
BOUPV 
Butlletí Oficial de la Universitat Politècnica de València

 

 
 
 

Núm.  129     20/12/2019  97

 

 

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

 

MODIFICACIÓ DEL REGLAMENT SOBRE PRÀCTIQUES 
EN EMPRESES I INSTITUCIONS DELS ESTUDIANTS DE 
LA UNIVERSITAT POLITÈCNICA DE VALÈNCIA 
 
 
Aprovada per acord del Consell de Govern de 19 de 
desembre de 2019 
 

Preàmbul 
 
El  Reglament  sobre  pràctiques  en  empreses  i 
institucions  dels  estudiants  de  la  Universitat 
Politècnica de València va ser aprovat per acord del 
Consell de Govern de  28 de maig de  2015,  el qual 
derogava l'aprovat el 8 de març de 2012. 
 
 
Després  de  l'entrada  en  vigor  d'aquest  Reglament, 
s'ha  detectat  la  necessitat  de  modificar‐lo  per  a 
introduir‐hi  les  especialitats  que  comporten  les 
pràctiques  de  l'alumnat  dels  títols  propis  que 
imparteix  la  Universitat,  concretar  l'equivalència 
d'hores  de  pràctiques  a  1  crèdit  ECTS  i  establir  els 
períodes en què es duran a terme les pràctiques. 
 
D'altra  banda,  el  present  Reglament  s'adapta 
determinant  d'una manera més  clara  la  naturalesa 
jurídica  de  conveni  respecte  a  l'instrument  utilitzat 
en  la cooperació necessària entre  la Universitat  i  les 
entitats col∙laboradores, en atenció a la regulació de 
les pràctiques acadèmiques externes dels estudiants 
universitaris  i  a  l'ordenació  general  dels  convenis 
establida en la Llei 40/2015, d'1 d'octubre, de règim 
jurídic del sector públic. 
 
 
Així mateix,  en  aquesta modificació  s'introdueix  el 
criteri  de  la  implantació  d'un  llenguatge  no  sexista 
en  l'àmbit administratiu, establit en  la Llei orgànica 
per  a  la  igualtat  efectiva  de  dones  i  homes;  i  es 
faculta la Secretaria General perquè en  la publicació 
del text consolidat del Reglament de règim electoral 
s'utilitze un llenguatge inclusiu en tot l'articulat. 
 
 
Per  tot això, a proposta de  la Comissió Acadèmica, 
s’aprova  pel  Consell  de  Govern  la  present 

MODIFICACIÓN  DEL  REGLAMENTO  SOBRE 
PRÁCTICAS EN EMPRESAS E INSTITUCIONES DE LOS 
ESTUDIANTES DE LA UNIVERSITAT POLITÈCNICA DE 
VALÈNCIA 
 
Aprobada por acuerdo del Consejo de Gobierno de 
19 de diciembre de 2019 
 

Preámbulo 
 

El  Reglamento  sobre  prácticas  en  empresas  e 
instituciones  de  los  estudiantes  de  la  Universitat 
Politècnica  de  València  fue  aprobado  por  acuerdo 
del  Consejo  de Gobierno  de  28  de mayo  de  2015, 
procediendo  a  la  derogación  del  aprobado  el  8  de 
marzo de 2012. 
 
Tras  la  entrada  en  vigor de  este Reglamento  se ha 
detectado  la  necesidad  de  modificarlo  para 
introducir  las  especialidades  que  conllevan  las 
prácticas  del  alumnado  de  los  títulos  propios  que 
imparte  la Universitat,  concretar  la equivalencia de 
horas de prácticas a 1 crédito ECTS y establecer  los 
periodos en los que se realizarán las prácticas. 
 
Por  otro  lado,  se  adapta  el  presente  Reglamento 
determinando  de  una  manera  más  clara  la 
naturaleza  jurídica  de  convenio  respecto  al 
instrumento  utilizado  en  la  cooperación  necesaria 
entre la Universitat y las entidades colaboradoras en 
atención a  la regulación de  las prácticas académicas 
externas  de  los  estudiantes  universitarios  y  a  la 
ordenación general de  los convenios establecida en 
la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico 
del Sector Público. 
 
