
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

PLA D’ACTUACIONS EXERCICI 2020 

 

 

COMITÉ DE DIRECCIÓ  

28 de gener de 2020 
 



1 

 
L’ AGÈNCIA VALENCIANA D’AVALUACIÓ I PROSPECTIVA 

 

Amb data 26 de maig de 2006 (DOCV número 5267), es va publicar la Llei 5/2006, de 

25 de maig, de la Generalitat, de Creació de l'Agència Valenciana d'Avaluació i 

Prospectiva (AVAP), configurant-la com a entitat de dret públic sotmesa al dret privat, 

de les previstes en l'article 5.2 del Text Refós de la Llei d'Hisenda Pública de la 

Generalitat. Per Decret 6/2008, de 18 de gener, del Consell, es va aprovar el Reglament 

de l’AVAP. 

 

Amb personalitat jurídica i patrimoni propis i plena capacitat d'obrar per al compliment 

de les seues finalitats, l’AVAP queda adscrita a la Conselleria competent en matèria 

d'universitats, de foment i coordinació de la investigació científica i desenvolupament 

tecnològic i innovació empresarial, en aquests moments està adscrita a la Conselleria 

d'Innovació, Universitats, Ciència i Societat Digital. 

 

De conformitat amb l'article 3 de la Llei 5/2006, de 25 de maig, de la Generalitat 

modificada per la disposició addicional 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 a l’Agència li corresponen: 

 

- L'acreditació i l’avaluació de les institucions universitàries i del professorat i 

altres activitats afins que establisca la Llei orgànica d'Universitats i altres de 

l’ordenament jurídic vigent. 

- L'avaluació de programes tecnològics, empresarials, d'investigació i de 

desenvolupament. 

- La prospectiva i anàlisi de les noves demandes tecnològiques, científiques i 

universitàries d'utilitat per a la Comunitat Valenciana. 

- L'avaluació i l’acreditació de la qualitat dels centres i entitats prestadores de 

serveis públics, les seues polítiques i programes. 
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A l'efecte d'organitzar i presentar el pla d'activitats aquestes funcions es distribueixen 

en les següents àrees: 

 

1. Àrea de qualitat universitària 

2. Àrea d'I+D+i 
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I. ÀREA DE QUALITAT UNIVERSITÀRIA  

 

Durant 2020 està prevista la realització d'activitats en matèria de titulacions 

universitàries, professorat i centres. 

 

1. TITULACIONS UNIVERSITÀRIES OFICIALS 

 

1.1 Renovació de l'acreditació dels títols universitaris oficials en la Comunitat   

Valenciana.  

 

El Reial decret 1393/2007, de 29 d'octubre, pel qual s'estableix l'ordenació dels 

ensenyaments universitaris oficials, modificat pel Reial decret 861/2010, de 2 de juliol, 

estableix en el seu article 24.2 que abans del transcurs de sis anys de la seua verificació 

inicial o des de l'última acreditació, els títols universitaris oficials de grau i doctorat 

hauran d'haver renovat la seua acreditació, i els títols de màster abans del transcurs de 

quatre anys. Així mateix, el Reial decret 99/2011, de 28 de gener, pel qual es regulen 

els ensenyaments oficials de doctorat estableix en el seu article 10 que els programes 

de doctorat hauran de sotmetre's a un procediment d'avaluació cada sis anys, a 

l'efecte de la renovació de l'acreditació a la qual es refereix l'article 24 del Reial decret 

1393/2007 citat.  

 

La importància del procés de renovació de l'acreditació és l'avaluació dels resultats 

obtinguts per un programa formatiu en relació amb els compromisos adquirits en el 

disseny del títol. La seua vocació és la d'incrementar la transparència i de rendir 

comptes a la societat dels resultats obtinguts pels ensenyaments universitaris oficials. 

