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1. JUSTIFICACIÓ  
 
En 2017 es va definir un Pla Estratègic per a l’AVAP per al període 2018-2021. Per a la seua 
construcció, es va realitzar una anàlisi DAFO per a poder realitzar una aproximació a les Fortaleses, 
Debilitats, Oportunitats i Amenaces de l'agència, i així conéixer millor la situació i encaminar el Pla 
Estratègic en la línia de maximitzar les fortaleses i oportunitats, al mateix temps que millorar la 
capacitat de resposta de l’AVAP per a fer front a les debililtats i amenaces. Atés que en aquests 
primers anys del pla s'han anat plantejant reajustaments d'objectius, definirem un nou Pla 
Estratègic per al període 2020-2022 (3 anys) utilitzant com a punt de partida l'anterior. 
 
A continuació se sintetitzen les principals conclusions de l'anàlisi DAFO realitzat per a l’AVAP en 
2017, que són perfectament traslladables a l'actualitat i que ens serviran com a inici per a definir 
aquesta actualització del pla estratègic per als pròxims tres anys: 

FORTALESES 

 Bona consideració entre els agents del Sistema Valencià d’Universitats i d’I+D+i. 

 Protocols i procedimients consensuats. 

 Informació pública i transparent. 

 Panell d’avaluadors qualificats ampli i diversificat. 

 Gran capacidad d’autonomia amb respecte al poder polític. 

DEBILITATS 

 Plantilla de personal tècnic escassa. 

 Necessitat de formació específica per al personal. 

 Reconeixement social insuficient. 

 Dependència pressupostària del Govern autonòmic. 

 Necessitat d’ampliar el panell d’avaluadors per a disposar d’un nombre suficiente en moments 

puntuals de sobrecàrrega de demanda d’informes. 

 Falta de permanència del personal tècnic i administratiu. 

AMENACES 

 No ser membre de ple dret d’ENQA i no estar registrada com a agència de qualitat en EQAR. 

 Restriccions a les modificacions de plantilla. 

 Competència amb altres agències per la incorporació de nous avaluadors. 

 Dependència d’ANECA en determinats procediments. 
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OPORTUNITATS 

 Possibilitat d’ampliar competències i assolir major reconeixement internacional mitjançant la 

incorporació a ENQA i EQAR. 

 Captació de nous recursos de finançament. 

 Increment de relacions e intercanvis amb les agències integrades en REACU. 

 Consens polític regional en la necessitat de comptar amb una Agència de Qualitat Universitària 

pròpia i potent. 

 Demanda per part d’universitats i altres organismes d’avaluació externa de programes o 

projectes diferents als propis que competeixen a l’AVAP. 
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2. MISSIÓ, VISIÓ I  VALORS  
 

2.1. Missió 

 

La missió de l’AVAP és estimular l’excel·lència dels sistemes valencians d’educació superior, 

innovació i serveis públics, a través de l’avaluació i la prospectiva, per a millorar  la societat a la 

qual serveix. 

2.2. Visió  

 

L’AVAP ha de ser una agència reconeguda internacionalment per garantir la qualitat dels sistemes 

valencians d’educació superior, d’I+D+i i els serveis públics mitjançant la implementació objectiva, 

sostenible i independent de procediments i estàndards europeus i internacionals. 

L’AVAP ha de generar informació rellevant sobre els sistemes valencians d'educació superior, 

d'I+D+i i els serveis públics per a convertir-se en un referent insubstituïble per a la societat i el 

Govern valencià. 

2.3. Valors  

 
Per al desenvolupament de les seues activitats l’AVAP es regeix sempre pels següents valors: 

 Independència en el compliment de les seues obligacions i en la presa de decisions. 

 Objectivitat en l’emissió dels seus informes. 

 Transparència en els seus procediments, facilitant l’accés públic a la informació d’una forma 

ràpida, clara i detallada. 

 Sostenibilitat en la realització d’activitats. 

 Garantia de qualitat mitjançant una avaluació periòdica interna i externa dels seus processos 

d’acord a estàndards internacionals que permeten la millora continua. 

 Orientació a l’usuari mitjançant una atenció personalitzada al servei de las necessitats i 

expectatives dels grups d’interés. 

 Col·laboració amb els agents i institucions vinculades a l’educació superior i la I+D+i de la 

Comunitat Valenciana i d’altres territoris per assolir fins comuns sempre a través de la cultura 

del diàleg. 

