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ACORDS DEL  CONSELL DE GOVERN DE  23 D’ABRIL 
DE 2020 
 
1. Acord d'aprovar l'actualització de membres de les 
Comissions del Consell de Govern de  la Universitat 
Politècnica de València. 
2. Acord d'aprovar  la modificació del Reglament per 
a  la  creació  i  funcionament  de  càtedres  i  aules 
d'empresa de la Universitat Politècnica de València. 
 
3. Acord d'aprovar la modificació de la Normativa de 
creació  de  la  seu  electrònica  de  la  Universitat 
Politècnica de València. 
4.  Acord  d'aprovar  la  modificació  del  Reglament 
d'Honors i Distincions de la Universitat Politècnica de 
València. 
5. Acord d'aprovar  la delegació en  la Junta Electoral 
per  a  la  modificació  del  calendari  del  procés 
electoral  per  a  l'elecció  de  la  Defensoria 
Universitària. 
6. Acord d'aprovar  l'adequació dels membres de  la 
Junta Electoral. 
7.  Acord  d'aprovar  la  modificació  dels  límits 
d'admissió en estudis oficials de màster per al  curs 
2020/2021. 
8. Acord d'aprovar l'inici dels tràmits per a generar la 
memòria de  verificació del nou Màster Universitari 
en Ramaderia de Precisió. 
9.  Acord  d'aprovar  la  suspensió  del  Màster 
Universitari en Producció Animal. 
10. Acord d'aprovar la memòria per a la implantació 
del Doble Títol de Màster Universitari en Enginyeria 
Agronòmica  i Màster  Universitari  en  Biotecnologia 
Molecular i Cel∙lular de Plantes. 
 
11. Acord d'aprovar la memòria per a la implantació 
del Doble Títol de Màster Universitari en Enginyeria 
Agronòmica i Màster Universitari en Enologia. 
 
12. Acord d'aprovar la memòria per a la implantació 
del  Doble  Títol  de  Grau  en  Ciència  i  Tecnologia 
d'Aliments  i  Grau  en  Administració  i  Direcció 
d'Empreses. 
13. Acord d'aprovar el conveni d'adscripció entre  la 
Universitat  Politècnica  de  València  i  Escola 
d'Empresaris,  Fundació  de  la  Comunitat Valenciana 
per a la impartició dels estudis de Grau en Enginyeria 

ACUERDOS DEL CONSEJO DE GOBIERNO DE  23 DE 
ABRIL DE 2020 
 
1. Acuerdo de aprobar la actualización de miembros 
de  las  Comisiones  del  Consejo  de  Gobierno  de  la 
Universitat Politècnica de València. 
2.  Acuerdo  de  aprobar  la  modificación  del 
Reglamento  para  la  creación  y  funcionamiento  de 
cátedras  y  aulas  de  empresa  de  la  Universitat 
Politècnica de València. 
3.  Acuerdo  de  aprobar  la  modificación  de  la 
Normativa de  creación de  la  sede electrónica de  la 
Universitat Politècnica de València.  
4.  Acuerdo  de  aprobar  la  modificación  del 
Reglamento  de  Honores  y  Distinciones  de  la 
Universitat Politècnica de València. 
5.  Acuerdo  de  aprobar  la  delegación  en  la  Junta 
Electoral  para  la  modificación  del  calendario  del 
proceso  electoral  para  la  elección  de  la Defensoría 
Universitaria. 
6.  Acuerdo  de  aprobar  la  adecuación  de  los 
miembros de la Junta Electoral. 
7. Acuerdo de aprobar la modificación de los límites 
de admisión en estudios oficiales de máster para el 
curso 2020/2021. 
8. Acuerdo de aprobar el  inicio de  los trámites para 
generar la memoria de verificación del nuevo Máster 
Universitario en Ganadería de Precisión. 
9.  Acuerdo  de  aprobar  la  suspensión  del  Máster 
Universitario en Producción Animal. 
10.  Acuerdo  de  aprobar  la  memoria  para  la 
implantación  del  Doble  Título  de  Máster 
Universitario  en  Ingeniería  Agronómica  y  Máster 
Universitario  en  Biotecnología  Molecular  y  Celular 
de Plantas. 
11.  Acuerdo  de  aprobar  la  memoria  para  la 
implantación  del  Doble  Título  de  Máster 
Universitario  en  Ingeniería  Agronómica  y  Máster 
Universitario en Enología. 
12.  Acuerdo  de  aprobar  la  memoria  para  la 
implantación del Doble Título de Grado en Ciencia y 
Tecnología de Alimentos y Grado en Administración 
y Dirección de Empresas. 
13. Acuerdo de aprobar el  convenio de adscripción 
entre la Universitat Politècnica de València y Escuela 
de  Empresarios,  fundación  de  la  comunidad 
valenciana  para  la  impartición  de  los  estudios  de 
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i Gestió Empresarial. 
14. Acord d'aprovar  la participació de  la Universitat 
Politècnica  de  València  en  l'Associació  Clúster 
AUTOGAS. 
15.  Acord  d'aprovar  el  Pla  d'estabilització  dels 
contractats  en  el  programa  de  captació  de  talent 
“Beatriz  Galindo”  a  la  Universitat  Politècnica  de 
València. 
16.  Acord  d'aprovar  l'acord  pel  qual  es  modifica 
transitòriament el pagament de la taxa per ocupació 
temporal  d'espais  a  la  Ciutat  Politècnica  de  la 
Innovació  com  a  conseqüència  de  la  vigència  de 
l'estat d'alarma. 
17.  Acord  d'aprovar  les  propostes  d'actualitzacions 
dels Títols Propis: 
‐ Màster en Artteràpia. Aspectes educatius, socials  i 
terapèutics  de  l'art  com  a  experiència  de  creació 
acompanyada (90 ECTS). 
‐ Diploma d'Especialització en mediació a  través de 
l'art (40 ECTS). 
‐  Màster  en  Tecnologia  de  Materials  Polimèrics  i 
Composites (80 ECTS). 
18. Acord d'aprovar els següents nous Títols Propis:  
 
‐ Màster en geometries jurídiques (66ECTS). 
‐ Diploma d'especialització en geometries  jurídiques 
(42 ECTS)  
‐ Expert universitari en georreferenciació (18 ECTS).  
 
‐  Màster  en  disseny  tecnològic  de  dispositius 
mecànics i matriceria (60 ECTS). 
‐ Diploma d'especialització en tecnologia i disseny de 
matriceria  (40 ECTS). 
 

Grado en Ingeniería y Gestión Empresarial. 
14.  Acuerdo  de  aprobar  la  participación  de  la 
Universitat Politècnica de València en  la Asociación 
Clúster AUTOGAS. 
15. Acuerdo de aprobar el Plan de estabilización de 
los  contratados  en  el  programa  de  captación  de 
talento  “Beatriz  Galindo”  en  la  Universitat 
Politècnica de València. 
16.  Acuerdo  de  aprobar  el  acuerdo  por  el  que  se 
modifica  transitoriamente  el  pago  de  la  tasa  por 
ocupación  temporal  de  espacios  en  la  Ciudad 
Politécnica de  la  Innovación  como  consecuencia de 
la vigencia del estado de alarma.  
17.  Acuerdo  de  aprobar  las  propuestas  de 
actualizaciones de los Títulos Propios: 
‐  Máster  en  Arteterapia.  Aspectos  educativos, 
sociales y terapéuticos del arte como experiencia de 
creación acompañada (90 ECTS). 
‐ Diploma de Especialización en mediación a  través 
del arte (40 ECTS). 
‐ Máster en Tecnología de Materiales Poliméricos y 
Composites (80 ECTS). 
18. Acuerdo de aprobar los siguientes nuevos Títulos 
Propios:  
‐ Máster en geometrías jurídicas (66 ECTS). 
‐ Diploma de especialización en geometrías jurídicas 
(42 ECTS)  
‐  Experto  universitario  en  georreferenciación  (18 
ECTS)  
‐  Máster  en  diseño  tecnológico  de  dispositivos 
mecánicos y matricería (60 ECTS). 
‐ Diploma de especialización en  tecnología y diseño 
de matricería (40 ECTS). 
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ACTUALITZACIÓ  DE  MEMBRES  DE  DIVERSES 
COMISSIONS DEL CONSELL DE GOVERN 
 
Aprovada  pel  Consell  de  Govern  de  23  d’abril  de 
2020 
 
Celebrades  les  eleccions  a  coordinador  o 
coordinadora  dels  directors  i  directores  d'institut 
universitari d'investigació en el Consell de Govern, es 
fa necessari actualitzar la composició de les diverses 
comissions del Consell de Govern de les quals forma 
part: 
 
 

ACTUALIZACIÓN  DE  MIEMBROS  DE  DIVERSAS 
COMISIONES DEL CONSEJO DE GOBIERNO 
 
Aprobada por el Consejo de Gobierno de 23 de abril 
de 2020 
 
Celebradas  las  elecciones  a  Coordinador  o 
Coordinadora  de  los  Directores  y  Directoras  de 
Instituto Universitario de Investigación en el Consejo 
de  Gobierno,  se  hace  necesario  actualizar  la 
composición de  las diversas Comisiones del Consejo 
de Gobierno de las que forma parte: 
 
 

 
Comissió Permanent / Comisión Permanente 

 

Membre actual / Miembro actual  Nou membre / Nuevo miembro 

Sr. Ramón Martínez Mañez  Sr. Manuel Augusto Pulido Velázquez 

 
Comissió Acadèmica / Comisión Académica 

 

Membre actual / Miembro actual  Nou membre / Nuevo miembro 

Sr. Manuel Augusto Pulido Velázquez  Sra. Ana María Andrés Grau 

 
Comissió Econòmica i de Recursos Humans / Comisión Económica y de Recursos Humanos 

 

Membre actual / Miembro actual  Nou membre / Nuevo miembro 

Sr. Ramón Martínez Mañez  Sr. Manuel Augusto Pulido Velázquez 
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REGLAMENT  PER  A  LA  CREACIÓ  I  EL 
FUNCIONAMENT DE CÀTEDRES I AULES D’EMPRESA 
DE LA UNIVERSITAT POLITÈCNICA DE VALÈNCIA 
 
 
Aprovat pel Consell de Govern de 23 d’abril de 2020 
 
 

Preàmbul 
 
El Programa de càtedres d’empresa de la Universitat 
Politècnica de València  va  sorgir per  a potenciar  al 
màxim  la  relació  entre  la  comunitat  universitària  i 
l’entorn  empresarial,  que  ha  caracteritzat  la 
trajectòria  d’aquesta  Universitat  des  de  la  seua 
fundació.  Les  empreses,  les  institucions  i  altres 
entitats  amb  vinculació  empresarial  contribueixen, 
mitjançant  la  col∙laboració  per  a  la  creació  de 
càtedres  d’empresa,  a  la  generació  i  difusió  de 
coneixement,  i a  la formació de futurs professionals 
en  àrees  d’interès  comú  de  l’empresa  i  la 
Universitat. 
 
L’experiència d’anys de  funcionament del Programa 
de càtedres d’empresa  i diferents  iniciatives des de 
la  Universitat  i  des  de  l’empresa,  així  com 
l’experiència  d’altres  universitats,  han  posat  de 
manifest  la diversitat de modalitats de col∙laboració 
entre la universitat i l’empresa.  
 
A  més  de  les  càtedres  d’empresa,  una  altra 
d’aquestes modalitats de col∙laboració són  les aules 
d’empresa,  que  es  regulen,  també,  en  aquest 
Reglament. 
 
En  el  present  Reglament  es  regulen  totes  dues 
modalitats de col∙laboració, que es diferencien entre 
si per l’aportació econòmica de les empreses i per la 
mena  d’activitats  que  es  poden  desenvolupar  en 
cadascuna. 
 
Les  càtedres  d’empresa  poden  desenvolupar 
activitats  de  formació,  de  divulgació,  de 
transferència  de  coneixement,  i  de  recerca  i  altres 
activitats  que  fomenten  les  relacions  universitat‐
empresa. 
 

REGLAMENTO  PARA  LA  CREACIÓN  Y 
FUNCIONAMIENTO  DE  CÁTEDRAS  Y  AULAS  DE 
EMPRESA  DE  LA  UNIVERSITAT  POLITÈCNICA  DE 
VALÈNCIA 
 
Aprobado por el Consejo de Gobierno de 23 de abril 
de 2020 
 

Preámbulo 
 
El  Programa  de  Cátedras  de  empresa  de  la 
Universitat  Politècnica  de  València  surgió  para 
potenciar al máximo  la relación entre  la comunidad 
universitaria  y  el  entorno  empresarial,  que  ha 
caracterizado  la  trayectoria  de  esta  Universitat 
desde su fundación. Las empresas, las instituciones y 
otras  entidades  con  vinculación  empresarial 
contribuyen,  mediante  la  colaboración  para  la 
creación de Cátedras de empresa, a  la generación y 
difusión  de  conocimiento,  y  a  la  formación  de 
futuros profesionales en áreas de  interés común de 
la empresa y la universidad. 
 
La  experiencia  de  años  de  funcionamiento  del 
programa  de  Cátedras  de  empresa  y  diferentes 
iniciativas desde  la Universitat  y desde  la empresa, 
así como  la experiencia de otras universidades, han 
puesto de manifiesto  la diversidad de modalidades 
de colaboración entre la universidad y la empresa.  
 
Además de  las Cátedras de empresa, otra de estas 
modalidades  de  colaboración  son  las  Aulas  de 
empresa,  que  se  regulan,  también,  en  este 
Reglamento. 
 
En  el  presente  Reglamento  se  regulan  las  dos 
modalidades  de  colaboración,  diferenciadas  por  la 
aportación económica de  las empresas y por el tipo 
de  actividades  que  se  pueden  desarrollar  en  cada 
una de ellas. 
   
Las  Cátedras  de  empresa  pueden  desarrollar 
actividades  de  formación,  de  divulgación,  de 
transferencia de  conocimiento, y de  investigación y 
otras  actividades  que  fomenten  las  relaciones 
universidad‐empresa. 
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Les  aules  d’empresa  desenvolupen  activitats  de 
formació  i  de  divulgació  i  transferència  de 
coneixement. 
 
Per a  les empreses,  la participació en  la creació  i en 
el  funcionament  de  càtedres  i  aules  d’empresa,  a 
més  de  ser  una  expressió  de  responsabilitat  social 
empresarial  amb  repercussió  positiva  per  a  la 
societat, és una oportunitat per a establir el contacte 
més  estret  amb  l’avantguarda  de  la  recerca  i  del 
coneixement  i  del  talent  generat  a  la Universitat,  i 
d’associar  el  seu  nom  a  la  història,  el  prestigi  i  la 
marca de  la Universitat Politècnica de València,  tot 
acompanyant‐la  en  l’objectiu  de  contribuir  a  la 
formació  de  professionals  i  a  un  desenvolupament 
econòmic i social respectuós amb el medi ambient.  
 
 
Per  a  la  comunitat  universitària  –alumnat, 
professorat  i  personal  investigador–  les  càtedres  i 
aules d’empresa faciliten la relació amb empreses de 
prestigi, preocupades pel coneixement i la innovació, 
i propicien una àmplia comunicació en el marc de les 
activitats  de  formació,  de  divulgació,  de 
transferència  del  coneixement  i  de  recerca.  Les 
iniciatives  de  les  càtedres  i  les  aules  han  de 
contribuir a  incrementar  l’oferta d’activitats que els 
centres  i  les entitats de  la Universitat Politècnica de 
València  participants  ofereixen  a  l’alumnat  i  el 
professorat. 
 
Les  càtedres  d’empresa  que  es  basen  en  la 
col∙laboració  en  projectes  de  recerca  són,  segons 
l’article  64  de  la  Llei  2/2011,  de  4  de  març, 
d’economia  sostenible,  una  modalitat  de 
col∙laboració  entre  les  universitats  i  el  sector 
productiu  que  permet  als  estudiants  universitaris 
participar‐hi i conciliar la seua activitat investigadora 
amb la millora de la seua formació. 
Les  primeres  càtedres  d’empresa  van  sorgir  a  la 
Universitat Politècnica de València l’any 1999.  
 
L’any 2005, el Consell de Direcció acordà activar el 
Programa de càtedres d’empresa  i donar‐hi un nou 
impuls amb la col∙laboració dels centres.  
 
 

Las  Aulas  de  empresa  desarrollan  actividades  de 
formación  y  de  divulgación  y  transferencia  de 
conocimiento. 
 
Para  las empresas,  la participación en  la  creación y 
en  el  funcionamiento  de  Cátedras  y  Aulas  de 
empresa,  además  de  ser  una  expresión  de 
responsabilidad  social  empresarial  con  repercusión 
positiva  para  la  sociedad,  es una oportunidad para 
establecer  el  más  estrecho  contacto  con  la 
vanguardia de  la  investigación y del conocimiento y 
del talento generado en la universidad, asociando su 
nombre a la historia y al prestigio y a  la marca de  la 
Universitat Politècnica de València, acompañándola 
en  el  objetivo  de  contribuir  a  la  formación  de 
profesionales  y  al  desarrollo  económico  y  social 
respetuoso con el medio ambiente.  
 
Para  la  comunidad  universitaria,  alumnado, 
profesorado y personal  investigador,  las Cátedras  y 
Aulas de empresa facilitan  la relación con empresas 
de prestigio, preocupadas por  el  conocimiento  y  la 
innovación,  propiciando  una  amplia  comunicación 
en  el  marco  de  las  actividades  de  formación,  de 
divulgación, de  transferencia del conocimiento y de 
investigación.  Las  iniciativas  de  las  Cátedras  y  las 
Aulas deben contribuir a  incrementar  la más amplia 
oferta de actividades, que  los Centros y  las distintas 
entidades  de  la Universitat  Politècnica  de  València 
participantes ofrecen al alumnado y al profesorado. 
 
Las  Cátedras  de  empresa  que  se  basen  en  la 
colaboración  en  proyectos  de  investigación  son, 
según el artículo 64 de la Ley 2/2011, de 4 de marzo, 
de  Economía  Sostenible,  una  modalidad  de 
colaboración  entre  las  universidades  y  el  sector 
productivo  que  permite  a  los  estudiantes 
universitarios  participar  y  conciliar  su  actividad 
investigadora con la mejora de su formación. 
Las  primeras  Cátedras  de  empresa  surgieron  en  la 
Universitat Politècnica de València en el año 1999.  
 
En  el  año  2005  el  Consejo  de  Dirección  acuerda 
activar el programa de Cátedras de empresa, dando 
un nuevo impulso al mismo que, con la colaboración 
de los Centros. 
 



BOUPV 
Butlletí Oficial de la Universitat Politècnica de València

 

 
 
 

Núm.  133     30/04/2020  8

 

 

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

 

L’any 2007 es van acordar les primeres normes per a 
la creació de càtedres d’empresa.  
 
El 2012 es va aprovar el Reglament per a la creació i 
el funcionament de càtedres d’empresa.  
 
El present reglament de càtedres  i aules d’empresa, 
que  substitueix  el  del  2012,  pretén,  a  través  de 
l’àmplia normativa vigent, ordenar, regular  i aplegar 
els diferents aspectes en què es veuen immerses les 
càtedres i les aules d’empresa. 
 

TÍTOL I 
DEFINICIÓ, OBJECTIUS I CREACIÓ 

 
Capítol 1 

Definició, objectius i activitats 
 
Article 1. Definició i objectius. 
 
1.  Les  càtedres  d’empresa  són  l’instrument  que 
permet establir una col∙laboració àmplia i qualificada 
d’empreses, fundacions o entitats amb la Universitat 
Politècnica  de  València  per  desenvolupar,  entre 
d’altres,  objectius  de  formació,  de  divulgació,  de 
transferència del coneixement i de recerca. 
 
 
2.  Les  aules  d’empresa  són  el  resultat  dels  acords 
entre  la  Universitat  Politècnica  de  València  i  les 
empreses  per  al  desenvolupament  d’activitats 
d’interès  general,  de  formació,  de  divulgació  i  de 
transferència del coneixement. Es diferencien de  les 
càtedres  d’empresa  per  la  mena  d’activitats  que 
poden fer, així com per l’aportació econòmica. 
 
 
3. A les càtedres i aules d’empresa se’ls apliquen les 
normes  contingudes  en  la  Llei  orgànica  6/2001,  de 
21 de desembre, d’universitats,  en  la  Llei 49/2002, 
de  23  de  desembre,  de  règim  fiscal  de  les  entitats 
sense  finalitats  lucratives  i  dels  incentius  fiscals  al 
mecenatge,  en  la  Llei  40/2015,  d’1  d’octubre,  de 
règim jurídic del sector públic, en la Llei 38/2003, de 
17  de  novembre,  general  de  subvencions,  i  en  els 
Estatuts de la Universitat Politècnica de València. 
 

En  el  año  2007  se  acordaron  las  primeras Normas 
para la creación de Cátedras de empresa.  
 
En 2012 se aprobó el Reglamento para  la creación y 
funcionamiento de Cátedras de empresa.  
 
El  presente  reglamento  de  Cátedras  y  Aulas  de 
empresa,  que  sustituye  al  de  2012,  pretende,  a 
través  de  la  amplia  normativa  vigente,  ordenar, 
regular  y  recoger  los  distintos  aspectos  en  que  se 
ven inmersas las Cátedras y las Aulas de empresa. 
 

TÍTULO I 
DEFINICIÓN, OBJETIVOS Y CREACIÓN 

 
Capítulo 1 

Definición, objetivos y actividades 
 

Artículo 1. Definición y objetivos. 
 
1. Las Cátedras de empresa son el  instrumento que 
permite  establecer  una  amplia  y  cualificada 
colaboración de empresas,  fundaciones o entidades 
con  la  Universitat  Politècnica  de  València  para 
desarrollar, entre otros, objetivos de  formación, de 
divulgación, de  transferencia del conocimiento y de 
investigación. 
 
2.  Las  Aulas  de  empresa  son  el  resultado  de  los 
acuerdos entre la Universitat Politècnica de València 
y  las empresas para el desarrollo de actividades de 
interés  general,  de  formación,  de  divulgación  y  de 
transferencia del conocimiento. Se diferencian de las 
Cátedras de empresa por el tipo de actividades que 
pueden  realizar,  así  como  por  la  aportación 
económica. 
 
3. A las Cátedras y Aulas de empresa se le aplican las 
normas contenidas en la Ley Orgánica 6/2001, de 21 
de diciembre de Universidades,  en  la  Ley  49/2002, 
de  23  de  diciembre,  de  Régimen  Fiscal  de  la 
Entidades  sin  fines  Lucrativos  y  de  los  Incentivos 
Fiscales  al Mecenazgo,  en  la  Ley  40/2015,  de  1  de 
octubre de Régimen jurídico del Sector Público, en la 
Ley  38/2003,  de  17  de  noviembre,  General  de 
Subvenciones  y  en  los  Estatutos  de  la  Universitat 
Politècnica de València. 
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Article 2. Activitats. 
 
1. Per al compliment dels seus objectius, les càtedres 
i  aules  d’empresa  poden  portar  a  terme,  entre 
d’altres, les activitats següents: 
 
a) Activitats d’interès general, que regula l’article 25 
de  la  llei  49/2002,  de  23  de  desembre,  de  règim 
fiscal de  les entitats sense  finalitats  lucratives  i dels 
incentius fiscals al mecenatge: 
 
● Col∙laboració en màsters i altres activitats docents. 
 
●  Col∙laboració  en  el  disseny  i  la  impar ció  de 
programes de formació permanent. 
● Beques de col∙laboració. 
●  Premis  a  projectes  de  fi  de  carrera,  treballs  i 
concursos d’idees. 
● Conferències, seminaris i tallers. 
● Pràctiques en empresa a  la Universitat Politècnica 
de València. 
● Visites a empreses. 
●  Realització  de  jornades  de  divulgació  tècnica, 
tecnològica i artística. 
● Publicacions. 
●  Promoció  en  esdeveniments  cien fics,  tècnics  i 
artístics. 
● Organització d’exposicions  i promoció d’ac vitats 
culturals. 
● Divulgació de les ac vitats de la càtedra i de l’aula. 
 
●  Promoció  de  trobades  nacionals  i  internacionals 
d’experts en l’àrea d’interès de la càtedra. 
 
● Estudis de qües ons ambientals  i de sostenibilitat 
que siguen d’interès per a la càtedra. 
●  I  totes  les  ac vitats que  siguen d’interès  general 
per  a  l’alumnat  i  la  comunitat  universitària  dins 
l’àmbit de  la  finalitat de  la càtedra,  i que acorde  la 
comissió de seguiment. 
 
b) En l’àmbit de la càtedra podran fer, sota l’empara 
de  l’article 83 de  la  Llei orgànica 6/2001, de 21 de 
desembre,  d’universitats,  altres  activitats  que,  de 
comú acord, s’establisquen en el conveni de creació 
de la càtedra. Aquestes activitats podran ser: 
 

Artículo 2. Actividades. 
 
1.  Para  el  cumplimiento  de  sus  objetivos,  las 
Cátedras y Aulas de empresa podrán  realizar, entre 
otras, las siguientes actividades: 
 
a)  Actividades  de  interés  general,  que  regula  el 
artículo 25 de la ley 49/2002, de 23 de diciembre, de 
régimen fiscal de  las entidades sin  fines  lucrativos y 
de los incentivos fiscales al mecenazgo: 
 
●  Colaboración  en  másteres  y  otras  ac vidades 
docentes. 
●  Colaboración  en  el  diseño  e  impartición  de 
programas de formación permanente. 
● Becas de colaboración. 
● Premios a proyectos de fin de carrera,  trabajos y 
concursos de ideas. 
● Conferencias, seminarios y talleres. 
● Prác cas en empresa en  la Universitat Politècnica 
de València. 
● Visitas a empresas. 
●  Realización  de  jornadas  de  divulgación  técnica, 
tecnológica y artística. 
● Publicaciones. 
●  Promoción  en  acontecimientos  científicos, 
técnicos y artísticos. 
●  Organización  de  exposiciones  y  promoción  de 
actividades culturales. 
● Divulgación de  las ac vidades de  la Cátedra y del 
Aula. 
●  Promoción  de  encuentros  nacionales  e 
internacionales de expertos en el área de interés de 
la Cátedra. 
● Estudios de temas ambientales y de sostenibilidad 
de interés para la Cátedra. 
●  Y  todas  aquellas  ac vidades que  sean de  interés 
general  para  el  alumnado  y  la  comunidad 
universitaria,  en  el  ámbito  de  la  finalidad  de  la 
Cátedra y que acuerde la Comisión de seguimiento. 
 
b) En el ámbito de  la Cátedra podrán  realizar otras 
actividades, bajo el amparo del artículo 83 de  la Ley 
Orgánica  6/2001,  de  21  de  diciembre,  de 
Universidades que, de común acuerdo, se establezca 
en  el  Convenio  de  creación  de  la  cátedra.  Estas 
actividades podrán ser: 



BOUPV 
Butlletí Oficial de la Universitat Politècnica de València

 

 
 
 

Núm.  133     30/04/2020  10

 

 

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

 

● Formació sota demanda. 
● Contractes d’R+D+I. 
● Par cipació en el Fòrum. 
● Programes de captació de talent. 
●  I  altres  programes  que  es  promoguen  des  de  la 
Universitat,  que  s’han  de  regir  per  la  normativa 
corresponent. 
 
