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Vicent Climent Jordà
Rector de la Universitat Jaume I de 
Castelló.

RENOVANT EL NOSTRE
COMPROMÍS SOCIAL
GRI: 102-14/102-15/102-54

Comprometre’s no és només assumir voluntàriament una obligació, una promesa d’acció davant d’un altre 
o d’una col•lectivitat. A més, i per d’amunt de tot, és complir amb allò promès, o almenys intentar-ho amb 
totes les forces i mitjans possibles, i sobretot demostrar què s’ha fet, evidenciar l’aconseguit. Aquesta és la 
visió que té la Universitat Jaume I del seu compromís social, de la seua promesa davant la societat d’exercir 
com a motor de transformació d’un territori, com a facilitador d’oportunitats de futur per a tots els seus 
ciutadans. Així ens va veure sempre la societat de Castelló, fins i tot abans de la nostra creació per acord 
unànime de tots els grups polítics representats en les Corts Valencianes. I així ens hem vist totes les persones 
que treballem en aquesta institució des de 1991, quan es va engegar aquest gran projecte col•lectiu. Ara, 
quan recentment hem complit el nostre primer quart de segle d’existència, és el moment oportú per a 

sistematitzar i normalitzar totes les nostres actuacions de rendició de comptes, d’explicació a la ciutadania i 
a tots els nostres grups d’interès de tot allò que s’ha realitzat i de com s’ha aconseguit, amb quins resultats i 
quins impactes. També, per descomptat, és el moment d’assumir el que encara està pendent i queda per fer 
i, igualment, també allò que s’està fent però que encara es pot fer millor; aquest dos elements continuen sent 
un repte encoratjador per continuar cada dia treballant des del campus del Riu Sec a favor de tota la societat.

Per a fer front a aquets reptes de futur, hem de treballar per garantir la sostenibilitat de la nostra institució 
des del punt de vista econòmic, en un entorn encara de greus dificultats econòmiques, però també des de 
la perspectiva mediambiental i social, conscients del nostre paper fonamental com a eina de transformació 
i progrés.

La Memòria de Responsabilitat Social Universitària de la Jaume I (RSUJI) s’ha realitzat d’acord amb la 
metodologia de la GRI (Global Reporting Initiative) en la seua versió més recent (Standars, versió 2016), 
la qual cosa ens permet informar els nostres grups d’interès seguint l’estàndard internacional per a 
l’elaboració de memòries de sostenibilitat. Açò garanteix una adequada comparabilitat amb l’acció d’altres 
organitzacions, detectant oportunitats de millora en aquestes comparacions i afavorint una major claredat 
en l’accés transparent a la informació i l’anàlisi d’aquesta. A més, la Memòria RSUJI incorpora una correlació 
dels indicadors GRI amb els relacionats amb els Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS) marcats en 
l’Agenda 2030 de l’ONU, la qual cosa representa una fita més en la projecció internacional de la Universitat 
Jaume I i en el seu compromís social més enllà del seu territori més immediat. Vull agrair la labor del Comissionat 
del Rector per a la Responsabilitat Social Universitària i de tot l’equip que ha coordinat, en col•laboració amb 
el Servei de Comunicació i Publicacions, per la intensa labor de recopilar, ordenar i presentar-nos totes les 
dades contingudes en aquesta memòria d’una forma comprensible i amena. Així mateix, vull agrair també 
la col·laboració de tots els serveis, i la dels seus responsables, per l’aportació de les dades que conformen 
aquesta primera memoria de RSUJI. El treball fet per tots farà possible que la informació ens permeta accedir 
al coneixement i, a partir d’ací, que puguem obrir un nou cicle de reflexió sobre quins han de ser els nostres 
compromisos de futur i les nostres accions per a la millora.

Els resultats de la nostra activitat, ací arreplegats per al període 2016-2017, mostren una universitat 
jove, però ja plenament consolidada, que ha aconseguit un nivell de qualitat que ens ha fet mereixedors 
de reconeixements internacionals tan importants com el del Ránquing de Shanghai, que ens situa entre 
les 500 millors universitats del món. És molt tot el que ha avançat la Universitat Jaume I de Castelló en 
el seu recorregut com a servei públic d’educació 
i investigació superior, i tot això ha sigut possible 
gràcies a la implicació del PDI i del PAS de la 
institució, i de les desenes de milers d’alumnes que 
durant aquests anys han passat per les nostres 
aules, però també del teixit econòmic i productiu, 
de la societat en el seu conjunt, a la qual ens devem 
en el nostre quefer quotidià, que sempre ens ha 
correspost amb afecte i suport, i davant la qual, des 
d’aquestes pàgines, renovem el nostre compromís 
de treball pel seu progrés.

L’objectiu d’aquest Pla 
és respondre d’allò que 
s’espera de nosaltres com 
a universitat davant de la 
societat, dels impactes i 
resultats que produïm, per 
tal de generar credibilitat i 
confiança en la societat que 
ens legitima.

“ 

“



LA NOSTRA
INSTITUCIÓ
GRI 102-7

Campus únic Comunitat
universitària

Compromís
territorial

756.566 m2 16.813
membres

7 seus i 
18 aules i càtedres

Participació de l’estudiantat Impacte econòmic Posicionament

26,5%
del Claustre 108.797.769 €

401-500
Rànquing de

Shanghai
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La universitat
pública de Castelló
GRI: 102-1/102-2/102-5 - ODS: 4(4.3)

La Universitat Jaume I de Castelló (UJI) ha celebrat aquest curs 2016 el 25 aniversari de la seua creació l’any 
1991 com la universitat pública del nord de la Comunitat Valenciana, sent una institució de dret i d’interès 
públic, amb personalitat jurídica i patrimoni propi, al servei de la societat en l’àmbit de l’estudi, la docència 
i la investigació, segons es recull en el títol preliminar dels seus Estatuts. En aquests 25 anys la Universitat 
ha consolidat una àmplia oferta formativa, docent i cultural, juntament amb una potent infraestructura de 
recerca i innovació, amb els seus respectius serveis.

La Universitat Jaume I combina l’universalisme definitori de l’activitat científica i cultural amb la integració en 
la societat valenciana, com a servei públic per al progrés i com a dipositària de principis generals compartits 
i concretats en el seu Codi Ètic. L’UJI s’integra urbanísticament i arquitectònicament en la ciutat de Castelló 
de la Plana i es compromet amb transformacions econòmiques, socials, urbanístiques i culturals del seu 
territori. L’UJI ofereix els seus serveis al campus del Riu Sec i en les diferents seus universitàries, i compta a 
més amb un ampli ventall de serveis en línia oferts de forma oberta a la societat.

Per a assolir la seua missió i visió, la Universitat Jaume I s’ha dotat des dels seus inicis d’un Pla Estratègic. 
En el període que cobreix la present Memòria està vigent el Pla Estratègic 2015-2018, que té com a objectiu 
aconseguir que l’UJI siga en 2018 una universitat més sostenible i atractiva per la qualitat de la seua oferta 
formativa i cultural, amb una recerca de valor i una estreta relació amb les empreses i les institucions de 
l’entorn, a més d’aconseguir una notable presència internacional. El Pla Estratègic va ser elaborat en un 
procés de reflexió conjunta entre el Consell de Direcció, centres i departaments, i va ser aprovat pel Consell 
de Govern al desembre de 2015 i pel Consell Social el 28 d’abril de 2016.

Article 4: La Universitat Jaume I ha de procurar la formació integral 
dels seus membres per a la participació en el progrés de la societat 
i contribuir a assolir una convivència pacífica, justa, solidària, no 
discriminatòria i respectuosa amb el medi ambient, i ha d’exercir la 
seua vocació universal a partir de la inserció en la tradició històrica i 
cultural de l’entorn, mediterrani i europeu. 

Font: Estatuts UJI

“ 

“

http://www.dogv.gva.es/datos/2010/08/31/pdf/2010_9480.pdf

Missió
L’UJI és una institució pública d’educació superior orientada a la innovació com a via per a 

desenvolupar socialment, culturalment i econòmicament el seu entorn, mitjançant la creació i 
transmissió crítica del coneixement, la promoció de les potencialitats del seu capital humà i una 
orientació proactiva tant cap al seu àmbit d’influència com cap a la seua presència.

Visió
L’any 2018, l’UJI vol ser una Universitat sostenible i atractiva per la qualitat de la seua oferta 

formativa i cultural, amb una recerca i relació amb les empreses i les institucions de l’entorn de 
valor, i amb una notable presència internacional. Tot basat en el seu tarannà innovador i creatiu i 
en el seu compromís amb la construcció i el progrés de la societat a què serveix.
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25 anys
desenvolupant un 
compromís

1991

S’inaugura l’edifici de la Facultat 
de Ciències Jurídiques i 
Econòmiques, el primer edifici 
del campus del Riu Sec.

Pren possessió Fernando 
Romero com a primer 
rector de la Universitat 
Jaume I elegit 
democràticament pel 
Claustre per al mandat 
constituent.

S’aproven els Estatuts de la 
Universitat Jaume I de 
Castelló.
 
Fernando Romero és elegit pel 
Claustre per a un nou mandat.

S’inauguren els edificis de la 
segona fase de construcció del 
campus del Riu Sec: l’Escola 
Superior de Tecnologia i 
Ciències Experimentals, la 
Biblioteca i el Rectorat.

Es fa l’acte de 
col·locació de la 
primera pedra de la 
ciutat universitària, 
dissenyada per 
l’arquitecte Antonio 
Fernández Alba.

www.uji.es, la primera 
pàgina web institucional 
a l’Estat espanyol.

Celestino Suárez és 
elegit rector pel Govern 
valencià.

Les Corts Valencianes aproven 
la Llei de creació de la 
Universitat Jaume I el 19 de 
febrer.

El Consell de la Generalitat 
Valenciana nomena Francesc 
Michavila primer rector de la 
Universitat Jaume I.

1991
1995

1993

1996

1997 Pren possessió com a 
nou president del 
Consell Social José 
Luis Breva, en 
substitució de Rafael 
Benavent 

S’inaugura el Paranimf.

El curs 2009-2010 amb el 
començament dels primers 
plans d’estudis de grau 
adaptats a l’espai europeu 
d’ensenyament superior.

Es fa efectiva la cessió 
conjunta a la Universitat 
Jaume I i a l’Ajuntament 
de Castelló de l’antic 
edifici d’Hisenda de la 
plaça Hort dels Corders 
de la capital de la Plana: 
Menador-Espai Cultural

La Universitat Jaume I 
celebra el 25è aniversari.

El Claustre elegeix rector 
Francisco Toledo.

S’inauguren l’Àgora de la 
Universitat i l’edifici de la 
Facultat de Ciències Humanes 
i Socials. 

El Claustre aprova els nous 
Estatuts de la Universitat.

Finalitzen les obres del Jardí dels 
Sentits.

S’inaugura la rehabilitació de la 
Llotja del Cànem.

S’inaugura el primer sector de la 
línia 1 del TRAM, el bus guiat que 
uneix el campus de la Universitat 
Jaume I amb les estacions de 
ferrocarril i d’autobusos de la 
ciutat de Castelló.

El Claustre elegeix rector Vicent 
Climent.
 
El Consell de la Generalitat 
Valenciana aprova els nous Estatuts 
de la Universitat Jaume I el 27 
d’agost.

El 20 de setembre la Universitat 
comença oficialment el curs amb 
totes les titulacions plenament 
adaptades a l’espai europeu 
d’educació superior.

S’inaugura la seu provisional de la Facultat 
de Ciències de la Salut, ubicada al nou 
aulari de la Facultat de Ciències Humanes 
i Socials.

El projecte CampusHabitat5U, elaborat 
conjuntament per les cinc universitats 
públiques de la Comunitat Valenciana, 
aconsegueix la classificació de Campus 
d’Excel·lència Internacional, concedit pel 
Ministeri d’Educació.

2001

2003

2004

2007

2008

2011

2010

2016

2009

2013

2016
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Compromís
amb el territori
GRI: 102-3/102-4/102-6/102-7/102-12/102-13 - ODS: 9(9.C)/11(11.7)

La Universitat Jaume I es troba en un únic campus universitari, el campus del Riu Sec, la qual cosa permet 
unes relacions humanes més pròximes i facilita la integració de l’estudiantat en la vida universitària. El campus, 
situat a l’avinguda de Vicent Sos Baynat de la ciutat de Castelló de la Plana, compta amb una superfície total de 

756.566 m² on s’ubiquen tres facultats, 
una escola i una escola de doctorat, 
a banda d’altres instal·lacions com 
ara biblioteca, espais d’investigació, 
hivernacles, tallers, residència i 
instal·lacions esportives i culturals.

El fet d’integrar-se en un campus 
únic equipat amb unes instal·lacions 
modernes, funcionals i sostenibles, 
juntament amb les dimensiones de 
la seua comunitat universitària, d’uns 
15.000 estudiants aproximadament, 
ha posicionat l’UJI com una universitat 
de proximitat, caracteritzada pel 
tracte personalitzat, l’agilitat dels 
procediments administratius i un 
significatiu nivell de participació dels 
seus membres en la vida universitària.

 
Com a universitat pública de les 

comarques del nord de la Comunitat 
Valenciana, que opera a l’Estat espanyol, 
l’UJI vol estar present arran del territori, 
mantenint un fort compromís amb el seu 
entorn.  A través del programa Campus 
Obert s’han obert set seus i una aula 
de la Universitat Jaume I en diferents 
localitats de les comarques de Castelló 
amb l’objectiu de facilitar els tràmits 
administratius, acostar la Universitat 
a la realitat socioeconòmica del seu 
entorn i difondre la cultura i l’extensió 
universitària, fonamentalment a través 
d’accions d’orientació i formació i 
activitats culturals.

El desenvolupament del campus del Riu Sec i de les diferents seus 
universitàries al llarg dels primers 25 anys de la Universitat ha suposat 
una transformació del territori en l’àmbit social, econòmic i cultural.

“ 
“

https://www.uji.es/institucional/uji/relacions/xarxes/

XARXES A LES QUALS PERTANY L’UJI

Com a institució de caràcter públic amb una àmplia activitat en diversos àmbits, la Universitat
Jaume I forma part de diverses xarxes d’àmbit nacional i internacional.

• Xarxa Vives d’Universitats, amb 22 universitats de 4 estats europeus
• CRUE Universitats Espanyoles  
• Compostela Group of Universities
• RedIRIS, universitats i centres públics de recerca 
• Universia, xarxa universitària de referència per a Iberoamèrica
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Estructura de govern
i disseny institucional

GRI: 102-18/102-19/102-20/102-22/102-23/102-24/102-26/102-27/102-28 - ODS: 4(4.7)5(5.5)/16(16.6 i 
16.7)/11(11.3)

Dins del marc que estableix la Llei d’universitats, l’UJI ha apostat per una estructura de govern i un disseny 
institucional obert que afavoreixen la màxima participació possible de tots els seus estaments, partint 
del convenciment que la transparència i la participació són el pilar bàsic tant de la governança com de la 
generació de confiança en la institució universitària. 

Els Estatuts de la Universitat Jaume I recullen la distribució, composició i funció dels diversos òrgans de 
govern i representació que conformen la Universitat. Es tracta d’una estructura altament democràtica i 
participativa on el Rectorat és la màxima autoritat acadèmica i de govern de la Universitat i exerceix la 
direcció i la representa.

Òrgans

ÒRGANS COL·LEGIATS D’ÀMBIT GENERAL

Claustre
Consell de Govern
Consell de Direcció
Consell Social
Consell de l’Estudiantat

ÒRGANS COL·LEGIATS D’ÀMBIT PARTICULAR

Juntes de centre (facultats i Escola)
Consell d’Institut i Junta Permanent
Consells de departament i Junta Permanent

ÒRGANS UNIPERSONALS D’ÀMBIT GENERAL

Rectorat
Vicerectorats
Secretaria General
Gerència
Sindicatura de Greuges

ÒRGANS UNIPERSONALS D’ÀMBIT PARTICULAR

Deganat i direcció d’escola
Direcció de departaments I instituts
Vicedeganats i vicedireccions
Secretaries de les facultats i de l’Escola, de departament i d’institut

ÒRGANS D’ASSESSORAMENT I DE NEGOCIACIÓ

Estructura participativa de l’UJI. Consells assessors de l’Equip Rectoral, comissions assessores de la Junta 
de Govern, comissions creades per llei. Altres comissions externes, amb representació de l’UJI.

https://www.uji.es/organs/

Evolució de la valoració mitjana de lideratge per tipus de personal
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La Universitat manté un clar compromís amb la igualtat entre homes i dones en tots els àmbits, és pionera 
en estudis de gènere i compta amb una Unitat d’Igualtat com a òrgan responsable de dirigir, supervisar i 
avaluar totes les polítiques d’igualtat entre dones i homes que es desenvolupen a l’UJI. Malgrat els avanços 
aconseguit, en 2016 la presència d’homes continua sent majoritària en el Consell de Direcció i en els equips 
directius de facultats i escoles.

TOTAL INTEGRANTS CONSELL DE DIRECCIÓ

CONSELL DE DIRECCIÓ EN 2016 Dones Homes Total

Rector/a 0 1 1

Vicerector/a 4 5 9

Secretari/ària general 0 1 1

Gerent 0 1 1

TOTALS 4 8 12

DEGANAT I DIRECCIÓ VICEDEGANATS I VICEDIRECCIONS
EQUIP DEGANAL/DIRECTIU DE 
FACULTATS/ESCOLES EN 2016 Dones Homes Dones Homes

Escola Superior de Tecnologia i 
Ciències Experimentals 0 1 3 9

Facultat de Ciències Humanes i 
Socials 1 0 7 4

Facultat de Ciències Jurídiques i 
Econòmiques 0 1 5 5

Facultat de Ciències de la Salut 0 1 2 2

Escola de Doctorat 0 1 0 0

Dones Homes

Direcció de departaments 10 17

Secretaria de departaments 14 13

Altres òrgans i unitats

ODS: 5(5.1 i 5.C)/16 (16.10)

Unitat d’Igualtat
La Unitat d’Igualtat de la Universitat Jaume I és una estructura que depèn orgànicament del vicerectorat 

amb competències en aquesta matèria, i té com a objecte desenvolupar les polítiques d’igualtat en matèria 
de gènere en la institució. Està composta per una directora i per personal d’administració i serveis, amb 
formació específica en matèria de gènere i compta amb la infraestructura i mitjans econòmics necessaris per 
al desenvolupament de les seues funcions d’acord amb les disponibilitats pressupostàries.

 Junta Electoral
La Junta Electoral, d’acord amb l’article 164.1 dels Estatuts de la Universitat Jaume I, té com a competències 

l’organització, el control, la proclamació dels resultats i la resolució de les impugnacions de tots els processos 
electorals de la Universitat Jaume I. Està formada pel president o la presidenta i cinc persones elegides pel 
Claustre, entre les quals està assegurada la representació del personal d’administració i serveis, del personal 
docent i investigador i de l’estudiantat de la Universitat.

Sindicatura de Greuges 
La Sindicatura de Greuges de la Universitat Jaume I és l’òrgan unipersonal que, d’acord amb l’article 130 

dels Estatuts de la Universitat, s’encarrega de la garantia i de la defensa dels drets de tots els membres de 
la comunitat universitària. El síndic o síndica de Greuges de la Universitat Jaume I és elegit pel Claustre per 
majoria absoluta, entre els membres de la comunitat universitària o persones de reconegut prestigi, i no es 
troba subjecte a cap mandat imperatiu.

 El personal de la Universitat valora amb un 3,6 
sobre 5 les persones amb responsabilitat de direcció 
en l’estructura organitzativa segons l’enquesta de 
satisfacció laboral del curs 2016/17.

“ 
“
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Consell de l’Estudiantat
El Consell de l’Estudiantat és l’òrgan màxim de representació i govern de l’estudiantat. Vetla pel bon 

funcionament de la institució, interrelaciona els estudiants amb els distints col•lectius universitaris i intenta 
donar eixida a les inquietuds de l’estudiantat i les distintes associacions de la Universitat. Està format per 
representants de l’estudiantat, estudiantat claustral i estudiants del Consell General d’Estudis.

Consell Social
El Consell Social és l’òrgan de participació de la societat en la Universitat Jaume I i també és un òrgan per 

a la relació i col•laboració de la Universitat amb la societat. Està format, a més dels seus membres nats, per 
representants del Consell de Govern i representants dels interessos socials.

Consell de Govern
El Consell de Govern és l’òrgan de govern de la Universitat. Estableix les línies estratègiques i 

programàtiques de la Universitat, dicta les directrius i aprova els procediments per a la seua aplicació en els 
àmbits d’organització dels ensenyaments, la investigació, els recursos humans i econòmics i l’elaboració dels 
pressupostos, i exerceix les funcions previstes en la legislació vigent i en els Estatuts de l’UJI.

Comissions
Les comissions tenen com a funció principal assessorar els òrgans col•legiats d’àmbit general i el Rectorat 

de la Universitat, així com realitzar les altres funcions que els siguen assignades per l’òrgan a què estiguen 
adscrites. L’article 93 dels Estatuts de l’UJI recull que la Universitat ha de crear comissions d’assessorament 
per a atendre almenys les següents grans àrees: estudis i professorat, investigació i doctorat, assumptes 
econòmics i informàtica, documentació, política lingüística i ètica.

Aquestes comissions constitueixen un important element de participació.

Participació i
transparència 
GRI: 102-33/102-17 - ODS: 16(16.6)

La Universitat Jaume I compta amb diferents mecanismes per a la participació dels seus membres, 
destacant entre ells les comissions i consells. Tots els integrants de la comunitat universitària compten a 
més amb mecanismes directes de participació com són el correu electrònic i, especialment, la Bústia UJI de 
consultes, queixes, suggeriments i felicitacions.

Principals òrgans de participació

Claustre
El Claustre és el màxim òrgan de representació de la 

comunitat universitària i està integrat per representants 
del personal docent i investigador, del personal 
d’administració i serveis i de l’estudiantat elegits per 
sufragi universal, lliure, igual, directe i secret. Correspon 
al Claustre formular la proposta d’elaboració i, si escau, 
de reforma dels Estatuts, la planificació i el control de 
la gestió de la Universitat, i informar sobre les línies 
generals d’actuació en els distints àmbits de la vida 
universitària.

 Participació en el Claustre: la 
representació de l’estudiantat 
arriba al 26,5%.

“ 
“

nombre de components
per tipus
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Mesa Negociadora
La Mesa Negociadora és l’òrgan col•legiat de participació en la determinació de les condicions de treball, 

mediació i negociació del personal que presta serveis a la Universitat Jaume I. Està formada per representants 
del Consell de Govern i de les juntes de Personal i del Comité d’Empresa. Les persones representants de la 
part social de la Mesa Negociadora són designades pels sindicats respectius.

Bústia UJI
La Bústia UJI de consultes, queixes, suggeriments i felicitacions és un canal de comunicació 

obert a qualsevol persona usuària, siga membre de la comunitat universitària o persona externa, 
gestionat des de la Unitat de Suport Educatiu. Els missatges rebuts en la Bústia UJI són tramitats pels 
diferents serveis, oficines o unitats administratives més adients a la petició formulada. Anualment 
s’elabora un informe de les entrades rebudes, així com de les respostes donades, amb indicació 
dels punts forts i febles detectats i les propostes de millora del servei.

Transparència

La Universitat compta des d’octubre de 2015 amb un portal de transparència i accés a la informació 
(http://ujiapss.uji.es/transparencia) per acostar a la ciutadania, d’una forma senzilla i accessible informació 
institucional, normativa, econòmica, docent i investigadora de la Universitat i de les seues entitats dependents. 

El portal compta amb epígrafs que abasten la informació econòmica, pressupostària i estadística; la 
informació de rellevància jurídica i la informació institucional, organitzativa i de planificació. El portal ofereix 
la possibilitat que qualsevol ciutadà puga sol•licitar una ampliació de la informació.

L’informe Examen de transparència 2015 de les 
universitats espanyoles, realitzat per la Fundació 
Compromís i Transparència (FCyT) i publicat el 2016, 
va situar l’UJI entre les més transparents d’Espanya per 
complir 23 dels 26 indicadors de transparència establits, 
la qual cosa la situa en una posició molt positiva en el 
rànquing, ja que únicament onze universitats públiques 
de les 49 existents compleixen més indicadors.

L’informe assenyala que les universitats continuen 
avançant en una millora de la transparència, de forma 
que en 2015 un 51% de les universitats públiques, 
inclosa l’UJI, apareixen classificades en el grup de 
“transparents”, un 35% en el de “translúcides” i un 14% 
conformen el grup de les “opaques”.

Portal SIUVP:
una aliança per la
transparència

Al febrer de 2016 les cinc universitats que componen 
el sistema universitari públic valencià van llançar 
SIUVP (http://www.siuvp.es), un portal web compartit 
sobre la seua activitat i resultats. El portal ofereix un 
sistema d’informació format per més de 62 indicadors 
a partir de dades homogènies i comparables entre les 
cinc institucions. Entre altres dades, es pot accedir a 
l’oferta docent, el nombre d’estudiants, la demanda 
de titulacions, la plantilla de les universitats i els 
seus recursos econòmics. El portal és el resultat del 
treball conjunt de les universitats públiques i l’IVIE 
(Institut Valencià de Recerques Econòmiques) que han 
desenvolupat una metodologia compartida per a oferir 
informació homogènia, comparable i accessible per a 
tota la ciutadania.

25%

5%
69%

1%

Consultes

Felicitacions
Suggeriments
Queixes

Peticions tramitades

http://www.uji.es/comu/forms/bustia/ http://www.uji.es/transparencia/



25

Nova marca
de comunicació

Coincidint amb la celebració del 25 aniversari de la Universitat, l’UJI va disposar en 2016 el llançament de 
la seua nova marca de comunicació dissenyada per a projectar la Universitat internacionalment i en l’àmbit 
digital. 

El 17 de maig de 2017 el rector, Vicent Climent, va 
presentar, coincidint amb el Dia d’Internet, la nova 
marca de comunicació que aposta per la renovació, la 
simplificació, la lluminositat i el reforç de l’acrònim UJI. 

La nova marca de comunicació conviu amb el logotip 
oficial, dissenyat en 1991, que es converteix en escut o marca estatutària i que es destina a determinats usos 
oficials i protocol·laris, seguint la dinàmica que realitzen moltes universitats espanyoles i estrangeres. 

En el curs 2016/17 el Consell de Govern va renovar a més les normes d’ús dels elements de la identitat 
visual corporativa de la Universitat Jaume I, que recullen els diferents usos i àmbits d’aplicació de la marca 
oficial i altres elements de la imatge gràfica de la Universitat. 

En el període que abasta la present memòria no s’han registrat denúncies per incompliments relacionats 
amb l’ús de la marca UJI ni per les accions de comunicació i informació realitzades per la Universitat, incloent-
hi les relatives a violacions de dades personals. 

 El personal de la Universitat valora amb un 
3,5 (PAS) i un 3,8 (PDI) sobre 5 la comunicació 
de l’UJI en aspectes que inclouen la informació 
sobre el desenvolupament del seus treball i 
els objectius generals de la Universitat.

“ 

“

http://www.uji.es/institucional/uji/documentacio/identidadvisual/manual-marca-uji/

Evolució de la valoració mitjana de comunicació per tipus de personal
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Principals magnituds
econòmiques
GRI: 102-9/102-10

Sostenibilitat econòmica
 

L’autonomia acadèmica i de govern de la universitat pública està supeditada a la seua autonomia financera, 
la qual ha estat en els darrers anys seriosament amenaçada per les restriccions pressupostàries derivades 
tant de la política estatal com de l’Administració 
autonòmica. La Universitat ha de garantir-se 
l’obtenció de recursos econòmics suficients 
per a poder dur a terme el seu projecte i 
administrar-los adequadament en un escenari 
de dificultats econòmiques com les actuals. 
Els objectius són: orientar les polítiques tenint 
en compte els criteris que determinen el 
finançament públic i augmentar la generació 
de recursos propis i el finançament de fonts 
privades. 

L’impacte econòmic de l’UJI és part de la seua contribució al compromís territorial i al seu desenvolupament 
econòmic i social, com bé podem veure en la distribució econòmica de les seues despeses. De les despeses 
totals de proveïdors el 31% van pertànyer a Castelló i les seues comarques, és a dir, prop de 15 milions d’euros, 
van a les nostres empreses. La tipologia dels proveïdors de l’UJI abasta des de construcció i infraestructures 
a equipament de docència i investigació passant per subministraments per a la gestió i funcionament, entre 
altres. No hi han canvis significatius en l’organització i la cadena de subministrament.

La productivitat del sistema 
universitari públic valencià (SUPV) 
se situa en un 11% per damunt 
de la mitjana de les universitats 
espanyoles, segons l’IVIE.

