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REGLAMENT  D’HONORS  I  DISTINCIONS  DE  LA 
UNIVERSITAT POLITÈCNICA DE VALÈNCIA 
 
(Aprovat pel Consell de Govern en  la  seua  sessió de 
28  de maig  de  2015    i modificat  el  4  d'octubre  de 
2016 i el 28 de febrer de 2019) 
 

PREÀMBUL 
 
I 

 
El Doctorat  “Honoris  Causa”  és  una  figura  de  llarga 
tradició universitària  introduïda pel Reial Decret de 6 
de  febrer  de  1920.  Actualment,  el  Reial  Decret 
1393/2007,  de  29  d’octubre,  pel  qual  s’estableix 
l’ordenació  dels  ensenyaments  universitaris  oficials, 
preveu, en la disposició addicional tercera, la previsió 
que les universitats puguen nomenar Doctor “Honoris 
Causa”  aquelles  persones  que,  en  consideració  als 
seus mèrits  acadèmics,  científics  o  personals  siguen 
creditores  d’aquesta  distinció.  En  el  mateix  sentit 
s’expressa  el Reial Decret  99/2011, de  28 de  gener, 
pel  qual  es  regulen  els  ensenyaments  oficials  de 
doctorat, en la disposició addicional tercera. 
 
 
La Universitat Politècnica de València, que ha  fet ús 
d’aquesta  figura  en  nombroses  ocasions,  la  regulà, 
per primera  vegada, en el Reglament d’Honors de 9 
de setembre de 1976, actualitzat el 4 de juliol de 1989 
a  través  del  Reglament  de Distincions Honorífiques. 
En l’actualitat, la normativa reguladora està integrada 
pel  que  estableix  l’article  11  dels  seus  Estatuts, 
aprovats  pel Decret  182/2011,  de  25  de  novembre, 
del Consell de la Generalitat. 
 
En  la  línia  establida  per  la  normativa  de  1989,  els 
Estatuts de 2011  inclouen, en  l’article 12,  la Medalla 
de la Universitat Politècnica de València com a màxim 
guardó que es concedeix a persones i a institucions, i 
atorga  la  competència,  igual  que  en  el  cas  dels 
honors,  al  Consell  de  Govern.  Posteriorment,  el 
Consell  de  Govern  va  acordar  la  creació  de  noves 
distincions, com són la Me‐ dalla XXV Anys, el 2006 o 
la distinció Esportista d’Honor de la UPV, el 2014. 
 
 

REGLAMENTO DE HONORES  Y DISTINCIONES DE  LA 
UNIVERSITAT POLITÈCNICA DE VALÈNCIA 
 
(Aprobado por el Consejo de Gobierno en  su  sesión 
de 28 de mayo de 2015 y modificado el 4 de octubre 
de 2016 y el 28 de febrero de 2019) 
 

PREÁMBULO 
 
I 
 

El  Doctorado  Honoris  Causa  es  una  figura  de  larga 
tradición universitaria introducida por el Real Decreto 
de  6  de  febrero  de  1920.    Actualmente,  el  Real 
Decreto 1393/2007, de 29 de octubre, por el que se 
establece  la  ordenación  de  las  enseñanzas 
universitarias oficiales,  contempla, en  su Disposición 
Adicional  Tercera,  la  previsión  de  que  las 
Universidades  podrán  nombrar  Doctor  «Honoris 
Causa»  a  aquellas  personas  que,  en  atención  a  sus 
méritos  académicos,  científicos  o  personales  sean 
acreedoras de  tal distinción. En el mismo  sentido  se 
expresa el Real Decreto 99/2011, de 28 de enero, por 
el  que  se  regulan  las  enseñanzas  oficiales  de 
doctorado, en su Disposición Adicional Tercera. 
 
La Universitat Politècnica de València, que ha hecho 
uso de esta figura en numerosas ocasiones, la reguló, 
por primera vez, en el Reglamento de Honores de 9 
de  septiembre de 1976,  actualizado  el 4 de  julio de 
1989  a  través  del  Reglamento  de  Distinciones 
Honoríficas. En la actualidad, la normativa reguladora 
está  integrada por  lo establecido en el artículo 11 de 
sus  Estatutos,  aprobados  por  Decreto  182/2011,  de 
25 de noviembre, del Consell de la Generalitat. 
 
En  la  línea establecida por  la normativa de 1989,  los 
Estatutos  de  2011  incluyen,  en  su  artículo  12,  la 
Medalla  de  la  Universitat  Politècnica  de  València 
como máximo galardón que se concede a personas y 
a  instituciones,  otorgando  la  competencia,  al  igual 
que  en  el  caso  de  los  honores,  al  Consejo  de 
Gobierno. Posteriormente, el Consejo de Gobierno ha 
acordado  la creación de nuevas distinciones, como  la 
Medalla XXV años en 2006 o  la distinción Deportista 
de Honor de la UPV, en 2014. 
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Per  tot  això,  resulta  necessari  refondre  en  un  únic 
text  els  honors  i  les  distincions  que  hi  ha  amb  uns 
altres de nous que s’incorporen, com ara el Diploma 
de  Col∙laborador  Honorífic  i  el  d’Alumni  Destacat, 
alhora que es regula no solament el procediment de 
concessió, sinó també el de la revisió o revocació. 
 
 

II 
 

El  Consell  de  Govern  aprovà,  en  sessions  de  24  de 
juliol de 2012  i de 28 de maig de 2015,  la  figura del 
Professor  Emèrit  “Ad  honorem”  i  el  Reglament 
d’Honors  i Distincions de  la Universitat Politècnica de 
València,  respectivament,  amb  l’objecte  de  regular 
aquesta  nova  figura,  en  el  primer  cas,  i  amb  el  de 
refondre, en un únic text, els honors  i distincions que 
hi ha, així  com  regular  el  procediment de  concessió, 
revisió i revocació, en el segon cas. 
 
Tenint  en  compte  que  les  circumstàncies  que 
motivaren  la creació de  la figura del Professor Emèrit 
“Ad  honorem”  han  canviat  substancialment  des  de 
llavors,  pertoca,  a  la  vista,  a  més  a  més  de 
l’experiència  obtinguda,  adaptar  la  dita  figura  al 
moment actual, i donar‐hi un enfocament distint. 
 
Per  tot  això,  en  virtut  de  les  atribucions  que  té 
conferides,  la Comissió Permanent proposa al Consell 
de  Govern  de  la  Universitat  Politècnica  de  València 
adoptar els acords següents 
 
 

Text redactat d'acord amb la modificació aprovada pel 
Consell de Govern de 4 d'octubre de 2016 

 
III 
 

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. 

Por  todo ello,  resulta necesario  refundir en un único 
texto  los honores y distinciones existentes con otros 
nuevos  que  se  incorporan  como  el  Diploma  de 
Colaborador Honorífico y   el de Alumni Destacado, al 
tiempo  que  se  regula  no  solo  el  procedimiento  de 
concesión,  sino  también  el  de  su  revisión  o 
revocación.  
 

II 
 

El Consejo de Gobierno aprobó, en sesiones de 24 de 
julio de 2012 y de 28 de mayo de 2015,  la  figura del 
Profesor  Emérito  “Ad  honorem”  y  el  Reglamento  de 
Honores y Distinciones de la Universitat Politècnica de 
València, respectivamente, con objeto de regular esta 
nueva figura, en el primer caso y con el de refundir, en 
un único  texto,  los honores  y distinciones existentes, 
así  como  de  regular  el  procedimiento  de  concesión, 
revisión y revocación, en el segundo caso. 
 