D'acord amb l'esmentada legislació, el procés d'avaluació per a la renovació de 

l'acreditació inclourà, en tot cas, una visita d'experts externs a la universitat. L'Agència 

Valenciana d'Avaluació i Prospectiva (AVAP) és, en l'àmbit de la Comunitat Valenciana 

l'òrgan d'avaluació encarregat de realitzar una valoració per a la renovació de 

l'acreditació, d'acord amb els protocols d'avaluació que s'han establert conjuntament 

entre les agències d'avaluació competents. 
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Per al disseny i desenvolupament del procés d'avaluació per a la renovació de 

l'acreditació, l’AVAP seguirà el protocol per a l'avaluació de graus i màsters aprovat pel 

Comité de Direcció en la seua reunió de 26 de juliol de 2017, basat en les directrius i 

línies d'actuació acordades en el marc de la Xarxa Espanyola d'Agències de Qualitat 

Universitària (REACU), i d'acord amb els criteris i directrius establerts en 2015 en el 

document “Standards and Guidelines for Quality Assurance in the European Higher 

Education Area”.  

 

A més d'altra banda, hi ha un protocol diferenciat per a la renovació de l'acreditació 

dels ensenyaments universitaris de doctorat, aprovat pel Comité de Direcció de 9 de 

febrer de 2017.  

 

El procés d'avaluació té com a principal objectiu comprovar si el títol aconsegueix els 

estàndards marcats per a cada criteri i, en conseqüència, permet garantir-ne 

l'adequada continuïtat de la impartició fins a la següent renovació de l'acreditació. 

  

Durant la convocatòria Reacredita 2020 està previst rebre un total de 110 sol·licituds 

de renovació de l'acreditació de títols universitaris de grau, màster i doctorat de les 

universitats valencianes. 

 

1.2 Seguiment de la implantació de les titulacions universitàries oficials en la 

Comunitat Valenciana 

 

El Reial decret 1393/2007, de 29 d'octubre, pel qual s'estableix l'ordenació dels 

ensenyaments universitaris oficials, modificat pel Reial decret 861/2010, de 2 de juliol, 

assenyala en el seu article 27 que, “una vegada iniciada la implantació dels 

ensenyaments, els òrgans d'avaluació que la llei de les comunitats autònomes 

determinen, duran a terme el seguiment del compliment del projecte contingut en el 

pla d'estudis. En cas de detectar-se alguna deficiència, aquesta serà comunicada a la 

Universitat, a la Comunitat Autònoma i al Consell d'Universitats perquè puga ser 

esmenada. En el cas que les deficiències oposades suposaren un greu risc per a la 

qualitat mínima exigible en els ensenyaments impartits, d'acord amb la comunitat 
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autònoma responsable, es podrà iniciar un procés d'avaluació en els termes previstos 

en aquest article.” 

 

La legislació actual estableix tres fases en el procés d'implantació dels títols oficials 

universitaris:  

- En primer lloc, la Universitat ha de presentar un projecte de títol a verificació 

per part del Consell d'Universitats i a autorització per part de la comunitat 

autònoma. 

- Una vegada obtingut l'informe de verificació favorable i l'autorització, 

s'implanta el títol que serà objecte de seguiment per l'Agència. 

- Finalment, cada sis anys els títols són objecte d'una avaluació per a l'obtenció 

de l'informe d'acreditació. 

 

El procés de seguiment té dues funcions principals:  

- Comprovar l'adequada implantació del títol d'acord a allò formulat en el 

projecte presentat per la universitat. 

- Analitzar els principals resultats de la seua engegada. Aquesta anàlisi de 

resultats persegueix que les institucions reflexionen sobre la situació dels títols 

i hi haja una filosofia de treball que tinga entre els seus principis la millora 

contínua. 

 

El programa de Seguiment de l’AVAP pretén fomentar una forma de treball en la qual 

l'anàlisi de la situació i la posada en marxa de mesures per a la millora siguen part del 

quefer diari de les Universitats. 

 

Atesa la diferència entre els ensenyaments oficials de Grau i Màster i els de Doctorat, 

es va dissenyar un nou protocol de seguiment per a aquests últims, que va ser aprovat 

pel Comité de Direcció de 9 de febrer de 2017. 

