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Agraïsc la presència de tots vostès avui ací, en 

aquest acte acadèmic d’indubtable rellevància 

per a la Universitat i que formalitza la inauguració 

del nou curs acadèmic. 

Les meues primeres paraules necessàriament han 

de ser d’agraïment al nostre company, professor i 

exrector Juan Juliá. La comunitat universitària ha 

volgut reconèixer la seua dedicació i bon fer al 

capdavant d’aquesta institució, atorgant-li, me-

rescudament, la medalla de la Universitat. 

També, felicitar-lo per la sàvia dissertació sobre 

l’emprenedoria universitària. Un tema de màxima 

actualitat en l’educació i formació. 

El professor Juliá ho pot dir més alt, però no 

més clar. En aquesta nova època, la cultura de 

l’emprenedoria i la innovació és bàsica per a tots 

els universitaris. Des de les albors de la ciència 

econòmica, s’ha assumit que el creixement eco-

nòmic és el resultat de la interacció entre el capi-

tal, el progrés tècnic i el treball. Avui dia sabem 

que a aquests elements s’afegeix un altre factor 

essencial: la innovació. Però per sobre de tots 

aquests és el nostre capital humà l’element de-

cisiu i primordial.

Les meues felicitacions i agraïment als companys 

que en aquest acte acabem de reconèixer per 

la seua trajectòria investigadora que acumula ja 

més de 30 anys, i ha merescut per 5a vegada el 

reconeixement de la CNEAI, i que contribueix de 

manera notable al fet que la UPV se situe al cap-

davant de resultats de recerca i transferència del 

sistema universitari espanyol. 

Vull donar la meua més calorosa benvinguda als 

que de nou s’incorporen a aquesta comunitat 

universitària. Sàpiguen que s’incorporen a una 

gran institució acadèmica que els obri els braços, 

que espera d’ells el millor i que en justa corres-

pondència els donarà el millor de si mateixa. 

Resulta obligat fer un breu repàs de l’esdevingut 

en el curs acadèmic que acaba de concloure, tasca 

que el nostre secretari general ha sabut resumir su-

ficientment. També és oportú parlar d’accions de 

futur que ens proposem emprendre, i aprofitar la 

presència de tots vostès, per a fer en veu alta algu-

nes reflexions sobre el futur universitari, especial-

ment entorn d’alguns temes de candent actualitat.

Hem conclòs ja la implantació de tots els graus 

d’acord amb l’espai europeu d’educació supe-
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rior, i aprofite aquesta oportunitat per a agrair 

una vegada més a tots els professors la seua co-

operació activa per a fer realitat aquesta adap-

tació a l’EEES i l’enorme esforç que han realitzat 

i realitzen per a fer dels nous graus un èxit que 

haurà de mesurar-se pel nivell de satisfacció dels 

estudiants i els ocupadors, així com per la taxes 

d’eficiència d’aquests nous estudis. 

Encara és prompte per a realitzar una anàlisi as-

sossegada d’aquesta experiència, i els pròxims 

anys hauran de servir-nos per a reflexionar sobre 

els encerts i les errades que cometem en aquest 

procés, però avui sí és el moment per a felici-

tar-nos per l’inici i, sobretot, per l’esperit de de-

dicació i lliurament del professorat en aquesta 

nova tasca.

A la UPV desitgem que els estudiants de tots els 

graus i postgraus adquirisquen una sòlida forma-

ció, de manera que arriben a ser homes i dones 

cultes, amb criteri, preparats per a comprendre 

el món complex en el qual viuen. La bona for-

mació tendeix a fer les persones més creatives, 

més innovadores, més solidàries, més capaces 

d’entendre’s amb els altres. Per aquestes raons, 

la bona formació és també molt útil per a trobar 

una bona ocupació. Qüestió que és avui la prin-

cipal preocupació dels ciutadans. 

Les xifres, conegudes de tothom, són suficient-

ment eloqüents. La UPV sent la responsabilitat 

d’aportar el que estiga en la nostra mà per a 

alleujar aquest problema. Concretament, pense 

que hem d’esforçar-nos en dues direccions: en 

primer lloc, continuar treballant per a potenciar 

l’ocupabilitat dels nostres graduats; en segon 

terme, incrementar el nombre d’ocupacions que 

sorgeixen a l’entorn de la Universitat, promoure 

noves empreses de base tecnològica i afavorir 

iniciatives impulsades per emprenedors formats 

a la UPV.

Aquest curs arrancarà el Pla d’Emprenedoria 

Global, que estableix incubadores d’innovació 

als centres i facultats com l’entorn idoni per a ex-

perimentar sense por del fracàs, i que anima els 

alumnes a participar en aquest tipus d’iniciatives 

amb el reconeixement de les seues propostes i 

idees innovadores. 

Hem d’avançar en l’avaluació de competències i 

en la formació en habilitats transversals. Ens mo-

vem en un nou entorn social i laboral, més obert 

i col·laboratiu globalment, que de manera inelu-

dible requereix de professionals en els quals la 

intel·ligència, els coneixements i la capacitat de 

treball es veuen complementats amb uns altres 

no menys importants i potents valors més relaci-

onats amb les actituds, la creativitat i fins i tot les 

emocions.

Durant aquest any acadèmic extraurem les con-

clusions del Pla Estratègic 2007-2014 i elabora-

rem el nou pla 2015-2020, per al qual m’agrada-

ria comptar amb la col·laboració de tots vostès. 

El Pla Estratègic ha de guiar un procés de moder-

nització que sense menyscapte de la nostra qua-

litat acadèmica, faça factible una ràpida adap-

tació al nou entorn social, educatiu, econòmic i 

tecnològic en el qual estem immersos. 

Molts elements han canviat i continuen canviant 

a ritme elevat al nostre al voltant. Internet i les 

noves tecnologies, entre molts altres factors soci-

als i econòmics, estan transformant la forma en la 

qual vivim, treballem i aprenem. 

El nostre portal UPVx i les eines de Polimèdia 

ens han de facilitar la generació de nous models 

complementaris de docència i de participació 

més actives dels seus alumnes.

En l’apartat de recerca no puc deixar de ressaltar 

les dràstiques retallades en els pressupostos pú-

blics de l’últim quinquenni, que ens ha portat a 

nivells de finançament de la I+D+i semblants als 

de 2004. Comencen a veure’s els efectes nega-

tius de les polítiques restrictives sobre el sistema 

universitari espanyol: l’últim informe de la funda-
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ció COTEC ja posa de manifest la deterioració 

dels indicadors de recerca: el país està perdent 

en molt poc temps una posició guanyada gra-

dualment durant molts anys, la recuperació dels 

quals serà molt difícil i costosa. 

Precisament per això s’imposa la necessitat d’en-

fortir la nostra participació en projectes de recer-

ca internacional, i dissenyar nous instruments de 

suport als investigadors. 

Pot ser que una política raonable en matèria uni-

versitària no ajude a cap partit a guanyar les elec-

cions, però el futur benestar del país depèn que 

aquestes polítiques, siguen del color que siguen, 

posen l’accent en la modernització de les univer-

sitats, la inversió en el sistema educatiu i d’I+D i 

l’ampliació de les oportunitats d’accés a l’estudi. 

En l’escenari actual, està en risc la possibilitat 

d’accés a la formació superior de cada vegada 

un nombre més alt de joves per no tenir-hi els 

mitjans econòmics, tot i més si no resideixen a 

la localitat en la qual desitgen estudiar. S’acaba 

de dissenyar un sistema de beques en el qual 

cada vegada és menor el nombre d’estudiants 

que aconsegueixen accedir-hi. La societat té dret 

a demanar rendiment i responsabilitat als seus 

estudiants, però a tots per igual; no s’ha d’impo-

sar un requisit acadèmic per a una beca que siga 

més exigent que el de continuar en el sistema 

universitari. 

No vull deixar d’esmentar, per si no resulta evi-

dent, que hi ha tipus de beques en les quals es 

premia l’excel·lència i que no tenen res a veure 

amb la situació econòmica del possible benefi-

ciari sinó amb els seus assoliments. Però aquest 

és un altre assumpte que no convé ni barrejar ni 

confondre. 

És una condició de primer ordre que els polítics i 

responsables de la presa de decisions en siguen 

conscients. Sens dubte això entranya grans difi-

cultats, però és molt el que està en joc, i és molt 

poc probable que Espanya accedisca al grup de 

països més desenvolupats sense un potent siste-

ma universitari. 

A diferència de la visió que algunes autoritats mi-

nisterials estan obstinades a traslladar, tot apun-

ta al fet que la societat espanyola té una bona 

imatge de les seues universitats. I això es posa 

de manifest quan es contrasten les declaracions 

dels dits responsables governatius, o les seues 

maneres de procedir, amb les nombroses en-

questes d’opinió que es realitzen entre els ciuta-

dans espanyols: la societat té en molt alta estima 

les seues institucions universitàries i les persones 

que hi treballen. Bé estaria ser més sensibles a 

l’opinió dels ciutadans. 