Teniendo  en  cuenta  que  las  circunstancias  que 
motivaron  la  creación  de  la  figura  del  Profesor 
Emérito  “Ad  honorem”  han  cambiado 
sustancialmente  desde  entonces,  es  por  lo  que 
procede,  a  la  vista,  además  de  la  experiencia 
obtenida,  adaptar  dicha  figura  al  momento  actual, 
dándole un enfoque distinto. 
 
Por  todo ello, en virtud de  las atribuciones que  tiene 
conferidas,  la  Comisión  Permanente  propone  al 
Consejo de Gobierno de  la Universitat Politècnica de 
València la adopción de los siguientes acuerdos 
 
Texto redactado conforme a  la modificación aprobada por 

el Consejo de Gobierno de 4 de octubre de 2016 

 
III 
 

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. 
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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 
 

Text redactat conforme a la modificació aprovada pel 
Consell de Govern de 28 de febrer de 2019 

 

TÍTOL I 
DISPOSICIONS GENERALS 

 
Article 1. Objecte. 
 
Aquest  reglament  té  per  objecte  determinar  les 
modalitats d’honors  i distincions que pot concedir  la 
Universitat  Politècnica  de  València,  així  com  la 
regulació dels pro‐ cediments de concessió  i, si és el 
cas, de revocació. 
 
Article 2. Destinataris. 
  
Els  honors  i  les  distincions  establits  en  aquest 
reglament  es  poden  atorgar  tant  a membres  de  la 
comunitat  universitària  de  la  Universitat  Politècnica 
de  València,  com  a  aquelles  persones  naturals  o 
jurídiques,  públiques  o  privades,  nacionals  o 
estrangeres,  de  prestigi  reconegut  en  l’àmbit  de  la 
investigació, la innovació, l’ensenyament, les ciències, 
les  lletres,  les  arts,  la  cultura  o  l’esport,  o  que  han 
prestat serveis rellevants a la Universitat. 
 
 
Article 3. Concessió, lliurament i drets. 
 
1. L’acord de concessió dels honors i distincions de la 

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 
 
Texto redactado conforme a  la modificación aprobada por 

el Consejo de Gobierno de 28 de febrero de 2019 

 
TÍTULO I 

DISPOSICIONES GENERALES 
 
Artículo 1. Objeto. 
 
El presente Reglamento  tiene por objeto determinar 
las modalidades de honores y distinciones que podrán 
concederse por la Universitat Politècnica de València, 
así  como  la  regulación  de  los  procedimientos  de 
concesión y, en su caso, de revocación. 
 
Artículo 2. Destinatarios. 
 
Los honores y distinciones establecidos en el presente 
Reglamento podrán ser otorgados  tanto a miembros 
de  la  comunidad  universitaria  de  la  Universitat 
Politècnica  de  València,  como  a  aquellas  personas 
naturales o jurídicas, públicas o privadas, nacionales o 
extranjeras, de  reconocido prestigio en el ámbito de 
la  investigación,  la  innovación,  la  enseñanza,  las 
ciencias, las letras, las artes, la cultura o el deporte, o 
que  hayan  prestado  servicios  relevantes  a  la 
Universitat. 
 
Artículo 3. Concesión, entrega y derechos. 
 
1.  El  acuerdo  de  concesión  de  los  honores  y 
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Universitat  Politècnica  de  València  correspon  al 
Consell  de  Govern  amb  les  majories  que 
s’especifiquen en aquest reglament. El rector realitza 
el lliurament. 
 
2.  Els  honors  i  distincions  tenen  un  caràcter 
merament  honorífic  i  no  suposen,  en  absolut,  cap 
contraprestació  econòmica.  En  tot  cas,  l’ús  i 
preferències de la dignitat de l’honor o la distinció, és 
un dret exclusiu de la persona a què s’atorga. 

 
 

TÍTOL II 
DEL DOCTORAT “HONORIS CAUSA” 

 
Article 4. Requisits. 
  
El  títol  de  Doctor  “Honoris  Causa”  és  la  màxima 
distinció acadèmica que  la Universitat Politècnica de 
València  pot  atorgar  a  persones  de  mèrits 
extraordinaris  de  caràcter  acadèmic,  científic, 
tecnològic,  artístic,  cultural,  esportiu,  tècnic, 
humanístic o social. 
 
Article 5. Proposta de concessió. 
  
1.  La  proposta  de  concessió  del  títol  de  Doctor 
“Honoris Causa”  la realitza el rector o per acord dels 
òrgans  de  govern  de  les  escoles,  facultats, 
departaments  i  instituts  universitaris  d’investigació 
adoptat per majoria de dos terços dels membres  i es 
tramet a la Secretaria General. 
 
 
2.  La  proposta  de  concessió  de  Doctor  “Honoris 
Causa”  s’ha  d’acompanyar  de  la  documentació  se‐ 
güent: 
  
a) Una memòria  justificativa dels mèrits a què  fa  re‐ 
ferència l’article 4. 
b) Un currículum del candidat. 
c) Si és el cas, proposta del doctor que actua com a 
padrí en l’acte d’investidura. 
d)  Certificat  de  l’acord  de  proposta  o  d’adhesió  re‐ 
ferit en l’article 5.1. 
e)  Qualsevol  altra  documentació  que  servisca  de 
fonament a la proposta. 

distinciones de  la Universitat Politècnica de València, 
corresponde al Consejo de Gobierno con las mayorías 
que  se  especifican  en  el  presente  Reglamento.  La 
entrega se realizará por el Rector. 
 
2.  Los  honores  y  distinciones  tienen  un  carácter 
meramente  honorífico  y  no  supondrán,  en  ningún 
caso,  contraprestación  económica  alguna.  En 
cualquier  caso,  el  uso  y  preferencias  de  la  dignidad 
del honor o  la distinción, es un derecho exclusivo de 
la persona a la que se le otorgó. 
 

TÍTULO II 
DEL DOCTORADO HONORIS CAUSA 

 
Artículo 4. Requisitos. 
 
El  título  de  Doctor  “Honoris  Causa”  es  la  máxima 
distinción académica que la Universitat Politècnica de 
València podrá otorgar a personas de extraordinarios 
méritos  de  carácter  académico,  científico, 
tecnológico,  artístico,  cultural,  deportivo,  técnico, 
humanístico o social.  
 
Artículo 5. Propuesta de concesión. 
 
1.  La  propuesta  de  concesión  del  título  de  Doctor 
“Honoris  Causa”,  se  realizará  por  el  Rector  o  por 
acuerdo de  los órganos de gobierno de  las Escuelas, 
Facultades, Departamentos e Institutos Universitarios 
de Investigación adoptado por mayoría de dos tercios 
de  sus  miembros  y  será  remitida  a  la  Secretaría 
General. 
 
2.  La  propuesta  de  concesión  de  Doctor  “Honoris 
Causa”  deberá  acompañarse  de  la  siguiente 
documentación: 
 
a)  Una  Memoria  justificativa  de  los  méritos  a  que 
hace referencia el artículo 4.  
b) Un Curriculum Vitae del candidato. 
c) En su caso propuesta del Doctor que actuará como 
padrino en el acto de investidura. 
d)  Certificación  del  acuerdo  de  propuesta  o  de 
adhesión referido en el artículo 5.1. 
e)  Cualquier  otra  documentación  que  sirva  de 
fundamento a la propuesta. 
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Article 6. Concessió, nomenament i investidura. 
 
1. El títol de Doctor “Honoris Causa” es concedeix per 
acord  del  Consell  de  Govern  adoptat  per  majoria 
absoluta dels membres. 
 
2. El nomenament es  fa per  resolució del  rector, en 
compliment de  l’acord del Consell de Govern, que es 
notifica a la persona distingida. 
  
 
3.  El  rector,  en  solemne  acte  acadèmic,  investeix  el 
doctorand,  d’acord  amb  les  regles  legals  i  costums 
tradicionals universitaris. 
 