 

Està previst que la convocatòria d'avaluació per al seguiment de títols universitaris 

oficials de l’AVAP es publique durant el segon semestre de 2020, de manera que 

permeta a les universitats aportar les dades de l'actual curs acadèmic 2019/2020. 
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1.3. Avaluació de les noves titulacions universitàries oficials a implantar per les 

universitats valencianes 

 

Conforme al que preveu l'article 13 de l'Ordre 86/2010, de 15 de novembre, de la 

Conselleria d'Educació, 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), els extrems 

sobre els quals l’AVAP ha d'elaborar el corresponent informe d'avaluació són els 

següents: 

a) Adequació del personal docent per a impartir el grau o màster que s’ha 

d’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 la sobreoferta de places i la duplicitat de costos. 

c) Grau d'inserció laboral dels egressats. 

d) Zona d'influència del títol, de manera que es mantinga l'equilibri territorial, 

quant al mapa de les titulacions, tenint present les necessitats de la societat 

valenciana. 

 

A continuació es detallen l'estàndard i les directrius que es tindran en compte per a la 

valoració de cada criteri:   

 

Criteri 1: Adequació del personal docent per impartir el grau o màster que s’ha 

d’implantar. 

Estàndard: El personal acadèmic que imparteix docència és suficient i adequat, d'acord 

amb les característiques del títol i el nombre d'estudiants.  

Directrius a valorar: 

 El personal acadèmic previst per a la impartició del títol reuneix el nivell de 

qualificació acadèmica requerit per al títol i disposa de l'adequada experiència 

docent i investigadora.  
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 El personal acadèmic previst és suficient i disposa de la dedicació adequada per 

al desenvolupament de les seues funcions.  

 

Criteri 2: 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 la sobreoferta de places i la duplicitat de costos. 

Estàndard: L'oferta de places evita una sobreoferta i la duplicitat de costos.   

Directrius a valorar: 

 L'oferta de places és adequada a la demanda de l'entorn socioeconòmic. 

 Relació entre la demanda i el nombre de places oferides per les universitats 

públiques valencianes en titulacions idèntiques o similars ja implantades.  

 

Criteri 3: Grau d'inserció laboral dels egressats. 

Estàndard: Les expectatives d'inserció laboral dels futurs egressats del títol són 

adequades al context socioeconòmic i professional del títol.  

Directrius a valorar: 

 La taxa de graduació prevista és adequada d'acord amb l'àmbit temàtic i la 

demanda cultural, social i econòmica. 

 Recursos de la universitat per afavorir l'ocupabilitat dels futurs diplomats. 

 

Criteri 4: Zona d'influència del títol, de manera que es mantinga l'equilibri territorial, 

quant al mapa de les titulacions, tenint present les necessitats de la societat 

valenciana. 

Estàndard: La zona d'influència del títol manté l'equilibri territorial del mapa de 

titulacions i respon a les necessitats de la societat valenciana.  

Directrius a valorar: 

 • La zona d'influència del títol manté l'equilibri territorial del mapa de titulacions. 

 • La zona d'influència del títol respon a les necessitats de la societat valenciana 

 

 

La principal funció de l'informe previ és determinar la valoració de cadascun dels 

criteris assenyalats anteriorment, tenint en compte la informació recopilada en la 



8 

memòria presentada i les referències obtingudes de la informació pública disponible a 

partir d'un conjunt de dades estadístiques. 

 

El 15 de gener va finalitzar el termini per a la presentació de sol·licituds de nova 

implantació de títols per part de les universitats a la Direcció General d'Universitats, de 

manera que en aquests moments l’AVAP està a l'espera que es remeta la 

documentació d'aquestes sol·licituds per a poder iniciar el procés d'avaluació i emissió 

dels informes preceptius. 

 

 

2. PROFESSORAT UNIVERSITARI 

 

2.1. Procediment d'avaluació del professorat per a la contractació en les universitats 

valencianes   

 

Per resolució de la presidència de l’AVAP s'aprova la convocatòria d'avaluació del 

professorat per a la seua contractació per les universitats valencianes en les figures de 

professorat ajudant doctor, professorat contractat doctor i professorat d'universitats 

privades. 

 

A través de l'oficina virtual de l’AVAP, tant les persones sol·licitants d'acreditació, com 

els avaluadors dels comités d'avaluació de l’AVAP, poden realitzar tots els tràmits de 

manera telemàtica. 