Asimismo,  en  esta  modificación  se  introduce  el 
criterio de implantación de un lenguaje no sexista en 
el  ámbito  administrativo  establecido  en  la  Ley 
Orgánica  para  la  igualdad  efectiva  de  mujeres  y 
hombres,  facultando  a  la  Secretaría  General  para 
que  en  la  publicación  del  texto  consolidado  del 
Reglamento  de  Régimen  Electoral  se  utilice  un 
lenguaje inclusivo en todo el articulado. 
 
Por  todo  ello,  a  propuesta  de  la  Comisión 
Académica,  se aprueba por el Consejo de Gobierno 
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modificació  del  Reglament  sobre  pràctiques  en 
empreses  i  institucions  dels  estudiants  de  la 
Universitat Politècnica de València. 
   
Primer.  Es modifica  el  punt  3  de  l'article  1  en  els 
termes següents: 
 
3. Cada estructura responsable del títol pot proposar 
una  normativa  de  desenvolupament  d'aquest 
Reglament,  que  serà  aplicable  a  la  mateixa 
estructura responsable del títol, que ha d'establir les 
especificacions  necessàries,  i  no  pot  contradir 
l'establida  amb  caràcter  general  per  a  tota  la 
Universitat  Politècnica  de  València  en  aquest 
Reglament. La normativa de desenvolupament de les 
estructures responsables del títol ha de ser aprovada 
pel vicerectorat que tinga assignada  la competència 
en matèria  d'ocupació.  No  obstant  això,  en  el  cas 
dels  títols  propis,  la  proposta  de  normativa  de 
desenvolupament  referida  ha  de  ser  elaborada  pel 
vicerectorat  amb  competència  en  formació 
permanent  i  posteriorment  l'ha  d'aprovar  el 
vicerectorat que  tinga assignada  la  competència en 
matèria d'ocupació. 
 
Segon.  L'apartat  b  del  punt  1  de  l'article  4  queda 
redactat de la manera següent: 
 
b)  Les  pràctiques  extracurriculars  són  les  que  els 
estudiants poden  fer amb caràcter voluntari durant 
el seu període de formació i que, fins i tot tenint les 
mateixes finalitats que  les pràctiques curriculars, no 
formen  part  del  pla  d'estudis  corresponent.  No 
obstant això, en el cas de les titulacions oficials, han 
de  ser  previstes  en  el  suplement  europeu  al  títol 
(SET)  d'acord  amb  el  que  determine  la  normativa 
vigent. 
 
Tercer.  La  redacció dels apartats 1  i 2 de  l'article 5 
queda de la manera següent: 
 
1. La durada de les pràctiques acadèmiques externes 
és  la següent, considerant que 1 crèdit ECTS equival 
a 25 hores de pràctiques: 
 
a)  Les  pràctiques  externes  curriculars  tenen  la 
durada que establisca el pla d'estudis corresponent 

la  presente  modificación  del  Reglamento  sobre 
prácticas  en  empresas  e  instituciones  de  los 
estudiantes de la Universitat Politècnica de València. 
 
Primero.‐ Se modifica el punto 3 del artículo 1 en los 
siguientes términos: 
 
3.  Cada  estructura  responsable  del  título  podrá 
proponer  una  normativa  de  desarrollo  de  este 
Reglamento,  que  será  de  aplicación  a  la  propia 
estructura responsable del título, que establecerá las 
especificaciones necesarias,  y no podrá  contradecir 
la  establecida  con  carácter  general  para  toda  la 
Universitat  Politècnica  de  València  en  el  presente 
Reglamento.  La  normativa  de  desarrollo  de  las 
estructuras  responsables  del  título  deberá  ser 
aprobada por el vicerrectorado que  tenga asignada 
la competencia en materia de empleo. No obstante, 
en  el  caso  de  los  títulos  propios,  la  propuesta  de 
normativa de desarrollo  referida deberá elaborarse 
por el vicerrectorado con competencia en formación 
permanente  para  su  posterior  aprobación  por  el 
vicerrectorado  que  tenga  asignada  la  competencia 
en materia de empleo. 
 
