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RESOLUCIÓ  PER  LA  QUAL  ES  MODIFICA  LA 
RESOLUCIÓ  DEL  RECTOR,  D’1  DE  JUNY  DE  2017, 
PER  LA  QUAL  S’APROVA  L’ESTRUCTURA 
ORGÀNICA  I  FUNCIONAL  DELS  ÒRGANS  DE 
GOVERN  I  REPRESENTACIÓ    UNIPERSONALS 
D’ÀMBIT  GENERAL  DE  LA  UNIVERSITAT 
POLITÈCNICA DE VALÈNCIA 
 
Mitjançant resolució d’aquest Rectorat d’1 de juny 
de  2017  es  va  aprovar  l’estructura  orgànica  i 
funcional  dels  òrgans  de  govern  i  representació 
unipersonals  d’àmbit  general  de  la  Universitat 
Politècnica  de  València,  publicada,  junt  amb  la 
correcció d’errades realitzada en la Resolució de 23 
d’octubre  de  2017,  en  el  Butlletí  Oficial  de  la 
Universitat Politècnica de València número 106. 
 
Transcorregut  un  any  des  de  l’aprovació  de 
l’estructura  orgànica  i  funcional  cal  modificar‐la  
com  a  conseqüència  del  canvi  de  dependència  o 
denominació d’algunes unitats  i àrees, així com  la 
creació d’altres. 
 
 
Per  tot  això,  de  conformitat  amb  el  que  disposa 
l’article  20  de  la  Llei  Orgànica  6/2001,  de  21  de 
desembre,  d’Universitats,  modificada  per  la  Llei 
Orgànica  4/2007,  de  12  d’abril,  i  l’article  53  dels 
Estatuts  de  la  Universitat  Politècnica  de  València 
aprovats mitjançant el Decret 182/2011, de 25 de 
novembre,  aquest  Rectorat  acorda  la modificació 
de  l’estructura orgànica  i  funcional dels òrgans de 
govern  i  de  representació  unipersonals  d’àmbit 
general  aprovada per  la Resolució d’1 de  juny de 
2017 en els termes següents: 
 
Primer. En  l’apartat e de  l’article 8 de  la Resolució 
d’aquest  Rectorat  d’1  de  juny  de  2017  pel  qual 
s’aprova  l’estructura  orgànica  i  funcional  dels 
òrgans  de  govern  i  representació  unipersonals 
d’àmbit  general  de  la  Universitat  Politècnica  de 
València  s’afegeix  la  unitat  següent  en  el 
Vicerectorat de Planificació i Prospectiva: 
 
‐ Àrea d’Estratègia de Recursos. 
 
 

RESOLUCIÓN POR LA QUE SE PROCEDE A MODIFICAR 
LA  RESOLUCIÓN  DEL  RECTOR,  DE  1  DE  JUNIO  DE 
2017,  POR  LA  QUE  SE  APRUEBA  LA  ESTRUCTURA 
ORGÁNICA  Y  FUNCIONAL  DE  LOS  ÓRGANOS  DE 
GOBIERNO Y REPRESENTACIÓN   UNIPERSONALES DE 
ÁMBITO GENERAL DE LA UNIVERSITAT POLITÈCNICA 
DE VALÈNCIA 
 
Mediante Resolución de este Rectorado de 1 de junio 
de  2017  fue  aprobada  la  estructura  orgánica  y 
funcional de los órganos de gobierno y representación 
unipersonales  de  ámbito  general  de  la  Universitat 
Politècnica de València, siendo publicada, junto con la 
corrección de errores realiza en la Resolución de 23 de 
octubre de 2017, en el Butlletí Oficial de la Universitat 
Politècnica de València número 106. 
 
Transcurrido  un  año  desde  la  aprobación  de  la 
estructura  orgánica  y  funcional  es  necesaria  la 
modificación  de  la  misma  como  consecuencia  del 
cambio  de  dependencia  o  denominación  de  algunas 
de algunas unidades y áreas, así como  la creación de 
algunas otras. 
 