Per referir-me solament a alguna d’aquestes en-

questes, n’hi ha prou amb recordar el baròmetre 

que apareixia en alguns mitjans de comunicació 

el passat mes d’agost. Els investigadors científics 

juntament amb els metges de la sanitat pública 

eren els col·lectius millor valorats, ja que un 92% 

dels enquestats valoraven positivament la seua 

labor. Les universitats públiques, com a instituci-

ons, aconseguien una valoració positiva d’un poc 

més del 75% dels ciutadans enquestats.

Senyor director general, per a desenvolupar la 

posició de la Comunitat Valenciana com a econo-

mia del coneixement en l’àmbit mundial cal que 

ens marquem metes per a l’educació superior i 

quantifiquem els resultats. 

Els rectors de les universitats públiques valenci-

anes coneixem el finançament asimètric –que és 

injust per a tots els valencians– i que explica en 

bona mesura les especials dificultats que afron-

tem en termes de dèficit públic i endeutament 

que la nostra comunitat autònoma pateix.

Hem oferit, i oferim a les nostres autoritats auto-

nòmiques, tot el nostre suport i l’ajuda que creen 

pertinents per a pal·liar aquesta situació. La nos-

tra predisposició al diàleg, a la busca de solu-

cions, sempre ha sigut i serà palès. Però també 

DISCURS DEL SR. RECTOR MAGNÍFIC
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lamentem que el diàleg que hi ha hagut no haja 

sigut suficient per a aconseguir acords en temes 

com ara els preus públics que s’apliquen a les 

universitats d’aquesta comunitat, o les retallades 

econòmiques que se’ns aplica en els dos últims 

anys. Creieu-me quan afirme que no podem as-

sumir un sol esforç més sense comprometre la 

sostenibilitat i la qualitat del nostre servei públic. 

Avui més que mai, és necessari començar a sub-

vertir aquesta situació límit que paralitza el nostre 

futur i el de tots. 

Les universitats hem de poder gestionar el nos-

tre personal amb llibertat acadèmica completa, 

amb només el límit del respecte escrupolós a les 

disponibilitats pressupostàries i als sostres de 

despesa de plantilla autoritzats i controlats per 

les comunitats autònomes, i amb l’oportuna ren-

dició de comptes de resultats acadèmics. El prin-

cipi d’autonomia universitària queda clarament 

subratllat en la Constitució espanyola.

En aquest moment, no podem contractar profes-

sorat o personal d’administració i serveis perma-

nent. D’altra banda, només ens permeten cobrir 

una plaça de professorat funcionari per cada deu 

que hagen quedat vacants l’any anterior i no po-

dem reposar les places de personal d’adminis-

tració i serveis. En aquestes circumstàncies s’ha 

detingut la incorporació de personal en forma-

ció, ajudants i ajudants doctors, en què s’hauria 

de sostenir la docència i la recerca en els pròxims 

anys i s’estan frustrant les legítimes expectatives 

de promoció dels professors que han aconseguit 

les acreditacions corresponents. 

Em consta la preocupació del director general 

per aquest assumpte i vull agrair-li la seua impli-

cació perquè en el curs 2013-14 tinguem assegu-

rada l’estabilització dels ajudants que conclouen 

el seu contracte i definit el procediment per a la 

regularització dels ajudants doctors, a l’espera 

que siga possible dur a terme les convocatòries 

públiques corresponents de places de contractat 

doctor. 

Vull finalitzar dirigint-me als professors, alumnes 

i PAS. En primer lloc, per a agrair-los l’esforç que 

estan realitzant. La incertesa i la crispació que es-

tem passant no ha sigut obstacle perquè la ma-

jor part de vosaltres hàgeu sabut complir amb 

escreix les vostres obligacions, i mantenir, en 

aquest escenari advers, alts nivells de qualitat en 

les vostres activitats, ja siguen d’aprenentatge en 

el cas dels estudiants, d’ensenyament i recerca 

en el cas de professors i investigadors, de suport 

a aquests processos en el cas del personal d’ad-

ministració i serveis. 

I, en segon lloc, per a sol·licitar-los que continuen 

amb aquest esforç durant aquest curs. La societat 

i la Universitat us necessiten més que mai per a 

progressar en tots els àmbits. 

Malgrat la tensió produïda per les retallades eco-

nòmiques, malgrat la dificultat que suposen les 

retallades pressupostàries que estem patint, mal-

grat tot, estic segur que a la Universitat Politèc-

nica de València sabrem fer de manera excel·lent 

els nostres deures en el curs que ara s’inaugura. 

Moltes gràcies.
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MOLT HBLE. SR. PRESIDENT DE LA GENERALITAT

SR. RECTOR MGFC. 

SRS. RECTORS MGFCS. DE LES UNIVERSITATS 

DE VALÈNCIA, ALACANT, JAUME I I MIGUEL 

HERNÁNDEZ

SRA. PRESIDENTA DEL CONSELL SOCIAL

DIGNÍSSIMES AUTORITATS

PAS, PDI I ALUMNES 

SENYORES I SENYORS 

De les dades que es recullen en la Memòria del 

Curs Acadèmic 2013-2014, de la qual llegiré no-

més un breu resum, es desprèn que la Universi-

tat Politècnica de València ha continuat exercint 

responsablement les funcions que li són pròpies 

d’acord amb la línia establida pels Estatuts i pel 

Pla Estratègic 2007-2014, oferint una àmplia do-

cència de qualitat adaptada a les demandes de 

la societat valenciana, una participació activa en 

el desenvolupament de l’entorn socioeconòmic 

a través de la investigació, així com el foment i 

l’expansió de la cultura i del coneixement per 

mitjà de programes d’extensió universitària.

Aquesta activitat s’ha fet en un curs en el qual 

s’han renovat totalment o parcialment els òrgans 

de govern i participació d’àmbit general de la 

Universitat, com ara el Consell Social, el Consell 

de Govern i el Claustre, així com la representa-

ció dels alumnes en les diferents estructures de 

la Universitat. També s’han celebrat eleccions en 

5 escoles o facultats, en 4 departaments i en un 

institut universitari d’investigació.

L’oferta docent del curs 2013-2014 ha sigut de 35 

titulacions de grau, 61 de màster universitari i 29 

programes de doctorat per casi 35.000 alumnes, 

dels quals 6.269 són de nou ingrés. Les titulaci-

1.2
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ons de primer i segon cicles que es troben, ac-

tualment, en fase d’extinció, han estat seguides 

per 9.399 alumnes i tot això sobre la base d’una 

estructura de 13 escoles o facultats, una escola 

de doctorat, 42 departaments, 15 instituts uni-

versitaris d’investigació i 29 estructures pròpies 

d’investigació. A més, tenim tres centres adscrits, 

Florida Universitària, Berklee València i la Funda-

ció Edem, incorporada aquest mateix any.

Més de 3.500 persones han participat en progra-

mes d’intercanvi acadèmic, de les quals 3.225 

són alumnes, 198 professors i 83 PAS. 

Això significa que som la primera universitat es-

panyola en el programa Erasmus pràctiques, la 

segona en mobilitat de professors dins del pro-

grama Erasmus, la tercera en mobilitat de perso-

nal d’administració i serveis i la sisena en mobili-

tat d’estudiants a països europeus.

La UPV posa al servei dels professionals, titulats 

i estudiants una àmplia oferta de formació d’alt 

nivell d’especialització a través del Centre de 

Formació Permanent.

27.671 alumnes han seguit els 1.985 cursos re-

alitzats. D’aquests, cal destacar que 137 són tí-

tols propis corresponents a 42 projectes docents 

diferents, 101 són cursos d’empresa fets en les 

pròpies instal·lacions per a 1.964 alumnes i 120 

corresponen a prestacions de serveis de forma-

ció. Els ingressos totals obtinguts per aquestes 

activitats s’apropen a 8,2 milions, xifra que manté 

la Universitat Politècnica de València com a líder 

europeu en formació contínua. 

La investigació científica, una de les funcions es-

sencials de la universitat, és fonament de la do-

cència i factor clau per al desenvolupament soci-

al a través de la transferència dels seus resultats 

a la societat. 

El volum econòmic de les activitats d’investiga-

ció, desenvolupament tecnològic i innovació 

amb finançament extern durant l’any 2013 ha si-

gut de 43,8 milions. Aquesta xifra, que no inclou 

els ingressos per formació ni els corresponents a 

les activitats d’I+D+i realitzades als instituts d’in-

vestigació mixtos i concertats, ni les ajudes per 

a infraestructures científiques, suposa un lleuger 

descens, amb relació a l’exercici anterior, del 

4,1%.  

Els projectes d’I+D vius i les activitats d’investi-

gació contractades durant aquests anys han sigut 

de 2.678, el que suposa un xicotet augment del 

2,5% sobre l’any anterior. Això significa que man-

tenim la capacitat de captar recursos, malgrat les 

fortes retallades en els pressupostos públics i pri-

vats dedicats a investigació.

Una anàlisi de la distribució de l’activitat d’I+D+i 

ens diu que la investigació competitiva, que es 

desenvolupa mitjançant programes públics de 

suport a la investigació, ha suposat l’any 2013  

21,7 milions, pràcticament igual a l’obtinguda 

per la I+D derivada de contractes i convenis amb 

empreses i entitats públiques i privades amb 22 

milions.