Article  7.  Drets  inherents  a  la  concessió  de  Doctor 
“Honoris Causa” 
 
1. Aquelles persones que han rebut el títol de Doctor 
“Honoris Causa” tenen dret a ocupar un lloc preferent 
en  els  actes  acadèmics  solemnes  que  la  Universitat 
celebra, així  com a  l’ús dels distintius  corresponents 
de  la dignitat de Doctor “Honoris Causa” en els actes 
esmentats. 
 
2. En qualsevol  cas,  l’ús  i preferències de  la dignitat 
de Doctor  “Honoris Causa” és un dret exclusiu de  la 
persona a què s’ha atorgat.     
 
3. Les persones que reben el títol de Doctor “Honoris 
Causa” no tenen relació contractual o estatutària amb 
la  Universitat  Politècnica  de  València  per  motiu 
d’aquesta concessió. 
 

TÍTOL III 
DE LES DISTINCIONS 

  
Capítol  primer.  La  Medalla  de  la  Universitat 
Politècnica de València 
  
Article 8. Requisits i forma de la Medalla. 
 
1. La Medalla de la Universitat Politècnica de València 
és  el  màxim  guardó  que  es  concedeix  a  aquelles 
persones naturals o  jurídiques, públiques o privades, 
nacionals  o  estrangeres,  de  prestigi  reconegut  en 
l’àmbit de la recerca, la innovació, l’ensenyament, les 

Artículo 6. Concesión, nombramiento e investidura. 
 
1. El título de Doctor “Honoris Causa” será concedido 
por  acuerdo del Consejo de Gobierno  adoptado por 
mayoría absoluta de sus miembros. 
 
2. El nombramiento se hará por resolución del Rector, 
en  cumplimiento  del  acuerdo  del  Consejo  de 
Gobierno,  que  será  notificado  a  la  persona 
distinguida. 
 
3. El Rector, en solemne acto académico,  investirá al 
doctorando,  conforme  a  las  reglas  legales  y 
costumbres tradicionales universitarias. 
 
Artículo  7.  Derechos  inherentes  a  la  concesión  de 
Doctor “Honoris Causa”. 
 
1. Aquellas personas que hayan  recibido el  título de 
Doctor “Honoris Causa” tendrán derecho a ocupar un 
lugar  preferente  en  los  actos  académicos  solemnes 
que  la  Universitat  celebre,  así  como  al  uso  de  los 
correspondientes distintivos de la dignidad de Doctor 
“Honoris Causa” en los actos mencionados.  
 
2.  En  cualquier  caso,  el  uso  y  preferencias  de  la 
dignidad  de  Doctor  “Honoris  Causa”  es  un  derecho 
exclusivo de la persona a quien se ha otorgado . 
 
3.  Las  personas  que  reciban  el  título  de  Doctor 
“Honoris  Causa”  no  tendrán  relación  contractual  o 
estatutaria con  la Universitat Politècnica de València 
por motivo de esta concesión. 
 

TÍTULO III 
DE LAS DISTINCIONES 

 
Capítulo  Primero.  La  Medalla  de  la  Universitat 
Politècnica de València 
 
Artículo 8. Requisitos y forma de la Medalla. 

1. La Medalla de la Universitat Politècnica de València 
es  el  máximo  galardón  que  se  concede  a  aquellas 
personas  naturales  o  jurídicas,  públicas  o  privadas, 
nacionales o extranjeras, de  reconocido prestigio en 
el  ámbito  de  la  investigación,  la  innovación,  la 
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ciències,  les  lletres,  les  arts,  la  cultura  o  l’esport,  o 
que  han  prestat  serveis  rellevants  a  la  Universitat. 
Excepcionalment es pot concedir a títol pòstum. 
 
 
2. La Medalla de la Universitat Politècnica de València 
s’elabora  en  vermeil  o  plata  sobredaurada,  i  és  de 
forma  circular,  de  40  mm  de  diàmetre,  i  conté  a 
l’anvers  l’emblema  de  la  Universitat,  amb  la  seua 
llegenda,  i  al  revers  la  retolació  de  “La  Universitat 
Politècnica  de  València  a”,  el  nom  i  cognoms  o 
denominació social de la persona a què es concedeix, 
i  la  data.  A  la  part  superior  de  la medalla,  aquesta 
disposa d’un esclavó pel qual passar nugat un doble 
cordó daurat. 
  
3.  La  Universitat  Politècnica  de  València  certifica  la 
concessió de  la Medalla de  la Universitat Politècnica 
de València mitjançant un diploma acreditatiu en què 
consten  les  signatures  del  rector  i  del  secretari 
general. 
 
Article 9. Proposta i concessió. 
 
1.  La  proposta  de  concessió  de  la  Medalla  de  la 
Universitat Politècnica de València la realitza el rector 
o  per  acord  dels  òrgans  de  govern  de  les  escoles, 
facultats,  departaments  i  instituts  universitaris  d’in‐ 
vestigació  adoptat  per  majoria  de  dos  terços  dels 
membres i es tramet a la Secretaria General. 
  
 
2.  La  proposta  s’ha  d’acompanyar  d’una  memòria 
justificativa dels mèrits a què fa referència l’apartat 1 
de l’article 8. 
 
3.  Es  concedeix  per  acord  del  Consell  de  Govern 
adoptat  per  majoria  absoluta  dels  membres.  En 
compliment de  l’acord, el rector ho notifica a  la per‐ 
sona distingida. 
 
Article  10.  Drets  inherents  a  la  concessió  de  la 
Medalla de la Universitat Politècnica de València. 
 
A  qui  s’ha  concedit  la  Medalla  de  la  Universitat 
Politècnica  de  València  té  dret  a  ocupar  un  lloc 
preferent,  així  com  a  l’ús  dels  distintius  honorífics 

enseñanza, las ciencias, las letras, las artes, la cultura 
o  el  deporte,  o  que  hayan  prestado  servicios 
relevantes  a  la  Universitat.  Excepcionalmente,  se 
podrá conceder a título póstumo. 
   
2. La Medalla de la Universitat Politècnica de València 
se elaborará en vermeil, y será de  forma circular, de 
40 mm  de  diámetro,  conteniendo  en  el  anverso  el 
emblema  de  la Universitat,  con  su  leyenda,  y  en  el 
reverso la rotulación de “La Universitat Politècnica de 
València  a”,  el  nombre  y  apellidos  o  denominación 
social de la persona a quien se concede, y la fecha. En 
la parte  superior de  la medalla, ésta contará con un 
eslabón por el que pasará anudado un doble cordón 
dorado. 
 
3. La Universitat Politècnica de València certificará  la 
concesión de  la Medalla de  la Universitat Politècnica 
de València mediante  un  diploma  acreditativo  en  el 
que  constarán  las  firmas del Rector  y del  Secretario 
General. 
 
Artículo 9. Propuesta y concesión. 
 
1.  La  propuesta  de  concesión  de  la  Medalla  de  la 
Universitat Politècnica de València se realizará por el 
Rector o por acuerdo de  los órganos de gobierno de 
las  Escuelas,  Facultades, Departamentos  e  Institutos 
Universitarios de Investigación adoptado por mayoría 
dos  tercios  de  sus  miembros  y  será  remitida  a  la 
Secretaría General. 

 
2. La propuesta deberá acompañarse de una memoria 
justificativa  de  los méritos  a  que  hace  referencia  el 
apartado 1 del artículo 8. 
 
3. Se concederá por acuerdo del Consejo de Gobierno 
adoptado por mayoría absoluta de sus miembros. En 
cumplimiento del acuerdo, el Rector lo notificará a la 
persona distinguida. 
 
Artículo 10. Derechos  inherentes a  la concesión de  la 
Medalla de la Universitat Politècnica de València. 
 