“ 
“

Entitats vinculades:

GRI: 102-45

Les entitats vinculades afavoreixen la relació de l’UJI amb la societat que l’envolta. La relació de la universitat 
amb aquestes entitats  està en un procés de transformació del qual s’anirà informant en properes memòries 
Les principals magnituds econòmiques d’aquestes entitats segons  la liquidació del pressupost de 2016, són 
les següents:

 INGRESOS
REALITZATS

DESPESA
REALITZADA DÈFICIT

Fundació Germà Colón Domènech 18.007.80€ 23.213,23€ -5.205,43€

Fundació Isonomia 212.660.97€ 205.910.74€ 6.750.23€

Fundació General UJI 505.442.85€ 498.259.19€ 7.183.66€

Parc Científic, Tecnològic i Empresarial de la 
Universitat Jaume I, SL 187.912.74€ 309.211.48€ -121.298.74€

Fundació Universitat Jaume I-Empresa 3.134.328.00€ 3.131.671.00€ 2.657.00€

Germà Colón
Isonomia
Fundació General
Espaitec
FUE

Despeses de proveïdors
per origen

Castelló

Altres països
Resta d’Espanya

14.925.520,97€
31%

32.247.952,35€
66%

1.505.914,3€
3%



Principals magnituds
econòmiques de l’any 2016

GRI: 102-7/201-1/201-3/201-4

VALOR ECONÒMIC DISTIBUÏT

Costos operacionals 34.018.282,47€

Salaris i beneficis dels empleats (inclou formació) 67.964.851,69€

Pagaments a proveïdors de capital (interessos i amortització de préstecs) 4.577.705,36€

Pagaments al govern (impostos) 184.107,06€

Inversions en la comunitat 123.522,49€

1.- Inclou 293.941,35€ corresponents al cost del personal de la Fundación General de l’UJI
2.- 3.632.489,61€ corresponents al préstec del Banc Europeu d’Inversions de la Generalitat Valenciana http://www.uji.es/trasparencia
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Rànquings
i reconeixements

La Universitat Jaume I es troba entre les 500 universitats de major qualitat del món segons l’Academic 
Rànquing of World Universities (ARWU), elaborat per la Jia Tong University de Shanghai a partir de l’anàlisi de 
20.000 institucions d’ensenyament superior i considerat internacionalment com l’indicador d’universitats més 
prestigiós. L’entrada de l’UJI en el «Top 500» de les universitats internacionals consolida en el curs 2016/17 
una sòlida trajectòria de posicionament de l’UJI en rànquings nacionals i internacionals de diferents àmbits. 
L’UJI ocupa un lloc de lideratge en rànquings centrats en àmbits com l’activitat investigadora o la citació del 
seu personal investigador. Tenint en compte la joventut i la grandària de la Universitat, el posicionament de la 
Jaume I resulta especialment significatiu en aquestes i altres àrees com la transparència, el repositori digital 
o l’oferta docent.

L’UJI ocupa un lloc de lideratge en rànquings centrats en àmbits com 
l’activitat investigadora o la citació del seu personal investigador. “ 

“

 ÀMBIT LLOC ANY

ARWU-Shanghai (Rànquing acadèmic 
d’universitats del món) Acadèmic i investigació 401-500 2017

Center for World University Rankings (CWUR) Publicacions 782 2017

CTWS Leiden Ranking Impacte i col·laboració científica 872 2017

Cybermetrics (Rànquing Web d’Universitats) Repositoris 277 2016

Els rànquings d’El Mundo Graus i màsters 2017

Fundación Compromiso y Transparencia Transparència web 13 2016

Highly Cited Researchers Investigadors i investigadores 3 2017

Index H Articles científics i citacions 2016

IUNE Activitat investigadora 12 2016

Metaranking Investigació 100 2013

Navegantes en la Red (AIMC) Internet (Web) 92 2016

Rànquing CyD Investigació 2017

Rànquing I-UGR Investigació 37 2012

Scimago Investigació 35 2017

U-Multirank Universitats 2017

U-Ranking (FBBVA-IVIE) Docència, investigació, productivitat 7 2017

UI Green Metric World University Medi ambient 141 2107

Web of Science 2014

https://www.uji.es/institucional/uji/presentacio/rankings/
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Reptes de futur
GRI: 102-14

El Pla Estratègic 2015/2018 arreplega els factors claus per a la sostenibilitat de la 
organització, així com l’estratègia per a abordar-los. Aquests reptes són el següents:

· Obtenir una suficiència financera.
· Presentar una oferta educativa atractiva i diferenciada.
· Internacionalitzar els estudis i la investigació.
· Aconseguir una reputació d’excel·lència en tots els àmbits d’activitat.
· Mantenir i incrementar la confiança dipositada en la institució per part del poble 

valencià, i especialment el castellonenc.
· Tenir presència en el principals rànquings universitaris nacionals i internacionals.
· Afavorir una cultura corporativa que reforce el sentiment de pertinença a la 

institució universitària i l’orgull de participar en la construcció col·lectiva d’un projecte 
il•lusionant.

· Potenciar els grups de recerca.
· Implicar la Universitat en el teixit productiu.
· Fomentar la cooperació amb institucions i empreses del nostre territori.
· Apostar per les TIC i les xarxes socials.
· Donar a conèixer el campus UJI per a estudis i investigació.



ÈTICA I INTEGRITAT: 
RSUJI
GRI: 102-16

Codi Ètic Memòria d’RSU 

Qui som Què fem

Comissió d’Ètica Línia Ètica

Qui supervisa Com participem
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Ètica i  integritat
GRI: 102-16/102-17/102-25/102-32 - ODS 16(16.5)

La Responsabilitat Social Universitària constitueix el pilar bàsic per a potenciar la reputació de la nostra 
Universitat. La transparència i la participació activa són les dues eines fonamentals per a la generació de 
confiança en la nostra institució. 

La Universitat Jaume I dona resposta del seu compromís amb la societat mitjançant el seu sistema 
d’ètica i compliment alineat amb el Pla Estratègic i amb el seu model educatiu. Es tracta de construir una 
infraestructura ètica que garantisca el compliment dels compromisos adquirits.

Pla de Responsabilitat
Social Universitària
(RSUJI)

El Pla de Responsabilitat Social Universitària de la Universitat Jaume 
I (RSUJI), desenvolupat dins del Pla Estratègic 2018 de l’UJI, planteja 
un sistema de gestió i comunicació dels impactes econòmics, socials i 
mediambientals que la Universitat produeix a la societat. El 13 de juny 
de 2016 el Pla RSUJI va ser presentat al Claustre, òrgan encarregat del 
debat i aprovació de les diferents propostes i instruments de gestió 
per al desenvolupament de l’RSU a l’UJI, atorgant-li així una legitimació 
democràtica a tot el procés. L’RSU ens proporciona un conjunt 
d’eines perquè totes les universitats que vulguen gestionar aquesta 
tasca ho facen d’una manera completa, comparable i verificable. 
Aquesta metodologia compartida és fonamental en qualsevol procés 
d’internacionalització. 

La finalitat d’aquest Pla és reunir aquestes eines que estan emprant 
les universitats per tot arreu i integrar-les per a la gestió de la qualitat 
ètica de l’organització, i renovar així el nostre lideratge social. Amb 
aquest Pla de Responsabilitat Social Universitària (RSUJI) es tracta 
de dotar la nostra universitat d’una infraestructura ètica estable i 
generadora de bones pràctiques universitàries en tots els nostres 
àmbits d’actuació. El Pla de Responsabilitat Social Universitària de 
la Universitat Jaume I (RSUJI) compta amb quatre eines integrades i 
que conformen la seua infraestructura ètica: Codi Ètic, Memòria de 
Responsabilitat Social Universitària, Comissió d’Ètica i RSU i Línia Ètica. 

Codi Ètic

El Codi Ètic de l’UJI resulta pioner pel seu sistema de compliment mitjançant els altres tres mecanismes 
de control, assessorament i plantejament de preocupacions ètiques que conformen la infraestructura ètica 
de la Universitat. El Codi Ètic de l’UJI destaca així mateix per la seua obertura i participació. L’elaboració del 
Codi ha comptat amb un doble procés de consulta i participació que ha implicat més de 500 membres de la 
comunitat universitària. En una primera acció realitzada a finals de 2016 prop de 400 persones van contribuir 
a definir els valors de l’UJI mitjançant un qüestionari en obert, entrevistes en profunditat i grups de discussió. 
La segona acció de participació va consistir en la presentació de la proposta de Codi Ètic i l’obertura d’un 
termini per a la presentació de propostes i suggeriments de millora per part de la comunitat universitària al 
llarg dels mesos de maig i abril de 2017. Més d’un centenar de persones van participar mitjançant l’assistència 
a les reunions informatives i de debat realitzades o amb l’enviament d’un correu amb les seues aportacions 
a l’adreça establerta. El Codi Ètic va ser a més debatut al Claustre de la Universitat i aprovat finalment pel 
Consell de Govern amb data de 28 de juny de 2017.

El Codi Ètic de la Universitat Jaume I actualitza els valors que defineixen a l’UJI i que orienten la seua 
activitat en els següents: lideratge, respecte, inclusió, humanisme, innovació i responsabilitat. D’acord amb 
aquests valors, el document estableix les normes o estàndards mínims d’exigència que cal observar en el 
comportament de totes aquelles persones que formen part de la comunitat universitària. El Codi Ètic de 
l’UJI ha estat elaborat amb un doble procés de participació que ha implicat més de 500 membres de la 
comunitat universitària. Amb la seua aprovació, l’UJI és la primera universitat que compta amb un Codi Ètic 
que incorpora un sistema per garantir el seu compliment a través de mecanismes de participació, seguiment, 
control i rendició de comptes.

https://www.uji.es/institucional/rsu/
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Els nostres valors VALOR

Conductes derivades

 LIDERATGE

1.- Compromís social i servei públic
2.- Bon govern, transparència i integritat institucional  

INCLUSIÓ

RESPECTE

3.- Respecte a la dignitat de les persones
4.- Autoria i honestedat

L’UJI situa la d ignitat de l es persones c om l a base de t ota la s eua 
activitat educativa, i nvestigadora i  s ocial. La Universitat entén que 
actuar a mb r especte s uposa u n tracte í ntegre i  honest cap a  l es 
persones, r econeixent e l seu valor intrínsec i la s eua llibertat i 
autonomia per a participar i decidir en tot el que els afecte.

L’UJI té l a voluntat d ’actuar c om a  r eferent i  liderar l a transformació 
social a  t ravés de l a generació i transmissió d e coneixement, l a 
formació professional, tècnica i humana i el desenvolupament cultural. 
Com a  c entre d ’ensenyament s uperior, d ’investigació i cultura, e stà 
compromesa a mb l a realitat i el p rogrés del s eu e ntorn i a escala 
global.

5.- Justícia i igualtat d'oportunitats
6.- Participació i coresponsabilitat

L’UJI és una universitat pública, oberta i accessible a totes les persones 
que t é el s eu horitzó d ’actuació en l a igualtat, e l pluralisme i la 
participació. L a Universitat es c ompromet a mb l a no-discriminació 
econòmica com a marc de justícia, la gestió de la diversitat, l’impuls de 
la igualtat de gènere i la integració de totes les edats, el que comporta 
una actitud solidària i  i ntegradora, e specialment cap a ls c ol·lectius 
desfavorits.

HUMANISME

INNOVACIÓ

9.- Responsabilitat acadèmica i de gestió
10.- Investigació i innovació responsables

 RESPONSABILITAT

11.- Sostenibilitat
12.- Gestió de la reputació

L’UJI desenvolupa tota la seua activitat des de la defensa dels valors 
humans i  del pensament c rític, apostant per l a tolerància activa i el 
lliure desenvolupament de les capacitats humanes com la millor forma 
de contribuir al treball per la pau, la solidaritat entre les persones i els 
pobles i  l ’avanç cap a  una s ocietat m és j usta i  p lural. D ins d’aquest 
marc, la Universitat mostra el seu compromís amb l’esperit europeu i 
promou la internacionalització de tota la seua activitat.

L’UJI entén la s eua r esponsabilitat com un e xercici de bon g overn, 
transparència, c omunicació proactiva i participació. L a Universitat 
dóna r esposta del s eu c ompromís a mb l a societat m itjançant l a 
sostenibilitat econòmica, s ocial i  m ediambiental d e l’activitat 
universitària.

L’UJI és una institució jove que manté des dels seus orígens un esperit 
emprenedor i  d inàmic, que t rasllada activament a  l a comunitat 
universitària i a la societat en el seu conjunt. Entén la seua intervenció 
en la gestió del canvi i en la solució dels problemes i reptes socials des 
de la generació de coneixement com a valor compartit, dins del marc 
d’una cultura de la qualitat, la creativitat i la millora contínua.
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Comissió d’Ètica i Responsabilitat 
Social Universitària
(CERSU)

La Comissió d’Ètica i Responsabilitat Social Universitària es concep com un espai de participació dels 
diferents grups d’interès que componen la Universitat i és l’òrgan encarregat del seguiment i verificació 
del sistema d’RSU, així com de l’impuls de l’ètica i del seu compliment. La seua funció radica a promoure i 
assessorar en aquells temes relacionats amb l’aplicació del Codi Ètic, i rebre i gestionar els suggeriments de 
millora i les alertes d’incompliment formulades a través de la Línia Ètica o qualsevol altre canal de comunicació. 
El Claustre designa la seua composició, així com les seues funcions i competències.

Línia Ètica

La Línia Ètica és un canal de comunicació confidencial —no anònim— per a la comunicació de propostes 
i suggeriments de millora, inquietuds i alertes d’incompliments del Codi Ètic. La comunicació servirà com a 
vehicle d’expressió per a tot el que tinga a veure amb l’aplicació dels valors i normes del Codi Ètic. Estem 
davant d’un canal de participació derivat del fet elemental que una cultura ètica comporta la implicació de 
tota la comunitat universitària en la millora de la convivència i la reputació de la Universitat, i en la prevenció 
i detecció de situacions i conflictes d’interessos que puguen perjudicar-les. 

Memòria d’RSU

Respondre davant de tots els grups d’interès implicats i afectats per l’activitat universitària no es pot fer 
de manera arbitrària. En l’actualitat, la majoria d’universitats, tant en l’àmbit estatal com en l’internacional, 
estan realitzant aquesta presentació pública de resultats utilitzant una metodologia específica anomenada 
Global Reporting Initiative (GRI), la darrera versió de la qual són els Estàndards (2016). Aquesta metodologia 
exigeix informar dels compromisos que la universitat ha assumit davant dels seus grups d’interés, així com 
els indicadors concrets d’aquesta gestió i el procés de verificació d’aquests indicadors. La rellevància de la 
informació proporcionada ve definida per la participació de tots els grups d’interès en la seua elaboració. 
Aquesta memòria es presentarà anualment al Claustre per a la seua exposició i debat.

Sistema
d‘ètica i compliment
GRI: 102-18
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Informe de
Materialitat
GRI: 102-21/102-29/102-31/102-34/102-40/102-42/102-43/102-44/102-47 - ODS: 16(16.7)

 
La materialitat es refereix al fet que tots els assumptes que es reflecteixen en aquesta memòria són 

rellevants o importants per a tots els grups d’interès que componen la Universitat Jaume I. Són els assumptes 
o aspectes dels quals la Universitat ha de fer-se càrrec, és a dir, respondre d’ells davant la societat. Són els 
impactes o conseqüències que generen, així com els riscos que comporten, a través d’accions i estratègies 
concretes.

L’anàlisi de materialitat és la metodologia utilitzada amb l’objectiu d’identificar quins són els aspectes de 
major rellevància per a tots els nostres grups d’interès. Amb la finalitat d’elaborar una matriu d’interessos i 
de determinar els respectius grups d’interès s’ha realitzat un procés d’anàlisi per part de l’equip de treball de 
la memòria seguit d’un ampli procés de participació entre tota la comunitat universitària. Aquest procés ha 
seguit les següents fases:

Fase I: Anàlisi documental

1. Anàlisi de gabinet. Es van estudiar els següents materials: documentació interna de la universitat; lleis 
i normes nacionals relacionades amb els temes d’RSU; articles científics i llibres de Responsabilitat Social 
Empresarial (RSE), Responsabilitat Social Administrativa (RSA), a més d’RSU; i metodologia per a l’elaboració 
de memòries de responsabilitat social del GRI (versió G4 i versió 2016 STANDARS). 

2. Estudi de benchmarking d’universitats espanyoles i universitats estrangeres realitzat pel nostre equip 
de recerca. Posteriorment es van comparar els resultats aconseguits amb altres estudis realitzats per altres 
universitats.

3. Procés d’identificació dels grups d’interès a través d’una anàlisi de gabinet de la documentació 
anteriorment descrita. Fruit d’aquesta anàlisi, van aparèixer diferents grups com ara professorat, estudiantat, 
personal d’administració i serveis, diferents administracions públiques, equip directiu, proveïdors, societat, 
medi ambient, opinió pública, entre altres. 

Amb aquesta informació, es va elaborar un primer esborrany de mapa de grups d’interès amb els grups 
principals i secundaris. Alguns d’aquests grups comparteixen interessos i, per a adequar aquest mapa a 
l’estructura pròpia de la universitat, es van concretar en els següents impactes i grups d’interès:

ÀMBIT D’ACTUACIÓ: IMPACTES GRUP D’INTERÈS

Docència Estudiantat

Investigació Personal investigador

La nostra organització Estructura i personal

Societat Entorn territorial

Medi ambient Presents i futures generacions

Fase II: Construcció D’indicadors

4. Elaboració d’un primer esborrany 
d’interessos potencialment materials, els quals 
van ser reagrupats i enunciats en un llenguatge 
proper a l’àmbit universitari per a la seua millor 
comprensió i així facilitar la posterior avaluació 
per part dels enquestats. 

5. El primer esborrany es va realitzar tenint en compte els requisits informatius del G4, i posteriorment el 
llistat final es va adaptar als nous estàndards del GRI publicats al desembre de 2016. També es van vincular 
els indicadors dels Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS). A causa del caràcter específic d’una 
universitat pública, es van complementar aquests indicadors amb indicadors propis que estan assenyalats 
en aquesta memòria per les sigles RSUJI.

6. En l’anàlisi de l’adaptació a la nova versió del GRI, es van descartar els següents temes materials: 202, 
204, 205, 206, 304, 308, 402, 407, 408, 409, 410, 411, 412, 414, 415, 417, i 418. Les raons per a no incloure 
aquests indicadors deriven, principalment, bé de les característiques pròpies d’una universitat pública, o 
perquè estan coberts per la legislació estatal que regeix l’activitat universitària.

Fase III: procés de participació

7. Elaboració d’un qüestionari en dues parts obert a tota la comunitat universitària. La primera part fa 
referència a la identificació dels valors que defineixen el caràcter de la Universitat Jaume I; i la segona, amb la 
identificació, definició i valoració dels interessos en joc, amb una escala d’1 a 5, sent 1 poc rellevant i 5 molt 
rellevant. 

8. Els processos de participació es van realitzar durant els mesos d’octubre i novembre de 2016, i van ser 
els següents:

a. Qüestionari obert en línia: amb una participació de 384 persones.
b. Dinàmiques de grup: es van realitzar 5 dinàmiques per a conèixer la percepció i valoració de cada 

grup d’interès pel que fa als temes materials. En cada dinàmica es va consultar als següents grups per 
separat: Consell Social, Estudiantat, Personal d’Administració i Serveis, Personal Docent i Investigador i Equip 
Rectoral. La participació total va ser de 96 persones.

c. Entrevistes en profunditat: es van realitzar 14 entrevistes a informants rellevants o claus per a la 
Universitat.

A part d’aquest procés, la Universitat Jaume I 
compta amb altres canals de participació, oberts de 
manera constant, com són la Línia Ètica i la Bùstia UJI. 
A més, realitza enquestes periòdiques a diferents 
grups d’interès. Per a més informació, vegeu la secció 
“Participació i Transparència” d’aquesta memòria.

500 persones han participat en 
l’elaboració d’aquest informe de 
materialitat.

“ 
“
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Matriu de materialitat de la
Universitat Jaume I

Per a afavorir la transparència i la comparabilitat d’aquesta materialitat, en el següent quadre es mostra 
la correspondència entre els aspectes rellevants i els indicadors del Global Reporting Initiative (GRI), versió 
Standars.

NÚMERO EN 
LA MATRIU ASPECTES MATERIALS

INDICADORS ON ES TROBA LA INFORMACIÓ 
SOBRE CADA ASPECTE MATERIAL SEGONS EL 

GRI I ELS INDICADORS PROPIS RSUJI

1 Universitat participativa i inclusiva Diversitat i igualtat d’oportunitats(405)

No discriminació(406)

2 Promoció de la igualtat en l’accés i 
progrés de l’estudiantat

Indicador propiRSUJI-1

3 Transferència de coneixement cap al 
teixit productiu i social

Indicador propiRSUJI-2

4 Promoció del multilingüisme Indicador propiRSUJI-3

5 Promoció de les TIC en els processos 
de formació i aprenentatge

Indicador propiRSUJI-4

6 Universitat implicada en el teixit 
social i productiu

Exercici econòmic (201)

7 Mobilitat de professorat i estudiantat Indicador propi RSUJI-5

8 Promoció de la cultura de l’esport i 
la salut

Energia(302)

Aigua (303)

Efluents i residus( 306)

Compliment ambiental (307)

Salut i seguretat en el treball (403)

Salut i seguretat dels clients (416)

9 Orientació cap a la innovació i la 
creativitat

Indicador propi RSUJI-6

10 Pràctiques en empreses i institucions Indicador propi RSUJI-7

11 Formació integral, professional i 
humana, de l’estudiantat

Indicador propi RSUJI-8

12 Participació de la comunitat 
universitària en accions de 
voluntariat social

Indicador propi RSUJI-9

13 Impuls de l’ocupabilitat i l’esperit 
emprenedor

Indicador propi RSUJI-10

14 Docència personalitzada i pròxima Indicador propi RSUJI-11

15 Foment de la igualtat real i de la 
integració social

Ocupació (401)

Diversitat i igualtat d’oportunitats (405)

16 Formació al llarg de la vida Formació i ensenyament (404)

17 Defensa de la llengua i la cultura 
pròpies

Indicador propi RSUJI-12

18 Compromesa amb el 
desenvolupament del seu personal

Exercici econòmic (201)

Ocupació (401)

Formació i ensenyament (404)

19 Extensió de la cultura al territori i a 
tota la societat

Indicador propi RSUJI-13

20 Captació de fons per a R+D+i Indicador propi RSUJI-14

21 Bon govern, transparent i 
responsable

Exercici econòmic (201)

Compliment ambiental (307)

Diversitat i igualtat d’oportunitat (405)

Compliment socioeconòmic (419)

22 Difusió i promoció de la investigació 
científica entre la societat

Indicador propi RSUJI-15

23 Aposta per la construcció europea Indicador propi RSUJI-16
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ESTUDIANTAT
I DOCÈNCIA
GRI: 102-7

Nombre d’estudiantat 
curs 2016/17

Oferta d’estudis Beques Servei d’Esports

14.424 alumnes
31 graus i 

46 màsters i 
postgraus

4.970.682 € 95.000 m2

Biblioteca Internacionalització Universitat
per a Majors

Satisfacció

916.528 entrades 432 eixents /303 
entrants

2.737 estudiantat 
sènior

91% del 
professorat 

supera el notable
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Enfocament de la 
gestió

La transmissió del coneixement i dels valors mitjançant la docència i la formació de l’estudiantat  són 
funcions principals de la Universitat.

Durant aquest curs s’ha seguit desenvolupant el compromís establert amb l’estudiantat de promoure la 
igualtat d’oportunitats i el progrés en els estudis de la Universitat, reconeixent l’excel·lència en la capacitat, el 
talent i l’esforç. En aquest sentit, s’ha ampliat el nombre de beques per a l’estudiantat i s’han consolidat els 
estudis de Salut amb la graduació de la primera promoció de Medicina. 

Un bon indicador de la satisfacció de l’estudiantat és que en aquest curs  s’han cobert més del 93,2% de les 
places oferides, i s’ha augmentat la participació de l’estudiantat, així com l’increment del nivell de satisfacció 
en els programes d’internalització i de voluntariat i cooperació. Igualment, s’ha incrementat l’ocupabilitat.

Un nou model 
educatiu
RSUJI-8

La Universitat Jaume I compta amb un model educatiu que recull l’estratègia diferenciada de la Universitat 
en l’àmbit educatiu, amb dos pilars fonamentals: d’una banda, una visió global de la vida de l’alumnat i, 
d’una altra, deu principis que són estratègics i fonamentals, amb la potencialitat de dirigir les polítiques 
institucionals que orienten el servei educatiu de la Universitat. En definitiva, l’estratègia posiciona l’UJI com 
una universitat diferenciada i moderna, amb un alt nivell de qualitat, i amb un model educatiu propi, orientat 
pels nostres valors i el nostre compromís amb la societat.

https://www.uji.es/institucional/estrategia/plans/modeleducatiu/

· Informació a l’estudiantat
· Accés i incorporació

· Alumni
· Integració en el món
laboral i social

1 .- Desenvolupament integral de l’estudiantat

2 .- Foment de l’Ética i la responsabilitat social

3 .- Compromís amb el desenvolupament i la cohesió i territorial

4 .- Cultiu de la vocació investigadora

5 .- Impuls de la internacionalització

6 .- Compromís amb la llengua pròpia i amb el mutillingüisme

7 .- Incentivació de l’us de les TIC

8 .- Millora contínua de la qualitat

9 .- Impuls de l’ocupabilitat i de l’esperit emprededor intel·ligent

ETAPA
POST

UNIVERSITÀRIA

ETAPA
DE FORMACIÓ
UNIVERSITÀRIA

ETAPA
PREUNIVERSITÀRIA

10 .- Promoció de la formació al llarg de la vida
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Descripció de 
l’alumnat

En el curs 2016/17 es van formalitzar un nombre total de 14.424 matrícules. D’aquestes, un 82,58% foren 
en estudis de grau, un 10,09% en estudis de màster i un 7,33% en estudis de doctorat. Del total de matricules, 
8.258 van ser de dones i 6.166, d’homes.

1.456
1.057

11.911

Grau

Màster

57,25%42,75%

Homes
Dones

Matrícula
curs 2016-17

Matrícula
per sexe

Total %Total Dones %Dones Homes %Homes

Grau 1.1911 82,58% 6.751 56,68% 5.160 43,32%

Màster 1.456 10,09% 920 63,19% 536 36,81%

Doctorat 1.057 7,33% 587 55,53% 470 44,47%

Pel que fa a la matrícula de nou ingrés,  en el curs 2016/17 es va situar en 3.789 entre estudiantat de grau 
i de màster. En els estudis de grau es van cobrir el 91,06% de les places i en els estudis de màster el 65,61%.

Total Dones %Dones Homes %Homes

Grau 2.791 1.556 55,75% 1.235 44,25%

Màster 998 637 63,83% 361 36,17%

Per procedència, del total d’alumnat matriculat en els estudis de grau, un 64,71% van ser de la província de 
Castelló, mentre que un 35,29% eren de fora de la província.

La inclusió és un dels valors fonamentals que caracteritza l’UJI. Per aquest motiu, la Universitat vetla perquè 
tot l’estudiantat puga accedir en condicions a l’oferta docent, tenint en compte les necessitats educatives 
especials dels membres de la seua comunitat universitària mitjançant el Pla d’Atenció a la Diversitat. 

Un 35,29% de l’estudiantat de grau va ser de fora de la província de 
Castelló.

294 estudiants amb necessitats educatives especials s’han matriculat 
en graus, màsters i doctorat.

“ 

“
Doctorat
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Oferta acadèmica

GRI: 102-7 - ODS 4(4.7)

Graus
La Universitat Jaume I va finalitzar en el curs acadèmic 2016/17 el procés d’implantació de títols de grau 

segons el Reial Decret 1393/2007, de 29 d’octubre, pel qual s’estableix l’ordenació dels ensenyaments 
universitaris oficials, amb la posada en marxa del sisè curs de Medicina. Els 31 graus ofertis per la Universitat 
Jaume I han implantat ja tots els seus cursos. Durant aquest any acadèmic s’ha coordinat el procés de 
renovació de l’acreditació de nou títols, els quals han obtingut l’informe favorable de l’Agència Valenciana 
d’Avaluació i Prospectiva.

