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MODIFICACIÓ  DEL  REGLAMENT  D'HONORS  I 
DISTINCIONS DE  LA UNIVERSITAT POLITÈCNICA DE 
VALÈNCIA 
 
(Aprovada pel Consell de Govern en  la sessió del 28 
de febrer del 2019) 
 

Preàmbul 
 
El  Consell  de  Govern,  en  sessió  realitzada  el  4 
d'octubre  del  2016,  va  acordar  introduir  en  el 
Reglament  d'honors  i  distincions  la  distinció 
Professor AD HONOREM de la Universitat Politècnica 
de València, a  fi de  reconèixer el personal docent  i 
investigador  amb  vinculació  permanent  que 
accedisca per  edat  a  la  jubilació  forçosa  i que haja 
desenvolupat  una  trajectòria  acadèmica  i 
professional d'especial rellevància. 
 
Transcorregut  un  temps  de  vigència  d'aquesta 
modificació, s'ha detectat que el límit temporal, fixat 
en un màxim de  tres cursos acadèmics, suposa una 
pèrdua  d'oportunitats  per  a  la  Universitat  en  els 
casos en què  la persona a qui  s’ha atorgat aquesta 
distinció  puga  continuar  la  col∙laboració  sobre  la 
base  de  l'activitat  desenvolupada  durant  aquest 
període; es  considera, per  tant, oportú habilitar de 
manera  excepcional  la  possibilitat  d'una  pròrroga 
excepcional. 
 
Per  tot  això  i  en  virtut  de  les  atribucions  que  té 
conferides,  el  Consell  de  Govern  de  la  Universitat 
Politècnica  de  València,  a  proposta  de  la  Comissió 
Permanent,  acorda  la  modificació  del  Reglament 
d'honors i distincions en els termes següents: 
 
 
Primer. Es modifica el punt 2 de  l'article 20 quater 
del Reglament d'Honors  i Distincions  en el  següent 
sentit: 
 
2.  La distinció de Professor AD HONOREM  serà per 
un  curs  acadèmic,  amb  un  màxim  de  dues 
renovacions  a  sol∙licitud  de  l'estructura  proponent, 
mantenint‐se,  a  efectes  honorífics,  amb  caràcter 
vitalici. 
 

MODIFICACIÓN DEL REGLAMENTO DE HONORES  Y 
DISTINCIONES DE LA UNIVERSITAT POLITÈCNICA DE 
VALÈNCIA 
 
(Aprobada por el Consejo de Gobierno en su sesión 
de 28 de febrero de 2019) 
 

Preámbulo 
 
El Consejo de Gobierno en sesión celebrada el 4 de 
octubre de 2016 acordó introducir en el Reglamento 
de Honores y Distinciones  la distinción Profesor AD 
HONOREM de  la Universitat Politècnica de València 
al  objeto  de  reconocer  al  personal  docente  e 
investigador  con  vinculación  permanente  que 
acceda por edad a  la  jubilación  forzosa  y que haya 
desarrollado  una  trayectoria  académica  y 
profesional de especial relevancia. 
 
Transcurrido  un  tiempo  de  vigencia  de  esta 
modificación se ha detectado que el límite temporal 
fijado  en  un  máximo  de  tres  cursos  académicos 
supone  una  pérdida  de  oportunidades  para  la 
Universitat en los casos en que la persona a la que le 
ha sido otorgada esta distinción pueda continuar con 
la  colaboración  en  base  a  la  actividad  desarrollada 
durante  este  periodo,  considerándose,  por  tanto, 
oportuno  habilitar  de  manera  excepcional  la 
posibilidad de una prórroga excepcional. 
 
Por todo ello, en virtud de las atribuciones que tiene 
conferidas, el Consejo de Gobierno de  la Universitat 
Politècnica de València, a propuesta de  la Comisión 
Permanente,  acuerda  la  modificación  del 
Reglamento  de  Honores  y  Distinciones  en  los 
siguientes términos: 
 
Primero.‐  Se  modifica  el  punto  2  del  artículo  20 
quater del Reglamento de Honores y Distinciones en 
el siguiente sentido: 
 
2. La distinción de Profesor AD HONOREM será por 
un  curso  académico,  con  un  máximo  de  dos 
renovaciones  a  solicitud  de  la  estructura 
proponente, manteniéndose,  a  efectos  honoríficos, 
con carácter vitalicio. 
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La  sol∙licitud  de  la  renovació  es  remetrà  des  de  la 
Direcció  del  departament,  acompanyada  de 
l'informe  d'activitats  del  professor  AD  HONOREM, 
amb  el  seu  vistiplau,  i  es  dirigirà  a  la  Secretaria 
General. La documentació aportada es valorarà per 
part de  la comissió del Consell de Govern que tinga 
atribuït  l'àmbit d'actuació en matèria de distincions, 
la qual elevarà una proposta per a la seua aprovació 
per part del Consell de Govern. 
 