Aquestes  activitats  s’han  de  formalitzar,  segons  la 
naturalesa  respectiva, d’acord amb  la normativa de 
la Universitat Politècnica de València. 
 

Capítol 2 
Creació i finançament de la càtedra i l’aula 

d’empresa 
 
Article  3.  Iniciativa  de  creació  i  adscripció  de  la 
càtedra i l’aula d’empresa. 
 
1.  Correspon  la  iniciativa  per  a  la  creació  de 
càtedres i aules d’empresa a: 
 
a)  Els  centres  docents,  departaments,  instituts 
universitaris, instituts i centres d’investigació propis i 
vicerectorats (d’ara endavant, entitat universitària). 
 
b) Les empreses o institucions. 
 
2.  Les  empreses/institucions,  i/o  les  entitats 
universitàries  promotores,  han  de  presentar  la 
proposta  de  creació  de  la  càtedra  o  aula  al 
vicerectorat  que  tinga  assignada  la  competència. 
Aquest  vicerectorat,  després  d’analitzar  el 
compliment  dels  requisits,  eleva  la  proposta  al 
Rectorat perquè hi siga aprovada si escau.  
 
3. En  la creació d’una càtedra o una aula d’empresa 
hi  poden  participar més  d’una  empresa/institució  i 
més  d’una  entitat  universitària.  La  càtedra  o  aula 
s’adscriu  a  una  de  les  entitats  universitàries 
promotores.  Les  càtedres  i  aules  poden  tenir  un 
àmbit  d’actuació més  ampli  que  el  de  l’adscripció 
corresponent,  i  en  les  seues  activitats  poden 
participar‐hi  el  personal  docent  i  investigador, 
l’alumnat i tota la comunitat universitària. 
 
 

● Formación bajo demanda. 
● Contratos de I+D+i. 
● Par cipación en el Foro. 
● Programas de captación de talento. 
●  Y  otros  programas  que  se  promuevan  desde  la 
Universitat  y  que  se  regirán  por  la  normativa 
correspondiente. 
 
Éstas deberán  formalizarse, según su naturaleza, de 
acuerdo  con  la  normativa  de  la  Universitat 
Politècnica de València. 
 

Capítulo 2 
Creación y financiación de la Cátedra y del Aula de 

empresa 
 
Artículo 3.  Iniciativa de creación y adscripción de  la 
Cátedra y del Aula de empresa. 
 
1.  Corresponde  la  iniciativa para  la creación de 
Cátedras y Aulas de empresa a: 
 
a)  Los Centros Docentes, Departamentos,  Institutos 
Universitarios,  Institutos  y Centros de  investigación 
propios  y  Vicerrectorados  (en  adelante  Entidad 
universitaria). 
b) Las empresas o instituciones. 
 
2.  Las  Empresas/instituciones,  y/o  las  Entidades 
universitarias promotoras presentarán  la propuesta 
de creación de la Cátedra o el Aula al Vicerrectorado 
que  tenga  asignada  la  competencia  quien,  tras 
analizar el cumplimiento de los requisitos, elevará la 
propuesta a Rectorado para su aprobación.  
 
 
3.  En  la  creación  de  una  Cátedra  o  un  Aula  de 
empresa  podrán  participar  más  de  una 
Empresa/institución  y  más  de  una  Entidad 
universitaria. La Cátedra o el Aula  serán adscritas a 
una de las Entidades universitarias promotoras de la 
misma. Las Cátedras y Aulas podrán tener un ámbito 
de actuación más amplio que el de su adscripción y 
en  sus  actividades  podrán  participar  el  personal 
docente  e  investigador,  el  alumnado  y  toda  la 
Comunidad universitaria. 
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4.  Les  càtedres  i  aules  d’empresa  fan  servir  les 
instal∙lacions  de  la  Universitat,  d’acord  amb  la 
normativa de la Universitat Politècnica de València. 
 
5.  L’entitat universitària  a  la qual  estiga  adscrita  la 
càtedra  ha  d’habilitar‐li  un  espai  perquè  en  siga  la 
seu. 
 
6.  L’entitat universitària  a  la  qual  estiga  adscrita  la 
càtedra o aula ha de donar suport a  la direcció per 
fer‐ne la gestió economicoadministrativa. 
 
Article 4. Forma de creació. 
 
Les càtedres i aules d’empresa es creen mitjançant la 
signatura  d’un  conveni  de  col∙laboració  entre  la 
Universitat  i  una  o  diverses  empreses/institucions, 
els objectius del qual han de ser els que s’assenyalen 
en l’article 1 del present Reglament. 
 
Article 5. Contingut mínim del conveni. 
 
1. El conveni pel qual es creuen  les càtedres  i aules 
d’empresa  ha  d’incloure,  almenys,  el  contingut 
següent:  
 
a) La denominació de la càtedra o aula, l’objecte i la 
finalitat que té. 
 
b) La relació de les activitats que es desenvoluparan 
en  el  marc  de  la  càtedra  o  aula  i  els  annexos 
corresponents, si s’escau, i l’adscripció de la càtedra 
o aula. 
 
c) La duració del conveni pel qual es crea  la càtedra 
o aula i la forma de renovació posterior i d’extinció.  
 
 
d)  La dotació econòmica amb  la qual es  finançaran 
les activitats. 
 
e) L’estructura organitzativa de la càtedra o aula: En 
el conveni de creació de  la càtedra,  les parts poden 
acordar  dotar‐la  de  personal  per  a  la  gestió  de  les 
activitats  i el suport a aquestes activitats, segons  la 
disponibilitat econòmica de  la  càtedra,  les  funcions 
que  haja  de  portar  a  terme  i  les  normes  de 

4.  Las  Cátedras  y  Aulas  de  empresa  utilizarán  las 
instalaciones  de  la  Universitat,  de  acuerdo  con  la 
normativa de la Universitat Politècnica de València. 
 
5.  La Entidad universitaria  a  la que  esté  adscrita  la 
Cátedra  habilitará  un  espacio  como  sede  de  la 
misma. 
 
6.  La Entidad universitaria  a  la que  esté  adscrita  la 
Cátedra o el Aula prestará apoyo a la Dirección para 
la gestión económica‐administrativa de la misma. 
 
Artículo 4. Modo de creación. 
 
Las  Cátedras  y  Aulas  de  empresa  se  crearán 
mediante  la  firma de un Convenio de  colaboración 
entre  la  Universitat  y  una  o  varias 
Empresas/instituciones,  cuyos  objetivos  serán  los 
señalados en el artículo 1 del presente Reglamento. 
 
Artículo 5. Contenido mínimo del Convenio. 
 
1.  El  Convenio  por  el  que  se  creen  las  Cátedras  y 
Aulas  de  empresa  deberá  contener,  al  menos,  el 
contenido siguiente:  
 
a) La denominación de la Cátedra o el Aula, el objeto 
y la finalidad de la misma. 
 
b) Relación de actividades que  se  van  a desarrollar 
en  el  marco  de  la  Cátedra  o  del  Aula  y  los 
correspondientes anexos, en su caso y la adscripción 
de la misma. 
 
c)  La  duración  del  Convenio  por  el  que  se  crea  la 
Cátedra o el Aula y la forma de renovación posterior 
y de extinción.  
 
d)  La  dotación  económica  con  la  que  se  van  a 
financiar las actividades. 
 
e) La estructura organizativa de la Cátedra o Aula: En 
el  Convenio  de  creación  de  la  Cátedra,  las  partes 
podrán acordar dotar de personal para  la gestión y 
apoyo  de  las  actividades,  según  la  disponibilidad 
económica de la Cátedra,  las funciones a desarrollar 
y  las  normas  de  contratación  de  personal  de  la 
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contractació  de  personal  de  la  Universitat 
Politècnica de València. 
 
f) El compromís de les parts de divulgar l’existència i 
les activitats de  la càtedra o aula  i  l’ús de  la marca 
Universitat Politècnica de València. 
 
 
2.  Els  convenis  de  les  càtedres  i  aules  d’empresa 
s’inscriuen  en  el  Registre  oficial  de  convenis  de  la 
Universitat  Politècnica  de  València,  adscrit  a  la 
Secretaria General. 
 
Article 6. Dotació econòmica de la càtedra. 
 
1.  Les  càtedres  i  aules  d’empresa  de  la Universitat 
Politècnica  de  València  es  financen  amb  les 
aportacions  de  les  empreses/institucions,  amb  les 
subvencions  i  amb  altres  ingressos  que  puguen 
aconseguir en el marc de les activitats previstes en el 
conveni de creació. 
 
2. L’aportació mínima que  les empreses/institucions 
han  de  fer  anualment  per  a  finançar  la  càtedra 
d’empresa és de trenta mil euros (30.000 €). El 50% 
d’aquesta  dotació  econòmica  va  destinada 
únicament  i  exclusiva  a  fer  activitats  d’interès 
general, segons l’article 2.1.a del present Reglament.
 
 
El 50% restant es pot destinar a altres activitats, com 
ara  les  recollides  en  l’article  2.1.2  d’aquesta 
normativa, sempre que això es reculla en el conveni 
de càtedra d’empresa. 
 
3. L’aportació mínima que  les empreses/institucions 
han  de  fer  anualment  per  a  finançar  l’aula 
d’empresa  és  de  quinze  mil  euros  (15.000  €). 
Aquesta dotació econòmica va destinada únicament 
i  exclusiva  a  fer  activitats d’interès  general,  segons 
l’article 2.1.1 del present Reglament. 
 
 
Article 7. Ingressos de la càtedra. 
 
1. En el  conveni de  la  càtedra o aula  cal establir  la 
forma  en  què  l’empresa/institució  ha  de  fer 

Universitat Politècnica de València. 
 
 
f)  El  compromiso  de  las  partes  de  divulgar  la 
existencia y actividades de la Cátedra o del Aula y la 
utilización  de  la  marca  Universitat  Politècnica  de 
València. 
 
2. Los Convenios de las Cátedras y Aulas de Empresa 
se  inscribirán en el Registro Oficial de Convenios de 
la  Universitat  Politècnica  de  València  adscrito  a  la 
Secretaría General. 
 
Artículo 6. Dotación económica de la Cátedra. 
 
1. Las Cátedras y Aulas de empresa de la Universitat 
Politècnica  de  València  se  financiarán  con  las 
aportaciones de  las  Empresas/instituciones,  con  las 
subvenciones y otros ingresos que puedan conseguir 
en  el  marco  de  las  actividades  previstas  en  el 
Convenio de creación. 
 
2.  La  aportación  mínima  que  las 
Empresas/Instituciones  realizarán  anualmente  para 
financiar  la Cátedra de empresa  será de  treinta mil 
euros (30.000€). El 50% de esta dotación económica 
irá  destinada  única  y  exclusivamente  a  realizar 
actividades de interés general, según el artículo 2.1.a 
del presente reglamento. 
 
El 50% restante podrá destinarse a otras actividades, 
como  las  recogidas  en  el  artículo  2.1.2  de  esta 
normativa,  siempre  y  cuando  venga  recogido  en  el 
Convenio de Cátedra de empresa. 
 
3.  La  aportación  mínima  que  las 
Empresas/Instituciones  realizarán  anualmente  para 
financiar  el  Aula  de  empresa  será  de  quince  mil 
euros  (15.000€).  Esta  dotación  económica  irá 
destinada  única  y  exclusivamente  a  realizar 
actividades de interés general, según el artículo 2.1.1 
del presente Reglamento. 
 
Artículo 7. Ingresos de la Cátedra. 
 
1.  En  el  Convenio  de  la  Cátedra  o  del  Aula  se 
establecerá  la  forma  en  la  que  se  realizará  la 
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l’aportació econòmica a la càtedra o aula. 
 
 
2. El tractament fiscal dels convenis de creació de les 
càtedres  i  aules  ha  de  ser  el  que  corresponga, 
d’acord amb  la  legislació vigent, al contingut de  les 
activitats que s’hi hagen de portar a  terme,  i ha de 
restar  recollit  en  el  corresponent  annex  al  conveni 
de  creació  i  als  contractes derivats de  les activitats 
de les càtedres. 
 

TÍTOL II 
ÒRGANS DE DIRECCIÓ DE LA CÀTEDRA O AULA. 

COMPOSICIÓ I FUNCIONS 
 
Article 8. Òrgans de direcció de la càtedra o aula. 
 
 
1. L’òrgan màxim de direcció de la càtedra o aula és 
la  comissió  de  seguiment,  òrgan  col∙legiat  paritari, 
compost  per  representants  de  la  Universitat 
Politècnica  de  València  i  per  representants  de 
l’empresa  o  institució  promotora  de  la  càtedra  o 
aula. 
 
2.  Al  director  o  directora  de  la  càtedra  o  aula 
correspon  la  direcció  de  les  activitats  i  la  gestió 
econòmica de la càtedra o aula. 
 

Capítol 1 
Comissió de seguiment de la càtedra o aula 

 
Article 9. Funcions de la comissió de seguiment de la 
càtedra o aula. 
 
Les funcions de la comissió de seguiment són: 
 
a) Aprovar els programes d’actuació de  la càtedra o 
aula,  amb  detall  de  les  activitats  que  cal  portar  a 
terme i de l’assignació pressupostària corresponent. 
 
 
b)  Fer  el  seguiment  i  l’avaluació  de  les  activitats 
desenvolupades. 
 
c) Aprovar la liquidació del pressupost. 
 

aportación  económica  por  parte  de  la 
empresa/institución a la Cátedra o al Aula. 
 
2. El tratamiento fiscal de los Convenios de creación 
de  las Cátedras y Aulas será el que corresponda, de 
acuerdo  con  la  legislación  vigente,  al  contenido  de 
las  actividades  a  desarrollar  y  recogido  en  el 
correspondiente anexo al Convenio de creación y de 
los  contratos  derivados  de  las  actividades  de  las 
Cátedras. 
 

TÍTULO II 
ÓRGANOS DE DIRECCIÓN DE LA CÁTEDRA O AULA. 

COMPOSICIÓN Y FUNCIONES 
 
Artículo  8.  Órganos  de  Dirección  de  la  Cátedra  o 
Aula. 
 
1.  El  órgano máximo  de Dirección  de  la  Cátedra  o 
Aula  es  la  Comisión  de  seguimiento,  órgano 
colegiado  paritario,  compuesto  por  representantes 
de  la  Universitat  Politècnica  de  València  y  por 
representantes  de  la  empresa  o  institución 
promotora de la Cátedra o Aula. 
 
2. Al Director o a  la Directora de  la Cátedra o Aula 
corresponde  la  dirección  de  las  actividades  y  la 
gestión económica de la Cátedra o Aula. 
 

Capítulo 1 
Comisión seguimiento de la Cátedra o aAula 

 
Artículo 9. Funciones de la Comisión de seguimiento 
de la Cátedra o Aula. 
 
Las funciones de la Comisión de seguimiento serán: 
 
a) Aprobar los programas de actuación de la Cátedra 
o Aula, con detalle de  las actividades a  realizar y  la 
correspondiente  asignación  presupuestaria  a  las 
mismas. 
 
b)  Seguimiento  y  evaluación  de  las  actividades 
desarrolladas. 
 
c) Aprobación de la liquidación del Presupuesto. 
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d) Aprovar  les ampliacions de  la dotació econòmica 
de  la  càtedra o aula per al  finançament d’activitats 
acordades. 
 
e) Aprovar la memòria anual d’activitats.  
 
f) Proposar la transformació de la càtedra d’empresa 
en  aula  i  de  l’aula  en  càtedra  d’empresa,  d’acord 
amb l’aportació econòmica i la duració del conveni. 
 
 
g) Adoptar els acords necessaris per al  compliment 
de  les  finalitats  i els objectius de  la  càtedra o aula, 
d’acord  amb  la  normativa  de  la  Universitat 
Politècnica de València i el conveni corresponent. 
 
Article 10. Composició de  la comissió de  seguiment 
de la càtedra o aula. 
 
1. Es crea, per a cada càtedra o aula d’empresa, una 
comissió de seguiment composta per:  
 
 
a) El vicerector o vicerectora que tinga assignades les 
competències en matèria de càtedres, o  la persona 
en qui delegue.  
 
b)  El  director  o  la  directora  de  l’addenda 
universitària  a  la  qual  estiga  adscrita  la  càtedra  o 
aula, o la persona en qui delegue. 
 
c) El director o la directora de la càtedra o aula. 
 
d) Tres representants de l’empresa o institució. 
 
2.  La  comissió de  seguiment podrà  ser més  àmplia 
per acord de les parts i, en tot cas, quan en la creació 
de  la  càtedra  o  aula  participe més  d’una  addenda 
universitària  o més  d’una  empresa  o  institució,  tot 
mantenint el caràcter paritari. 
 
3.  En  el  cas de  les  aules d’empresa,  el  conveni pel 
qual es crea  l’aula pot establir una composició més 
reduïda de la comissió de seguiment. 
 
 
Article  11.  Funcionament  de  la  comissió  de 

d)  Aprobación  de  las  ampliaciones  de  la  dotación 
económica de  la Cátedra o Aula para  la financiación 
de actividades acordadas. 
 
e) Aprobación de la Memoria anual de actividades.  
 
f)  Proponer  la  transformación  de  Cátedra  de 
empresa en Aula y del Aula en Cátedra de empresa, 
de acuerdo con  la aportación económica y duración 
del Convenio. 
 
g)  Adoptar  los  acuerdos  necesarios  para  el 
cumplimiento de los fines y objetivos de la Cátedra o 
Aula, de acuerdo con  la normativa de  la Universitat 
Politècnica de València y el presente Convenio. 
 
Artículo  10.  Composición  de  la  Comisión  de 
seguimiento de la Cátedra o Aula. 
 
1. Se creará, para cada Cátedra o Aula de empresa, 
una Comisión de seguimiento que estará compuesta 
por:  
 
a)  El  Vicerrector  o  la  Vicerrectora  que  tenga 
asignadas  las competencias en materia de Cátedras, 
o persona en quien delegue.  
 
b)  El  Director  o  la  Directora  de  la  Entidad 
universitaria a la que esté adscrita la Cátedra o Aula 
o persona en quien delegue. 
 
c) El Director o la Directora de la Cátedra o Aula. 
 
d) Tres representantes de la Empresa o institución. 
 
2. La Comisión de seguimiento podrá ser más amplia 
por acuerdo de las partes y, en todo caso, cuando en 
la creación de la Cátedra o Aula participe más de una 
Entidad  universitaria  o  más  de  una  Empresa  o 
institución, manteniendo su carácter paritario. 
 
3. En el  caso de  las Aulas de empresa, el Convenio 
por  el  que  se  crea  el  Aula  podrá  establecer  una 
composición  más  reducida  de  la  Comisión  de 
seguimiento. 
 
Artículo  11.  Funcionamiento  de  la  Comisión  de 
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seguiment. 
 
1.  La  comissió  s’ha  de  reunir  com  a  mínim  dues 
vegades  l’any.  Les  reunions  les  convoca  la  direcció 
de  la  càtedra o  aula  amb una  antelació mínima de 
quinze  dies,  i  l’acta  d’acords,  una  vegada  que 
s’aprove, s’ha de fer arribar al vicerectorat que tinga 
assignades les competències en matèria de càtedres.
 
 
2. En  la primera reunió de  la comissió de seguiment 
la  direcció  de  la  càtedra  o  aula  ha  de  presentar  la 
proposta d’activitats que  es preveu portar  a  terme 
durant  l’anualitat  de  la  càtedra  o  aula,  amb  una 
previsió pressupostària.  
 
3. En la reunió de la fi de cada anualitat cal presentar 
l’informe  final  d’activitats  que  s’hi  han  fet, 
juntament amb la liquidació pressupostària. 
 
4.  La  comissió  de  seguiment  pot  demanar 
l’assessorament  que  considere  oportú.  Quan  la 
diversitat d’activitats de  la càtedra ho requerisca,  la 
comissió  de  seguiment,  a  proposta  del  director  o 
directora de  la càtedra, pot nomenar un  codirector 
acadèmic  o  codirectora  acadèmica  per  a  millorar 
l’agilitat  del  desenvolupament  de  les  activitats 
programades. 
 

Capítol 2 
Direcció de la càtedra o aula 

 
Article 12. Nomenament del director o directora. 
 
 
1.  La  direcció  de  la  càtedra  o  aula  l’exerceix  un 
professor o professora de  la Universitat Politècnica 
de València, a proposta de l’entitat universitària a la 
qual  estiga  adscrita  la  càtedra  o  aula  i  després 
d’acordar‐ho amb l’empresa, que ha de respondre a 
un perfil de prestigi professional, acadèmic,  tècnic  i 
científic  acreditat  i  reconegut  en  l’àmbit  de  la 
càtedra o aula. 
 
2.  També  pot  exercir  la  direcció  de  la  càtedra  el 
personal  de  la  Universitat  Politècnica  de  València 
que  posseïsca  un  perfil  institucional  i  de  prestigi 

seguimiento. 
 
1. La Comisión se reunirá como mínimo dos veces al 
año.  Las  reuniones  las  convocará  la Dirección de  la 
Cátedra o Aula con una antelación mínima de quince 
días y el acta de acuerdos, una vez aprobada, debe 
remitirse al Vicerrectorado que  tenga  asignadas  las 
competencias en materia de cátedras. 
 
 
2.  En  la  primera  reunión  de  la  Comisión  de 
seguimiento  la  Dirección  de  la  Cátedra  o  Aula 
presentará  la  propuesta  de  actividades  a  realizar 
durante  la  anualidad de  la Cátedra o Aula  con una 
previsión presupuestaria.  
 
3.  En  la  reunión  de  final  de  cada  anualidad  se 
presentará el  informe final de actividades realizadas 
junto con la liquidación presupuestaria. 
 
4.  La  Comisión  de  seguimiento  podrá  recabar  el 
asesoramiento  que  considere  oportuno.  Cuando  la 
diversidad de actividades de  la Cátedra  lo  requiera, 
la Comisión de seguimiento, a propuesta del Director 
o de  la Directora de  la Cátedra, podrá nombrar un 
Codirector académico o una Codirectora académica 
para mayor agilidad del desarrollo de las actividades 
programadas. 
 

Capítulo 2 
Dirección de la Cátedra o Aula 

 
Artículo  12.  Nombramiento  del  Director  o  de  la 
Directora. 
 
1. La Dirección de la Cátedra o Aula será ejercida por 
un  profesor  o  por  una  profesora  de  la  Universitat 
Politècnica  de  València,  a  propuesta  de  la  entidad 
universitaria  a  la  que  esté  adscrita  la  Cátedra  o  el 
Aula y acordado  con  la Empresa, que  responderá a 
un  acreditado  perfil  de  prestigio  profesional, 
académico,  técnico  y  científico  reconocido  en  el 
ámbito de la Cátedra o del Aula. 
 
2. También podrá ejercer  la Dirección de  la Cátedra 
personal  de  la  Universitat  Politècnica  de  València 
que  posea  un  acreditado  perfil  institucional  y  de 
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professional  i  tècnic en  l’àmbit de  la càtedra o aula 
acreditat. 
 
En  aquest  cas,  el  vicerectorat que  tinga  assignades 
les  competències  en  matèria  de  càtedres  serà 
l’encarregat  de  presentar  la  proposta  al  rector  o 
rectora,  que  nomena  al  director  o  directora  de  la 
càtedra o aula. 
 
Article  13.  Funcions  de  la  direcció  de  la  càtedra  o 
aula. 
 
1.  Correspon  a  la  direcció  de  la  càtedra  o  aula, 
d’acord  amb  l’empresa,  proposar  a  la  comissió  de 
seguiment  el  programa  d’activitats  de  la  càtedra  o 
aula. 
 
2. Així mateix, correspon a la direcció de la càtedra o 
aula  la  responsabilitat  de  l’execució  dels  acords 
adoptats per la comissió de seguiment. 
 
 
3. El director o directora de la càtedra o aula serà la 
persona  responsable  de  la  gestió  econòmica 
d’aquesta. 
 
4.  La direcció de  la  càtedra o aula és  l’encarregada 
de  convocar  les  reunions  de  la  comissió  de 
seguiment,  establir‐ne  l’ordre  del  dia,  preparar  la 
documentació i estendre l’acta de la reunió. 
 
Article 14. Despeses de representació de  la direcció 
de la càtedra. 
 
Pot  destinar‐se  fins  al  cinc  per  cent  de  la  dotació 
econòmica de la càtedra al concepte de despeses de 
representació de la direcció de la càtedra. 
 
 

TÍTOL III 
DURACIÓ, RENOVACIÓ I EXTINCIÓ 

 
Capítol 1 

Duració i renovació 
 

Article 15. Duració. 
 

prestigio  profesional  y  técnico  en  el  ámbito  de  la 
Cátedra o del Aula. 
 
En este caso, el Vicerrectorado que tenga asignadas 
las  competencias  en  materia  de  Cátedras  será  el 
encargado de presentar  la propuesta al Rector o  la 
Rectora, quien nombrará al Director o a la Directora 
de la Cátedra o Aula. 
 
Artículo 13. Funciones de  la Dirección de  la Cátedra 
o Aula. 
 
1.  Corresponde  a  la  Dirección  de  la  Cátedra  o  del 
Aula,  de  acuerdo  con  la  Empresa,  proponer  a  la 
Comisión de seguimiento el programa de actividades 
a desarrollar de la Cátedra o Aula. 
 
2.  Asimismo  le  corresponde  a  la  Dirección  de  la 
Cátedra o del Aula la responsabilidad de la ejecución 
de  los  acuerdos  adoptados  por  la  Comisión  de 
seguimiento. 
 
3. El Director o la Directora de la Cátedra o Aula será 
el  o  la  responsable  de  la  gestión  económica  de  la 
misma. 
 
4.  La Dirección  de  la  Cátedra  o Aula  es  la  persona 
encargada de convocar las reuniones de la Comisión 
de seguimiento, establecer el orden del día, preparar 
la documentación y levantar acta de la reunión. 
 
Artículo 14. Gastos de representación de la Dirección 
de la Cátedra. 
 
Podrá  destinarse  hasta  el  cinco  por  ciento  de  la 
dotación  económica  de  la  Cátedra  en  concepto  de 
gastos  de  representación  de  la  Dirección  de  la 
Cátedra. 
 