Segundo.‐  El  apartado  b  del  punto  1  del  artículo  4 
queda redactado con el siguiente tenor: 
 
b)  Las  prácticas  extracurriculares,  son  aquéllas  que 
los  estudiantes  podrán  realizar  con  carácter 
voluntario durante  su periodo de  formación  y que, 
aun  teniendo  los  mismos  fines  que  las  prácticas 
curriculares,  no  forman  parte  del  correspondiente 
plan  de  estudios.  No  obstante,  en  el  caso  de  las 
titulaciones  oficiales,  serán  contempladas  en  el 
suplemento  europeo  al  título  (SET)  conforme 
determine la normativa vigente. 
 
Tercero.‐  La  redacción  de  los  apartados  1  y  2  del 
artículo 5 queda de la siguiente manera: 
 
1. La duración de  las prácticas académicas externas 
será  la  siguiente,  considerando  que  1  crédito  ECTS 
equivale a 25 horas de prácticas: 
 
a)  Las  prácticas  externas  curriculares  tendrán  la 
duración  que  establezca  el  plan  de  estudios 
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en  els  termes  establits  per  l'article  12.6  del  Reial 
decret  1393/2007,  de  29  d'octubre,  pel  qual 
s'estableix  l'ordenació  dels  ensenyaments 
universitaris oficials. En el cas de títols propis, tenen 
la durada que establisca el pla d'estudis aprovat per 
l'òrgan  competent  de  la  Universitat  Politècnica  de 
València. 
 
 
b)  Les  pràctiques  externes  extracurriculars  tenen 
amb  caràcter  general  una  durada màxima  del  30% 
dels  crèdits necessaris per  a  superar  la  titulació  en 
estudis de grau, com també  en diplomes d'extensió 
i grau propi,  i del 40% en  les titulacions de màster  i 
títols propis de postgrau. 
 
En  el  cas  que  l'estudiant  curse  un  pla  d'estudis 
després  de  l'adaptació  del  seu  expedient  des  d'un 
pla en extinció, el màxim és el que estableix  la nova 
titulació  restant  les  pràctiques  que  ja  hagen  sigut 
realitzades en el pla en extinció. 
 
En  el  cas  d'estudiants  de  cursos  específics 
d'adaptació a grau (retitulats) i alumnes d'intercanvi 
acadèmic, el percentatge s'obté aplicant un 40% dels 
crèdits que l'estudiant tinga pendents de superar en 
el moment del seu ingrés en els estudis esmentats. 
 
 
c)  Les  pràctiques  s'han  de  dur  a  terme  per  curs 
acadèmic, de l'1 de setembre al 31 d'agost. En el cas 
de títols propis,  les pràctiques s'han de dur a terme 
dins  del  període  lectiu  de  l'edició  del  títol.  No 
obstant això, si  l'edició del  títol propi  finalitza en el 
següent  curs  al  qual  està  adscrit,  es  poden  dur  a 
terme pràctiques únicament fins a  la finalització del 
període lectiu.  
 
A  l'efecte del que assenyala aquest apartat, s'entén 
que una  edició d'un  títol propi  es  troba  adscrita  al 
curs acadèmic en què es trobe la seua data d'inici. 
 
 
2. Els horaris de  les pràctiques s'estableixen d'acord 
amb  les  característiques  que  tenen  i  les 
disponibilitats de l'entitat col∙laboradora. En tot cas, 
cal procurar que els horaris siguen compatibles amb 

correspondiente en  los términos establecidos por el 
artículo 12.6 del Real Decreto 1393/2007, de 29 de 
octubre, por el que se establece la ordenación de las 
enseñanzas  universitarias  oficiales.  En  el  caso  de 
títulos propios tendrán la duración que establezca el 
plan  de  estudios  aprobado  por  el  órgano 
competente  de  la  Universitat  Politècnica  de 
València. 
 
b)  Las  prácticas  externas  extracurriculares  tendrán 
con carácter general una duración máxima del 30% 
de  los créditos necesarios para superar  la  titulación 
en  estudios  de  grado,  así  como  en  diplomas  de 
extensión  y  grado  propio,  y  del  40%  en  las 
titulaciones de máster y títulos propios de posgrado. 
 