A  quién  se  haya  concedido  la  Medalla  de  la 
Universitat Politècnica de València  tendrá derecho a 
ocupar  un  lugar  preferente  así  como  al  uso  de  los 
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corresponents en els  actes  acadèmics  solemnes que 
celebra la Universitat. 
 
Capítol segon. El Diploma de la Universitat Politècnica 
de València 
  
Article  11.  Requisits  dels  candidats  i  forma  del 
Diploma. 
 
1. El Diploma de la Universitat Politècnica de València 
reconeix els mèrits rellevants de les persones naturals 
o  jurídiques,  públiques  o  privades,  nacionals  o 
estrangeres,  en  l’àmbit  de  la  recerca,  la  innovació, 
l’ensenyament,  les  ciències,  les  lletres,  les  arts,  la 
cultura o l’esport, o que han prestat serveis rellevants 
a la Universitat. 
 
2. El Diploma de la Universitat Politècnica de València 
s’elabora en mida UNE A3 apaïsada, i conté a l’anvers, 
dins  d’un  orlat,  l’emblema  de  la Universitat,  amb  la 
seua  llegenda  i,  en  els  idiomes  oficials  de  la 
Comunitat  Valenciana,  la  retolació  “La  Universitat 
Politècnica de València i, en nom seu, el Sr. … , rector 
d’aquesta, atenent  les circumstàncies que concorren 
en…  ,  expedeix  aquest  Diploma  per  a  acreditar  el 
reconeixement dels seus mèrits.” A la part inferior del 
Diploma  consten  les  signatures  del  rector  i  del 
secretari general. 
 
 
Article 12. Proposta, concessió i drets. 
  
1. El Diploma de la Universitat Politècnica de València 
es concedeix mitjançant acord del Consell de Govern, 
per iniciativa pròpia o a proposta del rector o d’algun 
dels  òrgans  de  govern  de  les  escoles,  facultats, 
departaments i instituts universitaris d’investigació. 
 
 
2. La proposta s’ha d’acompanyar d’una memòria que 
continga  l’exposició dels mèrits  i  circumstàncies que 
concorren en la persona o institució distingida. 
  
 
3.  Després  de  l’aprovació  pel  Consell  de  Govern,  el 
rector ho notifica a la persona interessada. 
  

correspondientes distintivos honoríficos en  los  actos 
académicos solemnes que celebre la Universitat. 
 
Capítulo  Segundo.  El  Diploma  de  la  Universitat 
Politècnica de València 
 
Artículo 11. Requisitos de  los candidatos y  forma del 
Diploma. 
 
1. El Diploma de la Universitat Politècnica de València 
reconoce  los  méritos  relevantes  de  las  personas 
naturales o jurídicas, públicas o privadas, nacionales o 
extranjeras,  en  el  ámbito  de  la  investigación,  la 
innovación,  la  enseñanza,  las  ciencias,  las  letras,  las 
artes,  la  cultura o el deporte, o que hayan prestado 
servicios relevantes a la Universitat.  
 
2. El Diploma de la Universitat Politècnica de València 
se  elaborará  en  tamaño  UNE  A3  apaisado, 
conteniendo  en  el  anverso,  dentro  de  un  orlado,  el 
emblema de  la Universitat, con su  leyenda y,   en  los 
idiomas  oficiales  de  la  Comunitat  Valenciana,  la 
rotulación  “La  Universitat  Politècnica  de  València  y, 
en su nombre, D. … , Rector de la misma, atendiendo 
a  las  circunstancias  que  concurren  en…  ,  expide  el 
presente  Diploma  para  acreditar  el  reconocimiento 
de  sus  méritos.”  En  la  parte  inferior  del  Diploma 
constarán  las  firmas  del  Rector  y  del  Secretario 
General. 
 
Artículo 12. Propuesta, concesión y derechos. 
 
1. El Diploma de la Universitat Politècnica de València 
se  concederá  mediante  acuerdo  del  Consejo  de 
Gobierno,  por  iniciativa  propia  o  a  propuesta  del 
Rector o de alguno de los órganos de gobierno de las 
Escuelas,  Facultades,  Departamentos  e  Institutos 
Universitarios de Investigación. 
 
2. La propuesta deberá acompañarse de una memoria 
conteniendo  la  exposición  de  los  méritos  y 
circunstancias  que  concurren  en  la  persona  o 
institución distinguida. 
 
3. Tras  la aprobación por el Consejo de Gobierno, el 
Rector lo notificará a la persona interesada. 
 



BOUPV 
Butlletí Oficial de la Universitat Politècnica de València

 

 
 
 

Núm.  124     14/03/2019  42

 

 

Editor: Secretaria General / UPV ∙ D.L.: V‐5092‐2006 ∙ ISSN: 1887‐2298 ∙ www.upv.es/secgen  

 

Capítol tercer. La Medalla XXV Anys de  la Universitat 
Politècnica de València 
 
Article  13.  Requisits  dels  candidats  i  forma  de  la 
Medalla. 
 
1.  La Medalla XXV Anys de  la Universitat Politècnica 
de  València  es  concedeix  a  favor  dels  empleats 
públics que en el moment del  compliment de vint‐i‐
cinc anys de serveis continuats o amb interrupció a la 
Universitat,  siga  quin  siga  el  caràcter  d’aquests,  es 
troben  ocupant‐hi  un  lloc  de  treball  i  no  han  sigut 
condemnats per sentència judicial ferma per algun fet 
delictiu  derivat  de  l’exercici  de  les  seues  funcions  o 
per  delictes  contra  l’Administració  pública,  contra 
l’Administració  de  Justícia,  contra  la  Constitució, 
contra les institucions de l’Estat i la divisió de poders i 
contra  l’exercici  dels  drets  fonamentals  i  llibertats 
públiques,  o  sancionats  per  falta  disciplinària  ferma 
de caràcter greu o molt greu en una ocasió, o en dues 
si la falta ha sigut de caràcter lleu. 
  
 
 
 
2.  La  Universitat  Politècnica  de  València  certifica  la 
concessió  de  la Medalla  XXV  Anys  de  la Universitat 
Politècnica de València mitjançant un diploma en què 
consten  les  signatures  del  rector  i  del  secretari 
general. 
 
Article 14. Proposta, concessió i drets. 
 
1.  La  concessió  de  la  Medalla  XXV  Anys  de  la 
Universitat Politècnica de València  la  inicia d’ofici  el 
Servei de Recursos Humans  i notifica  a  la  Secretaria 
General  les persones que, durant  l’any anterior, han 
complit els requisits establits en l’article 13.1. 
  
 
2.  El  Consell  de Govern  és  l’òrgan  competent  per  a 
concedir  la  Medalla  XXV  Anys  de  la  Universitat 
Politècnica de València, la qual, una vegada acordada, 
es notifica a la persona interessada. 
  
 
 

Capítulo  Tercero.  La  Medalla  XXV  Años  de  la 
Universitat Politècnica de València 
 
Artículo 13. Requisitos de los candidatos y forma de la 
Medalla. 
 
1.  La Medalla XXV Años de  la Universitat Politècnica 
de València será concedida a favor de  los empleados 
públicos  que  en  el  momento  del  cumplimiento  de 
veinticinco  años  de  servicios  continuados  o  con 
interrupción  en  la  Universitat,  sea  cual  fuere  el 
carácter  de  los  mismos,  se  encuentren 
desempeñando un puesto de  trabajo  en  la misma  y 
no  hayan  sido  condenados  por  sentencia  judicial 
firme por algún hecho delictivo derivado del ejercicio 
de  sus  funciones  o  por  delitos  contra  la 
Administración  Pública,  contra  la  Administración  de 
Justicia,  contra  la  Constitución,  contra  las 
Instituciones  del  Estado  y  la  división  de  poderes  y 
contra  el  ejercicio  de  los  derechos  fundamentales  y 
libertades  públicas,  o  sancionados  por  falta 
disciplinaria  firme de  carácter grave o muy grave en 
una ocasión, o en dos  si  la  falta ha  sido de  carácter 
leve. 
 
