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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  s’aprovà  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’errors 
realitzada en  la Resolució de 23 d’octubre de 2017, 
en el Butlletí Oficial de  la Universitat Politècnica de 
València número 106. 
 
 
Posteriorment,  mitjançant  Resolució  d’aquest 
Rectorat  d’11  de  juliol  de  2018  es  va modificar  en 
l’àmbit del Vicerectorat de Planificació i Prospectiva, 
en  el del Vicerectorat d’Alumnat, Cultura  i  Esport  i 
en  el  del  Vicerectorat  d’Ocupació  i  Emprenedoria, 
modificació  publicada  en  el  Butlletí  Oficial  de  la 
Universitat Politècnica de València número 117. 
 
 
En  la  Resolució  d’1  de  juny  de  2017  s’assigna  la 
substitució del  rector  en  cas de  vacant,  absència o 
malaltia  al  Vicerectorat  de  Responsabilitat  Social  i 
Cooperació,  en  què  és  necessària  una modificació 
d’aquesta amb  l’objecte d’ajustar‐la al que estableix 
l’article  13  de  la  Llei  40/2015,  d’1  d’octubre,  de 
Règim  Jurídic  del  Sector  Públic  on  s’afegiren  els 
casos  en  què  s’han  declarat  l’abstenció  o  la 
recusació del rector. 
 
Així mateix, per a un desplegament més eficient de 
les  funcions  assignades  al Vicerectorat d’Ordenació 
Acadèmica  i  Professorat  s’estima  convenient  la 
supressió de  l’Àrea de Planificació  i Organització del 
Professorat  i  la  creació  de  l’Àrea  d’Ordenació 
Acadèmica i de l’Àrea de Professorat. 
 
 
Respecte  a  les  unitats  dependents  del Vicerectorat 

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. 
 
Posteriormente  mediante  Resolución  de  este 
rectorado  de  11  de  julio  de  2018  se  procedió  a 
modificarla  en  el  ámbito  del  Vicerrectorado  de 
Planificación y Prospectiva, en el del Vicerrectorado 
de  Alumnado,  Cultura  y  Deporte  y  en  el  del 
Vicerrectorado de Empleo y Emprendimiento, siendo 
publicada esta modificación en el Butlletí Oficial de 
la Universitat Politècnica de València número 117. 
 
En  la Resolución de 1 de  junio de 2017 se asigna  la 
sustitución del Rector en caso de vacante, ausencia o 
enfermedad  al  Vicerrectorado  de  Responsabilidad 
Social  y  Cooperación,  siendo  necesaria  una 
modificación de  la misma al objeto de ajustarla a  lo 
establecido en el artículo 13 de la Ley 40/2015, de 1 
de octubre, de Régimen  Jurídico del  Sector Público 
añadiendo  los  casos  en que haya  sido declarada  la 
abstención o recusación del Rector. 
 
Asimismo,  para  un  desarrollo más  eficiente  de  las 
funciones  asignadas  al  Vicerrectorado  de 
Ordenación  Académica  y  Profesorado  se  estima 
conveniente  la supresión del Área de Planificación y 
Organización del Profesorado y  la creación del Área 
de  Ordenación  Académica  y  del  Área  de 
Profesorado. 
 
Respecto  a  las  unidades  dependientes  del 
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d’Estudis,  Qualitat  i  Acreditació,  es  considera 
convenient  modificar  la  denominació  de  l’Àrea 
d’Institut  de  Ciències  de  l’Educació  i  de  l’Àrea  de 
Centre  de  Formació  Permanent  amb  l’objecte 
d’aclarir  la  delimitació  entre  aquests  òrgans  del 
nivell directiu universitari amb el nivell administratiu 
dels seus serveis dependents. 
 