En  el  caso  de  que  el  estudiante  curse  un  plan  de 
estudios  tras  la adaptación de  su expediente desde 
un plan en extinción, el máximo será el establecido 
en  la nueva  titulación  restando  las prácticas que ya 
hayan sido realizadas en el plan en extinción. 
 
En  el  caso  de  estudiantes  de  cursos  específicos  de 
adaptación  a  grado  (retitulados)  y  alumnos  de 
intercambio  académico,  el  porcentaje  se  obtendrá 
aplicando un 40% de  los créditos que el estudiante 
tenga pendientes de  superar en el momento de  su 
ingreso en los citados estudios. 
 
c)  Las  prácticas  se  realizarán  por  curso  académico, 
del 1 de  septiembre al 31 de agosto. En el caso de 
títulos  propios,  las  prácticas  deberán  realizarse 
dentro del periodo lectivo de la edición del título. No 
obstante, si  la edición del título propio finaliza en el 
siguiente  curso  al  que  está  adscrito,  podrán 
realizarse prácticas únicamente hasta  la  finalización 
del periodo lectivo.  
 
A  los  efectos  de  lo  señalado  en  este  apartado,  se 
entenderá  que  una  edición  de  un  título  propio  se 
encuentra adscrita al curso académico en el que se 
encuentre su fecha de inicio. 
 
2.  Los  horarios  de  realización  de  las  prácticas  se 
establecerán  de  acuerdo  con  las  características  de 
las  mismas  y  las  disponibilidades  de  la  entidad 
colaboradora.  Los  horarios,  en  todo  caso,  se 
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l'activitat acadèmica,  formativa  i de  representació  i 
participació  desenvolupada  per  l'estudiant  en  la 
Universitat.  
 
 
Quart.  El  títol  de  l'article  6  queda  redactat  de  la 
forma següent: 
 
Article 6. Convenis de cooperació educativa. 
 
Quint. Els apartats 2  i 3 de  l'article 6 es modifiquen 
de la manera següent: 
 
2.  La  realització  de  les  pràctiques  a  la  mateixa 
Universitat  es  formalitza  mitjançant  un  conveni 
entre  el  vicerectorat  que  tinga  assignada  la 
competència  en  matèria  d'ocupació  i  l'estructura 
organitzativa  de  la Universitat  que  acull  estudiants 
en pràctiques. 
 
3.  El  conveni  de  cooperació  educativa  estableix  el 
marc  regulador  de  les  relacions  entre  l'estudiant, 
l'entitat  col∙laboradora  i  la  Universitat.  En  les 
estipulacions  bàsiques  o  en  els  annexos,  han 
d'integrar almenys: 
 
a)  El  projecte  formatiu,  d'acord  amb  a  les 
competències  definides  a  la  Universitat  Politècnica 
de València per a aquest fi. 
b) Règim de permisos a què té dret l'estudiant. 
c)  El  règim d'assegurances  tant d'accidents  com de 
responsabilitat civil. 
d)  La  borsa  d'ajuda  econòmica  bruta  per  a 
l'estudiant per part de l'empresa o institució. 
 
e) Condicions de  rescissió  anticipada  de  la pràctica 
en cas d'incompliment dels termes per alguna de les 
parts. 
f) La protecció de les dades. 
g) La regulació dels eventuals conflictes sorgits en el 
desenvolupament de les pràctiques. 
h) Els termes de reconeixement de la Universitat a la 
tasca  duta  a  terme  pels  tutors  de  l'entitat 
col∙laboradora. 
i) Hores totals de la pràctica. 
j) Dates de realització. 
k) Dades de l'alumne, empresa i tutors. 

procurará  que  sean  compatibles  con  la  actividad 
académica,  formativa  y  de  representación  y 
participación  desarrollada  por  el  estudiante  en  la 
Universitat.  
 
Cuarto.‐ El título del artículo 6 queda redactado de la 
siguiente manera: 
 
Artículo 6. Convenios de cooperación educativa. 
 