2. La Universitat Politècnica de València certificará  la 
concesión  de  la Medalla  XXV Años  de  la Universitat 
Politècnica  de  València mediante  un  diploma  en  el 
que  constarán  las  firmas del Rector  y del  Secretario 
General. 
 
Artículo 14. Propuesta, concesión y derechos. 
 
1.  La  concesión  de  la  Medalla  XXV  Años  de  la 
Universitat Politècnica de València se iniciará de oficio 
por el Servicio de Recursos Humanos notificando a  la 
Secretaría General  las personas que, durante  el  año 
anterior,  hayan  cumplido  los  requisitos  establecidos 
en el artículo 13.1. 

 
2.  El Consejo de Gobierno  es  el órgano  competente 
para  la  concesión  de  la  Medalla  XXV  Años  de  la 
Universitat  Politècnica  de  València,  la  cual,  una  vez 
acordada, se notificará a la persona interesada. 
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Capítol quart. El Diploma d’Entitat Col∙laboradora de 
la Universitat Politècnica de València 
  
Article  15.  Requisits  dels  candidats  i  forma  de  la 
distinció. 
 
1.  El  Diploma  d’Entitat  Col∙laboradora  de  la 
Universitat Politècnica de València reconeix els agents 
productius  i  institucionals que destaquen per  la seua 
contribució  econòmica  i  tècnica  en  programes, 
projectes, premis, activitats  i  iniciatives semblants de 
la Universitat. 
  
2.  El  Diploma  d’Entitat  Col∙laboradora  de  la 
Universitat Politècnica de València s’elabora en mida 
UNE A4 apaïsada,  i conté a  l’anvers  l’emblema de  la 
Universitat,  amb  la  seua  llegenda  i,  en  els  idiomes 
oficials  de  la  Comunitat  Valenciana,  la  retolació  “La 
Universitat Politècnica de València  i, en nom  seu, el 
Sr. … , rector d’aquesta, concedeix  la distinció Entitat 
Col∙laboradora  a  ”,  el  nom  de  la  persona  o  entitat 
guardonada,  i  un  resum  succint  dels  motius  de  la 
concessió. A  la part  inferior del Diploma  consten  les 
signatures  del  rector  i  del  secretari  general  de  la 
Universitat. 
  
Article 16. Proposta i concessió. 
 
1.  El  Diploma  d’Entitat  Col∙laboradora  de  la 
Universitat  Politècnica  de  València  es  concedeix 
mitjançant acord del Consell de Govern, per iniciativa 
pròpia o a proposta del  rector o d’algun dels òrgans 
de  govern  de  les  escoles,  facultats,  departaments  i 
insti‐ tuts universitaris d’investigació. 
  
 
2. La proposta s’ha d’acompanyar d’una memòria que 
continga  l’exposició dels mèrits  i  circumstàncies que 
concorren en la persona o institució proposada. 
  
3. Després de l’aprovació pel Consell de Govern de la 
Universitat, el rector ho notifica a l’entitat distingida. 
 
 
 
 
 

Capítulo Cuarto. El Diploma de Entidad Colaboradora 
de la Universitat Politècnica de València 
 
Artículo 15. Requisitos de los candidatos y forma de la 
Distinción. 
 
1.  El  Diploma  de  Entidad  Colaboradora  de  la 
Universitat  Politècnica  de  València  reconoce  a  los 
agentes  productivos  e  institucionales  que  destacan 
por  su  contribución  económica  y  técnica  en 
programas,  proyectos,  premios,  actividades  e 
iniciativas similares de la Universitat.   
 
2.  El  Diploma  de  Entidad  Colaboradora  de  la 
Universitat  Politècnica  de  València  se  elaborará  en 
tamaño UNE A4 apaisado, conteniendo en el anverso 
el emblema de la Universitat, con su leyenda y,  en los 
idiomas  oficiales  de  la  Comunitat  Valenciana,  la 
rotulación  “La  Universitat  Politècnica  de  València  y, 
en su nombre, D. … , Rector de  la misma, concede  la 
distinción Entidad Colaboradora a ”, el nombre de  la 
persona o entidad galardonada, y un resumen sucinto 
de los motivos de la concesión. En la parte inferior del 
Diploma  constarán  las  firmas  del  Rector  y  del 
Secretario General de la Universitat. 
 
Artículo 16. Propuesta y concesión. 
 
1.  El  Diploma  de  Entidad  Colaboradora  de  la 
Universitat  Politècnica  de  València  será  concedida 
mediante  acuerdo  del  Consejo  de  Gobierno,  por 
iniciativa propia o a propuesta del Rector o de alguno 
de    los  órganos  de  gobierno  de  las  Escuelas, 
Facultades, Departamentos e Institutos Universitarios 
de Investigación.  
 
2. La propuesta deberá acompañarse de una memoria 
conteniendo  la  exposición  de  los  méritos  y 
circunstancias  que  concurren  en  la  persona  o 
institución propuesta. 
 
3. Tras la aprobación por el Consejo de Gobierno de la 
Universitat,  el  Rector  lo  notificará  a  la  entidad 
distinguida. 
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Capítol  cinquè.  Esportista  d’Honor  de  la  Universitat 
Politècnica de València 
  
Article  17.  Requisits  dels  candidats  i  forma  de  la 
distinció. 
 
1.  La  distinció  Esportista  d’Honor  de  la  Universitat 
Politècnica de València pretén atorgar  testimoniatge 
públic  de  reconeixement  a  la  labor  esportiva  de 
persones, organismes, institucions públiques i entitats 
privades,  que  han  contribuït,  de manera  notòria,  al 
foment  de  la  pràctica  esportiva  i  a  la  promoció  i  el 
desenvolupament de  l’esport,  i que a més destaquen 
pels mèrits humanístics  relacionats  amb  l’esport  i  la 
seua contribució als valors educatius  i  for‐ matius de 
l’esport  en  l’àmbit  universitari,  esperit  solidari, 
dedicació,  integració,  treball  en  equip,  superació, 
igualtat i respecte. 
 
 
2.  La  distinció  Esportista  d’Honor  de  la  Universitat 
Politècnica  de  València  s’elabora  en  mida  UNE  A4 
apaïsada,  i  conté  a  l’anvers  l’emblema de  la Univer‐ 
sitat, amb la seua llegenda i, en els idiomes oficials de 
la Comunitat Valenciana,  la  retolació  “La Universitat 
Politècnica de València  i, en nom seu, el Sr. …, rector 
d’aquesta, concedeix la distinció Esportista d’Honor a 
”,  el  nom  de  la  persona  o  entitat  guardonada,  i  un 
resum  succint dels motius de  la  concessió. A  la part 
inferior  del  document  consten  les  signatures  del 
rector i del secretari general de la Universitat. 
  
 
Article 18. Proposta i concessió. 
  
1. La proposta de concessió de  la distinció Esportista 
d’Honor  de  la Universitat  Politècnica  de  València  la 
realitza el vicerectorat amb competències en esport. 
El  rector,  prenent  en  consideració  les  propostes 
rebudes,  proposa  al  Consell  de  Govern,  per  a 
l’aprovació, la concessió de la distinció. 
  
 
2. La proposta s’ha d’acompanyar d’una memòria que 
continga  l’exposició dels mèrits  i  circumstàncies que 
concorren en la persona o institució proposada. 
 

Capítulo  Quinto.  Deportista  de  Honor  de  la 
Universitat Politècnica de València 
 
Artículo 17. Requisitos de los candidatos y forma de la 
distinción. 
 
