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DECRET 139/2021, de 6 d’octubre, del Consell, de con-
cessió de la Distinció de la Generalitat a Publicacions de 
la Universitat de València (PUV). [2021/10191]

DECRETO 139/2021, de 6 de octubre, del Consell, de 
concesión de la Distinción de la Generalitat a Publica-
cions de la Universitat de València (PUV). [2021/10191]

El Consell, mediante el Decreto 177/2003, de 12 de septiembre, 
creó la Distinción de la Generalitat para reconocer la labor de aque-
llas personas físicas y jurídicas que, en el desarrollo de su actividad, 
hayan destacado por sus valores de convivencia, humanismo, com-
promiso con la solidaridad y ayuda a los otros.

Publicacions de la Universitat de València (PUV) es el sello edi-
torial de la Universitat de València-Estudi General, que en el curso 
2020-2021 ha celebrado su centenario. La publicación en el año 1921 
de la revista Anales de la Universitat de València supuso el inicio 
de una actividad editorial continuada y estructurada en el seno de la 
universidad, que ha ido creciendo y afirmándose hasta convertirse en 
una de las editoriales más sólidas del mundo hispánico, especialmente 
en el ámbito de las humanidades y las ciencias sociales.

A partir de los secretariados de publicaciones e intercambio cien-
tífico de la universidad, antecesores del actual Servicio de Publica-
ciones, Publicacions de la Universitat de València se ha ido consoli-
dando, especialmente a partir de los años 80 del pasado siglo, como 
una verdadera editorial especializada, con una producción que supera 
los cien títulos al año.

Con un catálogo formado por más de 3.000 títulos vivos, y el 
desarrollo de diversas colecciones dedicadas tanto a la difusión del 
saber académico como a fomentar el pensamiento crítico y el debate 
de ideas, Publicacions de la Universitat de València (PUV) es hoy una 
de las piedras angulares de la vida intelectual y cultural valenciana.

Por ello, como reconocimiento de los servicios prestados durante 
un siglo para el impulso de la ciencia y de la cultura en la Comunitat 
Valenciana, previa deliberación del Consell, en la reunión de 6 de 
octubre de 2021,

DECRETO

Conceder la Distinción de la Generalitat a Publicacions de la Uni-
versitat de València (PUV).

València, 6 de octubre de 2021

El president de la Generalitat,
XIMO PUIG I FERRER

El Consell, mitjançant el Decret 177/2003, de 12 de setembre, va 
crear la Distinció de la Generalitat per a reconéixer la labor d’aquelles 
persones físiques i jurídiques que, en el desenvolupament de la seua 
activitat, hagen destacat pels seus valors de convivència, humanisme, 
compromís amb la solidaritat i ajuda als altres.

Publicacions de la Universitat de València (PUV) és el segell edito-
rial de la Universitat de València-Estudi General, que en el curs 2020-
2021 ha celebrat el seu centenari. La publicació en l’any 1921 de la 
revista Anales de la Universidad de València va suposar l’inici d’una 
activitat editorial continuada i estructurada en el si de la universitat, que 
ha anat creixent i afirmant-se fins a convertir-se en una de les editorials 
més sòlides del món hispànic, especialment en l’àmbit de les humanitats 
i les ciències socials.

A partir dels secretariats de publicacions i intercanvi científic de la 
universitat, antecessors de l’actual Servei de Publicacions, Publicacions 
de la Universitat de València s’ha anat consolidant, especialment a partir 
dels anys 80 del passat segle, com una vertadera editorial especialitzada, 
amb una producció que supera els cent títols a l’any.

Amb un catàleg format per més de 3.000 títols vius, i el desenvo-
lupament de diverses col·leccions dedicades tant a la difusió del saber 
acadèmic com a fomentar el pensament crític i el debat d’idees, Publi-
cacions de la Universitat de València (PUV) és hui una de les pedres 
angulars de la vida intel·lectual i cultural valenciana.

Per això, com a reconeixement dels serveis prestats durant un segle 
per a l’impuls de la ciència i de la cultura en la Comunitat Valenciana, 
prèvia deliberació del Consell, en la reunió de 6 d’octubre de 2021,

DECRETE

Concedir la Distinció de la Generalitat a Publicacions de la Univer-
sitat de València (PUV).

València, 6 d’octubre de 2021

El president de la Generalitat,
XIMO PUIG I FERRER
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