Quinto.‐  Los  apartados  2  y  3  del  artículo  6  se 
modifican con el siguiente tenor: 
 
2.  La  realización  de  las  prácticas  en  la  propia 
Universitat  se  formalizará  mediante  un  convenio 
entre  el  vicerrectorado  que  tenga  asignada  la 
competencia  en materia de  empleo  y  la  estructura 
organizativa  de  la  Universitat  que  acoge  a 
estudiantes en prácticas. 
 
3. El convenio de cooperación educativa establece el 
marco  regulador  de  las  relaciones  entre  el 
estudiante,  la entidad colaboradora y  la Universitat. 
En  sus  estipulaciones  básicas  o  en  sus  anexos 
deberán integrar al menos: 
 
a) El proyecto formativo, acorde a  las competencias 
definidas  en  la  Universitat  Politècnica  de  València 
para tal fin. 
b)  Régimen  de  permisos  a  que  tenga  derecho  el 
estudiante. 
c) El  régimen de  seguros  tanto de accidentes como 
de responsabilidad civil. 
d)  La  bolsa  de  ayuda  económica  bruta  para  el 
estudiante por parte de la empresa o institución. 
e) Condiciones de rescisión anticipada de  la práctica 
en  caso  de  incumplimiento  de  sus  términos  por 
alguna de las partes. 
f) La protección de sus datos. 
g) La regulación de los eventuales conflictos surgidos 
en su desarrollo. 
h) Los términos de reconocimiento de  la Universitat 
a  la  labor  realizada  por  los  tutores  de  la  entidad 
colaboradora. 
i) Horas totales de la práctica. 
j) Fechas de realización. 
k) Datos del alumno, empresa y tutores. 
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Sisè.‐  Es  modifica  el  punt  1  de  l'article  10  de  la 
manera següent: 
 
1.   Les pràctiques que s'estan desenvolupant poden 
ser  rescindides  en  qualsevol  moment,  per  causes 
justificades  establides  en  el  conveni  de  cooperació 
educativa, tant per part de la Universitat Politècnica 
de València com per part de  l'empresa o  institució  i 
de l'estudiant en pràctiques. 
 
 
Setè. L'apartat 1 de  l'article 11 queda redactat de  la 
forma següent: 
 
1.  Poden  dur  a  terme  pràctiques  acadèmiques 
externes: 
 
Vuitè.  El  punt  a  de  l'apartat  1  de  l'article  11  es 
modifica en els següents termes: 
 
a)  Els  estudiants  matriculats  en  qualsevol 
ensenyament  universitari  oficial  de  grau, màster  o 
títol propi  impartits per  la Universitat Politècnica de 
València, la matrícula dels quals tinga com a finalitat 
l'obtenció del títol corresponent. 
 
Novè.  Els  punts  a  i  d  de  l'apartat  2  de  l'article  11 
queden redactats de la manera següent: 
 
a) Estar matriculat en les titulacions de grau, màster 
o títol propi en el curs acadèmic en el qual es duen a 
terme  les  pràctiques,  i  tenir  consideració  d'alumne 
de la Universitat Politècnica de València. 
 
d) Per al cas de les pràctiques extracurriculars, en les 
titulacions de grau, oficials o pròpies,  l'estudiant ha 
de tenir aprovats el 50% dels crèdits necessaris per a 
la  consecució  del  títol  i  en  la  resta  de  titulacions, 
oficials o pròpies, pot dur a terme pràctiques des de 
l'inici dels estudis de la titulació. 
 
 
Desè. Es modifica el punt b de l'apartat 2 de l'article 
12 en els termes següents: 
 
b) Conèixer  i complir  les condicions establides en el 
conveni  de  cooperació  educativa  i  el  projecte 

Sexto.‐ Se modifica el punto 1 del artículo 10 de  la 
siguiente manera: 
 
1.   Las prácticas que se están desarrollando pueden 
ser  rescindidas  en  cualquier momento,  por  causas 
justificadas  establecidas  en  el  convenio  de 
cooperación  educativa,  tanto  por  parte  de  la 
Universitat  Politècnica  de  València  como  por  parte 
de  la  empresa  o  institución  y  del  estudiante  en 
prácticas. 
 