 Cooperació amb organismes, agències i xarxes nacionals e internacionals amb interessos 

comuns. 
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 Respecte als agents i institucions vinculades a l’educació superior i a l’I+D+i, especialment a la 

seua diversitat i autonomia. 

 Eficàcia per aconseguir els resultats esperats en el temp previst. 

 Eficiència per assolir els seus fins optimitzant els recursos humans i materials disponibles. 

 Responsabilitat social mitjançant un comportament ètic, proactiu i amb capacitat per retre 

comptes a la societat en qualsevol moment. 

 Treball en equip per afavorir les sinergies. 
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3. EIXOS I OBJECTIUS ESTRATÈGICS 
 
El Pla Estratègic de l’AVAP 2020-2022 s’estructura al voltant de 5 eixos estratègics: 
 

Eix 1. Enfortiment institucional 
Eix 2. Qualitat del sistema universitari valencià 
Eix 3. Qualitat del sistema d’I+D+i valencià 
Eix 4. Qualitat dels serveis públics valencians 
Eix 5. Prospectiva per a la millora del sistema universitari, d’I+D+i i dels serveis públics de 
la Comunidad Valenciana 

 
Els objectius estratègics que es planteja assolir amb el Pla Estratègic de l’AVAP 2020-2022 són els 
següents: 
 

EIX 1. ENFORTIMENT INSTITUCIONAL 

L’enfortiment institucional consisteix fonamentalment en la millora de l'eficiència i l'eficàcia de 
l'organització per a dur a terme les tasques encomanades en les millors condicions. 
 
Objectius estratègics: 

1. Assolir el reconeixement internacional de l’AVAP. 
2. Incrementar la visibilitat de l’AVAP. 
3. Millorar l’organització interna de l’AVAP. 
4. Ampliar la xarxa d’organitzacions i experts de reconegut prestigi que col·laboren amb 

l’AVAP. 
5. Fomentar la participació i implicació dels estudiants en les activitats de l’AVAP. 

 

EIX 2. QUALITAT DEL SISTEMA UNIVERSITARI VALENCIÀ 

 

Objectius estratègics: 
1. Reforçar la cultura de la qualitat a les universitats. 
2. Assegurar i millorar la qualitat dels processos d’avaluació de les titulacions universitàries.  
3. Assegurar i millorar la qualitat dels processos d’avaluació del professorat. 
4. Assegurar i millorar la qualitat dels processos d’avaluació per a la creació, modificació o 

supressió de centres universitaris. 
5. Assegurar i millorar la qualitat dels processos d’avaluació per a la creació, modificació o 

supressió de títols universitaris. 
 

EIX 3. QUALITAT DEL SISTEMA D’ I+D+i VALENCIÀ 

 
Objectius estratègics: 

1. Assegurar i millorar la qualitat dels processos d’avaluació dels programes d’ajudes i 
subvencions a la I+D+i. 
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2. Assegurar i millorar la qualitat dels processos d’avaluació de l’activitat investigadora i de 
transferència del coneixement del personal d’universitats, organismes públics 
d’investigació i altres entitats. 

3. Assegurar i millorar la qualitat dels processos d’avaluació dels instituts universitaris 
d’investigació. 
 

EIX 4. QUALITAT DELS SERVEIS PÚBLICS VALENCIANS 

 
Objectiu estratègic: 

1. Impulsar la qualitat i la innovació en els serveis públics. 
 

EIX 5. PROSPECTIVA PER A LA MILLORA DEL SISTEMA UNIVERSITARI, D’I+D+i 

I DELS SERVEIS PÚBLICS DE LA COMUNITAT VALENCIANA  

 
Proposar i coordinar el desenvolupament d'informes sobre diferents àrees d'interés lligades al 
sistema universitari, a la I+D+i i als serveis públics de la Comunitat Valenciana amb la intenció de 
plantejar millores en l'organització. 
 