FACULTAT DE CIÈNCIES JURÍDIQUES I 
ECONÒMIQUES

ESCOLA SUPERIOR DE TECNOLOGIA I 
CIÈNCIES EXPERIMENTALS

· Administració d’Empreses
· Criminologia i Seguretat
· Dret  
· Economia
· Finances i Comptabilitat
· Gestió i Administració Pública
· Relacions Laborals i Recursos Humans
· Turisme

· Arquitectura Tècnica
· Disseny i Desenvolupament de Videojocs
· Enginyeria Agroalimentària i del Medi Rural
· Enginyeria Elèctrica
· Enginyeria en Disseny Industrial i
Desenvolupament de Productes
· Enginyeria en Tecnologies Industrials
· Enginyeria Informàtica
· Enginyeria Mecànica
· Enginyeria Química
· Matemàtica Computacional
· Química

FACULTAT DE CIÈNCIES HUMANES I SO-
CIALS FACULTAT DE CIÈNCIES DE LA SALUT

· Comunicació Audiovisual
· Estudis Anglesos
· Història i Patrimoni
· Humanitats: Estudis Interculturals
· Mestre o Mestra d’Educació Infantil
· Mestre o Mestra d’Educació Primària
· Periodisme
· Publicitat i Relacions Públiques
· Traducció i interpretació

· Infermeria
· Medicina
· Psicologia

Segones titulacions
Els programes individualitzats de segona titulació són aquells en els quals l’estudiantat d’una primera 

titulació oficial de la Universitat Jaume I cursa matèries especifiques d’una segona titulació oficial, dins del 
mateix àmbit, a fi d’obtenir el títol en cadascun d’aquests estudis. Aquests programes permeten optar a 
obtindre una segon titulació de la mateixa àrea de coneixement amb la realització d’un curs acadèmic més.

SEGONES TITULACIONS UJI

· Història i Patrimoni i Humanitats
· Comunicació Audiovisual, Periodisme i Publicitat
· ADE, FiCO i ECO
·  Informàtica i Matemàtica Computacional
· Tecnologies Industrials, Eng. Mecànica i Eng. Elèctrica

 Màsters
Durant el curs 2016/17, la Universitat Jaume I va oferir un total de 46 màsters, quatre d’ells amb atribucions 

professionals. El nombre de crèdits impartits en màsters oficials va ser de 3.949. D’aquests crèdits, 969 van 
estar impartits per professorat extern a la Universitat Jaume I.  

FACULTAT DE CIÈNCIES JURÍDIQUES I 
ECONÒMIQUES FACULTAT DE CIÈNCIES HUMANES I SOCIALS

· Advocacia
· Economics
· Cooperació al Desenvolupament
· Gestió de la Qualitat
· Gestió Financera i Comptabilitat Avançada
· Igualtat i Gènere en l’Àmbit Públic i Privat
· Management
· Màrqueting i Investigació de Mercats
· Sistema de Justícia Penal
· Sostenibilitat i Responsabilitat Social
Corporativa

· Comunicació Intercultural i Ensenyament de 
Llengües 
(CIEL)
· Didàctica de la Música
· Ensenyament i Adquisició de la Llengua Anglesa en 
Contextos Multilingües (MELACOM)
· Ensenyament i Adquisició de la Llengua Anglesa en 
Contextos Multilingües (MELACOM) (A distància)
· Estudis Internacionals de Pau, Conflictes i 
Desenvolupament
· Ètica i Democràcia
· Història de l’Art i Cultura Visual
· Història i Identitats en  el Mediterrani Occidental 
(segles VX-XIX)
· Investigació Aplicada en Estudis Feministes, de 
Gènere i Ciutadania
· Investigació en Traducció i Interpretació
· Llengua Anglesa per al Comerç Internacional (ELIT)
· Noves Tendències i Processos d’Innovació en 
Comunicació
· Professor/a d’Educació Secundària Obligatòria 
i Batxillerat, Formació Professional i Ensenyaments 
d’Idiomes
· Psicopedagogia
·Traducció Medicosanitària

https://www.uji.es/estudis/

Durant el curs 2016/17 s’han 
realitzat 2.544 dipòsits de títols, 
dels quals 1.747 títols eren de 
grau, 691 de màster universitari 
i 106 de doctorat.

“ 
“
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Estudis propis

L’UJI completa la seua oferta docent amb un ampli catàleg d’estudis propis que li permet oferir una formació 
especialitzada i de qualitat en diferents àmbits. En concret, durant el curs 2016/17 es van impartir 30 estudis 
de postgrau amb 1.290 crèdits ECTS i un total de 355 alumnes entre màsters, cursos d’especialització i 
cursos d’expert/experta. 

Estudis de postgrau Alumnat Crédits ECTS

Màster propis 15 210 915

Cursos d’especialització 6 79 189

Cursos d’expert/experta 9 66 186

TOTALS 30 355 1.290

Altres ensenyaments
universitaris

Cursos de formació continuada
En el curs 2016/17 es van realitzar 71 cursos de formació continuada amb l’assistència de 1.381 alumnes. 

Els estudis de formació continuada estan oberts a totes les persones interessades a actualitzar o adquirir 
coneixements, sense necessitat que tinguen titulació, i als professionals directament relacionats amb 
l’especialitat de l’estudi.

Universitat per a Majors
La Universitat Jaume I va iniciar el seu programa educatiu Universitat per a Majors en 1998, que ja es 

troba en l’actualitat plenament consolidat, però amb permanent esperit de millora, avanç i adaptació. Amb 
la finalització del curs 2016/17 han sigut 2.737 estudiants diferents els que han participat en els 19 cursos 
acadèmics, els quals han afavorit així un envelliment actiu i han col•laborat en la construcció d’una societat 
del coneixement per a totes les edats. Un total de 962 estudiants s’han matriculat durant el curs 2016/17 
(260 en el graduat sènior, 412 en els postgraus i 291 a les seus). 

Cursos d’estiu
L’UJI va oferir una vegada més una sèrie de cursos segons una oferta apta per a satisfer, d’una banda, la 

demanda de la seua comunitat universitària i, d’una altra, la de la societat pròxima a la institució. En l’edició 
de 2017 es van matricular 186 persones. Cal destacar de nou la diversitat temàtica i el caràcter itinerant de 
territori que van tindre els cursos d’estiu, amb cursos a Vila-real, Sant Mateu, Morella, Vilafamés, Fanzara i 
visita tècnica a València.

Cursos de llengües
L’Àrea de Formació del Serveis de Llengües i Terminologia ofereix un programa de formació en català, 

en català i espanyol com a llengües estrangeres i també en alemany, anglès, francès i italià als membres 
de la comunitat universitària;  els cursos d’idiomes també estan oberts a la societat amb l’únic requisit de 
ser major de 18 anys.  L’oferta es basa en diverses modalitats d’aprenentatge: formació presencial, virtual i 
autoaprenentatge. Durant el curs 2016/2017 s’han impartit un total de 76 cursos d’idiomes, els quals han 
comportat la formació de 1.412 persones (220 PDI, 99 PAS, 913 EST, 132 membres de SAUJI i 48 persones 
externes), dels quals 847 (el 59,99%) han obtingut el corresponent certificat d’acreditació. Per llengües, s’han 
fet 18 cursos d’espanyol com a llengua estrangera, 29 cursos d’anglès, 14 de català, 5 de francès, 3 d’italià i 5 
d’alemany i 2 cursos de català per a estrangers. A més, des del Centre d’Autoaprenentatge de Llengües es va 
donar assessorament a 3.209 usuaris. 

http://www.uji.es/serveis/ode/propis/

Una aposta continuada per la innovació i millora docent

Per cinquè any consecutiu es va incrementar en el curs 2016/17 el nombre de grups i seminaris 
permanents d’innovació educativa en actiu (un 9% respecte al curs anterior), amb 116 equips que 
van aglutinar 777 membres del professorat, xifra que representa més de la meitat de la plantilla 
docent de l’UJI. Pel que fa a la formació del PDI al servei de la innovació docent i la millora educativa, 
des de la Unitat de Suport Educatiu s’han format 555 membres del personal docent i investigador 
(PDI), i s’han organitzat diverses jornades d’intercanvi i debat en innovació educativa. 

Els MOOC amplien l’oferta docent en obert 

Durant el curs 2016/17, el Centre d’Educació i Noves Tecnologies ha donat suport tècnic i 
pedagògic a set nous MOOC de la Universitat Jaume I, cursos en línia oberts i massius oferits a 
estudiantat de tot el món sense cap cost i sense límit d’inscripcions. Aquests cursos han arribat 
en total a 4.279 estudiants, un 21% dels quals hi participaven des de fora d’Espanya. Un 73% no 
havien estat anteriorment alumnes oficials de l’UJI. 
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Beques i ajudes
RSUJI-1 - ODS: 4(4.3, 4.5 i 4.B)/8(8.5)/10(10.2 i 10.3)

El valor de la inclusió recollit en el Codi Ètic de 
l’UJI destaca el compromís de la Universitat amb 
la no-discriminació econòmica com a marc de 
justícia, tenint com a horitzó d’actuació la igualtat, el 
pluralisme i la participació. Amb aquest objectiu, les 
normes de conducta recullen mesures específiques 
per a garantir la inclusió, de les quals formen part 
les polítiques de beques. 

En total en el curs 2016/17 es van concedir 
4.970.682 euros en beques i ajudes per a 
l’estudiantat de l’UJI, mitjançant un total de 4.854 
beques. La principal aportació va ser la corresponent 
al Ministeri d’Educació, Cultura i Esport, seguida de 
les diferents modalitats prevenients de la Generalitat 
Valenciana. L’UJI va fer també un important esforç 
per afavorir l’accés a la formació, destinant 80.000 
euros a ajudes i 42.300 a beques de menjador. 

D’altra banda, el total de fons invertits en ajudes per a programes d’intercanvi va ser de 782.186 euros, 
destinats en la seua majoria als programes Erasmus.

L’UJI ha fet un esforç significatiu per a mantindre ajudes per a participar en el programa de mobilitat 
nacional d’estudiants universitaris anomenat Sistema d’Intercanvi entre Centres Universitaris d’Espanya 
(SICUE), després que el Ministeri d’Educació eliminara en 2013 la convocatòria de beques Sèneca, ajudes 
que s’havien creat específicament per a dotar de finançament aquest programa. Atès l’escàs finançament del 
programa SICUE, l’UJI va mantenir el seu compromís de dotar-lo pressupostàriament amb la convocatòria de 
les Ajudes UJI- SICUE per a estades llargues. La convocatòria per al curs 2015/16 va atorgar 16 beques de 
200 euros mensuals durant nou mesos als estudiants que complien els requisits de no haver obtingut cap 
altra ajuda i haver-se incorporat a una plaça SICUE durant el curs 2015/16 per a una estada de nou mesos.

Mesures per a garantir la inclusió 
(punt 5.1 del Codi Ètic):

Han de promoure davant dels 
poders públics, de les institucions 
privades i en l’àmbit institucional, 
accions i polítiques d’ajudes 
socioeconòmiques per tal de 
garantir la igualtat d’oportunitats 
i d’evitar que cap persona quede 
exclosa de la formació universitària. 

“ 

“

3.968.593,39€

462.000€
15.953,32€

80.000€
42.300€

401.836,12€

MECD. General

GVA. Finaltzació estudis
GVA. Beca Salari
GVA. Taxes acadèmiques

UJI. Menjador
UJI. Ajudes

45.000€
25.200€

100.000€

Erasmus

Amèrica del Nord
Àsia i Oceania
Amèrica Llatina

611.986€

Beques 
MECD- 

Convocatòria 
General

Beques GVA - 
Convocatòria 

Taxes 
Acadèmique

Beques GVA - 
Convocatòria 

Salari

Beques GVA - 
Convocatòria 
No abandó- 
Finalització

Beques 
PRÒPIES UJI: 
Convocatòria 

d’ajudes

Beques 
PRÒPIES UJI. 
Convocatòria 
de menjador

Beques sol•licitades 6459 1035 1489 12 397 599

Beques concedides 3980 388 101 25 160 200

Import total de l’ajuda 3.968.593,39€ 401.836,12€ 462.000€ 15.953,32€ 80.000€ 42.300€
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Serveis i suport
a l’estudiantat
RSUJI-1 - GRI: 102-2

Unitat de Suport Educatiu

La Universitat  Jaume I busca oferir a l’estudiantat i al professorat una resposta personalitzada i eficient davant 
les seus necessitats vinculades a la docència a través de la Unitat de Suport Educatiu (USE), estructurada en 
quatre àrees amb funcions específiques.

· Unitat d’Orientació Preuniversitària: és l’àrea encarregada d’oferir accions d’orientació per a afavorir la 
transició a la universitat del futur estudiantat i per a fomentar la coordinació amb els orientadors i orientadores 
dels centres educatius. 

· Unitat d’Orientació Universitària: és l’àrea encarregada de facilitar l’adaptació a l’UJI i assessorar 
l’estudiantat en la seua etapa universitària, així com d’oferir-li recursos per a millorar i fer créixer les seues 
potencialitats.

· Unitat de Diversitat i Discapacitat: inclou el Programa d’Atenció a la Diversitat, que té com a objectiu les 
accions de suport a les persones amb diversitat funcional des de la perspectiva universitària, i el Programa 
de Visites a l’UJI, que té com a finalitat mostrar l’UJI a entitats externes. 

· Unitat de Formació i Innovació Educativa (UFIE): és l’àrea encarregada d’oferir accions i programes de 
suport al professorat de l’UJI per a millorar i innovar la docència i les seues pròpies competències docents. 

ACTIVITATS D’ORIENTACIÓ PREUNIVERSITÀRIES

Nom de l’activitat Nombre de participants

Jornades de Portes Obertes Centres educatius: 58 
Estudiantat de batxillerat i cicles formatius de grau 
superior: 2.780

UJI Orienta:
xarrades als centres educatius

63 xarrades
Estudiantat assistent: 3.374

Olimpíades Acadèmiques 590 participants

Practica a l’UJI 1.979 estudiants 
d’ESO, de primer i segon de batxillerat i/o últims cursos 
de cicles formatius de grau superior (GFGS)

Jornades d’Orientació 138 orientadors/es

Programa Actua: Jornada d’Acollida 1.650 estudiants nouvinguts

Jornada de Portes Obertes en família a l’UJI 216 famílies i un total de 470 assistents procedents 
de 9 províncies: Castelló, València, Alacant, Tarragona, 
Lleida, Terol, Càceres, Illes Balears i Las Palmas.

Campus Científics d’Estiu 2017 120 participants

Xarrades Matricula’t amb èxit 870 participants

ACTIVITATS  D’ORIENTACIÓ UNIVERSITÀRIA

Nom de l’activitat Nombre de participants

Programa Estudia i Investiga a l’UJI Estudiantat: 117
Grups de recerca: 67

Programa Sóc Olímpic 11 participants

Orientació personalitzada 30 participants

Programa Acció Tutorial Universitari (PATU) Professorat tutor: 42
Estudiantat tutor: 192
Estudiantat tutoritzat: 991

http://www.uji.es/serveis/ode/propis/
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Pla d’Atenció a la Diversitat 

ODS: 4(4.3 i 4.5)/8(8.5)

L’aposta de l’UJI per la inclusió té el seu reflex en el Pla d’Atenció a la Diversitat, que pretén donar suport 
acadèmic als membres de la comunitat universitària que presenten algun tipus de necessitat educativa 
específica  i/o discapacitat. Paral•lelament treballa l’accessibilitat des de diferents perspectives: comunicació, 
formació i sensibilització, gestió de productes de suport, d’espais específics, supressió de barreres físiques 
en el campus, etc.

DOCÈNCIA PER A PERSONES AMB NECESSITATS EDUCATIVES ESPECIALS

Estudiantat

Nombre d’estudiantat matriculat en graus, màsters i doctorat 294

Nombre d’estudiantat que ha finalitzat els estudis a l’UJI 47

Nombre d’estudiantat que es presenta a proves d’accés a la universitat 56

Nombre total d’estudiantat amb què ha treball la Unitat de Suport Educatiu 397

Professorat

Professorat UJI que atén estudiantat amb necessitats educatives especials 1352

Professorat amb discapacitat UJI amb què ha treballat l’USE 9

En l’àmbit global d’universitat, es realitzen accions de sensibilització i formació mitjançant el Projecte 
INCLOU, que té com objectiu treballar perquè la comunitat universitària i la societat és sensibilitzen amb les 
necessitats específiques de les persones amb diversitat funcional o necessitats educatives especials a traves 
d’accions de sensibilització i la col•laboració amb altres entitats educatives i associacions específiques del 
món de la diversitat. Han participat en aquest programa un total de 303 persones, i s’ha valorat amb una 
mitjana de 4,32 sobre 5.

Infocampus

INFOCAMPUS

InfoCampus és l’oficina d’informació, assistència i 
Registre de la Universitat Jaume I, on s’ofereix 
atenció personalitzada de forma presencial, 
telefònica i telemàtica. 

· 74.388 sol•licituds d’informació ateses: 
· 34.999 en persona
· 28.225 per telèfon
· 9.650 per correu electrònic
· 1.514 per la bústia institucional

Servei d’Esports 

La Universitat Jaume I disposa de 95.000 m2 d’infraestructures esportives que inclouen pavelló poliesportiu, 
zona de raquetes, piscina coberta, pista d’atletisme i camps a l’aire lliure, circuit de camp a través, etc. Són 
unes instal·lacions capdavanteres en l’àmbit universitari que permeten al Servei d’Esports de l’UJI oferir 
activitats físiques i esportives amb una clara orientació a la salut, la formació i la competició en l’entorn 
universitari, per a afavorir el desenvolupament integral de les persones i aconseguir la màxima satisfacció de 
la comunitat universitària i de la societat que l’envolta. La qualitat de les activitats oferides pel Servei d’Esports 
s’acredita per models de gestió ISO9001:2008 i cartes de serveis que demostren la seua transparència i 
compromís social. 

https://www.uji.es/serveis/se/
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El Servei d’Esports ha aconseguit que 7.331 persones pugen fer esport a la Universitat durant el curs 
2016/17, fet que es tradueix en 16.522 inscripcions, la qual cosa implica que cada persona inscrita fa una 
mitjana de quasi tres activitats esportives. Pertanyen majoritàriament al col·lectiu de l’estudiantat, seguit 
de membres de la Societat d’Amics i Antics Alumnes de l’UJI (SAUJI). Les enquestes mostren un grau de 
satisfacció molt elevat dels usuaris i usuàries amb el Servei, amb una mitjana ponderada de 4,49 sobre 5.

FORMACIÓ I DIFUSIÓ INSTAL·LACIONS

· III Congres Internacional sobre Curses de 
Muntanya.
· 25 cursos i tallers amb un total de 400 
inscripcions.
· 4 col·laboracions amb institucions i 
orgacitzacions.
· Inauguració del Circuit d’orientació permanent
· 40.000 entrades en el web
· 1.800 amics en xarxes socials

· 186.024 accessos per torn a les instal·lacions
· 680 accesos diaris Prèstec de bicicletes
· 15 visites a les instal·lacions
· Pla d’optimització amb 750 notificacions de 
manteniment

COMPETICIONS

· 4 Medalles obtingudes en campionats universitaris d’Espanya.
· Beques Villareal Club de Fútbol-UJI ha repartit 30.000€ entre estudiantat.
· Cursa VI Memorial Enrique Beltrán amb més de 1.200 estudiants de 14 instituts de secundària.
· Organitssació de 4 campionats autònomics d’esport universitari.
· Consolidació del 5 Km-UJI benèfics.
· Torneig de fútbol 7 intercentres.
· Renovació de 2 convenis de col·laboració. 

Les 7.331 persones inscrites a activitats esportives fan 
una mitjana de tres activitats esportives i valoren el Servei 
d’Esports amb un 4,49 sobre 5.

“ 
“

11,8%

7,1% 4,9%

3,3%

1,0%

1,6%

66,1%

PDI
PAS

Personal d’empreses

SAUJI

Familiars de primer grau

Personal d’entitats

Estudiantat
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Biblioteca

RSUJI-16

La Biblioteca és un centre de recursos per a l’aprenentatge, la docència i la recerca i les activitats 
relacionades amb el funcionament i la gestió de la Universitat en el seu conjunt.

La Biblioteca de la Universitat, única per 
a tot el campus, es troba distribuïda en dos 
edificis bessons comunicats per un passadís 
central. Amb una superfície de 14.000 m2 
distribuïts en set plantes, disposa de més de 
2.000 llocs de lectura, 100 cabines d’estudi i 
quasi 600.000 volums.

La Biblioteca té com a missió facilitar 
l’accés i la difusió dels recursos d’informació 
i col·laborar en els processos de creació del coneixement a fi de contribuir a la consecució dels objectius de 
la Universitat i portar a terme les activitats que això implica de forma sostenible i socialment responsable. 

Per a complir el seu compromís, la biblioteca es localitza en un únic edifici que compta amb diferents 
espais i equips adaptats a distintes modalitats d’estudi i investigació, com ara treball individual, cabines 
per a grups, reproductors d’informació en diferents suports, equips informàtics, etc., amb un ampli horari 
durant tot l’any. La biblioteca disposa d’una col•lecció bibliogràfica adequada a les distintes disciplines que 
s’imparteixen a la Universitat i proporciona accés a aquesta per mitjà del préstec i la consulta en sala i en 
xarxa. 

També ofereix accés als documents 
de la Unió Europea a través del Centre de 
Documentació Europea i a la documentació 
generada per la mateixa Universitat disponible 
en l’Arxiu General, d’acord amb les condicions 
estipulades en la seua normativa.

El Centre de Documentación Europea (CDE) 
de la Universitat Jaume I forma part de la xarxa 
Europe Direct de la Unió Europea. La seua 
funció és proporcionar un accés fàcil i ràpid a 
la documentació comunitària, tant la comunitat 
universitària com a la societat en general. 
Està ubicat a la segona planta de l’edifici de la 
Biblioteca

En el curs 2016/17 la Biblioteca va incorporar diferents millores entre les quals destaquen:

· Incorporació d’una nova secció sobre bibliografia recomanada dels professors adreçada a l’estudiantat a 
través del catàleg automatitzat de la biblioteca. 
· Augment de la visibilitat del repositori institucional, amb més d’un milió de visites.
· Major disponibilitat de llibres i revistes electròniques.
· Organització del XV Workshop REBIUN (Red de Bibliotecas Universitarias Españolas).

DADES GENERALS DE LA BIBLIOTECA. Curs 2016/17

Entrades en la biblioteca: 916.528
Catàleg: registres bibliogràfics: 396.226
Catàleg: registres d’exemplar: 612.172
Documents introduïts al repositori: 5.623
Adquisicions de llibres en paper: 9.050
Revistes en paper en curs: 837
Llibres electrònics: 119.366
Revistes electròniques en curs: 82.032
Bases de dades amb subscripció: 68
Préstec de llibres i material audiovisual: 135.153
Préstec interbibliotecari: 3.115
Telepréstecs: 3.029
Nombre de visites al repositori: 1.011.254
Activitats de formació sobre recursos bibliogràfics: 156

La satisfacció dels usuaris de la 
Biblioteca durant el curs 2016/17 
ha sigut del 4,4 sobre 5.

“ 
“

http://www.uji.es/serveis/cd/
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Estades en 
pràctiques
RSUJI-7

Des del naixement de la Universitat s’han impulsat les estades en pràctiques de la totalitat de l’estudiantat 
en el marc d’una filosofia de qualitat i amb estreta vinculació amb l’entorn socioeconòmic amb l’objectiu 
d’assimilar per part de l’estudiantat la realitat institucional, empresarial i laboral en l’àmbit de les seues 
futures i respectives professions.

Durant el curs 2016/17, s’han matriculat de 
practiques acadèmiques un total de 3.680 persones. 
D’aquestes, 2.928 han sigut en estudis de grau i 752 
en estudis de màster. El nombre total de convenis 
en vigor va ser de 4.583 entre entitats publiques 
i privades. D’aquests, 378 van ser convenis nous, 
xifra que suposa un increment del 6,5% respecte al 
curs anterior. A més, l’OIPEP ha incorporat quatre 
convocatòries de pràctiques externes (In2rural; MAEC; 
Conselleria d’Habitatge i Conselleria d’Agricultura, a 
més de continuar convocant les Beques Santander-
CRUE-CEPYME).

En total, 69 estudiants han gaudit d’una estada en pràctiques en entitats a 
l’estranger. Destaca l’estudiantat que ha participat en el programa Erasmus+ 
Pràctiques (45), que ha suposat un increment d’un 15% respecte del curs passat, els 
5 de Pràctiques Solidàries a Països Empobrits i els 4 de l’University Junior International 
Enterpreneurs (UJIE).

Des de la creació de l’UJI, el 
100% de l’estudiantat realitza 
estades en pràctiques com a part 
de la seua formació integral.

“ 

RECONEIXIMENT A EMPRESES EN PRÀCTIQUES 

En el marc de les activitats commemoratives del 25 aniversari de l’UJI, es va celebrar el IV acte de 
reconeixement als cooperadors en practiques, que va comptar amb més de 300 representants de 
diferents empreses i entitats cooperadores. Amb aquest acte, celebrat al Paranimf, l’UJI va voler 
agrair a totes les entitats cooperadores en pràctiques el suport actiu que presten a la Universitat 
col•laborant en la formació de l’estudiantat universitari i reconèixer la tasca que, any rere any, 
realitzen tots els professionals de les institucions i empreses que acullen i supervisen l’estudiantat 
en pràctiques.

4.583
Convenis educatius en vigor.

3.680
Participants en pràctiques externes de grau i màster.

69
Participants en pràctiques internacionals.
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Pràctiques extracurriculars de la 
FUE

La Fundació Universitat-Empresa gestiona el Programa de Pràctiques Externes Extracurriculars destinat 
a alumnat dels últims cursos i estudiantat de postgraus. En el curs 2016/17 la Fundació va gestionar 938 
estades i es van signar 152 nous convenis amb diferents entitats, amb els quals continuen vigents 1.947 
convenis de cooperació educativa amb empreses. Els qüestionaris de valoració reflecteixen una visió molt 
favorable d’aquest programa.

Ocupabilitat
RSUJI-10 - ODS 4(4.4)

Que la universitat és una finestra d’oportunitats per a les persones que cursen un títol universitari és una 
realitat: més oportunitats i més possibilitats de trobar una ocupació. Les dades d’ocupació demostren que 
l’atur en els joves és inferior en el cas d’aquells que tenen estudis universitaris: un 18%, front a un 9,7% ; i 
encara més baix en aquell estudiantat amb el grau màxim de doctorat. No sols es tracta de tenir més accés 
al mercat laboral, també que el treball aconseguit siga de major qualificació i remuneració. La universitat 
exerceix d’ascensor social.

L’Oficina d’Inserció Professional i Estades en Pràctiques de l’UJI és l’encarregada de les accions dirigides 
al foment de l’ocupabilitat que faciliten la inserció professional de l’estudiantat i dels titulats i titulades, 
mitjançant la cooperació amb altres institucions i empreses: gestió de pràctiques en empresa, jornades i 
fires d’ocupació, programes d’inserció laboral i mobilitat internacional i seguiment de les trajectòries laborals 
dels titulats i titulades a través de l’Observatori Ocupacional.

Un total de 1.462 estudiants i titulats i titulades s’han beneficiat en el curs 2016/17 d’accions de foment de 
l’ocupabilitat. En concret, 639 persones s’han format en el marc dels 28 tallers de formació per a l’ocupació, 
de 117 titulacions diferents, 13 d’aquestes dins del marc de la programació formativa amb el #SuperDimarts 
per l’Ocupació, tallers curts i molt focalitzats a la formació en destreses per a les noves tendències de 
recerca d’ocupació que es realitzen el primer dimarts de cada mes. A més, 147 persones han participat en el 
programa d’orientació professional individualitzada i 268 persones van participar en les nou presentacions 
programades del Programa Ocuparty.

Més informació: http://www.uji.es/serveis/oipep/

TAXA D’OCUPACIÓ

Estudis
A l’any de concloure la titulació 

(estudis finalitzats en el  curs 
2014/15)

Als tres anys de concloure la 
titulació (estudis finalitzats en 

el curs 2012/13)

Grau 56,25% 81,25%

Màster 68,75 % 79,83%

147
Participants en orientació professional.

43
Accions de formació per a l’ocupació.

1.462
Participants en formació per a l’ocupació.



Memòria Responsabilitat Social Universitaria UJI Curs 2016/2017 7170

En el curs 2016/17 s’ha consolidat l’Agència de Col•locació, que ha elevat a 246 el nombre total d’empreses 
registrades, 58 més que l’any anterior. Després de l’autorització del 23 d’abril de 2013 del SERVEF, l’Agencia 
de Col•locació de l’UJI ja porta quatre anys en funcionament, amb resultats molt satisfactoris. La memòria es 
realitza anualment amb resultats de l’any natural, en aquest cas de 2016.

