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NORMATIVA  COMPLEMENTÀRIA  PER  A  LA 
PUBLICACIÓ DE RESULTATS D'I+D+I O DE CREACIÓ 
ARTÍSTICA  I  LA  SEUA  CONSIDERACIÓ  EN 
L'AVALUACIÓ  DE  L'ACTIVITAT  D'INVESTIGACIÓ, 
DESENVOLUPAMENT,  INNOVACIÓ  I 
TRANSFERÈNCIA  EN  LA UNIVERSITAT POLITÈCNICA 
DE VALÈNCIA 
 
(Aprovada  pel  Consell  de Govern  en  la  sessió  de  4 
d’octubre de 2018) 
 

Preàmbul 
 
Amb data 13 de març de 2008 el Consell de Govern 
aprovà  les Normes per a  la publicació dels resultats 
científics a la UPV, un dels objectius fonamentals de 
les quals és garantir  la visibilitat de  les publicacions 
de  la  Universitat  Politècnica  de  València 
nacionalment i internacionalment, tenint en compte 
que  s’ha  d’utilitzar  la  denominació  oficial  de  la 
Universitat  en  les  publicacions.  Mitjançant  una 
disposició  transitòria,  la dita norma estableix que a 
partir de l’any 2010 és requisit indispensable per a la 
valoració en l’indicador d’activitat investigadora (des 
d’ara  IAI)  de  les  publicacions  que  conste 
correctament  la  filiació  dels  autors  segons  el  que 
estableix la mateixa norma. 
 
 
Els Estatuts de la Universitat Politècnica de València, 
aprovats mitjançant  el  Decret  182/2011,  de  25  de 
novembre, del Consell de  la Generalitat Valenciana, 
estableixen en  l’article 1 que Universitat Politècnica 
de  València  és  la  denominació  oficial  única  que 
adopta  la  institució. D’aquesta manera,  a  partir  de 
l’entrada  en  vigor  dels  Estatuts,  i  d’acord  amb  la 
normativa  anterior,  la  filiació  indicada  en  les 
publicacions  ha  de  ser  Universitat  Politècnica  de 
València  als  efectes  que  es  tinga  en  compte  en 
l’avaluació de l’activitat investigadora de l’IAI. 
 
 
El  Reglament  per  a  l’avaluació  de  l’activitat 
d’investigació,  desenvolupament,  innovació  i 
transferència a la Universitat Politècnica de València, 
aprovat pel Consell de Govern en  la sessió de 21 de 
desembre de 2017, manté  la  vigència del precepte 

NORMATIVA  COMPLEMENTÀRIA  PER  A  LA 
PUBLICACIÓ DE RESULTATS D'I+D+I O DE CREACIÓ 
ARTÍSTICA  I  LA  SEUA  CONSIDERACIÓ  EN 
L'AVALUACIÓ  DE  L'ACTIVITAT  D'INVESTIGACIÓ, 
DESENVOLUPAMENT,  INNOVACIÓ  I 
TRANSFERÈNCIA  EN  LA UNIVERSITAT POLITÈCNICA 
DE VALÈNCIA 
 
(Aprobada por el Consejo de Gobierno en su sesión 
de 4 de octubre de 2018) 
 

Preámbulo 
 
En  fecha  13  de  marzo  de  2008  el  Consejo  de 
Gobierno  aprueba  las  “Normas  para  la  publicación 
de los resultados científicos en la UPV” uno de cuyos 
objetivos  fundamentales  es  el  de  garantizar  la 
visibilidad  de  las  publicaciones  de  la  Universitat 
Politècnica  de  València  a  nivel  nacional  e 
internacional teniendo en cuenta que debe utilizarse 
la  denominación  oficial  de  la  Universitat  en  las 
publicaciones. Mediante una disposición  transitoria, 
dicha norma establece que a partir del año 2010 es 
requisito  indispensable  para  la  valoración  en  el 
Indicador  de  Actividad  Investigadora  (en  adelante 
IAI) de las publicaciones que figure correctamente la 
filiación  de  los  autores  según  lo  establecido  en  la 
propia norma. 
 