Que la xifra de contractes i convenis siga superi-

or a la competitiva, fet que no es produïa des de 

l’any 2009, permet entendre que el sector privat, 

que va ser el primer en patir els efectes de la crisi 

econòmica pel que fa als fons per a investigació, 

comença a donar senyals de recuperació.

Si analitzem l’activitat de la investigació compe-

titiva segons l’origen del finançament, l’Admi-

nistració de l’Estat, amb 11,8 milions, continua 

sent el nostre principal finançador amb el 55% 

de total, seguit de la Unió Europea amb el 29% 

i la Generalitat amb el 14%. Cal destacar que els 

fons europeus obtinguts són el doble, tant en 

nombres absoluts com relatius que els aportats 

per la Generalitat.

Quan a la distribució territorial dels contractes i 

convenis amb empreses i entitats, les empreses, 
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el 34% de les quals són de la Comunitat Valenci-

ana, suposen el 80% del nombre total de les acci-

ons. Per volum econòmic, les empreses suposen 

el 67% del total i les administracions públiques 

el 24%.

En 2013 hem col·laborat amb 1.116 empreses, 

de les quals 704 són de la Comunitat Valencia-

na, dades que confirmen la intensa i continuada 

relació que mantenim amb el nostre entorn eco-

nòmic més proper.

Pel que fa a la protecció i explotació dels re-

sultats de la investigació, cal assenyalar que en 

2013 hem sol·licitat 19 noves patents i n’hem 

abandonat 25, amb la qual cosa la cartera de pa-

tents a final de l’any és de 307. Els ingressos per 

llicències han sigut de 466.000 €, més del doble 

que l’any anterior.

Una de les formes de col·laboració entre el sec-

tor productiu i les universitats és mitjançant la 

constitució d’empreses innovadores de base tec-

nològica. Es tracta d’empreses promogudes per 

personal de la Universitat en el marc de projectes 

d’investigació finançats totalment o parcialment 

per fons públics i en les quals la UPV participa en 

el seu capital social. En aquests moments, són 

16 les empreses reconegudes com a EBT/Spin-

off UPV.

Amb la finalitat de fomentar la ciència, l’educa-

ció i la cultura, així com per a l’administració dels 

béns i drets, la gestió dels serveis o la realització 

d’activitats d’I+D+i, els nostres Estatuts preve-

uen la constitució o participació d’ens, entitats 

o organismes.  

Actualment, la UPV hi participa, amb diferent in-

tensitat, en 46 associacions, de les quals la major 

part són d’I+D+i/formació, 3 consorcis, 23 socie-

tats mercantils, setze de les quals són empreses 

de base tecnològica de la pròpia Universitat i 29 

fundacions, quatre de les quals es consideren 

dependents de la UPV. La major part de les fun-

dacions no dependents són de la classe I+D+i/

formació.

La Medalla de la Universitat Politècnica de Valèn-

cia és el màxim guardó que el Consell de Govern 

atorga tant a persones com a institucions. En uns 

moments serà lliurada a Juan Juliá en reconei-

xement per la seua extraordinària aportació a la 

UPV i a la societat valenciana durant els vuit anys 

de rector.

El doctorat honoris causa ha estat concedit a tres 

destacades personalitats: la Sra. Kathryn Gusta-

fson, el Sr. Karlheinz Brandemburg, investit en 

l’acte de clausura del curs passat i el Sr. Jürgen 

Schadeberg, el qual serà investit en aquest ma-

teix acte.

Diversos premis han estat atorgats a membres de 

la Universitat Politècnica de València. És el cas 

d’Avelino Corma amb el premi Príncep d’Astúries 

2014, el de José Capmany i Enrique Vidal amb el 

premi Nacional d’Investigació 2014 Torres Que-

vedo en l’Àrea d’Enginyeria i el reconeixement 

a Larisa Dunai per part del MIT com un dels deu 

científics més innovadors menors de 35 anys. La 

pròpia UPV ha sigut guardonada per la Comissió 

Europea amb el Premi de Bronze 2013 a l’excel-

lència Erasmus per la mobilitat del personal. 

Els recursos aportats per la Generalitat per al fi-

nançament ordinari de la nostra Universitat s’han 

reduït un 19% en els darrers anys. A aquest dur 

ajust cal afegir les mesures d’estabilitat pressu-

postària que han deixat sense possibilitat de re-

posició la plantilla del PAS i només amb el 10% la 

del PDI. Tot això limita extraordinàriament la in-

corporació de nou talent a la universitat i constitu-

eix una greu amenaça per al desenvolupament de 

l’activitat docent i investigadora de qualitat que 

necessita la nostra societat i la nostra economia.

Addicionalment, s’ha produït també un deterio-

rament del finançament de l’activitat investiga-

dora, de transferència de coneixement i innova-

DISCURS DEL SR. SECRETARI GENERAL
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ció que, com hem vist adés, ha caigut, en tots els 

casos, de manera important. Aquesta situació és 

incompatible amb el sosteniment i la millora del 

nivell i de la qualitat de la nostra activitat cien-

tífica, de transferència de coneixement i d’inno-

vació.

A més, el deute de la Generalitat amb la UPV 

en aquests moments és de 259 milions, entre 

els quals es troba la totalitat del deute històric 

i la part pendent de 2014. Aquesta situació ens 

ha obligat a fer ús dels instruments de tresoreria 

amb un cost financer de quasi 4 milions, cosa que 

ha provocat la reducció de la totalitat dels pro-

grames propis de suport i millora docent, com el 

de renovació de l’equipament d’aules i laborato-

ris i el d’incentiu a l’activitat investigadora. 

Dins la tretzena edició dels premis Consell Soci-

al han estat guardonats els millors estudiants de 

cada titulació, a nivell de Grau, Màster i Doctorat; 

els millors professors dins el premi a l’excel·lència 

docent i les persones i entitats sense ànim de lu-

cre que han col·laborat de forma destacada amb 

la UPV, com ara Faurecia, en la categoria de pràc-

tiques en Empresa i Ocupació, la Càtedra Bayer 

Cropscience, en la de millora dels coneixements 

i Ayelen Solutions, dins la categoria de Coopera-

ció en I+D.

El 88% de l’activitat de l’Oficina del Defensor 

Universitari durant el curs passat ha estat dedi-

cada a assumptes referents als alumnes, princi-

palment per qüestions de matrícula, d’exàmens i 

problemes de permanència i progrés.

Cal destacar que són els alumnes no titulats els 

que més han sol·licitat orientació, mediació o aju-

da concreta davant situacions problemàtiques. 

Aquests assumptes, que han ocupat la major part 

de l’atenció de l’Oficina del Defensor, s’han re-

solt favorablement en més d’un 50%.

El Consell de Govern ha celebrat 9 sessions du-

rant el curs passat, el Consell Social 7 i el Claustre 

2. Entre els acords que s’han adoptat, cal desta-

car l’aprovació del Pla d’Igualtat 2014-2016 i del 

nou reglament de funcionament d’Alumni UPV, 

així com  la posada en funcionament dels grups 

de treball de l’índex d’activitat acadèmica (IAA), i 

de seguiment i actualització de l’índex d’activitat 

investigadora (IAI) i de la comissió d’elaboració 

del Pla estratègic de la UPV 2015-2020.

De manera inevitablement esquemàtica i resu-

mida, aquestes han sigut algunes de les dades 

que es recullen en la Memòria del Curs Acadèmic 

2013-2014. 

Moltes gràcies. 
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2.1. EQUIP	RECTORAL

2.2. CONSELL	DE	GOVERN

Composició de l’equip rectoral

Rector Magnífic

Vicerectorat de Responsabilitat Social i Cooperació

Vicerectorat d’Investigació, Innovació i Transferència

Vicerectorat de Tecnologies de la Informació i Comunicació

Vicerectorat d’Estudis, Qualitat i Acreditació

Vicerectorat de Campus i Infraestructures

Vicerectorat d’Ordenació Acadèmica i Professorat

Vicerectorat d’Assumptes Econòmics i Planificació

Vicerectorat d’Alumnat i Extensió Universitària

Direcció Delegada del Gabinet del Rector

Direcció Delegada d’Emprenedoria i Ocupació

Direcció Delegada d’Eficiència Energètica i M. A.

Secretari general

Gerent

Composició del Consell de Govern

Sector/òrgan

Rector

Secretari general

Gerent

Consell Social

Designats pel rector

Directors de centres

Directors de departaments

Directors d’instituts

Professors funcionaris doctors

Altre personal docent i investigador

Personal d’administració i serveis

Alumnes

Total

Representants

1

1

1

3

15

6

6

3

10

4

2

4

56

Francisco José Mora Mas

Rosa Puchades Pla

José Esteban Capilla Romá 

Vicente Juan Botti Navarro

Miguel Ángel Fernández Prada

Carmen Jordá Such

Ismael Moya Clemente

Miguel Andrés Martínez Iranzo 

María Victoria Vivancos Ramón 

Juan Miguel Martínez Rubio 

José Millet Roig 

Salvador Vicente López Galarza

Vicent Castellano i Cervera

José Antonio García Pérez

És l’òrgan de govern de la Universitat i es reuneix 

almenys una vegada cada tres mesos. Entre 

altres funcions, estableix les línies estratègiques 

i programàtiques de la Universitat –com també 

les directrius i procediments per a l’aplicació– en 

els àmbits d’organització dels ensenyaments, 

investigació, recursos humans i econòmics i 

elaboració dels pressupostos.
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2.3. CONSELL	SOCIAL

Correspon al Consell Social la supervisió de les 

activitats de caràcter econòmic de la Universitat i 

del rendiment dels seus serveis, promoure la col-

laboració de la societat en el finançament de la 

Universitat i les relacions entre aquesta i el seu en-

torn cultural, professional, econòmic i social al ser-

vei de la qualitat de l’activitat universitària. Amb 

aquest fi pot disposar de l’oportuna informació 

de l’Agència Nacional d’Avaluació  de la Qualitat 

i Acreditació.