Segon.  S'introdueix  un  apartat  2  bis  en  l'article  20 
quater  del  Reglament  d'honors  i  distincions, 
d’aquesta manera: 
 
2  bis. De  forma  excepcional,  es  podrà  prorrogar  la 
condició  AD  HONOREM,  més  enllà  del  període 
ordinari  previst  en  el  punt  2,  sobre  la  base  de 
l'activitat desenvolupada durant aquest període. 
 
La  sol∙licitud  d'aquesta  pròrroga  excepcional  es 
remetrà  des  de  la  Direcció  del  departament, 
acompanyada de  l'informe d'activitats del professor 
Ad Honorem, amb el  seu  vistiplau,  i es dirigirà a  la 
Secretaria  General.  La  documentació  aportada  es 
valorarà  per  part  de  la  comissió  del  Consell  de 
Govern  que  tinga  atribuït  l'àmbit  d'actuació  en 
matèria de distincions,  la qual elevarà una proposta 
per  a  la  seua  aprovació  per  part  del  Consell  de 
Govern. 
 
Tercer.  Es  faculta  la  Secretaria  General  perquè 
publique  en  el  Butlletí  Oficial  de  la  Universitat 
Politècnica  de València  (BOUPV)  un  text  consolidat 
del Reglament d'honors i distincions de la Universitat 
Politècnica de València. 
 
 
Quart.  La  present  modificació  del  Reglament 
d'honors i distincions de la Universitat Politècnica de 
València  entrarà  en  vigor  el  mateix  dia  de  la 
publicació  en  el  Butlletí  Oficial  de  la  Universitat 
Politècnica de València (BOUPV). 

La  solicitud  de  la  renovación  se  remitirá  desde  la 
Dirección  del  departamento,  acompañada  del 
informe de actividades del profesor AD HONOREM, 
con  su  visto  bueno,  y  se  dirigirá  a  la  Secretaría 
General. La documentación aportada se valorará por 
parte  de  la  comisión  del  Consejo  de Gobierno  que 
tenga  atribuido  el  ámbito  de  actuación  en materia 
de distinciones,    la cual elevará una propuesta para 
su aprobación por parte del Consejo de Gobierno. 
 
Segundo.‐    Se  introduce  un  apartado  2  bis  en  el 
artículo  20  quater  del  Reglamento  de  Honores  y 
Distinciones con el siguiente tenor: 
 
2  bis. De  forma  excepcional,  se  podrá  prorrogar  la 
condición  de  AD  HONOREM, más  allá  del  periodo 
ordinario  previsto  en  el  punto  2,  en  base  a  la 
actividad desarrollada durante dicho periodo. 
 
La solicitud de esta prórroga excepcional se remitirá 
desde  la Dirección  del  departamento,  acompañada 
del  informe  de  actividades  del  profesor  AD 
HONOREM,  con  su  visto  bueno,  y  se  dirigirá  a  la 
Secretaría  General.  La  documentación  aportada  se 
valorará  por  parte  de  la  comisión  del  Consejo  de 
Gobierno que tenga atribuido el ámbito de actuación 
en  materia  de  distinciones,    la  cual  elevará  una 
propuesta para su aprobación por parte del Consejo 
de Gobierno. 
 
Tercero.‐ Se faculta a la Secretaría General para que 
publique  en  el  Butlletí  Oficial  de  la  Universitat 
Politècnica  de  València  (BOUPV)  un  texto 
consolidado  del  Reglamento  de  Honores  y 
Distinciones  de  la  Universitat  Politècnica  de 
València. 
 
Cuarto.‐  La  presente  modificación  del  Reglamento 
de  Honores  y  Distinciones  de  la  Universitat 
Politècnica de València entrará en vigor el mismo día 
de  su  publicación  en  el  Butlletí  Oficial  de  la 
Universitat Politècnica de València (BOUPV). 
 

 

   