Los  Estatutos  de  la  Universitat  Politècnica  de 
València aprobados mediante Decreto 182/2011, de 
25  de  noviembre,  del  Consell  de  la  Generalitat 
Valenciana,  establecen  en  su  artículo  1  que  la 
Universitat  Politècnica  de  València  es  la 
denominación oficial única que adopta la institución. 
De esta forma, a partir de la entrada en vigor de los 
Estatutos, y de acuerdo con la normativa anterior, la 
filiación  indicada  en  las  publicaciones  ha  de  ser 
Universitat Politècnica de València  a  los efectos de 
que  sea  tenida  en  cuenta  en  la  evaluación  de  la 
actividad investigadora del IAI. 
 
El “Reglamento para la evaluación de la actividad de 
investigación, desarrollo,  innovación y  transferencia 
en  la Universitat Politècnica de València”, aprobado 
por  el Consejo de Gobierno  en  su  sesión de  21 de 
diciembre  de  2017,  mantiene  la  vigencia  del 
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anterior  respecte a  l’ús de  la denominació  indicada 
per  a  la  filiació  dels  autors  de  la  Universitat,  i  es 
refereix  en  l’article  2  a  la  normativa  que  respecte 
d’això  ha  aprovat  el  Consell  de Govern.  Igualment, 
l’article 8 estableix la necessitat de la visibilitat de la 
filiació  per  a  aportacions  distintes  a  la  publicació 
convencional, en què és requisit imprescindible per a 
la valoració de les aportacions corresponents.  
 
 
Des  que  està  vigent  que  la  filiació  indicada  en  les 
publicacions  ha  de  ser  Universitat  Politècnica  de 
València  s’han  donat  circumstàncies  que  han 
resultat  en  un  compliment  parcial  d’aquest 
precepte,  i que es  considera que  s’han de  tenir en 
compte. Aquestes són: 
 
‐  Una  interpretació  inadequada  de  la  normativa 
aprovada pel Consell de Govern el 2008, atesos els 
Estatuts de  la Universitat  vigents.  En  ser el  text de 
2008  anterior  a  l’establiment  de  la  denominació 
única de  la Universitat, es donava per vàlida també, 
fins  a  l’entrada  en  vigor  dels  dits  Estatuts,  la 
denominació d’Universidad Politécnica de Valencia. 
‐ Si bé, des de l’any 2011, s’ha aclarit en successives 
ocasions  el  precepte  que  conste  la  denominació 
actual  d’Universitat  Politècnica  de  València  i  s’ha 
difós  la  dita  informació  en  les  reunions  amb 
validadors, es constata que, de manera  inadvertida, 
s’han validat  i valorat publicacions que no complien 
el  dit  precepte.  Això  es  deu  fonamentalment  a  la 
insuficiència  dels mitjans  dedicats  a  l’auditoria  del 
sistema de l’IAI fins aquests últims anys. 
 
 
 
A més, es poden donar circumstàncies excepcionals 
en  alguns  tipus  d’aportació  que  generen  una 
dificultat especial per a donar visibilitat a la filiació a 
la Universitat Politècnica de València. Aquests casos 
es  donen  sobretot  quan  es  tradueix  la  filiació 
d’autors  per  l’editor  o  quan  la  naturalesa  de 
l’aportació és distinta de la publicació convencional.  
 
 
En  els últims  anys  s’ha posat  en marxa un  sistema 
d’auditoria de  les aportacions de  l’IAI   validades per 

precepto  anterior  respecto  al  uso  de  la 
denominación  indicada  para  la  filiación  de  los 
autores de  la Universitat, refiriéndose en el artículo 
2 a  la normativa que al  respecto haya aprobado el 
Consejo de Gobierno. Igualmente, en el artículo 8, se 
establece la necesidad de la visibilidad de la filiación 
para  aportaciones  distintas  a  la  publicación 
convencional, siendo requisito imprescindible para la 
valoración de las aportaciones correspondientes.  
 