Així mateix, li correspon l’aprovació del pressupost 

i de la programació plurianual de la Universitat, a 

proposta del Consell de Govern. A més, amb ca-

ràcter previ al tràmit de rendició de comptes a què 

es refereixen els articles 81 i 84 de la Llei 6/2001 

d’Universitats, li correspon aprovar els comptes 

anuals de la Universitat i les de les entitats que en 

puguen dependre i sense perjudici de la legislació 

mercantil o una altra a les quals aquestes entitats 

puguen estar sotmeses en funció de  la seua per-

sonalitat jurídica.

Composició del Consell Social

Sra. Mónica Bragado Cabeza. 

Presidenta

Sr. Salvador Navarro Pradas

Vicepresident 1r

Conselleria d’Educació, Cultura i Esport

Sr. Roberto Centeno Rodríguez

Vicepresident 2n

Al Consell de Govern pertanyen les comissions 

següents:

Comissió Permanent.

Comissió Acadèmica.

Sr. Emilio del Toro Gálvez

Ajuntament de València

Sr. Francisco Javier Quiles Bodí

Organitzacions empresarials

Sr. Francisco Mora Mas

Rector de la UPV

Sr. Vicent Castellano i Cervera

Secretari general de la UPV

Sr. José Antonio Pérez García

Gerent de la UPV

Sr. Francisco Javier Turégano Gómez

Col·legis professionals

Sr. Juan Carlos Cano Escribá

Representant del Consell de Govern. PDI

Sr. José Luis Estellés Cerdá

Representant del Consell de Govern. Alumne

Sr. Adolfo Lozano Barrueco

Representant del Consell de Govern. PAS

Sra. Ana Encabo Balbín

Consell de Cambres de la CV

Sr. Carlos Bertomeu Martínez

Conselleria d’Economia, Indústria i Comerç

Comissió Econòmica i de RH.

Comissió de Formació Permanent.

Comissió d’I+D+i.

Comissió de Promoció del Professorat.

ESTRUCTURA ORGANITZATIVA
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2.4. CLAUSTRE	UNIVERSITARI

Composició del Claustre Universitari

Sector/òrgan

Rector

Vicerector

Secretari general

Gerent

Delegat d’alumnes

Director de centre

Professors funcionaris doctors

Altre personal docent i investigador

Personal d’administració i serveis

Alumnes

Total

Representants

1

4

1

1

1

13

145

45

30

62

303

És el màxim òrgan de representació de la comunitat 

universitària. Està integrat pel rector, el secretari, 

el gerent i tres-cents membres de la comunitat 

universitària (entre ells directors de centre, 

professors, alumnes, personal d’administració i 

serveis, ajudants i personal d’investigació...). Li 

correspon l’elaboració dels Estatuts i la resta de 

funcions que li atribueix la LOU.

Sr. Iñigo Parra Campos

Conselleria d’Educació, Cultura i Esport

Sra. Eva Turanzo Giménez

Conselleria d’Educació, Cultura i Esport

Sr. José Mª Planells Ortí

Designat per les Corts Valencianes

Sr. Federico Torres Monfort

Designat per les Corts Valencianes 

Sra. Oreto Segura Fayos

Designada per la Diputació de València

Sr. José Abargues Morán

Designat per les organitzacions empresarials

Sr. Ricardo Miguel Burdeos Baño

Designat per les organitzacions empresarials

Sra. Susana Díaz González

Designada per les organitzacions sindicals

Sr. Juan José Ortega Sánchez

Designat per les organitzacions sindicals

Sr. Miguel Ángel Vera Mora

Designat per les organitzacions sindicals

Sr. Héctor Dominguis Pérez

Designat per la presidenta del Consell Social

Sra. Deborah Salom Ciscar

Secretària general del Consell Social 



16

3
DOCÈNCIA
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3.1. OFERTA	DOCENT

3.2. ALUMNES	MATRICULATS

Graus

Màsters 

Doctorat

Grau

Màster

Doctorat

Altres estudis

De nou ingrés

Total estudiants

35

61

29

19.483

2.638

1.869

10.931

6.269

34.921

Nombre d’alumnes matriculats per centres

Escola Tècnica Superior d’Arquitectura

Escola Tècnica Superior d’Enginyeria Agronòmica i del Medi Natural

Escola Tècnica Superior d’Enginyeria del Disseny

Escola Tècnica Superior d’Enginyeria d’Edificació

Escola Tècnica Superior d’Enginyeria Geodèsica, Cartogràfica i Topogràfica

Escola Tècnica Superior d’Enginyeria Informàtica

Escola Tècnica Superior d’Enginyers de Camins, Canals i Ports

Escola Tècnica Superior d’Enginyers Industrials

Escola Tècnica Superior d’Enginyers de Telecomunicació

Facultat d’Administració i Direcció d’Empreses

Facultat de Belles Arts

Escola Politècnica Superior d’Alcoi

Escola Politècnica Superior de Gandia

Total

3.332

2.535

4.549

1.527

575

2.163

2.707

4.162

1.048

1.863

2.467

2.352

1.619

30.899
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3.3. ESTRUCTURES

3.3.1. Escoles	i	facultats

Escola de Doctorat

Altres estudis

1.869

2.153

Nombre de treballadors UPV

Personal

Relació de centres per campus

Campus de Vera

Campus d’Alcoi

Campus de Gandia

Centres adscrits

Nombre d’estructures

Estructures

Personal docent i investigador

Personal d’administració i serveis

Escola Tècnica Superior d’Arquitectura

Escola Tècnica Superior d’Enginyeria Agronòmica i del Medi Natural

Escola Tècnica Superior d’Enginyeria del Disseny

Escola Tècnica Superior d’Enginyeria d’Edificació

Escola Tècnica Superior d’Enginyeria Geodèsica, Cartogràfica i Topogràfica

Escola Tècnica Superior d’Enginyeria Informàtica

Escola Tècnica Superior d’Enginyers de Camins, Canals i Ports

Escola Tècnica Superior d’Enginyers Industrials

Escola Tècnica Superior d’Enginyers de Telecomunicació

Facultat d’Administració i Direcció d’Empreses

Facultat de Belles Arts

Escola de Doctorat

Escola Politècnica Superior d’Alcoi

Escola Politècnica Superior de Gandia

Florida Universitària

Berklee València

Fundació Edem

Escoles i facultats

Escola de Doctorat 

Departaments

Instituts universitaris d’investigació

Estructures pròpies d’investigació

Centres adscrits

2.602

1.462

13

1

42

15

29

3

DOCÈNCIA
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3.3.2. Departaments

· Dep. de Biotecnologia

· Dep. de Ciència Animal

· Dep. de Composició Arquitectònica

· Dep. de Comunicació Audiovisual, Documentació i Història de l’Art

· Dep. de Comunicacions

· Dep. de Conservació i Restauració de Béns Culturals

· Dep. de Construccions Arquitectòniques

· Dep. de Dibuix

· Dep. d’Economia i Ciències Socials

· Dep. d’Ecosistemes Agroforestals

· Dep. d’Enginyeria Cartogràfica, Geodèsia i Fotogrametria

· Dep. d’Enginyeria de la Construcció i de Projectes d’Enginyeria Civil

· Dep. d’Enginyeria i Infraestructura dels Transports

· Dep. d’Enginyeria Elèctrica

· Dep. d’Enginyeria Electrònica

· Dep. d’Enginyeria Gràfica

· Dep. d’Enginyeria Hidràulica i Medi Ambient

· Dep. d’Enginyeria Mecànica i de Materials

· Dep. d’Enginyeria Química i Nuclear

· Dep. d’Enginyeria Rural i Agroalimentària

· Dep. d’Enginyeria de Sistemes i Automàtica

· Dep. d’Enginyeria del Terreny

· Dep. d’Enginyeria Tèxtil i Paperera

· Dep. d’Escultura

· Dep. d’Estadística i Investigació Operativa Aplicades i Qualitat

· Dep. d’Expressió Gràfica Arquitectònica

· Dep. de Física Aplicada

· Dep. d’Informàtica de Sistemes i Computadors

· Dep. de Lingüística Aplicada

· Dep. de Màquines i Motors Tèrmics

· Dep. de Matemàtica Aplicada

· Dep. de Mecànica dels Medis Continus i Teoria d’Estructures

· Dep. d’Organització d’Empreses

· Dep. de Pintura

· Dep. de Producció Vegetal

· Dep. de Projectes Arquitectònics

· Dep. de Projectes d’Enginyeria

· Dep. de Química

· Dep. de Sistemes Informàtics i Computació

· Dep. de Tecnologia d’Aliments

· Dep. de Termodinàmica Aplicada

· Dep. d’Urbanisme
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3.3.3. Instituts	universitaris