Por  todo ello, de conformidad con  lo dispuesto en el 
artículo  20  de  la  Ley  Orgánica  6/2001,  de  21  de 
diciembre,  de  Universidades,  modificada  por  la  Ley 
Orgánica 4/2007, de 12 de abril, y en el artículo 53 de 
los Estatutos de  la Universitat Politècnica de València 
aprobados  mediante  Decreto  182/2011,  de  25  de 
noviembre, este rectorado acuerda la modificación de 
la  estructura  orgánica  y  funcional  de  los  órganos  de 
gobierno  y  de  representación  unipersonales  de 
ámbito  general  aprobada  por  la  Resolución  de  1  de 
junio de 2017 en los siguientes términos: 
 
Primero.  En  el  apartado  e  del  artículo  8  de  la 
Resolución de este Rectorado de 1 de  junio de 2017 
por  el  que  se  aprueba  la  estructura  orgánica  y 
funcional de los órganos de gobierno y representación 
unipersonales  de  ámbito  general  de  la  Universitat 
Politècnica  de València  se  añade  la  siguiente  unidad 
en el Vicerrectorado de Planificación y Prospectiva: 
 
‐ Área de Estrategia de Recursos. 
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Segon.  L’apartat  f  de  l’article  8  de  la  Resolució 
d’aquest Rectorat d’1 de  juny de 2017 per  la qual 
s’aprova  l’estructura  orgànica  i  funcional  dels 
òrgans  de  govern  i  representació  unipersonals 
d’àmbit  general  de  la  Universitat  Politècnica  de 
València queda modificat en els termes següents: 
 
f)  Vicerectorat  d’Alumnat,  Cultura  i  Esport.  És  el 
responsable del suport  als  estudiants durant la seua 
trajectòria  acadèmica  i  personal  a  la  Universitat. 
Així mateix, és  l’encarregat de promoure, difondre 
i  incentivar  la participació universitària dins de  les 
activitats culturals de la nostra comunitat. 
 
S’encomanen  al  Vicerectorat  d’Alumnat,  Cultura  i 
Esport les funcions següents: 
 
•  Coordinar  les  proves  d’accés  a  la  universitat 
d’acord  amb  la normativa que  calga  aplicar per  a 
l’accés a la universitat. 
• Gestionar la preinscripció, admissió i matrícula en 
estudis universitaris oficials de grau i màster. 
•  Gestionar  els  processos  de  permanència  i 
avaluació per currículum de l’alumnat. 
• Configurar  l’oferta de matèries  i activitats per a 
reconeixement  de  crèdits  per  activitats,  així  com 
convalidacions,  adaptacions,  reconeixements  de 
crèdits en estudis universitaris de grau i màster. 
• Realitzar l’expedició de títols universitaris oficials 
i títols propis. 
•  Supervisar  l’execució  dels  processos  per  a  la 
concessió  de  beques  i  ajudes  del  Ministeri/ 
Generalitat  Valenciana,  així  com  gestionar  les 
beques  formatives  de  col∙laboració,  beques  i 
ajudes d’acció social, menjador i sobrevingudes. 
• Fomentar i impulsar l’associacionisme estudiantil. 
•  Col∙laborar  en  el  desenvolupament  de  les 
distintes Olimpíades per a estudiants de batxillerat.
• Coordinar el programa de Generació Espontània. 
• Promoure  i dirigir el desenvolupament d’accions 
per  a  la  difusió  de  la  cultura  i  fomentar  el 
desenvolupament d’activitats culturals. 
•  Gestionar  l’inventari,  catalogació,  anàlisi  i 
conservació de les obres d’art. 
• Promoure,   definir,   organitzar    i   desenvolupar  
activitats  de  caràcter  esportiu  per a  la comunitat 
universitària. 

Segundo. El apartado f del artículo 8 de  la Resolución 
de este Rectorado de 1 de junio de 2017 por el que se 
aprueba  la  estructura  orgánica  y  funcional  de  los 
órganos  de  gobierno  y  representación  unipersonales 
de  ámbito  general  de  la  Universitat  Politècnica  de 
València queda modificado en los siguientes términos: 
 
f) Vicerrectorado de Alumnado, Cultura y Deporte. Es 
el responsable del apoyo   a    los   estudiantes durante 
su trayectoria académica y personal en  la Universitat. 
Asimismo,  es  el  encargado  de  promover,  difundir  e 
incentivar  la participación universitaria dentro de  las 
actividades culturales de nuestra comunidad. 
 