El total d’ofertes i llocs de treball oferits com a resultat de l’activitat d’intermediació de l’Agència són: 169 
ofertes —71 més que l’any anterior— i 241 llocs de treball —111 més que l’any anterior—.  Així, s’ha produït 
un increment de pràcticament el doble d’ofertes i llocs de treball.

El nombre de noves persones inscrites en 2016 es de 2.069, dels quals 1.274 són dones i 783 són homes. 
De les 884 persones amb vinculació d’estudis a l’UJI, 508 usuaris dels inscrits i actius en l’Agència durant el 
2016 són estudiants i 376 són titulats. La resta no tenen vinculació amb l’UJI. El nombre d’usuaris actius en 
l’Agència és de 3.041.

Emprenedoria

Les accions d’impuls a l’emprenedoria de 
la Universitat Jaume I compten amb el suport 
de la Càtedra INCREA d’Innovació, Creativitat i 
Aprenentatge, que té com a missió impulsar, tant 
en la comunitat universitària com en la societat 
castellonenca, el desenvolupament d’accions 
que fomenten la creativitat, la innovació i la 
creació d’empreses. 

ACTIVITATS D’EMPRENEDORIA DE LA CÀTEDRA INCREA EN EL CURS 2016/17

Activitat Nombre de participants Nombre d’iniciatives
emprenedores

Programa Yuzz –UJI 27 20

Programa 5UCV Mentoring 6 5

Programa University Junior 
International Entrepreneurs- Curs 
Emprenedoria Internacional

10 10

Concurs 5UCV Startup 28 12 (9 en la categoria startup júnior i 
3 en la startup)PREOCUPA’T

llista de distribució sobre informació d’ocupació 

La llista de distribució Preocupa’t, creada a finals de 2006, comptava a finals del curs 2016/17 
amb 1.990 persones subscrites en total (xifra que suposa un increment d’un 9,94% respecte del 
curs passat), i un volum de 119 missatges enviats, davant els 107 de l’any anterior. Aquesta llista 
continua augmentant en nombre de membres. Encara que l’Agència de Col•locació funcione al 
100%, l’UJI ha apostat per mantindre aquest grup, ja que li permet enviar informació sobre activitats 
pròpies de la Universitat (beques, ofertes d’ocupació d’empreses internacionals i activitats de 
formació) i també gestionades per altres institucions alienes a l’UJI.
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Mobilitat nacional i internacional

RSUJI-5

La internacionalització és un dels trets fonamentals del caràcter de l’UJI. 

Des dels seus inicis, l’UJI ha fomentat els intercanvis internacionals, primerament amb Europa amb el 
programa Erasmus per a estudiantat, i després també per a fer pràctiques. En el curs 2016/17 s’ha comptat 
amb 432 convenis del programa Erasmus+  Suïssa, 10 convenis amb Amèrica del Nord, 11 amb Àsia, 1 
conveni amb Austràlia, 18 convenis amb Amèrica del Sud i 273 convenis SICUE amb universitats nacionals. A 
més, 69 persones han participat en pràctiques internacionals.

Programes d’intercanvi d’estudis

La Universitat Jaume I, conscient de la importància de la internacionalització a través de la mobilitat, ofereix 
als seus estudiants diferents programes d’intercanvi gràcies a la signatura de convenis amb universitats 
d’altres països. Un programa d’intercanvi consisteix en la realització d’un semestre o un any d’estudis en una 
universitat estrangera amb la qual l’UJI tinga signat un acord bilateral, amb reconeixement de crèdits garantit

Programes: 
 · Erasmus+. 
 · Erasmus+ Màster. 
 · Programa d’ajudes de l’UJI per a Amèrica Llatina. 
 · Programa SICUE. 

El nombre total de participants en pràctiques internacionals 
durant el curs 2016/17 ha sigut de 69 persones.“ 

“

PARTICIPANTS EN ELS PROGRAMES D’INTERCANVI

Erasmus
Erasmus 

doble 
titulació

Estats 
Units

Àsia i 
Oceania

Erasmus
Màster SICUE IBERIN-

SA
Amèrica 
Llatina TOTAL

Variació 
curs 

anterior

179 24 15 11 2 89 2 23 345 7%

Estudiantat d’intercanvi entrant

El nombre d’estudiantat entrant continua augmentant. El total de l’alumnat entrant per al curs 2016/17 
ha sigut de 293 persones. Hi ha hagut 198 estudiants entrants provinents d’universitats europees dins 
del programa Erasmus+, dos d’ells per a cursar doble títol. Del programa amb Estats Units han arribat 8 
estudiants. Del programa amb Àsia i Oceania han arribat 33 estudiants i del  d’Amèrica Llatina, 20. Pel que fa 
als alumnes visitants, han vingut 10 estudiants, 9 més que en el curs 2015/16. 

http://www.uji.es/serveis/oipep/base/programes/pi/
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Voluntariat i aprenentatge i servei

RSUJI-9 - ODS 17(17.6 i 17.7)

Més enllà del Programa UJI-Voluntària, que afavoreix el voluntariat de tota la comunitat universitària, 
incloent-hi l’estudiantat, la Universitat afavoreix també mitjançant altres canals i accions el compromís del 
seu alumnat amb el voluntariat i la transformació social. 

Aprenentatge servei

En el curs 2016/17 professorat de l’UJI va treballar des de les àrees d’enginyeria en projectes vinculats amb 
el disseny i fabricació de prototips de cascos Boccia per a malalts de paràlisi cerebral, la creació d’instruments 
musicals adaptats a persones amb discapacitat, la generació d’energies renovables per al desenvolupament 
rural, l’adaptació de màquines de cosir per a dones amb discapacitat motora a Senegal i la millora del 
reg a Etiòpia, entre altres. També s’han desenvolupat diferents projectes des de l’àrea d’educació i de 
psicopedagogia, com ara accions en barris perifèrics o amb col•lectius de xiquets i xiquetes amb discapacitat. 

Voluntariat lingüístic

El Voluntariat Lingüístic és un programa del Servei de Llengües i Terminologia i de l’Oficina de Cooperació 
al Desenvolupament i Solidaritat per a coordinar l’estudiantat amb consciència i compromís lingüístic, oferir-
li formació i engrescar-lo en activitats de promoció de la nostra llengua i de contacte amb altres llengües. 
Entre les activitats que organitza destaquen el Curs 
de Formació del Voluntariat Lingüístic, el programa 
de parelles lingüístiques, la Trobada del Voluntariat 
Lingüístic, les Jornades Sociolingüístiques i Culturals 
Universitàries i la xarrada “A l’UJI, per què no en 
valencià?”.

Pisos solidaris

L’Ajuntament de Castelló, l’Entitat d’Infraestructures de la Generalitat i la Universitat Jaume I impulsen la 
iniciativa Pisos Solidaris, orientada a dinamitzar el teixit social i col•laborar en els programes propis del barri 
de Sant Llorenç, alhora que proporciona allotjament a l’estudiantat de la Universitat Jaume I.

En aquesta divuitena edició un total de 14 estudiants de diferents especialitats i nacionalitats han participat 
en aquest programa desenvolupant activitats educatives i/o de caràcter voluntari, dirigides a la comunitat de 
veïns.

Pràctiques solidàries
en països empobrits 

La realització de pràctiques solidàries en països empobrits està dirigida a desenvolupar competències 
professionals, a millorar la comprensió de l’entorn econòmic i social dels països empobrits i a adquirir aptituds 
específiques per a la cooperació al desenvolupament.  Poden optar a aquesta convocatòria l’estudiantat del 
màster universitari en Estudis de Pau, Conflictes i Desenvolupament; del grau en Psicologia; dels graus de 
Mestre o Mestra d’Educació Primària i dels graus Mestre o Mestra d’Educació Infantil. Els països destinataris 
en el curs 2016/17 eren Nicaragua, Argentina i República Dominicana i han comptat amb la participació de 
cinc estudiants.

 

El Voluntariat Lingüístic de l’UJI 
ha comptat en el curs 2016/17 
amb 31 voluntaris i voluntàries.

“ 
“
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Universitat per a Majors

RSUJI-4 ODS 5(5.B)

Des de 1998, la Universitat de Majors de l’UJI aporta a l’objectiu institucional d’oferir 
oportunitats de formació, divulgació científica i creixement adequat, una oferta 
formativa caracteritzada per no discriminar ni per territori ni per edat.

La Universitat pe a Majors és un programa que ofereix a l’alumnat més gran 
una ampliació d’ambients de reflexió, diàleg i formació personal, social i cultural, i 
que afavoreix un envelliment actiu i col•labora en la construcció d’una societat del 
coneixement en totes les edats.

Amb la finalització del curs 2016/17 han sigut 2.737 estudiants diferents els que han 
participant en els 19 cursos acadèmics. Durant aquest curs acadèmic s’han implicat 
en la docència 143 professors i professores. L’oferta docent ha inclòs el Graduat 
Universitari Sènior en Ciències Humanes i Socials i cinc cursos de postgraus. A aquesta 
formació, que s’ofereix al campus del Riu Sec, se suma la que s’imparteix a les Aules 
per a Majors de les seus. A més, en el curs 2016/17 s’han impartit dos cursos en línia 
amb 133 inscrits. Universitat per a Majors

amb caràcter propi

La Universitat per a Majors de l’UJI es distingeix d’altres 
universitats dirigides a la gent gran per una sèrie de trets 
característics i únics entre els quals destaquen:

· La formació en aptituds tecnològiques i lingüístiques, 
a les quals s’han dedicat 1.080 hores en aquest curs. 
S’han realitzat 603 inscripcions en assignatures d’Aptituds 
Tecnològiques i Lingüístiques, per part de 469 persones 
diferents, per tant, el 63% de l’estudiantat s’ha mostrat interessat a aprendre noves tecnologies i idiomes.

· Disposar d’una Biblioteca Virtual Sènior. Aquesta infraestructura, única entre les universitats per a 
majors a Espanya, es va engegar en el curs 2014/15 i s’han visitat més de 29.205 pàgines d’aquesta, la qual 
cosa mostra l’interès per conèixer els treballs de recerca que allotja.

· La participació en projectes Erasmus+ de la Unió Europea como ara: 
 · EHLSSA:  com a Universitat per a Majors pionera en l’adaptació i inclusió digital de les persones majors, 

ha participat en múltiples projectes europeus relacionats amb les TIC. En aquest curs ha participat en el 
projecte EHLSSA, que té com a objectiu avançar en noves propostes de formació en línia per a persones 
adultes. 

 · EPALE:  la Comissió Europea promou la plataforma electrònica EPALE per a la promoció de l’aprenentatge 
de les persones adultes i majors a Europa. La plataforma inclou com exemples de bones pràctiques educatives 
els projectes Biblioteca Virtual Sènior, SenApp (Seniors Learning with Apps), i EHLSSA (Elderly Home Learning 
Service Association) de la Universitat per a Majors de l’UJI. 

Postgrau:
412 estudiants

Aules per a Majors a 
les seus:
291 estudiants

90

102
48

122

50

Desemvolupament humà

Soxietat i Comunicació

Cultura i Patrimoni A

Cultura i Patrimoni C

Cultura i Patrimoni B

125

42

92

32

Seu d’interior

Seu del camp de Morverde

Seu del Nord

Seu dels Ports

La Universitat per a 
Majors de l’UJI va ser 
la primera espanyola 
a comptar amb una 
pàgina web.

“ 
“

http://mayores.uji.es/
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Activitats participatives
 
La formació permanent de la Universitat Jaume I respon a accions de formació formals, no formals i 

informals. Per això, l’oferta contempla també activitats com ara:

· Redacció i edició de la revista Renaiximent.
· Programa radiofònic VOX UJI Sènior que s’emet setmanalment a Vox UJI Ràdio.
· Tallers en contextos que afavoreixen la trobada entre l’estudiantat de diferents àmbits.
· Tallers de senderisme amb eixides programades.
· Taller d’art dramàtic.

La Universitat per a Majors forma part del 
teixit associatiu de les aules per a majors, és 
membre de l’Assemblea Nacional de l’Associació 
Estatal de Programes Universitaris per a Majors 
(AEPUM) i de les aules sènior de la Xarxa Vives i la 
Xarxa de Programes Universitaris per a Majors 
de les universitats públiques valencianes.

Satisfacció de l’estudiantat
i de la docència

RSUJI-11 - ODS: 4(4.C)

Programa Docentia

L’UJI, en la seua cerca de l’excel•lència, es va adherir al programa Docentia l’any 2007 amb l’objectiu 
d’aconseguir un model d’avaluació de l’activitat docent reconegut i certificat, que permet una adaptació 
efectiva als programes europeus d’acreditació dels plans d’estudis i del professorat i que té reconeixement 
per part de les agències universitàries d’avaluació. La implantació a l’UJI del Programa Docentia porta amb si 
l’establiment d’un marc de referència que permet que la Universitat duga a terme processos d’avaluació de 
l’activitat docent que, al seu torn, possibiliten:

· El desenvolupament professional del professorat per a oferir un millor servei a la societat i aconseguir una 
una millora contínua del seu treball. 

· L’enriquiment de la presa de decisions institucionals relacionades amb l’avaluació, que afecta l’àmbit de 
la política i de la gestió dels nostres recursos humans.

Quant als resultats de l’aplicació del model 
Docentia-UJI, certificat per ANECA, i que té 
en compte els resultats de les enquestes 
realitzades per l’estudiant i altres indicadors 
relacionats amb la docència impartida, en el 
curs 2016/17 es va avaluar un total de 1.109 
professors. Un 34% del professorat va ser 
avaluat com a excel•lent, xifra que suposa un 
increment respecte al 29,8% del curs anterior. 
Un 56,9% va obtindre la qualificació de notable i 
un 7% acceptable. La valoració com a insuficient 
s’ha reduït d’un 3,6% a un 2%. Les anàlisis es 
van realitzar també per a cada centre, i per a 
cada tipus de dedicació del professorat, i es van   
recollir totes les dades en la memòria de curs, 
publicada en la pàgina web de l’Oficina de la 
Promoció i Avaluació de al Qualitat.

En aquest curs, l’Associació 
Gregal d’Estudis Històrics de 
Castelló ha distingit la Universitat 
per a Majors de l’UJI amb el Premi 
9 de Març a la Cultura.

“ 
“

http://www.uji.es/serveis/opaq/base/gestio-qualitat/mesurament-resultats/

El 91% del professorat de l’UJI 
supera el notable en l’avaluació 
de l’activitat docent del curs 
2016/17.

“ 
“
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PATICIPACIÓ GLOBAL EN EL PROCÉS D’AVALUACIÓ

Amb 
obligació 

d’avaluació
Avaluat Avaluat amb 

obligació

%
Avaluat amb 

obligació

Professorat 1460 1631 1365 93,5%

Assignatures 1781 1945 1727 97,0%

Parelles professorat-assignatura 3676 4417 3483 94,8%

Aquesta oficina avalua també la satisfacció de l’estudiantat amb diversos aspectes específics de la gestió 
acadèmica entre els quals destaquen com els millor valorats la informació sobre el grau a cursar, la informació 
disponible en el LLEU i el procés d’inscripció. La satisfacció de l’estudiantat millora en tots els aspectes avaluats 
respecte als resultats obtinguts en el curs anterior.

Reptes de futur
GRI: 102-7

Dins del Pla Estratègic i d’acord amb el Model Docent, els reptes per al pròxim curs són, bàsicament:

· Valorar la possibilitat d’implantar altres dobles graus.
· Continuar la revisió de l’oferta de grau i, sobretot, la de màster per tal d’actualitzar-la i que responga millor 

a les necessitats actuals.
· Seguir millorant la gestió i l’oferta dels estudis propis, especialment en àmbits estratègics com ara la salut, 

l’esport, el turisme, etc.
· Donar resposta a les demandes dels diferents sectors socials mitjançant la preparació de cursos a la carta. 
· Avançar en la internacionalització i en l’ús de la llengua pròpia.

La Universitat ha de seguir desenvolupant la consolidació dels estudis de la Facultat de Ciències de la Salut, 
així com la finalització de les obres. De igual forma, cal avançar en la internalització, així com en les polítiques 
d’inclusió. El compromís amb l’entorn i la cooperació amb els desfavorits són valors propis de l’UJI, per la qual 
cosa caldrà continuar fomentant-los. Els Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS) ens permetran 
continuar difonent aquests valors de manera transversal en tots els processos de la Universitat, que queden 
reflectits en aquesta Memòria de Responsabilitat Social Universitària.



PERSONAL
GRI: 102-8 / 404-1

Nombre total de 
personal

Dones/ homes Personal a temps 
complet

Personal a temps 
parcial

2.275
(1.642 PDI
633 PAS)

Dones 50,24%
Homes 49,76% 1.535 persones 741 persones

Hores de formació Centre de salut del 
campus

Conciliació Satisfacció laboral

16.375 5.362 visites
588 xiquets 
i xiquetes en 

l’Escola d’Estiu
3,9 sobre 5
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promoció interna per a l’accés al cos de catedràtics d’universitat i el major nombre de jubilacions a l’UJI, 
han donat lloc a un significatiu augment en el nombre de places de professorat indefinit que s’han pogut 
convocar. Així, hem passat de 6 en 2016 a 21 en 2017 i la previsió és convocar-ne 42 en 2018.

Respecte a la problemàtica del professorat ajudant doctor que esgota el seu contracte, s’han convocat 
al llarg de l’any 2017 un total de 16 places de professorat contractat doctor amb caràcter interí per tal 
de garantir la seua continuïtat. Aquesta convocatòria ha requerit de nou la negociació amb la Conselleria 
d’Educació.

En referència al personal d’administració i serveis (PAS), també ha sigut atesa la sol·licitud d’estendre, 
perquè s’havia creat un greuge comparatiu, la carrera professional horitzontal del PAS als treballadors de les 
universitats públiques. Una reivindicació mantinguda per tots els rectors des de què, l’any 2014, l’anterior 
govern de la Generalitat Valenciana excloguera expressament el PAS de les universitats públiques valencianes 
del decret que l’implantava per als treballadors de la Generalitat. Una carrera que volem continuar implantant 
en 2018 i que esperem que puga implantar-se en el seu complet desenvolupament i que puga estendre’s 
també al PAS en situació d’interinitat, atès que les persones d’aquest col·lectiu no han pogut gaudir de cap 
dret a la promoció.

Enfocament de la 
gestió

La Universitat Jaume I considera que les persones constitueixen el seu principal actiu i representen els 
principals facilitadors per a complir la seua missió, per la qual cosa han d’estar al capdavant de les prioritats 
del seu Pla Estratègic. Tot i considerant que les polítiques que es desenvolupen en aquest eix estan limitades 
per un marc normatiu i econòmic restrictiu, hem continuat amb l’esforç d’aconseguir una distribució equitativa 
de la càrrega de treball, la seua màxima contribució al projecte institucional i les vies per a reconèixer la tasca 
desenvolupada.

Pel que fa al personal docent i investigador (PDI), tot i que l’any 2016 han continuat les limitacions quant a 
estabilització i promoció del professorat derivades de la taxa de reposició establerta en la Llei de pressupostos 
de l’Estat, els canvis en la interpretació del Ministeri d’Hisenda a l’hora de calcular aquesta taxa, la via de 
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Durant l’any 2016 hi ha hagut 820 noves contractacions i 557 baixes corresponents en la majoria al 
professorat associat. Recordem que el professorat a temps parcial correspon al que denominem professorat 
associat, que presenta com a característica bàsica tindre la feina principal fora de l’àmbit docent universitari. 
D’altra banda, el personal docent a temps complet es divideix entre personal permanent i professorat 
ajudant, primera escala en la carrera universitària.

PROFESSORAT AJUDANT NOMBRE

Ajudant/a 33

Professor/a Ajudant/a Doctor/a Tipus I 19

Professor/a Ajudant/a Doctor/a Tipus II 82

Total 134

Al llarg de l’exercici 2016 no hi ha hagut casos de discriminació registrats.

Retribucions
Les retribucions del personal universitari venen determinades per llei, garantint la igualtat entre dones i 

homes.. Les despeses en personal en 2016 van ser de 65.830.479,97 euros, dels quals 9.070.065,95 euros 
van ser per la seguretat social a càrrec de l’empresa. El 90% d’aquest personal viu a les comarques que 
envolten la nostra Universitat. És evident, per tant, la importància econòmica que té la Universitat en el 
nostre territori. 

PAS CATEGORIA RETRIBUCIONS ANUALS LLOCS DE TREBALL

GE 83.947,31€ 1

A1 3.049.152,28€ 74

A2 2.461.561,90€ 70

B 82.172,72€ 4

C1 7.755.339,23€ 314

C2 1.750.152,52€ 91

Total Personal d’administració i serveis                  15.182.325,96€ 554

Descripció del personal
i retribucions
 
GRI: 102-8/102-35/ 102-36/102-37/102-38/102-39/102-41/405-2/406-1 - ODS: 5(5.5 i 5.A )/8(8.3)

El personal de la Universitat Jaume I es distribueix en dos grups principalment: personal docent i investigador 
(PDI) i personal d’administració i serveis (PAS). Com a universitat pública, els salaris i complements venen 
determinats per llei, i no hi ha cap tipus de discriminació salarial entre dones i homes, ni diferència en els 
beneficis dels empleats i empleades a temps complet i a temps parcial, estant tot el personal cobert per 
acords de negociació col·lectiva. El personal de l’UJI a 31 de desembre de 2016 era de 2.275 persones, i el 
nombre de jubilacions va ser d’11 persones. Del conjunt de personal hi havia 22 persones amb algun grau 
de discapacitat. A més del personal propi, l’UJI compta amb alguns serveis subcontractats com ara neteja, 
cafeteria i seguretat.

DISTRIBUCIÓ DEL PERSONAL EN 2016

Personal Dedicació Total

PDI
Temps complet 924

Temps parcial 718

Total PDI 1.642

PAS
Temps complet 610

Temps parcial 23

Total PAS 633

Total general 2.275

DISTRIBUCIÓ DEL PERSONAL PER SEXE I FRANJA D’EDAT

Personal “+50” Total 
“+50” “30-50” Total 

“30-50” “-30” Total 
“-30”

Total 
general

Dona Home Dona Home Dona Home

PDI 207 391 598 483 446 929 68 47 115 1.642

PAS 140 96 236 235 145 380 10 7 17 633

Total 
general

347 487 834 718 591 1.309 78 54 132 2.275

http://www.uji.es/transparencia/economica/personal/
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PDI RETRIBUCIONS ANUALS LLOCS DE TREBALL

Catedràtic/a d’Universitat 8.644.038,37€ 124

Professor/a Titular d’Universitat 15.313.406,40€ 313

Catedràtic/a d’Escola Universitària 171.676,22€ 5

Professor/a Titular d’Escola Universitària 1.507.036,41€ 37

Professor/a Contractat/da Doctor/a 3.933.682,52€ 124

Professor/a Col•laborador/a 223.914,81€ 8

Professor/a Ajudant/a Doctor/a Tipus II 1.878.432,11€ 82

Professor/a Ajudant/a Doctor/a Tipus I 261.267,05€ 19

Ajudant/a 557.771,38€ 33

Professor/a Associat/da Assistencial 36.291,40€ 12

Professor/a Associat/da Laboral 1.513.194,99€ 297

Professor/a Emèrit 11.206,92€ 3

Total Personal docent i investigador 34.051.918,58€ 1.057
  

Formació
RSUJI: 4 - GRI: 404-1

Personal docent i investigador 
(PDI)

Dins del Pla de formació del professorat coordinat per la Unitat de Formació i Innovació Educativa de 
la Unitat de Suport a l’Estudiantat (USE), en el curs 2016/17, s’han organitzat 39 cursos amb un total de 
350 hores ofertades al PDI i una assistència de 455 PDI diferents. Tota la formació en docència per al PDI 
està interconnectada per a rendibilitzar al màxim els esforços i les sinergies. Els cursos estan impartits per 
personal docent de la borsa de formadors i formadores de l’USE.

En el curs 2016/17 la formació del PDI s’ha vertebrat entorn a cinc programes formatius:

· Programa de formació permanent
· Programa de formació dels càrrecs acadèmics
· Programa de formació del professorat novell
· Programa de formació de becaris FPU
· Programa de formació sota demanda

En el curs 2016/17, per primera vegada a l’UJI, s’ha ofert un curs específic per formar en docència al 
professorat associat de nova incorporació amb l’assistència de fins a 44 PDI (hi van assistir més del 80% per 
professorat associat, laboral que mai havia treballat a l’UJI).

L’UJI forma part de REDIFOPUCV, la xarxa de serveis sobre formació i innovació del professorat constituïda 
per totes les universitats públiques valencianes. Aquest curs 2016/17 professorat de l’UJI ha col·laborat amb 
professorat de la Universitat de València en un projecte de formació i docència universitària mitjançant 
metodologies d’aprenentatge servei.

El personal assistent a les activitats formatives les 
va valorar en més d’un 4,5 sobre 5.“ 

“
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Personal d’administració i serveis 
(PAS)

El VIII Pla de Formació del Personal d’Administració 
i Serveis de la Universitat Jaume I (2016-2018) està 
estructurat en tres programes (formació general 
comuna, formació per a col•lectius específics i 
formació en competències específiques) on queden 
recollides les diverses accions formatives fruit de 
l’anàlisi de les necessitats de qualificació, realitzades 
amb anterioritat, sense perjudici d’incloure-hi altres accions formatives en funció de les necessitats 
sobrevingudes. 

El pla respon als objectius que fan referència a la formació del PAS com a instrument de millora de la 
qualificació professional en els següents àmbits:

· Gestió del sistema de direcció estratègica.
· Formació en l’estratègia de canvi de l’UJI.
· Millora de la qualitat d’atenció a l’estudiantat. 
· Afavoriment de la gestió de la investigació i la comunicació amb la societat.
· Increment de la motivació i la integració dels empleats i empleades públics.

A data de 31 de desembre de 2016 s’havien realitzat 53 accions formatives; 26 de les quals són de formació 
en competències específiques i per a col·lectius específics per a l’excel•lència del seu lloc de treball.

El nombre d’hores impartides suma un total de 16.375 i el nombre d’inscripcions rebudes, 1.377. La 
satisfacció mitjana obtinguda amb els cursos es de 4,6 sobre 5.

Mobilitat

Mobilitat del PDI

Els programes d’ajuda a la mobilitat del professorat tenen com a finalitat la realització d’estades docents 
breus en una universitat estrangera, amb l’objectiu d’impartir alguna matèria o curs, aprendre bones 
pràctiques, fomentar l’intercanvi de competències i experiència sobre mètodes pedagògics i estretir els lligams 
amb la universitat de destinació, a fi de facilitar la signatura de convenis d’intercanvi d’alumnat, professorat 
i personal d’administració i serveis. A més, amb el propòsit de promoure el coneixement de pràctiques 
d’excel·lència que s’estiguen portant a terme en altres universitats estrangeres, aquestes convocatòries 
també han continuat l’aposta per la mobilitat amb finalitats formatives. 

GESTIÓ ADMINISTRATIVA DE PROFESSIRAT IXENT EN PROGRAMES DE MOBILITAT DOCENT

Indicadors de qualitat 2014 2105 2016

Nombre de places atorgades amb ajuda econòmica 64 56 70

En el curs 2016/17 es va convocar, per sisena vegada, el programa d’ajudes per a estades docents breus 
de professorat visitant procedent d’universitats estrangeres. Al llarg del curs, el nombre de professorat 
entrant amb aquesta convocatòria ha sigut de nou persones, una més que el curs anterior. També s’ha rebut 
professorat estranger (19 mobilitats) dins de la mobilitat Erasmus+, que ha passat una setmana o més a l’UJI.

El PAS ha realitzat una mitjana 
de 25,84 hores de formació per 
persona amb un pressupost de 
73.068 euros i una mitjana de 
satisfacció de 4,6 sobre 5.

“ 
“
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Salut i seguretat 
GRI: 102-30/403-1 - ODS 5(5.6)/8(8.8)

L’Oficina de Prevenció i Gestió Mediambiental integra el Servei de Prevenció i la Gestió Mediambiental de 
la Universitat i compta amb el Comitè de Seguretat i Salut, que és l’òrgan de participació i consulta en matèria 
de seguretat i salut laboral, segon la Llei de Prevenció de Riscos Laborals. En l’UJI està compost per sis 
representants dels treballadors i sis de l’empresa. A més, poden assistir també els tècnics de prevenció amb 
veu però sense vot. Com a servei de prevenció, realitza les activitats preventives amb la finalitat de garantir 
l’adequada protecció de la seguretat i la salut dels treballadors i treballadores de la Universitat.

Es realitza l’avaluació de riscos laborals i el control de llocs de tots els serveis i departaments (100%) i 
cada 3 anys es revisa i s’actualitza aquesta revisió. El reconeixement mèdic s’ofereix a tot el personal de la 
universitat.