3.3.4. Estructures	pròpies	d’investigació

· Institut Universitari d’Automàtica i Informàtica Industrial

· Institut Universitari CMT - Motors Tèrmics

· Institut Universitari de Conservació i Millora de l’Agrodiversitat Valenciana

· Institut Universitari d’Enginyeria de l’Aigua i del Medi Ambient

· Institut Universitari d’Enginyeria d’Aliments per al Desenvolupament

· Institut Universitari de Matemàtica Multidisciplinària

· Institut Universitari de Matemàtica Pura i Aplicada

· Institut Universitari de Restauració del Patrimoni

· Institut Universitari de Tecnologia Nanofotònica

· Institut Universitari de Tecnologies de la Informació i Comunicacions

· Institut Universitari de Telecomunicació i Aplicacions Multimèdia

· Institut Universitari Mixt de Biologia Molecular i Cel·lular de Plantes

· Institut Universitari Mixt de Biomecànica de València

· Institut Universitari Mixt de Tecnologia d’Informàtica

· Institut Universitari Mixt de Tecnologia Química

· Centre Avançat de Microbiologia d’Aliments

· Centre de Biomaterials i Enginyeria Tissular

· Centre de Gestió de la Qualitat i del Canvi

· Centre d’Investigació Aqüicultura i Medi Ambient

· Centre d’Investigació Art i Entorn

· Centre d’Investigació i Innovació en Bioenginyeria

· Centre d’Investigació en Gestió i Enginyeria de Producció

· Centre d’Investigació en Gestió d’Empreses (CEGEA)

· Centre d’Investigació d’Enginyeria Econòmica

· Centre d’Investigació en Enginyeria Mecànica

· Centre d’Investigació en Mètodes de Producció de Software

· Centre d’Investigació Pattern Recognition and Human Language Technology

· Centre d’Investigació en Tecnologies Gràfiques

· Centre de Tecnologies Físiques: Acústica, Materials i Astrofísica

· Centre Valencià d’Estudis sobre el Reg

· Institut Agroforestal Mediterrani

· Institut de Ciència i Tecnologia Animal

· Institut de Ciència i Tecnologia del Formigó

· Institut de Disseny per a la Fabricació i Producció Automatitzada

· Institut d’Enginyeria Energètica

· Institut d’Investigació i Innovació en Bioenginyeria

· Institut d’Investigació per a la Gestió Integrada de Zones Costaneres

DOCÈNCIA
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· Institut de Tecnologia de Materials

· Institut del Transport i Territori

· Institut de Gestió de la Innovació i del Coneixement

· Institut d’Instrumentació per a Imatge Molecular

· Institut de Tecnologia Elèctrica

· Institut Interuniversitari d’Investigació de Reconeixement Molecular i Desenvolupament Tecnològic

3.4. TITULACIONS

3.4.1. Titulacions	de	grau	ordenades	per	centres

Escola Politècnica Superior d’Alcoi

Grau en Administració i Direcció d’Empreses

Grau en Enginyeria en Disseny Industrial i Desenvolupament de Productes 

Grau en Enginyeria Elèctrica

Grau en Enginyeria Informàtica

Grau en Enginyeria Mecànica

Grau en Enginyeria Química

Escola Politècnica Superior de Gandia

Grau en Ciències Ambientals

Grau en Comunicació Audiovisual

Grau en Enginyeria de Sistemes de Telecomunicació, So i Imatge

Grau en Turisme

Escola Tècnica Superior d’Arquitectura

Grau en Fonaments de l’Arquitectura

Escola Tècnica Superior d’Enginyeria Agronòmica i del Medi Natural

Grau en Biotecnologia

Grau en Ciència i Tecnologia dels Aliments

Grau en Enginyeria Agroalimentària i del Medi Rural

Grau en Enginyeria Forestal i del Medi Natural

Escola Tècnica Superior d’Enginyeria del Disseny

Grau en Enginyeria Aeroespacial

Grau en Enginyeria en Disseny Industrial i Desenvolupament de Productes

Grau en Enginyeria Elèctrica

Grau en Enginyeria Electrònica Industrial i Automàtica

Grau en Enginyeria Mecànica

Escola Tècnica Superior d’Enginyeria d’Edificació

Grau en Arquitectura Tècnica
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3.4.2. Màsters

Campus d’Alcoi

Màster Universitari en Enginyeria d’Organització i Logística

Escola Politècnica Superior d’Alcoi

Màster Universitari en Enginyeria, Processament i Caracterització de Materials

Escola Politècnica Superior d’Alcoi

Màster Universitari en Enginyeria Tèxtil

Escola Politècnica Superior d’Alcoi

Campus de Gandia

Màster Universitari en Avaluació i Seguiment Ambiental d’Ecosistemes Marins i Costaners

Escola Politècnica Superior de Gandia

Màster Universitari en Continguts i Aspectes Legals en la Societat de la Informació

Escola Politècnica Superior de Gandia

Escola Tècnica Superior d’Enginyeria Geodèsica, Cartogràfica i Topogràfica

Grau en Enginyeria en Geomàtica i Topografia

Escola Tècnica Superior d’Enginyeria Informàtica

Grau en Enginyeria Informàtica

Escola Tècnica Superior d’Enginyers de Camins, Canals i Ports

Grau en Enginyeria Civil

Grau en Enginyeria d’Obres Públiques

Escola Tècnica Superior d’Enginyers Industrials

Grau en Enginyeria Biomèdica

Grau en Enginyeria de l’Energia

Grau en Enginyeria d’Organització Industrial

Grau en Enginyeria Química

Grau en Enginyeria en Tecnologies Industrials

Escola Tècnica Superior d’Enginyers de Telecomunicació

Grau en Enginyeria de Tecnologies i Serveis de Telecomunicació

Facultat d’Administració i Direcció d’Empreses

Grau en Administració i Direcció d’Empreses

Grau en Gestió i Administració Pública

Facultat de Belles Arts

Grau en Belles Arts

Grau en Conservació i Restauració de Béns Culturals

DOCÈNCIA
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Màster Universitari en Enginyeria Acústica

Escola Politècnica Superior de Gandia

Màster Universitari en Postproducció Digital

Escola Politècnica Superior de Gandia

Campus de Vera

Màster Universitari en Aqüicultura

Dep. de Ciència Animal

Màster Universitari en Arquitectura Avançada, Paisatge, Urbanisme i Disseny

Escola Tècnica Superior d’Arquitectura

Màster Universitari en Arts Visuals i Multimèdia

Dep. d’Escultura

Màster Universitari en Automàtica i Informàtica Industrial

Dep. d’Enginyeria de Sistemes i Automàtica

Màster Universitari en Biotecnologia Biomèdica

Dep. de Biotecnologia

Màster Universitari en Biotecnologia Molecular i Cel·lular de Plantes

Institut Universitari Mixt de Biologia Molecular i Cel·lular de Plantes

Màster Universitari en Ciència i Enginyeria dels Aliments

Institut Universitari d’Enginyeria d’Aliments per al Desenvolupament

Màster Universitari en Computació Paral·lela i Distribuïda

Dep. de Sistemes Informàtics i Computació

Màster Universitari en Conservació del Patrimoni Arquitectònic

Escola Tècnica Superior d’Arquitectura

Màster Universitari en Conservació i Restauració de Béns Culturals

Dep. de Conservació i Restauració de Béns Culturals

Màster Universitari en Construccions i Instal·lacions Industrials

Escola Tècnica Superior d’Enginyers Industrials

Màster Universitari en Cooperació al Desenvolupament

Dep. de Projectes d’Enginyeria

Màster Universitari en Direcció Financera i Fiscal

Facultat d’Administració i Direcció d’Empreses

Màster Universitari en Direcció i Gestió de Projectes

Escola Tècnica Superior d’Enginyers Industrials

Màster Universitari en Disseny i Fabricació Integrada Assistits per Computador

Escola Tècnica Superior d’Enginyeria del Disseny

Màster Universitari en Economia Agroalimentària i del Medi Ambient

Dep. de Economia i Ciències Socials

Màster Universitari en Edificació

Escola Tècnica Superior d’Enginyeria d’Edificació

Màster Universitari en Enginyeria Ambiental

Escola Tècnica Superior d’Enginyers de Camins, Canals i Ports

Màster Universitari en Enginyeria d’Anàlisi de Dades, Millora de Processos i Presa de Decisions

Dep. d’Estadística i Investigació Operativa Aplicades i Qualitat
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Màster Universitari en Enginyeria Avançada de Producció, Logística i Cadena de Subministrament

