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MODIFICACIÓ  DEL  REGLAMENT  D’HONORS  I 
DISTINCIONS DE  LA UNIVERSITAT POLITÈCNICA DE 
VALÈNCIA 
 
Aprovat pel Consell de Govern de 23 d’abril de 2020 
 
 

Preàmbul 
 
El Reglament d’honors  i distincions es va aprovar el 
28 de maig del 2015 i es modificà el 4 d’octubre del 
2016 i el 28 de febrer del 2019. 
 
En  les  modificacions  del  2016  i  el  2019  s’hi  va 
introduir  i  canviar  la  distinció  de  Professor  AD 
HONOREM de  la Universitat Politècnica de València 
a  fi de  reconèixer el personal docent  i  investigador 
amb vinculació permanent que accedira per edat a la 
jubilació  forçosa  i  que  haguera  desenvolupat  una 
trajectòria  acadèmica  i  professional  de  rellevància 
especial,  i  la  proposta  de  concessió  d’aquest 
reconeixement  restava  condicionada  al  fet  que  la 
persona no haguera accedit encara a la jubilació. 
 
L’experiència  en  la  concessió  de  les  diverses 
distincions  de  Professor  AD  HONOREM  que  s’han 
atorgat durant  la vigència d’aquestes modificacions 
ha permès detectar que el  fet que hi haja persones 
que han exercit  funcions de docència  i  recerca a  la 
Universitat i que van accedir a la jubilació sense que 
es proposara atorgar‐los la distinció de Professor AD 
HONOREM pot  suposar  la pèrdua de  sinergies  tant 
per a la persona com per a la Universitat Politècnica 
de  València  que  podrien  representar  una  millora 
evident  en  les  funcions  docents  i  investigadores, 
gràcies  a  la  participació  en  aquestes  funcions  de 
persones  de  trajectòria  acadèmica  i  professional 
reconeguda i de rellevància especial. 
 
 
La mateixa pèrdua d'oportunitats pot produir‐se pel 
fet de condicionar la possibilitat d'atorgar la distinció 
AD HONOREM exclusivament als qui han accedit a la 
jubilació per edat amb caràcter forçós. 
 
 
Per  tot això, el Consell de Govern, a proposta de  la 

MODIFICACIÓN DEL REGLAMENTO DE HONORES  Y 
DISTINCIONES DE LA UNIVERSITAT POLITÈCNICA DE 
VALÈNCIA 
 
Aprobado por el Consejo de Gobierno de 23 de abril 
de 2020 
 

Preámbulo 
 
El  Reglamento  de  Honores  y  Distinciones  fue 
aprobado el 28 de mayo de 2015 y se modificó el 4 
de octubre de 2016 y el 28 de febrero de 2019. 
 
En las modificaciones de 2016 y 2019 fue introducida 
y cambiada  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, estando condicionada  la propuesta de  la 
concesión de este  reconocimiento a que  la persona 
no hubierá aún accedido a la jubilación. 
 
La  experiencia  en  la  concesión  de  las  diversas 
distinciones  de  Profesor  AD  HONOREM  otorgadas 
durante  la  vigencia  de  estas  modificaciones  ha 
puesto  de  manifiesto  que  prescindir  de  personas 
que  han  ejercido  funciones  de  docencia  e 
investigación  en  la  Universitat  y  que  en  su  día 
accedieron  a  la  jubilación  sin  que  se  propusiera  el 
otorgamiento  de  la  distinción  de  Profesor  AD 
HONOREM  puede  suponer  la  pérdida  de  sinergias 
tanto  para  la  persona  como  para  la  Universitat 
Politècnica  de  València  que  podrían  aportar  una 
clara  mejora  en  las  funciones  docentes  e 
investigadoras  mediante  la  participación  de 
personas  de  reconocida  trayectoria  académica  y 
profesional de especial relevancia. 
 
La  misma  pérdida  de  oportunidades  puede 
producirse por el hecho de condicionar la posibilidad 
de  otorgar  la  distinción  AD  HONOREM 
exclusivamente  a  quienes  han  accedido  a  la 
jubilación por edad con carácter forzoso. 
 
Por todo ello, el Consejo de Gobierno a propuesta de 
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Comissió  Permanent  aprova  la  següent modificació 
del  Reglament  d’honors  i  distincions  en  els  termes 
següents: 
 
Primer. Es modifica el primer paràgraf de l’article 20 
bis del Reglament d’honors  i distincions en el sentit 
següent: 
 
La  distinció  de  Professor  AD  HONOREM  de  la 
Universitat Politècnica de València pretén reconèixer 
el  personal  docent  i  investigador  amb  vinculació 
permanent  amb  aquesta  Universitat  que,  havent 
desenvolupat  una  trajectòria  acadèmica  i 
professional de rellevància especial, accedisca o haja 
accedit  a  la  jubilació  per  edat  i  complisca  els 
requisits següents: 
   
Segon.  Es modifica  apartat  1 de  l’article  20  ter del 
Reglament d’honors i distincions com segueix: 
 
 
1.  La  proposta  de  distinció  com  a  Professor  AD 
HONOREM  s’aprova  per  acord  del  Consell  de 
Govern, per iniciativa pròpia o bé a proposta d’algun 
dels  òrgans  de  govern  de  les  escoles,  les  facultats, 
els  departaments  o  els  instituts  universitaris 
d’investigació. 
 
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  l’endemà que es publique 
en el Butlletí Oficial de  la Universitat Politècnica de 
València (BOUPV). 
 
 

la  Comisión  Permanente  aprueba  la  siguiente 
modificación  del  Reglamento  de  Honores  y 
Distinciones en los siguientes términos: 
 
Primero.‐ Se modifica el primer párrafo del artículo 
20 bis del Reglamento de Honores y Distinciones en 
el siguiente sentido: 
 
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  o  haya 
accedido  a  la  jubilación  por  edad  y  cumpla  los 
siguientes requisitos: 
   
Segundo.‐  Se modifica apartado 1 del artículo 20 ter 
del  Reglamento  de  Honores  y  Distinciones  con  el 
siguiente tenor: 
 
1.  La  propuesta  de  distinción  como  Profesor  AD 
HONOREM 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. 
 
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  al  día 
siguiente de su publicación en el Butlletí Oficial de la 
Universitat Politècnica de València (BOUPV). 