Desde que está  vigente que  la  filiación  indicada en 
las publicaciones ha de ser Universitat Politécnica de 
València,  se  han  dado  circunstancias  que  han 
resultado  en  un  cumplimiento  parcial  de  este 
precepto,  y  que  se  considera  deben  tenerse  en 
cuenta. Éstas son: 
 
‐  Una  inadecuada  interpretación  de  la  normativa 
aprobada por el Consejo de Gobierno en 2008, a  la 
vista  de  los  vigentes  Estatutos  de  la  Universitat. 
Siendo el  texto de 2008 anterior al establecimiento 
de  la denominación única de  la Universitat, se daba 
por  válida  también,  hasta  la  entrada  en  vigor  de 
dichos  Estatutos,  la  denominación  de  “Universidad 
Politécnica de Valencia”. 
‐  Si  bien,  desde  el  año  2011,  se  ha  aclarado  en 
sucesivas  ocasiones  el  precepto  de  que  figure  la 
denominación actual de la Universitat Politècnica de 
València,  se  ha  difundido  dicha  información  en  las 
reuniones  con  validadores,  se  constata  que,  de 
forma  inadvertida  se  han  validado  y  valorado 
publicaciones que no cumplían con dicho precepto. 
Esto  se  ha  debido  fundamentalmente  a  la 
insuficiencia de  los medios dedicados a  la auditoria 
del sistema del IAI hasta estos últimos años. 
 
Además, pueden darse circunstancias excepcionales 
en  algunos  tipos  de  aportación  que  generen  una 
especial dificultad para dar visibilidad a  la filiación a 
la Universitat Politècnica de València. Estos casos se 
dan  sobre  todo  cuando  se  traduce  la  afiliación  de 
autores por parte del editor o cuando  la naturaleza 
de  la  aportación  es  distinta  a  la  publicación 
convencional.  
 
En  los  últimos  años  se  ha  puesto  en  marcha  un 
sistema  de  auditoria  de  las  aportaciones  del  IAI  
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les  estructures  d’investigació  de  la  Universitat  que 
junt  amb  el  nou  Reglament  per  a  l’avaluació  de 
l’activitat  d’investigació,  desenvolupament, 
innovació  i  transferència a  la Universitat Politècnica 
de  València,  de  2017,  fa  necessari  establir  una 
normativa complementària que aclarisca com ha de 
constar  la  filiació  dels  autors  de  publicacions  amb 
l’objecte de maximitzar la visibilitat de la Universitat 
amb  l’actual  denominació  oficial  única,  i  alhora 
minimitzar  la  pèrdua  de  valoracions  de  l’IAI  pels 
possibles  errors  o  incorreccions  en  la  filiació,  que 
poden no ser atribuïbles en alguns casos als autors. 
Tot  això  tenint  en  compte  les  circumstàncies 
transitòries  que  per  les  indicacions  anteriors  es 
poden donar en publicacions dels anys 2017 i 2018. 
 
 
 
D’altra banda, els principals rànquings d’universitats 
i  bases  de  dades  de  referència  de  revistes 
científiques identifiquen la Universitat Politècnica de 
València mitjançant denominacions alternatives tant 
en anglès com en espanyol que, tot  i no ser oficials, 
garanteixen actualment  la visibilitat de  la producció 
científica  de  la  Universitat,  malgrat  que  la  filiació 
puga  no  ser  formalment  correcta.  Aquesta  és  una 
situació general aplicable a altres moltes universitats 
d’altres  països  que  s’identifiquen  amb  traduccions 
de  la  seua  denominació,  a  vegades  no  oficials,  a 
l’anglès, o  amb noms que,  tot  i  tractar d’escriure’s 
en la llengua original, tenen errors tipogràfics per no 
reproduir‐se  alguns  caràcters  alfabètics  especials  o 
accents  propis  de  l’idioma.  Aquesta  situació  es 
produeix també en la reproducció dels accents de la 
denominació  correcta  d’Universitat  Politècnica  de 
València.  
 
 
Per  tot  això,  s’aprova  aquesta  normativa  per  a 
l’aprovació pel Consell de Govern en virtut del que 
estableixen  els  articles  45.e  i  45.k,  98.3  i  108  dels 
Estatuts  de  la  Universitat  Politècnica  de  València, 
aprovats pel Decret 182/2011, de 25 de novembre, 
del Consell de la Generalitat Valenciana. 
 