TÍTULO III 
DURACIÓN, RENOVACIÓN Y EXTINCIÓN 

 
Capítulo 1 

Duración y renovación 
 

Artículo 15. Duración. 
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1.  El  conveni  de  creació  de  la  càtedra  o  aula  ha 
d’establir‐ne  la duració, que ha de ser com a mínim 
d’un any  i com a màxim de quatre anys,  i renovable 
de manera  expressa  pels mateixos  períodes  o  per 
períodes anuals. 
 
2. La comissió de seguiment pot acordar l’extinció de 
la  càtedra  o  aula  abans  dels  terminis  acordats,  tot 
respectant els compromisos econòmics adquirits per 
a la realització d’activitats. 
  
Article 16. Renovació. 
 
1.  La  renovació  de  la  càtedra  o  aula  es  formalitza 
mitjançant  la signatura d’una addenda al conveni, o 
d’un nou conveni si el contingut ho requereix.  
 
 
2.  La  comissió  de  seguiment  és  l’encarregada  de 
presentar  la proposta de  renovació de  la  càtedra o 
aula, mitjançant una  addenda o mitjançant un nou 
conveni,  al  vicerectorat  que  tinga  assignades  les 
competències en matèria de  càtedres, que eleva  la 
proposta al Rectorat. 
 
Article 17. Extinció del conveni de càtedra o aula. 
 
 
1.  Els  convenis  de  càtedres  i  aules  s’extingeixen 
segons  el  que  s’estipula  en  l’articulat,  que  ha 
d’establir  els  supòsits  de  finalització  de  la 
col∙laboració  i  els  terminis  de  denúncia 
corresponents.  
 
2.  Mancant  pacte  en  el  conveni,  les  parts  poden 
denunciar‐lo amb dos mesos d’antelació  respecte a 
la data en què prevegen donar‐lo per  finalitzat,  tot 
mantenint  el  desenvolupament  de  les  activitats 
iniciades fins a la finalització, i també les obligacions 
econòmiques acordades. 
 
3.  La  càtedra  o  aula  d’empresa  s’extingeix,  també, 
per  inactivitat durant un període de sis mesos  i per 
la no renovació del conveni dins d’un termini de sis 
mesos  comptadors  des  de  la  finalització  de 
l’anterior. 
 

1.  El Convenio de  creación de  la Cátedra o  el Aula 
establecerá  la  duración  de  la  misma,  que  será 
mínima  de  un  año  y  máxima  de  cuatro  años, 
renovable  de  manera  expresa  por  los  mismos 
periodos o por periodos anuales. 
 
2.  La  Comisión  de  seguimiento  podrá  acordar  la 
extinción de la Cátedra o el Aula antes de los plazos 
acordados, respetando los compromisos económicos 
adquiridos para la realización de actividades. 
  
Artículo 16. Renovación. 
 
1.  La  renovación  de  la  Cátedra  o  del  Aula  se 
formalizará  mediante  la  firma  de  una  Adenda  al 
Convenio,  o de  un  nuevo  Convenio  si  el  contenido 
del mismo lo requiere.  
 
2. La Comisión de seguimiento será  la encargada de 
presentar  la propuesta de renovación de  la Cátedra 
o  del  Aula,  mediante  Adenda  o  mediante  nuevo 
Convenio, al Vicerrectorado que tenga asignadas  las 
competencias en materia de cátedras, quien elevará 
la propuesta a Rectorado. 
 
Artículo  17.  Extinción  del  Convenio  de  Cátedra  o 
Aula. 
 
1. Los Convenios de Cátedras y Aulas se extinguirán 
según lo estipulado en su articulado que establecerá 
los supuestos de finalización de la colaboración y los 
plazos de denuncia del mismo.  
 
 
2. A falta de pacto en el Convenio, las partes podrán 
denunciar el Convenio con dos meses de antelación 
a  la  fecha  en  que  vayan  a  darlo  por  finalizado, 
manteniéndose  el  desarrollo  de  las  actividades 
iniciadas  hasta  su  finalización  y  las  obligaciones 
económicas acordadas. 
 
3.  La  Cátedra  o  el  Aula  de  empresa  se  extinguirá, 
también, por  la  inactividad de  la misma durante  el 
periodo  de  tiempo  de  seis  meses  y  por  la  no 
renovación del Convenio en el plazo de  seis meses 
desde la finalización del anterior. 
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TÍTOL IV 
DIFUSIÓ DE LES ACTIVITATS 

 
Article 18. Difusió d’activitats. 
 
1. La Universitat Politècnica de València difondrà per 
qualsevol  mitjà  la  participació  i  col∙laboració  de 
l’empresa en totes les activitats que porte a terme la 
càtedra o aula. 
 
2. S’editarà una memòria anual on es reflectiran  les 
activitats més  importants que hagen portat a terme 
les càtedres i aules d’empresa. 
 
3. Totes  les  càtedres o aules d’empresa disposaran 
d’un microweb  amb  accés  des  de  la  pàgina  de  la 
Universitat Politècnica de València. 
 
4. En el microweb de la càtedra o aula pot incloure’s 
tota  la  informació  relativa  a  la  càtedra,  a  les 
activitats  programades  i  realitzades,  als  òrgans  de 
gestió i direcció de la càtedra, així com les memòries 
o informes finals de cadascuna de les càtedres. 
 
 
5. Quan,  a  conseqüència  del  desenvolupament  del 
conveni,  l’empresa  considere  necessari  usar  el 
logotip de la Universitat Politècnica de València, n’ha 
de demanar autorització prèvia a través de l’Àrea de 
Comunicació de la Universitat. 
 

TÍTOL V 
TITULARITAT DE DRETS 

 
Article 19. Drets de propietat intel∙lectual. 
 
La titularitat dels drets de propietat intel∙lectual que 
es puguen derivar de  les activitats de  les càtedres o 
les aules correspon a la part que els genera. Si no es 
pot determinar l’aportació de cadascuna de les parts 
a aquests resultats, el dret de propietat  intel∙lectual 
es  reparteix  equitativament. Amb  aquesta  finalitat, 
les parts han de subscriure un contracte en el qual es 
determinen les condicions d’explotació. 
 
 
 

TÍTULO IV 
DIFUSIÓN DE LAS ACTIVIDADES 

 
Artículo 18. Difusión de actividades. 
 
1.  La  Universitat  Politècnica  de  València  difundirá 
por  cualquier medio  la participación y  colaboración 
de la Empresa, en todas las actividades que realice la 
Cátedra o Aula. 
 
2.  Se  editará  una Memoria  Anual  donde  quedarán 
reflejadas las actividades más importantes realizadas 
por las Cátedras y Aulas de empresa. 
 
3. Todas las Cátedras o Aulas de empresa dispondrán 
de una microweb con acceso desde  la página de  la 
Universitat Politècnica de València. 
 
4.  En  la microweb  de  la  Cátedra  o  el  Aula  podrá 
incluirse toda  la  información relativa a  la Cátedra, a 
las  actividades  programadas  y  realizadas,  a  los 
órganos  de  gestión  y  dirección  de  la  Cátedra,  así 
como  las memorias o  informes  finales de  cada una 
de las Cátedras. 
 
5.  Cuando,  como  consecuencia  del  desarrollo  del 
Convenio,  la  Empresa  considere  necesario  usar  el 
logotipo  de  la  Universitat  Politècnica  de  València 
deberá  solicitar  autorización  previa,  a  través  del 
Área de Comunicación de la Universitat. 
 

TÍTULO V 
TITULARIDAD DE DERECHOS 

 
Artículo 19. Derechos de propiedad intelectual. 
 
La  titularidad  de  los  derechos  de  propiedad 
intelectual que se pudieran derivar de las actividades 
de  las  Cátedras  o  las Aulas  corresponde  a  la  parte 
que  los  genera.  Si  no  se  puede  determinar  la 
aportación  de  cada  una  de  las  partes  a  estos 
resultados,  el  derecho  de  propiedad  intelectual  se 
repartirá  equitativamente.  Para  ello,  las  partes 
suscribirán  un  contrato  en  el  que  se  determinarán 
las condiciones de explotación. 
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Disposició transitòria. 
 
Les  càtedres  i  aules  d’empresa  de  la  Universitat 
Politècnica  de  València  amb  conveni  vigent  han 
d’adaptar aquest conveni al present Reglament quan 
n’escaiga la renovació. 
 
 
Disposició derogatòria. 
 
1. Resta derogat expressament el Reglament per a la 
creació  i  el  funcionament  de  càtedres  d’empresa 
aprovat pel Consell de Govern de 16 de desembre de 
2012. 
 
2.  Així mateix,  resten  derogats  aquells  acords  que 
contravinguen  el  que  es  preveu  en  el  present 
Reglament. 
 
Disposició final 
 
El present Reglament entra en vigor  l’endemà de  la 
publicació  en  el  Butlletí  Oficial  de  la  Universitat 
Politècnica de València. 
 
 
 

Disposición transitoria. 
 
Las  Cátedras  y  Aulas  de  empresa  de  la Universitat 
Politècnica  de  València  con  Convenio  vigente 
deberán  adaptar  el  Convenio  al  presente 
Reglamento  cuando  proceda  la  renovación  del 
mismo. 
 
Disposición derogatoria. 
 
1.  Queda  expresamente  derogado  el  Reglamento 
para  la  creación  y  funcionamiento  de  Cátedras  de 
empresa aprobado por el Consejo de Gobierno de 16 
de diciembre de 2012. 
 
2.  Asimismo,  quedan  derogados  aquellos  acuerdos 
que  contravengan  lo  previsto  en  el  presente 
Reglamento. 
 
Disposición final. 
 
El  presente  Reglamento  entrará  en  vigor  al  día 
siguiente de su publicación en el Butlletí Oficial de la 
Universitat Politècnica de València. 
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MODIFICACIÓ DE  LA NORMATIVA DE  CREACIÓ DE 
LA  SEU  ELECTRÒNICA  DE  LA  UNIVERSITAT 
POLITÈCNICA DE VALÈNCIA 
 
Aprovada  pel  Consell  de  Govern  de  23  d’abril  de 
2020 

 
    Preàmbul 

 
El Consell de Govern aprovà la Normativa de creació 
de  la  Seu  Electrònica  de  la Universitat  en  la  sessió 
celebrada el dia 11 de març de 2010 i va desplegar la 
Llei 11/2007, de 22 de  juny, d’Accés Electrònic dels 
Ciutadans  als  Serveis  Públics  en  l’àmbit  de  la 
Universitat Politècnica de València. 
 
 
Amb  l’entrada  en  vigor  de  la  Llei  40/2015,  d’1 
d’octubre, de Règim  Jurídic del Sector Públic  i de  la 
Llei  39/2015,  d’1  d’octubre,  del  Procediment 
Administratiu  Comú  de  les  Administracions 
Públiques, s’ha produït un canvi de paradigma en el 
funcionament de l’Administració i de la relació entre 
aquesta  i  la  ciutadania  i  de  les  relacions 
interadministratives,  ja  que  l’administració 
electrònica adquireix una preponderància respecte a 
l’administració analògica tradicional. 
 
En  aquest  context  de  generalització  de 
l’administració electrònica és necessari modificar  la 
Normativa de  la Seu Electrònica aprovada el 2010  i 
prendre  com  a  base,  per  la  Universitat,  la  posada 
general  a  disposició  de  la  totalitat  de  la  comunitat 
universitària de les eines informàtiques i l’habilitació 
legal de poder establir  l’obligació de relacionar‐se a 
través  de  mitjans  electrònics,  ja  que  és  possible 
generalitzar  l’exigència  de  connectar‐se 
electrònicament amb  la Universitat no solament als 
seus  empleats  públics  i  empleades  públiques,  tal 
com  estableix  la  normativa  general,  sinó  també 
l’alumnat,  fet  que  redundarà  en  una  eficiència  i 
eficàcia superior en la gestió. 
 
 
En aquest règim general de relació utilitzant mitjans 
electrònics  s’estima  convenient  exceptuar    les 
persones matriculades  en  els  programes  formatius 

MODIFICACIÓN  DE  LA  NORMATIVA  DE  CREACIÓN 
LA  SEDE  ELECTRÓNICA  DE  LA  UNIVERSIDAD 
POLITÉCNICA DE VALENCIA 
 
Aprobada por el Consejo de Gobierno de 23 de abril 
de 2020 
 

Preámbulo 
 
El  Consejo  de  Gobierno  aprobó  la  Normativa  de 
creación de  la Sede Electrónica de  la Universitat en 
la  sesión  celebrada  el  11  de  marzo  de  2010 
desarrollando  a  la  Ley 11/2007, de 22 de  junio, de 
Acceso Electrónico de  los Ciudadanos a  los Servicios 
Públicos en el ámbito de la Universitat Politècnica de 
València. 
 
Con  la entrada en vigor de  la Ley 40/2015, de 1 de 
octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público y de 
la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento 
Administrativo  Común  de  las  Administraciones 
Públicas  se  ha  producido  un  cambio  de  paradigma 
en  el  funcionamiento  de  la  Administración  y  de  la 
relación entre ésta y la ciudadanía y de las relaciones 
interadministrativas,  adquiriendo  una 
preponderancia  la administración electrónica  frente 
a la tradicional administración analógica. 
 
En  este  contexto  de  generalización  de  la 
administración  electrónica  es  necesaria  la 
modificación de  la Normativa de  la Sede Electrónica 
aprobada  en  2010,  tomando  como  base  la  total 
puesta  a  disposición  de  las  herramientas 
informáticas por parte de la Universitat a la totalidad 
de  la comunidad universitaria y  la habilitación  legal 
de poder establecer  la obligación de  relacionarse a 
través  de  medios  electrónicos,  es  posible  la 
generalización  de  la  exigencia  de  relacionarse 
electrónicamente  con  la  Universitat  no  solo  a  sus 
empleados públicos y empleadas públicas,  tal como 
se establece en la normativa general, sino también al 
estudiantado,  lo  que  redundará  en  una  mayor 
eficiencia y eficacia en la gestión. 
 
En  este  régimen  general    de  relación  utilizando 
medios  electrónicos  se  estima  conveniente 
exceptuar  a  las  personas  que  se  encuentran 
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de la Universitat Sènior i les persones físiques que no 
pertanyen  a  la  comunitat  universitària  i  estan 
interessades  en  procediments  administratius,  als 
quals  s’aplicarà  el  règim  de  la  Llei  de  Procediment 
Administratiu Comú. 
 
 
Així  mateix,  les  relacions  electròniques  amb  la 
Universitat  són  de  plena  aplicació  exclusiva  a  les 
persones  jurídiques,  entitats  sense  personalitat 
jurídica, als que exerceixen una activitat professional 
per a la qual es requereix col∙legiació obligatòria, els 
notaris i registradors de la propietat i mercantils i els 
que  representen una persona  interessada que  està 
obligada  a  relacionar‐se  electrònicament  amb 
l’Administració,  tal  com  estableix  la  Llei  de 
Procediment Administratiu Comú. 
 
 
Finalment, aquesta modificació  introdueix els canvis 
necessaris per a adaptar la normativa vigent a la Seu 
Electrònica  de  la  Universitat,  quant  als  aspectes 
organitzatius  i  de  funcionament,  i  fixa  un  règim 
transitori i una entrada en vigor que té en compte el 
període  de  posada  en  marxa  de  les  eines 
informàtiques necessàries per a  la  implantació total 
d’aquesta reforma. 
 
 
Per  tot  això,  vista  la  proposta  realitzada  per  la 
Comissió  d’Administració  Electrònica,  el  Consell  de 
Govern,  a  propuesta  de  la  Comissió  Permanent 
aprova  la  següente  proposta  de Modificació  de  la 
Normativa  de  creació  de  la  Seu  Electrònica  de  la 
Universitat Politècnica de València següent. 
 
Primer.‐ L’apartat 1 de l’article 1 de la Normativa de 
creació  de  la  Seu  Electrònica  de  la  Universitat 
Politècnica  de  València  es  modifica  en  els  termes 
següents: 
 
1.  Es  crea  la  Seu  Electrònica  de  la  Universitat 
Politècnica  de València,  accessible  en  l’adreça web 
següent:  https://seu.upv.es.  Igualment,  hi  ha  un 
enllaç directe a aquesta en la pàgina d’inici del portal 
web  de  la  Universitat  Politècnica  de  València, 
accessible  en  l’adreça  web  següent: 

matriculadas  en  los  programas  formativos  de  la 
Universidad  Senior  y  a  las  personas  físicas  que  no 
pertenecen  a  la  comunidad  universitaria  y  fueran 
interesadas  en  procedimientos  administrativos 
donde  se  les  aplicará  el  régimen  de  la  Ley  de 
Procedimiento Administrativo Común. 
 
Asimismo,  las  relaciones  electrónicas  con  la 
Universitat  son  de  plena  aplicación  exclusiva  a  las 
personas  jurídicas,  entidades  sin  personalidad 
jurídica, a quienes ejerzan una actividad profesional 
para  la  que  se  requiera  colegiación  obligatoria,  los 
notarios  y  registradores  de  la  propiedad  y 
mercantiles  y  quienes  representen  a  una  persona 
interesada  que  esté  obligada  a  relacionarse 
electrónicamente con  la Administración,  tal y como 
establece  la  Ley  de  Procedimiento  Administrativo 
Común. 
 
Por  último  esta  modificación  se  introducen  los 
cambios  necesarios  para  adaptar  a  la  normativa 
vigente  la  Sede  Electrónica  de  la  Universitat  en 
cuanto  a  los  aspectos  organizativos  y  de 
funcionamiento y se fija un régimen transitorio y una 
entrada en vigor que  tiene en cuenta el periodo de 
puesta en marcha de  las herramientas  informáticas 
necesarias para  la total  implantación de  la presente 
reforma. 
 
Por  todo  ello,  vista  la  propuesta  realizada  por  la 
Comisión de Administración  Electrónica,  el Consejo 
de  Gobierno,  a  propuesta  de  la  Comisión 
Permanente  aprueba  la  siguiente  propuesta  de 
Modificación de la Normativa de creación de la Sede 
Electrónica de la Universitat Politècnica de València. 
 
Primero.‐  El  apartado  1  del  artículo  1  de  la 
Normativa de  creación de  la Sede Electrónica de  la 
Universitat Politècnica de València se modifica en los 
siguientes términos: 
 
1.  Se  crea  la  Sede  Electrónica  de  la  Universitat 
Politècnica  de  València,  estando  accesible  en  la 
siguiente  dirección  web  https://sede.upv.es. 
Igualmente existe un enlace directo a la misma en la 
página  de  inicio  del  portal  web  de  la  Universitat 
Politècnica  de  València,  accesible  en  la  siguiente 
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https://www.upv.es. 
 
Segon.‐  L’article  2,  apartat  4,  de  la  Normativa  de 
creació  de  la  Seu  Electrònica  de  la  Universitat 
Politècnica de València queda sense contingut. 
 
Tercer.‐ L’article 4 de  la Normativa de creació de  la 
Seu  Electrònica  de  la  Universitat  Politècnica  de 
València queda redactat amb la literalitat següent: 
 
Article  4.  Sistemes  d’identificació  i  autenticació  de 
persones físiques i jurídiques. 
 
1. Els sistemes d’identificació i autenticació admesos 
són  els  determinats  en  el  document  que  conté  les 
distintes  polítiques  de  signatura  de  la  Universitat 
Politècnica  de  València,  denominat  Normativa 
d’aprovació de les directrius aplicables a la signatura 
electrònica  en  l’àmbit  de  les  relacions 
administratives  de  la  Universitat  Politècnica  de 
València  amb  la  ciutadania,  els  seus  empleats  o 
empleades, alumnat, entitats dependents d’aquesta 
o altres públiques o privades. 
 
2. A  la  Seu  Electrònica  es  publica  el  dit  document, 
d’accés  públic,  així  com  les  versions  i  revisions 
successives  a  l’apartat  Anuncis  /  Normativa, 
accessible en l’adreça web següent: 
https://sede.upv.es/oficina_tactica/?idioma=ca_ES#
/tramita/14/105. 
 
 
3.  La Universitat  Politècnica  de València  no  respon 
de l’ús fraudulent que els usuaris del sistema puguen 
portar  a  cap  dels  serveis  prestats  a  la  Seu 
Electrònica.  A  aquest  efecte,  els  dits  usuaris 
assumeixen, amb caràcter exclusiu, la responsabilitat 
de  la  custòdia  dels  elements  necessaris  per  a 
l’autenticació  en  l’accés  als  serveis  d’administració 
electrònica,  l’establiment  de  connexió  precís  i  la 
utilització  del  sistema  de  signatura  electrònica 
compatible amb els mitjans tècnics de què disposa la 
Universitat  Politècnica  de  València,  així  com  les 
conseqüències  que  se’n  puguen  derivar  de  l’ús 
indegut, incorrecte o negligent. 
 
 

dirección web: https://www.upv.es. 
 
Segundo.‐ El artículo 2, apartado 4 de  la Normativa 
de creación de  la Sede Electrónica de  la Universitat 
Politècnica de València queda sin contenido. 
 
Tercero.‐ El artículo 4 de la Normativa de creación de 
la  Sede  Electrónica  de  la Universitat  Politècnica  de 
València queda redactado con el siguiente tenor: 
 
Artículo 4. Sistemas de identificación y autenticación 
de personas físicas y jurídicas. 
 
1.  Los  sistemas  de  identificación  y  autenticación 
admitidos serán  los determinados en el documento 
que  contiene  las  distintas  políticas  de  firma  de  la 
Universitat  Politècnica  de  València,  denominado 
Normativa  de  aprobación  de  las  directrices 
aplicables a  la  firma electrónica en el ámbito de  las 
relaciones  administrativas  de  la  Universitat 
Politècnica  de  València  con  la  ciudadanía,  sus 
empleados o empleadas, estudiantado, entidades de 
ella dependientes u otras públicas o privadas. 
   
2.  En  la  Sede  Electrónica  se  publicará  dicho 
documento,  de  acceso  público,  así  como  sus 
sucesivas  versiones  y  revisiones  bajo  el  apartado 
Anuncios  /  Normativa,  accesible  en  la  siguiente 
dirección  web 
https://sede.upv.es/oficina_tactica/?idioma=es_ES#
/tramita/14/105. 
 
3.  La  Universitat  Politècnica  de  València  no 
responderá del uso fraudulento que los usuarios del 
sistema  puedan  llevar  a  cabo  de  los  servicios 
prestados  en  su  Sede  Electrónica.  A  estos  efectos, 
dichos  usuarios  asumen,  con  carácter  exclusivo,  la 
responsabilidad  de  la  custodia  de  los  elementos 
necesarios para su autentificación en el acceso a los 
servicios  de  administración  electrónica,  el 
establecimiento de conexión preciso y  la utilización 
del sistema de  firma electrónica compatible con  los 
medios  técnicos  de  que  disponga  la  Universidad 
Politécnica de Valencia, así  como  las  consecuencias 
que pudieran derivarse del uso  indebido,  incorrecto 
o negligente de los mismos. 
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Quart.‐  Es modifica  l’article  5  de  la  Normativa  de 
creació  de  la  Seu  Electrònica  de  la  Universitat 
Politècnica de València en els termes següents: 
 
Article  5.  Representació  de  les  persones 
interessades. 
 
Les persones interessades poden actuar per mitjà de 
representant  d’acord  amb  la  Llei  del  Procediment 
Administratiu  Comú  de  les  Administracions 
Públiques. 
 
Cinquè.‐ L’article 6 de  la Normativa de creació de  la 
Seu  Electrònica  de  la  Universitat  Politècnica  de 
València queda redactat de la manera següent: 
 
Article 6. Obligació de relacionar‐se electrònicament 
amb  la  Universitat  Politècnica  de  València  i  amb 
qualssevol  de  les  fundacions,  institucions  o 
organismes que en depenen. 
 
1. En tot cas, estan obligats a relacionar‐se a través 
de mitjans electrònics amb la Universitat Politècnica 
de  València  i  amb  qualssevol  de  les  fundacions, 
institucions o organismes que  en depenen per  a  la 
realització  de  qualsevol  tràmit  d’un  procediment 
administratiu, si més no, els subjectes següents: 
 
 
a) Les persones jurídiques. 
b) Les entitats sense personalitat jurídica. 
c) Els que exerceixen una activitat professional, per a 
la qual  es  requereix  col∙legiació obligatòria, per  als 
tràmits i actuacions que realitzen amb la Universitat 
Politècnica  de  València  i  amb  qualssevol  de  les 
fundacions,  institucions  o  organismes  que  en 
depenen en exercici de  la dita activitat professional. 
En tot cas, dins d’aquest col∙lectiu s’entenen inclosos 
els notaris i registradors de la propietat i mercantils. 
 
d)  Els  empleats  i  les  empleades  de  la  Universitat 
Politècnica  de  València  i  de  qualssevol  de  les 
fundacions,  institucions  o  organismes  que  en 
depenen  per  als  tràmits  i  actuacions  que  realitzen 
amb aquestes per raó de la seua condició d’empleat 
públic. 
e)  L’alumnat  matriculat  en  qualssevol  dels 

Cuarto.‐ Se modifica el artículo 5 de la Normativa de 
creación  de  la  Sede  Electrónica  de  la  Universitat 
Politècnica de València en los siguientes términos: 
 
Artículo  5.  Representación  de  las  personas 
interesadas. 
 
Las  personas  interesadas  podrán  actuar  por medio 
de  representante  de  acuerdo  con  la  Ley  del 
Procedimiento  Administrativo  Común  de  las 
Administraciones Públicas. 
 
Quinto.‐ El artículo 6 de la Normativa de creación de 
la  Sede  Electrónica  de  la Universitat  Politècnica  de 
València queda redactado de la siguiente manera: 
 
Artículo  6.  Obligación  de  relacionarse 
electrónicamente  con  la  Universitat  Politècnica  de 
València  y  con  cualquiera  de  las  fundaciones, 
instituciones u organismos de ella dependientes. 
 