Objectius estratègics: 

1. Facilitar la presa de decisions del Govern Valencià, el sistema d’universitats, el sistema 
d’I+D+i i els serveis públics mitjançant el plantejament d’escenaris futurs. 
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4. ACCIONS  
 

Les accions a desenvolupar per a la consecució dels objectius estratègics del Pla Estratègic de 
l’AVAP 2020-2022 són les següents: 
 

EIX 1. ENFORTIMENT INSTITUCIONAL 

Objectiu estratègic 1. Assolir el reconeixement internacional de l’AVAP 

Accions: 

1. Revisar l'organització de l'agència reforçant l'àrea d'internacionalització. 
a. Temporització: Primer semestre de 2020 
b. Responsable: Direcció General de l’AVAP 
c. Indicadors o evidències: nomenament tècnic d'internacionalització i informe 

d’accions realitzades fins a octubre 2020 
 

2. Sol·licitud d’ingrés com a  membre de ple dret en ENQA. 
a. Temporització: Segon semestre de 2020 
b. Responsable: Direcció General de l’AVAP 
c. Indicadors o evidències: Sol·licitud admesa 

 
3. Sol·licitud d’ingrés com a membre de ple dret en EQAR. 

a. Temporització: Segon semestre de 2021 
b. Responsable: Direcció General de l’AVAP 
c. Indicadors o evidències: Sol·licitud admesa 

 

Objectiu estratègic 2. Incrementar la visibilitat de l’AVAP 

Accions: 

1. Disseny i implantació d’un pla de comunicació adaptat a les expectatives dels principals 
grups d’interés i a la naturalesa dels projectes. 

a. Temporització: Segon semestre de 2020 
b. Responsable: Servei de Gestió, Prospectiva i Serveis Públics 
c. Indicadors o evidències: Pla de comunicació implantat 

 
2. Millora del disseny de la página web per facilitar l’accés dels agents implicats a informació 

de qualitat. 
a. Temporització: Permanent 
b. Responsable: Servei de Gestió, Prospectiva i Serveis Públics 
c. Indicadors o evidències: % trimestral d’increment de visites a la web i de la 

consulta i descàrrega d’informes 
 

3. Increment de l’ús de les xarxes sociales.  
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a. Temporització: Permanent 
b. Responsable: Servei de Gestió, Prospectiva i Serveis Públics 
c. Indicadors o evidències: increment del nombre de seguidors 

4. Participació de l’AVAP en fórums i esdeveniments institucionals nacionals i internacionals. 
a. Temporització: Permanent 
b. Responsable: Direcció General de l’AVAP 
c. Indicadors o evidències: nombre de fórums i esdeveniments en els que participa 

l’AVAP 
 

5. Organització de fòrums i altres esdeveniments per tota la geografia valenciana.  
a. Temporització: Permanent 
b. Responsable: Direcció General de l’AVAP 
c. Indicadors o evidències: nombre de fórums i esdeveniments organitzats per 

l’AVAP 
 

Objectiu estratègic 3. Millorar l’organització interna de l’AVAP 

Accions: 

1. Definició i desplegament d'una política de recursos humans que assegure la incorporació 
del personal qualificat necessari. 

a. Temporització: Permanent 
b. Responsable: Servei de Gestió, Prospectiva i Serveis Públics 
c. Indicadors o evidències: Personal qualificat incorporat anualment (número i tipus 

de places) 
 

2. Adaptació dels processos a la disponibilitat de recursos humans i econòmics.  
a. Temporització: Permanent 
b. Responsable: Servei de Gestió, Prospectiva i Serveis Públics 
c. Indicadors o evidències: % de processos completats en el termini previst 

 
3. Impuls a la utilització dels recursos tecnològics i l’administració electrònica.  

a. Temporització: Permanent 
b. Responsable: Servei de Gestió, Prospectiva i Serveis Públics 
c. Indicadors o evidències: Simplificació dels procedimients burocràtics, % 

d’expedients tramitats a través de la seu electrònica 
 

4. Posada en marxa del Comité Tècnic de Metodologies i Protocols. 
a. Temporització: Primer semestre de 2020 
b. Responsable: Direcció General de l’AVAP 
c. Indicadors o evidències: Nomenament del Comité i Actes de les reunions 

 
5. Modificació de la composició de la Comissió de Garanties de l’AVAP i nomenament dels 

seus membres. 
a. Temporitzación: Segon semestre de 2020 
b. Responsable: Direcció General de l’AVAP 
c. Indicadors o evidències: Nomenament de nova Comissió de Garanties 
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6. Establir un sistema d'avaluació de la satisfacció dels usuaris. 

a. Temporització: Segon semestre de 2020 
b. Responsable: Servei de Gestió, Prospectiva i Serveis Públics 
c. Indicadors o evidències: Elaboració de models d’enquesta per avaluar la 

satisfacció dels usuaris, recollida i anàlisi de resultats 
 
 

7. Impuls a iniciatives que incrementen la satisfacció i motivació del personal. 
a. Temporització: Permanent 
b. Responsable: Servei de Gestió, Prospectiva i Serveis Públics 
c. Indicadors o evidències: Iniciatives propostes i realitzades anualmente (nombre i 

tipologia) 
 