Séptimo.‐  El  apartado  1  del  artículo  11  queda 
redactado de la siguiente manera: 
 
1. Podrán realizar prácticas académicas externas: 
 
 
Octavo.‐ El punto a del apartado 1 del artículo 11 se 
modifica en los siguientes términos: 
 
a)  Los  estudiantes  matriculados  en  cualquier 
enseñanza  universitaria  oficial  de  grado, máster  o 
título  propio  impartidos  por  la  Universitat 
Politècnica de València,  cuya matrícula  tenga  como 
fin la obtención del correspondiente título. 
 
Noveno.‐ Los puntos a y d del apartado 2 del artículo 
11 quedan redactados con el siguiente tenor: 
 
a)  Estar  matriculado  en  las  titulaciones  de  grado, 
máster o  título propio en el  curso académico en el 
que  se  realizan  las prácticas,  y  tener  consideración 
de alumno de la Universitat Politècnica de València. 
 
d) Para el caso de  las prácticas extracurriculares, en 
las  titulaciones  de  grado,  oficiales  o  propias,  el 
estudiante tendrá que tener aprobados el 50% de los 
créditos necesarios para  la  consecución del  título  y 
en el resto de titulaciones, oficiales o propias, podrá 
realizar prácticas desde el inicio de los estudios de la 
titulación. 
 
Décimo.‐ Se modifica el punto b, del apartado 2 del 
artículo 12 en los siguientes términos: 
 
b) Conocer y cumplir las condiciones establecidas en 
el convenio de cooperación educativa y el proyecto 
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formatiu de les pràctiques seguint les indicacions del 
tutor  assignat  per  l'entitat  col∙laboradora  sota  la 
supervisió del tutor acadèmic de la Universitat. 
 
Onzè. Els apartats 3 i 4 de l'article 13 es modifiquen 
de la manera següent: 
 
3.    En  els  estudis  de  grau  i  màster  oficials,  la 
designació de  tutor acadèmic es realitza a proposta 
de  l'estudiant  o,  si  no  n'hi  ha,  a  proposta  de 
l'estructura  responsable  del  títol,  d'acord  amb  els 
criteris següents: 
 
a) Per a  les pràctiques curriculars el tutor ha de ser 
un  professor  o  professora  de  la  Universitat,  amb 
preferència de la mateixa estructura responsable de 
títol en què es  trobe matriculat  l'estudiant  i, en  tot 
cas, afí a l'ensenyament al qual es vincula la pràctica. 
 
b)  En  el  cas  de  les  pràctiques  extracurriculars,  el 
tutor acadèmic ha de ser un professor o professora 
de  la  Universitat,  que  impartisca  docència 
preferentment en la mateixa branca de coneixement 
de l'ensenyament cursat. 
 
4.  En  els  estudis  de  títols  propis,  la  designació  del 
tutor acadèmic es realitza a proposta de  l'estudiant 
o,  si  no  n'hi  ha,  a  proposta  de  l'estructura 
responsable del títol, d'acord amb el criteri següent: 
tant  per  a  les  pràctiques  curriculars  com 
extracurriculars,  el  tutor  ha  de  ser  un  professor  o 
professora de la Universitat amb docència en el títol 
propi en el qual es trobe matriculat l'estudiant. 
 
 
Dotzè.  Es  modifica  l'article  18  en  els  termes 
següents: 
 
Article 18. Avaluació de les pràctiques. 
 
La  Universitat  ha  d'establir  un  procediment  comú 
per  a  l'avaluació  de  les  pràctiques  curriculars  i 
extracurriculars, amb  la possibilitat de ser concretat 
per  l'estructura  responsable  del  títol  al  qual  es 
vincula la pràctica. L'avaluació ha de ser feta a través 
de  l'emplenament  del  corresponent  informe  de 
valoració.  Aquest  informe  d'avaluació  de  les 

formativo de  las prácticas siguiendo  las  indicaciones 
del tutor asignado por  la entidad colaboradora bajo 
la supervisión del tutor académico de la Universitat. 
 