1. La distinción Deportista de Honor de  la Universitat 
Politècnica  de  València  pretende  otorgar  público 
testimonio de reconocimiento a la labor deportiva de 
personas,  organismos,  instituciones  públicas  y 
entidades privadas, que hayan contribuido, de forma 
notoria,  al  fomento  de  la  práctica  deportiva  y  a  la 
promoción y el desarrollo del deporte, y que además 
destaquen por  los méritos humanísticos relacionados 
con  el  deporte  y  su  contribución  a  los  valores 
educativos  y  formativos  del  deporte  en  el  ámbito 
universitario,  espíritu  solidario,  dedicación, 
integración, trabajo en equipo, superación, igualdad y 
respeto.  
 
2. La distinción Deportista de Honor de  la Universitat 
Politècnica de València  se elaborará en  tamaño UNE 
A4 apaisado, conteniendo en el anverso el emblema 
de  la Universitat,  con  su  leyenda  y,    en  los  idiomas 
oficiales de la Comunitat Valenciana, la rotulación “La 
Universitat Politècnica de València  y, en  su nombre, 
D.  …  ,  Rector  de  la  misma,  concede  la  distinción 
Deportista de Honor a ”, el nombre de  la persona o 
entidad  galardonada,  y  un  resumen  sucinto  de  los 
motivos  de  la  concesión.  En  la  parte  inferior  del 
documento  constarán  las  firmas  del  Rector  y  del 
Secretario General de la Universitat. 
 
Artículo 18. Propuesta y concesión. 
 
1.  La  propuesta  de  concesión  de  la  distinción 
“Deportista de Honor de  la Universitat Politècnica de 
València”  se  realizará  por  el  Vicerrectorado  con 
competencias  en  deporte.  El  Rector,  teniendo  en 
consideración  las propuestas  recibidas, propondrá al 
Consejo  de  Gobierno,  para  su  aprobación,  la 
concesión de la distinción. 
 
2. La propuesta deberá acompañarse de una memoria 
conteniendo  la  exposición  de  los  méritos  y 
circunstancias  que  concurren  en  la  persona  o 
institución propuesta. 
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3.     Després de  l’aprovació pel Consell de Govern, el 
rector ho notifica a la persona interessada. 
  
Capítol  sisè.  La  Distinció  Alumni  Destacat  de  la 
Universi‐ tat Politècnica de València 
  
Article  19.  Requisits  dels  candidats  i  forma  de  la 
Distinció. 
 
1.  La  Distinció  Alumni  Destacat  de  la  Universitat 
Politècnica  de  València  es  pot  atorgar  als membres 
d’aquest, que han contribuït, de manera notòria, a la 
promoció de la imatge i fins d’Alumni UPV. 
 
 
2. La Distinció Alumni Destacat de  la Universitat Poli‐ 
tècnica  de  València  s’elabora  en  mida  UNE  A4 
apaïsada,  i  conté  a  l’anvers  l’emblema  de  la 
Universitat,  amb  la  seua  llegenda  i,  en  els  idiomes 
oficials  de  la  Comunitat  Valenciana,  la  retolació  “La 
Universitat Politècnica de València  i, en nom  seu, el 
Sr. … , rector d’aquesta, concedeix la Distinció Alumni 
Desta‐  cat  a  ”,  el  nom  de  la  persona  o  l’entitat 
guardonada,  i  un  resum  succint  dels  motius  de  la 
concessió. A la part inferior del document consten les 
signatures  del  rector  i  del  secretari  general  de  la 
Universitat. 
  
Article 20. Proposta i concessió. 
  
1.  La  Distinció  Alumni  Destacat  de  la  Universitat 
Politècnica de València es concedeix mitjançant acord 
del Consell de Govern a proposta de la Junta Directiva 
d’Alumni UPV. 
  
2. La proposta s’ha d’acompanyar d’una memòria que 
continga  l’exposició dels mèrits  i  circumstàncies que 
concorren en la persona o institució proposada. 
 
3. Després de l’aprovació pel Consell de Govern de la 
Universitat,  el  rector  ho  notifica  a  la  persona 
interessada. 
  
 
 
 
 

3. Tras  la aprobación por el Consejo de Gobierno, el 
Rector lo notificará a la persona interesada. 
 
Capítulo Sexto. La Distinción Alumni Destacado de  la 
Universitat Politècnica de València 
 
Artículo 19. Requisitos de los candidatos y forma de la 
Distinción. 
 
1.  La  Distinción  Alumni  Destacado  de  la  Universitat 
Politècnica  de  València  podrá  otorgarse  a  los 
miembros  del  mismo,  que  hayan  contribuido,  de 
forma notoria, a la promoción de la imagen y fines de 
Alumni UPV. 
 
2.  La  Distinción  Alumni  Destacado  de  la  Universitat 
Politècnica de València  se elaborará en  tamaño UNE 
A4 apaisado, conteniendo en el anverso el emblema 
de  la Universitat,  con  su  leyenda  y,    en  los  idiomas 
oficiales de la Comunitat Valenciana, la rotulación “La 
Universitat Politècnica de València  y, en  su nombre, 
D.  …  ,  Rector  de  la  misma,  concede  la  Distinción 
Alumni  destacado  a  ”,  el  nombre  de  la  persona  o 
entidad  galardonada,  y  un  resumen  sucinto  de  los 
motivos  de  la  concesión.  En  la  parte  inferior  del 
documento  constarán  las  firmas  del  Rector  y  del 
Secretario General de la Universitat 
 
Artículo 20. Propuesta y concesión. 
 
1.‐  La Distinción Alumni Destacado de  la Universitat 
Politècnica  de  València  será  concedida  mediante 
acuerdo del Consejo de Gobierno  a propuesta de  la 
Junta Directiva de Alumni UPV. 
 
2. La propuesta deberá acompañarse de una memoria 
conteniendo  la  exposición  de  los  méritos  y 
circunstancias  que  concurren  en  la  persona  o 
institución propuesta. 
 
3. Tras la aprobación por el Consejo de Gobierno de la 
Universitat,  el  Rector  lo  notificará  a  la  persona 
interesada. 
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Capítol  setè.  La distinció Professor AD HONOREM de 
la Universitat Politècnica de València 
  
Article 20 bis. Requisits. 
  
La distinció Professor AD HONOREM de  la Universitat 
Politècnica de València pretén  reconèixer el personal 
docent i investigador, amb vinculació permanent amb 
aquesta,  que  en  haver  desenvolupat  una  trajectòria 
acadèmica  i  professional  d’especial  rellevància, 
accedeix a  la  jubilació forçosa per edat  i compleix els 
requi‐ sits següents: 
 
a)  Haver  prestat  serveis  destacats  en  l’exercici 
d’activitats  docents,  d’investigació  i/o  de  gestió  a  la 
universitat  o  en  organismes  públics  d’investigació 
durant almenys vint anys, dels quals si més no quinze 
anys  han  d’haver  sigut  o  bé  a  la  Universitat 
Politècnica  de  València  o  bé  en  instituts  mixtos  o 
interuniversitaris  d’investigació  adscrits  a  la 
Universitat. 
  
b) Acreditar un mínim de  cinc períodes dels quals es 
deriven  efectes  econòmics  entre  els  de  l’activitat 
docent  reconeguda  i  els  de  l’activitat  investigadora, 
amb almenys dos d’aquesta última. 
 
c) No haver estat subjecte a sanció ferma de caràcter 
disciplinari durant el període de prestació de serveis. 
  
 
Article 20 ter. Proposta i concessió. 
 
1.  La  proposta  de  distinció  com  a  Professor  AD 
HONOREM, que s’ha de realitzar amb anterioritat a la 
data de jubilació del professor, es concedeix per acord 
del  Consell  de  Govern,  per  iniciativa  pròpia  o  a 
proposta d’algun dels òrgans de govern de les escoles, 
facultats,  departaments  i  instituts  universitaris 
d’investigació. 
 