Escola Tècnica Superior d’Enginyers Industrials

Màster Universitari en Enginyeria Biomèdica

Escola Tècnica Superior d’Enginyers Industrials

Màster Universitari en Enginyeria de Computadors i Xarxes

Dep. d’Informàtica de Sistemes i Computadors

Màster Universitari en Enginyeria del Disseny

Escola Tècnica Superior d’Enginyeria del Disseny

Màster Universitari en Enginyeria Hidràulica i Medi Ambient

Dep. d’Enginyeria Hidràulica i Medi Ambient

Màster Universitari en Enginyeria del Formigó

Dep. d’Enginyeria de la Construcció i de Projectes d’Enginyeria Civil

Màster Universitari en Enginyeria del Manteniment

Escola Tècnica Superior d’Enginyeria del Disseny

Màster Universitari en Enginyeria Mecànica

Dep. d’Enginyeria Mecànica i de Materials

Màster Universitari en Enginyeria Mecatrònica

Escola Tècnica Superior d’Enginyeria del Disseny

Màster Universitari en Enginyeria de Sistemes Electrònics

Dep. d’Enginyeria Electrònica

Màster Universitari en Enginyeria i Tecnologia de Sistemes Software

Dep. de Sistemes Informàtics i Computació

Màster Universitari en Gestió Cultural

Dep. de Comunicació Audiovisual, Documentació i Història de l’Art

Màster Universitari en Gestió d’Empreses, Productes i Serveis

Facultat d’Administració i Direcció d’Empreses

Màster Universitari en Gestió de la Informació

Escola Tècnica Superior d’Enginyeria Informàtica

Màster Universitari en Gestió de la Seguretat i Qualitat Alimentària

Institut Universitari d’Enginyeria d’Aliments per al Desenvolupament

Màster Universitari en Intel·ligència Artificial, Reconeixement de Formes i Imatge Digital

Dep. de Sistemes Informàtics i Computació

Màster Universitari en Investigació Matemàtica

Dep. de Matemàtica Aplicada

Màster Universitari en Llengües i Tecnologia

Dep. de Lingüística Aplicada

Màster Universitari en Millora Genètica Animal i Biotecnologia de la Reproducció

Dep. de Ciència Animal

Màster Universitari en Millora Genètica Vegetal

Institut Universitari de Conservació i Millora de l’Agrodiversitat Valenciana

Màster Universitari en Motors de Combustió Interna Alternatius

Institut Universitari CMT - Motors Tèrmics

Màster Universitari en Música

Facultat de Belles Arts

DOCÈNCIA
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Màster Universitari en Planificació i Gestió en Enginyeria Civil

Escola Tècnica Superior d’Enginyers de Camins, Canals i Ports

Màster Universitari en Prevenció de Riscos Laborals

Dep. d’Enginyeria de la Construcció i de Projectes d’Enginyeria Civil

Màster Universitari en Producció Animal

Dep. de Ciència Animal

Màster Universitari en Producció Artística

Facultat de Belles Arts

Máster Interuniversitari en Química Orgànica, Experimental i Industrial

Institut Universitari Mixt de Tecnologia Química

Màster Universitari en Química Sostenible

Institut Universitari Mixt de Tecnologia Química

Màster Universitari en Sanitat i Producció Vegetal

Dep. de Ecosistemes Agroforestals

Màster Universitari en Seguretat Industrial i Medi Ambient

Dep. d’Enginyeria Química i Nuclear

Màster Universitari en Sensors per a Aplicacions Industrials

Escola Tècnica Superior d’Enginyeria del Disseny

Màster Universitari en Tecnologia Energètica per al Desenvolupament Sostenible

Escola Tècnica Superior d’Enginyers Industrials

Màster Universitari en Tecnologies, Sistemes i Xarxes de Comunicacions

Dep. de Comunicacions

Màster Universitari en Transport, Territori i Urbanisme

Escola Tècnica Superior d’Enginyers de Camins, Canals i Ports

Màster Universitari en Viticultura, Enologia i Gestió de l’Empresa Vitivinícola Erasmus+

Institut Universitari d’Enginyeria d’Aliments per al Desenvolupament

3.4.3. Doctorat

Programa de Doctorat en Administració i Direcció d’Empreses

Programa de Doctorat en Arquitectura, Edificació, Urbanística i Paisatge

Programa de Doctorat en Art: Producció i Investigació

Programa de Doctorat en Automàtica, Robòtica i Informàtica Industrial

Programa de Doctorat en Biotecnologia

Programa de Doctorat en Ciència, Tecnologia i Gestió Alimentària

Programa de Doctorat en Ciència i Tecnologia de la Producció Animal

Programa de Doctorat en Conservació i Restauració de Béns Culturals

Programa de Doctorat en Desenvolupament Local i Cooperació Internacional

Programa de Doctorat en Disseny, Fabricació i Gestió de Projectes Industrials

Programa de Doctorat en Economia Agroalimentària

Programa de Doctorat en Enginyeria de la Construcció

Programa de Doctorat en Enginyeria de l’Aigua i Mediambiental

Programa de Doctorat en Enginyeria Electrònica
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3.5. DOCÈNCIA	EN	OBERT

A UPV OpenCourseWare la Universitat 

Politècnica de València ofereix una mostra dels 

seus materials docents en obert i accessibles des 

d’internet. Amb aquesta iniciativa la UPV pretén 

demostrar-ne les potencialitats per a atraure els 

millors estudiants i formar professionals amb un 

nivell d’excel·lència reconegut. La UPV és una 

universitat emprenedora i d’innovació. Se suma 

a la iniciativa OCW de rellevància internacional, 

i estableix relacions de col·laboració acadèmica 

amb les millors universitats del món.

La documentació s’ordena en cinc categories, dins 

de les quals s’organitzen els continguts per matèries.

Programa de Doctorat en Enginyeria Tèxtil

Programa de Doctorat en Enginyeria i Producció Industrial

Programa de Doctorat en Estadística i Optimació

Programa de Doctorat en Indústries de la Comunicació i Culturals

Programa de Doctorat en Informàtica

Programa de Doctorat en Llengües, Literatures i Cultures, i les seues Aplicacions

Programa de Doctorat en Matemàtiques

Programa de Doctorat en Música

Programa de Doctorat en Química

Programa de Doctorat en Química Sostenible

Programa de Doctorat en Recursos i Tecnologies Agrícoles

Programa de Doctorat en Sistemes Propulsius en Mitjans de Transport

Programa de Doctorat en Tècniques Experimentals en Química

Programa de Doctorat en Tecnologies per a la Salut i el Benestar

Programa de Doctorat en Telecomunicació

Distribució de matèries per categories

Categories

Ciències experimentals

Humanitats

Ciències Socials i Jurídiques

Enginyeria i Arquitectura

Formació contínua

Nombre de matèries amb continguts

12

5

13

25

13

3.6. FORMACIÓ	CONTÍNUA

El Centre de Formació Permanent té entre els seus 

objectius la funció d’impulsar i col·laborar amb els 

professors, departaments, centres i altres òrgans 

propis de la UPV en la creació i desenvolupament 

de projectes formatius i facilitar-ne la difusió i 

promoció en l’entorn socioeconòmic.
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Resultats del Centre de Formació Permanent

Centre de Formació Permanent Cursos realitzats

Títols propis

Estudiants 

Projectes docents

Ingressos per títols propis (MEUR)

Ingressos anuals (MEUR)

1.070

137

28.682

42

2,99

8,56

3.7. MOBILITAT	I	INTERCANVI

Estades ixents en programes d’intercanvi per centres

Tipus de beneficiari de l’estada

Centre UPV

ETS D’ARQUITECTURA

ETSE CAMINS, CANALS I PORTS

ETSE INDUSTRIALS

ETS D’ENGINYERIA DEL DISSENY

ETSE GEODÈSICA, CARTOGRÀFICA I TOP.

ETS D’ENGINYERIA D’EDIFICACIÓ

E. POLITÈCNICA SUPERIOR D’ALCOI

FACULTAT DE BELLES ARTS

FACULTAT D’ADMINISTRACIÓ I DIRECCIÓ D’EMPRESES

ESCOLA POLITÈCNICA SUPERIOR DE GANDIA

ETS D’ENGINYERIA INFORMÀTICA

ETSE AGRONÒMICA I DEL MEDI NATURAL

ETSE DE TELECOMUNICACIÓ

UPV

Escola de Doctorat

Unitat de Màsters Universitaris

Total

Sense

assignar

0

1

2

0

0

0

0

0

0

1

0

3

0

0

0

0

7

Alumnes

180

140

257

168

27

49

74

153

129

58

68

148

54

0

2

23

1.530

PAS

2

2

9

0

3

3

6

5

0

0

0

27

1

50

0

0

108

PDI

27

17

35

28

6

16

10

17

5

14

20

88

7

4

0

0

294

Total

209

160

303

196

36

68

90

175

134

73

88

266

62

54

2

23

1.939

Estades ixents en programes d’intercanvi per centres

Centre UPV

ETS D’ARQUITECTURA

ETSE CAMINS, CANALS I PORTS

ETSE INDUSTRIALS

ETS D’ENGINYERIA DEL DISSENY

 

221

117

259

258
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ETSE GEODÈSICA, CARTOGRÀFICA I TOP.