Objectiu estratègic 4. Ampliar la xarxa d’organitzacions i experts de reconegut prestigi que 

col·laboren amb l’AVAP 

Accions: 

1. Signatura de convenis amb altres agències de qualitat i organismes per a la realització 
d’activitats conjuntes. 
a. Temporització: Permanent 
b. Responsable: Direcció General de l’AVAP 
c. Indicadors o evidències: Convenis vigents anualment amb agències de qualitat i 

organismes (nombre i finalitat) 
 

2. Consolidació del sistema de gestió integral de col·laboradors i experts que permeta la 
seua captació, selecció, formació, avaluació i fidelització, reforçant la col·laboració amb 
aquells que exerceixen la seua activitat en l'àmbit internacional. 
a. Temporització: Permanent 
b. Responsable: Servei de Qualitat de l’Educació Superior i Innovació 
c. Indicadors o evidències: Increment anual del nombre d'experts que col·laboren 

amb l’AVAP 
 

Objectiu estratègic 5. Fomentar la participació i implicació dels estudiants en les activitats de 

l’AVAP 

Accions: 

1. Anàlisi de les necessitats i expectatives dels estudiants en els processos d’avaluació de 
la qualitat.  

a. Temporització: Permanent 
b. Responsable: Comissió d’Estudiants de l’AVAP 
c. Indicadors o evidències: Elaboració d’un informe anual 
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2. Realització d’activitats de divulgació i formació sobre el paper dels estudiants en els 
processos d’avaluació de la qualitat. 

a. Temporització: Permanent 
b. Responsable: Comissió d’Estudiants de l’AVAP 
c. Indicadors o evidències: Sessions informatives realitzades anualmente (lloc i 

nombre d’assistents), Continguts generats per a la seua difusió en pàgina web 
elaborats anualment. 
 

 
 

EIX 2. QUALITAT DEL SISTEMA UNIVERSITARI VALENCIÀ 

Objectiu estratègic 1. Reforçar la cultura de la qualitat a les universitats 

Accions: 

1. Realització d’activitats de divulgació i formació sobre el paper de la comunitat universitària 
en els processos de garantia interna de la qualitat. 

a. Temporització: Permanent 
b. Responsable: Servei de Qualitat de l’Educació Superior i Innovació 
c. Indicadors o evidències: Activitats de divulgació realitzades anualment (lloc i 

nombre d’assistents), Activitats de formació realitzades anualment (lloc i nombre 
d’assistents) 

 
2. Foment de la participació de les universitats en els programes d’acreditació institucional. 

a. Temporització: Permanent 
b. Responsable: Servei de Qualitat de l’Educació Superior i Innovació 
c. Indicadors o evidències: Increment anual de centres que han certificat la 

implantació del seu Sistema de Garantia Intern de Qualitat 
 

3. Impulsar en les universitats el disseny de mecanismes propis per gestionar la qualitat de 
l’activitat docent del professorat universitari i afavorir el seu desenvolupament i 
reconeixement. 

a. Temporització: Permanent 
b. Responsable: Servei de Qualitat de l’Educació Superior i Innovació 
c. Indicadors o evidències: Increment anual d’universitats que han certificat la 

implantació de Docentia o un sistema similar. 
 

Objectiu estratègic 2. Assegurar i millorar la qualitat dels processos d’avaluació de les titulacions 

universitàries  

Accions: 

1. Incorporació de nous evaluadors als Comités d’Avaluació externa, Comissions de 
Seguiment i Comissions de Renovació de l'Acreditació de les titulacions oficials 
universitàries.  
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a. Temporització: Permanent 
b. Responsable: Servei  de Qualitat de l’Educació Superior i Innovació 
c. Indicadors o evidències: Increment anual del nombre d’avaluadors que participen 

en les comissions de l’AVAP 
 
 

Objectiu estratègic 3. Assegurar i millorar la qualitat dels processos d’avaluació del professorat 

Accions: 

1. Increment del nombre de comissions d’avaluació per a garantir una avaluació adaptada a 
les especificitats pròpies de cada camp de coneixement.  

a. Temporització: Permanent 
b. Responsable: Servei  de Qualitat de l’Educació Superior i Innovació 
c. Indicadors o evidències: Nombre de comissions d’avaluació per camp de 

coneixement 
 

2. Ampliació del panell d’avaluadors per a garantir que totes les àrees o àmbits de 
coneixement disposen sempre de personal avaluador qualificat suficient. 