 
 

validadas por  las Estructuras de  Investigación de  la 
Universitat  que  junto  con  el  nuevo  “Reglamento 
para  la  evaluación de  la  actividad  de  investigación, 
desarrollo,  innovación  y  transferencia  en  la 
Universitat  Politècnica  de València”,  de  2017,  hace 
necesario establecer una normativa complementaria 
que  clarifique  como debe  constar  la  filiación de  los 
autores de publicaciones  al objeto de maximizar  la 
visibilidad  de  la  Universitat  bajo  su  actual 
denominación  oficial  única,  y  al  mismo  tiempo 
minimizar  la perdida de valoraciones del  IAI por  los 
posibles errores o  incorrecciones en  la filiación, que 
pueden  no  ser  atribuibles  en  algunos  casos  a  los 
autores.  Todo  ello,  teniendo  en  cuenta  las 
circunstancias  transitorias  que  por  lo  indicado 
anteriormente pueden darse en publicaciones de los 
años 2017 y 2018. 
 
Por  otra  parte,  los  principales  rankings  de 
universidades  y  bases  de  datos  de  referencia  de 
revistas  científicas  identifican  la  Universitat 
Politècnica  de  València  mediante  denominaciones 
alternativas tanto en inglés como en castellano que, 
aun  no  siendo  oficiales,  garantizan  actualmente  la 
visibilidad  de  la  producción  científica  de  la 
Universitat  aunque  la  filiación  pueda  no  ser 
formalmente correcta. Esta es una situación general 
aplicable  a  otros  muchas  universidades  de  otros 
países  que  se  identifican  con  traducciones  de  su 
denominación, a veces no oficiales, al inglés, o cuyos 
nombres,  aun  tratando  de  escribirse  en  la  lengua 
original,  tienen  errores  tipográficos  por  no 
reproducirse    algunos  caracteres  alfabéticos 
especiales  o  acentos  propios  del  idioma.  Esta 
situación se produce también en  la reproducción de 
los  acentos  de  la  denominación  correcta  de  la 
Universitat Politècnica de València.  
 
Por todo ello se aprueba la presente Normativa para 
su aprobación por el Consejo de Gobierno en virtud 
de  lo establecido en  los artículos 45.e y 45.k, 98.3 y 
108 de  los Estatutos de  la Universitat Politècnica de 
València aprobados por el Decreto 182/2011, de 25 
de  noviembre,  del  Consell  de  la  Generalitat 
Valenciana. 
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Article 1. Àmbit d’aplicació. 
 
Aquesta  normativa  té  com  a  objecte  establir  de 
quina  forma  s’ha  d’expressar  la  filiació  a  la 
Universitat  Politècnica  de  València  (UPV)  en  la 
publicació de resultats d’I+D+i o de creació artística i 
regular el tractament de les omissions i incorreccions 
de  la  dita  filiació  en  l’avaluació  de  l’activitat 
d’investigació,  desenvolupament,  innovació  i 
transferència a la Universitat Politècnica de València.
 
 
Article  2.  Filiació  de  l’autoria  de  resultats  d’I+D  o 
creació  artística  del  personal  de  la  Universitat 
Politècnica de València. 
 
1.  El  personal  de  la  Universitat  Politècnica  de 
València  ha  de  fer  constar  en  la  publicació  de 
resultats  d’I+D+i,  de  transferència  o  de  creació 
artística  la  denominació  oficial  única  de  la 
Universitat, sense que siguen vàlides alternatives en 
altres idiomes o abreviatures. 
 
2.  La  valoració  dels  resultats  d’I+D+i,  de 
transferència  o  de  creació  artística  d’acord  amb  el 
sistema  establit  a  la  Universitat  està  condicionada 
per  l’expressió  correcta  de  la  filiació  en  les 
publicacions o esdeveniments en què  es presenten 
els  resultats,  de  manera  que  la  no  aparició  de  la 
filiació,  o  l’expressió  incorrecta,  suposa  que  el 
resultat d’I+D+i corresponent no es valore. 
 
3. No obstant això, els articles 3 i 4 regulen possibles 
excepcions al que estableix el punt anterior, així com 
les  circumstàncies  i  actuacions necessàries per  a  la 
consideració. 
 
Article 3. Expressió incorrecta de la filiació. 
 