2.  La  proposta  s’acompanya  d’una  memòria 
explicativa dels mèrits i circumstàncies que concorren 
en  la  persona  proposada,  un  certificat  de  l’acord  de 
proposta,  una  programació  de  les  activitats  a 
desenvolupar pel candidat en  l’estructura proposant, 
així com qualsevol altra documentació que servisca de 

Capítulo  Séptimo.  La  distinción  Profesor  AD 
HONOREM de la Universitat Politècnica de València 
 
Artículo 20 bis. Requisitos.   
 
La distinción Profesor AD HONOREM de la Universitat 
Politècnica  de  València  pretende  reconocer  al 
personal  docente  e  investigador,  con  vinculación 
permanente con la misma, que habiendo desarrollado 
una  trayectoria  académica  y  profesional  de  especial 
relevancia, acceda a  la  jubilación  forzosa por edad y 
cumpla los siguientes requisitos: 
 
a) Haber prestado servicios destacados en el ejercicio 
de  actividades  docentes,  de  investigación  y/o  de 
gestión en la Universidad o en organismos públicos de 
investigación durante al menos 20 años, de los cuales 
al menos  15  años  deben  haberlo  sido,  o  bien  en  la 
Universitat  Politècnica  de  València,  o  bien  en 
Institutos  mixtos    o  interuniversitarios  de 
Investigación adscritos a la Universitat. 
 
b) Acreditar un mínimo de cinco periodos de los cuales 
se  deriven  efectos  económicos  entre  los  de  la 
actividad  docente  reconocida  y  los  de  la  actividad 
investigadora, con al menos dos de esta última. 
 
c) No haber estado sujeto a sanción firme de carácter 
disciplinario  durante  el  período  de  prestación  de 
servicios.  
 
Artículo 20 ter. Propuesta y concesión.   
 
1.  La  propuesta  de  distinción  como  Profesor  AD 
HONOREM, que deberá  realizarse con anterioridad a 
la fecha de jubilación del profesor, será concedida por 
acuerdo del Consejo de Gobierno, por iniciativa propia 
o a propuesta de alguno de  los órganos de gobierno 
de  las  Escuelas,  Facultades,  Departamentos  e 
Institutos Universitarios de Investigación. 
 
2.  La  propuesta  se  acompañará  de  una  memoria 
explicativa  de  los  méritos  y  circunstancias  que 
concurren en  la persona propuesta, un certificado del 
acuerdo  de  propuesta,  una  programación  de  las 
actividades  a  desarrollar  por  el  candidato  en  la 
estructura  proponente,  así  como  cualquier  otra 
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fonament a la proposta. 
  
 
3.  La  Comissió  Permanent  del  Consell  de  Govern 
valora la documentació que acompanya la proposta, i 
sol∙licita informes addicionals si ho estima oportú. 
 
En  cas  que  la  valoració  siga  positiva,  la  Comissió 
Permanent eleva la proposta al Consell de Govern per  
a    l’aprovació.    En    cas    negatiu,    es    considera 
desestimada,  i  es  notifica  l’acord  a  l’estructura 
proposant. 
  
 
Article  20  quater.  Efectes  i  règim  jurídic  de  la 
concessió de la distinció. 
 
1. La concessió de la distinció Professor AD HONOREM 
no  implica cap  tipus de  relació contractual,  laboral o 
administrativa  amb  la  Universitat  Politècnica  de 
València.  Les  activitats  que  realitza  la  persona 
distingida  s’entenen  fetes  a  títol  de  benevolència 
segons regula l’article 1.3.d del Reial Decret Legislatiu 
1/1995, de 24 de març, que aprova el Text Refós de la 
Llei de  l’Estatut dels Treballadors  i no dóna dret a  la 
percepció de  cap  tipus d’abonament o  retribució per 
la  Universitat  ni  a  ser  computades  en  cap  índex 
d’activitat de la Universitat. 
 
 
 
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. 
 
 
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. 
 

documentación  que  sirva  de  fundamento  a  la 
propuesta. 
 
3.  La Comisión Permanente del Consejo de Gobierno 
valorará  la  documentación  que  acompaña  a  la 
propuesta, solicitará informes adicionales si lo estima 
oportuno. 
 
En caso de que la valoración sea positiva, la Comisión 
Permanente  elevará  la  propuesta  al  Consejo  de 
Gobierno  para  su  aprobación.  En  caso  negativo  se 
dará  por  desestimada,  notificando  el  acuerdo  a  la 
estructura proponente. 
 
Artículo  20  quater.  Efectos  /  Régimen  jurídico  de  la 
concesión de la distinción.   
 
1.  La  concesión  de  la  distinción  Profesor  AD 
HONOREM  no  conlleva  ningún  tipo  de  relación 
contractual,  laboral  o  administrativa  con  la 
Universitat  Politècnica  de  València.  Las  actividades 
que  realice  la  persona  distinguida  se  entenderán 
hechas  a  título  de  benevolencia  conforme  a  lo 
regulado  por  el  artículo  1.3.d  del  Real  Decreto 
Legislativo  1/1995,  de  24  de marzo,  que  aprueba  el 
Texto  Refundido  de  la  Ley  del  Estatuto  de  los 
Trabajadores  y no darán derecho a  la percepción de 
ningún  tipo  de  abono  o  retribución  por  parte  de  la 
Universitat ni a  ser  computadas en ningún  índice de 
actividad de la Universitat. 
 
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. 
 
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. 
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Punt redactat conforme a la modificació aprovada pel 
Consell de Govern de 28 de febrer de 2019 

 
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. 
 

Punt introduït conforme a la modificació aprovada pel 
Consell de Govern de 28 de febrer de 2019 

 
3.  La  distinció  de  Professor  AD  HONOREM  permet 
utilitzar  els  serveis  comuns  de  la  Universitat 
Politècnica  de València  i  per  a  això  rep  l’acreditació 
corresponent,  i  l’estructura  proposant  procura 
facilitar,  en  la  mesura  de  les  seues  possibilitats,  la 
realització de les activitats previstes. 
 
  
4.  La  distinció  de  Professor  AD  HONOREM  és 
incompatible  amb  el  nomenament  com  a  Professor 
Emèrit  de  la Universitat  Politècnica  de València  i  no 
poden  ser  membres  dels  òrgans  de  govern, 
representació  o  participació  de  la  Universitat  ni 
exercir el dret al sufragi actiu o passiu en els processos 
electorals d’elecció d’aquests. 
 
Capítol introduït d'acord amb la modificació aprovada pel 

Consell de Govern de 4 d'octubre de 2016 

  
TÍTOL IV 

DE LA REVOCACIÓ D’HONORS I DISTINCIONS 
  
 
Article 21. Revocació de la concessió. 
 
1. La concessió del títol de Doctor “Honoris Causa” o 

Punto redactado conforme a la modificación aprobada por 
el Consejo de Gobierno de 28 de febrero de 2019 

 
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. 
 
Punto introducido conforme a la modificación aprobada 
por el Consejo de Gobierno de 28 de febrero de 2019 

 
3.  La distinción de Profesor AD HONOREM permitirá 
utilizar  los  servicios  comunes  de  la  Universitat 
Politècnica  de  València  recibiendo  para  ello  la 
acreditación  correspondiente,  procurando,  la 
estructura proponente,  facilitar, en  la medida de  sus 
posibilidades,  la  realización  de  las  actividades 
previstas.  
 
4.  La  distinción  de  Profesor  AD  HONOREM  será 
incompatible  con  el  nombramiento  como  Profesor 
Emérito de la Universitat Politècnica de València y no 
podrán  ser  miembros  de  os  órganos  de  gobierno, 
representación  o  participación  de  la  Universitat  ni 
ejercer  el  derecho  al  sufragio  activo  o  pasivo  en  los 
procesos electorales de elección de los mismos. 
 