Durant aquest curs s’ha continuat amb la tasca de millora de les condicions de treball del personal des 
de totes les vessants de la prevenció de riscos laborals, això és, la seguretat en el treball, la higiene industrial, 
les condicions ergonòmiques i psicosociològiques i la salut. Es realitza l’avaluació de riscos laborals de tots 
els departaments i serveis. El 100% de les polítiques de salut i seguretat compten amb l’acord dels sindicats. 
Durant l’any 2016 l’absentisme laboral ha representat un 5,5%. La suma de dies treballats de tota la plantilla 
ha sigut de 356.736, mentre que la suma de la durada de les baixes mèdiques s’ha situat en 19.508 dies.

Centre de salut 

L’UJI compta en el seu campus universitari 
amb un centre sanitari que atén tots els membres 
de la comunitat universitària. La seua finalitat és 
proporcionar assistència sanitària i s’encarrega 
també de la política de reconeixement sanitari del 
personal i participa en la prevenció de riscos laborals 
i de millora de serveis. El reconeixement mèdic 
s’ofereix a tot el personal de la Universitat Jaume I.

Mobilitat del PAS

Els programes d’ajuda a la mobilitat del personal d’administració i serveis tenen com a objectiu que els 
beneficiaris i beneficiàries aprenguen de les experiències i les bones pràctiques de la institució col·laboradora 
per a incorporar-les al servei i difondre-les a l’UJI. Aquestes accions permeten assolir els objectius institucionals 
i de servei, i  afrontar, en millor situació, les noves demandes culturals i socials que l’entorn requereix. A més, 
i per a continuar la millora en la formació en llengües estrangeres i la internacionalització de la Universitat, 
aquestes convocatòries també han continuat l’aposta per la mobilitat per a l’assistència a cursos d’idiomes.

GESTIÓ ADMINISTRATIVA DE PAS IXENT DE MOBILITAT FORMATIVA

Indicadors de qualitat 2014 2105 2016

Nombre de places atorgades amb ajuda econòmica 19 10 18

Dades sobre accidentalitat 

Accidents de treball amb baixa: 6, tots lleus.  (Índex d’incidència x 1000 = (a x 1000) / b = 3,46)
Accidents de treball sense baixa: 8. 
Accidents de treball in itinere amb baixa: 3
Morts per accident laboral/malaltia professional: 0
Taxa d’incidència de malalties professionals: 0,58 % (1 cas de malaltia professional de professorat 
laboral assistencial no atribuïble a l’UJI)

http://www.uji.es/serveis/opgm/base/spgm/comite/

En 2016 es van realitzar 
5.362 visites al centre sanitari 
del Campus i un total de 780 
reconeixements preventius 
laborals, xifra que suposa un 
39% del personal.

“ 

“
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Unitat d’Investigació de
Sexualitat i Sida,
UNISEXSIDA

Aquesta unitat d’investigació de l’UJI ofereix serveis de sensilització, d’atenció, tractament psicològic i el 
desenvolupament d’investigacions sobre salud sexual i sida a tots el membres de la comunitat universitaria 
(estudiantat, PAS i PDI) i a persones de fora de la universitat.

UJI Hàbitat Saludable

ODS 12(12.A)

El programa UJI Hàbitat Saludable té com a objectiu promocionar la salut i el benestar de la comunitat 
universitària i de tota la societat en general. A fi d’afavorir la construcció d’un entorn saludable per a la 
comunitat universitària de l’UJI i, per extensió, de la societat de Castelló, fins a l’actualitat, s’han dut a terme 
les accions previstes en el programa de Treball UJI Hàbitat Saludable 2016-2018.

· Promoció de la salut en l’àmbit comunitari
· Estudi sobre l’estat de la salut, el benestar i hàbits de salut de l’estudiantat
· Incorporació de l’àmbit de la salut en l’àmbit docent
· Dinamització de la salut en l’àmbit de la recerca 

https://www.uji.es/institucional/uji-saludable/

Han participat de forma presencial 6.200 
estudiants i de manera no presencial 7.000 
membres de la comunitat universitària 
a través de les estratègies de difusió i 
comunicació. 

“ 
“
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Conciliació
GRI: 401-3 - ODS 5(5.1 i 5.C)

Pla per a afavorir la igualtat i la 
conciliació

El II Pla d’Igualtat 2016/2020 vol ser una 
continuïtat de l’anterior Pla reforçant aquelles 
accions on els resultats s’han considerat 
insuficients, tenint en compte que el Pla es una 
eina per a anar creant de manera transversal un 
nou pacte acadèmic i social dins de la Universitat 
que ens ajude a aconseguir els principis que ens 
regeixen i una universitat més solidaria, més justa 
i més lliure.

Dins d’aquest Pla d’Igualtat es troba el 
compromís de la Universitat amb la conciliació de 
la vida personal, familiar i laboral. L’any 2016 es van 
demanar 72 permisos per a conciliar la vida familiar 
i laboral, 71 d’ells de maternitat i 1 de paternitat.

Totes i tots han tornat al seu lloc de treball una 
vegada finalitzat el permís parental i segueixen 
treballant 12 mesos després d’acord amb la 
normativa. La tassa és, per tant, del 100%.

Altres infraestructures que faciliten la conciliació 
són l’Escola d’Estiu, l’Escola Infantil i els serveis de 
promoció de la lactància. 

Escola d’Estiu

En els mesos de juny i juliol de 2017 la Universitat Jaume I va celebrar la vintena edició de l’Escola d’Estiu 
dels Xiquets i Xiquetes. Aquest és un projecte lúdic i formatiu adreçat als fills i filles del PDI, PAS i estudiantat 
de l’UJI, i obert també a la resta de la societat castellonenca, per tal d’afavorir la conciliació i donar una oferta 
de qualitat formativa, supervisada i desenvolupada dins dels marc universitari.

En aquesta edició, el nombre total de participants entre les dues quinzenes ha sigut de 588 xiquets i 
xiquetes que han gaudit d’un pla d’activitats adaptat al seu nivell i edat.
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Escola infantil

L’UJI ofereix un servei d’escola infantil que està gestionat per l’Escola Infantil La Lluna, un projecte educatiu 
cooperatiu que té com a objectiu “oferir una educació integral i harmònica en els primers anys de vida, al 
temps que conscienciar  la societat de la importància d’aquesta educació”. L’Escola Infantil, ubicada dins del 
campus del Riu Sec, està dins la xarxa d’escoles reconegudes per la Conselleria d’Educació i Ciència, fet que 
avala una educació de qualitat i comporta un descompte en la mensualitat. 

Promoció de la lactància

La Universitat Jaume I i l’Associació Mamare Castelló treballen per la promoció de la lactància materna en-
tre la comunitat universitària, organitzant diverses activitats i tallers dirigits a totes les persones interessades.

 
L’UJI va crear en el curs 2011/12 espais de descans i lactància ubicats a la planta baixa de l’Escola Superior 

de Tecnologia i Ciències Experimentals i al Pavelló Poliesportiu com a resposta a diverses peticions d’espais 
de lactància a la Jaume I. Posteriorment es va crear també un espai a la Facultat de Ciències de la Salut. 
Aquests espais disposen de sofàs inclinables i d’una zona de lactància. 

Satisfacció del 
personal

Durant el curs 2016/17 es va portar a terme la vuitena edició del procés de mesurament de la satisfacció 
laboral del personal de l’UJI.

Evolució de la satisfacció laboral general

La satisfacció laboral general del personal de l’UJI és alta (3,90 sobre 5) i es manté estable respecte a 
l’última avaluació realitzada durant el curs 2014/15 (mitjana 3,89 sobre 5), sense que s’aprecien diferències 
significatives. 

· La satisfacció laboral mostrada pel PDI (mitjana 3,95) és més alta que la presentada pel PAS (mitjana 
3,84) sense que es presenten diferències estadísticament significatives entre els dos grups. Per altra banda, 
les valoracions realitzades pel PDI i pel PAS, per separat, no presenten diferències significatives respecte a les 
valoracions realitzades durant el curs 2014/15. 

· La satisfacció laboral entre els homes (mitjana 
3,89) és més baixa que entre les dones (mitjana 3,91) 
sense que es presenten diferències estadísticament 
significatives. Aquesta situació es repeteix dins del 
PDI, on la satisfacció dels homes és més baixa que en 
les dones, però no així entre el PAS, on la satisfacció 
dels homes és més alta que en les dones, sense que 
en cap cas es presenten diferències significatives.

La satisfacció laboral general 
del personal de l’UJI és alta i es 
situa en 3,90 sobre 5.

“ 
“

https://ujiapps.uji.es/ade/rest/storage/35YOCB9T5EKUVHCXQTHS6ZCX0IMLMUFJ
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Satisfacció laboral
general per tipus de personal Reptes de futur

Com a reptes principals cal assenyalar l’estabilització i la promoció del professorat universitari, tenint 
en compte les limitacions pressupostàries. Altres objectius són la convocatòria de places de professorat 
vinculades a l’àmbit de les Ciències de la Salut, mitjançant la cessió d’oferta pública d’ocupació derivada de 
la taxa de reposició de la Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública, la revisió del Programa de suport a 
les activitats d’investigació i d’innovació i transferència del PDI de la Universitat Jaume I, i el reconeixement 
mitjançant crèdits de reducció de la tasca de coordinació de màsters oficials i programes de doctorat.

Pel que fa al PAS, els reptes passen per fer un estudi prospectiu de les necessitats organitzatives i 
de plantilla de l’UJI i establir un sistema d’avaluació del compliment dintre de la progressió de la Carrera 
Professional del PAS.

Les condicions en les quals es desenvolupa l’activitat laboral de les persones han d’afavorir un clima 
de participació i confiança. Millorar la satisfacció de les persones en la seua activitat laboral ens permetrà 
augmentar la qualitat en la prestació dels serveis que realitzen, sempre dins del repte general d’iniciar les 
negociacions per un Pla Pluriennal de Finançament del Sistema Universitari Públic Valencià i continuar 
incrementant els fons privats. 

Des de la perspectiva de la salut i la seguretat laboral, l’UJI 
en el pròxims anys va a continuar amb l’avaluació dels riscos 
psicosocials de tot el personal de la institució. Per altra banda, 
i junt amb la Unitat d’Igualtat i el Servei de Recursos Humans 
es realitzarà l’actualització i difusió del protocol d’assetjament 
laboral i sexual incorporant les noves tipologies i a tots els 
membres de la comunitat universitària.



INVESTIGACIÓ
GRI: 102-7

Nombre de grups 
d’investigació

Dotació del pla propi 
d’investigació 

Recursos obtinguts 
en convocatòries 

competitives

 Recursos procedents 
de contractes i 

convenis

175 3.065.724 euros 10.500.976 € 3.307.917 €

Nombre de 
publicacions

Nombre de tesis Facturació d’empreses 
Espaitec

Cultura científica

1.065 articles 
en revistes 

indexades i 47 
llibres

155

8,4 milions 
d’euros i 

1,5 milions 
d’inversió en 

R+D

2.200 joves 
participants 

en accions de 
divulgació
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Enfocament de la 
gestió

Els objectius de gestió en recerca se centren en l’increment dels resultats d’investigació de qualitat; 
l’augment de la transferència de coneixement al teixit social i productiu i la promoció dels processos de 
divulgació científica. Per a assolir aquests objectius la nostra Universitat fa un esforç extraordinari per a 
mantindré un Pla propi d’investigació, que en 2016 va aprovar una inversió de més de tres milions d’euros. 
Els programes d’actuació previstos en el Pla s’han ampliat amb accions destinades a impulsar la contractació 
de joves doctors i a garantir el finançament dels grups d’investigació de qualitat que han patit les retallades 
pressupostàries a la investigació d’àmbit estatal.

Pel que fa a l’Escola de Doctorat, en aquest curs es va incorporar, per primera vegada des de la creació 
de la Universitat Jaume I, la formació doctoral dins del model educatiu. Aquesta estratègia vertebra un 
conjunt de línies de govern, de plans i de programes destinats a promoure una oferta de doctorat basada en 
l’adquisició de competències i habilitats relacionades amb la investigació científica de qualitat i íntimament 
imbricats amb la nostra estratègia investigadora. L’any 2016 es va consolidar el programa d’acollida a l’Escola 
de Doctorat, que va nàixer amb l’objectiu de facilitar la incorporació i la integració de l’estudiantat de nou 
ingrés de la manera més ràpida i efectiva possible en els diferents programes de doctorat.

Estructura 
investigadora

La Universitat Jaume I ha mantingut des del seu naixement un marcat compromís amb la recerca, el 
desenvolupament tecnològic i la innovació en tots els àmbits de coneixement, compromís que li ha permès 
consolidar una sòlida estructura tant a nivell de comunitat científica com de recursos i d’activitat investigadora. 
En 2016 l’UJI comptava amb 175 grups d’investigació en les diferents àrees de coneixement, 59 dels quals 
estaven liderats per dones. Des d’aquests grups desenvolupen la seua activitat de recerca 768 investigadors 
i investigadores pertanyents a la plantilla de l’UJI. No obstant, les persones vinculades a la recerca al campus 
s’amplien a 1.305 mitjançant altres figures de personal en formació i col·laboradors.  

Grups Grups liderats 
per dones

Membres del 
grup doctors/es 

en plantilla

Total persones 
vinculades a 
la recerca del 

grup

Ciències Mèdiques i de la Salut 21 9 64,2 94,7

Ciències Socials 70 31 306,2 420,7

Humanitats 19 7 91,8 311,8

Ciències Agrícoles 5 1 18 29

Enginyeries i Tecnologies 33 6 174 271

Ciències Naturals i Exactes 27 5 113,8 177,8

Total 175 59 768 1.305

https://www.uji.es/com/investigacio/
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L’estructura de R+D+I compta a més amb instituts de recerca i innovació de diferents perfils, que van des 
d’institucions amb una trajectòria consolidada en el seu camp, a instituts creats recentment pioners en les 
seues àriees.

L’estructura investigadora consolidada per l’UJI li ha permès posicionar-se en els indicadors de recerca 
dels principals rànquings nacionals i internacionals, com per exemple: 

· El Rànquing de Shanghai (Academic Ranking of World Universities) que situa l’UJI com la segona millor 
universitat d’Espanya en el paràmetre d’investigadors altament citat

· El Rànquing CYD on l’UJI aconsegueix la qualificació de centre d’alt rendiment en indicadors com ara 
l’impacte de les recerques, l’elevada citació de les publicacions, el nombre de postdoctorats en relació amb 
el professorat de la Universitat i l’obtenció d’ingressos regionals per a la contribució al desenvolupament de 
l’entorn.

· L’U-Multirank on l’UJI  destaca en l’àrea d’investigació pel nombre mitjà de vegades que les seues 
publicacions són citades en altres investigacions i la proporció de publicacions que se situen entre el 10% de 
les més citades del món, fet que li permet situar-se en el lloc onzè entre els centres espanyols. 

Pla propi d’investigació

RSUJI: 6

Aquest posicionament ha estat possible gràcies a l’aposta de l’UJI per la R+D que té un dels seus reflexos 
més evidents en el Pla propi d’investigació. L’any 2016, el Pla de promoció ha permès finançar un total de 154 
accions d’investigació. En particular, 34 nous projectes d’investigació en totes les branques del coneixement, 
amb un suport específic als joves investigadors i investigadores, estimulant el seu lideratge mitjançant la 
incorporació a les tasques de direcció de projectes. El programa d’enfortiment de grups d’investigació ha 
ajudat a mantenir la nostra investigació de qualitat amb 48 noves accions en el programa de grups d’alt 
rendiment que també s’han complementat amb dues ajudes a grups que han patit de manera més notòria 
els efectes de les retallades en els programes autonòmics i estatals en quedar-se sense finançament extern.

Aquest Pla ha permès consolidar l’estratègia de 
la institució en formació i incorporació de recursos 
humans en investigació, amb la dotació en 2016 de 
15 contractes de formació d’investigadors de caràcter 
predoctoral i 8 contractes de caràcter postdoctorals 
per a incorporació als grups d’investigació. D’altra 
banda, s’han finançat 44 accions de mobilitat del 
personal investigador amb l’objectiu d’estimular la 
internacionalització de les nostres activitats. Finalment, 
s’han impulsat tres nous projectes per a intensificar les 
accions de transferència del coneixement.

Instituts universitaris

Institut Interuniversitari de Desenvolupament Local (IIDL)
Institut Interuniversitari de Desenvolupament Social i Pau (IUDESP)
Institut Interuniversitari d’Economia Internacional
Institut Interuniversitari de Filologia Valenciana 
Institut Interuniversitari de Geografia 
Institut Interuniversitari de Llengües Modernes i Aplicades
Institut Universitari de Dret del Transport (IDT)
Institut Universitari d’Estudis Feministes i de Gènere - Purificación Escribano (IUEFG)
Institut Universitari de Matemàtiques i Aplicacions de Castelló (IMAC) 
Institut Universitari de Noves Tecnologies de la Imatge (INIT)
Institut Universitari de Plaguicides i Aigües (IUPA) 
Institut Universitari de Tecnologia Ceràmica - Agustín Escardino (ITC)
Institut Universitari de Materials Avançats (INAM)

L’UJI és la segona universitat d’Espanya 
amb la ràtio d’investigadors més altament 
citats segons el prestigiós Rànquing de 
Shanghai.

“ 
“

El Pla suposa una inversió 
total de 3.065.724 euros per a 
potenciar la nostra investigació.

“ 
“
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Transferència
de coneixement 
RSUJI: 2 - 14

El compromís de la Universitat amb la societat té en la recerca i en la innovació un dels seus pilars 
fonamentals. Malgrat les condicions econòmiques, la nostra universitat durant l’any 2016 va aconseguir més 
de 13,8 milions d’euros per a la realització d’activitats de R+D, la majoria dels quals provenien de convocatòries 
competitives —10,5 milions—, mentre que la resta —3,3 milions—, es varen obtindre mitjançant contractes i 
convenis  amb entitats públiques i privades, principalment de l’Administració central. Les dades dels darrers 
anys mostren la tendència a un increment continuat dels ingressos obtinguts per a recerca, i destaca en 
2016 un notable increment de les fonts procedents de contractes i convenis.

ACTIVITAT TOTAL DE R+D+I SUBSCRITA EN L’ANY SEGONS TIPUS D’ACTIVITAT

2014 2105 2016

I+D+i competitiva 7.657.179,47 € 10.625.357,15 € 10.500.976,64 €

Contractes i convenis 1.871.846,31 € 2.410.260,88 € 3.307.917,17 €

Total 9.529.025,78 € 13.035.618,03 € 13.808.893,81 €

L’obtenció de finançament a través de convocatòries competitives és la principal font de finançament de 
la recerca a l’UJI. En 2016, un 61,7% de l’activitat de R+D+I competitiva va procedir de l’Administració central, 
un 21,6% de la Generalitat Valenciana, un 15,8% de la Unió Europea i un 0,7% d’altres fonts.

ACTIVITAT DE R+D+I COMPETITIVA SUBSCRITA EN L’ANY SEGONS ORIGEN DEL FINANÇAMENT

2014 2105 2016

Generalitat Valenciana 2.021.544,47 € 1.989.861,76 € 2.270.143,97 €

Administració Central 4.238.321,85 € 5.902.610,44 € 6.487.678,26 €

Unió Europea 1.324.279,00 € 2.685.850,80 € 1.664.096,41 €

Altres 73.034,15 € 47.034,15 € 79.058,00 €

Total 7.657.179,47 € 10.625.357,15 € 10.500.976,64 €

Pel que fa als contracte i convenis, la majoria va correspondre al sector privat, un 55,8 davant el 22,1% 
corresponent a l’Administració o el 22% d’altres. Per origen geogràfic, es mantenen els ingresso procedents 
de l’entorn castellonenc, s’incrementen els de la resta d’Espanya i pràcticament es doblen els obtinguts 
mitjançant contractes signats amb entitats de la resta del món. Pel que fa al tipus de treball, quasi la meitat es 
van correspondre amb contractes d’investigació en les diferents àrees de coneixement i contractes de suport 
tecnològic, que van registrar un notable increment respecte a l’any 2015, el mateix que que va ocórrer amb 
els contractes de col•laboració. Així mateix, altres partides significatives són les corresponents a càtedres i 
aules d’empresa i a contractes d’assessorament.

ACTIVITAT DE CONTRACTES I CONVENIS DE R+D+I SUBSCRITS EN L’ANY SEGONS TIPUS D’ENTITAT

2014 2105 2016

Administració 81.382,50 € 255.425,46 € 731.338,25 €

Empreses 1.160.888,71 € 1.679.853,46 € 1.847.468,57 €

Altres 629.575,10 € 474.981,96 € 729.110,35 €

Total 1.871.846,31 € 2.410.260,88 € 3.307.917,17 €

ACTIVITAT DE CONTRACTES I CONVENIS DE R+D+ISUBSCRITS EN L’ANY SEGONS ORIGEN GEOGRÀFIC

2014 2105 2016

Castelló 653.436,22 € 1.082.593,36 € 1.098.675,53 €

Espanya 689.121,79 € 962.676,44 € 1.416.895,32 €

Resta del món 529.288,30 € 364.991,08 € 792.346,32 €

Total 1.871.846,31 € 2.410.260,88 € 3.307.917,17 €
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Producció científica
 

El treball de R+D+I desenvolupat va generar una producció científica durant l’any 2016 que va assolir 
les xifres de més d’un miler d’articles publicats en revistes i mig centenar de llibres, a més de centenars 
de capítols de llibre i ponències. Entre la producció científica cal destacar, a més, l’organització de prop de 
mig centenar de congressos, jornades i reunions de caràcter científic i la realització de cinc exposicions 
comissariades vinculades a la R+D+I.

2104 2015 2016

Publicacions en revistes indexades 849 909 1065

Llibres amb ISBN (autor-editor) 76 70 47

Capítols de llibre 180 174 132

Ponències i comunicacions a congressos publicades en actes 487 472 261

Organització de congressos, jornades i reunions de caràcter científics 48 45 48

Exposicions comissariades 2 5 5

Les dades de producció que s’incrementen d’una forma més significativa respecte a anys anteriors 
són les corresponents a publicacions en revistes científiques indexades en el Journal Citation Report (JCR) 
i que es corresponen amb les publicacions científiques amb una major impacte. Es tracta de l’indicador de 
qualitat més conegut i valorat pels organismes d’avaluació de l’activitat investigadora, moltes vegades en 
detriment del llibres i capítols de llibres. D’ací la importància ue el 57,7% dels articles d’investigació produïts 
pels investigadors i investigadores de l’UJI es publiquen en aquestes tipus de revistes. En l’evolució de les 
publicacions cal destacar així mateix el mantingut increment d’articles apareguts en revistes internacionals.

2104 2015 2016

Publicacions en revistes JCR 554 578 615

Publicacions en altres revistes internacionals 180 213 360

Publicacions en altres revistes nacionals 115 118 90

La producció científica és una de les principals vies per a la transferència del coneixement des de la 
Universitat cap a la societat. Aquesta transmissió es veu a més reforçada amb la creació d’empreses de base 
tecnològica participades per l’UJI o la creació de patents basades en la R+D+I generada al campus castellonenc. 
En aquest sentit, l’UJI comptava en 2016 amb participació en 11 empreses de base tecnològica, una d’elles de 
nova creació, encara que alguna de les mateixes ha cesat 
la seua activitat abans d’aquest exercici. Pel que fa a les 
patents, l’UJI compta amb 38 sol·licituds i 30 extensions 
d’aquestes. En 2016 es van realitzar tres sol•licituds de 
patents noves.

Fins al 2016 l’UJI ha 
participat en la creació 
d’11 empreses de base 
tecnològica i 38 sol·licituds 
de patents.

“ 
“ http://www.uji.es/com/investigacio/base/recursos/

Serveis de suport a la 
investigació
ODS: 9(9.B)

SERVEI CENTRAL D’INSTRUMENTALITZACIÓ CIENTIFÍCA

Integra la infraestructura científica avançada en el camp de la investigació experimental de la Universitat 
Jaume I, amb l’objecte de donar suport als grups investigadors propis, així com a altres institucions 
públiques o empreses privades de l’entorn socioeconòmic en el qual s’emmarca la Universitat.

SERVEI D’EXPERIMENTACIÓ ANIMAL

Vetlla en tot moment pel benestar animal sota el compliment de les normatives i directrius. A més, 
l’UJI es va adherir en 2016 a l’Acord de Transparència en Experimentació Animal, promogut des de la 
Confederació de Societats Científiques d’Espanya (COSCE), amb la col•laboració de l’Associació Europea 
per a la Recerca Animal (EARA).

COMISSIÓ DEONTOLÒGICA I COMITÈ ÈTIC DE BENESTAR ANIMAL

La Universitat, com a organisme públic de docència i investigació, és conscient del seu deure i responsabilitat 
davant la societat i, en conseqüència, compta amb una comissió que de forma àgil i efectiva proporciona 
resposta a les necessitats que es plantegen respecte de la investigació científica desenvolupada en el seu 
àmbit , amb vista a la protecció dels drets fonamentals de les persones, el benestar dels animals i del medi 
ambient, i respecte dels principis i compromisos bioètics assumits per la comunitat científica i les normes 
de la Universitat.

BIBLIOTECA I CIÈNCIA OBERTA

La Biblioteca de l’UJI integra tots els fons bibliogràfics i documentals universitaris i dona suport als 
usuaris i usuàries en la recerca. A més, l’UJI ofereix al seu personal investigador una selecció de recursos 
d’informació en accés obert com ara material docent, articles de revistes, material audiovisual o repositoris.
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Escola de
Doctorat

En el curs 2016/17 l’Escola de Doctorat va oferir 317 places d’estudiantat de nou ingrés distribuïdes entre 
19 programes de doctorat per al conjunt de les cinc branques de coneixement reconegudes pel Ministeri 
d’Educació, Cultura i Esport: arts, humanitats, ciències socials i jurídiques, salut, ciències experimentals i 
tecnologia. En el curs 2016/17 es van matricular per primera vegada un total de 205 doctorands i doctorandes 
i la taxa de matriculació es va situar en un 64,7% respecte a l’oferta de places. Per procedència, el 48% de 
l’estudiantat de nou accés va cursar prèviament estudis de màster a l’UJI.

El nombre total d’alumnat matriculat en l’Escola de Doctorat es va incrementant anualment atès  que el 
temps necessari per finalitzar els estudis és de tres anys per a l’estudiantat a temps complet i de cinc anys 
per a aquells que el realitzen a temps parcial, ampliables amb sol•licitud de pròrrogues.  D’aquesta manera, 
es preveu l’estabilització del nombre total de matriculats per al curs 2018/19 en un valor pròxim al miler.

Evolució de
l’estudiantat

Oferta docent

El 15 de novembre de 2016 va tenir lloc l’obertura del curs 2016/17 de l’Escola de Doctorat en un acte 
que, per primera vegada a l’UJI, va incloure la cerimònia d’investidura dels nous doctors i doctores. 

L’oferta docent va comptar amb el pla de formació específic de cada un dels programes de doctorat 
complementant amb una àmplia oferta el programa de formació transversal. En concret,  en el curs 2016/17, 
l’Escola de Doctorat ve realitzar tretze  activitats formatives de caràcter transversal presencial i tres a distància. 
En total es van realitzar 543 matrícules en aquestes activitats transversals, que van suposar un total de 540 
hores de formació. El programa de formació transversal s’adreça als futurs doctors i doctores per a facilitar 
l’adquisició de competències en els següents àmbits:

· Aspectes ètics i de seguretat laboral en la recerca.
· Capacitat de comunicació.
· Gestió de la informació i lliure coneixement.
· Metodologia de la recerca. 
· La carrera investigadora i la transferència del coneixement. 

205
Estudiantat de nou ingrés

50,73%
Dones

70,73%
Dedicació a temps complet

26,83%
Estudiantat internacional

https://www.uji.es/estudis/centres/escola-doctorat/



Memòria Responsabilitat Social Universitaria UJI Curs 2016/2017 115114

Ajudes 

En el curs 2016/17 es van iniciar un total de 39 nous contractes predoctorals corresponents a convocatòries 
estatal, autonòmiques i pròpies de l’UJI.  Aquestes convocatòries tenen com a finalitat la concessió d’ajudes 
destinades a la formació predoctoral per mitjà de la realització d’un contracte laboral per a la incorporació 
a grups d’investigació de l’UJI i d’una ajuda complementària.  El 19% d’estudiantat de nou ingrés va tindre un 
contracte predoctoral. 