1.  Ateses  les  dificultats  que  pot  plantejar  la 
reproducció  dels  accents  en  llengua  valenciana,  no 
es  considera  incorrecció  l’omissió  de  qualssevol 
d’aquests de la denominació oficial de la Universitat 
Politècnica de València. 
 
2. Quan la filiació del personal investigador o autor/a 
està  expressada  incorrectament  sense  que  la 

Artículo 1. Ámbito de aplicación. 
 
La presente normativa tiene como objeto establecer 
de  qué  forma  debe  expresarse  la  filiación  a  la 
Universitat  Politècnica  de  València  (UPV)  en  la 
publicación  de  resultados  de  I+D+i  o  de  creación 
artística, regulando el tratamiento de las omisiones e 
incorrecciones de dicha filiación en  la evaluación de 
la actividad de  investigación, desarrollo,  innovación 
y  transferencia  en  la  Universitat  Politècnica  de 
València. 
 
Artículo  2.  Filiación  de  la  autoría  de  resultados  de 
I+D o creación artística del personal de la Universitat 
Politècnica de València. 
 
1.  El  personal  de  la  Universitat  Politécnica  de 
València deberá hacer  constar en  la publicación de 
resultados de  I+D+i, de  transferencia o de  creación 
artística  la  denominación  oficial  única  de  la 
Universitat,  sin  que  sean  válidas  alternativas  en 
otros idiomas o abreviaturas. 
 
2.  La  valoración  de  los  resultados  de  I+D+i,  de 
transferencia o de creación artística de acuerdo con 
el  sistema  establecido  en  la  Universitat  vendrá 
condicionada por la correcta expresión de la filiación 
en  las publicaciones o eventos donde  se presenten 
los  resultados,  de  forma  que  la  no  aparición  de  la 
filiación, o su expresión  incorrecta, supondrá que el 
resultado de I+D+i correspondiente no sea valorado. 
 
3. No obstante,  los artículos 3  y 4  regulan posibles 
excepciones a lo establecido en el punto anterior así 
como  las  circunstancias  y  actuaciones  necesarias 
para su consideración. 
 
Artículo 3. Expresión incorrecta de la filiación. 
 
1.  Dadas  las  dificultades  que  puede  plantear  la 
reproducción  de  los  acentos  en  lengua  valenciana, 
no  se  considerará  como  incorrección  la omisión de 
cualquiera de las tildes de la denominación oficial de 
la Universitat Politècnica de València. 
 
2.  Cuando  la  filiación  del  personal  investigador  o 
autor o  autora  esté  expresada  incorrectamente  sin 
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visibilitat  de  la  Universitat  quede  compromesa, 
l’aportació  corresponent  pot  ser  valorada.  Aquest 
cas  inclou  l’ús  de  denominacions  de  la  Universitat 
Politècnica  de  València  que  són  àmpliament 
reconegudes  pels  rànquings  i  bases  de  dades  de 
referència  en  l’àmbit  de  la  I+D,  i  que  tinguen  un 
informe favorable de  la Comissió d’I+D+i del Consell 
de Govern. La persona interessada ha de sol∙licitar a 
l’editorial  o  entitat  que  publica  que  la  filiació 
s’expresse correctament, que pot fer‐ho a posteriori. 
El  sistema  SÉNIA  registra  aquest  tipus  d’errors  als 
efectes de poder  comprovar  amb posterioritat que 
s’ha sol∙licitat la correcció en la publicació. 
 
 
3.  Quan  la  filiació  de  l’investigador  o  autor  a  la 
Universitat  està  expressada  incorrectament  de 
forma que  la  visibilitat de  la Universitat Politècnica 
de València  queda  compromesa,  i  pot  constatar‐se 
de  manera  inequívoca  que  el  dit  error  es  deu  a 
causes  no  controlables  pel  personal  investigador  o 
autor/a,  l’aportació  corresponent  es pot  valorar de 
manera  excepcional.  En  aquest  cas,  és 
imprescindible  que  la  persona  interessada  haja 
aportat en el moment d’introducció de les dades en 
el  sistema  SÉNIA  la  informació  documental  que 
constate  les circumstàncies al∙legades, que  inclouen 
la sol∙licitud a l’editorial o entitat que publica que la 
filiació s’expresse correctament i la resposta rebuda. 
No  és  admissible  en  cap  cas  la  realització d’aquest 
procés  a  posteriori.  El  vicerector  competent  en 
matèria d’investigació  resol  sobre  la  valoració o no 
de  l’aportació  en  l’IAI,  que  pot  requerir  més 
informació i, en cas de dubte interpretatiu, sol∙licitar 
un  informe  a  la  Comissió  d’I+D+i  del  Consell  de 
Govern. 
 