Undécimo.‐  Los  apartados  3  y  4  del  artículo  13 
quedan redactados con el siguiente tenor: 
 
3.    En  los  estudios  de  grado  y master  oficiales,  la 
designación  de  tutor  académico  se  realizará  a 
propuesta  del  estudiante  o  en  su  defecto  a 
propuesta de la estructura responsable del título, de 
acuerdo con los siguientes criterios: 
 
a) Para  las prácticas curriculares el tutor deberá ser 
un profesor de  la Universitat, con preferencia de  la 
propia estructura responsable de título, en la que se 
encuentre matriculado el estudiante y en todo caso 
afín a la enseñanza a la que se vincula la práctica.  
 
b)  En  el  caso  de  las  prácticas  extracurriculares,  el 
tutor académico  será un profesor de  la Universitat, 
que imparta docencia preferentemente en la misma 
rama de conocimiento de la enseñanza cursada. 
 
 
4. En  los estudios de  títulos propios,  la designación 
del  tutor  académico  se  realizará  a  propuesta  del 
estudiante,  o  en  su  defecto  a  propuesta  de  la 
estructura responsable del título, de acuerdo con el 
siguiente  criterio:  tanto  para  las  prácticas 
curriculares como extracurriculares, el  tutor deberá 
ser un profesor de  la Universitat con docencia en el 
título propio en el que se encuentre matriculado el 
estudiante. 
 
Duodécimo.‐  Se  modifica  el  artículo  18  en  los 
siguientes términos: 
 
Artículo 18. Evaluación de las prácticas. 
 
La Universitat establecerá un procedimiento común 
para  la  evaluación  de  las  prácticas  curriculares  y 
extracurriculares,  con  la  posibilidad  de  ser 
concretado por  la  estructura  responsable del  título 
al  que  se  vincula  la  práctica.  La  evaluación  será 
realizada  a  través  de  la  cumplimentación  del 
correspondiente informe de valoración. Este informe 
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pràctiques  s'ha  de  remetre  a  la  unitat  gestora  de 
pràctiques externes. 
 
Tretzè.  Es modifica  el  punt  3  de  l'article  19  de  la 
manera següent: 
 
3.   En el cas de  les  titulacions oficials, el suplement 
europeu al títol ha de recollir les pràctiques externes 
extracurriculars finalitzades i avaluades. 
 
Catorzè.  L'apartat 1 de  l'article 21 queda modificat 
de la manera següent: 
 
1.  La  Universitat  ha  d'establir  els  procediments 
adequats, que inclouen els mecanismes, instruments 
i òrgans dedicats a la recollida i l'anàlisi d'informació 
sobre  el  desenvolupament  de  les  pràctiques  i  la 
revisió de la seua planificació. Amb aquesta finalitat, 
la gestió de pràctiques en empreses de la Universitat 
Politècnica de València,  tant els  serveis  centrals de 
l'òrgan  gestor  competent  com  les  oficines  de 
pràctiques de les escoles o facultats, està certificada 
per  AENOR,  d'acord  amb  el  sistema  de  gestió  de 
qualitat  de  la  norma  ISO  9001:2015.  Una  entitat 
externa  acreditada  en  la  norma  vigent  ha  de 
certificar  la  garantia  de  qualitat  del  sistema  de 
gestió. 
 
Quinzè.  Es modifica  la  disposició  addicional  en  els 
termes següents: 
 
Disposició addicional. Referències específiques. 
 
Totes  les  referències  fetes  a  les  estructures 
responsables  de  títol  s'han  d'entendre  fetes  a  les 
entitats promotores o entitats responsables de  títol 
promotores  en  el  cas  de  títols  propis,  tal  com  es 
defineixen  en  la  Norma  reguladora  dels  estudis  i 
activitats  de  formació  no  reglada  a  la  Universitat 
Politècnica  de  València,  aprovada  pel  Consell  de 
Govern  de  8  de  març  de  2017  i  modificada  pel 
Consell de Govern de 13 de març de 2018. 

Setzè.  La disposició  transitòria  tercera queda  sense 
contingut. 

de evaluación de  las prácticas deberá  remitirse a  la 
unidad gestora de prácticas externas. 
 