D’altra banda, en el curs 2016/17 es van continuar executant diferents programes de mobilitat del 
personal investigador en formació. En concret, es van concedir 26 ajudes de mobilitat corresponents al Pla 
propi d’investigació de l’UJI i 4 ajudes corresponents a la convocatòria de doctorat internacional finançada 
per la Fundació Balaguer Gonell-Hermanos. A més, un total de 40 doctorands i doctorandes es van beneficiar 
d’ajudes del programa per a la realització d’activitats formatives de doctorat adreçat a estimular la mobilitat 
entre l’estudiantat que no disposa d’un contracte predoctoral. 

Resultats assolits 

El curs 2016/17 es va tancar amb l’avaluació favorable del 82,02% de l’estudiantat matriculat. Les 105 
persones que van tindre una avaluació desfavorable hauran de superar una segona avaluació. La taxa 
d’abandonament va ser del 8,12%.

El nombre de tesis defensades va ser de 203, de les quals 184 van correspondre a alumnat matriculat 
en el sistema regulador anterior i 19 tesis prevenien ja de programes de doctorat dependents de l’Escola de 
Doctorat. En el curs 2015/16 es va produir un increment notable del nombre de tesis defensades al coincidir 
amb la finalització del termini per a la presentació de tesis regulades per programes de doctorat anteriors. 

Evolució de les
tesis aprovades

203
Tesis aprovades

91,13%
Excel·lent cum laude

28,07%
Menció de doctor internacional

59,6%
Dones titulades

Distribució de contractes predoctorals per
organisme finançador



117

Els doctors i doctores tenen l’opció d’optar en els dos cursos posteriors a la defensa de la tesi als premis 
extraordinaris de doctorat, que tenen com objectiu reconèixer l’excel·lència dels treballs i la seua vàlua 
acadèmica. En la convocatòria del curs 2015/16 van concórrer 43 sol·licituds,  entre les quals es van concedir 
26 premis extraordinaris que van ser lliurats durant l’acte acadèmic d’inauguració del curs 2017/18.

En el curs 2015/16 es van aplicar per primera vegada enquestes de satisfacció amb els programes 
de doctorat per part d’estudiantat i professorat. Respecte al programa de doctorat realitzat, la satisfacció 
general és alta, d’una mitjana de 4,38 sobre 5 per part del professorat i de 4,28 pel que fa a l’estudiantat.  
Respecte a l’Escola de Doctorat, la mitjana és de 4,01 entre el professorat i de 4,1 entre l’estudiantat. Quant 
a la satisfacció del professorat respecte a l’estudiantat, es va situar en un 4,02 sobre 5. 

La satisfacció amb els estudis es d’un 4,28 sobre 5 entre 
l’estudiantat i d’un  4,38 entre el professorat.“ 

“
Codi de Bones Pràctiques

L’Escola de Doctorat compta amb un Codi de Bones Pràctiques que recull un conjunt de prin-
cipis, criteris i compromisos al voltant de la pràctica investigadora que es realitza en el seu si 
destinat a garantir que la naturalesa de la relació entre els seus membres propicie la generació, 
transferència, distribució i difusió del coneixement i els avanços tecnològics i evitar els problemes 
d’integritat en la conducta dels seus membres. Tot això, amb l’últim objectiu d’afavorir la qualitat 
de la formació doctoral. El Codi és d’obligat compliment per tots els membres de l’Escola (article 
9.8 del RD 99/2011, de 28 de gener, pel qual es regulen els ensenyaments oficials de doctorat). 

https://www.uji.es/estudis/centres/escola-doctorat/normativa/bones-pract/
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Espaitec
RSUJI: 2

Espaitec és el Parc Científic, Tecnològic i Empresarial de la Universitat Jaume I, un espai innovador 
format per empreses de base tecnològica, grups d’investigació, associacions i entitats públiques que 
treballen en diferents sectors econòmics amb l’objectiu de contribuir, de forma quantificada i reconeguda, 
al desenvolupament socioeconòmic de la província de Castelló i a la diversificació del seu teixit empresarial 
a través de la innovació.

Les empreses instal·lades en l’edifici Espaitec 1 i Espaitec 2 van facturar durant l’exercici 2016 un total de 
8,4 milions d’euros i van realitzar una inversió en R+D d’1,5 milions d’euros. En termes de recursos humans 
van emprar a 171 persones. A més, van aconseguir un total de dues patents nacionals i dos internacionals, 
augmentant l’abast de la seua activitat a nivell nacional i internacional: el 60% de les empreses instal·lades va 
operar només en l’àmbit nacional i el 40% ho va fer també en l’internacional.

Pel que fa a la col·laboració i transferència de coneixement entre la totalitat d’empreses vinculades a 
Espaitec i l’UJI, un total de 52 treballadors de la Universitat, principalment PDI, col·labora habitualment amb 
empreses del Parc. Quant a la col•laboració de les empreses amb l’oferta formativa de la Universitat, 15 
empreses participen en màsters oficials i propis de la Universitat i 54 han sigut les jornades organitzades a 
l’UJI on han participat empreses del Parc.

En termes de generació d’ocupació qualificada i suport al talent universitari, durant l’exercici 2016 les 
empreses van acollir 39 alumnes en pràctiques de final de grau i 35 en pràctiques extracurriculars. En 
l’actualitat, 75 titulats i titulades de l’UJI formen part del personal actiu de les empreses i, durant l’exercici 
2016, 31 nous titulats van ser contractats.  

A més, en 2016 Espaitec va desenvolupar diversos projectes, entre els quals destaquen: 

· Akademia You Project
· Bootcamps Launchpad Star UJI 2016
· Castelló Global Program (CSGP)

21
Empreses instal·lades.

20
Empreses vinculades virtualment.

8,4
Milions d’euros de facturació.

1,5
Milions d’euros d’Inversió en R+D+I.

171
Persones treballant (118 homes i 53 dones).

4
Patents.

40%
De les empreses operant en l’àmbit internacional.

http://espaitec.uji.es/
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Cultura científica
El Codi Ètic de l’UJI recull la necessitat de difondre les investigacions a la societat de manera clara, 

comprensible i oberta per tal que totes les persones puguen conèixer i beneficiar-se de la recerca finançada 
amb fons públics, i d’aquesta manera contribuir a una millor comprensió i valoració social del coneixement i la 
ciència. L’UJI realitza nombroses accions orientades a informar sobre la R+D que desenvolupa i a incrementar 
la cultura científica de la societat, i molt especialment, del seu entorn. La comunicació, la divulgació, la 
promoció i la formació en comunicació del coneixement són aspectes claus per assolir aquests objectius. 

La Unitat de Cultura Científica i de la Innovació de l’UJI va desenvolupar diverses accions de comunicació 
de la ciència i el coneixement durant 2016 englobades en el projecte «Canals per a la participació dels públics 
en la ciència», que va comptar amb el suport de la Fundació Espanyola per a la Ciència i la Tecnologia (FECYT) 
del Ministeri d’Economia, Industria i Competitivitat. El treball de l’UCC+i va incloure la difusió de notícies sobre 
ciència a l’UJI mitjançant continguts com ara notes de premsa a través de mitjans de comunicació externs 
i mitjans propis com ara el web, el videoblog Ciència UJI TV, el butlletí digital Ciència UJI i les xarxes socials.

A més, tant des de l’UCC+i com d’altres serveis i organismes de la Universitats, es van realitzar nombroses 
accions de difusió com ara píndoles audiovisuals de vocabulari científic, la Setmana de la Ciència, el premi 
de divulgació de la ciència concedit pel Banco Santander o el concurs Research Pitches, entre d’altres.  Entre 
les accions de divulgació cal destacar l’esforç realitzat per a promoure les vocacions científiques amb accions 
com ara els projectes “Connecta amb la ciència”, “El gust d’investigar” o la “Fira Destaca”,  dirigits a públic 
preuniversitari. Entre l’estudiantat universitari, el programa “Estudia i investiga” permet a l’alumnat participar 
en recerca des dels primers anys dels graus.  

La difusió de la ciència en xifres

2.200 
Participants en accions de divulgació de la ciència per a estudiantat preuniversitari.

7.380 
Reproduccions dels vídeos sobre ciència pujats a YouTube en 2016.

1,5
Impactes dels continguts difosos a Twitter i Facebook. 

188.240 
Notícies sobre ciència publicades en premsa escrita.

260
Assistents al “Taller de comunicació social de la ciència” per a personal de l’UJI.

110
Assistents al “Taller de comunicació social de la ciència” per a personal de l’UJI.

Investigació i innovació 
responsables
RSUJI: 6-15 - GRI: 102-11 - ODS 9(9.5)

El Codi Ètic de l’UJI recull també el compromís públic de la Universitat amb una investigació i innovació 
responsables (RRI, per les segles en anglès) que es concreta en el foment de l’ús responsable de la generació 
de coneixement i de la tecnologia, promovent un diàleg permanent entre ciència i societat, per tal d’alinear 
els processos i resultats de la investigació i la innovació amb els valors i necessitats socials, sempre afavorint 
l’accés obert al coneixement i a les dades de recerca generades, respentant sempre el principi de precaució.

Amb l’objectiu d’avançar en els mecanismes que promoguen una investigació i innovació alineada 
amb el model d’RRI promogut des de la Unió Europea, l’UJI va desenvolupar en 2016 el projecte «Estudi 
sobre la comunicació de la investigació i innovació responsable en les UCC+i: una proposta de model» 
amb la col•laboració de la Fundació Espanyola per a la Ciència i la Tecnologia (FECYT). A més, la Universitat 
va organitzar una jornada al voltant de l’RRI dins de les “I Jornades Noves perspectives en la gestió de la 
responsabilitat social a les universitats”, que van comptar amb 72 persones inscrites.

L’UJI és una universitat pionera 
en l’estudi i el desenvolupament de 
l’RRI, i avança cap a una ciència més 
responsable que responga als interessos 
i les expectatives de la societat.

“ 
“

https://www.uji.es/com/investigacio/cienciauji/

Sessió sobre RRI en el marc de les Jornades de Responsabilitat Social Universitària de 2016.
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Reptes de futur
En l’àmbit de la recerca, caldrà impulsar la creació de l’Oficina de Projectes Europeus i Internacionals. 

Aquesta oficina es crea amb la finalitat d’incrementar la captació de recursos per a la recerca en convocatòries 
europees i internacionals, donar suport als investigadors i investigadores en la preparació de propostes i 
facilitar la gestió de les investigacions finançades. 

En l’àmbit del Pla de propi d’investigació caldrà introduir canvis significatius per tal de donar resposta a 
les necessitats dels grups de recerca en un panorama de retallades pressupostàries a la investigació d’àmbit 
estatal. També caldrà modificar la convocatòria d’ajudes postdoctorals per a proporcionar als investigadors 
i  investigadores que durant els darrers anys han gaudit d’ajuts a l’empara de la convocatòria de personal 
investigador doctor per a suport de grups d’investigació de la Universitat Jaume I, la possibilitat de completar 
o reorientar la seua formació, i facilitar la seua incorporació posterior a empreses o institucions universitàries 
o d’investigació. Així mateix, cal iniciar una convocatòria d’ajudes a la publicació de revistes científiques en 
l’àmbit de les Arts, les Humanitats i les Ciències Socials i Jurídiques a la Universitat Jaume I. Aquest programa 
desenvolupa una línia d’actuació adreçada a donar suport a la professionalització i internacionalització 
de les revistes publicades a la Universitat Jaume I en aquests àmbits que compleixen criteris de qualitat 
investigadora i editorial. 

En l’àmbit de la transferència de coneixement i la innovació caldrà completar la reestructuració del 
Parc Científic, Tecnològic i Empresarial (Espaitec), que ha passat a estar gestionat per la Fundació General 
de la Universitat Jaume I. D’entre les primeres actuacions del Parc, caldrà posar en marxa un programa 
d’emprenedoria en l’àmbit social i tecnològic. Aquesta iniciativa pretén impulsar la instal•lació d’empreses al 
parc per part dels membres de la comunitat universitària. D’altra banda, cal iniciar un cicle de jornades de 
transferència i programes adreçats a connectar els grups d’investigació de la Universitat amb les empreses 
del Parc i el teixit empresarial de Castelló.  

En l’àmbit de l’Escola de Doctorat el repte passa per completar la seua dotació en infraestructures i 
recursos humans, posar en marxa nous programes en les àrees més sol•licitades i iniciar el procés de 
verificació dels programes.



SOCIETAT
GRI: 102-7 

Aportació del 0,7%
per a accions de 

solidaritat i cooperació

Impacte cultural Llengües  Socis i sòcies 
alumnnisauji

2016 I 2017: 
43.592 €  

10.000 
Espectadors de 
la programació 

artística

76 Cursos 
d’idiomes oferits 
/ 1.412 Persones 

inscrites

12.025 Membres

Nombre de persones 
implicades en el 

voluntariat 

Ràdio: participants i 
programes

Aliances Patrocini i mecenatge

319 Voluntaris i 
voluntàries

153 
Col·laboradors i 

col·laboradores / 
49 programes de 

ràdio

112 Convenis 
signats 2.162.317,17 €
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Integració  territorial
Respecte al compromís amb el desenvolupament i la cohesió social i del territori, l’UJI ha desenvolupat 

tota una sèrie d’activitats i accions. A continuació es presenten els principals resultats d’aquesta dimensió.

Seus universitàries

El Programa Campus Obert comporta un pas endavant en la política d’aproximació de la realitat 
universitària al territori. Des de l’any 2000, quan l’UJI obri la seua primera seu, tracta d’acostar la Universitat 
a la província de Castelló i al nord de la de València perquè aquestes comarques tinguen les mateixes 
oportunitats d’accedir a l’UJI que les persones que viuen a Castelló de la Plana.

Al llarg del curs 2016/17 ha realitzat un total de 72 activitats culturals i de formació principalment, en les 
quals han participat 8.746 persones.

Enfocament de la 
gestió
RSUJI: 13

Al costat dels estudis i la recerca, la cultura constitueix el tercer eix que vertebra l’activitat universitària. 
Dins del compromís de l’UJI amb el territori, la gestió en l’àmbit social i cultural requereix un programa propi 
caracteritzat per la qualitat, la creativitat i la participació de tota la societat de Castelló i les seues comarques. 
La finalitat no és altra que integrar la Universitat en la xarxa d’institucions que componen la societat civil amb 
l’objectiu últim d’aconseguir una societat tolerant, solidària i oberta a diferents cultures, i ajudar les persones 
o col•lectius més necessitats.

La gestió ha anat dirigida a mantenir i millorar la qualitat en l’oferta d’activitats esportives i culturals, la 
presència a les seus i l’extensió universitària a les comarques. La posada en marxa del projecte cultural 
de l’edifici d’Hisenda suposa una ampliació significativa de la programació cultural de l’UJI, però sempre 
avantposant criteris de qualitat als de quantitat.

A pesar de les dificultats econòmiques que hem hagut d’afrontar i que anem arrossegant any rere any, 
el Programa d’Extensió Universitària ha diversificat les seues accions en el territori adaptant-se a la realitat i 
intentant donar resposta a les demandes dels municipis. També ha augmentat el nombre d’alumnat en les 
activitats formatives de teatre, música, dansa, cinema i fotografia. La majoria dels cursos exhaureixen les 
places que s’ofereixen.

En l’àmbit de la cooperació, s’ha treballat en la difusió dels objectius de desenvolupament sostenibles 
(ODS), així com en la solidaritat amb l’entorn a través del programa “Pisos Solidaris” i els programes de 
voluntariat, a més a més de la cooperació al desenvolupament, especialment a Colòmbia, Cuba i Equador.

La solidaritat amb l’entorn i la cooperació amb els desfavorits són valors propis de l’UJI, per la qual cosa 
la gestió estructurada al voltant dels objectius de desenvolupament sostenible ens permet difondre aquests 
valors de manera transversal en tots els processos de la Universitat.

http://www.uji.es/institucional/estrategia/plans/comunicacio/campus-obert/

SeuCamp de Morvedre

· 677 Participants
· 14 Activitats ofertades

Oferta d’activitats a les 7 seus universitàries

Sede del Interior

· 1.449 Participants
· 5 Activitats oertades

Seu del Nord

· 1.486 Participants
· 13 Activitats ofertades

Seu dels Ports

· 1.094 Participants
· 7 Activitats ofertades

Seu de la Plana

· 1.060 Participants
· 4 Activitats ofertades

Seu de la Ciutat

· 641 Participants
· 29 Activitats ofertades

Seu de Penyagolosa

· 200 Participants
· 5 Activitats ofertades
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Programa d’Extensió Universitària 
(PEU)

RSUJI: 2 - ODS: 11(11.A)

El Programa d’Extensió Universitària (PEU) assumeix el repte de fer present la Universitat en el territori i 
d’instrumentalitzar el fet cultural com a vehicle de comunicació i acostament a la realitat social.

Amb aquest programa, l’UJI manté el seu compromís amb el 
territori i participa activament en els processos socioculturals i 
socioeconòmics que construeixen l’espai per a la nova ruralitat. 
Mitjançant el PEU, la Universitat estableix un diàleg i un intercanvi 
de coneixements entre el teixit social i l’acadèmia. I en aquest 
procés té un paper clau la xarxa de treball tècnic formada pels 
agents socioculturals del territori.

Entre les accions més destacables al llarg del curs 2016/17 es troben:

· Pais@rural, conjunt d’iniciatives i projectes pensats per a facilitar l’intercanvi d’informació, l’accés a una 
formació de qualitat i la reflexió crítica com a previs ineludibles a qualsevol acció cultural, així com per a fer 
possible un escenari per a la investigació en dinàmiques territorials i la generació de coneixement.

· Reunions informatives davant l’imminent convocatòria del Leader+ i que va generar una important 
mobilització dels agents socioculturals del territori.

· Organització d’unes Jornades d’Afirmació de la Nova ruralitat a Bell-lloc, on l’objectiu era trencar amb el 
prejudici que hi ha activitats econòmiques que només poden funcionar adequadament si es fan a una ciutat. 

El PEU coopera en el desenvolupament, la transformació social i cultural, la creació i difusió d’hàbits i 
formes culturals crítiques, participatives i solidaries, així com en una formació permanent, oberta i plural. 

Compromís amb la llengua

RSUJI: 3-12

La Universitat Jaume I, amb l’aprovació 
dels seus Estatuts, assumeix un compromís 
irrenunciable amb la normalització plena del 
valencià en la comunitat universitària, fet que 
comporta una actuació decidida per l’extensió de 
l’ús i la consolidació com a llengua pròpia i oficial 
de la Universitat. 

Al mateix temps, la Universitat Jaume I es 
compromet a ser un referent permanent i un 
motor de l’impuls de l’ús en la societat que l’envolta. 
Aquest compromís és un dels nostres signes 
d’identitat.

Aquesta voluntat s’ha traduït, en accions de 
política lingüística englobades dins l’actuació 
d’un servei de la Universitat: la Direcció Tècnica 
de Política Lingüística, posteriorment Servei de 
Llengües i Terminologia.

El Servei de Llengües i Terminologia (SLT) 
és l’encarregat d’organitzar i resoldre totes les 
necessitats que la Universitat Jaume I té sobre les 
llengües que fa servir i sobre els models lingüístics 
que ha d’utilitzar en tots els àmbits d’actuació.

Al llarg del curs 2016/17 podem destacar la següent relació d’activitats:

· Examen d’acreditació: 692 persones inscrites, de les quals han aprovat el 34,39%
· Reconeixements de la docència en anglès i català: 6 ajudes a titulacions
· Cursos de llengües: 76 cursos d’idiomes, 1.412 persones inscrites (55,99% amb certificat)
· Assessorament en el Centre d’Aprenentatge de Llengües (CAL) 3.209 assessorament: 2.095 anglès, 300 

espanyol i català per a persones estrangeres, 134 alemany, 230 francès, 450 català. 
· Acreditació lingüística: organització de dos cursos, cofinançament de tres cursos, publicació de dues 

convocatòries de reembossament de les taxes de la prova d’acreditació.
· 1.005 sol·licituds de traducció valencià/castellà
· 548 sol·licituds de traducció entre llengües oficials I llengües estrangeres o de correcció en anglès
· 2 ajudes destinades a la realització o assistència a congressos, jornades o activitats relacionades amb 

el valencià.
· 11 ajudes destinades a realització de tesi, treballs de final de grau i treballs de final de màster.

http://www.uji.es/cultura/base/peu/ http://www.uji.es/serveis/slt/

Inauguració de les noves instal·lacions del Servei de Llengües
i Terminologia i del Centre d’Aprenentatge de Llengües.
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Activitats 
socioculturals

El Servei d’Activitats Socioculturals de la 
Universitat Jaume I de Castelló és l’encarregat 
de desenvolupar la dimensió sociocultural 
de l’UJI a través de diferents línies d’actuació 
(formació, creació, difusió i intervenció); i, com 
a agent cultural, actua i intervé en el territori 
i en tot l’àmbit d’influència de la Universitat 
mitjançant l’encoratjament d’estratègies que 
promouen tant la dinamització social com el 
desenvolupament cultural.

Paranimf
La programació cultural que ha oferit el Paranimf al llarg del curs 2016/17 ha aconseguit consolidar-se 

com un dels valors de cultura de qualitat més consistents i estables de la Comunitat Valenciana, i posa de 
manifest el potencial que té l’ensenyament no reglat en la formació de les persones en tots els nivells.

El Paranimf, integrat en la Xarxa Espanyola de Teatres i Auditoris i Circuits de Titularitat Pública, és un 
espai escènic per a tota la província que ofereix preus a l’abast de tots el públics. 

Més de 10.000  espectadors han assistit als actes 
compresos dins del programa artístic del Paranimf en 
espectacle de diferents tendències i formats, que han 
comptat amb una molt bona acollida per part del públic 
i amb unes propostes destacades dins del panorama 
artístic nacional com  ara Pinoxxio de la companyia 
Ananada Danza de Rosa Rosangeles Valls, ballarina 
molt reconeguda i que ha obtingut nombrosos premis, 
o l’espectacle Bailamos! de la Joven Compañía IT Danza, 
de la coreògrafa Catherine Allard. 

Aquest curs el Paranimf ha introduït una línia 
dedicada al públic familiar on s’han acollit espectacles 
multidiciplinaris com per exemple la Biblioteca de sorolls 
i sons, Lurrak i Marabunta. En l’apartat musical els joves 
Maria Arnal i Marcel Bagés presentaren Verbena.

La programació cinematogràfica ha estat dedicada, dins del cicle En pantalla gran de cine clàssic i de 
reposició, a un monogràfic dedicat al director francès Jacques Tati i un altre dedicat als clàssics de cine negre. 
A més, s’ha continuat programant el cicle Nou Cinema amb la projecció de pel•lícules estrenades al llarg de 
l’any del millor cine d’autor i independent de totes les nacionalitats. 

Al marge de las arts escèniques, música i cinema, el Paranimf acull també exposicions, actes acadèmics, 
graduacions, congressos i altres activitats universitàries.

Galeria Octubre

Durant el curs 2016/17 han visitat la sala d’exposicions de l’UJI al campus, un total de 529 persones a 
l’exposició que es va fer a l’octubre de 2016 titulada “Absurd”.

http://www.uji.es/serveis/sasc/

Més d’11.000 persones 
han assistit als espectacles 
programats i s’han realitzat 336 
cursos i activitats formatives, 
en la majoria dels quals s’han 
exhaurit les places oferides.

“ 

“

Aquest curs 2016/17 han 
pogut gaudir més de 10.000 
espectadors de la programació 
artística:

   · 20 espectacles teatrals
   · 20 de dansa,
   · 7 de música,
   · 3 de circ,
   · 69 projeccions de cinema

“ 

“
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Aula de Cinema i Creació Juvenil

L’Aula de Cinema i Creació Juvenil ha continuat apostant, en l’àmbit de la creació i la formació, pel taller 
de vídeo que ha comptat amb 16 alumnes que han realitzar 14 curtmetratges. També impulsa el Taller 
d’Escriptura Creativa amb més de 40 matriculats. Cal destacar també la publicació de treballs de l’alumnat 
i col·laboradors en el taller d’escriptura que aquest any ha dut per títol Instranferibles i ha inclòs 69 relats 
originals. 

D’altra banda, l’Aula de Cinema organitza la Mostra de Musica en Directe i Cine Cinemascore. A més,  
en col·laboració amb la Regidoria de Cultura de l’Ajuntament de Castelló de la Plana i el Servei de Llengües 
i Terminologia de l’UJI, es programa DOCBARCELONA, oferint una estrena documental cada més, de 
procedència internacional, en versió original subtitulada en català. En el curs 2016/17 es va comptar amb 
567 persones assistents.

Aula de Fotografia

Aquesta ha apostat, per segon any consecutiu, per una formació innovadora amb els tallers:

· Creació i desenvolupament d’un projecte fotogràfic, 10 alumnes.
· Fotografia i microvídeo amb mòbil, 14 alumnes.
· Fotografia estenopeica. Com es poden fer fotos amb una llanda?, 10 alumnes.
En l’àmbit de la difusió de la cultura, cal mencionar les sis exposicions de la Llotja del Cànem que han 

comptat amb 8.446 visitants.
            
 
Cal destacar, a més, el festival 

de fotografia Imaginària- Fotografia 
en Primavera que ha tingut un 
excel·lent acollida tant a la ciutat de 
Castelló com a la resta de municipis 
participants. En aquesta edició 
número 14 s’han realitzat un total de 
74 activitats, des les quals 55 eren 
mostres expositives, 6 projeccions i 
4 conferències i tallers que s’han dut 
a terme en 23 municipis, quatre més 
que l’any anterior. 

IMAGINÀRIA

· 76.160 visites
· 760 creadors i creadores i artistes
· 54 espais utilitzats
· 74 entitats col·laboradores
(40 institucions públiques, 4 fundacions,
10 associacions i 20 col·lectius o empreses)

“ 

“
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Aula de Música

L’Aula de Música ha seguit apostant per la formació i la difusió amb diferents espais i accions:
· L’Espai de Jazz, 26 alumnes.
· L’Espai de música vocal, 60 alumnes.
· Concurs de jazz, quatre grups i 200 assistents . 

Aula de Teatre

Pels cursos impartits per l’Aula de Teatre Carles Pons han passat més 86 d’alumnes:

· Tallers d’iniciació al teatre, 14 alumnes.
· Taller d’interpretació teatral, 11 alumnes.
· Taller d’escenes de pràctica teatral, 17 alumnes.
· Taller intensiu de flamenc, 7 alumnes.
· Taller coreogràfic, 7 alumnes.
· Taller de dansa contemporània,13 alumnes.
· Taller de dansa contemporània II, 17 alumnes.

Menció a part mereix el curs d’iniciació al flamenc 
que l’Aula realitza en col·laboració amb la Universitat 
de Cadis, Flamenco en linea, flamenco en red, amb 
15 alumnes inscrits per part de la nostra Universitat, 
dels quals 6 han sol·licitat la convalidació dels crèdits 
d’aquesta activitat.

En l’àmbit de la difusió cal destacar la vint-i-quatrena edició de la Mostra de Teatre professional RECLAM. 
Aquesta  mostra  es du a terme el mes de novembre en nou localitats de la nostra província.

Pel Reclam 2016 han passat un total de 12.637 persones i ha comptat amb 21 espectacles i un total de 
70 funcions.

Cursos d’Estiu 2016/17

RSUJI: 2

Els Cursos d’Estiu estan destinats a adquirir coneixement en l’època estival, d’una forma més relaxada. 
L’UJI ha oferit ininterrompudament des de la seua fundació en 1991 aquesta oferta formativa per a satisfer, 
d’una banda, la demanda de la seua comunitat universitària i, d’una altra, la de la societat pròxima a la 
institució. 

En aquest curs i desprès de 25 anys, els resultats de l’edició d’enguany han sigut:

11 
Cursos.

186 
Matriculats.

160
Ponents. 

6 
Municipis.

A les nostres comarques, l’UJI és 
l’entitat que imparteix més hores 
de formació en arts escèniques, 
amb un total de 529 hores de 
formació.

“ 
“
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Aliances
i fundacions

L’objectiu general de la transformació social que caracteritza la nostra Universitat és una tasca que 
exigeix la col•laboració i cooperació de la resta d’institucions que componen la societat civil de Castelló i el 
seu entorn. En aquest sentit, les fundacions són una eina fonamental per a la construcció d’un teixit social 
sòlid i solidari.

Fundació Càtedra Soler i Godes
 

L’Ajuntament de Castelló de la Plana, la Diputació de Castelló i la Universitat Jaume I, juntament amb 
Juan Enrique Soler Patiño, hereu d’Enric Soler i Godes, constitueixen la Fundació amb l’objectiu de retre 
homenatge al mestre i, a més a més, establir una aportació viva a la història de la pedagogia i de la pràctica 
escolar de manera que el llegat del mestre Soler i Godes servisca de suport per a la realització d’estudis i 
investigacions sobre el nostre present, passat i futur educatiu.