  

Una vegada s'hi haja procedit a la revisió administrativa de les sol·licituds i la 

documentació presentada s'assignaran els expedients per a la seua avaluació 

telemàtica per part de PDI de l'àrea o camp que s’ha d’avaluar i amb experiència en 

aquest tipus de processos.  Els comités d'avaluació de l’AVAP estudiaran les sol·licituds 

rebudes i emetran els informes d'avaluació definitius. 

 

La convocatòria corresponent a l'any 2020 està previst que es publique durant el mes 

de febrer de 2020, i l’AVAP rep una mitjana de 400 sol·licituds per convocatòria. 
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2.2. Avaluació dels mèrits individuals, docents, investigadors i de gestió del 

professorat de les universitats públiques valencianes.  

 

La Resolució de 21 de gener de 2011, del president de l'Agència Valenciana d'Avaluació 

i Prospectiva, estableix els criteris i el procediment per a la valoració dels mèrits 

individuals per a l'establiment de retribucions addicionals lligades a mèrits individuals 

docents, investigadors i de gestió del personal docent i investigador funcionari, regulat 

pel Decret 174/2002, de 15 d'octubre, del Govern Valencià (DOCV núm. 6467 de 

24.02.2011). 

 

Es preveu que, a l'empara de la citada Resolució, totes les universitats públiques 

valencianes presenten sol·licituds d'avaluació dels mèrits individuals, docents, 

investigadors i de gestió. El termini de presentació de sol·licituds finalitza el 31 juliol de 

2020. 

 

2.3. Avaluació de l'activitat investigadora del professorat i/o personal investigador 

contractat de les universitats i centres d'investigació del sistema valencià de 

Ciència i Tecnologia. 

 

L’AVAP ha signat convenis de col·laboració amb la Universitat d'Alacant (UA), la 

Universitat Miguel Hernández (UMH), la Universitat Jaume I (UJI), la Universitat de 

València (UV) i la Fundació General de la Universitat de València (FGUV) per a 

l'avaluació de la investigació del personal docent i/o investigador contractat que no 

pot ser avaluat per l’ANECA. Aquesta avaluació es realitza aplicant un procediment i 

uns criteris d'avaluació equiparables als que utilitza l’ANECA per avaluar els trams 

d'investigació (sexennis) del professorat que pertany als cossos docents universitaris. 

 

En desenvolupament d'aquests convenis, les diferents universitats i la FGUV publiquen 

les corresponents convocatòries, per les quals es fixa el procediment i termini de 

presentació de sol·licituds d'avaluació de l'activitat investigadora per al personal 

docent i/o investigador contractat. Les sol·licituds admeses són remeses juntament 
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amb la documentació a l’AVAP, qui ha de procedir a l'avaluació i comunicar el resultat 

als organismes convocants. 

 

 

II. ÀREA D'I+D+i 

 

Durant 2020 està previst que l’AVAP realitze en l'àrea d'I+D+i les següents activitats: 

 

1. Avaluació de programes i convocatòries d'I+D+i de la Generalitat Valenciana 

 

Per a 2020 està previst que l’AVAP realitze un assessorament sobre les sol·licituds 

presentades a la convocatòria 2020 de la Conselleria d'Innovació, Universitats, Ciència i 

Societat Digital de subvencions del programa per a la promoció de la investigació 

científica, el desenvolupament tecnològic i la innovació a la Comunitat Valenciana, 

sempre que així ho sol·licite la comissió avaluadora d'acord amb el que s'estableix en 

l'Ordre 86/2016, de 21 de desembre, de la Conselleria d'Educació, Investigació, Cultura 

i Esport, per la qual s'aproven les bases reguladores per a la concessió de subvencions 

del programa per a la promoció de la investigació científica, el desenvolupament 

tecnològic i la innovació a la Comunitat Valenciana (DOCV de 23 de desembre de 

2016). 

 

En els últims anys, l’AVAP ha rebut entre 1.500 i 2.000 expedients relatius a sol·licituds 

de subvenció corresponents a aquest programa. 

 

 

 