1. En  todo  caso, estarán obligados a  relacionarse a 
través  de  medios  electrónicos  con  la  Universitat 
Politècnica  de  València  y  con  cualquiera  de  las 
fundaciones,  instituciones  u  organismos  de  ella 
dependientes  para  la  realización  de  cualquier 
trámite  de  un  procedimiento  administrativo,  al 
menos, los siguientes sujetos: 
 
a) Las personas jurídicas. 
b) Las entidades sin personalidad jurídica. 
c) Quienes ejerzan una actividad profesional para  la 
que  se  requiera  colegiación  obligatoria,  para  los 
trámites  y  actuaciones  que  realicen  con  la 
Universitat Politècnica de València y con cualquiera 
de  las  fundaciones,  instituciones  u  organismos  de 
ella  dependientes  en  ejercicio  de  dicha  actividad 
profesional. En  todo  caso, dentro de  este  colectivo 
se entenderán  incluidos  los notarios y registradores 
de la propiedad y mercantiles. 
d) Los empleados y  las empleadas de  la Universitat 
Politècnica  de  València  y  de  cualquiera  de  las 
fundaciones,  instituciones  u  organismos  de  ella 
dependientes  para  los  trámites  y  actuaciones  que 
realicen  con  ellas  por  razón  de  su  condición  de 
empleado público. 
e)  El  alumnado  matriculado  en  cualquiera  de  las 
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ensenyaments  conduents  a  l’obtenció  de  títols  de 
caràcter oficial i validesa en tot el territori nacional. 
 
f) L’alumnat matriculat en qualssevol de les activitats 
de formació no reglada de  la Universitat Politècnica 
de València. 
g) Les persones titulars d’una concessió pública de la 
Universitat Politècnica de València. 
h) Les persones  físiques o  jurídiques que mantenen 
una relació econòmica amb la Universitat. 
i) Els que  representen una persona  interessada que 
està obligada a relacionar‐s’hi electrònicament. 
 
2.  No  estan  obligats  a  relacionar‐se  a  través  de 
mitjans electrònics amb la Universitat Politècnica de 
València: 
 
a)  Les  persones  físiques  no  incloses  en  l’apartat 
anterior  que  no  han  elegit  la  comunicació  per 
mitjans electrònics amb la Universitat Politècnica de 
València  i  amb  qualssevol  de  les  fundacions, 
institucions o organismes que en depenen. 
b)  L’alumnat  matriculat  en  els  cursos  de  la 
Universitat Sènior. 
 
Sisè.‐  Es  modifica  l’article  7  de  la  Normativa  de 
creació  de  la  Seu  Electrònica  de  la  Universitat 
Politècnica de València amb la literalitat següent: 
 
Article 7. Sistemes d’identificació  i autenticació dels 
membres  de  la  comunitat  universitària  de  la 
Universitat Politècnica de València  i empleats de  les 
fundacions, institucions o organismes dependents de 
la Universitat Politècnica de València. 
 
 
La  identificació  dels  membres  de  la  comunitat 
universitària de la Universitat Politècnica de València 
i  dels  empleats  de  les  fundacions,  institucions  o 
organismes que en depenen s’efectua mitjançant els 
sistemes  d’identificació  i  autenticació  establits  en 
l’article 4 d’aquesta normativa. 
 
 
Setè.‐  L’apartat  2,  lletra  c,  de  l’article  8  de  la 
Normativa  de  creació  de  la  Seu  Electrònica  de  la 
Universitat Politècnica de València es modifica en els 

enseñanzas conducentes a la obtención de títulos de 
carácter  oficial  y  validez  en  todo  el  territorio 
nacional. 
f)  El  alumnado  matriculado  en  cualquiera  de  las 
actividades  de  formación  no  reglada  de  la 
Universitat Politècnica de València. 
g) Las personas titulares de una concesión pública de 
la Universitat Politècnica de València. 
h)  Las  personas  físicas  o  jurídicas  que mantengan 
una relación económica con la Universitat. 
i)  Quienes  representen  a  una  persona  interesada 
que esté obligada a relacionarse electrónicamente. 
 
2.  No  están  obligados  a  relacionarse  a  través  de 
medios electrónicos con la Universitat Politècnica de 
València: 
 
a)  Las  personas  físicas  no  incluidas  en  el  apartado 
anterior que no hayan elegido  la  comunicación por 
medios electrónicos con la Universitat Politècnica de 
València  y  con  cualquiera  de  las  fundaciones, 
instituciones u organismos de ella dependientes. 
b)  El  alumnado  matriculado  en  los  cursos  de  la 
Universidad Sénior. 
 
Sexto.‐ Se modifica el artículo 7 de  la Normativa de 
creación  de  la  Sede  Electrónica  de  la  Universitat 
Politècnica de València con el siguiente tenor: 
 
Artículo 7. Sistemas de identificación y autenticación 
de los miembros de la comunidad universitaria de la 
Universitat  Politècnica de València  y  empleados de 
las  fundaciones,  instituciones  u  organismos 
dependientes  de  la  Universitat  Politècnica  de 
València. 
 
La  identificación de  los miembros de  la  comunidad 
universitaria de la Universitat Politècnica de València 
y de los empleados de las fundaciones, instituciones 
u  organismos  ella  dependientes  se  efectuará 
mediante  los  sistemas  de  identificación  y 
autenticación  establecidos  en  el  artículo  4  de  la 
presente Normativa. 
 
Séptimo.‐ El apartado 2,  letra c, del artículo 8 de  la 
Normativa de  creación de  la Sede Electrónica de  la 
Universitat Politècnica de València se modifica en los 
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termes següents: 
 
c)  L’adreça  postal,  l’adreça  electrònica  i  el  telèfon 
dels  òrgans,  serveis  i  entitats  de  la  Universitat 
Politècnica de València. 
 
Vuitè.‐ S’afegeix una lletra h a l’apartat 2 de l’article 
8 de la Normativa de creació de la Seu Electrònica de 
la  Universitat  Politècnica  de  València  amb  la 
literalitat següent: 
 
h)  La  difusió  de  la  informació  establida,  dins  de 
l’àmbit  d’aplicació  de  la  Universitat  Politècnica  de 
València, de l’article 9 de la Llei 2/2015, de 2 d’abril, 
de  Transparència,  Bon  Govern  i  Participació 
Ciutadana de la Comunitat Valenciana. 
 
Novè.‐ L’apartat 3 de  l’article 9 de  la Normativa de 
creació  de  la  Seu  Electrònica  de  la  Universitat 
Politècnica  de  València  es  modifica  en  el  sentit 
següent: 
 
3. El tauler d’anuncis electrònic és públic  i, per tant, 
no es requereix utilitzar cap modalitat d’identificació 
i autenticació electrònica per a l’accés als continguts.
 
 
Desè.‐  Es modifica  l’article  10  de  la  Normativa  de 
creació  de  la  Seu  Electrònica  de  la  Universitat 
Politècnica de València en els termes següents: 
 
Article  10.  Butlletí  Oficial  de  la  Universitat 
Politècnica de València (BOUPV). 
 
La  publicació  del  Butlletí  Oficial  de  la  Universitat 
Politècnica de València (BOUPV) a la Seu Electrònica 
d’aquesta té caràcter oficial  i autèntic, d’acord amb 
el que estableix el Reglament del Butlletí Oficial de la 
Universitat Politècnica de València (BOUPV). 
 
 
Onzè.‐ L’article 12 de  la Normativa de creació de  la 
Seu  Electrònica  de  la  Universitat  Politècnica  de 
València queda sense contingut. 
 
Dotzè.‐ L’article 13 de  la Normativa de creació de  la 
Seu  Electrònica  de  la  Universitat  Politècnica  de 

siguientes términos: 
 
c)  La  dirección  postal,  dirección  de  correo 
electrónico y el  teléfono de  los órganos,  servicios y 
entidades de la Universitat Politècnica de València. 
 
Octavo.‐  Se  añade  una  letra  h  al  apartado  2  del 
artículo  8  de  la Normativa  de  creación  de  la  Sede 
Electrónica de  la Universitat Politècnica de València 
con el siguiente tenor: 
 
h) La difusión de  la  información establecida, dentro 
del ámbito de aplicación de la Universitat Politècnica 
de València, del artículo 9 de la Ley 2/2015, de 2 de 
abril,  de  Transparencia,  Buen  Gobierno  y 
Participación Ciudadana de la Comunitat Valenciana. 
 
Noveno.‐  El  apartado  3  del  artículo  9  de  la 
Normativa de  creación de  la Sede Electrónica de  la 
Universitat Politècnica de València se modifica en el 
siguiente sentido: 
 
3. El Tablón de anuncios electrónico es público y por 
tanto no  se  requiere utilizar ninguna modalidad de 
identificación  y  autentificación  electrónica  para  el 
acceso a sus contenidos. 
 
Décimo.‐ Se modifica el artículo 10 de  la Normativa 
de creación de  la Sede Electrónica de  la Universitat 
Politècnica de València en los siguientes términos: 
 
Artículo  10.  Butlletí  Oficial  de  la  Universitat 
Politècnica de València (BOUPV). 
 
La  publicación  del  Butlletí  Oficial  de  la  Universitat 
Politècnica  de  València  (BOUPV)  en  la  Sede 
Electrónica  de  la  misma  tendrá  carácter  oficial  y 
auténtico  conforme  a  lo  establecido  en  el 
Reglamento  del  Butlletí  Oficial  de  la  Universitat 
Politècnica de València (BOUPV). 
 
Undécimo.‐  El  artículo  12  de  la  Normativa  de 
creación  de  la  Sede  Electrónica  de  la  Universitat 
Politècnica de València queda sin contenido. 
 
Duodécimo.‐  El  artículo  13  de  la  Normativa  de 
creación  de  la  Sede  Electrónica  de  la  Universitat 
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València queda redactat amb la literalitat següent: 
 
 
Article 13. Pràctica de notificacions fefaents a través 
de mitjans electrònics. 
 
1.  Avís  de  posada  a  disposició:  S’envia  un  correu 
electrònic  a  l’adreça  de  correu  electrònic  facilitada 
per  la  Universitat  a  les  persones  obligades  a 
relacionar‐se  electrònicament,  segons  l’article  6 
d’aquesta  normativa,  o  a  l’adreça  comunicada  per 
les persones  físiques que han elegit  la  comunicació 
per mitjans electrònics amb la Universitat Politècnica 
de  València  i  amb  qualssevol  de  les  fundacions, 
institucions o organismes que en depenen. En el dit 
correu  electrònic  s’informa  sobre  l’existència  de 
l’acte  administratiu  a  notificar  i  les  instruccions 
precises per a l’accés al contingut d’aquest. 
 
 
   
2.  Compareixença:  Les  notificacions  per  mitjans 
electrònics es practiquen preferiblement mitjançant 
compareixença a la Seu Electrònica de la Universitat 
Politècnica  de  València  i,  complementàriament,  a 
través de  la plataforma Notific@,  al portal Carpeta 
Ciutadana,  accessible  en  l’adreça  web  següent: 
https://sede.administracion.gob.es/carpeta/clave.ht
m.  En  tot  cas,  cada  procediment  indica  els 
mecanismes utilitzats.  
 
 
Als  efectes  previstos  en  aquest  article,  s’entén  per 
compareixença  l’accés per  la persona  interessada o 
el  seu  representant  degudament  identificat  per 
mitjans electrònics al contingut de la notificació.  
   
 
3. La compareixença per mitjans electrònics s’entén 
practicada  en  el  moment  que  es  té  accés  al 
contingut  del  document  notificat,  que  s’acredita 
mitjançant  el  registre  que  emet  l’aplicació 
informàtica en què es compareix.  
 
 
Quan la compareixença per mitjans electrònics és de 
caràcter obligatori, d’acord amb l’article 6 d’aquesta 

Politècnica  de  València  queda  redactado  con  el 
siguiente tenor: 
 
Artículo 13. Práctica de notificaciones  fehacientes a 
través de medios electrónicos. 
 
1.  Aviso  de  puesta  a  disposición:  Se  enviará  un 
correo  electrónico  a  la  dirección  de  correo 
electrónico  facilitada  por  la  Universitat  a  las 
personas obligadas a  relacionarse electrónicamente 
conforme  al  artículo  6  de  esta  Normativa,  o  a  la 
dirección  comunicada  por  las  personas  físicas  que 
hayan  elegido  la  comunicación  por  medios 
electrónicos  con  la  Universitat  Politècnica  de 
València  y  con  cualquiera  de  las  fundaciones, 
instituciones u organismos de ella dependientes. En 
dicho  correo  electrónico,  se  informará  de  la 
existencia  del  acto  administrativo  a  notificar,  y 
contendrá  instrucciones  precisas  para  el  acceso  al 
contenido del mismo. 
 
2.  Comparecencia:  Las  notificaciones  por  medios 
electrónicos  se  practicarán  preferiblemente 
mediante  comparecencia  en  la  Sede  Electrónica de 
la  Universitat  Politècnica  de  València  y 
complementariamente  a  través  de  la  plataforma 
Notific@ en la el portal Carpeta Ciudadana, accesible 
en  la  siguiente  dirección  web: 
https://sede.administracion.gob.es/carpeta/clave.ht
m.  En  todo  caso,  cada  procedimiento  indicará  los 
mecanismos utilizados.  
 
A  los efectos previstos en este artículo, se entiende 
por  comparecencia,  el  acceso  por  la  persona 
interesada  o  su  representante  debidamente 
identificado por medios electrónicos al contenido de 
la notificación.  
   
3.  La  comparecencia  por  medios  electrónicos  se 
entenderá  como practicada en el momento en que 
se  tenga  acceso  al  contenido  del  documento 
notificado,  acreditándose mediante  el  registro  que 
emite  la  aplicación  informática  en  la  que  se 
comparece.  
 
Cuando  la  comparecencia  por medios  electrónicos 
sea de carácter obligatorio conforme al artículo 6 de 
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normativa,  o  l’ha  elegida  expressament  la  persona 
interessada,  s’entén  caducada  quan  han 
transcorregut deu dies naturals des de  la posada  a 
disposició  la  notificació  sense  que  s’accedisca  al 
contingut,  que  igualment  deixa  registre  d’aquesta 
circumstància.  A  partir  d’aquest  instant  la  persona 
interessada  i/o  el  seu  representant  tenen  accés  al 
contingut del document notificat. 
 
 
4. S’entén complida l’obligació d’efectes de notificar 
dins del termini màxim de durada dels procediments 
amb  la posada a disposició de  la notificació a  la Seu 
Electrònica de la Universitat Politècnica de València i 
de l’Administració General de l’Estat. 
 
 
Tretzè.‐ Es modifica  l’article 14 de  la Normativa de 
creació  de  la  Seu  Electrònica  de  la  Universitat 
Politècnica de València en els termes següents: 
 
 
Article  14.  Dret  de  consulta  de  l’estat  de  la 
tramitació del procediment. 
 
1. Les persones que es relacionen amb la Universitat 
Politècnica  de  València  a  través  de  mitjans 
electrònics  tenen dret  a  consultar  la  informació de 
l’estat de  la  tramitació del procediment en què són 
interessades  a  la  Seu  Electrònica  de  la  Universitat 
Politècnica de València, que funciona com un portal 
d’accés.  
 
 
2.  S’entén  complida  l’obligació  de  la  Universitat 
Politècnica  de  València  de  facilitar  còpies  dels 
documents  continguts  en  els  procediments 
mitjançant la posada a disposició.  
 
Catorzè.‐ La disposició transitòria de la Normativa de 
creació  de  la  Seu  Electrònica  de  la  Universitat 
Politècnica  de  València  queda  redactada  amb  la 
literalitat següent: 
 
Disposició  transitòria.  Règim  transitori  dels 
procediments. 
 

esta Normativa,  o  haya  sido  expresamente  elegida 
por  la  persona  interesada,  se  entenderá  como 
caducada  cuando  hayan  transcurrido  diez  días 
naturales  desde  la  puesta  a  disposición  de  la 
notificación  sin  que  se  acceda  a  su  contenido, 
dejando  igualmente  registro de  tal  circunstancia. A 
partir de este  instante  la persona  interesada y/o su 
representante  tendrán  acceso  al  contenido  del 
documento notificado. 
 
4. Se entenderá cumplida la obligación de efectos de 
notificar dentro del plazo máximo de duración de los 
procedimientos  con  la  puesta  a  disposición  de  la 
notificación en  la Sede Electrónica de  la Universitat 
Politècnica  de  València  y  de  la  Administración 
General del Estado. 
 
Decimotercero.‐  Se  modifica  el  artículo  14  de  la 
Normativa de  creación de  la Sede Electrónica de  la 
Universitat Politècnica de València en  los siguientes 
términos: 
 
Artículo  14.  Derecho  de  consulta  del  estado  de  la 
tramitación del procedimiento. 
 
1.  Quienes  se  relacionen  con  la  Universitat 
Politècnica  de  València  a  través  de  medios 
electrónicos,  tendrán  derecho  a  consultar  la 
información  del  estado  de  la  tramitación  del  
procedimiento en el que sean personas  interesadas, 
en  la  Sede  Electrónica  de  la Universitat  Politècnica 
de  València    que  funcionará  como  un  portal  de 
acceso.  
 
2.  Se  entenderá  cumplida  la  obligación  de  la 
Universitat Politècnica de València de facilitar copias 
de  los  documentos  contenidos  en  los 
procedimientos mediante la puesta a disposición. 
 
Decimocuarto.‐  La  disposición  transitoria  de  la 
Normativa de  creación de  la Sede Electrónica de  la 
Universitat Politècnica de València queda redactada 
con el siguiente tenor: 
 
Disposición  Transitoria.  Régimen  transitorio  de  los 
procedimientos. 
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1. Respecte a la pràctica de notificacions a través de 
mitjans  electrònics,  no  és  aplicable  l’obligatorietat 
d’aquesta als procediments  iniciats amb anterioritat 
al dia 1 de setembre de 2020, sinó que es regiran per 
la normativa anterior. 
 
2.  Mentre  no  estiga  habilitat  l’accés  a  la  Carpeta 
Ciutadana  de  la  Seu  Electrònica  de  l’Administració 
General  de  l’Estat  en  l’àmbit  dels  procediments 
d’aquesta Universitat,  la compareixença  i  l’obligació 
de notificar dins del  termini màxim de durada dels 
procediments  es  realitzaran  únicament  a  la  Seu 
Electrònica de la Universitat Politècnica de València. 
 
 
Quinzè.‐  Habilitació  per  a  la  publicació  d’un  text 
consolidat  de  la  Normativa  de  creació  de  la  Seu 
Electrònica 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 de la Normativa 
de  creació  de  la  Seu  Electrònica  de  la  Universitat 
Politècnica de València.  
 
Setzè.‐ Entrada en vigor. 
 
1. La present modificació de la Normativa de creació 
de la Seu Electrònica de la Universitat Politècnica de 
València entra en vigor l’endemà de la publicació en 
el  Butlletí  Oficial  de  la  Universitat  Politècnica  de 
València. 
 
2. L’article 13 d’aquesta normativa entra en vigor el 
dia 1 de setembre de 2020. 
 
3. La compareixença establida en l’article 13, apartat 
2,  i  l’obligació  de  notificar  en  el  termini màxim  de 
l’article 13, apartat 4, d’aquesta normativa a  la Seu 
Electrònica  de  l’Administració  General  de  l’Estat 
entren en  vigor des del moment que  la Universitat 
Politècnica  de  València  puga  habilitar  l’accés  a  la 
Carpeta  Ciutadana  de  la  Seu  Electrònica  de 
l’Administració General de l’Estat.   
 
 

1. A los procedimientos iniciados con anterioridad al 
1 de  septiembre de 2020  respecto  a  la práctica de 
notificaciones a través de medios electrónicos no les 
será  de  aplicación  la  obligatoriedad  de  la  misma, 
rigiéndose por la normativa anterior. 
 
2. En tanto en cuanto no esté habilitado el acceso a 
la  Carpeta  Ciudadana  de  la  Sede  Electrónica  de  la 
Administración General del Estado en el ámbito de 
los  procedimientos  de  esta  Universitat  la 
comparecencia y la obligación de notificar dentro del 
plazo máximo de duración de  los procedimientos se 
realizarán  únicamente  en  la  Sede  Electrónica  de  la 
de la Universitat Politècnica de València. 
 
Decimoquinto.‐  Habilitación  para  la  publicación  de 
un texto consolidado de la Normativa de creación de 
la  Sede  Electrónica  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  de  la 
Normativa de  creación de  la Sede Electrónica de  la 
Universitat Politècnica de València.  
 
Decimosexto.‐ Entrada en vigor. 
 
1.  La  presente  modificación  de  la  Normativa  de 
creación  de  la  Sede  Electrónica  de  la  Universitat 
Politècnica  de  València  entrará  en  vigor  al  día 
siguiente al de su publicación en el Butlletí Oficial de 
la Universitat Politècnica de València. 
 
2. El artículo 13 de la presente Normativa entrará en 
vigor el día 1 de septiembre de 2020. 
 
3.  La  comparecencia  establecida  en  el  artículo  13, 
apartado  2,  y  la obligación de notificar  en  el plazo 
máximo  del  artículo  13,  apartado  4,  de  esta 
Normativa  en  la  Sede  Electrónica  de  la 
Administración General del Estado entrará en vigor 
desde el momento en que por parte de la Universitat 
Politècnica de València se pueda habilitar el acceso a 
la  Carpeta  Ciudadana  de  la  Sede  Electrónica  de  la 
Administración General del Estado.   
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NORMATIVA DE CREACIÓ DE LA SEU ELECTRÒNICA 
DE LA UNIVERSITAT POLITÈCNICA DE VALÈNCIA 
 
Aprobada pel Consell de Govern de 11 de març de 
2010 i modificada el 23 d’abril de 2020 
 

I 
 

La  consecució  d’una  Administració  pública  més 
moderna  i  eficaç  constitueix  una  prioritat  i  un 
compromís de la Universitat Politècnica de València, 
que  té  com  un  dels  seus  objectius  oferir  un  servei 
públic  d’ensenyament  superior  de  qualitat,  en  el 
qual és peça fonamental la relació amb la comunitat 
universitària  i  els  ciutadans  amb  la major  agilitat  i 
transparència que  siga possible, alhora que acostar 
els tràmits administratius de manera eficaç. 
 
 
Els canvis portats a cap en  l’anomenada societat de 
la informació, principalment els motivats per mitjans 
electrònics,  i  de manera  destacada  l’ús  d’Internet, 
han  suposat  un  increment  evident  del  recurs  a 
aquest  mitjà  en  la  nostra  Universitat  i  per  la 
comunitat  universitària,  però  ha  sigut  la  Llei 
11/2007,  de  22  de  juny,  d’Accés  Electrònic  dels 
Ciutadans als Serveis Públics, un punt d’inflexió en la 
denominada Administració electrònica, i que serveix 
d’impuls a  la Universitat Politècnica de València per 
a oferir els serveis electrònics que s’exigeixen a una 
administración universitària del segle XXI. 
 
 
A  aquest  efecte,  i  amb  l’objecte  d’impulsar  i 
potenciar  l’administració electrònica a  la Universitat 
Politècnica de València, el Consell de Govern aprova 
la present normativa creadora de  la seu electrònica 
de la Universitat Politècnica de València. 
 

II1 
 

El Consell de Govern aprovà la Normativa de creació 
de  la  Seu  Electrònica  de  la Universitat  en  la  sessió 
celebrada el dia 11 de març de 2010 i va desplegar la 

NORMATIVA DE  CREACIÓN  LA  SEDE  ELECTRÓNICA 
DE LA UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE VALENCIA 
 
Aprobada  por  el  Consejo  de  Gobierno  de  11  de 
marzo de 2010 y modificada el 23 de abril de 2020 
 

I 
 

La  consecución  de  una  administración  pública más 
moderna  y  eficaz  constituye  una  prioridad  y  un 
compromiso  de  la  Universidad  Politécnica  de 
Valencia,  que  tiene  como  uno  de  sus  objetivos  el 
ofrecer un servicio público de enseñanza superior de 
calidad, en el  cual es pieza  fundamental  la  relación 
con  la comunidad universitaria y  los ciudadanos con 
la mayor  agilidad  y  transparencia  que  sea  posible, 
acercando  los  trámites  administrativos  de  manera 
eficaz. 
 
Los cambios  llevados a cabo en  la  llamada sociedad 
de la información, principalmente los motivados por 
medios electrónicos, y de manera destacada el uso 
de  Internet,  han  supuesto  un  evidente  incremento 
del  recurso  a  este medio  en nuestra Universidad  y 
por  parte  de  la  comunidad  universitaria,  pero  ha 
sido  la  Ley  11/2007,  de  22  de  junio,  de  Acceso 
Electrónico  de  los  Ciudadanos  a  los  Servicios 
Públicos,  un  punto  de  inflexión  en  la  denominada 
Administración electrónica, y que sirve de impulso a 
la Universidad  Politécnica  de Valencia  para  ofrecer 
los  servicios  electrónicos  que  se  le  exigen  a  una 
administración universitaria del siglo XXI. 
 
A  tal efecto,  y  al objeto de  impulsar  y potenciar  la 
administración  electrónica  en  la  Universidad 
Politécnica  de  Valencia  el  Consejo  de  Gobierno 
aprueba  la presente normativa creadora de  la  sede 
electrónica de la Universidad Politécnica de Valencia.
 

II1 
 

El  Consejo  de  Gobierno  aprobó  la  Normativa  de 
creación de la Sede Electrónica de la Universitat en la 
sesión  celebrada  el  11  de  marzo  de  2010 

                                                            
1 Preàmbul de l'Acord del Consell de Govern de 23 d'abril de 2020. 
  Preámbulo del Acuerdo del Consejo de Gobierno de 23 de abril de 2020. 
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Llei 11/2007, de 22 de  juny, d’Accés  Electrònic dels 
Ciutadans  als  Serveis  Públics  en  l’àmbit  de  la 
Universitat Politècnica de València. 
 
 
Amb  l’entrada  en  vigor  de  la  Llei  40/2015,  d’1 
d’octubre, de Règim  Jurídic del Sector Públic  i de  la 
Llei  39/2015,  d’1  d’octubre,  del  Procediment 
Administratiu  Comú  de  les  Administracions 
Públiques, s’ha produït un canvi de paradigma en el 
funcionament de  l’Administració i de  la relació entre 
aquesta  i  la  ciutadania  i  de  les  relacions 
interadministratives,  ja  que  l’administració 
electrònica adquireix una preponderància respecte a 
l’administració analògica tradicional. 
 
En  aquest  context  de  generalització  de 
l’administració  electrònica  és necessari modificar  la 
Normativa de  la Seu Electrònica aprovada el 2010  i 
prendre  com  a  base,  per  la  Universitat,  la  posada 
general  a  disposició  de  la  totalitat  de  la  comunitat 
universitària de les eines informàtiques i l’habilitació 
legal de poder establir  l’obligació de relacionar‐se a 
través  de  mitjans  electrònics,  ja  que  és  possible 
generalitzar  l’exigència  de  connectar‐se 
electrònicament amb  la Universitat no  solament als 
seus empleats públics i empleades públiques, tal com 
estableix  la  normativa  general,  sinó  també 
l’alumnat,  fet  que  redundarà  en  una  eficiència  i 
eficàcia superior en la gestió. 
 