Capítulo introducido conforme a la modificación aprobada 

por el Consejo de Gobierno de 4 de octubre de 2016 

 
TÍTULO IV 

DE LA REVOCACIÓN DE HONORES Y DISTINCIONES 
 
Artículo 21. Revocación de la concesión. 
 
1. La concesión del  título de Doctor Honoris Causa o 
de  las  Distinciones  reguladas  en  el  presente 
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de les distincions regulades en aquest reglament, pot 
ser  revocada  quan  concorren  circumstàncies 
sobrevingudes o que no es van poder conèixer en el 
moment  de  la  concessió  que  determinen  la  inade‐ 
quació  dels  mèrits  del  guardonat  al  prestigi  de  la 
institució. 
 
2. La Universitat Politècnica de València, a través de la 
Secretaria  General,  pot  iniciar  un  procediment  de 
revisió  de  la  concessió  d’honors  i  distincions  quan 
concorren les circumstàncies esmentades en l’apartat 
anterior. 
  
3. Els òrgans de govern de  les escoles,  facultats, de‐ 
partaments  i  instituts  universitaris  d’investigació 
poden  iniciar  un  procediment  de  revocació  pels 
motius  exposats  en  l’apartat  1  d’aquest  article. 
L’acord de revocació ha de ser adoptat per majoria de 
dos  terços  dels  membres  i  tramès  a  la  Secretaría 
General. 
  
4. La proposta de revocació s’ha d’aprovar per acord 
del  Consell  de  Govern  adoptat,  en  votació  secreta, 
per majoria absoluta dels membres. 
  
 

TÍTOL V  
REGISTRE 

  
Article 22. Llibre de registre d’honors i distincions. 
  
1. La Secretaria General porta un llibre de registre de 
la  concessió  i  revocació  d’honors  i  distincions,  i  el 
secretari  general  ha  de  practicar‐hi  les  inscripcions 
d’ofici. 
 
2. Els acords d’atorgament o revocació de qualssevol 
dels  honors  i  distincions  s’inscriuen  per  extracte  i 
seguint  l’ordre  cronològic,  i  es  pot  expedir  un 
certificat  dels  assentaments  a  instàncies  de  les 
persones interessades. 
  
DISPOSICIONS ADDICIONALS 
 
Disposició addicional primera 
  
Es  faculta  la  Secretaria  General  per  a  interpretar  i 

Reglamento,  podrá  ser  revocada  cuando  concurran 
circunstancias  sobrevenidas  o  que  no  hubieran 
podido conocerse en el momento de la concesión que 
determinen  la  inadecuación  de  los  méritos  del 
galardonado al prestigio de la institución.  
 
 
2. La Universitat Politècnica de València, a través de la 
Secretaría General, podrá iniciar un procedimiento de 
revisión  de  la  concesión  de  honores  y  distinciones 
cuando concurran  las circunstancias mencionadas en 
el apartado anterior.  
 
3.  Los  órganos  de  gobierno  de  las  Escuelas, 
Facultades, Departamentos e Institutos Universitarios 
de  Investigación podrán  iniciar un procedimiento de 
revocación por  los motivos expuestos en el apartado 
1 de  este  artículo.  El  acuerdo de  revocación deberá 
ser  adoptado  por  mayoría  de  dos  tercios  de  sus 
miembros y será remitido a la Secretaría General.  
 
4.  La  propuesta  de  revocación  deberá  ser  aprobada 
por  acuerdo  del  Consejo  de Gobierno  adoptado,  en 
votación  secreta,  por  mayoría  absoluta  de  sus 
miembros. 
 

TÍTULO V  
REGISTRO 

 
Artículo 22. Libro Registro de honores y distinciones. 
 
1. La Secretaría General llevará un libro registro de la 
concesión  y  revocación  de  honores  y  distinciones, 
debiéndose  practicar  las  inscripciones  por  el 
Secretario General, de oficio. 
 
2.  Los  acuerdos  de  otorgamiento  o  revocación  de 
cualquiera de los honores y distinciones se inscribirán 
por  extracto  y  siguiendo  el  orden  cronológico, 
pudiendo  expedir  certificación  de  los  asientos  a 
instancia de las personas interesadas. 
 
DISPOSICIONES ADICIONALES 
 
Disposición adicional primera 
 
Se  faculta  a  la  Secretaría General para  interpretar  y 
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desplegar  aquest  reglament,  i  dictar  totes  les 
instruccions  que  siguen  necessàries  per  a  l’aplicació 
correcta. 
 
Disposició addicional segona 
  
Totes  les  denominacions  que,  en  aquest  reglament, 
es  fan a persones, càrrecs o col∙lectius esmentats en 
masculí  s’han  d’entendre,  per  economia  del 
llenguatge, com un gènere gramatical no marcat, i se 
citen  en  femení  o  masculí  segons  el  sexe  de  la 
persona esmentada. 
  
DISPOSICIÓ DEROGATÒRIA 
 
1. Queden derogats expressament: 
 
a)  El  Reglament  d’Honors,  aprovat  per  la  Junta  de 
Govern de 9 de setembre de 1976. 
 
 
b) El Reglament de Distincions Honorífiques, apro‐ vat 
per la Junta de Govern de 4 de juliol de 1989. 
  
c)  L’Acord  del  Consell  de Govern  de  25  de maig  de 
2006 de Creació  i Concessió de  la Medalla XXV Anys 
de la Universitat Politècnica de València. 
  
d) L’Acord del Consell de Govern de 25 de setembre 
de  2014  de  Creació  de  la  Distinció  d’Esportista 
d’Honor de la Universitat Politècnica de València. 
 
2. Queden derogades  totes  les disposicions d’igual o 
inferior rang en el que s’oposen o contradiuen el que 
disposa aquest reglament. 
  
 
DISPOSICIÓ FINAL 
 
Aquest  reglament  entra  en  vigor  l’endemà  de 
l’aprovació  pel  Consell  de  Govern  de  la  Universitat 
Politècnica de València. 
  
 
 

desarrollar el presente Reglamento, dictando cuantas 
instrucciones  sean  necesarias  para  su  correcta 
aplicación.  
 
Disposición adicional Segunda 
 
Todas  las denominaciones que, en este Reglamento, 
se  hacen  a  personas,  cargos  o  colectivos  citados  en 
masculino  deben  entenderse,  por  economía  del 
lenguaje,  como  un  género  gramatical  no  marcado 
citándose en femenino o masculino según el sexo de 
la persona mencionada. 
 
DISPOSICIÓN DEROGATORIA 
 
1. Quedan expresamente derogados: 
 
a) El Reglamento de Honores, aprobado por  la  Junta 
de Gobierno de 9 de septiembre de 1976. 
 
b)  El  Reglamento  de  Distinciones  Honoríficas, 
aprobado por  la  Junta de Gobierno de 4 de  julio de 
1989. 
 
c) El acuerdo del Consejo de Gobierno de 25 de mayo 
de 2006 de Creación y Concesión de  la Medalla XXV 
Años de la Universitat Politècnica de València.   
 
d)  El  acuerdo  del  Consejo  de  Gobierno  de  25  de 
septiembre de 2014 de Creación de  la Distinción de 
Deportista de Honor de  la Universitat Politècnica de 
València. 
 
2. Quedan derogadas todas  las disposiciones de  igual 
o inferior rango en lo que se opongan o contradigan a 
lo dispuesto en el presente Reglamento. 
 
DISPOSICIÓN FINAL 
 
El  presente  Reglamento  entrará  en  vigor  al  día 
siguiente  de  su  aprobación  por  el  Consejo  de 
Gobierno de la Universitat Politècnica de València. 

 