 
Article 4. Omissió de la filiació. 
 
1. La valoració d’una aportació en què s’ha omès  la 
filiació a la Universitat Politècnica de València només 
es  considera  de  forma  absolutament  excepcional  i 
mai en el cas que hi haja una filiació distinta a  la de 
la Universitat, o en  aportacions del  tipus  article en 
revista, monografies, llibres o congrés. 
 

que  la  visibilidad  de  la  Universitat  quede 
comprometida, la aportación correspondiente podrá 
ser  valorada.  Este  caso  incluye  el  uso  de 
denominaciones  de  la  Universitat  Politècnica  de 
València  que  son  ampliamente  reconocidas  por  los 
rankings y bases de datos de referencia en el ámbito 
de la I+D, y que sean informadas favorablemente por 
la  Comisión  de  I+D+i  del  Consejo  de  Gobierno.  La 
persona  interesada  deberá  solicitar  a  la  editorial  o 
entidad  que  publica  que  la  filiación  sea  expresada 
correctamente,  pudiendo  hacerlo  a  posteriori.  El 
sistema  SENIA  registrará  este  tipo  de  errores  a  los 
efectos de poder  comprobar  con posterioridad que 
se ha solicitado la corrección en la publicación. 
 
3.  Cuando  la  filiación  del  investigador  o  autor  a  la 
Universitat  esté  expresada  incorrectamente  de 
forma que  la visibilidad de  la Universitat Politècnica 
de  València  quede  comprometida,  y  pueda 
constatarse de forma  inequívoca que dicho error es 
debido  a  causas  no  controlables  por  el  personal 
investigador  o  autor  o  autora,  la  aportación 
correspondiente  podrá  ser  valorada  de  forma 
excepcional.  En dicho  caso  será  imprescindible que 
la persona interesada haya aportado en el momento 
de  introducción de  los datos en el sistema SENIA  la 
información  documental  que  constate  las 
circunstancias alegadas, que incluirán la solicitud a la 
editorial o entidad que publica de que la filiación sea 
expresada  correctamente,  y  la  respuesta  recibida. 
No  será  admisible  en ningún  caso  la  realización de 
este proceso a posteriori. El Vicerrector competente 
en  materia  de  investigación  resolverá  sobre  la 
valoración o no de  la aportación en el IAI, pudiendo 
requerir  más  información  y,  en  caso  de  duda 
interpretativa,  solicitando  informe a  la Comisión de 
I+D+i del Consejo de Gobierno. 
 
Artículo 4. Omisión de la filiación. 
 
1.  La valoración de una aportación en  la que  se ha 
omitido  la  afiliación  a  la  Universitat  Politècnica  de 
València  solo  se  considerará  de  forma 
absolutamente  excepcional  y  nunca  en  el  caso  de 
que haya una filiación distinta a  la de  la Universitat, 
o  en  aportaciones  del  tipo  artículo  en  revista, 
monografías, libros o congreso. 
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2. Quan es puga constatar de forma  inequívoca que 
l’omissió de  la filiació a  la Universitat Politècnica de 
València en els  resultats d’I+D+i, de  transferència o 
de creació artística es deu a causes no controlables 
per  l’investigador o  autor,  l’aportació  corresponent 
pot  ser  valorada  de  forma  excepcional.  En  aquest 
cas,  la persona  interessada ha d’haver aportat en el 
moment  d’introducció  de  les  dades  en  el  sistema 
SÉNIA  la  informació  documental  que  constate  les 
circumstàncies  al∙legades. No  és  admissible  en  cap 
cas  la  realització  d’aquest  procés  a  posteriori.  El 
vicerector competent en matèria d’investigació resol 
sobre  la  valoració  o  no  de  l’aportació  en  l’IAI,  que 
pot  requerir  més  informació  i,  en  cas  de  dubte 
interpretatiu,  sol∙licitar  un  informe  a  la  Comissió 
d’I+D+i del Consell de Govern. 
 