 
En aquest règim general de relació utilitzant mitjans 
electrònics  s’estima  convenient  exceptuar    les 
persones matriculades  en  els  programes  formatius 
de la Universitat Sènior i les persones físiques que no 
pertanyen  a  la  comunitat  universitària  i  estan 
interessades  en  procediments  administratius,  als 
quals  s’aplicarà  el  règim  de  la  Llei  de  Procediment 
Administratiu Comú. 
 
 
Així  mateix,  les  relacions  electròniques  amb  la 
Universitat  són  de  plena  aplicació  exclusiva  a  les 
persones  jurídiques,  entitats  sense  personalitat 
jurídica, als que exerceixen una activitat professional 
per a la qual es requereix col∙legiació obligatòria, els 

desarrollando  a  la  Ley  11/2007,  de  22  de  junio,  de 
Acceso Electrónico de  los Ciudadanos a  los Servicios 
Públicos en el ámbito de la Universitat Politècnica de 
València. 
 
Con  la entrada en vigor de  la Ley 40/2015, de 1 de 
octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público y de 
la  Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento 
Administrativo  Común  de  las  Administraciones 
Públicas se ha producido un cambio de paradigma en 
el  funcionamiento  de  la  Administración  y  de  la 
relación entre ésta y la ciudadanía y de las relaciones 
interadministrativas,  adquiriendo  una 
preponderancia  la administración electrónica  frente 
a la tradicional administración analógica. 
 
En  este  contexto  de  generalización  de  la 
administración  electrónica  es  necesaria  la 
modificación de  la Normativa de  la Sede Electrónica 
aprobada  en  2010,  tomando  como  base  la  total 
puesta  a  disposición  de  las  herramientas 
informáticas  por  parte  de  la  Universitat  a  la 
totalidad  de  la  comunidad  universitaria  y  la 
habilitación  legal  de  poder  establecer  la  obligación 
de  relacionarse  a  través  de medios  electrónicos,  es 
posible  la  generalización  de  la  exigencia  de 
relacionarse  electrónicamente  con  la Universitat no 
solo a sus empleados públicos y empleadas públicas, 
tal como se establece en  la normativa general, sino 
también  al  estudiantado,  lo  que  redundará  en  una 
mayor eficiencia y eficacia en la gestión. 
 
En  este  régimen  general    de  relación  utilizando 
medios electrónicos se estima conveniente exceptuar 
a las personas que se encuentran matriculadas en los 
programas  formativos  de  la Universidad  Senior  y  a 
las  personas  físicas  que  no  pertenecen  a  la 
comunidad  universitaria  y  fueran  interesadas  en 
procedimientos administrativos donde se les aplicará 
el régimen de la Ley de Procedimiento Administrativo 
Común. 
 
Asimismo,  las  relaciones  electrónicas  con  la 
Universitat  son  de  plena  aplicación  exclusiva  a  las 
personas  jurídicas,  entidades  sin  personalidad 
jurídica, a quienes ejerzan una actividad profesional 
para  la  que  se  requiera  colegiación  obligatoria,  los 
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notaris i registradors de la propietat i mercantils i els 
que  representen  una  persona  interessada  que  està 
obligada  a  relacionar‐se  electrònicament  amb 
l’Administració,  tal  com  estableix  la  Llei  de 
Procediment Administratiu Comú. 
 
 
Finalment, aquesta modificació  introdueix els canvis 
necessaris per a adaptar la normativa vigent a la Seu 
Electrònica  de  la  Universitat,  quant  als  aspectes 
organitzatius  i  de  funcionament,  i  fixa  un  règim 
transitori i una entrada en vigor que té en compte el 
període  de  posada  en  marxa  de  les  eines 
informàtiques necessàries per a  la  implantació  total 
d’aquesta reforma. 
 
 
Per  tot  això,  vista  la  proposta  realitzada  per  la 
Comissió  d’Administració  Electrònica,  el  Consell  de 
Govern, a proposta de la Comissió Permanent aprova 
la següent proposta de Modificació de  la Normativa 
de  creació  de  la  Seu  Electrònica  de  la  Universitat 
Politècnica de València següent. 
 
 

TÍTOL I 
DISPOSICIONS GENERALS 

 
Article  1.  La  seu  electrònica  de  la  Universitat 
Politècnica de València. 
 
1.  Es  crea  la  Seu  Electrònica  de  la  Universitat 
Politècnica  de  València,  accessible  en  l’adreça web 
següent:  https://seu.upv.es.  Igualment,  hi  ha  un 
enllaç  directe  a  aquesta  en  la  pàgina  d’inici  del 
portal web de  la Universitat Politècnica de València, 
accessible  en  l’adreça  web  següent: 
https://www.upv.es.2 
 
2.  L’accés  a  tots  els  serveis  d’Administració 
electrònica de  la Universitat Politècnica de València 
s’ha de realitzar a través de  la seu electrónica de  la 
Universitat Politècnica de València. 
 

notarios  y  registradores  de  la  propiedad  y 
mercantiles  y  quienes  representen  a  una  persona 
interesada  que  esté  obligada  a  relacionarse 
electrónicamente  con  la Administración,  tal  y  como 
establece  la  Ley  de  Procedimiento  Administrativo 
Común. 
 
Por  último  esta  modificación  se  introducen  los 
cambios  necesarios  para  adaptar  a  la  normativa 
vigente  la  Sede  Electrónica  de  la  Universitat  en 
cuanto  a  los  aspectos  organizativos  y  de 
funcionamiento y se fija un régimen transitorio y una 
entrada en  vigor que  tiene en  cuenta el periodo de 
puesta en marcha de  las herramientas  informáticas 
necesarias para  la total  implantación de  la presente 
reforma. 
 
Por  todo  ello,  vista  la  propuesta  realizada  por  la 
Comisión  de  Administración  Electrónica,  el  Consejo 
de  Gobierno,  a  propuesta  de  la  Comisión 
Permanente  aprueba  la  siguiente  propuesta  de 
Modificación de la Normativa de creación de la Sede 
Electrónica de la Universitat Politècnica de València. 
 

 
TÍTULO I 

DISPOSICIONES GENERALES 
 
Artículo  1.  La  Sede  Electrónica  de  la  Universidad 
Politécnica de Valencia. 
 
1.  Se  crea  la  Sede  Electrónica  de  la  Universitat 
Politècnica  de  València,  estando  accesible  en  la 
siguiente  dirección  web  https://sede.upv.es. 
Igualmente existe un enlace directo a la misma en la 
página  de  inicio  del  portal  web  de  la  Universitat 
Politècnica  de  València,  accesible  en  la  siguiente 
dirección web: https://www.upv.es.2 

 
2. El acceso a  todos  los  servicios de administración 
electrónica de la Universidad Politécnica de Valencia 
se  realizará  a  través  de  la  Sede  Electrónica  de  la 
Universidad Politécnica de Valencia. 
 

                                                            
2 Redacció donada per l'Acord del Consell de Govern de 23 d'abril de 2020. 
  Redacción dada por el Acuerdo del Consejo de Gobierno de 23 de abril de 2020. 
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Article 2. Garanties generals de la seu electrónica. 
 
 
1. La seu electrònica de la Universitat ha de disposar 
dels  sistemes que permeten establir comunicacions 
segures  sempre  que  siguen  necessàries  i,  en 
especial, si contenen intercanvi de dades de carácter 
personal. 
 
2. La Universitat Politècnica de València com a titular 
de  la  seua  seu  electrònica  vetla  per  la  veracitat, 
integritat  i  actualització  de  la  información  i  els 
serveis que s’hi inclouen. 
 
3. La prestació dels serveis i relacions que mantenen 
els  òrgans,  serveis  i  entitats  de  la  Universitat 
Politècnica  de  València  s’ha  de  desenvolupar  de 
conformitat  amb  la  legislació  que  regula  el 
tractament  automatitzat  de  la  informació  i,  en 
especial, amb respecte a les normes sobre intimitat i 
confidencialitat  de  les  relacions  en  els  termes 
establits per  la  legislació sobre protecció de dades  i 
drets  sobre  la  propietat  intellectual,  així  com  la 
relativa als serveis de la societat de la informació. 
 
 
4. Sense contingut.3 
 
5.  Els  protocols  de  seguretat  del  registre  i  de  les 
transaccions  telemàtiques  emprades  poden 
consultar‐se  a  la  seu  electrònica  de  la  Universitat 
Politècnica de València. 
 
Article  3.  Requeriments  tècnics  mínims  necessaris 
per  a  accedir  i  utilizar  la  seu  electrònica  de  la 
Universitat Politècnica de València. 
 
L’accés  dels  ciutadans  a  la  seu  electrònica  de  la 
Universitat Politècnica de València s’ha de realitzar a 
través d’un navegador web, i ha d’estar‐hi disponible 
la  relació  actualitzada  dels  sistemes  operatius  i 
navegadors  que  poden  utilitzar  les  persones 
interessades. 
 

Artículo  2.  Garantías  generales  de  la  sede 
electrónica. 
 
1.  La  Sede  Electrónica  de  la Universidad  dispondrá 
de  los sistemas que permitan el establecimiento de 
comunicaciones  seguras  siempre  que  sean 
necesarias,  y,  en  especial  si  contienen  intercambio 
de datos de carácter personal. 
 
2.  La  Universidad  Politécnica  de  Valencia  como 
titular de su Sede Electrónica velará por la veracidad, 
integridad  y  actualización  de  la  información  y 
servicios que se incluyen en la misma. 
 
3.  La  prestación  de  los  servicios  y  relaciones  que 
mantengan  los órganos,  servicios  y entidades de  la 
Universidad  Politécnica  de  Valencia  se  desarrollará 
de  conformidad  con  la  legislación  que  regula  el 
tratamiento  automatizado  de  la  información  y,  en 
especial, con respeto a las normas sobre intimidad y 
confidencialidad  de  las  relaciones  en  los  términos 
establecidos  por  la  legislación  sobre  protección  de 
datos y derechos sobre  la propiedad  intelectual, así 
como  la  relativa  a  los  servicios  de  la  sociedad  de 
información. 
 
4. Sin contenido.3 

 
5. Los protocolos de  seguridad del  registro y de  las 
transaciones  telemáticas  empleadas  pueden 
consultarse en  la Sede Electrónica de  la Universidad 
Politécnica de Valencia. 
 
Artículo  3.  Requerimientos  técnicos  mínimos 
necesarios para el acceso y  la utilización de  la Sede 
Electrónica de la Universidad Politécnica de Valencia.
 
El acceso de  los ciudadanos a la Sede Electrónica de 
la Universidad Politécnica de Valencia se realizará a 
través de un navegador web, estando disponible en 
la  misma  la  relación  actualizada  de  los  sistemas 
operativos y navegadores que pueden ser utilizados 
por las personas interesadas. 
 

                                                            
3 Apartat deixat sense contingut per l'Acord del Consell de Govern de 23 d'abril de 2020. 
  Apartadp dejado sin contenido por Acuerdo del Consejo de Gobierno de 23 de abril de 2020. 
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TÍTOL II 
LA IDENTIFICACIÓ I AUTENTICACIÓ 

 
Article  4.  Sistemes  d’identificació  i  autenticació  de 
persones físiques i jurídiques.4 
 
1. Els sistemes d’identificació i autenticació admesos 
són  els  determinats  en  el  document  que  conté  les 
distintes  polítiques  de  signatura  de  la  Universitat 
Politècnica  de  València,  denominat  Normativa 
d’aprovació de les directrius aplicables a la signatura 
electrònica  en  l’àmbit  de  les  relacions 
administratives  de  la  Universitat  Politècnica  de 
València  amb  la  ciutadania,  els  seus  empleats  o 
empleades, alumnat, entitats dependents d’aquesta 
o altres públiques o privades. 
 
2.  A  la  Seu  Electrònica  es  publica  el  dit  document, 
d’accés  públic,  així  com  les  versions  i  revisions 
successives  a  l’apartat  Anuncis  /  Normativa, 
accessible en l’adreça web següent: 
https://sede.upv.es/oficina_tactica/?idioma=ca_ES#
/tramita/14/105. 

 
 

3.  La Universitat  Politècnica  de  València  no  respon 
de l’ús fraudulent que els usuaris del sistema puguen 
portar  a  cap  dels  serveis  prestats  a  la  Seu 
Electrònica.  A  aquest  efecte,  els  dits  usuaris 
assumeixen, amb caràcter exclusiu, la responsabilitat 
de  la  custòdia  dels  elements  necessaris  per  a 
l’autenticació  en  l’accés  als  serveis  d’administració 
electrònica,  l’establiment  de  connexió  precís  i  la 
utilització  del  sistema  de  signatura  electrònica 
compatible amb els mitjans tècnics de què disposa la 
Universitat  Politècnica  de  València,  així  com  les 
conseqüències  que  se’n  puguen  derivar  de  l’ús 
indegut, incorrecte o negligent. 
 
 
 
 
 
 

TÍTULO II 
LA IDENTIFICACIÓN Y AUTENTIFICACIÓN 

 
Artículo 4. Sistemas de identificación y autenticación 
de personas físicas y jurídicas.4 

 
1.  Los  sistemas  de  identificación  y  autenticación 
admitidos  serán  los determinados  en  el documento 
que  contiene  las  distintas  políticas  de  firma  de  la 
Universitat  Politècnica  de  València,  denominado 
“Normativa  de  aprobación  de  las  directrices 
aplicables a  la  firma electrónica en el ámbito de  las 
relaciones  administrativas  de  la  Universitat 
Politècnica  de  València  con  la  ciudadanía,  sus 
empleados o empleadas, estudiantado, entidades de 
ella dependientes u otras públicas o privadas”. 
   
2.  En  la  Sede  Electrónica  se  publicará  dicho 
documento,  de  acceso  público,  así  como  sus 
sucesivas  versiones  y  revisiones  bajo  el  apartado 
Anuncios  /  Normativa,  accesible  en  la  siguiente 
dirección  web 
https://sede.upv.es/oficina_tactica/?idioma=es_ES#/
tramita/14/105. 
 
3.  La  Universitat  Politècnica  de  València  no 
responderá del uso  fraudulento que  los usuarios del 
sistema  puedan  llevar  a  cabo  de  los  servicios 
prestados  en  su  Sede  Electrónica.  A  estos  efectos, 
dichos  usuarios  asumen,  con  carácter  exclusivo,  la 
responsabilidad  de  la  custodia  de  los  elementos 
necesarios para su autentificación en el acceso a  los 
servicios  de  administración  electrónica,  el 
establecimiento  de  conexión  preciso  y  la  utilización 
del  sistema de  firma electrónica  compatible  con  los 
medios  técnicos  de  que  disponga  la  Universidad 
Politécnica de Valencia, así  como  las  consecuencias 
que pudieran derivarse del uso indebido, incorrecto o 
negligente de los mismos. 
 
 
 
 
 

                                                            
4 Redacció donada pel Acord del Consell de Govern de 23 d’abril de 2020. 
  Redacción dada por el Acuerdo del Consejo de Gobierno de 23 de abril de 2020. 
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Article  5.  Representació  de  les  persones 
interessades.5 
 
Les persones interessades poden actuar per mitjà de 
representant  d’acord  amb  la  Llei  del  Procediment 
Administratiu  Comú  de  les  Administracions 
Públiques. 
 
Article 6. Obligació de relacionar‐se electrònicament 
amb  la  Universitat  Politècnica  de  València  i  amb 
qualssevol  de  les  fundacions,  institucions  o 
organismes que en depenen.6 
 
1. En tot cas, estan obligats a relacionar‐se a través 
de mitjans electrònics amb  la Universitat Politècnica 
de  València  i  amb  qualssevol  de  les  fundacions, 
institucions  o  organismes  que  en  depenen  per  a  la 
realització  de  qualsevol  tràmit  d’un  procediment 
administratiu, si més no, els subjectes següents: 
 
 
a) Les persones jurídiques. 
b) Les entitats sense personalitat jurídica. 
c) Els que exerceixen una activitat professional, per a 
la  qual  es  requereix  col∙legiació  obligatòria,  per  als 
tràmits i actuacions que realitzen amb la Universitat 
Politècnica  de  València  i  amb  qualssevol  de  les 
fundacions,  institucions  o  organismes  que  en 
depenen en exercici de  la dita activitat professional. 
En tot cas, dins d’aquest col∙lectiu s’entenen inclosos 
els notaris i registradors de la propietat i mercantils. 
 
d)  Els  empleats  i  les  empleades  de  la  Universitat 
Politècnica  de  València  i  de  qualssevol  de  les 
fundacions,  institucions  o  organismes  que  en 
depenen  per  als  tràmits  i  actuacions  que  realitzen 
amb aquestes per raó de  la seua condició d’empleat 
públic. 
e)  L’alumnat  matriculat  en  qualssevol  dels 
ensenyaments  conduents  a  l’obtenció  de  títols  de 
caràcter oficial i validesa en tot el territori nacional. 
 

Artículo  5.  Representación  de  las  personas 
interesadas.5 

 
Las  personas  interesadas  podrán  actuar  por medio 
de  representante  de  acuerdo  con  la  Ley  del 
Procedimiento  Administrativo  Común  de  las 
Administraciones Públicas. 
 
Artículo  6.  Obligación  de  relacionarse 
electrónicamente  con  la  Universitat  Politècnica  de 
València  y  con  cualquiera  de  las  fundaciones, 
instituciones u organismos de ella dependientes.6 

   
1. En  todo  caso, estarán obligados a  relacionarse a 
través  de  medios  electrónicos  con  la  Universitat 
Politècnica  de  València  y  con  cualquiera  de  las 
fundaciones,  instituciones  u  organismos  de  ella 
dependientes para la realización de cualquier trámite 
de  un  procedimiento  administrativo,  al menos,  los 
siguientes sujetos: 
 
a) Las personas jurídicas. 
b) Las entidades sin personalidad jurídica. 
c) Quienes ejerzan una actividad profesional para  la 
que  se  requiera  colegiación  obligatoria,  para  los 
trámites  y  actuaciones  que  realicen  con  la 
Universitat Politècnica de València y  con  cualquiera 
de  las  fundaciones,  instituciones  u  organismos  de 
ella  dependientes  en  ejercicio  de  dicha  actividad 
profesional. En todo caso, dentro de este colectivo se 
entenderán  incluidos  los notarios y  registradores de 
la propiedad y mercantiles. 
d)  Los empleados y  las empleadas de  la Universitat 
Politècnica  de  València  y  de  cualquiera  de  las 
fundaciones,  instituciones  u  organismos  de  ella 
dependientes  para  los  trámites  y  actuaciones  que 
realicen  con  ellas  por  razón  de  su  condición  de 
empleado público. 
e)  El  alumnado  matriculado  en  cualquiera  de  las 
enseñanzas conducentes a la obtención de títulos de 
carácter  oficial  y  validez  en  todo  el  territorio 
nacional. 

                                                            
5 Redacció donada pel Acord del Consell de Govern de 23 d’abril de 2020. 
  Redacción dada por el Acuerdo del Consejo de Gobierno de 23 de abril de 2020. 
6 Redacció donada pel Acord del Consell de Govern de 23 d’abril de 2020. 
  Redacción dada por el Acuerdo del Consejo de Gobierno de 23 de abril de 2020. 



BOUPV 
Butlletí Oficial de la Universitat Politècnica de València

 

 
 
 

Núm.  133     30/04/2020  35

 

 

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

 

f) L’alumnat matriculat en qualssevol de les activitats 
de  formació no reglada de  la Universitat Politècnica 
de València. 
g) Les persones titulars d’una concessió pública de la 
Universitat Politècnica de València. 
h)  Les  persones  físiques  o  jurídiques  que mantenen 
una relació econòmica amb la Universitat. 
i) Els que  representen una persona  interessada que 
està obligada a relacionar‐s’hi electrònicament. 
 
2.  No  estan  obligats  a  relacionar‐se  a  través  de 
mitjans electrònics amb  la Universitat Politècnica de 
València: 
 
a)  Les  persones  físiques  no  incloses  en  l’apartat 
anterior  que  no  han  elegit  la  comunicació  per 
mitjans electrònics amb  la Universitat Politècnica de 
València  i  amb  qualssevol  de  les  fundacions, 
institucions o organismes que en depenen. 
b)  L’alumnat  matriculat  en  els  cursos  de  la 
Universitat Sènior. 
 
Article 7. Sistemes d’identificació  i autenticació dels 
membres  de  la  comunitat  universitària  de  la 
Universitat Politècnica de València  i empleats de  les 
fundacions, institucions o organismes dependents de 
la Universitat Politècnica de València.7 
 
 
La  identificació  dels  membres  de  la  comunitat 
universitària de la Universitat Politècnica de València 
i  dels  empleats  de  les  fundacions,  institucions  o 
organismes que en depenen s’efectua mitjançant els 
sistemes  d’identificació  i  autenticació  establits  en 
l’article 4 d’aquesta normativa. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

f)  El  alumnado  matriculado  en  cualquiera  de  las 
actividades  de  formación  no  reglada  de  la 
Universitat Politècnica de València. 
g) Las personas titulares de una concesión pública de 
la Universitat Politècnica de València. 
h)  Las  personas  físicas  o  jurídicas  que mantengan 
una relación económica con la Universitat. 
i) Quienes representen a una persona interesada que 
esté obligada a relacionarse electrónicamente. 
 
2.  No  están  obligados  a  relacionarse  a  través  de 
medios electrónicos con  la Universitat Politècnica de 
València: 
 
a)  Las  personas  físicas  no  incluidas  en  el  apartado 
anterior que no hayan  elegido  la  comunicación por 
medios electrónicos con  la Universitat Politècnica de 
València  y  con  cualquiera  de  las  fundaciones, 
instituciones u organismos de ella dependientes. 
b)  El  alumnado  matriculado  en  los  cursos  de  la 
Universidad Sénior. 
 
Artículo 7. Sistemas de identificación y autenticación 
de los miembros de la comunidad universitaria de la 
Universitat  Politècnica  de  València  y  empleados  de 
las  fundaciones,  instituciones  u  organismos 
dependientes  de  la  Universitat  Politècnica  de 
València.7 

 
La  identificación  de  los miembros  de  la  comunidad 
universitaria de la Universitat Politècnica de València 
y de  los empleados de  las  fundaciones,  instituciones 
u  organismos  ella  dependientes  se  efectuará 
mediante  los  sistemas  de  identificación  y 
autenticación  establecidos  en  el  artículo  4  de  la 
presente Normativa. 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                            
7 Redacció donada pel Acord del Consell de Govern de 23 d’abril de 2020. 
  Redacción dada por el Acuerdo del Consejo de Gobierno de 23 de abril de 2020. 
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TÍTOL III 
LA SEU ELECTRÒNICA DE LA UNIVERSITAT 

POLITÈCNICA DE VALÈNCIA 
 

Capítol 1. De l’accés als continguts públics 
 
Article 8. Serveis d’informació i atenció al ciutadà. 
 
 
1. La  informació  i documentació posada a disposició 
del públic per la Universitat Politècnica de València a 
través de  la seua pàgina web, per a  l’accés a  la qual 
no  cal  utilitzar  cap  modalitat  de  signatura 
electrònica,  no  implica  substitució  ni  detriment  de 
l’atenció  personalitzada  a  prestar  en  els  òrgans, 
serveis  i  entitats  de  la  Universitat  Politècnica  de 
València d’acord amb la legislació aplicable. 
 
 
2. La  informació  i  la documentació a què es refereix 
l’apartat anterior comprèn: 
 
a) La relativa a  l’organització,  les competències  i  les 
activitats  dels  òrgans,  serveis  i  entitats  de  la 
Universitat Politècnica de València. 
b)  Les  guies  de  funcions  i  cartes  de  serveis  que 
s’aproven  en  l’àmbit  de  les  competències  dels  dits 
òrgans, serveis i entitats. 
c)  L’adreça  postal,  l’adreça  electrònica  i  el  telèfon 
dels  òrgans,  serveis  i  entitats  de  la  Universitat 
Politècnica de València.8 
d)  Una  adreça  de  correu  electrònic  a  través  de  la 
qual  poden  trametre’s  consultes,  queixes  i 
suggeriments. 
e) Els procediments administratius que es gestionen 
electrònicament, i indicar els requisits essencials, els 
formularis principals que s’hi han d’aplicar,  les fases 
susceptibles de tramitar‐se en  línia  i els terminis de 
resolució i notificació. 
 
f)  El  Butlletí Oficial  de  la Universitat  Politècnica  de 
València. 
g)  Informació  d’interès  general  que  es  considera 
oportuna, ja siga de caràcter ocasional o permanent. 

TÍTULO III 
LA SEDE ELECTRÓNICA DE LA UNIVERSIDAD 

POLITÉCNICA DE VALENCIA 
 
Capítulo 1. Del acceso a los contenidos públicos. 

 
Artículo  8.  Servicios  de  información  y  atención  al 
ciudadano. 
 
1.  La  información  y  documentación  puesta  a 
disposición del público por la Universidad Politécnica 
de  Valencia  a  través  de  su  página web,  para  cuyo 
acceso no sea preciso utilizar ninguna modalidad de 
firma  electrónica,  no  implica  sustitución  ni 
detrimento de la atención personalizada a prestar en 
los órganos, servicios y entidades de  la Universidad 
Politécnica  de  Valencia  conforme  a  la  legislación 
aplicable. 
 
2.  La  información  y  documentación  a  la  que  se 
refiere el apartado anterior comprenderá: 
 
a)  La  relativa  a  la  organización,  competencias  y 
actividades de  los órganos, servicios y entidades de 
la Universidad Politécnica de Valencia. 
b) Las guías de funciones y cartas de servicios que se 
aprueben  en  el  ámbito  de  las  competencias  de 
dichos órganos, servicios y entidades. 
c) La dirección postal, dirección de correo electrónico 
y el teléfono de los órganos, servicios y entidades de 
la Universitat Politècnica de València.8 

d) Una dirección de correo electrónico a través de la 
cual  puedan  remitirse  consultas,  quejas  y 
sugerencias. 
e)  Los  procedimientos  administrativos  que  se 
gestionan electrónicamente, indicando los requisitos 
esenciales,  los  principales  formularios  que  en  los 
mismos sean de aplicación,  las fases susceptibles de 
tramitarse  en  línea  y  los  plazos  de  resolución  y 
notificación. 
f) El Boletín Oficial de  la Universidad Politécnica de 
Valencia. 
g)  Información de  interés  general que  se  considere 
oportuna,  ya  sea  de  carácter  ocasional  o 

                                                            
8 Redacció donada pel Acord del Consell de Govern de 23 d’abril de 2020. 
  Redacción dad por el Acuerdo del Consejo de Gobierno de 23 de abril de 2020. 
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h)  La  difusió  de  la  informació  establida,  dins  de 
l’àmbit  d’aplicació  de  la  Universitat  Politècnica  de 
València, de l’article 9 de la Llei 2/2015, de 2 d’abril, 
de  Transparència,  Bon  Govern  i  Participació 
Ciutadana de la Comunitat Valenciana.9 
 
 
Article 9. Tauler d’anuncis electrònic. 
 