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. El primer paràgraf de l’apartat a de l’article 8 
de  la  Resolució  d’aquest  Rectorat  d’1  de  juny  de 
2017,  que  aprovà  l’estructura  orgànica  i  funcional 
dels òrgans de  govern  i  representació unipersonals 
d’àmbit  general  de  la  Universitat  Politècnica  de 
València, queda redactat en els termes següents: 
 
 
a)  Vicerectorat  de  Responsabilitat  Social  i 
Cooperació. El titular substitueix el rector en cas de 
vacant,  absència  o malaltia,  així  com  en  els  casos 
que se n’ha declarat  l’abstenció o  la recusació. És el 
responsable de  la planificació, gestió  i control de  la 
política  social  a  la  Universitat,  així  com  de  les 
actuacions  internacionals en matèria de  cooperació 
al desenvolupament, de  la política  lingüística  i de  la 
relació amb els titulats a través d’Alumni UPV. 
 
 
Segon.  En  l’apartat  c  de  l’article  8  de  la  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 en la relació 
de les unitats dependents del Vicerectorat d’Estudis, 
Qualitat  i  Acreditació,  que  queda modificat  en  els 

Vicerrectorado  de  Estudios,  Calidad  y  Acreditación 
se considera conveniente modificar la denominación 
del Área de  Instituto de Ciencias de  la Educación  y 
del  Área  de  Centro  de  Formación  Permanente  al 
objeto  de  clarificar  la  delimitación  entre  estos 
órganos del nivel directivo universitario con el nivel 
administrativo de sus servicios dependientes. 
 
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.‐  El  primer  párrafo  del  apartado  a  del 
artículo 8 de la 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  queda 
redactado en los siguientes términos: 
 
a)  Vicerrectorado  de  Responsabilidad  Social  y 
Cooperación.  Su  titular  sustituirá  al Rector  en  caso 
de vacante, ausencia o enfermedad, así como en los 
casos  en  que  haya  sido  declarada  su  abstención  o 
recusación.  Es  el  responsable  de  la  planificación, 
gestión  y  control  de  la  política  social  en  la 
Universitat,  así  como  de  las  actuaciones 
internacionales  en  materia  de  cooperación  al 
desarrollo, de  la política  lingüística  y de  la  relación 
con los egresados a través de Alumni UPV. 
 
Segundo.‐  En  el  apartado  c  del  artículo  8  de  la 
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 en la relación de las unidades 
dependientes  del  Vicerrectorado  de  Estudios, 
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termes següents: 
 
 
‐ Àrea d’Estudis i Ordenació de Títols. 
‐ Àrea de Qualitat i Acreditació. 
‐  Àrea  de  Ciències  de  l’Educació,  de  què  depèn 
l’Institut de Ciències de l’Educació. 
‐  Àrea  de  Formació  Permanent,  de  què  depèn  el 
Centre de Formació Permanent. 
 
Tercer.  L’últim paràgraf de  l’apartat d de  l’article 8 
de  la  Resolució  d’aquest  Rectorat  d’1  de  juny  de 
2017,  que  aprovà  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: 
 
 
D’aquest vicerectorat depenen les unitats següents: 
‐ Àrea d’Ordenació Acadèmica. 
‐ Àrea de Professorat. 
 
 
El rector. Francisco José Mora Mas. 
 

Calidad  y  Acreditación  queda  modificado  en  los 
siguientes términos: 
 
‐ Área de Estudios y Ordenación de Títulos. 
‐ Área de Calidad y Acreditación. 
‐  Área  de  Ciencias  de  la  Educación,  de  la  que 
depende el Instituto de Ciencias de la Educación. 
‐ Área de Formación Permanente, de la que depende 
el Centro de Formación Permanente. 
 
Tercero.‐  El  último  párrafo  del  apartado  d  del 
artículo 8 de la 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  queda 
modificado en los siguientes términos: 
 
De  este  Vicerrectorado  dependen  las  siguientes 
unidades: 
‐ Área de Ordenación Académica. 
‐ Área de Profesorado. 
 
El Rector. Francisco José Mora Mas. 
 

 

   