Fundació per a l’eficiència 
energètica de la Comunitat 
Valenciana 

La Fundació f2e té com a objecte impulsar l’actuació en el camp de l’eficiència energètica, tant pel que fa 
a les energies convencionals com a les renovables i als sistemes mixtos d’un tipus o d’un altre d’energies que 
permeten un ús racional de les fonts d’energia.

Entre les seues activitats principals es troba el desenvolupament de sinergies i estratègies conjuntes 
d’innovació en les tecnologies energètiques, la realització de campanyes de divulgació i conscienciació, 
trobades empresarials, cursos de formació, la realització d’un fòrum anual sobre l’energia o la recerca de 
fons per a la inversió en projectes energètics.

Fundació Germà Colón
  

La Fundació Germà Colón Domènech és una institució de caràcter cultural vinculada a la donació de 
la biblioteca particular del professor Germà Colón a la Universitat Jaume I. Això possibilita que qualsevol 
persona d’arreu del món que vulga fer recerca en el camp de la filologia romànica puga tenir accés als fons 
bibliogràfics que ha anat acumulant un dels màxims especialistes en aquest àmbit del saber.

Fundació General de la Universitat 
Jaume I 

La Fundació General de la Universitat Jaume I és una entitat sense ànim de lucre, amb caràcter educatiu, 
cultural, científic, tècnic, esportiu, de cooperació al desenvolupament sostenible, de defensa del medi 
ambient, de la cultura pròpia i dels valors estatutaris, de foment de la recerca, de promoció del voluntariat i, 
en general, de suport a l’activitat universitària. En definitiva, la Fundació té com a objecte col•laborar amb la 
Universitat Jaume I en el desenvolupament i la gestió d’aquelles activitats que contribuïsquen a la millora en 
la prestació dels serveis universitaris.

http://www.uji.es/institucional/uji/relacions/fundacions/
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Fundació Isonomia per a la 
Igualtat d’Oportunitats

ODS: 5(5.1 i 5.2 i 5.C)

La Fundació Isonomia es constitueix el 16 de gener de 2002 com a fundació, i la Universitat Jaume I n’és 
l’entitat fundadora. L’àmbit d’actuació de la Fundació és tot l’Estat.

ACTIVITATS DESENVOLUPADES EN 2016

Formació

Quasi 300 persones han rebut 
formació per part de la Fundació 
Isonomia.

Sensibilització

Campanya per el 8 
de Març

Formació oficial: 93 estudiants 
(88 dones i 5 homes)

6 exposicions 
fotogràfiques

Formació continua: 3 cursos 
amb 91 participants (81 dones i 
10 homes)

Campanya per el 
25 de Novembre

Formació presencial: 16 
participants (6 dones i 10 homes)

3 campanyes de 
sensibilització

Formació a la carta: 4 
formacions, 75 participants (58 
dones i 17 homes)

Participació social

2.114 participants (1.093 
dones i xiquetes/1.021 homes 
i xiquets) en més de 30 tallers 
impartits

Investigació

450 persones 
(322 dones/128 
homes) han participat 
en 65 activitats 
com congressos, 
jornades i seminari 
internacionals

Assessorament en 
matèria d’igualtat

S’han realitzat diagnòstics i plans a 4 ajuntaments de la Comunitat 
Valenciana

La Xarxa Isonomia de Municipis per a la Igualtat Efectiva de Dones i Homes està composta per 87 
ajuntaments de tot l’Estat. L’objectiu principal és promoure la incorporació d’usos i polítiques d’igualtat  en 
els territoris i propulsar canvis culturals i socials que permeten construir una societat més justa i equitativa. 
És per tant, una xarxa de quasi 200 persones, associacions i empreses vinculades a la Fundació Isonomia.

En 2016 la Fundació Isonomia va tindre uns ingressos de 212.660 euros i unes despeses de 205.910 
euros, situant-se així el superàvit en 6.750 euros. 

Fundació Universitat
Jaume I-Empresa

RSUJI: 2

La Fundació Universitat Jaume I-Empresa (FUE-UJI) és una institució cultural privada sense ànim de lucre 
i de caràcter permanent, promoguda pel Consell Social de la Universitat Jaume I, per la mateixa Universitat i 
per la Confederació d’Empresaris de Castelló (CEC).

La Fundació Universitat Jaume I-Empresa naix per a donar contingut al compromís de col•laborar amb 
la Universitat Jaume I en el foment i la promoció de les activitats vinculades a la formació de postgrau propi 
i formació continuada, a la promoció de la transferència de resultats de recerca, a les accions d’impuls de la 
inserció laboral dels titulats i a la millora del potencial de les empreses i dels sectors econòmics i socials de 
Castelló.

· Formació. La FUE-UJI gestiona una oferta molt variada de formació continuada i de formació de postgrau 
propi de la Universitat Jaume I. A l’àrea de formació es van iniciar en 2016 un total de 76 activitats amb 1.167 
alumnes i 12.923 hores de docència.

· Pràctiques quant al Programa de Pràctiques Externes Extracurriculars, destinat a alumnat dels últims 
cursos i estudiantat de postgraus, la Fundació va gestionar 938 estades i es van signar 152 nous convenis 
amb diferents entitats; continuen vigents 1.947 convenis de cooperació educativa amb empreses.

· Beques per a titulats i titulades. En 2016, amb el Programa Experience, es van concedir 340 beques a 
titulats i titulades universitaris. D’altra banda, 76 noves empreses van signar convenis de col·laboració per 
acollir a estudiantat titulat; continuen vigents 256 convenis.

· Jornades i Congressos. En l’àrea de congressos s’han realitzat un total de 13 esdeveniments, amb 1.189 
participants.

· Plataforma digital tumeves.com. La plataforma digital tumeves.com basada en videopresentacions per 
a la selecció de personal, compta ja amb 776 candidats, 215 videopresentacions, 280 empreses registrades 
i un total de 58.535 visites a la pàgina web.

L’UJI forma part ,a més, de la Fundació 
Club Deportivo Castellón, de la Fundació 
d’Alzheimer Salomé Moliner, de la Fundació 
Penyagolosa de Desenvolupament Rural 
i de la Fundació per a la Promoció i 
Desenvolupament Comercial del Port de 
Castelló.

“ 

“
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Patrocini
i mecenatge

El programa de Mecenatge i Patrocini de la Universitat Jaume I és una iniciativa orientada a presentar, 
difondre i promocionar els projectes i serveis de la Universitat, amb l’objectiu d’implicar persones, empreses 
i institucions en aquells projectes i en el desenvolupament socioeconòmic de la nostra societat. Mitjançant 
aquest programa l’UJI també ajuda les empreses i institucions en el seu objectiu de ser responsables 
socialment.

D’acord amb aquests principis, en 2016 l’UJI ha signat 112 convenis extensos de col·laboració empresarial 
(mecenatge), acords de donació i contractes de patrocini, la qual cosa ha suposat un total d’aportacions 
de mecenatge i patrocini de 2.162.317,17 euros, dels quals, 2.012.282,43 euros corresponen a les entitats 
patrocinadores, que aporten 
individualment més de 6.000 
euros anuals a l’UJI, i formen part 
del Cercle de Mecenatge i Patrocini 
de la Universitat. Els altres 
150.034,74 euros corresponen a 
les entitats col·laboradores que 
aporten individualment menys de 
6.000 euros anuals. Amb aquesta 
infraestructura econòmica s’han 
dut a terme el finançament de 73 
projectes.

Els 112 convenis signats de mecenatge, 
els acords de donació i els contractes de 
patrocini, han suposat una aportació en 
2016 de més de dos milions d’euros.

“ 
“

Distribució per àmbits d’actuació dels 73 projectes finançats
Aportacions per mecenatge i patrocini. Any 2016 UJI.

20,70%

33,70%

1,18%

23,81%

20,60%
Suport a la docència i la recerca
(Càtedres i Aules d’empresa)

Suport a la docència i la recerca

Suport a l’estudiantat

Suport a infraestructures i patrimoni

Suport a la cultura i projecció social

Càtedres i aules d’empresa

El nombre de càtedres i aules d’empresa en 2016 ha sigut de 12 (10 càtedres i 2 aules), xifra que suposa 
un increment respecte a les 10 (7 càtedres i 3 aules) que hi havia en 2015. Les càtedres i aules d’empresa 
han suposat 472.070 euros d’ingressos dins del Programa de Mecenatge i Patrocini Càtedra Banc d’Espanya.

http://www.uji.es/institucional/estrategia/plans/comunicacio/patrocini-mecenatge/comcolaborar/catedres/

Càtedra BP d’Estalvi i Eficiència Energètica
Càtedra d’Innovació Ceràmica Ciutat de Vila-real
Càtedra de Mediació Policial Ciutat de Vila-real  
Càtedra Diputació de Centres Històrics i Itineraris Culturals de Castelló
Càtedra Endavant Villarreal CF de l’Esport
Càtedra Eurocop de Prevenció del Delicte
Càtedra FACSA d’Innovació en el Cicle Integral de l’Aigua
Càtedra Medtronic de Formació i Investigació Quirúrgica
Càtedra Reciplasa de Gestió de Residus Urbans
Aula ASCER de la Ceràmica
Aula Dávalos-Fletcher de la Cultura



Relació amb les
empreses i 
institucions

La Responsabilitat Social Universitària no es només un compromís de la Universitat. També la societat es 
corresponsable del seu funcionament, de la seua qualitat. Les administracions han d’implicar-se, però també 
ho ha de fer la societat civil, incloses organitzacions i empreses. Des de la seua creació, l’UJI ha comptat amb 
una àmplia xarxa de relacions amb les institucions que l’envolten, pensant per suposat en el futur del seu 
estudiantat, però també en la generació d’aliances que afavoreixen la creació de sinergies i el treball conjunt. 
Es tracta, en definitiva, de sumar capacitats i recursos per avançar cap a una societat més justa i responsable. 
La responsabilitat social és sempre una responsabilitat compartida.

La universitat pública de Castelló va lliurar durant l’acte del seu 25 aniversari la Medalla de l’UJI a 
l’Ajuntament de Castelló de la Plana i a la Diputació Provincial, per la seua contribució al cap de 25 anys 
d’història de la institució. El suport de l’Ajuntament ha sigut fonamental per a realitzar el projecte cultural i 
educatiu. Per la seua banda, la Diputació s’ha manifestat com una aliada indiscutible des del començament, 
quan va permetre la ubicació del Col·legi Universitari en les seues instal·lacions. A més a més, ha destinat 
importants fons econòmics per al desenvolupament de programes universitaris, entre altres, el Programa 
d’Extensió Universitària (PEU), que ha sigut clau en l’extensió de la cultura a tota la província, i la universitat 
reconeix així aquest valor com a representant de tots els pobles i comarques castellonenques. 

La relació amb les empreses i institucions de l’entorn és un eix principal d’actuació de l’UJI per aconseguir 
crear sinergies que possibiliten una millora integral de l’entorn social, cultural i mediambiental. La Universitat 
posa a la disposició de les empreses i institucions diverses opcions de relació, des de l’acceptació d’alumnat 
en pràctiques, passant per la realització de convenis de cooperació, contractes de recerca, o la col·laboració 
a través del patrocini i mecenatge en projectes universitaris que beneficien a la societat en general.

El teixit empresarial i de l’entorn, a més de formar part de l’estructura de govern de l’UJI a partir de la 
seua participació en el Consell Social, es relaciona amb la Universitat pública de Castelló a través d’una densa 
xarxa de recursos i sinergies. 

Mesa de la RSC de Castelló

Des de el seus inicis, l’UJI va participar activament tant  en la coordinació com en la formació sobre 
responsabilitat social a les empreses i fundacions. Des de novembre de 2008, la Mesa de la Responsabilitat 
Social Corporativa de Castelló, busca concretar en la pràctica un espai de diàleg per a l’intercanvi de informació 
i experiències de bones pràctiques en material de responsabilitat social.

La Mesa esta composta actualment per 24 empreses i organitzacions. l’UJI s’encarrega de la coordinació 
de les seues activitats.

La Mesa de RSC té tres objectius bàsics:

· Intercanvi de bones pràctiques i experiències en matèria de RS.
· Realització conjunta de projectes de desenvolupament social.
· Promoció, difusió i conscienciació de la RS en el teixit empresarial i social de la provincia de Castelló.

4.584  
Convenis de pràctiques en empreses i institucions.

1.947  
Convenis de cooperació educativa amb empreses a través de FUE-UJI.

112
Convenis de patrocini i mecenatge.

41
Empreses en Espaitec.

229
Empreses col·laboradores amb el programa Alumni-SAUJI.

http://www.uji.es/institucional/estrategia/plans/comunicacio/patrocini-mecenatge/comcolaborar/catedres/
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AlumniSAUJI
Mitjançant aquest programa l’UJI assumeix un paper actiu en la seua relació amb l’antic alumnat, entenent 

que aquest vincle amb els seus titulats i titulades li permet col·laborar en l’assoliment de metes institucionals 
i estratègiques, com ara la captació d’estudiantat, la captació de fons propis o la millora del plans d’estudis, 
entre d’altres.

Actualment compta amb 12.025 membres, valor que significa que un 22,5% del total d’antic alumnat de 
l’UJI forma part del programa AlumniSAUJI:

Entre les activitats que desenvolupa el programa AlumnniSAUJI i que ofereix com a servei als seus 
membres cal destacar:

· Formació continuada: 470 hores i 212 alumnes en cursos i tallers propis, 12 masterclass, 80 hores i 
95 membres en Meeting Talk, cursos a les seus, i altres que suposen uns resultats de més de 500 hores de 
formació, més de 300 alumnes, preus reduïts i condicions similars a l’estudiantat.

· Aprofitament de les instal·lacions i serveis UJI. L’AlumniSAUJI pot gaudir de serveis com ara la Biblioteca, 
el Centre de Aprentatge de Llengües i el Servei d’Esports. Aquest últim ha comptat amb 1.174 inscripcions 
provinents d’aquest programa i 87 persones participants en competicions esportives.

· Afavorir l’ocupabilitat dels titulats i titulades. Un dels fonaments de programa AlumniSAUJI se centra a 
facilitar l’eixida al mercat laboral i millorar les opcions d’aquells que ja en formen part. L’estreta col•laboració 
amb l’Oficina d’Inserció Professional i d’Estada en Pràctiques ha permès que tot els membres tinguen accés 
als tallers organitzats. A més, la Universitat posa a disposició de tot el seu antic alumnat l’agencia d’ocupació.

· Avantatges econòmics. AlumniSAUJI ofereix avantatges econòmics, descomptes o preus especial tant 
en comerços com en l’UJI, gràcies a les 229 empreses col•laborades de les quals enguany 71 han sigut nous 
convenis.

· Organització dels actes de graduació. Durant el 2016 el programa AlumniSAUJI va organitzar i 
acompanyar els 909 alumnes que es van graduar a la Universitat Jaume I als vuit actes de graduació celebrats.

7.491 AlumniBàsic

Antic alumne de l’UJI

4.534 AlumniSAUJI
Premium

Antic alumne de 
l’UJI, amic de l’UJI 
o PDI/PAS jubilat

Solidaritat
i voluntariat

Comerç just

La Universitat Jaume I ha estat incorporant en diverses pràctiques el comerç just: creació de diversos 
punts de venda al campus, incorporació del comerç just al marxandatge, promoció de la realització de 
refrigeris de comerç just i realització d’acciones de sensibilització nombroses vegades al llarg de l’any.

A finals de 2007 es va crear a l’UJI un grup de millora pel Comerç Just i la Compra Pública Ètica. I des 
de 2013, la Universitat compta amb la menció “Universitat pel Comerç Just” per haver fet una declaració 
institucional de compromís amb els principis del comerç just, disposar de productes de comerç just al 
campus, realitzar accions de sensibilització i tenir un grup de treball universitari.

Entre les activitats programades per al curs 2016/17 dins de la IV  setmana pel comerç just  han destacat:

· Projecció documentals sobre comerç just.
· Tast de cacau i xocolata de comerç just.
· Desdejunis de comerç just.
· Degustacions de productes de comerç just.
· Menú Comerç Just al Restaurant Àgora de l’UJI.
· IV Concurs de rebosteria de Comerç Just.

https://www.uji.es/serveis/alumnisauji/



Memòria Responsabilitat Social Universitaria UJI Curs 2016/2017 147146

X Fira d’ONG, Comerç Just i Ecològic

L’objectiu d’aquesta fira és apropar a la comunitat universitària al coneixement del comerç just i ecològic, 
així com als seus productes, per tal de facilitar un consum responsable durant tot l’any.

En l’edició de 2016 van participar establiments especialitzats en productes de comerç just i de producció 
ecològica:

· La tenda de Tot el Món
· Oxfam Intermon
· Ediciones Kaicrón
· Un Altre Món
· Buonissimo
· Solidaritat Internacional.

Dia Mundial de Lluita contra la 
Sida

Amb motiu del Dia Mundial de Lluita contra la Sida, es realitza una campanya de sensibilització que 
pretén conscienciar la comunitat universitària sobre el fet que la sida és un problema de tots i de totes i que 
cal facilitar informació per a potenciar-ne la prevenció.

Amb aquesta finalitat, es desenvoluparen diferents accions:

· El concurs de cartells de la campanya de l’1 de desembre de 2016, al qual es van presentar 37 cartells, 
que van estar exposats al vestíbul de l’Escola Superior de Tecnologia i Ciències Experimentals.

· Un curs de formació “Prevenció de la sida: estratègies d’actuació”.
· Punts de sensibilització i activitats per a conscienciar la comunitat universitària.
· Commemora de la Setmana de Lluita contra la Sida en Vox UJI Ràdio. 

Programa UJI-voluntària

Amb aquest programa la Universitat Jaume I ofereix la possibilitat a tots el membres de la comunitat 
universitària (estudiantat, PAS i PDI) de poder participar activament en la consecució d’una societat més justa 
i poder ajudar les persones o col·lectius més necessitats.

Per a dur a terme aquest objectiu, es desenvolupen 17 subprogrames de voluntariat (esportiu, 
mediambiental, pera la prevenció de la violència, pisos solidaris, voluntariat europeu, etc.)  amb la col·laboració 
de set serveis de la Universitat Jaume I.

Actuacions destacables en el curs 2016/17:

· Firma de conveni de col•laboració amb l’associació AFANIAD (Associació de familiars de xiquets i adults 
de discapacitats de la Vall d’Uixó) i amb l’Ajuntament de la Vall d’Uixó.

· Incorporació d’un nou subprograma “UJI HÀBITAT Saludable” per a la promocionar la salut i el benestar 
de la comunitat universitària.

· Dins dels subprograma “Taps d’Esperança” s’ha aconseguit omplir el contenidor amb taps i els fons 
obtinguts amb el reciclatge dels taps s’han destinat a la Federació Espanyola de Malalties Greus (FEDER).

· Dins del voluntariat mediambiental, s’han organitzat dues eixides de reforestació on s’han plantat 450 
arbres i han participat 75 voluntaris i voluntàries.

· El 5 d’octubre, al vestíbul de la FCHS de la Universitat Jaume I es va celebrar la V Fira UJI-voluntària amb 
la participació de 22 entitats.

http://www.uji.es/serveis/ocds/base/voluntariat/ujivoluntaria/
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Cooperació 
ODS: 4(4.B)/8(8A)/17(17.2)

L’Oficina de Cooperació al Desenvolupament i Solidaritat (OCDS) té com a missió difondre i desenvolupar 
els principis de solidaritat i cooperació entre la comunitat universitària, tant en l’àmbit local com en 
l’internacional, amb la finalitat de fer una universitat més humana i compromesa davant les desigualtats i 
injustícies del món que ens envolta.

Convenis establerts

Al llarg del curs acadèmic 2016/17 s’han signat sis convenis, entre els quals cal destacar: 
· Programa Pisos Solidaris, mitjançant Conveni amb la Generalitat Valenciana (EIGE) i l’Ajuntament de 

Castelló.
· Amb entitats de voluntariat.

Trobada  nacional

L’OCDS, juntament amb l’Oficina de Relacions internacionals de l’UJI (ORI), va organitzar la trobada “CRUE 
Universitats espanyoles: Internacionalització i cooperació”. En aquesta trobada es van fer grups de treball que 
van tractar temes com la mobilitat, la internacionalització i la cooperació universitària al desenvolupament.

En l’exercici 2017 l’aportació provinent de 
nòmines va ser de 19.479,30 € destinada a 
projectes de cooperació.

I la provinent de matrícules d’estudiantat 
ha sumat 4.170,56 €, destinats a finançar 
cinc beques de pràctiques solidàries.

“ 

“

Ajudes de cooperació universitària

Des del curs 2000/01 es va 
aprovar la contribució voluntària de 
l’estudiantat que ho sol·licita d’un 
0,7 de la seua matricula, així com del 
PAS i del PDI de la seua nòmina, per 
a destinar-lo a accions de solidaritat 
i cooperació al desenvolupament.

En aquest context, durant el curs 2016-17 s’ha dut a terme la novena convocatòria d’ajudes de cooperació 
universitària al desenvolupament que ha prestat suport a sis projectes de membres de la comunitat 
universitària (PDI i PAS) a través del finançament total o parcial de projectes de cooperació universitària 
segons les modalitats estipulades.

Observatori Permanent
de la Immigració

L’Observatori Permanent de la Immigració (OPI) de l’UJI ofereix als membres de la comunitat universitària, i 
a diversos sectors de la població, formació i recursos relatius als diferents aspectes psicosocials que envolten 
els procés migratori, així com realitzar investigacions i estudis que faciliten la integració i d’adaptació de 
diferents cultures en una mateixa societat.

Per aconseguir aquest objectiu, en aquest curs s’ha publicat l’onzena convocatòria d’ajudes per a projectes 
d’investigació i formació. S’han presentat un total de tretze projectes i s’han concedit vuit de la modalitat 
corresponent a estudis i investigacions i cinc projectes de modalitat d’activitats de formació i difusió.

Aquest curs també s’ha organitzat la VII Trobada de Mediadors i Mediadores interculturals, una trobada 
des de la perspectiva intercultural i de gènere per tal de millorar les pràctiques professionals en mediació 
comunitària; i la II Jornada de Mediació Escolar amb l’objectiu de generar un espai de trobada on l’alumnat i 
el professorat puguen interactuar amb  l’intercanvi d’accions realitzades.

Gràcies a aquesta recaptació del 0,7%, l’UJI ha pogut:
En 2016: executar 5 projectes per un valor de 19.960€
En 2017: executar 7 projectes per un valor de 23.632€

https://www.uji.es/serveis/ocds/
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Observatori Psicosocial de Recursos 
en Situacions de Desastre 

L’Observatori Psicosocial de Recursos en Situacions de Desastre (OPSIDE) busca crear un espai de recursos 
mitjançant la investigació, la formació i assessorament en aspectes psicosocials en desastres. L’objectiu és 
oferir als diferents sector de la població (voluntaris, estudiants, institucions, cossos especialitzat…) formació, 
assessorament i recursos en relació a successos traumàtics per a desenvolupar una resposta eficaç.

Les accions de formació al llarg del curs 2016/17 han constat d’un curs de formació continuada (11a edició), 
l’onzè cicle de conferencies, un curs d’estiu i la col•laboració amb altres cursos de formació. L’Observatori 
compta amb un web especialitzat en aspectes psicosocials relacionats amb  desastres i emergències.

Compromís amb la formació en drets humans

El compromís de l’UJI amb la cooperació, la democràcia i la defensa dels drets humans arriba 
també a l’oferta docent, incloent-hi, per exemple, entre els seus estudis de màster:

· Màster Universitari en Cooperació al Desenvolupament (90 crèdits)
· Màster Universitari en Estudis Internacionals de Pau, Conflictes i Desenvolupament (120 crè-

dits)
· Màster en Ètica i Democràcia (60 crèdits)  
· Màster en Investigació Aplicada en Estudis Feministes, de Gènere i Ciutadania (60 crèdits)

Projectes internacionals per al desevolupament

L’aposta per la cooperació té el seu reflex en diferents projectes d’investigació i d’actuació im-
pulsat des de diverses àrees de la Universitat. És el cas, per exemple, dels projectes desenvolupats 
a Colòmbia en col·laboració amb la  Universidad Nacional de Antioquia per al desenvolupament 
d’un sistema integral de promoció de la resiliència en el postconflicte colombià; el curs sobre gestió 
i innovació territorial per a un desenvolupament sostenible realitzat a Cuba, o la col·laboració amb 
el Govern d’Equador per a la implantació de sistemes per a la prevenció del delicte a través de la 
Càtedra Eurocop de l’UJI, entre altres.

Reptes de futur
En el marc del compromís de la nostra Universitat amb la transformació social, econòmica i cultural del 

seu entorn, els reptes per al pròxim curs passen, principalment, per aprofundir en la línia de treball conjunta 
amb l’Institut Valencià de Cultura i la Xarxa de Teatres i Auditoris de titularitat pública del Ministeri de Cultura 
en programes com el Circuit Cultural Valencià i el projecte Dansa a Escena per optimitzar recursos i situar 
el Paranimf de l’UJI en el panorama escènic autonòmic i nacional. Un altre espai que es vol consolidar com 
contenidor d’activitats socioculturals, en coordinació amb l’Ajuntament de Castelló de la Plana, serà l’Edifici 
Menador Espai Cultural, per al qual serà necessari traçar una nova programació a mode d’un complet pla 
d’accions culturals i de qualitat.

També cal avançar en la nostra implicació en les comarques castellonenques mitjançant programes com 
ara Campus Obert i el Programa d’Extensió Universitària (PEU), a més de fer  partícips a més municipis 
d’activitats com les relatives a la Mostra de Teatre Reclam i el Festival de Fotografia Imaginària.

Posar al dia la catalogació de les obres artístiques de l’UJI,  reforçar els convenis socioculturals  signats 
amb diverses entitats castellonenques i continuar incidint en la defensa i implantació de la llengua pròpia en 
tots els àmbits i en especial en l’escènic a través de la Xarxa Alcover i el musical, recuperant el festival Trovam, 
són altres dels reptes en l’àmbit social.  



MEDI AMBIENT

Estalvi energètic  € Estalvi energètic Consum d’aigua

6,85% menys que 
2015  97.126 kWh

Reducció
de 3.360 m3 (6,30%) 

amb un estalvi del  
7,73%

Mitjana de CO2 Energia de renovables 
pròpies

Consum de gas

9,81 tn diaries 1,04%
Reducció de 4.544 
m3 (1,34%) amb un 
estalvi del 27,19%



Memòria Responsabilitat Social Universitaria UJI Curs 2016/2017 155154

Enfocament de la gestió
GRI: 102-11/201-2/307-1 - ODS: 12(12.2 i 12.8)/13(13.2 i 13.3)

Un dels principis bàsic de la Universitat Jaume I es la sostenibilitat. Amb l’objectiu de protegir i millorar el 
medi ambient, es preocupa, no tant sols de la formació del seu estudiantat amb una docència de qualitat en 
temes mediambientals, sinó que educa amb l’exemple realitzant com a organització un esforç important en 
tasques que minimitzen l’impacte que les seues activitats tenen sobre el medi.

D’aquesta manera, a traves de l’Oficina de Prevenció i Gestió Mediambiental, es realitza i s’implanta un 
sistema de gestió mediambiental dirigit a: 

· Gestionar i incrementar l’eficiència energètica, especialment en llum, aigua i gas.
· Gestionar els residus que genera l’activitat de la Universitat.
· Afavorir la mobilitat sostenible.
· Controlar el soroll.
· Elaborar guies i consells pràctics per millorar el nostre comportament mediambiental i atendre al principi 

de precaució.

El l’exercici 2016/17 s’ha continuat el desenvolupament del pla estratègic i el personal participa en grups 
de millora, tant interns del servei com d’altres serveis. També participa en l’obtenció i el manteniment de la 
certificació ISO9000 del Servei de Esports i del Centre de Documentació de la Universitat Jaume I auditats 
per AENOR.

L’UJI no ha identificat cap incumpliment de llei o normatives en materia de medi ambient.

Gestió energètica
GRI: 302-1/302-2/302-3/302-5

Els objectius marcats per a l’any 2016, respecte a la gestió energètica, han sigut el de mantenir el consum 
i costos energètics en els valors de l’any anterior, malgrat l’increment d’activitats i del preu de l’energia i, 
estudiar l’evolució del consum en els últims anys. 

Dues accions destacables d’aquest exercici són la entrada en servei l’aplicació que permet realitzar el 
seguiment en temps real dels consums energètics de cadascun dels edificis del campus, i la realització d’un 
concurs públic per als subministraments d’electricitat i gas de la Universitat, amb el qual s’han obtingut unes 
condicions econòmiques millors de les anteriors. 