1. La publicació d’actes  i de comunicacions que, per 
disposició legal o reglamentària, s’han de publicar en 
un  tauler d’anuncis o edictes, pot  ser  substituïda o 
complementada  per  la  publicació  en  la  seu 
electrónica de la Universitat Politècnica de València. 
 
 
2. En els casos que la publicació en la seu electrònica 
substitueix  el  tauler  d’anuncis  presencial  s’ha  de 
facilitar als ciutadans la consulta en la seu física de la 
universitat  a  través  d’equips  habilitats  per  a  això  i 
que  s’han  de  trobar  identificats  degudament.  Així 
mateix, s’ha de facilitar 
assessorament  per  personal  tècnic  qualificat  de  la 
universitat  en  els  casos  que  els  ciutadans  així  ho 
sol∙liciten. 
 
3. El tauler d’anuncis electrònic és públic  i, per tant, 
no es requereix utilitzar cap modalitat d’identificació 
i  autenticació  electrònica  per  a  l’accés  als 
continguts.10 
 
Article 10. Butlletí Oficial de la Universitat Politècnica 
de València (BOUPV).11 
 
La  publicació  del  Butlletí  Oficial  de  la  Universitat 
Politècnica de València (BOUPV) a la Seu Electrònica 
d’aquesta té caràcter oficial  i autèntic, d’acord amb 
el que estableix el Reglament del Butlletí Oficial de la 
Universitat Politècnica de València (BOUPV). 

permanente. 
h) La difusión de  la  información establecida, dentro 
del ámbito de aplicación de la Universitat Politècnica 
de València, del artículo 9 de  la Ley 2/2015, de 2 de 
abril,  de  Transparencia,  Buen  Gobierno  y 
Participación  Ciudadana  de  la  Comunitat 
Valenciana.9 
 

Artículo 9. Tablón de anuncios electrónico. 
 
1. La publicación de actos y comunicaciones, que por 
disposición  legal  o  reglamentaria,  se  tengan  que 
publicar en un  tablón de anuncios o edictos, puede 
ser  sustituida o  complementada por  su publicación 
en  la Sede Electrónica de  la Universidad Politécnica 
de Valencia. 
 
2. En aquellos casos en que la publicación en la Sede 
Electrónica  sustituya  al  tablón  de  anuncios 
presencial  se  facilitará  a  los  ciudadanos  la  consulta 
en  la  sede  física  de  la  Universidad  a  través  de 
equipos habilitados para  ello  y que  se  encontrarán 
debidamente  identificados.  Asimismo,  se  facilitará 
asesoramiento por personal técnico cualificado de la 
Universidad en aquellos casos en que los ciudadanos 
así lo soliciten. 
 
3. El Tablón de anuncios electrónico es público y por 
tanto  no  se  requiere  utilizar  ninguna modalidad  de 
identificación  y  autentificación  electrónica  para  el 
acceso a sus contenidos.10 

 
Artículo  10.  Butlletí  Oficial  de  la  Universitat 
Politècnica de València (BOUPV).11 

 
La  publicación  del  Butlletí  Oficial  de  la  Universitat 
Politècnica  de  València  (BOUPV)  en  la  Sede 
Electrónica  de  la  misma  tendrá  carácter  oficial  y 
auténtico  conforme  a  lo  establecido  en  el 
Reglamento  del  Butlletí  Oficial  de  la  Universitat 

                                                            
9 Apartat introduït pel Acord del Consell de Govern de 23 d’abril de 2020. 
    Apartado introducido por el Acuerdo del Consejo de Gobierno de 23 de abril de 2020. 
10 Redacció donada pel Acord del Consell de Govern de 23 d’abril de 2020. 
    Redacción dada por el Acuerdo del Consejo de Gobierno de 23 de abril de 2020. 
11 Redacció donada pel Acord del Consell de Govern de 23 d’abril de 2020. 
    Redacción dada por el Acuerdo del Consejo de Gobierno de 23 de abril de 2020. 
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Capítol 2. De l’accés mitjançant sistemes de  
signatura electrònica avançada. 

 
Article  11.  Registre  Electrònic  de  la  Universitat 
Politècnica de València. 
 
Una  normativa  específica  ha  de  regular  el  Registre 
Electrònic de la Universitat Politècnica de València. 
 
 
Article 12. Sense contigut.12 
 
Article 13. Pràctica de notificacions fefaents a través 
de mitjans electrònics.13 
 
1.  Avís  de  posada  a  disposició:  S’envia  un  correu 
electrònic  a  l’adreça  de  correu  electrònic  facilitada 
per  la  Universitat  a  les  persones  obligades  a 
relacionar‐se  electrònicament,  segons  l’article  6 
d’aquesta  normativa,  o  a  l’adreça  comunicada  per 
les  persones  físiques  que  han  elegit  la  comunicació 
per mitjans electrònics amb la Universitat Politècnica 
de  València  i  amb  qualssevol  de  les  fundacions, 
institucions o organismes que en depenen. En el dit 
correu  electrònic  s’informa  sobre  l’existència  de 
l’acte  administratiu  a  notificar  i  les  instruccions 
precises per a l’accés al contingut d’aquest. 
     
 
2.  Compareixença:  Les  notificacions  per  mitjans 
electrònics  es  practiquen  preferiblement mitjançant 
compareixença a  la Seu Electrònica de  la Universitat 
Politècnica  de  València  i,  complementàriament,  a 
través de  la plataforma Notific@, al portal Carpeta 
Ciutadana,  accessible  en  l’adreça  web  següent: 
https://sede.administracion.gob.es/carpeta/clave.ht
m.  En  tot  cas,  cada  procediment  indica  els 
mecanismes utilitzats.  
 
 

Politècnica de València (BOUPV). 
 
Capítulo 2. Del acceso mediante sistemas de firma 

electrónica avanzada. 
 
Artículo  11.  Registro  Electrónico  de  la  Universidad 
Politécnica de Valencia. 
 
El Registro Electrónico de  la Universidad Politécnica 
de  Valencia  será  regulado  por  su  normativa 
específica. 
 
Artículo 12. Sin contenido.12 

 
Artículo 13. Práctica de notificaciones  fehacientes a 
través de medios electrónicos.13 

 
1. Aviso de puesta a disposición: Se enviará un correo 
electrónico  a  la  dirección  de  correo  electrónico 
facilitada por la Universitat a las personas obligadas 
a relacionarse electrónicamente conforme al artículo 
6 de esta Normativa, o a la dirección comunicada por 
las  personas  físicas  que  hayan  elegido  la 
comunicación  por  medios  electrónicos  con  la 
Universitat Politècnica de València y  con  cualquiera 
de  las  fundaciones,  instituciones  u  organismos  de 
ella  dependientes.  En  dicho  correo  electrónico,  se 
informará de  la existencia del acto administrativo a 
notificar,  y  contendrá  instrucciones precisas para el 
acceso al contenido del mismo. 
 
2.  Comparecencia:  Las  notificaciones  por  medios 
electrónicos  se  practicarán  preferiblemente 
mediante comparecencia en la Sede Electrónica de la 
Universitat  Politècnica  de  València  y 
complementariamente  a  través  de  la  plataforma 
Notific@ en la el portal Carpeta Ciudadana, accesible 
en  la  siguiente  dirección  web: 
https://sede.administracion.gob.es/carpeta/clave.ht
m.  En  todo  caso,  cada  procedimiento  indicará  los 
mecanismos utilizados.  
 

                                                            
12 Article deixat sense contingut per l'Acord del Consell de Govern de 23 d'abril de 2020. 
    Artículo dejado sin contenido por el Acuerdo del Consejo de Gobierno de 23 de abril de 2020. 
13 Redacció donada pel Acord del Consell de Govern de 23 d’abril de 2020. 
    Redacción dada por el Acurdo del Consejo de Gobierno de 23 de abril de 2020. 
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Als  efectes  previstos  en  aquest  article,  s’entén  per 
compareixença  l’accés per  la persona  interessada o 
el  seu  representant  degudament  identificat  per 
mitjans electrònics al contingut de la notificació.  
   
 
3. La compareixença per mitjans electrònics  s’entén 
practicada en el moment que es té accés al contingut 
del document notificat, que s’acredita mitjançant el 
registre  que  emet  l’aplicació  informàtica  en  què  es 
compareix.  
Quan la compareixença per mitjans electrònics és de 
caràcter obligatori, d’acord amb l’article 6 d’aquesta 
normativa,  o  l’ha  elegida  expressament  la  persona 
interessada,  s’entén  caducada  quan  han 
transcorregut deu dies naturals des de  la posada a 
disposició  la  notificació  sense  que  s’accedisca  al 
contingut,  que  igualment  deixa  registre  d’aquesta 
circumstància.  A  partir  d’aquest  instant  la  persona 
interessada  i/o  el  seu  representant  tenen  accés  al 
contingut del document notificat. 
 
 
4. S’entén complida  l’obligació d’efectes de notificar 
dins del termini màxim de durada dels procediments 
amb  la posada a disposició de  la notificació a  la Seu 
Electrònica de la Universitat Politècnica de València i 
de l’Administració General de l’Estat.14 
 
 

A  los efectos previstos en este artículo,  se entiende 
por  comparecencia,  el  acceso  por  la  persona 
interesada  o  su  representante  debidamente 
identificado por medios electrónicos al contenido de 
la notificación.  
   
3.  La  comparecencia  por  medios  electrónicos  se 
entenderá como practicada en el momento en que se 
tenga acceso al contenido del documento notificado, 
acreditándose  mediante  el  registro  que  emite  la 
aplicación informática en la que se comparece.  
Cuando  la  comparecencia  por  medios  electrónicos 
sea de carácter obligatorio conforme al artículo 6 de 
esta Normativa,  o  haya  sido  expresamente  elegida 
por  la  persona  interesada,  se  entenderá  como 
caducada  cuando  hayan  transcurrido  diez  días 
naturales  desde  la  puesta  a  disposición  de  la 
notificación  sin  que  se  acceda  a  su  contenido, 
dejando  igualmente  registro  de  tal  circunstancia. A 
partir de este  instante  la persona  interesada y/o  su 
representante  tendrán  acceso  al  contenido  del 
documento notificado. 
 
4. Se entenderá cumplida la obligación de efectos de 
notificar dentro del plazo máximo de duración de los 
procedimientos  con  la  puesta  a  disposición  de  la 
notificación en  la Sede Electrónica de  la Universitat 
Politècnica  de  València  y  de  la  Administración 
General del Estado.14 

 

                                                            
14 De conformitat amb  l'Acord del Consell de Govern de 23 d'abril de 2020 aquest article entra en vigor  l'1 de 
setembre de 2020. 
La compareixença determinada en l'apartat 2 en la Seu Electrònica de l'Administració General de l’Estat entra en 
vigor des del moment en què per part de  la Universitat Politècnica de València es puga habilitar  l'accés  a  la 
Carpeta Ciutadana de la Seu Electrònica de l'Administració General de l'Estat. 
L'obligació de notificar fixada en l'apartat 4 en la Seu Electrònica de l'Administració General d'Estat entra en vigor 
des del moment en què per part de  la Universitat Politècnica de València es puga habilitar  l'accés a  la Carpeta 
Ciutadana de la Seu Electrònica de l'Administració General de l'Estat. 
De conformidad con el Acuerdo del Consejo de Gobierno de 23 de abril de 2020 este artículo entra en vigor el 1 
de septiembre de 2020. 
La comparecencia determinada en el apartato 2 en la Sede Electrónica de la Administración General del Estado 
entra en vigor desde el momento en que por parte de la Universitat Politècnica de València se pueda habilitar el 
acceso a la Carpeta Ciudadana de la Sede Electrónica de la Administración General del Estado. 
La obligación de notificar fijada en el apartado 4 en la Sede Electrónica de la Administración General del Estado 
entra en vigor desde el momento en que por parte de la Universitat Politècnica de València se pueda habilitar el 
acceso a la Carpeta Ciudadana de la Sede Electrónica de la Administración General del Estado. 
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Article  14.  Dret  de  consulta  de  l’estat  de  la 
tramitació del procediment.15 
 
1. Les persones que es relacionen amb la Universitat 
Politècnica  de  València  a  través  de  mitjans 
electrònics  tenen  dret  a  consultar  la  informació  de 
l’estat de  la  tramitació del procediment en què  són 
interessades  a  la  Seu  Electrònica  de  la  Universitat 
Politècnica de València, que  funciona com un portal 
d’accés.  
 
2.  S’entén  complida  l’obligació  de  la  Universitat 
Politècnica  de  València  de  facilitar  còpies  dels 
documents  continguts  en  els  procediments 
mitjançant la posada a disposició. 
 
Disposició  transitòria.  Règim  transitori  dels 
procediments.16 
 
1. Respecte a la pràctica de notificacions a través de 
mitjans  electrònics,  no  és  aplicable  l’obligatorietat 
d’aquesta als procediments  iniciats amb anterioritat 
al dia 1 de setembre de 2020, sinó que es regiran per 
la normativa anterior. 
 
2. Mentre  no  estiga  habilitat  l’accés  a  la  Carpeta 
Ciutadana  de  la  Seu  Electrònica  de  l’Administració 
General  de  l’Estat  en  l’àmbit  dels  procediments 
d’aquesta Universitat,  la compareixença  i  l’obligació 
de  notificar  dins  del  termini màxim  de  durada  dels 
procediments  es  realitzaran  únicament  a  la  Seu 
Electrònica de la Universitat Politècnica de València. 
 
 
Disposició Derogatòria. 
 
Queden  derogats  tots  els  acords  anteriors  que 
s’oposen al que estableix aquesta normativa. 
 
Disposició Final. 
 
La present normativa entra en vigor  l’endemà de  la 

Artículo  14.  Derecho  de  consulta  del  estado  de  la 
tramitación del procedimiento.15 

 
1.  Quienes  se  relacionen  con  la  Universitat 
Politècnica  de  València  a  través  de  medios 
electrónicos,  tendrán  derecho  a  consultar  la 
información  del  estado  de  la  tramitación  del  
procedimiento en el que sean personas  interesadas, 
en la Sede Electrónica de la Universitat Politècnica de 
València  que funcionará como un portal de acceso.  
 
2.  Se  entenderá  cumplida  la  obligación  de  la 
Universitat Politècnica de València de facilitar copias 
de los documentos contenidos en los procedimientos 
mediante la puesta a disposición. 
 
Disposición  Transitoria.  Régimen  transitorio  de  los 
procedimientos.16 

 
1. A  los procedimientos  iniciados con anterioridad al 
1  de  septiembre  de  2020  respecto  a  la  práctica  de 
notificaciones a través de medios electrónicos no  les 
será  de  aplicación  la  obligatoriedad  de  la  misma, 
rigiéndose por la normativa anterior. 
 
2. En tanto en cuanto no esté habilitado el acceso a 
la  Carpeta  Ciudadana  de  la  Sede  Electrónica  de  la 
Administración General  del  Estado  en  el  ámbito  de 
los  procedimientos  de  esta  Universitat  la 
comparecencia y la obligación de notificar dentro del 
plazo máximo de duración de  los procedimientos se 
realizarán únicamente en la Sede Electrónica de la de 
la Universitat Politècnica de València. 
 
Disposición Derogatoria 
 
Quedan  derogados  cuantos  acuerdos  anteriores  se 
opongan a lo establecido en esta normativa. 
 
Disposición Final 
 
La  presente  Normativa  entrará  en  vigor  al  día 

                                                            
15 Redacció donada pel Acord del Consell de Govern de 23 d’abril de 2020. 
    Redacción dada por el Acuerdo del Consejo de Gobierno de 23 de abril de 2020.   
16 Redacció donada pel Acord del Consell de Govern de 23 d’abril de 2020. 
    Redacción dada por el Acuerdo del Consejo de Gobierno de 23 de abril de 2020. 
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publicació  en  el  Diari  Oficial  de  la  Comunitat 
Valenciana. 
 

siguiente de  su publicación en el Diari Oficial de  la 
Comunitat Valenciana. 
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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). 
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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, el 28 de febrer de 2019 i el 23 d’abril de 2020 
 
 

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 Medalla XXV 
Anys, el 2006 o  la distinció Esportista d’Honor de  la 

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, el 28 de febrero de 2019 y el 23 de abril de 
2020 
 

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 
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UPV, el 2014. 
 
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. 
 
 

II1 
 

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 
 

III2 
 

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 

Deportista de Honor de la UPV, en 2014. 
 
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.  
 

II1 

 
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 
 

III2 

 
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 

                                                            
1 Text redactat conforme a la modificació aprovada pel Consell de Govern de 4 d’octubre de 2016.       
  Texto redactado conforme a  la modificación aprobada por el Consejo de Gobierno de 4 de octubre de 2016. 
2 Text redactat conforme a la modificació aprovada pel Consell de Govern de 28 de febrer de 2019.       
   Texto redactado conforme a  la modificación aprobada por el Consejo de Gobierno de 28 de febrero de 2019. 
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investigador  amb  vinculació  permanent  que 
accedisca per  edat a  la  jubilació  forçosa  i que haja 
desenvolupat  una  trajectòria  acadèmica  i 
professional d'especial rellevància. 
 
Transcorregut  un  temps  de  vigència  d'aquesta 
modificació, s'ha detectat que el límit temporal, fixat 
en un màxim de  tres cursos acadèmics,  suposa una 
pèrdua  d'oportunitats  per  a  la  Universitat  en  els 
casos en què  la persona a qui  s’ha atorgat aquesta 
distinció  puga  continuar  la  col∙laboració  sobre  la 
base  de  l'activitat  desenvolupada  durant  aquest 
període;  es  considera,  per  tant,  oportú  habilitar  de 
manera  excepcional  la  possibilitat  d'una  pròrroga 
excepcional. 
 
Per  tot  això  i  en  virtut  de  les  atribucions  que  té 
conferides,  el  Consell  de  Govern  de  la  Universitat 
Politècnica  de  València,  a  proposta  de  la  Comissió 
Permanent,  acorda  la  modificació  del  Reglament 
d'honors i distincions en els termes següents 
 
 

IV3 
 

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 

investigador con vinculación permanente que acceda 
por  edad  a  la  jubilación  forzosa  y  que  haya 
desarrollado  una  trayectoria  académica  y 
profesional de especial relevancia. 
 
Transcurrido  un  tiempo  de  vigencia  de  esta 
modificación se ha detectado que el  límite temporal 
fijado  en  un  máximo  de  tres  cursos  académicos 
supone  una  pérdida  de  oportunidades  para  la 
Universitat en los casos en que la persona a la que le 
ha sido otorgada esta distinción pueda continuar con 
la  colaboración  en base a  la actividad desarrollada 
durante  este  periodo,  considerándose,  por  tanto, 
oportuno  habilitar  de  manera  excepcional  la 
posibilidad de una prórroga excepcional. 
 
Por todo ello, en virtud de  las atribuciones que tiene 
conferidas, el Consejo de Gobierno de  la Universitat 
Politècnica de València, a propuesta de  la Comisión 
Permanente,  acuerda  la  modificación  del 
Reglamento  de  Honores  y  Distinciones  en  los 
siguientes términos 
 

IV3 

 
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 

                                                            
3 Text redactat conforme a la modificació aprovada pel Consell de Govern de 23 d’abril de 2020.       
   Texto redactado conforme a  la modificación aprobada por el Consejo de Gobierno de 23 de abril de 2020. 
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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 
Comissió  Permanent  aprova  la  següent modificació 
del  Reglament  d’honors  i  distincions  en  els  termes 
següents 
 

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. 
 
 

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 
la  Comisión  Permanente  aprueba  la  siguiente 
modificación  del  Reglamento  de  Honores  y 
Distinciones en los siguientes términos 
 

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. 
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Article 3. Concessió, lliurament i drets. 
 
1. L’acord de concessió dels honors i distincions de la 
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 
següent: 
  
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‐ 

Artículo 3. Concesión, entrega y derechos. 
 
1.  El  acuerdo  de  concesión  de  los  honores  y 
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 
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ferit en l’article 5.1. 
e)  Qualsevol  altra  documentació  que  servisca  de 
fonament a la proposta. 
 
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 

adhesión referido en el artículo 5.1. 
e)  Cualquier  otra  documentación  que  sirva  de 
fundamento a la propuesta. 
 
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 
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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  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 

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 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 
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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 
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 

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 
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 
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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. 
  
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 

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. 
 
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 



BOUPV 
Butlletí Oficial de la Universitat Politècnica de València

 

 
 
 

Núm.  133     30/04/2020  53

 

 

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

 

concedir  la  Medalla  XXV  Anys  de  la  Universitat 
Politècnica  de  València,  la  qual,  una  vegada 
acordada, es notifica a la persona interessada. 
  
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.

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. 
 
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 
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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 

distinguida. 
 
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 
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que concorren en la persona o institució proposada. 
 
 
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. 
  

circunstancias  que  concurren  en  la  persona  o 
institución propuesta. 
 
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.4 La distinció Professor AD HONOREM de 
la Universitat Politècnica de València 
  
Article 20 bis. Requisits. 
  
5La  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, accedisca o haja accedit a la jubilació per 
edat i compleix els requisits 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. 
 
1.6  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. 

Capítulo  Séptimo.4  La  distinción  Profesor  AD 
HONOREM de la Universitat Politècnica de València 
 
Artículo 20 bis. Requisitos.   
 
5La  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: 
 
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.   
 
1.6  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. 

                                                            
4 Capítol introduït d'acord amb la modificació aprovada pel Consell de Govern de 4 d'octubre de 2016. 
  Capítulo introducido conforme a la modificación aprobada por el Consejo de Gobierno de 4 de octubre de 2016. 
5 Paràgraf redactat conforme a la modificació aprovada pel Consell de Govern de 23 d’abril de 2020.       
  Párrafo redactado conforme a  la modificación aprobada por el Consejo de Gobierno de 23 de abril de 2020. 
6 Text redactat conforme a la modificació aprovada pel Consell de Govern de 23 d’abril de 2020.       
  Texto redactado conforme a  la modificación aprobada por el Consejo de Gobierno de 23 de abril de 2020. 
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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 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. 
 
 
2.7 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 

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 
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. 
 
2.7 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 

                                                            
7 Text redactat conforme a la modificació aprovada pel Consell de Govern de 28 de febrer de 2019.       
   Texto redactado conforme a  la modificación aprobada por el Consejo de Gobierno de 28 de febrero de 2019. 
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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. 
 
2 bis.8 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  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. 
 
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. 
 
 
 
 

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. 
 
2 bis.8 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. 
 
 
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. 
 
 
 
 

                                                            
8 Punt introduït conforme a la modificació aprovada pel Consell de Govern de 28 de febrer de 2019. 
  Punto introducido conforme a la modificación aprobada por el Consejo de Gobierno de 28 de febrero de 2019. 
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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 
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 

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 
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 
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persones interessades. 
  
DISPOSICIONS ADDICIONALS 
 
Disposició addicional primera. 
  
Es  faculta  la  Secretaria  General  per  a  interpretar  i 
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. 
  
 
 

asientos a instancia de las personas interesadas. 
 
DISPOSICIONES ADICIONALES 
 
Disposición adicional primera. 
 
Se  faculta a  la Secretaría General para  interpretar y 
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. 
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DISPOSICIÓ FINAL 
 
Aquest  reglament  entra  en  vigor  l’endemà  de 
l’aprovació  pel  Consell  de Govern  de  la Universitat 
Politècnica de València. 
 
 
 

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. 
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DELEGACIÓ  EN  LA  JUNTA  ELECTORAL  PER  A  LA 
MODIFICACIÓ  DEL  CALENDARI  DEL  PROCÉS 
ELECTORAL  PER  A  l'ELECCIÓ  DE  LA  DEFENSORIA 
UNIVERSITÀRIA 
 
Aprovada  pel  Consell  de  Govern  de  23  d'abril  de 
2020 
 
El  Consell  de Govern  en  sessió  celebrada  el  27  de 
febrer de 2020, en ús de  la delegació efectuada pel 
Claustre Universitari el 5 de desembre de 2019,  va 
acordar la convocatòria i el calendari de les eleccions 
a  la  Defensoria  Universitària,  sent  publicada  en  el 
Butlletí  Oficial  de  la  Universitat  Politècnica  de 
València número 131. 
 
El Reial decret 463/2020, de 14 de març, pel qual es 
declara  l'estat d'alarma per a  la gestió de  la situació 
de crisi sanitària ocasionada pel COVID‐19, modificat 
pel Reial decret 465/2020, de 17 de març, en la seua 
disposició  addicional  tercera  acorda  una  suspensió 
dels  terminis administratius des del dia 14 de març 
de  2020,  sent  plenament  aplicable  al  procés 
electoral de  la Defensoria Universitària  convocat  el 
27 de febrer de 2020. 
 
 
Per això, cal, amb la finalitat que aquestes eleccions 
es reprenguen al més prompte possible una vegada 
haja  conclòs  l'estat  d'alarma,  delegar  en  la  Junta 
Electoral  l'aprovació d'un nou calendari electoral en 
el  qual  no  siga  necessari  reiterar  la  presentació  de 
les  candidatures  que  ja  ho  hagueren  fet  dins  del 
termini  i en  la  forma escaient conforme a  l'anterior 
calendari electoral. 
 
Per  tot això, el Consell de Govern, a proposta de  la 
Comissió  Permanent,  sentida  la  Junta  Electoral, 
aprova  el  següent  acord,  en  ús  de  la  delegació 
aprovada  pel  Claustre  Universitari  del  dia  5  de 
desembre de 2019: 
 
Primer.‐  Delegar  en  la  Junta  Electoral  l'aprovació 
d'un  nou  calendari  electoral  dins  del  termini  d'un 
mes  des  de  la  conclusió  de  l'estat  d'alarma  i  en  el 
qual  el  procés  concloga  amb  anterioritat  a  la 
finalització de l'any 2020, havent d'incloure's el vot i 

DELEGACIÓN  EN  LA  JUNTA  ELECTORAL  PARA  LA 
MODIFICACIÓN  DEL  CALENDARIO  DEL  PROCESO 
ELECTORAL PARA LA ELECCIÓN DE LA DEFENSORÍA 
UNIVERSITARIA 
   
Aprobada por el Consejo de Gobierno de 23 de abril 
de 2020 
 
El Consejo de Gobierno en sesión celebrada el 27 de 
febrero de 2020, en uso de  la delegación efectuada 
por  el  Claustro  Universitario  el  5  de  diciembre  de 
2019, acordó  la  convocatoria  y el  calendario de  las 
elecciones  a  la  Defensoría  Universitaria,  siendo 
publicada  en  el  Butlletí  Oficial  de  la  Universitat 
Politècnica de València número 131. 
 
