estudiantes, e implantar y actualizar permanentemente las metodologías docentes que mejoren la
capacidad del aprendizaje activo de los estudiantes.

Como resultado de la firma de dicho convenio se han remitido a la AVAP 32 expedientes con el
siguiente resultado de su evaluación:

2. Servicio de Evaluación de la I+D+i
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L. Ayudas para la captación de proyectos europeos u otros programas de
ámbito internacional (APE)
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B. Ayudas del Gobierno Balear para la formación del personal investigador
(FPI)
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2.3.
Evaluación para la creación de nuevos
centros de investigación

Durante 2016 se han emitido informes favorables para las propuestas de creación de los siguientes
institutos universitarios de investigación:

 Instituto Universitario de Investigación de Derecho Civil Valenciano "Arcadi García Sanz" de la
Universitat Jaume I de Castellón.
 Instituto Universitario de Investigación de Estudios Sociales de América Latina de la Universidad de
Alicante.
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La AVAP ha emitido informes favorables a la propuesta de creación de las siguientes academias:

 Academia de Enfermería de la Comunitat Valenciana.
 Academia de Farmacia de la Comunitat Valenciana.
 Academia de la Música Valenciana.

No obstante, se han emitido informes desfavorables para las siguientes propuestas de academias:

 Academia de Ciencias Veterinarias de la Comunitat Valenciana.
 Academia Valenciana de Genealogía y Heráldica.

2.4.
Evaluación de academias científicas,
culturales y artísticas



3.
Servicio de Gestión,

Prospectiva y Servicios Públicos
El Servicio de Gestión, Prospectiva y Servicios Públicos ejerce las funciones que establece el DECRETO
6/2008, de 18 de enero, del Consell, por el que se aprueba el Reglamento de la Agència Valenciana
d’Avaluació i Prospectiva (AVAP).
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3.1.
Renovación del Comité de Dirección
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De acuerdo con lo establecido en el artículo 8 del Reglamento de la Agència Valenciana d'Avaluació
i Prospectiva (AVAP), los vocales sociales del Comité de Dirección cumplieron su periodo de mandato
a principios del mes de mayo de 2016, por lo que se ha procedido a su renovación a través del
nombramiento por parte del presidente de la AVAP de nuevos vocales, a propuesta del director
general.

Han sido nombrados vocales el rector de la Universitat de València, Esteban Morcillo Sánchez, en
representación de las instituciones de educación superior; el presidente del Consejo Social de la
Universidad de Alicante, Francisco Gómez Andreu, en representación de los consejos sociales de las
universidades de la Comunitat Valenciana; y la vocal de la Asociación de la Empresa Familiar de
Alicante (AEFA), Esperanza Navarro Pertusa, en representación de los empresarios y profesionales.

Asimismo, el director de la Cátedra UNESCO de Gestión y Política Universitaria de la Universidad
Politécnica de Madrid, Francisco Michavila Pitarch, se incorpora como experto en materia de
educación; la investigadora del Instituto de Neurociencias (CSICUMH) y Premio Rey Jaime I en
Investigación Básica, María Ángela Nieto Toledano, como experta en ciencia e innovación; y la
exdirectora de AQU Catalunya y de ANECA, Gemma Rauret Dalmau, como experta en servicios
públicos.

3.2.
Portal de transparencia

La AVAP ha creado en 2016 su propio portal de transparencia, con la finalidad de cumplir con la Ley
2/2015, de 2 de abril, de la Generalitat, de Transparencia, Buen Gobierno y Participación.

3.3.
Certificación ISO 9001:2008 del Sistema
de Gestión de la AVAP

De conformidad con el procedimiento en la normativa de calidad, en fecha 24 de octubre de 2016
tuvo lugar la segunda visita del seguimiento para poder mantener el certificado otorgado en 2014, y
que resultó satisfactoria.