 
Disposicions addicionals. 
 
Primera.  Es  faculta  el  vicerectorat  competent  en 
matèria  d’investigació  i  la  Secretaria General  per  a 
dictar,  en  l’àmbit de  les  seues  competències,  totes 
les instruccions necessàries per a aplicar, desplegar i 
executar aquesta normativa. 
 
 
Segona. Es faculta la Comissió d’I+D+i del Consell de 
Govern per a interpretar aquesta normativa quan se 
susciten  dubtes  sobre  la  interpretació  o  aplicació 
d’alguna de les parts. 
 
 
Disposicions transitòries. 
 
Primera.  Les aportacions de  l’IAI de  l’any 2017 que 
no s’han valorat per no complir  la normativa vigent 
es  poden  acollir  al  que  estableix  els  articles  3  i  4 
d’aquesta  normativa.  Si  la  incorrecció  correspon  al 
tipus descrit en els punts 1 i 2 de l’article 3, no cal la 
sol∙licitud de  la correcció a  l’entitat que ha publicat 
l’aportació. 
 
 
Segona.  Les  aportacions  de  l’IAI  de  l’any  2018 
queden  sotmeses  a  les  indicacions  d’aquesta 
normativa. 

2.  Cuando  pueda  constatarse  de  forma  inequívoca 
que  la  omisión  de  la  filiación  a  la  Universitat 
Politècnica de València en los resultados de I+D+i, de 
transferencia  o  de  creación  artística  es  debida  a 
causas no controlables por el investigador o autor, la 
aportación  correspondiente  podrá  ser  valorada  de 
forma  excepcional.  En  dicho  caso  la  persona 
interesada  deberá  haber  aportado  en  el momento 
de  introducción de  los datos en el sistema SENIA  la 
información  documental  que  constate  las 
circunstancias alegadas. No será admisible en ningún 
caso  la  realización  de  este  proceso  a  posteriori.  El 
Vicerrector competente en materia de  investigación 
resolverá  sobre  la valoración o no de  la aportación 
en el  IAI, pudiendo  requerir más  información  y, en 
caso de duda interpretativa, solicitando informe a la 
Comisión de I+D+i del Consejo de Gobierno. 
 
Disposiciones Adicionales. 
 
Primera. Se faculta al Vicerrectorado competente en 
materia  de  investigación  y  a  la  Secretaría  General 
para  dictar,  en  el  ámbito  de  sus  competencias, 
cuantas  instrucciones  sean  necesarias  para  la 
aplicación,  desarrollo  y  ejecución  de  la  presente 
Normativa. 
 
Segunda.  Se  faculta  a  la  Comisión  de  I+D+i  del 
Consejo  de  Gobierno  para  la  interpretación  de  la 
presente Normativa cuando se susciten dudas sobre 
la  interpretación  o  aplicación  de  alguna  de  sus 
partes. 
 
Disposiciones transitorias. 
 
Primera. Las aportaciones del  IAI del año 2017   que 
no  hubieran  sido  valoradas  por  no  cumplir  con  la 
normativa vigente podrán acogerse a  lo establecido 
en los artículos 3 y 4 de la presente Normativa. Si la 
incorrección  correspondiera  al  tipo  descrito  en  el 
puntos  1  y  2  del  artículo  3,  no  será  necesaria  la 
solicitud  de  la  corrección  a  la  entidad  que  ha 
publicado la aportación. 
 
Segunda.  Las  aportaciones  del  IAI  del  año  2018 
quedan  sometidas  a  lo  indicado  en  la  presente 
Normativa. 
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Disposició final. 
 
Aquesta normativa entra en vigor el mateix dia de la 
publicació  en  el  Butlletí  Oficial  de  la  Universitat 
Politècnica de València (BOUPV). 
 
 

Disposición Final. 
 
La presente normativa entrará en vigor el mismo día 
de  su  publicación  en  el  Butlletí  Oficial  de  la 
Universitat Politècnica de València (BOUPV). 
 

 

   