ETS D’ENGINYERIA D’EDIFICACIÓ

E. POLITÈCNICA SUPERIOR D’ALCOI

FACULTAT DE BELLES ARTS

FACULTAT D’ADMINISTRACIÓ I DIRECCIÓ D’EMPRESES

ESCOLA POLITÈCNICA SUPERIOR DE GANDIA

ETS D’ENGINYERIA INFORMÀTICA

ETSE AGRONÒMICA I DEL MEDI NATURAL

ETSE DE TELECOMUNICACIÓ

Escola de Doctorat

Unitat de Màsters Universitaris

DOCTORAT

Total

37

64

80

128

141

162

93

224

89

87

50

4

2.014

Estades ixents d’alumnes en programes d’intercanvi per països

País

Alemanya

Argentina

Austràlia

Àustria

Azerbaidjan

Bèlgica

Bulgària

Burkina Faso 

Brasil

Canadà

Corea del Sud

Croàcia

Dinamarca

Equador

Eslovàquia

Eslovènia

Espanya

Estats Units d’Amèrica

Estònia

Filipines

Finlàndia

França

Ghana

Grècia

Nre.

estades

248

8

4

34

1

74

1

1

5

2

2

2

31

3

5

9

51

43

3

1

51

162

1

10

DOCÈNCIA
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Guatemala

Guinea Bissau

Haití

Hondures

Hongria

Índia

Irlanda

Islàndia

Itàlia

Japó

Kenya

Letònia

Lituània

Marroc

Mèxic

Moldàvia

Nicaragua

Noruega

Països Baixos

Perú

Portugal

Polònia

Regne Unit

República Dominicana

República Txeca

Romania

Singapur 

Suècia

Suïssa

Taiwan

Turquia

Xile

Xina (República Popular )

Sense assignar

Total

5

1

2

2

20

3

30

1

152

9

1

5

11

1

12

1

2

15

40

6

31

118

102

2

84

5

3

52

23

2

18

7

10

2

1.530
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Estades entrants d’alumnes en programes d’intercanvi per països

País

Alemanya

Algèria

Argentina

Armènia

Austràlia

Àustria

Azerbaidjan

Bèlgica

Bhutan

Bielorússia

Bolívia

Brasil

Bulgària

Congo

Cuba

Camerun

Canadà

Colòmbia

Corea del Sud

Dinamarca

Dominica

Egipte

Equador

Espanya

Estats Units d’Amèrica

Estònia

Eslovàquia

Eslovènia

Finlàndia

França

Geòrgia

Grècia

Hongria

Indonèsia

Índia

Irlanda

Islàndia

Israel

Itàlia

Nre.

estades

277

6

33

5

4

22

1

68

1

4

11

32

1

2

1

2

8

23

15

11

2

4

8

74

42

5

11

8

33

204

6

22

25

4

7

14

2

6

236
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Japó

Kazakhstan

Kenya

Kirguizistan

Laos

Líban

Lituània

Letònia

Marroc

Mèxic

Moçambic

Moldàvia

Mongòlia

Noruega

Nicaragua

Països Baixos

Pakistan

Paraguai

Perú

Polònia

Portugal

Regne Unit

República Dominicana

República Txeca

Romania

Rússia

Suïssa

Suècia

Singapur

Tailàndia

Taiwan

Tunísia

Turquia

Ucraïna

Uruguai

Vietnam

Xile

Xina (República Popular )

Sense assignar

Total

4

1

1

2

2

2

25

3

6

71

3

3

1

12

1

46

2

3

37

108

11

40

96

61

28

2

25

28

4

1

10

2

66

11

3

1

23

25

4

2.014
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Aules:

Aula EVERIS

Aula Infància i Adolescència

Aula HNA

3.8. OFERTA	COMPLEMENTÀRIA

Les càtedres d’empresa són una manera d’establir 

una àmplia i qualificada col·laboració d’empreses, 

fundacions o entitats amb vinculació empresarial 

amb la Universitat Politècnica de València per a 

desenvolupar objectius de docència, investigació, 

transferència de tecnologia i coneixement. 

De manera anàloga, les aules d’empresa són 

el resultat dels acords entre la Universitat 

Politècnica de València i les empreses per al 

desenvolupament d’activitats formatives i de 

difusió del coneixement. Es diferencien pel tipus 

d’activitats que poden realitzar, per l’aportació 

econòmica i per la durada inicial.

Càtedres d’empresa:

Càtedra ACAL- Ciutat Sostenible

Càtedra AIMPLAS

Càtedra Art i Malalties

Càtedra Alcoi Ciutat del Coneixement

Càtedra Bancaja-Joves Emprenedors

Càtedra Bayer CropScience

Càtedra Blanca València

Càtedra CAJAMAR

Càtedra Cardiovascular Eves/Ferrer

Càtedra CEMEX

Càtedra Ceràmica

Càtedra Ciutat de València

Càtedra COEICV-DV

Càtedra Consum

Càtedra Cultura Directiva i Empresarial

Càtedra Construcció Sostenible Avançada

Càtedra DKV de Art i Salut

Càtedra Fulton

Càtedra Galileo Galilei GASTAD

Càtedra GEDESTIC

Càtedra Heineken-UPV

Càtedra INDRA Tecnologia per a la Salut

Càtedra Innovació Campus de Gandia

Càtedra Innovació Clínica

Càtedra Juan Arizo Serrulla

Càtedra Municipis Sostenibles

Càtedra PROSEGUR

Càtedra Smart City

Càtedra Telefónica Noves Tecnologies per al Medi 

Ambient i la Inclusió Social

Càtedra Terra Ciutadana

Càtedra VOSSLOH

DOCÈNCIA
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Un dels objectius essencials de la Universitat Poli-

tècnica de València és el desenvolupament de la 

recerca científica, tècnica i artística, la innovació 

tecnològica i la formació d’investigadors, tant en 

la bàsica com en l’aplicada.

El volum econòmic de les activitats d’investiga-

ció, desenvolupament tecnològic i innovació amb 

finançament extern ha sigut en l’exercici econò-

mic de 2013, de 42.399 milers d’euros. Aquesta 

xifra no inclou els ingressos per formació ni els 

corresponents a les activitats d’I+D+i realitzades 

Una anàlisi de la distribució de l’activitat d’I+D+i 

indica que la investigació competitiva és la que 

es desenvolupa mitjançant programes públics de 

suport a la investigació. Enguany ha suposat 21,7 

milions, pràcticament igual a l’obtinguda per la 

I+D derivada de contractes i convenis amb em-

preses i entitats públiques i privades amb 22 mi-

lions.

en instituts d’investigació mixtos i concertats, ni 

les ajudes per a les infraestructures científiques 

suposa un lleuger descens amb relació a l’any 

2012 del 4,1%.

Els projectes d’I+D vius i les activitats d’investi-

gació contractades durant aquests anys han sigut 

de 2.678, la qual cosa suposa un lleuger augment 

del 2,5% sobre l’any anterior. Això significa que 

hem mantingut la capacitat de captació de recur-

sos malgrat les fortes retallades en els pressupos-

tos públics i privats dedicats a la recerca.

És significatiu que la xifra de contractes i convenis 

siga superior a la competitiva, fet que no ocorria 

des de l’any 2009. Aquesta dada permet enten-

dre que el sector privat va ser el primer a patir els 

efectes de la crisi econòmica pel que fa als fons 

d’investigació i aquestes dades donen senyals 

d’una lenta recuperació. 

Quadre resum

Nombre d’accions subscrites/concedides

Volum econòmic d’I+D+i (Drets reconeguts en milers d’euros)

Resultats protegits (Sol·licituds de patents)

Llicències sobre resultats

Ingressos per llicències * (Drets reconeguts en milers d’euros)

Spin-off participades

Activitat I+D+i en vigor

ACCIONS D’I+D+i SUBSCRITES SEGONS TIPUS DE TREBALL (Nombre d’accions)

I+D+i Competitiva*

Accions de relació i coordinació en I+D

Actuacions per a la difusió i la transferència de coneixement

Esdeveniments

Finançament base

Finançament RH

Projectes d’investigació

Projectes I+D col·laborativa

2012

2.614

45.744

22

26

215

2

2012

292

21

13

38

15

87

73

45

2013

2.678

43.852

19

24

446

5

2013

 312

 6

 10

24 

13 

119 

124 

16 

Resum dels principals indicadors

*Inclou els imports corresponents a cotitulars de les tecnologies.

INVESTIGACIÓ
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Contractes i convenis

Càtedres d’empresa

Consultoria, estudis tècnics

Contractes I+D col·laboratius

Contractes i convenis I+D

Llicències de tecnologia

Altres

Serveis i assaigs

Venda de productes tecnològics

Total

2.322

5

1.431

4

110

26

12

649

85

2.614

2.366 

12 

1.303 

9 

132 

24 

32 

742 

112 

2.678 

En una breu anàlisi de la investigació competitiva 

segons l’origen del finançament, l’Administració de 

l’Estat, amb 11,38 milions continua sent el princi-

pal finançador amb el 58,40% del total, seguit de la 

Unió Europea amb el 28,58% i la Generalitat amb 

l’11,62%.

Amb referència a la distribució territorial dels con-

tractes i convenis d’I+D amb empreses i entitats, 

el 59,82% correspon a empreses de la Comunitat 

Cal destacar que els fons europeus obtinguts són el 

doble, tant en valors absoluts com relatius compa-

rant-los amb la Generalitat Valenciana.