El  Real Decreto  463/2020,  de  14  de marzo,  por  el 
que se declara el estado de alarma para la gestión de 
la  situación  de  crisis  sanitaria  ocasionada  por  el 
COVID‐19, modificado por el Real Decreto 465/2020, 
de 17 de marzo, en su disposición adicional  tercera 
acuerda  una  suspensión  de  los  plazos 
administrativos desde  el día 14 de marzo de 2020, 
siendo plenamente aplicable al proceso electoral de 
la  Defensoría  Universitaria  convocado  el  27  de 
febrero de 2020. 
 
Por  ello,  es  preciso,  con  el  fin  de  que  estas 
elecciones  se  reanuden  lo  antes  posible  una  vez 
haya  concluido  el  estado  de  alarma,  delegar  en  la 
Junta Electoral la aprobación de un nuevo calendario 
electoral  en  el  que  no  sea  necesario  reiterar  la 
presentación de las candidaturas que ya lo hubieran 
hecho  en  tiempo  y  forma  conforme  al  anterior 
calendario electoral. 
 
Por  todo ello, el Consejo de Gobierno, a propuesta 
de  la Comisión Permanente, oída  la  Junta Electoral, 
aprueba  el  siguiente  acuerdo,  en  uso  de  la 
delegación  aprobada  por  el  Claustro  Universitario 
del día 5 de diciembre de 2019: 
 
Primero.‐ Delegar en la Junta Electoral la aprobación 
de un nuevo calendario electoral dentro del plazo de 
un mes desde  la conclusión del estado de alarma y 
en el que el proceso concluya con anterioridad a  la 
finalización del año 2020, debiendo  incluirse el voto 
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escrutini electrònic en les dues voltes. 
 
Segon.‐  No  serà  precisa  la  reiteració  de  la 
presentació  d'aquelles  candidatures  que  hagueren 
sigut  presentades  dins  del  termini  i  en  la  forma 
escaient  dins  del  període  establit  en  el  calendari 
aprovat  pel  Consell  de Govern  de  27  de  febrer  de 
2020. 
 
 

y escrutinio electrónico en las dos vueltas. 
 
Segundo.‐  No  será  precisa  la  reiteración  de  la 
presentación de aquellas candidaturas que hubiesen 
sido  presentadas  en  tiempo  y  forma  dentro  del 
periodo establecido en el calendario aprobado por el 
Consejo de Gobierno de 27 de febrero de 2020. 
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ADEQUACIÓ  DELS  MEMBRES  DE  LA  JUNTA 
ELECTORAL 
 
Aprovada  pel  Consell  de  Govern  de  23  d'abril  de 
2020 
 
Trobant‐se vacant el  lloc de Vocal en  representació 
de  l'alumnat en  la Junta Electoral  i vista  la proposta 
de  la  Delegació  d'Alumnes,  s'aprova  la  següent 
actualització: 
 
 

ADECUACIÓN  DE  LOS  MIEMBROS  DE  LA  JUNTA 
ELECTORAL 
 
Aprobada por el Consejo de Gobierno de 23 de abril 
de 2020 
 
Encontrándose  vacante  el  puesto  de  Vocal  en 
representación del alumnado en  la Junta Electoral y 
vista  la propuesta de  la Delegación de Alumnos,  se 
aprueba la siguiente actualización: 
 

 
Electoral 

 

Membre actual / Miembro actual  Nou membre / Nuevo miembro 

Titular: 
Sr. Eduardo Pedrosa Gil 
 
Suplent / Suplente: 
Sr. Víctor Montolío Ferrer 

Titular: 
Sr. Ferrán García Lleó 
 
Suplent / Suplente: 
Sra. Marta Guallar Lamiel 
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MODIFICACIÓ DELS LÍMITS D'ADMISSIÓ EN ESTUDIS 
OFICIALS DE MÀSTER PER AL CURS 2020/2021 
 
Aprovada  pel  Consell  de  Govern  de  23  d’abril  de 
2020 
 
El  Consell  de  Govern  de  27  de  febrer  de  2020  va 
aprovar  els  límits  d'admissió  en  estudis  de  grau  i 
màster per al curs 2020/2021. 
 
En  aquest  acord  es  va  ratificar  la  proposta  de  la 
Comissió  Acadèmica  de  la UPV  amb  el  nombre  de 
places a oferir en estudis oficials. 
 
En relació amb estudis de màsters universitaris, des 
de les Direcció Acadèmica del titule a baix ressenyat 
s'ha  sol∙licitat  la  modificació  d'aquests  límits 
d'admissió, modificant  la  seua oferta  al nombre de 
places que a continuació s'assenyala: 

MODIFICACIÓN DE  LOS  LÍMITES DE  ADMISIÓN  EN 
ESTUDIOS OFICIALES DE MÁSTER 2020/2021 
 
Aprobada por el Consejo de Gobierno de 23 de abril 
de 2020 
 
El  Consejo  de Gobierno  de  27  de  febrero  de  2020 
aprobó los límites de admisión en estudios de grado 
y máster para el curso 2020/2021. 
   
En  dicho  acuerdo  se  ratificó  la  propuesta  de  la 
Comisión  Académica  de  la  UPV  con  el  número  de 
plazas a ofertar en estudios oficiales. 
 
En relación con estudios de másteres universitarios, 
desde  las  Dirección  Académica  del  titulo  abajo 
reseñado  se ha  solicitado  la modificación de dichos 
límites  de  admisión,  modificando  su  oferta  al 
número de plazas que a continuación se señala: 
 
 

 
Titulació     
Titulación 

Oferta aprovada 
Oferta aprobada 

Nova oferta
Nueva oferta 

Màster Universitari en Motors de Combustió Interna Alternatius
Máster Universitario en Motores de Combustión Interna Alternativos 

20  15

 
Addicionalment es proposa l'aprovació de l'oferta de 
places per als dobles títols de nova implantació en el 
curs 2020/2021: 
 

Adicionalmente  se  propone  la  aprobación  de  la 
oferta de plazas para los dobles títulos de nueva 
implantación en el curso 2020/2021: 
 
 

 
 

Titulació     
Titulación 

Oferta places
Oferta plazas 

Màster Universitari en Enginyeria Agronòmica + Màster Universitari en Biotecnologia 
Molecular i Cel∙lular de Plantes  
Máster Universitario en Ingeniería Agronómica + Máster Universitario en Biotecnología 
Molecular y Celular de Plantas 

5 

Màster Universitari en Enginyeria Agronòmica + Màster Universitari en Enologia
Máster Universitario en Ingeniería Agronómica + Máster Universitario en Enología 

15 

Doble Grau en Ciència i Tecnologia d'Aliments + Grau en Administració i Direcció d'Empreses 
Doble Grado en Ciencia y Tecnología de Alimentos + Grado en Administración y Dirección de 
Empresas 

20 

 
 

En  conseqüència,  es  proposa  la  modificació  dels  En consecuencia, se propone  la modificación de  los 
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límits  d'admissió  del  curs  2020/2021  en  estudis  de 
màsters universitaris, en els termes assenyalats. 

En document annex  s'acompanya el  text  consolidat 
dels límits d'admissió en estudis de grau i màster per 
al curs 2020/2020 
 

límites de admisión del curso 2020/2021 en estudios 
de  másteres  universitarios,  en  los  términos 
señalados. 
 
En  documento  anexo  se  acompaña  el  texto 
consolidado de  los  límites de  admisión en  estudios 
de grado y máster para el curso 2020/2021. 
 
 

 
Oferta de places en centres propis de la Universitat Politècnica de València 
Oferta de plazas en centros propios de la Universitat Politècnica de València 

 

ERT 
ERT 

Grau en 
Grado en 

Preinscripció 
Preinscripción 

Curs 
específic 
adaptació 
Curso 

Específico 
adaptación 

Continuació estudis
Continuación estudios 

EPSA 
EPSA 

Administració i Direcció d’Empreses
Administración y Dirección de 
Empresas 

75  10 

FADE 
FADE 

Administració i Direcció d’Empreses
Administración y Dirección de 
Empresas 

135  5 

ETSEE 
ETSIE 

Arquitectura Tècnica 
Arquitectura Técnica 

125  5  5 

FBA 
FBA 

Belles Arts 
Bellas Artes 

340  20 

ETSEAMN 
ETSIAMN 

Biotecnologia 
Biotecnología 

115  2 

ETSEAMN 
ETSIAMN 

Ciència i Tecnologia dels Aliments
Ciencia y Tecnología de los 
Alimentos 

80  15 

EPSG  
EPSG 

Ciències Ambientals 
Ciencias Ambientales 

50  10 

ETSINF 
ETSINF 

Ciència de Dades 
Ciencia de Datos 

75  3 

EPSG  
EPSG 

Comunicació Audiovisual
Comunicación Audiovisual 

80  3 

FBA 
FBA 

Conservació i Restauració de Béns 
Culturals 
Conservación y Restauración de 
Bienes Culturales 

110  10 

ETSA 
ETSA 

Disseny Arquitectònic d'Interiors
(*) 
Diseño Arquitectónico de Interiores 
(*) 

75   
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FBA 
FBA 

Disseny i Tecnologies Creatives 
Diseño y Tecnologías Creativas 

100  8 

ETSA 
ETSA 

Fonaments de l’Arquitectura
Fundamentos de la Arquitectura 

225  30 

FADE 
FADE 

Gestió i Administració Pública
Gestión y Administración Pública 

80  30  5 

ETSED 
ETSID 

Enginyeria  Aeroespacial 
Ingeniería Aeroespacial 

120  5  3 

ETSEAMN 
ETSIAMN 

Enginyeria Agroalimentària i del 
Medi Rural 
Ingeniería Agroalimentaria y del 
Medio Rural 

125  54  15 

ETSEI 
ETSII 

Enginyeria Biomèdica 
Ingeniería  Biomédica 

75  5 

ETSECCP ETSICCP  Enginyeria  Civil  
Ingeniería Civil 

75  5 

ETSEI 
ETSII 

Enginyeria de l’Energia 
Ingeniería de la Energía 

75  6 

ETSECCP ETSICCP  Enginyeria d’Obres Públiques 
Ingeniería de Obras Públicas 

75  5 

ETSEI 
ETSII 

Enginyeria  d’Organització  
Industrial 
Ingeniería de Organización 
Industrial 

80  7 

EPSG 
EPSG 

Enginyeria de Sistemes de 
Telecomunicació, So i Imatge 
Ingeniería de Sistemas de 
Telecomunicación, Sonido e Imagen 

50  40  10 

ETSET 
ETSIT 

Enginyeria de Tecnologies i Serveis 
de Telecomunicació 
Ingeniería de Tecnologías y 
Servicios de Telecomunicación 

165  10 

EPSA 
EPSA 

Enginyeria Elèctrica 
Ingeniería Eléctrica 

50  15  10 

ETSED 
ETSID 

Enginyeria Elèctrica  
Ingeniería Eléctrica 

75  25  10 

ETSED 
ETSID 

Enginyeria Electrònica Industrial i 
Automàtica  
Ingeniería Electrónica Industrial y 
Automática 

150  25  10 

EPSA 
EPSA 

Enginyeria  en  Disseny  Industrial  i
 Desenvolupament  de Productes  
Ingeniería  en  Diseño  Industrial  y 
Desarrollo de Productos 

90  15  10 

ETSED 
ETSID 

Enginyeria  en  Disseny  Industrial  i
Desenvolupament  de Productes  
Ingeniería en Diseño Industrial y 
Desarrollo de Productos 

140  25  10 

ETSEGCT ETSIGCT  Enginyeria en Geomàtica i 
Topografia  

75  15  5 
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Ingeniería en Geomática y 
Topografía 

ETSEI 
ETSII 

Enginyeria en Tecnologies 
Industrials  
Ingeniería en Tecnologías 
Industriales 

275 10 

ETSEAMN 
ETSIAMN 

Enginyeria Forestal i del Medi 
Natural 
Ingeniería Forestal y del Medio 
Natural 

75  34  15 

EPSA 
EPSA 

Enginyeria Informàtica 
Ingeniería Informática 

65 20 10 

ETSE INFOR. 
ETSI INFOR. 

Enginyeria Informàtica 
Ingeniería Informática 

375  30  15 

EPSA 
EPSA 

Enginyeria  Mecànica 
Ingeniería Mecánica 

110 15 15 

ETSED 
ETSID 

Enginyeria  Mecànica 
Ingeniería Mecánica 

150 25 13 

EPSA 
EPSA 

Enginyeria Química 
Ingeniería Química 

50 15 20 

ETSEI 
ETSII 

Enginyeria Química 
Ingeniería Química 

80    6 

EPSG 
EPSG 

Tecnologies Interactives 
Tecnologías Interactivas 

50 3 

ETSET  
ETSIT 

Tecnologia Digital i Multimèdia 
Tecnología Digital y Multimedia 

75  

EPSG  
EPSG 

Turisme
Turismo 

65  10  10 

    4440 403 369 

 

ERT 
ERT 

Dobles titulacions de grau en
Dobles titulaciones de grado en 

Oferta
Oferta 

Continuació estudis
Continuación estudios 

FADE + ETSET 
FADE + ETSIT 

ADE + Eng. de Tecnologies i Serveis de 
Telecomunicació 
ADE + Ing. de Tecnologías y Servicios de 
Telecomunicación 

40   

EPSA 
EPSA 

ADE + Enginyeria Informàtica
ADE + Ingeniería Informática 

15   

FADE + ETSE INFOR. 
FADE + ETSI INFOR. 

ADE + Enginyeria Informàtica
ADE + Ingeniería Informática 

45   

EPSG + EPSA 
EPSG + EPSA 

ADE + Turisme (itinerari EPSG)
ADE + Turismo (itinerario EPSG) 

15  3 

EPSA + EPSG 
EPSA + EPSG 

ADE + Turisme (itinerari EPSA)
ADE + Turismo (itinerario EPSA) 

15  3 

EPSG 
EPSG 

 

Eng. de Sistemes de Telecomunicació, 
So i Imatge + Comunicació Audiovisual 
Ing. de Sistemas de Telecomunicación, 
Sonido e Imagen + Comunicación 
Audiovisual 

15   
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ETSEAMN + EPSG 
ETSIAMN + EPSG 

Enginyeria Forestal i del Medi natural + 
Ciències Ambientals (Itinerari 
ETSIAMN) 
Ingeniería Forestal y del Medio Natural 
+ Ciencias Ambientales (Itinerario 
ETSIAMN) 

15   

EPSG + ETSEAMN 
EPSG + ETSIAMN 

Enginyeria Forestal i del Medi natural + 
Ciències Ambientals (Itinerari 
ETSEAMN) 
Ingeniería Forestal y del Medio Natural 
+ Ciencias Ambientales (Itinerario 
EPSG) 

15   

ETSET 
ETSIT 

Enginyeria de Tecnologies i Serveis
de Telecomunicació + Grau en 
Matemàtiques (*) 
Ingeniería de Tecnologías y Servicios de 
Telecomunicación + Grado en 
Matemáticas (*) 

15   

ETSECCP + ETSET 
ETSICCP + ETSIT 

Enginyeria Civil + Grau en 
Matemàtiques (*) 
Ingeniería Civil + Grado en 
Matemáticas (*) 

15   

ETSEAMN 
ETSIAMN 

Enginyeria Agroalimentària i del Medi 
Natural + Biotecnologia 
Ingeniería Agroalimentaria y del Medio 
Natural + Biotecnología 

15   

  240  6 

 
 
Oferta de places en centres privats adscrits 
Oferta de plazas en centros privados adscritos 
 

ERT 
ERT 

Grau en
Grado en 

Preinscripció 
Preinscripción 

Curs específic 
adaptació 

Curso Específico 
adaptación 

Centre Florida 
Universitària 
Centro Florida 
Universitaria 

Enginyeria Electrònica Industrial i 
Automàtica 
Ingeniería Electrónica Industrial y 
Automática 

70  40 

Centre Florida 
Universitària 
Centro Florida 
Universitaria 

Enginyeria Mecànica
Ingeniería Mecánica 

70  40 

Centre Universitari EDEM 
Centro Universitario EDEM 

Enginyeria i Gestió Empresarial
Ingeniería y Gestión Empresarial 

80   

Centre Florida 
Universitària 
Centro Florida 
Universitaria 

Disseny i Desenvolupament de 
Videojocs i 
Experiències Interactives 
Diseño y Desarrollo de Videojuegos y 

50   
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Experiencias Interactivas

  270  80 

(*) Pendent de verificació / Pendiente de verificación 
 
 

Oferta de places en centres propis de la Universitat Politècnica de València 
Oferta de plazas en centros propios de la Universitat Politècnica de València 

 
L'oferta  efectiva  de  places  de  nou  ingrés  estarà 
condicionada al compliment de l'indicat en el “Acord 
de  la  Comissió  Econòmica  i  de  RR.HH.  pel  qual 
s'estableix  el  sistema  i  criteris  d'assignació  dels 
recursos docents de professorat per a  l'organització 
acadèmica  dels Màsters Universitaris  impartits  per 
la  UPV”,  aprovat  en  Consell  de  Govern  de  17  de 
desembre de 2015. 

La  oferta  efectiva  de  plazas  de  nuevo  ingreso 
estará condicionada al cumplimiento de lo indicado 
en  el  “Acuerdo  de  la  Comisión  Económica  y  de 
RR.HH.  por  el  que  se  establece  el  sistema  y 
criterios de asignación de los recursos docentes de 
profesorado para la organización académica de los 
Másteres  Universitarios  impartidos  por  la  UPV”, 
aprobado  en  Consejo  de  Gobierno  de  17  de 
diciembre de 2015. 
 

 

ERT 
ERT 

Màster Universitari en
Máster Universitario en 

Oferta
Oferta 

Dep. Ciència Animal 
Dpto. Ciencia Animal 

Aqüicultura
Acuicultura 

20 

ETS Arquitectura 
E.T.S. Arquitectura 

Arquitectura
Arquitectura 

270

ETS Arquitectura 
E.T.S. Arquitectura 

Arquitectura Avançada, Paisatge, Urbanisme i 
Disseny 
Arquitectura Avanzada, Paisaje, Urbanismo y Diseño 

50 

ETS Arquitectura 
E.T.S. Arquitectura 

Arquitectura del Paisatge
Arquitectura del Paisaje 

60 

Dep.Escultura 
Dpto. Escultura 

Arts Visuals i Multimèdia
Artes Visuales y Multimedia 

20 

Dep. Enginyeria de Sistemes i 
Automàtica 
Dpto. Ingeniería de Sistemas y 
Automática 

Automàtica i Informàtica Industrial
Automática e Informática Industrial 

26 

Dep. Biotecnologia 
Dpto. Biotecnología 

Biotecnologia  Biomèdica
Biotecnología  Biomédica 

26 

Institut Biologia Molecular i Cel∙lular 
de Plantes 
Instituto Biología Molecular y Celular 
de Plantas 

Biotecnologia Molecular i Cel∙lular de Plantes
Biotecnología Molecular y Celular de Plantas 

24 

Institut d’Aliments per al 
Desenvolupament 
Instituto de Alimentos para el 
Desarrollo 

Ciència i Enginyeria dels Aliments
Ciencia e Ingeniería de los Alimentos 

33 

E.T.S.E. Informàtica 
E.T.S.I. Informática 

Ciberseguretat i Ciber intel∙ligència (*)
Ciberseguridad y Ciberinteligencia (*) 

30 
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Dep. Sistemes Informàtics i 
Computació 
Dpto. Sistemas Informáticos y 
Computación 

Computació Paral∙lela i Distribuïda
Computación Paralela y Distribuida 

20 

ETS Arquitectura 
E.T.S. Arquitectura 

Conservació del Patrimoni Arquitectònic
Conservación del Patrimonio Arquitectónico 

50 

E.P.S. Gandia 
E.P.S. Gandía 

Comunicació Transmèdia (*)
Comunicación Transmedia (*) 

30 

Dep. Conservació i Restauració de 
Béns Culturals 
Dpto. Conservación y Restauración 
de Bienes Culturales 

Conservació i Restauració de Béns Culturals
Conservación y Restauración de Bienes Culturales 

35 

ETSE Industrials 
E.T.S.I.Industriales 

Construccions i Instal∙lacions Industrials
Construcciones e Instalaciones Industriales 

25 

Dep. Projectes d’Enginyeria 
Dpto. Proyectos de Ingeniería 

Cooperació al Desenvolupament
Cooperación al Desarrollo 

25 

Dep. Projectes d’Enginyeria  
Dpto. Proyectos de Ingeniería 

Estudis de la Ciència, la Tecnologia i la Innovació
Estudios de la Ciencia, la Tecnología y la Innovación 

25 

EPS Alcoi 
E.P.S. Alcoy 

Direcció d’Empreses (MBA)
Dirección de Empresas (MBA) 

25 

FADE 
FADE 

Direcció Financera i Fiscal
Dirección Financiera y Fiscal 

25 

ETSE Industrials 
E.T.S.I. Industriales 

Direcció i Gestió de Projectes
Dirección y Gestión de Proyectos 

30 

ETSE del Disseny 
E.T.S.I. del Diseño 

Disseny i Fabricació Integrada Assistits per 
Computador 
Diseño y Fabricación Integrada Asistidos por 
Computador 

25 

ETSEd’Edificació 
E.T.S.I. de Edificación 

Edificació
Edificación 

60 

Dep. Economia i Ciències Socials 
Dpto. Economía y Ciencias Sociales 

Economia Agroalimentària i del Medi Ambient
Economía Agroalimentaria y del Medio Ambiente 

25 

Dep. Projectes d'Enginyeria. 
Dpto. Proyectos de Ingeniería 

Estudis de la Ciència, la Tecnologia i la Innovació
Estudios de la Ciencia, la Tecnología y la Innovación 

25 

ETSE Agronòmica i del Medi Natural 
E.T.S.I. Agronómica y del Medio 
Natural 

Enologia
Enología 

25 

COMAV 
COMAV 

Màster Universitari Erasmus Mundus en Millora 
Genètica Vegetal 
Máster Universitario Erasmus Mundus en Mejora 
Genética Vegetal  
Erasmus Mundus Master degree in Plant Breeding‐
emPLANT 

11 

EPS Gandia 
E.P.S. Gandía 

Avaluació i Seguiment Ambiental d'Ecosistemes 
Marins i Costaners  
Evaluación y Seguimiento Ambiental de Ecosistemas 
Marinos y Costeros 

15 

FADE 
FADE 

Gestió Administrativa 
Gestión Administrativa 

25 

Dep. Comunicació Audiovisual,  Gestió Cultural 20 
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Documentació i Història de l'Art 
Dpto. Comunicación Audiovisual, 
Documentación e Historia del Arte 

Gestión Cultural

FADE 
FADE 

Gestió d'Empreses, Productes i Serveis  
Gestión de Empresas, Productos y Servicios

25 

E.T.S.E. Informàtica 
E.T.S.I. Informática 

Gestió de la Informació  
Gestión de la Información

30 

Institut d'Aliments per al 
Desenvolupament  
Instituto de Alimentos para el 
Desarrollo 

Gestió de la Seguretat i Qualitat Alimentàri 
Gestión de la Seguridad y Calidad Alimentaria 

 

40 

E.P.S. Gandia 
E.P.S. Gandía 

Enginyeria Acústica  
Ingeniería Acústica

15 

E.P.S. Gandia 
E.P.S. Gandía 

Màster Universitari Erasmus Mundus en Ondas, 
Acústica, Vibracions, Enginyeria i So 
Máster Universitario Erasmus Mundus en Ondas, 
Acústica, Vibraciones, Ingeniería y Sonido  
Joint Master Degree Waves, Acoustics, Vibrations, 
Engineering and Sound

15 

ETSE del Disseny 
E.T.S.I. del Diseño 

Enginyeria Aeronàutica  
IngenieríaAeronáutica

100 

ETSE Agronòmica i del Medi Natural 
E.T.S.I. Agronómica y del Medio 
Natural 

Enginyeria Agronòmica 
Ingeniería Agronómica 

 

100

 

ETSE Camins, Canals i Ports 
E.T.S.I. Caminos, Canales y  Puertos 

Enginyeria Ambiental 
Ingeniería Ambiental 

 

30 

 

ETSE Industrials 
E.T.S.I. Industriales 

Enginyeria Avançada de Producció, Logística i 
Cadena de Subministrament  
Ingeniería Avanzada de Producción, Logística y 
Cadena de  Suministro 

30 

 

ETSE Industrials 
E.T.S.I. Industriales 

Enginyeria Biomèdica  
Ingeniería Biomédica 

60 

ETSE Agronòmica i del Medi Natural 
E.T.S.I. Agronómica y del Medio 
Natural 

Enginyeria Bioambiental i del Paisatge (*) 
Ingeniería Bioambiental y del Paisaje (*) 

25 

Dep. Estadística i Investigac. 
Operativa Aplicades i Qualitat  
Dpto. Estadística e Investigac. 
Operativa Aplicadas y Calidad 

Enginyeria d'Anàlisi de Dades, Millora de Processos 
i Presa de decisions 
Ingeniería de Análisis de Datos, Mejora de Procesos y 
Toma de Decisiones

25 
 

ETSE Camins, Canals i Ports 
E.T.S.I. Caminos, Canales y  Puertos 

Enginyeria de Camins Canales i Ports 
Ingeniería de Caminos Canales y Puertos 

110

 

Dep. Informàtica de Sistemes i 
Computadors  
Dpto. Informática de Sistemas y 
Computadores 

Enginyeria de Computadors i Xarxes 
Ingeniería de Computadores y Redes 

 

20 

ETSE Agronòmica i del Medi Natural 
E.T.S.I. Agronómica y del Medio 
Natural 

Enginyeria de Montes 
Ingeniería de Montes 

 

50 



BOUPV 
Butlletí Oficial de la Universitat Politècnica de València

 

 
 
 

Núm.  133     30/04/2020  73

 

 

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

 

EPS Alcoi 
E.P.S. Alcoy 

Enginyeria d'Organització i Logística  
Ingeniería de Organización y Logística

25 

Dep. Enginyeria Electrònica 
Dpto. Ingeniería Electrónica 

Enginyeria de Sistemes Electrònics  
Ingeniería de Sistemas Electrónicos

35 

ETSE Telecomunicació 
E.T.S.I. Telecomunicación 

Enginyeria de Telecomunicació 
Ingeniería de Telecomunicación

75 

ETSE del Disseny 
E.T.S.I. del Diseño 

Enginyeria del Disseny 
Ingeniería del Diseño

60 

Dep. Enginyeria de la Construcció i 
Projectes d'Enginyeria Civil  
Dpto. Ingeniería de la Construcción 
y Proyectos de  Ingeniería Civil 