a. Temporització: Permanent 
b. Responsable: Servei  de Qualitat de l’Educació Superior i Innovació 
c. Indicadors o evidències: Relació entre el nombre d’àrees de coneixement per a les 

quals se sol·licita avaluació i presència de personal avaluador d’aquestes àrees 
 

Objectiu estratègic 4. Assegurar i millorar la qualitat dels processos d’avaluació per a la creació, 

modificació o supressió de centres universitaris 

Accions: 

1. Aprovació i aplicació d’un nou protocol d’avaluació per a la creació d’universitats a la 
Comunitat Valenciana. 

a. Temporització: Segon semestre de 2020 
b. Responsable: Servei  de Qualitat de l’Educació Superior i Innovació 
c. Indicadors o evidències: Protocol aprovat 

 
2. Aprovació i aplicació d’un nou protocol d’avaluació per a la creació, modificació o 

supressió de centres i departaments universitaris a la Comunitat Valenciana. 
a. Temporització: Segon semestre de 2020 
b. Responsable: Servei  de Qualitat de l’Educació Superior i Innovació 
c. Indicadors o evidències: Protocol aprovat 

 

Objectiu estratègic 5. Assegurar i millorar la qualitat dels processos d’avaluació per a la creació, 

modificació o supressió de títols universitaris 

Accions: 
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1. Aprovació i aplicació d’un nou protocol d’avaluació per a la creació de títols universitaris a 
la Comunitat Valenciana. 

a. Temporització: Segon semestre de 2020 
b. Responsable: Servei  de Qualitat de l’Educació Superior i Innovació 
c. Indicadors o evidències: Protocol aprovat 

 
2. Aprovació i aplicació d’un nou protocol d’avaluació per a la modificació o supressió de 

títols universitaris a la Comunitat Valenciana. 
a. Temporització: Segon semestre de 2020 
b. Responsable: Servei  de Qualitat de l’Educació Superior i Innovació 
c. Indicadors o evidències: Protocol aprovat 

 
 

EIX 3. QUALITAT DEL SISTEMA D’ I+D+i VALENCIÀ 

Objectiu estratègic 1. Assegurar i millorar la qualitat dels processos d’avaluació dels programes 

d’ajudes i subvencions a la I+D+i 

Accions: 

1. Reforçar els comités d'avaluació per àrees de coneixement. Els comités són els que han de 
triar als avaluadors. Aquests comités es renovaran cada 4 anys. 

a. Temporització: Permanent 
b. Responsable: Servei  de Qualitat de l’Educació Superior i Innovació 
c. Indicadors o evidències: Relació dels membres dels comités d’avaluació, amb els 

seus nomenaments 
 

2. Ampliació del panell d’avaluadors per a garantir que tots els àmbits de coneixement 
disposen sempre de personal avaluador qualificat suficient per realitzar l’avaluació per 
parells. 

a. Temporització: Permanent 
b. Responsable: Servei  de Qualitat de l’Educació Superior i Innovació 
c. Indicadors o evidències: Relació entre el nombre d’àmbits de coneixement per als 

quals se sol·licita avaluació i presència de personal avaluador especialista 
d’aquests àmbits 

 
3. Acords amb els organismes convocants per a millorar els criteris de baremació adequant-

los als objectius de la convocatòria, evitar duplicitats en les convocatòrias publiques i 
obtindre informes motivats de major qualitat.  

a. Temporització: Permanent 
b. Responsable: Direcció General de l’AVAP 
c. Indicadors o evidències: Nombre d’acords assolits anualment; proporció de 

recursos desestimats. 
 

4. Reducció dels temps de resposta als organismes convocants amb els resultats de 
l’avaluació.  
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a. Temporització: Permanent 
b. Responsable: Servei  de Qualitat de l’Educació Superior i Innovació 
c. Indicadors o evidències: Temps mitjà transcorregut entre la recepció de la 

documentació d’una convocatòria a evaluar i l’emissió dels informes d’avaluació. 
 
 

Objectiu estratègic 2. Assegurar i millorar la qualitat dels processos d’avaluació de l’activitat 

investigadora i de transferència del coneixement del personal d’universitats, organismes públics 

d’investigació i altres  entitats 

Accions: 

1. Ampliació del panell d’avaluadors per a garantir que tots els àmbits de coneixement 
disposen sempre de personal avaluador qualificat suficient per realitzar l’avaluació per 
parells 

a. Temporització: Permanent 
b. Responsable: Servei  de Qualitat de l’Educació Superior i Innovació 
c. Indicadors o evidències: Relació entre el nombre d’àmbits de coneixemnt per als 

quals se solicita avaluació i presència de personal avaluador especialista d’aquests 
àmbits. 