Se  encomiendan  al  Vicerrectorado  de  Alumnado 
Cultura y Deporte las siguientes funciones: 
 
• Coordinar las pruebas de acceso a la universidad de 
acuerdo  con  la  normativa  que  resulte  de  aplicación 
para el acceso a la universidad. 
• Gestionar la preinscripción, admisión y matricula en 
estudios universitarios oficiales de grado y master. 
• Gestionar los procesos de Permanencia y Evaluación 
por Currículum del alumnado. 
• Configurar  la oferta de materias y actividades para 
reconocimiento de créditos por actividades, así como 
convalidaciones,  adaptaciones,  reconocimientos  de 
créditos en estudios universitarios de grado y master. 
•  Realizar  la  expedición  de  títulos  universitarios 
oficiales y títulos propios. 
•  Supervisar  la  ejecución  de  los  procesos  para  la 
concesión  de  becas  y  ayudas  del  Ministerio/ 
Generalitat Valenciana,  así  como  gestionar  las  becas 
formativas de colaboración, becas y ayudas de acción 
social, comedor y sobrevenidas. 
• Fomentar e impulsar el asociacionismo estudiantil. 
•  Colaborar  en  el  desarrollo  de  las  distintas 
Olimpiadas para estudiantes de bachillerato. 
• Coordinar el programa de Generación Espontánea. 
• Promover y dirigir el desarrollo de acciones para  la 
difusión  de  la  cultura,  fomentando  el  desarrollo  de 
actividades culturales. 
•  Gestionar  el  inventario,  catalogación,  análisis  y 
conservación de las obras de arte. 
•  Promover,    definir,    organizar    y    desarrollar  
actividades    de    carácter    deportivo    para    la 
comunidad universitaria. 
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•  Totes  les  competències  que  estan  relacionades 
amb  la direcció, organització  i gestió de  les unitats 
tècniques, administratives  i estructures   que estan  
adscrites  a aquest òrgan de govern. 
 
D’aquest  vicerectorat  depenen  les  unitats 
següents:  
 
‐ Àrea  de  Gestió  d’Alumnat,  de  què  depèn  el 

Servei d’Alumnat. 
‐ Àrea  d’Alumnat,  Rendiment  i  Avaluació 

Curricular. 
‐ Delegació d’Alumnes.  
‐ Casa de l’Alumne. 
‐ Unitat de Cultura i Fons d’Art i Patrimoni. 

• Àrea d’Activitats Culturals. 
• Àrea de Fons d’Art i Patrimoni UPV. 

‐ Àrea  de  Projectes  Institucionals  i  Experiència 
Universitària.  

 
Tercer. En  l’apartat g de  l’article 8 de  la Resolució 
d’aquest Rectorat d’1 de  juny de 2017 per  la qual 
s’aprova  l’estructura  orgànica  i  funcional  dels 
òrgans  de  govern  i  representació  unipersonals 
d’àmbit  general  de  la  Universitat  Politècnica  de 
València  s’afegeix  la  unitat  següent  en  el 
Vicerectorat d’Ocupació i Emprenedoria: 
 
‐ Àrea  d’Anàlisi  i  Prospecció  en  Ocupabilitat  i 

Emprenedoria. 
 
València, 11 de  juliol de 2018. El  rector. Francisco 
José Mora Mas. 

• Todas aquellas competencias que estén relacionadas 
con  la  dirección,  organización  y  gestión  de  las 
unidades  técnicas, administrativas y estructuras   que 
estén  adscritas  a este órgano de gobierno. 
 
De  este  Vicerrectorado    dependen  las  siguientes 
unidades:  
 
‐ Área de Gestión de Alumnado, de la que depende 

el Servicio de Alumnado. 
‐ Área  de  Alumnado,  Rendimiento  y  Evaluación 

Curricular. 
‐ Delegación de Alumnos.  
‐ Casa del Alumno. 
‐ Unidad de Cultura y Fondo de Arte y Patrimonio. 

• Área de Actividades Culturales. 
• Área de Fondo de Arte y Patrimonio UPV. 

‐ Área  de  Proyectos  Institucionales  y  Experiencia 
Universitaria.  

 
Tercero.  En  el  apartado  g  del  artículo  8  de  la 
Resolución de este Rectorado de 1 de  junio de 2017 
por  el  que  se  aprueba  la  estructura  orgánica  y 
funcional de los órganos de gobierno y representación 
unipersonales  de  ámbito  general  de  la  Universitat 
Politècnica  de València  se  añade  la  siguiente  unidad 
en el Vicerrectorado de Empleo y Emprendimiento: 
 
‐ Área de análisis y prospección en empleabilidad y 

emprendimiento. 
 
Valencia, 11 de julio de 2018. El Rector. Francisco José 
Mora Mas. 

 
   