Enginyeria del Formigó 
Ingeniería del Hormigón 

30 

ETSE del Disseny 
E.T.S.I. del Diseño 

Enginyeria del Manteniment  
Ingeniería delMantenimiento

30 

ETSE Geodèsica, Cartogràfica i 
Topogràfica 
E.T.S.I. Geodésica, Cartográfica y 
Topográfica 

Enginyeria Geomàtica i Geoinformació
Ingeniería Geomática y Geoinformación 

 

40 

Dep. Enginyeria Hidràulica i Medi 
Ambient 
Dpto. Ingeniería Hidráulica y Medio 
Ambiente 

Enginyeria Hidràulica i Medi Ambient 
Ingeniería Hidráulica y Medioambiente 

 

50 

ETSE Industrials 
E.T.S.I. Industriales 

Enginyeria Industrial 
Ingeniería Industrial

300 

ETSE Informàtica 
E.T.S.I. Informática 

Enginyeria Informàtica 
Ingeniería Informática

30 

Dep. Enginyera Mecànica i de 
Materials 
Dpto. Ingeniería Mecánica y de 
Materiales 

Enginyeria Mecànica
Ingeniería Mecánica 

 

25 

ETSE del Disseny 
E.T.S.I. del Diseño 

Enginyeria Mecatrònica  
IngenieríaMecatrónica

40 

ETSE Industrials 
E.T.S.I. Industriales 

Enginyeria Química 
IngenieríaQuímica

55 

EPS Alcoi 
E.P.S. Alcoy 

Enginyeria Tèxtil 
Ingeniería Textil

15 

Dep. Sistemes Informàtics i 
Computació 
Dpto. Sistemas Informáticos y 
Computación 

Enginyeria i Tecnologia de Sistemes Software
Ingeniería y Tecnología de Sistemas Software 

 

25 

EPS Alcoi 
E.P.S. Alcoy 

Enginyeria, Processament i Caracterització de 
Materials 
Ingeniería, Procesado y Caracterización de 
MaterialesIngeniería, Procesado y Caracterización 
de Materiales

25 

Dep. Sistemes Informàtics i 
Computació 
Dpto. Sistemas Informáticos y 
Computación 

Intel∙ligència Artificial, Reconeixement de Formes i 
Imatge Digital  
Inteligencia Artificial, Reconocimiento de Formas e 
Imagen  Digital 

25 

Dep. Matemàtica Aplicada 
Dpto. Matemática Aplicada 

Investigació Matemàtica  
InvestigaciónMatemática

15 
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E.P.S. Gandia 
E.P.s. Gandía 

Intel∙ligència Turística (*) 
Inteligencia turística (*)

30 

Dep. Lingüística Aplicada 
Dpto. Lingüística Aplicada 

Llengües i Tecnologia  
Lenguas y Tecnología

30 

Dep. de Ciència Animal  
Dpto. de Ciencia Animal 

 

Mejora Genética Animal y Biotecnología de la
Reproducción 
Millora Genètica Animal i Biotecnologia de la 
Reproducció 

20 

Institut Universitari en Conservació i 
Millora de l'Agrodiversitat 
Valenciana (*) 
Instituto Universitario en 
Conservación y Mejora de la 
Agrodiversidad Valenciana (*) 

Millora Genètica Vegetal 
Mejora Genética Vegetal 

20 

Institut Universitari d'Investigació 
CMT‐Motors Tèrmics  
Instituto Universitario de 
Investigación CMT‐Motores 
Térmicos 

Motors de Combustió Interna Alternatius 
Motores de Combustión Interna Alternativos 

15 

ETSE Camins, Canals i Ports 
E.T.S.I. Caminos, Canales y Puertos 

Planificació i Gestió en Enginyeria Civil  
Planificación y Gestión en Ingeniería Civil 

35 

EPS Gandia 
E.P.S. Gandía 

Postproducció digital  
Postproduccióndigital

35 

Dep. Enginyeria de la Construcció i 
Projectes d'Enginyeria Civil 
Dpto. Ingeniería de la Construcción 
y Proyectos de  Ingeniería Civil 

Prevenció de Riscos Laborals 
Prevención de Riesgos Laborales 

40 

Facultat Belles Arts 
Facultad Bellas Artes 

Producció Artística 
ProducciónArtística

90 

Institut Universitari Mixt de 
Tecnologia Química  
Instituto Universitario Mixto  de 
Tecnología Química 

Química Sostenible (*)
Química Sostenible (*) 

 

30 

Dep. Ecosistemes Agroforestals 
Dpto. Ecosistemas Agroforestales 

Sanitat i Producció Vegetal 
Sanidad y Producción Vegetal 

 

25 

Dep. Ecosistemes Agroforestals 
Dpto. Ecosistemas Agroforestales 

Sanitat Vegetal en Agricultura Sostenible 
Sanidad Vegetal en Agricultura Sostenible 
European  Master degree in Plant Health in 
Sustainable Cropping  Systems (Erasmus mundus) 

30 

Dep. Enginyeria Química i Nuclear 
Dpto. Ingeniería Química y Nuclear 

Seguretat Industrial i Medi ambient 
Seguridad Industrial y Medioambiente

15 

E.T.S.E. Camins, Canals i Ports 
E.T.S.I. Caminos, Canales y Puertos 

Sistemes Intel∙ligents de Transport (*) 
Sistemas Inteligentes de Transporte (*)

25 

FADE 
FADE 

Social Media i Comunicació Corporativa (*) 
Social Media y Comunicación Corporativa (*)

25 

ETSE Industrials 
E.T.S.I. Industriales 

Tecnologia Energètica per al Desenvolupament 
Sostenible  
Tecnología Energética para el Desarrollo Sostenible 

40 

Dep. Comunicacions  Tecnologies, Sistemes i Xarxes de Comunicacions  26 
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Dpto. Comunicaciones  Tecnologías, Sistemas y Redes de Comunicaciones 
ETSE Camins, Canals i Ports 
E.T.S.I. Caminos, Canales y Puertos 

Transport, Territori i Urbanisme 
Transporte, Territorio y Urbanismo

35 

    3196

 

ERT 
ERT 

Dobles títols Màster en
Dobles títulos Máster en 

Oferta
Oferta  

ETSE Camins, Canals i Ports + Dep. 
Enginyeria de la Construcció i 
Pojectes d’Enginyeria Civil 
E.T.S.I. Caminos, Canales y  Puertos + 
Dpto. Ingeniería de  la Construcción y 
Proyectos de  Ingeniería Civil 

MUECCP + Enginyeria del Formigó
MUICCP + Ingeniería del Hormigón 

15 

ETSE Camins, Canals i Ports E.T.S.I. 
Caminos, Canales y  Puertos 

MUECCP + Planificació i Gestió de l’Enginyeria Civil 
MUICCP + Planificación y Gestión de la Ingeniería 
Civil 

10 

ETSE Camins, Canals i Ports + Dep. 
Enginyeria Hidràulica i Medi Ambient 
E.T.S.I. Caminos, Canales y  Puertos + 
Depto. Ingeniería Hidráulica y Medio 
Ambiente 

MUECCP + Enginyeria Hidràulica I Medi Ambient
MUICCP + Ingeniería Hidráulica y Medio Ambiente 

4 

ETSE Camins, Canals i Ports E.T.S.I. 
Caminos, Canales y  Puertos 

MUECCP + Transport, Territori i Urbanisme
MUICCP + Transporte, Territorio y Urbanismo 

10 

ETSE Telecomunicació + Dep. 
Enginyeria Electrònica 
E.T.S.I. Telecomunicación + Dpto. 
Ingeniería Electrónica 

MUET + Enginyeria de Sistemes Electrònics
MUIT+ Ingeniería de Sistemas Electrónicos 

 

5 

ETSE Telecomunicació + Dep. 
Comunicacions 
E.T.S.I. Telecomunicación + Dpto. 
Comunicaciones 

MUET + Tecnologies, Sistemes i Xarxes de 
Comunicacions 
MUIT+ Tecnologías, Sistemas y Redes de 
Comunicaciones

10 

ETSE Agronòmica i del Medi Natural + 
Dep. Ecosistemes Agroforestals  
E.T.S.I. Agronómica y del Medio 
Natural + Dpto. Ecosistemas 
Agroforestales 

MEA + Sanitat i Producció Vegetal 
MIA + Sanidad y Producción Vegetal 

10 

E.T.S.E. Agronòmica i del Medi 
Natural + Inst. Univ. d’Enginyeria 
d’Aliments per al Desenvolupament 
(IEAD) 
E.T.S.I. Agronómica y del 
Medio Natural + Inst. Univ. de 
Ingeniería de Alimentos para 
el Desarrollo (IIAD) 

MEA + Ciència i Enginyeria dels Aliments
MUIA + Ciencia e Ingeniería de los Alimentos 

5 

E.T.S.E. Agronòmica i del Medi 
Natural + Inst. Univ. d’Enginyeria 
d’Aliments per al Desenvolupament 
(IEAD) 
E.T.S.I. Agronómica y del 
Medio Natural + Inst. Univ. de 

MUEA + Gestió de la Seguretat i Qualitat 
Alimentària 
MUIA + Gestión de la Seguridad y Calidad 
Alimentaria 

5 
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Ingeniería de Alimentos para 
el Desarrollo (IIAD) 

ETSE Agronòmica i del Medi Natural + 
Dep. Economia i Ciències Socials 
E.T.S.I. Agronómica y del Medio 
Natural + Dpto. Economía y Ciencias 
Sociales 

MEA + Economia Agroalimentària i del Medi 
Ambient 
MIA + Economía Agroalimentaria y del Medio 
Ambiente 

25 

ETSE Agronòmica i del Medi Natural  
E.T.S.I. Agronómica y del Medio 
Natural 

MUEA + Biotecnologia Molecular i Cel∙lular de 
Plantes 
MUIA + Biotecnología Molecular y Celular de 
Plantas 

 

ETSE Agronòmica i del Medi Natural  
E.T.S.I. Agronómica y del Medio 
Natural 

MUEA + Enologia
MUIA + Enología 

 

    99 

 
NOTA: l'oferta de places corresponent als itineraris de 
doble  titulació  de  màster  es  troba  inclosa  dins  de 
l'oferta de places dels respectius títols. 

NOTA:  la  oferta  de  plazas  correspondiente  a  los 
itinerarios  de  doble  titulación  de  màster  se 
encuentra incluida dentro de la oferta de plazas de 
los respectivos títulos. 
 

 
 

Oferta de places en centres privats adscrits 
Oferta de plazas en centros privados adscritos 

ERT 
ERT 

Màster Universitari en
Máster Universitario en 

Oferta
Oferta 

Centre Berklee València 
Centro Berklee Valencia 

Composició Musical per a cinema, televisió i 
videojoc 
Composición Musical para cine, televisión y 
videojuego 
Master scoring for film, televisión and video games 

20

Centre Berklee València 
Centro Berklee Valencia 

Indústria global de la música i l'espectacle
Industria global de la música y el espectáculo 
Global Entertainment and music business 

20

    40

 

(*)Pendent  d'autorització  d'implantació  per  la  Comunitat  Autònoma  /  Pendiente  de  autorización  de 
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MODIFICACIÓ TRANSITÒRIA DEL PAGAMENT DE LA 
TAXA  PER  OCUPACIÓ  TEMPORAL  D'ESPAIS  A  LA 
CIUTAT  POLITÈCNICA  DE  LA  INNOVACIÓ  COM  A 
CONSEQÜÈNCIA  DE  LA  VIGÈNCIA  DE  L'ESTAT 
D'ALARMA 
 
Aprovada  pel  Consell  de  Govern  de  23  d’abril  de 
2020 i pel Consell Social de 29 d’abril de 2020 
   
 
El  Reglament  regulador  de  l'ocupació  temporal 
d'espais  i  instal∙lacions  a  la Ciutat  Politècnica de  la 
Innovació  de  la  Universitat  Politècnica  de  València 
estableix  en  el  seu  article  4,  apartat  1,  per  a  les 
empreses que tinguen concedida la llicència Spin‐off 
UPV,  les  empreses  externes  i  les  associacions 
l'obligació de pagament d'una  taxa per autorització 
d'ocupació temporal d'espais. Es pot, en el cas de les 
entitats sense ànim de  lucre, acordar  l'exempció de 
la  taxa,  atesa  la  relació de  les  seues  finalitats  amb 
l'activitat  investigadora  i  innovadora  que  es 
desenvolupa a  la Universitat  i sempre que  l'activitat 
a desenvolupar no tinga contingut econòmic. 
 
 
D'altra banda, no cal obviar  l'ecosistema STARTUPV, 
en  el  qual  les  Startups  tenen  un  vincle  amb  la 
Universitat Politècnica de València ja que tots o part 
dels  seus  promotors  són  estudiants  o 
egressats/egressades. 
 
El Reial decret 463/2020, de 14 de març, pel qual es 
declara  l'estat d'alarma per a  la gestió de  la situació 
de  crisi  sanitària  ocasionada  per  la  COVID‐19, 
modificat pel Reial decret 465/2020, de 17 de març, 
estableix una limitació en la llibertat de circulació de 
les persones. 
 
Així  mateix,  el  Reial  decret  llei  8/2020,  de  17  de 
març, de mesures urgents extraordinàries per a  fer 
front a  l'impacte econòmic  i  social de  la COVID‐19, 
estableix  unes mesures  excepcionals  de  naturalesa 
laboral que tenen com a objectius prioritaris garantir 
que l'activitat empresarial i les relacions de treball es 
reprenguen  amb  normalitat  després  de  la  situació 
d'excepcionalitat  sanitària,  i  en  el  Reial  decret  llei 
10/2020,  de  29  de  març,  pel  qual  es  regula  un 

MODIFICACIÓN  TRANSITORIA  DEL  PAGO  DE  LA 
TASA POR OCUPACIÓN TEMPORAL DE ESPACIOS EN 
LA  CIUDAD  POLITÉCNICA  DE  LA  INNOVACIÓN 
COMO  CONSECUENCIA  DE  LA  VIGENCIA  DEL 
ESTADO DE ALARMA 
 
Aprobada por el Consejo de Gobierno de 23 de abril 
de  2020  y  por  el  Consejo  Social  de  29  de  abril  de 
2020 
   
El  Reglamento  regulador  de  la  ocupación  temporal 
de espacios e  instalaciones en  la Ciudad Politécnica 
de  la  Innovación  de  la  Universitat  Politècnica  de 
València establece en su artículo 4, aparto 1, para las  
empresas que  tengan  concedida  la  licencia  Spin‐off 
UPV,  las  empresas  externas  y  las  asociaciones  la 
obligación de pago de una  tasa por autorización de 
ocupación  temporal de espacios, pudiéndose, en el 
caso de las entidades sin ánimo de lucro acordarse la 
exención de  la  tasa atendiendo a  la  relación de sus 
fines con la actividad investigadora e innovadora que 
se  desarrolla  en  la  Universitat  y  siempre  que  la 
actividad  a  desarrollar  no  tenga  contenido 
económico. 
 
Por  otro  lado  no  hay  que  obviar  el  ecosistema 
STARTUPV en el que  las  Startups  tienen un  vínculo 
con  la  Universitat  Politècnica  de  València  ya  que 
todos o parte de sus promotores son estudiantes o 
egresados/egresadas. 
 
El  Real Decreto  463/2020,  de  14  de marzo,  por  el 
que se declara el estado de alarma para la gestión de 
la  situación  de  crisis  sanitaria  ocasionada  por  el 
COVID‐19, modificado por el Real Decreto 465/2020, 
de  17  de  marzo,  establece  una  limitación  en  la 
libertad de circulación de las personas. 
 
Asimismo,  el  Real  Decreto‐ley  8/2020,  de  17  de 
marzo,  de  medidas  urgentes  extraordinarias  para 
hacer  frente  al  impacto  económico  y  social  del 
COVID‐19 establece unas medidas excepcionales de 
naturaleza  laboral  que  tienen  como  objetivos 
prioritarios garantizar que  la actividad empresarial y 
las  relaciones  de  trabajo  se  reanuden  con 
normalidad  tras  la  situación  de  excepcionalidad 
sanitaria y en el Real Decreto‐ley 10/2020, de 29 de 
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permís  retribuït  recuperable  per  a  les  persones 
treballadores  per  compte  d'altri  que  no  presten 
serveis  essencials,  amb  la  finalitat  de  reduir  la 
mobilitat  de  la  població  en  el  context  de  la  lluita 
contra  la  COVID‐19,  s'incrementen  les mesures  de 
limitació de la lliure circulació, tenint en compte que 
l'activitat  laboral  i  professional  és  la  causa  que 
explica  la  majoria  dels  desplaçaments  que  es 
produeixen actualment al nostre país. 
 
 
Al  campus  de  Vera  es  troba  situada  la  Ciutat 
Politècnica de  la  Innovació, on es  troben els espais 
cedits a les entitats que han resultat adjudicatàries, i 
per  a  les  quals  la  situació  excepcional  en  què  ens 
trobem  suposa  una  alteració  greu  en  el 
desenvolupament  de  les  seues  activitats  que  fan 
necessària  l'adopció  de  mesures  urgents  i 
excepcionals  amb  les  quals  es  garantisca  la 
continuïtat de  la  transferència de coneixement  i de 
la cooperació en altres àmbits d'interès mutu. 
 
 
Una primera anàlisi sobre  les autoritzacions d'accés 
gestionades  indica  que  els  treballadors  autoritzats 
han  oscil∙lat  en  el  període  d'alarma  entre  el  22% 
(dies  sense  confinament  total)  i  el  3%  (dies  de 
confinament total). 
 
A més ha de considerar‐se que moltes autoritzacions 
no  impliquen  accessos  (es  fan  per  si  és  necessari 
accedir  per  alguna  circumstància  puntual).  En  la 
pràctica els dies de confinament total el percentatge 
d'accés és molt pròxim a 0. 
 
Per tot això, el Consell de Govern i el Consell Social a 
proposta  de  la  Comissió  Econòmica  i  de  Recursos 
Humans aproven l'Acord següent: 
 
Primer.‐  Durant  el  termini  de  vigència  de  l'estat 
d'alarma  que  siga  acordat  pel  Govern  d'Espanya  i 
mentre  duren  les mesures  de  confinament  que  no 
permeten l'accés a la Universitat s'acorda el següent 
sistema  d'exempcions  en  la  taxa  per  ocupació 
temporal  d'espais  a  la  Ciutat  Politècnica  de  la 
Innovació  per  impossibilitat  d'aprofitament  de 
l'espai  públic  per  a  aquelles  entitats  en  què 

marzo,  por  el  que  se  regula  un  permiso  retribuido 
recuperable  para  las  personas  trabajadoras  por 
cuenta  ajena  que  no  presten  servicios  esenciales, 
con el fin de reducir  la movilidad de  la población en 
el  contexto  de  la  lucha  contra  el  COVID‐19  se 
incrementan  las  medidas  de  limitación  de  libre 
circulación  teniendo  en  cuenta  que  la  actividad 
laboral  y  profesional  es  la  causa  que  explica  la 
mayoría  de  los  desplazamientos  que  se  producen 
actualmente en nuestro país. 
 
En  el  Campus  de  Vera  se  encuentra  ubicada  la 
Ciudad  Politécnica  de  la  Innovación  en  donde  se 
encuentran  los espacios cedidos a las entidades que 
han  resultado  adjudicatarias,  y  en  las  que  la 
situación  excepcional  en  que  nos  encontramos 
supone una alteración grave en el desarrollo de sus 
actividades  que  hacen  necesaria  la  adopción  de 
medidas  urgentes  y  excepcionales  en  las  que  se 
garantice  la  continuidad  de  la  transferencia  de 
conocimiento y de  la cooperación en otros ámbitos 
de interés mutuo. 
 
Un primer análisis sobre las autorizaciones de acceso 
gestionadas  indica que  los  trabajadores autorizados 
han oscilado en el periodo de alarma entre el 22% 
(días  sin  confinamiento  total)  y  el  3%  (días  de 
confinamiento total).  
 
Además  debe  considerarse  que  muchas 
autorizaciones no  implican accesos  (se hacen por si 
es  necesario  acceder  por  alguna  circunstancia 
puntual).  En  la  práctica  los  días  de  confinamiento 
total el porcentaje de acceso es muy cercano a 0. 
 
Por  todo ello, el Consejo de Gobierno  y el Consejo 
Social  a  propuesta  de  la  Comisión  Económica  y  de 
Recursos Humanos aprueban el acuerdo siguiente: 
 
Primero.‐ Durante el plazo de vigencia del estado de 
alarma que sea acordado por el Gobierno de España 
y mientras duren  las medidas de confinamiento que 
no permitan el acceso a  la Universitat se acuerda el 
siguiente  sistema  de  exenciones  en  la  tasa  por 
ocupación  temporal  de  espacios  en  la  Ciudad 
Politécnica  de  la  Innovación  por    imposibilidad  de 
aprovechamiento del  espacio público  para  aquellas 
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s'estableix aquesta obligació en l’acord subscrit amb 
la Universitat: 
 
Taxa per ocupació temporal d'espais i instal∙lacions: 
 
 
a) Empreses en règim StartUPV: exempció total. 
 
b) Resta d'empreses i entitats: 
 
b.1)  Que  hagen  obtingut  minoracions  en  l'últim 
semestre  des  de  la  vigència  de  l'estat  d'alarma: 
exempció total. 
 
b.2) Que no hagen obtingut minoracions  en  l'últim 
semestre des de la vigència de l'estat d'alarma: 
 
 
b.2.1) Spin‐off UPV: exempció del 75%. 
 
b.2.2) D’altres: exempció del 50%. 
 
L'aplicació  d'aquest  criteri  és  incompatible  amb 
l'aplicació  de  qualsevol  altra  minoració  o  la 
generació  de  borsa  de  minoracions  durant  la 
vigència  de  l'estat  d'alarma;  no  obstant  això,  les 
quantitats  incorporades  a  la  borsa  que  pogueren 
haver‐se  generat  amb  anterioritat  a  l'aplicació 
d'aquest  criteri  continuaran  mantenint  els 
venciments originals. 
 
Segon.‐ L'exempció i les minoracions en el pagament 
establides  en  el  punt  anterior  requereixen  que 
l'entitat  estiga  al  corrent  del  pagament  de  les 
liquidacions emeses fins a febrer del 2020. 
 
Tercer.‐  L'exempció  de  la  taxa  l’ha  de  determinar 
d'ofici l'Àrea de la Ciutat Politècnica de la Innovació, 
atesa  la  concurrència  dels  requisits  determinats  en 
el  punt  anterior  i  comunicada  a  les  entitats  per 
correu electrònic a  l'adreça que han establit  com a 
contacte amb la Universitat. 
 
 
En  el  cas que  s'haguera  abonat  la  taxa del mes de 
març amb anterioritat a  l'entrada en vigor de  l'estat 
d'alarma  pel  Govern  d'Espanya,  cal  procedir  a 

entidades en que se establezca esta obligación en su 
Acuerdo suscrito con la Universitat: 
 
Tasa  por  ocupación  temporal  de  espacios  e 
instalaciones: 
 
a) Empresas en régimen startUPV: exención total. 
 
b) Resto de empresas y entidades: 
 
b.1) Que hayan obtenido minoraciones en el último 
semestre  desde  la  vigencia  del  estado  de  alarma: 
exención total. 
 
b.2)  Que  no  hayan  obtenido  minoraciones  en  el 
último  semestre  desde  la  vigencia  del  estado  de 
alarma: 
 
b.2.1) Spin‐off UPV: Exención del 75%. 
 
b.2.2) Otras: Exención del 50%. 
 
La aplicación de este criterio  será  incompatible con 
la  aplicación  de    cualquier  otra  minoración  o  la 
generación  de  bolsa  de  minoraciones  durante  la 
vigencia  del  estado  de  alarma,  no  obstante  las 
cantidades  incorporadas  a  la  bolsa  que  pudieran 
haberse generado con anterioridad a la aplicación de 
este criterio seguirán manteniendo los vencimientos 
originales. 
 
Segundo.‐ La exención y las minoraciones en el pago 
establecidas  en  el  punto  anterior  requieren  que  la 
entidad  esté  al  corriente  del  pago  de  las 
liquidaciones emitidas hasta febrero de 2020. 
 
Tercero.‐  La  exención  de  la  tasa  será  apreciada  de 
oficio  por  el  Área  de  la  Ciudad  Politècnica  de  la 
Innovación  atendiendo  a  la  concurrencia  de  los 
requisitos  determinados  en  el  punto  anterior  y 
comunicada a las entidades por correo electrónico a 
la  dirección  que  hayan  establecido  como  contacto 
con la Universitat. 
 
En el caso de que se hubiera abonado la tasa del mes 
de marzo con anterioridad a  la entrada en vigor del 
estado  de  alarma  por  el  Gobierno  de  España,  se 
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calcular el descompte aplicable des de  l'entrada en 
vigor del Reial decret 463/2020, de 14 de març, pel 
qual es declara  l'estat d'alarma per a  la gestió de  la 
situació de  crisi  sanitària ocasionada per  la COVID‐
19.  La  quantia  d'aquest  descompte  s’aplicarà  en  la 
primera  liquidació  de  la  taxa  que  haja  d'abonar‐se 
una  vegada  es  restablisca  la  lliure  circulació  de  les 
persones. 
 
Quart.‐  En  el  cas  que  un  acord  o  qualsevol  de  les 
seues  pròrrogues  concloga  durant  el  període 
comprès  dins  de  l’estat  d'alarma,  es  prorrogarà 
automàticament pel període en què  l'entitat no ha 
pogut disposar dels espais. 
 
Cinquè.‐  Es  faculta  el  Vicerectorat  de  Recerca, 
Transferència  i  Innovació per a  l'adopció de  tots els 
acords  que  siguen  necessaris  per  al 
desenvolupament del present Acord. 
 
 
 

procederá a calcular el descuento aplicable desde  la 
entrada en vigor del Real Decreto 463/2020, de 14 
de marzo, por el que se declara el estado de alarma 
para  la  gestión  de  la  situación  de  crisis  sanitaria 
ocasionada  por  el  COVID‐19.  La  cuantía  de  este 
descuento será aplicada en la primera liquidación de 
la tasa que haya de abonarse una vez se restablezca 
la libre circulación de las personas. 
 
Cuarto.‐ En el caso de que un Acuerdo o cualquiera 
de  sus  prórrogas  concluyera  durante  el  periodo 
comprendido  en  estado  de  alarma,  se  prorrogará 
automáticamente por el periodo en que  la entidad 
no haya podido disponer de los espacios. 
 
Quinto.‐  Se  faculta  al  Vicerrectorado  de 
Investigación,  Transferencia  e  Innovación  para  la 
adopción de cuantos acuerdos sean necesarios para 
el desarrollo del presente Acuerdo. 
 

 

 