 
2. Millora dels procediments d’avaluació per obtenir informes motivats de major qualitat. 

a. Temporització: Permanent 
b. Responsable: Servei  de Qualitat de l’Educació Superior i Innovació 
c. Indicadors o evidències: Proporció de recursos desestimats 

 
3. Increment dels convenis amb universitats, organismes públics d’investigació i altres 

entitats per aconseguir incrementar el personal investigador que disposa d’activitat 
investigadora o de transferència del coneixement acreditada. 

a. Temporització: Permanent 
b. Responsable: Dirección General de l’AVAP 
c. Indicadors o evidències: Nombre de convenis vigents i personal acreditat 

anualment 
  

Objectiu estratègic 3. Assegurar i millorar la qualitat dels processos d’avaluació dels instituts 

universitaris d’investigació 

Accions: 

1. Aprovació i aplicació d’un protocol d’avaluació de l’activitat investigadora realitzada pels 
instituts universitaris d’investigació. 

a. Temporització: 2021 
b. Responsable: Servei  de Qualitat de l’Educació Superior i Innovació 
c. Indicadors o evidències: Protocol aprovat 
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2. Aprovació i aplicació d’un nou protocol d’avaluació per a la creació,  modificació o 
supressió d’ instituts universitaris d’investigació. 

a. Temporització: Segon semestre de 2020 
b. Responsable: Servei  de Qualitat de l’Educació Superior i Innovació 
c. Indicadors o evidències: Protocol aprovat 

 

EIX 4. QUALITAT DELS SERVEIS PÚBLICS VALENCIANS 

Objectiu estratègic 1. Impulsar la qualitat i la innovació en els serveis públics 

Accions: 

1. Aprovació d’un procediment de certificació externa de qualitat dels serveis públics 
valencians i concessió dels Segells de Qualitat AVAP. 

a. Temporització: Primer semestre 2021 
b. Responsable: Servei de Gestió, Prospectiva i Serveis Públics 
c. Indicadors o evidències: Procediment aprovat 

 
2. Convocatòria anual per a la certificació externa i obtenció dels segells de qualitat. 

a. Temporització: 2022 
b. Responsable: Servei de Gestió, Prospectiva i Serveis Públics 
c. Indicadors o evidències: Publicació de la convocatòria, Relació entre serveis 

públics presentats i segells de qualitat obtinguts 
 

3. Aprovació d’un procediment per a premiar la innovació en els serveis  públics valencians. 
a. Temporització: Primer semestre 2022 
b. Responsable: Servei de Gestió, Prospectiva i Serveis Públics 
c. Indicadors o evidències: Procediment aprovat 

 
4. Convocatòria anual de premis a la innovació en els serveis públics. 

a. Temporització: 2022 
b. Responsable: Servei de Gestió, Prospectiva i Serveis Públics 
c. Indicadors o evidències: Publicació de la convocatòria, Relació entre serveis 

públics presentatas i segells de qualitat obtinguts 
 

EIX 5. PROSPECTIVA 

Objectiu estratègic 1. Facilitar la presa de decisions del Govern Valencià, el sistema 

d’universitats, el sistema d’I+D+i i els serveis públics mitjançant el planteament d’escenaris 

futurs 

Accions: 

1. Elaboració d’un informe de prospectiva sobre el mapa de titulacions universitàries oficials 
a la Comunitat Valenciana. 
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a. Temporització: 2022 
b. Responsable: Serviei de Gestió, Prospectiva i Serveis Públics 
c. Indicadors o evidències: Informe realitzat 

 
2. Elaboració d’un informe de prospectiva sobre el sistema valencià d’I+D+i. 

a. Temporització: 2022 
b. Responsable: Servei de Gestió, Prospectiva i Serveis Públics 
c. Indicadors o evidències: Informe realitzat 

 
3. Elaboració d’un informe de prospectiva sobre els serveis públics valencians. 

a. Temporització: 2022 
b. Responsable: Servei de Gestión, Prospectiva i Serveis Públics 
c. Indicadors o evidències: Informe realitzat 

 
 
 
 
 
 

València, 8 de gener de 2020 