Altres mesures preses per tal d’aconseguir els objectius:

· La substitució d’equips de producció de fred i calor per uns altres més eficients, amb ajudes AVEN 
(bomba de calor de Biblioteca). Els estalvis s’apreciaran en 2017.

· La instal·lació de detectors de presència en corredors per a control de l’enllumenat
· La continuació en l’aplicació del control de temperatura i llum en aules, ajustat a la seua ocupació.
· La integracio al sistema de gestió de tots el punts de consum, la qual cosa ha permès conèixer amb 

exactitud els consums reals.
· Aules: en passar la targeta pel lector activa dos relés, un obri la taula multimèdia i un altre activa 

l’enllumenat i clima de l’aula. Quan finalitza la classe als quinze minuts es desactiva tot.
 · El lector creua diàriament dades amb el programa de reserves, en passar la targeta d’entrada dóna 

el permís pel temps de reserva realitzat.
 · El lector activa el relé 15 minuts abans de la reserva perquè el alumnat puga entrar a la classe i no 

haja d’esperar al professor o professora en el corredor. Passats quinze minuts de l’hora de reserva, si no s’ha 
passat la targeta es desactiva tot.

 · Les aules tenen lector més sonda de presència, les aules d’informàtica tenen a més un termòstat 
per a poder parar la climatització. Els laboratoris de docència també tenen lector i depenent de l’ús i centre, 
sonda i termòstat.
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Cost
energètic i d’aigua

GRI: 302-1/302-4/303-1/303-2/303-3/306-1/306-3/306-5

Malgrat el creixement del campus i les continues pujades del preu de l’electricitat, el cost des de 2009 
s’ha reduït un 6,45%.

L’UJI disposa de dades on es veu amb claredat com des de l’any 2012, quan es va iniciar el tancament del 
campus en el mes d’agost, es redueix el consum per aquest motiu i per tant, és una de les mesures d’estalvi 
més eficients.

27,18%

27,18%

11,39%

5,40%

2,45%

0,89%%
7,85%%

3,35%

9,01%

2,37%

16,23%

1,98%
2,58%

7,77%

0,09%

2013 2014 2015 2016

Electricitat 1.910.145€ 1.845.142€ 1.917.568€ 1.774.701€

Gas 182.922€ 190.552€ 236.802€ 172.420€

Aigua 46.416€ 62.701€ 61.581€ 56.819€

Total 2.139.483€ 2.098.395€ 2.215.951€ 2.003.940€

Total 2016

Electricitat (kWh) 14.159.906

Gas (kWh) 4.009.823

Aigua (m3) 49.970

La contractació del subministrament elèctric, mitjançant un concurs ha permès que el preu unitari amb 
impostos inclosos siga de 0,1252 (un 6,85% més econòmic que en l’any 2015).

El consum està estabilitzat al voltant de 14.200.000 kWh (valor de referència que cal mantenir). Les 
condicions climàtiques variables en  calor i fred tenen una repercussió directa, tant en el consum com en 
el cost. Un clima més temperat que l’any anterior i un preu de l’energia més baix, han facilitat la millora dels 
resultats.

· La climatització suposa el 60% de tot el consum elèctric.
· En gas el consum s’ha reduït un 1,34% (4.544 m3) i el cost un 27,19%.
· La contractació del subministrament de gas, mitjançant un concurs ha permès un estalvi important en 

tractar-se d’un preu variable amb uns preus del petroli fins ara baixos.
· El consum de gas també està estabilitzat i depèn bastant de les condicions climatològiques.
· El consum d’aigua s’ha reduït un 6,30% (3.360 m3) i el cost un 7,73%.

L’aigua consumida per l’UJI provee del suministrament 
municipal d’aigua i no ha registrat cap abocament d’aigües, 
ni vessaments significatius ni cossos d’aigua afectat per 
abocament d’aigua i/o escorrenties

https://www.uji.es/serveis/opgm/

El cost del consum 
d’energia elèctrica 
s’ha reduït un 7,45%.
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Gestió de residus
GRI: 306/2 - ODS: 11(11.6)/12(12.4 i 12.5)

Una altra tasca fonamental de la gestió ambiental de l’UJI és la de continuar amb la gestió dels residus 
generats per l’activitat diària de la Universitat. La Universitat Jaume I gestiona diferents residus. Les quantitats 
mitjanes anuals de residus recuperats l’any 2016 per usuari i any:

RESIDU QUANTITAT (KG/USUARI)

Paper i cartó 2,71

Tòners 0,015

Residus químics perillosos 4,67

Envasos lleugers 0,52

Residus no perillosos 0,28

Piles 0,018

Residus elèctics i electrònics 0,54

Vidre 0,18

A continuació s’exposa una taula amb el tipus de residu que es gestiona i la forma d’eliminació:

RESIDUS PERILLOSOS (KG) RESIDUS NO PERILLOSOS (KG)

Reutilització
Tòners 629 unitats a 400 gr/unitat, dels 
quals 157 kg van a reutilització i la resta a 
eliminació

Reciclatge

Paper i cartó 45.636

Envasos lleugers 8.720

Vidre 2.980

Ferralla 162

Compostatge Residus agroquímics 1.213

Recuperació

Dissolvents no halogenats 1.852 Piles 295

Dissolvents halogenats 1.289 Residus elèctrics i electrònics 5.589

Aigües amb acetonitril 200

Aigües amb metanol 120

RESIDUS PERILLOSOS RESIDUS NO PERILLOSOS

Recuperació

Olis, greixos i hidrocarburs 2017

Líquids de revelatge fotogràfic 115

Bateries de plom 5

Envasos contaminats (vidre) 2.822

Envasos contaminats (plàstic) 2.722

Envasos contaminats (metall) 614

Tubs fluorescents 488

Aerosols buits 50

Equips informàtics perillosos 3.380

Piles de botó 7

Incineració Reactius de laboratori caducats 840

Sals orgàniques10

Peròxids 5

Organohalog. i organofosf (pesticides) 60

Fenols i compostos fenòlics 48

Residus sanitaris i punxants (grup III) 1.559

Bromur d’etidi 10

Medicaments caducats 74

Abocador Sòlids ceràmics 500 Sòlids inerts 87

Fibra de vidre 430

Sòlids contaminats 6.352

Altres (tractaments 
fisicoquímics)

Solucions àcides 953

Solucions alcalines 1.100

Frites i colorants ceràmics en suspensió 930

Solució àcida con metalls 172

Sals icomp de Hg, Cr, VI med. pesants 574

Substàncies cianurades 11

Per a garantir una correcta gestió dels residus i evitar possibles perills amb els contenidors durant la 
utilització o transport d’aquests, és molt important que aquests estiguen perfectament etiquetats, d’acord amb 
la legislació. Tota la informació corresponent  per a etiquetar els residu perillós, es pot trobar al web de l’UJI.

https://ujiapps.uji.es/ade/rest/storage/BSMRFSZQT8GZV6TQGKN76TC3ZYCWARQH
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Gestió del soroll
L’Oficina de Prevenció i Gestió Mediambiental va sol·licitar la realització d’un estudi dels nivells sonors 

del campus de la Universitat Jaume I a fi de diagnosticar la qualitat acústica en l’ambient exterior, dins de la 
implantació del sistema de gestió mediambiental que es porta a terme a l’UJI.

Aquest estudi va consistir en la realització de mesuraments de nivell sonor en diversos punts del campus i 
a diferents hores, i d’aquesta manera es van obtindre mapes acústics representatius del nivell sonor existent 
al campus en diferents intervals horaris. Entre les principal conclusions cal ressaltar que en cap del dos 
períodes es compleixen les exigències de qualitat ambiental que estableix la legislació autonòmica.

Millores en 
infraestructures
 
ODS: 4(4.A)/9(9.4)

Al llarg d’aquest curs s’han continuat les obres que completen la construcció de la fase 1 de la Facultat 
de Ciències de la Salut amb l’execució dels mòduls MDO (serveis centrals i departaments) i MD1 (aulari). Se 
ha redactat el projecte del a fase II de la mateixa facultat  i que contempla la construcció dels mòduls MD2 
(aulari) i MI2 (despatxos i laboratoris d’investigació) amb els quals es completa el projecte. També s’han 
contractat les obres per traslladar els hivernacles a la parcel•la 36 del campus, obres necessàries per la 
construcció de la fase II de la Facultat de Ciències de la Salut.

La fase 1 de la Facultat de Ciències de la Salut està formada per tres edificis corresponents a investigació, 
serveis comuns i docència. Els tres mòduls estan integrats i units per uns patis interiors i tenen una superfície 
construïda de més de 12.000 m², dels més de 22.000 m² amb què compta tot el projecte de la Facultat, amb 
els cinc mòduls previstos.

Tots els edificis s’han dissenyat d’acord amb normes mediambientals que cerquen l’eficiència energètica, 
amb un estalvi important en la producció de calor a l’hivern i fred a l’estiu. Per aquest motiu, l’edifici té una 
certificació de quatre fulles verdes de Green Building Council d’Espanya.

L’Oficina Tècnica d’Obres i Projectes ha col·laborat amb l’Ajuntament de Castelló en la direcció facultativa 
de les instal·lacions, en l’obra de l’antiga seu d’Hisenda de la plaça de l’Hort dels Corders. Aquest edifici, que 
és un centre cultural gestionat conjuntament per l’Ajuntament de Castelló i la Universitat, ha iniciat l’activitat 
amb el nom de Menador Espai Cultural.

http://ujiapps.uji.es/ade/rest/storage/LND2ENRWUVIPAYWRVKOST5EZQNFBGTMC



163162

Pla de mobilitat, 
sostenibilitat i 
accessibilitat
ODS: 9(9.1)

La mobilitat és un dels factors amb més alta repercussió sobre el medi urbà. La creixent motorització 
i l’ús, cada vegada més elevat, del vehicle privat repercuteixen negativament en el medi ambient i creen 
tensions a l’espai públic.

La mobilitat sostenible es pot definir com la implementació d’un sistema en què el vehicle privat, el 
transport col·lectiu, les infraestructures viàries i l’aparcament formen un model integrat on s’interrelacionen 
unes parts amb altres a fi d’aconseguir un canvi modal en els desplaçaments que done prioritat al transport 
col·lectiu i als models alternatius: la bicicleta i la mobilitat a peu.

La Universitat Jaume I de Castelló, sensibilitzada 
amb la problemàtica associada a la mobilitat, ha 
posat en marxa un Pla de Mobilitat Sostenible al 
campus del Riu Sec.

Amb totes aquestes mesures el que es pretén és 
fer un campus més accessible i còmode per a tots 
i totes, un campus per a tothom. Però per a això, 
més importants que totes les accions que puguem 
desenvolupar des de la Universitat, és fonamental 
el compromís de tots i totes amb la mobilitat, optant 
preferentment pel transport públic, per la bicicleta 
o fent un ús compartit del vehicle propi. I, sobretot, 
aparcant convenientment el nostre vehicle i no 
ocupant zones que dificulten la mobilitat a altres 
membres de la comunitat universitària.

UJI accessible 

La inclusió és un dels valors centrals del nostre Codi Ètic. La Unitat de Suport Educatiu gestiona el 
programa “Trenquem barreres” per a afavorir l’accessibilitat de totes les persones que formem la comunitat 
universitària. En el disseny del campus s’han tingut en compte criteris d’accessibilitat. Totes les aules i 
instal·lacions de la Universitat Jaume I són accessibles. 

Desplaçaments per l’UJI de persones 
amb pèrdua visual

Els membres de la comunitat universitària amb pèrdua visual que ho requerisquen es poden posar 
en contacte amb els responsables del Pla d’Atenció a la Diversitat per a treballar itineraris pel campus no 
habituals.
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Accessibilitat en la comunicació

L’UJI vol suprimir les barreres de la comunicació. Les persones de la comunitat universitària que porten 
audiòfons, implants coclear o utilitzen el llenguatge de signes, tenen en l’UJI la possibilitat de sol·licitar un 
bucle portàtil que es pot instal·lar per exemple en una aula de classe. 

Amb l’objectiu de sensibilitzar la comunitat universitària sobre la importància de l’accés a la comunicació, 
des del projecte INCLOU s’organitzen diversos cursos d’audiodescripció, subtitulats, en llenguatge Braille i 
d’altres.

Reptes de futur
Els objectius que la Universitat Jaume I es proposa respecte a la gestió energètica en l’exercici de 2017 són:

· Continuar amb el control de la temperatura i d’horaris (12 hores/dia) en la producció de fred i calor, per 
a reduir consum (la climatització representa el 60-65% del consum elèctric total).

· Mantenir el consum anual màxim en 14.200.000 kWh.
· Continuar la renovació d’aparells de climatització amb subvencions de l’IVACE. 
· Reduir el consum elèctric en la Biblioteca, instal•lant més interruptors de prestatgeries i optimitzant els 

circuits d’enllumenat amb la instal•lació de detectors de lluminositat i presència.
· Instal·lació de detectors de presència en corredors del JC1 i del JC2.

 https://www.uji.es/serveis/use/base/pad/trenquembarr/
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ANNEX 1:
GRI: 102-46/102-49/102-50/102-51/102-52/102-53/102-54

Amb aquest informe la Universitat Jaume I presenta públicament i per primera vegada la seua Memòria de 
Responsabilitat Social Universitària (RSU), és a dir, la informació referent als seus principals impactes socials, 
econòmics i mediambientals. La principal raó que avala aquest document no és altra que la responsabilitat 
que l’UJI assumeix de respondre davant de la societat, davant de tots els grups d’interès implicats i afectats 
per l’activitat universitària.

Per la seua particularitat com centre públic d’educació superior que estructura la seua actividad per 
curs acadèmic, les dades de organitzacións propies de la universitat i els resultats econòmics que recull la 
memòria fan referència a l’exercici de 2016 (any natural) mentre que la resta de resultats (socials i ambiental) 
pertanyen en la seua gran majoria al curs acadèmic 2016/17. El cicle de presentació de la memòria serà 
anual.

La cobertura geogràfica del document comprèn l’activitat que es desenvolupa en el campus del Riu Sec 
i inclou, a més, les dades més rellevants de les seus universitàries que l’UJI té a la província de Castelló i de 
València.

Els continguts de l’informe responen als assumptes en què l’UJI té la capacitat de generar valor i són 
aspectes materials, és a dir, rellevants, per als seus grups d’interès segon l’anàlisi de materialitat elaborat 
pel mateix Comissionat del Rector per al Desenvolupament de l’RSU universitària i fruit d’un ampli procés de 
participació i que queda recollit en aquesta Memòria. Mitjançant la identificació dels aspectes materials s’ha 
aconseguit alinear el Pla estratègic de l’UJI 2018 amb els pincipis del Global Reporting Initiative, metodologia 
utilitzada majoritàriament per empreses i institucions d’àmbit internacional per a realitzar les seus memòries 
de sostenibilitat de forma clara, precisa, comparable i verificable. En aquest sentit, per a l’elaboració d’aquest 
informe s’han seguit els principis de contingut i qualitat de l’estàndard internacional GRI, versió STANDARS, 
en la seua modalitat d’opció essencial. A més, per primera vegada en la universitat pública espanyola es 
relacionen aquests indicadors amb els objectius i les metes establides pels objectius de desenvolupament 
sostenible (ODS).

La Memòria d’RSU compta amb una revisió i verificació 
externa dels continguts realitzada per la consultora 
externa AENOR. Amb aquest document es pretén oferir 
informació suficientment precisa i detallada per tal que 
els grups d’interès de l’UJI puguen avaluar la resposta de 
la Universitat als seus interessos legítims, així com reflectir 
els aspectes positius i negatius de manera comprensible i 
accessible.

Per a obtindre més informació sobre l’informe podeu dirigir-vos a Domingo García Marzá, Comissionat de 
Rector per al Desenvolupament de la Responsabilitat Social Universitària (rsu@uji.es, telèfon 964 387 048).

EQUIP
COMISIONAT: Domingo García Marzá

Patrici Calvo Cabezas
Francisco Fernández Beltrán

Mónica Gassent Albert
María Montserrat Botello

Daniel Pallarés Domínguez
Raquel Paradís Ferrer

Martha Mónica Rodríguez Coronel
Rosana Sanahuja Sanahuja

Sobre aquesta Memòria

Aquest informe s’ha 
elaborat de conformitat 
amb l’opció Essencial dels 
Estàndards GRI i ha sigut 
verificat per AENOR
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griANNEX 2:
INDEX DE CONTINGUTS
GRI 102-55

Estàndard GRI Indicadors Pàgina
Resposta directa

CONTINGUTS GENERALS
GRI 102:  
Continguts 
generals
(Versió 2016)

102-1 Nom de l’organització. p 10.

102-2 Activitats, marques, productes i serveis. p 10, 52-55, 58, 111.

102-3 Ubicació de la seu. p 14.

102-4 Ubicació de les operacions. p 14.

102-5 Propietat i forma jurídica. p 10.

102-6 Mercats servits. p 14, 15, 50, 142-143.

102-7 Dimensions de l’organització. p 10, 14, 28, 46, 52-55, 82-83, 102, 124.

102-8 Informació d’empleats i d’altres treballadors. p 82, 86.

102-9 Cadena de subministrament. p 26.

102-10 Canvis significatius en l’organització i la cadena de subministrament. p 26.

102-11 Principi o enfocament de precaució. p 121, 154.

102-12 Iniciatives externes. p 14.

102-13 Afiliació a associacions. p 14.

102-14 Declaració dels alts executius responsables en la  presa de decisions. p 6, 32.

102-16 Valors, principis, estàndards i oportunitats. p 36.

102-18 Estructura de governança. p 16, 41.

GRI 102:  
Continguts 
generals
(Versió 2016)

102-40 Llistat de grups d’interès. p 42.

102-41 Acords de negociació col·lectiva. p 86.

102-42 Identificació i selecció de grups d’interès. p 42.

102-43 Enfocament per a la participació dels grups d’interès. p 42.

102-44 Temes i preocupacions clau mencionats. p 42.

102-45 Entitats incloses en els estats financers consolidats. p 27.

102-46 Definició dels continguts dels informes i les cobertures del tema. p 168.

102-47 Llista dels temes materials. p 42.

102-48 Reexpressió de la informació. Aquest és el primer informe que realitza la 
Universitat Jaume I, per tant no hi ha cap reexpressió de la informació.

102-49 Canvis en l’elaboració d’informes. p 168.

102-50 Període objete de l’informe. p 168.

102-51 Data de l’últim informe. p 168.

102-52 Cicle de l’elaboració dels informes. p 168.

102-53 Punt de contacte per a preguntes al voltant de l’informe. p 168.

102-54 Declaració d’elaboració de l’informe de conformitat amb els estàndards GRI. p 168.

102-55 Índex  dels continguts. p 170.

102-56 Verificació externa. p 182.
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DIVERSITAT I IGUALTAT D’OPORTUNITATS

GRI 405:
Diversitat 
i igualtat 
d’oportunitats
(Versió 2016)

405-2 Ràtio del salari base i de la remuneració de dones davant els homes. p 86.

NO DISCRIMINACIÓ

GRI 406:
No 
discriminació
(Versió 2016)

406-1 Cassos de discriminació i accions correctives empreses. p 86.

SALUT I SEGURETAT DELS CLIENTS

GRI 416:
Salut i 
seguretat dels 
clients
(Versió 2016)

416-2
Casos d’incompliment relatius als impactes en la salut i seguretat de les 
categories de productes i serveis. No s’ han detectat casos d’incompliment.

EXERCICI ECONÒMIC

GRI 101:
Compliment
econòmic
(Versió 2016)

201-1 Valor econòmic directe generat i distribuït. p28.

ENERGIA

GRI 302:
Energia
(Versió 2016)

302-1 Consum energètic dins de l’organització. p 155, 156.

302-4 Reducció del consum energètic. p 156.

AIGUA

GRI 303:
Aigua
(Versió 2016)

303-1 Extracció d’aigua per fonts. p 156.

EFLUENTS I RESIDUS

GRI 306:
Efluents i 
residus
(Versió 2016)

306-2 Residus per tipus i mètode d’eliminació. p 158.

306-3 Vessaments significatius. p 156.

306-5 Cossos d’aigua afectats per abocament d’aigua i/o escorrenties. p 156.

COMPLIMENT AMBIENTAL

GRI 307:
Compliment 
ambiental
(Versió 2016)

307-1 Incompliment de la legislació i normativa ambiental. p 154.

OCUPACIÓ

GRI 401:
Ocupació
(Versió 2016)

401-3 Permisos parentals. p 96.

SALUT I SEGURETAT EN EL TREBALL

GRI 403:
Salut i 
seguretat
en el treball
(Versió 2016)

403-1 Representació dels treballadors en comités. p 93.

FORMACIÓ I ENSENYAMENT

GRI 404:
Formació i 
ensenyament
(Versió 2016)

404-1 Mitjana d’hores de formació a l’any per empleat. ODS4 (4.3, 4.4, 4.5) p 82-83, 
89.
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Temes materials 
addicionals

Indicadors propis Contingut i pàgina

RSUJI-1 Promoció de la igualtat en l’accés i progrés de l’estudiantat. p 56, 58.

RSUJI-2
Transferència de coneixement cap al teixit productiu i social. p 108, 118, 128, 
135, 139.

RSUJI-3 Promoció del multilingüisme. p 129.

RSUJI-4 Promoció de les TIC en els processos de formació i aprenentatge. p 76, 89.

RSUJI-5 Mobilitat de professorat i estudiantat. p 72, 91.

RSUJI-6 Orientació cap a la innovació i la creativitat. p 107, 121.

RSUJI-7 Pràctiques en empreses i institucions. p 66.

RSUJI-8 Formació integral, professional i humana, de l’estudiantat. p 48.

RSUJI-9 Participació de la comunitat universitària en accions de voluntariat social. p 74.

RSUJI-10 Impuls de l’ocupabilitat i l’esperit emprenedor. p 69.

RSUJI-11 Docència personalitzada i pròxima. p 79.

RSUJI-12 Defensa de la llengua i la cultura pròpies. p 129.

RSUJI-13 Extensió de la cultura al territori i a tota la societat. p 126.

RSUJI-14 Captació de fons per a R+D+I. p 108.

RSUJI-15 Difusió i promoció de la investigació científica entre la societat. p 121.

RSUJI-16 Aposta per la construcció europea. p 64.
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ANNEX 3:
INDICADORS
ODS

S’han identificat els Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS) que més poden aportar per el tipus 
d’activitat i que són més rellevants per a la Universitat Jaume I.

En les següents tables s’identifica l’objectiu i les metes i el lloc on es pot trobar la informació relacionada.

Objectiu vinculat amb estudiantat i professorat, amb el entorn en el qual es du a ter-
me la investígació i a la gestió pròpia de l’organització.

Metes vinculades

4.3 Assegurar l’accés igualitari a una formació tècnica, professional i superior de qualitat.
p 10, 56, 60.

4.4 Augmentar el nombre de joves i persones adultes que tenen competències necessàries 
per a accedir a l’ocupació. p 69.

4.5 Eliminar les desigualtats de gènere en l’educació i assegurar l’accés igual a tots els nivells 
de l’ensenyament, incloent-hi també les persones amb discapacitat. p 56, 60.

4.7 Que tot l’alumnat adquirisca coneixements per a promoure el desenvolupament 
sostenible.p 52.

4.A Adequar instal·lacions educatives. p 161.

4.B Augmentar considerablement el nombre de beques per a alumnat de països en vies 
de desenvolupament per tal que el seu alumnat puga matricular-se d’ensenyaments 
superiors. p 56, 148.

4.C Augmentar l’oferta de docents qualificats.p 69.

Objectiu vinculat a la rellevància amb l’entorn en què es du a terme la investigació i 
amb a la gestió pròpia de l’organització.

Metes vinculades

5.1 Posar fi a totes les formes de discriminació contra les dones. p 19, 96, 138.

ods
5.2 Eliminar totes les formes de violència contra les dones en els àmbits públics i privats.

p 138.
5.5 Participació plena de les dones i la igualtat d’oportunitats de lideratge en tots els àmbits 

de decisió. p 86.
5.6 Assegurar l’accés universal a la salut sexual. p 93.

5.A Que las dones tinguen igualtat de drets pel que fa als recursos econòmics. p 86.

5.B Millorar l’ús de les tecnologies de la informació i les comunicacions, per a promoure 
l’apoderament. p 76.

5.C Aprovar i enfortir polítiques per a promoure la igualtat de gènere i l’apoderament. p19, 
96, 138.

Objectiu vinculat a la gestió pròpia de l’organització.

Metes vinculades

8.3 Polítiques orientades a la creació de llocs de treballs decents. p 86.

8.5 Aconseguir l’ocupació plena i productiva i el treball decent per a totes les dones i homes 
(incloent-hi joves i persones amb discapacitat). p 56, 60.

8.8 Protegir els drets laborals i promoure un entorn de treball segur. p 93.

8.A Augmentar el suport a la iniciativa d’ajuda per al comerç en els països en 
desenvolupament. p 148.

Objectiu vinculat a la investigació i la gestió pròpia de l’organització.

Metes vinculades

9.1 Desenvolupar infraestructures fiables, sostenibles, resilients i de qualitat. p 162.

9.4 Modernitzar la infraestructura. p 161.
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9.5 Augmentar la investigació científica i millorar la capacitat tecnològica dels sectors 
industrials de tots els països; fomentar la innovació i augmentar el nombre de persones 
que treballen en investigació i desenvolupament. p 121.

9.B Donar suport al desenvolupament de tecnologies, la investigació i la innovació nacionals. 
p 111.

9.C Augmentar l’accés a la tecnologia de la informació i les comunicacions i proporcionar 
accés universal i assequible a Internet. p 14.

Objectiu vinculat a la rellevància amb l’entorn en què es du a terme la investigació i 
amb la gestió pròpia de l’organització.

Metes vinculades

10.2 Potenciar y promoure la inclusió social, econòmica i política de totes les persones. 
La nostra institució, apartat Participació i transparència. p 56.

10.3 Garantir la igualtat d’oportunitats i reduir la desigualtat de resultats. p 56.

Objectiu vinculat a la gestió pròpia de l’organització.

Metes vinculades

11.3 Augmentar la urbanització inclusiva i sostenible i la capacitat per a la planificació i la gestió 
participatives. p 16.

11.6 Reduir l’impacte ambiental negatiu per capita de les ciutats. p 158.

11.7 Proporcionar accés universal a zones verdes i espais públics segurs, inclusius i 
accessibles. p 14.

11.A Donar suport als vincles econòmics, socials i ambientals positius entre les zones urbanes, 
periurbanes i rurals i enfortir la planificació del desenvolupament nacional i regional. p 
128.

Objectiu vinculat a la investigació per les aportacions al consum sostenible i produc-
ció i a la gestió pròpia de l’organització.

Metes vinculades

12.2 Aconseguir una gestió sostenible i l’ús eficient dels recursos naturals.  p 154.

12.4 Aconseguir la gestió ecològicament racional dels productes químics i de totes les deixalles 
i reduir-ne l’alliberament a l’atmosfera, l’aigua i el sòl a fi de maximitzar els seus efectes 
adversos en la salut humana i el medi ambient. p 158.

12.5 Reduir la generació de deixalles. p 158.

12.8 Assegurar informació i coneixements pertinents per al desenvolupament sostenible i els 
estils de vida en harmonia amb la naturalesa. p 154.

12.A Avançar cap a models de consum i producció més sostenibles. p 94.

Objectiu vinculat a la gestió pròpia de l’organització.

Metes vinculades

13.2 Incorporar mesures relatives al canvi climàtic. p 154.

13.3 Millorar l’educació i la sensibilització respecte al canvi climàtic. p 154.

Objectiu vinculat a la gestió pròpia de l’organització.

Metes vinculades

16.5 Reduir la corrupció i el suborn. p 36.

16.6 Crear en tots els àmbits institucions eficaces i transparents que reten comptes. p 20.

16.7 Garantir l’adopció en tots els àmbits de decisions inclusives, participatives i 
representatives. p 16.

16.10 Garantir l’accés públic a la informació i protegir les llibertats fonamentals. p 19.

Objectiu vinculat a la investigació i a la gestió pròpia de l’organització.

Metes vinculades

17.2 Assolir l’objectiu de destinar el 0,7% per al desenvolupament dels països en 
desenvolupament. p 148.

17.6 Millorar la cooperació regional i internacional en matèria de ciència, tecnologia i innovació 
i l’accés a aquestes. p 74.

17.7 Promoure el desenvolupament de tecnologies ecològicament racionals i la seua 
transferència, divulgació i difusió. p 74.
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ANNEX 4:
VERIFICACIÓ
EXTERNA
GRI 102-56