Decimotercero.‐  Se  modifica  el  apartado  3  del 
artículo 19 de la siguiente forma: 
 
3.    En  el  caso  de  las  titulaciones  oficiales,  el 
suplemento europeo al  título  recogerá  las prácticas 
externas extracurriculares finalizadas y evaluadas. 
 
Decimocuarto.‐  El  punto  1  del  artículo  21  queda 
redactado con el siguiente tenor: 
 
1.  La  Universitat  establecerá  los  procedimientos 
adecuados,  que  incluyen  los  mecanismos, 
instrumentos  y  órganos  dedicados  a  la  recogida  y 
análisis  de  información  sobre  el  desarrollo  de  las 
prácticas y la revisión de su planificación. Por ello, la 
gestión  de  prácticas  en  empresas  de  la Universitat 
Politècnica de València, tanto servicios centrales del 
órgano  gestor  competente  como  las  oficinas  de 
prácticas  de  las  escuelas  o  facultades,  está 
certificada por AENOR, de acuerdo con el sistema de 
gestión  de  calidad  de  la  norma  ISO  9001:2015.  La 
garantía  de  calidad  del  sistema  de  gestión  se 
certificará por una entidad externa acreditada en  la 
norma vigente. 
 
Decimoquinto.‐  Se modifica  la disposición  adicional 
en los siguientes términos: 
 
Disposición adicional. Referencias específicas. 
 
 
Todas  las  referencias  hechas  a  las  estructuras 
responsables  de  título  se  entenderán  hechas  a  las 
entidades promotoras o entidades  responsables de 
título promotoras en el caso de títulos propios, tal y 
como  se  definen  en  la  Norma  reguladora  de  los 
estudios y actividades de formación no reglada en la 
Universitat  Politècnica  de  València,  aprobada  por 
Consejo  de  Gobierno  de  8  de  marzo  de  2017  y 
modificada por Consejo de Gobierno de 13 de marzo 
de 2018. 
 
Decimosexto.‐  La  disposición  transitoria  tercera 
queda sin contenido. 
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Dissetè.  Habilitació  per  a  la  publicació  d'un  text 
consolidat  del  Reglament  sobre  pràctiques  en 
empreses  i  institucions  dels  estudiants  de  la 
Universitat Politècnica de València. 
 
 
Es  faculta  la Secretaria General perquè publique en 
el  Butlletí  Oficial  de  la  Universitat  Politècnica  de 
València  (BOUPV) un  text  consolidat del Reglament 
sobre  pràctiques  en  empreses  i  institucions  dels 
estudiants de  la Universitat Politècnica de València 
en què s'use un llenguatge inclusiu. 
 
 
Vintè. Entrada en vigor de la present modificació del 
Reglament  sobre  pràctiques  en  empreses  i 
institucions de la Universitat Politècnica de València. 
 
 
Aquesta modificació del Reglament sobre pràctiques 
en  empreses  i  institucions  de  la  Universitat 
Politècnica de València entra en vigor l'endemà de la 
seua publicació en el Butlletí Oficial de la Universitat 
Politècnica de València (BOUPV). 
 
 
 
 

Decimoséptimo.‐ Habilitación para  la publicación de 
un texto consolidado del Reglamento sobre prácticas 
en empresas e instituciones de los estudiantes sobre 
prácticas  en  empresas  e  instituciones  de  los 
estudiantes de la Universitat Politècnica de València. 
 
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  sobre  prácticas  en  empresas  e 
instituciones  de  los  estudiantes  de  la  Universitat 
Politècnica  de  València  en  donde  se  utilice  el 
lenguaje inclusivo. 
 
Vigésimo.‐  Entrada  en  vigor  de  la  presente 
Modificación  del  Reglamento  sobre  prácticas  en 
empresas  e  instituciones  de  los  estudiantes  de  la 
Universitat Politècnica de València. 
 
La  presente  modificación  del  Reglamento  sobre 
prácticas  en  empresas  e  instituciones  de  los 
estudiantes de  la Universitat Politècnica de València 
entrará en vigor al día siguiente de su publicación en 
el  Butlletí  Oficial  de  la  Universitat  Politècnica  de 
València (BOUPV). 
 
 
 


