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MODIFICACIÓ DEL REGLAMENT REGULADOR DE LA GESTIÓ DE LES ACTIVITATS DE RECERCA, 
DESENVOLUPAMENT,  TRANSFERÈNCIA  DE  TECNOLOGIA  I  FORMACIÓ  NO  REGLADA  A  LA 
UNIVERSITAT POLITÈCNICA DE VALÈNCIA 
 
Aprovada pel Consell de Govern de 22 de juliol de 2021 
 

Preàmbul 
 

El  Reglament  regulador  de  la  gestió  de  les  activitats  de  recerca,  desenvolupament, 
transferència de tecnologia i formació no reglada a la Universitat Politècnica de València va ser 
aprovat pel Consell de Govern del 4 d'octubre del 2016 i modificat el 20 de juliol del 2017. 
 
Posteriorment,  la  Normativa  reguladora  per  a  facilitar  la  direcció  de  projectes,  convenis  i 
contractes  d'investigació,  innovació  i  transferència  per  personal  investigador  doctor  sense 
vinculació permanent a la Universitat Politècnica de València, aprovada pel Consell de Govern 
del 18 de febrer del 2021, en la Disposició addicional, va modificar l'article 2. 
 
La gestió econòmica de les activitats incloses en l'àmbit d'aplicació del Reglament regulador de 
la gestió de les activitats de recerca, desenvolupament, transferència de tecnologia i formació 
no  reglada  a  la Universitat  Politècnica  de  València  fan  necessària  una modificació  de  certs 
aspectes de la norma a fi de dotar de major eficiència i simplicitat aquestes tramitacions. 
 
La  primera  modificació  consisteix  a  atorgar  a  la  persona  responsable  de  l’activitat  la 
competència  exclusiva  per  a  imputar  despeses  al  seu  fons  de  sostenibilitat,  excepte  les 
relatives a les retribucions addicionals del personal propi de la Universitat. 
 
Quant a la vigència i tancament de les claus específiques, amb aquesta modificació es manté el 
concepte de vigència temporal, però únicament pel que fa a l’activitat, la qual ha d'estendre's 
pel  temps  indispensable per a executar els  compromisos adquirits  i acordats,  i  cas que  fora 
necessari estendre la vigència de l’activitat, ha de formalitzar‐se mitjançant la signatura d'una 
pròrroga del contracte o del conveni, o bé subscrivint‐ne un de nou. 
 
Finalment, es modifica la regulació de les retribucions dels participants en un projecte, que ha 
de fer‐les efectives el responsable dins del període de  la seua meritació,  i, en tot cas, han de 
liquidar‐se amb anterioritat al tancament de la clau específica. 
 
Per  tot  això,  la  Comissió  Econòmica  i  de  Recursos  Humans  proposa  al  Consell  de  Govern 
l'aprovació, si s’escau, de  la modificació del Reglament regulador de  la gestió de  les activitats 
de  recerca,  desenvolupament,  transferència  de  tecnologia  i  formació  no  reglada  a  la 
Universitat Politècnica de València en els termes següents: 
 
Primer. S'afig un apartat 4 a l'article 4 del Reglament regulador de la gestió de les activitats de 
recerca, desenvolupament, transferència de tecnologia  i  formació no reglada a  la Universitat 
Politècnica de València, de la manera següent: 
 
4. Amb  les  finalitats descrites  en  l'apartat 2,  el  responsable de  l'activitat  té  la  competència 
exclusiva per a  imputar despeses al seu fons de sostenibilitat, excepte  les  ja assenyalades de 
retribucions addicionals del personal propi de la Universitat. 
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Segon.  L'article  13  del  Reglament  regulador  de  la  gestió  de  les  activitats  de  recerca, 
desenvolupament,  transferència  de  tecnologia  i  formació  no  reglada  a  la  Universitat 
Politècnica de València queda redactat de la forma següent: 
 
Article 13. Vigència d'activitats i tancament de claus específiques 
 
1.  El  termini  de  vigència  d'una  activitat  és  el  que  acorden  les  parts  i  ha  d'indicar‐se  en  el 
document mitjançant el qual es formalitza aquesta activitat. 
 
Es pot prorrogar  la  vigència de  les  activitats  si,  amb  antelació  a  la data de  finalització,  s'ha 
tramès  al  Servei  de  Gestió  de  l’R+D+I,  Oficina  d'Acció  Internacional,  Centre  de  Formació 
Permanent  o  Servei  Integrat  d'Ocupació,  segons  corresponga,  el  document  de  pròrroga, 
degudament formalitzat, confirmant que aquesta continua.  
 
Les  línies d’R+D+I finalitzen  la vigència quan conclou  la vigència de  la totalitat dels projectes, 
contractes o projectes interns de la Universitat associats a aquesta. 
 
2. El tancament de les claus específiques es realitzarà el 31 de desembre de cada exercici en el 
qual haja finalitzat la vigència de les activitats d'I+D+i o en el qual s'haja comptabilitzat l'últim 
cobrament  corresponent  al  finançament  d'aquestes,  excepte  si  aquest  s'ha  rebut  en  l'últim 
trimestre, en aquest cas, el tancament s'efectuarà el 31 de desembre de l'exercici següent. 
 
Fins que es produïsca el tancament de  les claus específiques, es podran tramitar despeses de 
qualsevol  naturalesa  reportats  en  el  període  de  vigència  de  l'activitat,  sempre  que  aquests 
siguen propis d'aquesta. 
 
En el cas que es  requerisca  l'aplicació de  les conclusions d'un procés d'auditoria posterior al 
tancament  de  les  claus  específiques,  aquestes  tornaran  a  activar‐se  per  a  efectuar  les 
operacions de  regularització que se’n deriven,  i es procedirà a continuació al seu  tancament 
definitiu.  
 
3. Amb el tancament de la clau específica es determina el romanent no afectat d'aquesta, i es 
transfereix automàticament el seu import al fons de sostenibilitat i foment de l’R+D+I de cada 
responsable. 
 
Tercer.  Es modifica  la  redacció  de  l'apartat  4  de  l'article  29  del  Reglament  regulador  de  la 
gestió de les activitats de recerca, desenvolupament, transferència de tecnologia i formació no 
reglada a la Universitat Politècnica de València en els termes següents: 
 
4. De conformitat amb el que es preveu en  la normativa vigent en matèria de  l'impost de  la 
renda  de  les  persones  físiques  i  de  cotitzacions  a  la  Seguretat  Social,  les  retribucions  dels 
participants  en  un  projecte  (personal  docent  i  investigador,  personal  investigador, 
col∙laboradors i col∙laboradores, personal d'administració i serveis, etc.) s’han de fer efectives 
dins  del  període  en  el  qual  s'han  reportat.  A  aquest  efecte,  les  retribucions,  les  liquida  el 
responsable  de  l'activitat  a  tots  els  participants,  amb  anterioritat  al  tancament  de  la  clau 
específica. 
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Quart. Es faculta  la Secretaria General perquè publique en el Butlletí Oficial de  la Universitat 
Politècnica de València (BOUPV) un text consolidat del Reglament regulador de la gestió de les 
activitats de recerca, desenvolupament, transferència de tecnologia i formació no reglada a la 
Universitat Politècnica de València. 
 
Cinquè.  La  present  modificació  del  Reglament  regulador  de  la  gestió  de  les  activitats  de 
recerca, desenvolupament, transferència de tecnologia  i  formació no reglada a  la Universitat 
Politècnica  de  València  entra  en  vigor  l'endemà  de  la  publicació  en  el  Butlletí Oficial  de  la 
Universitat Politècnica de València. 