3.4.
Régimen de Indemnizaciones y Dietas
de la AVAP
El Régimen de Indemnizaciones y Dietas de la AVAP ha sido aprobado por el Comité de Dirección de
la AVAP reunido en el mes de julio.
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3.5.
Actualización de los ficheros de datos

Se ha elaborado la normativa correspondiente para dar cumplimiento al art. 26 de la Ley Orgánica
15/1999, de 13 de diciembre, de protección de datos de carácter personal y al art. 55 del Real
Decreto 1720/2007, de 21 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento de desarrollo de la Ley
Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de protección de datos de carácter personal. Asimismo, se ha
publicado en el DOCV la Orden por la que se crean los ficheros de carácter personal y se ha
procedido a la inscripción de los mismos en la Agencia Española de Protección de Datos.

3.6.
Carta de Servicios

Se ha confeccionado la Carta de Servicios de la AVAP con conformidad con los art. 13 y siguientes del
Decreto 41/2016, de 15 de abril, del Consell, por el que se establece el sistema para la mejora de la
calidad de los servicios públicos y la evaluación de los planes y programas de la Administración de la
Generalitat y su sector público instrumental. Además, ha sido informada a la Conselleria de
Transparencia.
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3.7.
Codigo Ético de la AVAP

Se ha trabajado en la mejora del Código Ético de la AVAP, cuya aplicación está contemplada en el
art. 13 del Decreto 6/2008, de 18 de enero, del Consell, por el que se aprueba el Reglamento de la
Agència Valenciana d'Avaluació i Prospectiva (AVAP).

3.8.
Facturación electrónica

De conformidad con la normativa vigente se ha procedido a solicitar, a través de la Dirección General
del Sector Público Instrumental de la Generalitat, la adhesión a la plataforma electrónica GEFACTURA.
Asimismo, se está desarrollando una aplicación propia para la gestión de facturas.
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3.9.
Convenios suscritos

En 2016, la AVAP ha suscrito los siguientes convenios:

 Convenio con la Universitat de València para colaborar en la financiación del proyecto "Diagnóstico
de los principales déficits del marco institucional de la Comunitat Valenciana para el diseño eficaz y
eficiente de políticas públicas".

 Convenio de colaboración con la Universitat de València para la evaluación de la actividad
investigadora del personal docente contratado de esta institución académica.

 Convenio de colaboración con la Fundación de la Universitat de València para la evaluación de la
actividad investigadora del personal docente contratado de esta institución académica.

 Convenio con el Instituto Valenciano de Competitividad Empresarial (IVACE) para la evaluación de
proyectos del plan de I+ D+i empresarial.

3.10.
Comunicación y difusión

La página web de la AVAP (www.avap.es) es el principal canal de difusión de la actividad de la
Agència. Durante 2016 se han publicado 129 noticias y 8 novedades de la Agència, así como las
convocatorias y resultados de los programas que lleva a cabo. Para el conjunto del año se han
registrado 45.494 visitas.

Asimismo, en 2016 se ha seguido enviando la newsletter que la AVAP puso en marcha en 2015. Este
boletín informativo de periodicidad mensual incorpora las últimas noticias y novedades de la Agència,
y recursos de interés en educación superior e I+D+i. A fecha de 31 de diciembre, se han contabilizado
416 suscriptores.

Con el objetivo de ofrecer información de la AVAP en tiempo real a usuarios, beneficiarios y grupos de
interés, también se ha dado difusión de la actividad de la AVAP y de sus programas a través del medio
social Twitter. En esta plataforma se han publicado 936 tweets. Para la cuenta @GVAavap se han
contabilizado 605 seguidores a fecha de 31 de diciembre.

En 2016 se ha puesto en marcha la página de LinkedIn de la AVAP para dar a conocer su actividad e
información de interés del sector de la educación superior y la I+D+i.



4.
Personal de la AVAP

En 2016 se han adscrito de derecho cuatro personas funcionarias que ya desarrollaban su trabajo en
las dependencias de la AVAP.

La falta de personal técnico cualificado en los servicios de calidad y gestión es un problema que limita
la eficiencia de la AVAP y la respuesta a las exigencias administrativas planteadas desde las distintas
consellerias y de las demandas de servicio de otros organismos.

La insuficiencia actual de medios humanos en todas las áreas de la AVAP puede poner, a corto y
medio plazo, en riesgo la calidad y la eficacia de los trabajos de evaluación que realiza e impedir la
puesta en marcha de los que necesariamente debe realizar en materia de prospectiva, y de servicios
públicos.
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