Valenciana, un 34,62% a empreses espanyoles, un 

4,16% a empreses de la resta d’Europa i, finalment, 

un 1,38% a la resta del món.

Accions de contractes i convenis d’I+D subscrits amb entitats privades segons l’origen geogràfic 

(nombre d’accions)

Comunitat Valenciana

Resta d’Espanya

Resta d’Europa

Resta del món

Total

2012

964

904

54

23

1.945

2013

1.163

673

81

27

1.944

Volum econòmic d’I+D+i competitiva subscrita segons l’origen dels fons (Milers d’euros)

Generalitat Valenciana

Administració central

Unió Europea

Altres*

Total

2012

1.815

6.315

5.145

380

13.655

2013

2.318

11.388

5.574

217

19.497

*Empreses, universitats, centres d’investigació i Administració local.
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Protecció de resultats d’I+D+i

Resultats transferibles

Comunicació d’invencions

Comunicació de programari

Patents sol·licitades

Sol·licituds PCT

Entrada en fases

Patents concedides per l’OEPM

Patents concedides per l’EPO

Patents concedides per la USPTO

Patents abandonades

Cartera de patents mantingudes a 31.12.14

Despeses cartera de patents

2013

27

32

19

21

5

5

0

2

25

307

165.150,31

Si ens referim al volum econòmic de contractes i 

convenis d’I+D subscrit amb entitats privades, el 

33,73% d’ingrés correspon a empreses de la Co-

Cal ressaltar, respecte a la protecció i l’explotació 

dels resultats de la investigació, que l’any 2013 se 

sol·licitaren 19 noves patents. S’han concedit 5 de 

l’Oficina Española de Patentes y Marcas (OEPM), 

5 de l’Oficina Europea de Patents i 5 de la United 

munitat Valenciana, el 23,47% a empreses de la res-

ta d’Espanya, el 28,74% de la resta d’Europa i un 

14,08% de la resta del món.

States Patent and Trademark Office (USPTO). La 

quantitat de patents en cartera, atès que n’hem 

abandonat 25 és de 307. Els ingressos obtinguts 

per llicències han sigut de 466 milers d’euros.

Volum econòmic de contractes i convenis d’I+D subscrits amb entitats privades segons l’origen geogràfic. 
(Milers d’euros)

Comunitat Valenciana

Resta d’Espanya

Resta d’Europa

Resta del món

Total

2012

5.432

3.791

2.411

802

12.436

2013

5.132

3.570

4.368

2.142

15.212

INVESTIGACIÓ
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PRESSUPOSTOS
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5.1. CRITERIS	PER	A	LA	DETERMINACIÓ	DEL	PRESSUPOST	DE	LA	
UNIVERSITAT	POLITÈCNICA	DE	VALÈNCIA	EN	L’EXERCICI	2014:	
INGRESSOS,	COMPTE	FINANCER	I	DESPESES

5.1.1. 

5.1.2. 

El pressupost de la Generalitat Valenciana per a 

2013 determina com a subvenció ordinària de la 

Universitat Politècnica de València una quantia de 

201.134.347 euros, amb una variació de -13% res-

pecte a l’aprovat en l’exercici 2012 que ascendia a 

231.221.754 euros.

L’increment de preus públics per al curs 2012-13 

ha provocat una disminució dels crèdits matricu-

lats del 9,9%, la qual cosa considerant l’efecte de 

Addicionalment a tema anterior, s’ha de conside-

rar que la major part de les circumstàncies que 

van motivar la pròrroga del pressupost de l’exer-

cici 2012 l’any 2013 mantenen la vigència. Com 

ja s’ha assenyalat, només s’ha resolt el reconeixe-

ment de les obligacions dels exercicis 2010, 2011 

i 2012, que han permès liquidar sense dèficit 

l’exercici 2012. Continuen, no obstant això, sense 

solució operativa els retards en el pagament que 

donen lloc a una extrema tensió de tresoreria en 

la gestió del pressupost de la UPV.

D’acord amb les qüestions assenyalades en els 

dos punts anteriors, la dotació dels crèdits del 

l’increment dels preus públics aplicables al curs 

2012-13, suposa una estimació d’increment de re-

captació de 4.960.093 euros.

L’agregació de les variacions de signe contrari 

descrites en els dos paràgrafs anteriors suposa 

una reducció de finançament net de la Universi-

tat Politècnica de València per a l’exercici 2013 de 

25.127.313 euros.

pressupost de despesa per a l’exercici 2013 ha 

de seguir dos criteris bàsics:
· Reduir les dotacions per a compensar la reduc-

ció de finançament per l’import de 25.127.313 

euros.
· Limitar la consignació de crèdits del pressupost 

de despeses en els conceptes de despesa ordi-

nària i de naturalesa seqüencial, amb l’objectiu 

d’evitar problemes de tresoreria addicionals, 

de manera que siga factible preservar en la me-

sura possible els pagaments de despeses prio-

ritàries: personal, subministraments, despeses 

financeres i activitats d’I+D+i, etc., i obtenir 

una liquidació sense dèficit del pressupost.

PRESSUPOSTOS

5.1.3. 

D’acord amb la informació anterior, els crèdits de 

l’estat d’ingressos del pressupost de la Universitat 

Politècnica de València per a l’exercici 2013 s’han 

pressupostat atenent els criteris següents:

· Taxes i preus públics per serveis d’educació 

superior en cicles i graus: s’estimen en funció 

de la demanda esperada per titulacions oficials 

oferides (Grau, postgrau i doctorat) i dels preus 

públics de les taxes acadèmiques aprovats pel 

Consell per al curs 2012-2013.

· Subvenció bàsica: de conformitat amb els an-

tecedents de l’annex II del projecte de Llei de 

pressupostos de la Generalitat Valenciana per 

a 2013, es quantifica la subvenció anual dis-
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5.1.4. 

La Universitat Politècnica de València ha mantingut 

durant els últims exercicis un objectiu de sanejament 

del compte financer del seu pressupost basada en el 

manteniment d’un marge brut estructural (ingressos 

corrents consolidats - despeses corrents consolida-

des associades a costos fixos) de signe positiu.

La variació negativa dels ingressos corrents agre-

gats previstos per a 2013, per tercer any conse-

cutiu, es veu acompanyada en el pròxim exercici 

amb una evolució també negativa de les despe-

ses corrents de la mateixa intensitat.

La diferent dinàmica de la disminució d’ingressos 

i despeses corrents provoca una deterioració del 

marge d’estalvi brut de la institució que si s’ex-

clouen els ingressos d’activitats d’I+D+i, baixarà 

fins a una dimensió a l’entorn del 13%.

ponible per a l’exercici 2012 en 201.134.347 

euros.

· Finançament pel conveni amb la Generalitat 

Valenciana de 10 d’octubre de 2011, es preveu 

l’abonament de l’anualitat 2013 del deute histò-

ric en els corresponents conceptes d’ingressos 

corrents i de capital.

· Finançament d’inversions en infraestructures: 

No es preveu cap ingrés per a finançament d’in-

fraestructures.

· Ingressos per finançament de projectes d’I+D+i 

i desenvolupament de les activitats emparades 

en l’article 83 de la LOU: s’estimen d’acord amb 

la liquidació de drets corresponent a l’exercici 

2012 i la seua distribució per tipologies d’activi-

tat i contractació.

· Resta d’ingressos: S’estimen en actualitzar la 

informació dels ingressos liquidats de l’exercici 

2012 i la previsió anualitzada de les variacions 

d’activitat, que donen lloc a la percepció.

5.1.5. 

Les Normes de Funcionament del Pressupost 

2013 s’han redactat sobre la base de les apro-

vades per a l’exercici 2012, que incorporen –al-

menys– els  aspectes següents:
· L’adequació, si é el cas, a tots aquells aspectes 

que es deriven de la normativa legal d’aplica-

ció a l’exercici 2013, en matèria d’estabilitat 

pressupostària i sostenibilitat financera.

· L’actualització de les tarifes per l’ús d’instal·la-

cions i serveis públics universitaris.
· L’articulació dels mecanismes de tresoreria ne-

cessaris per a solucionar els desfasaments en 

la liquidació de les subvencions corrents i de 

capital de la Generalitat Valenciana.
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5.2. PRESSUPOST	D’INGRESSOS	DE	L’EXERCICI	2014
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5.3. PRESSUPOST	DE	DESPESES	DE	L’EXERCICI	2013

5.3.1. 

Els crèdits de l’estat de despeses del pressupost 

de la Universitat Politècnica de València per a 

l’exercici  2013 s’han pressupostat atenent els cri-

teris següents:

Despeses de personal:

Les previsions de les despeses de personal pre-

veuen:

- La valoració anual completa de la totalitat de 

les places de la relació de llocs de treball de 

PDI i PAS aprovades amb anterioritat a 31 de 

desembre de 2012, que s’actualitza considerant 

la resultant dels processos de transformació de 

places LRU en places LOU i LOMLOU desen-

volupats i conclosos, i la variació de places de 

professorat temporal que requerisca l’adequa-

da  cobertura de les necessitats docents del 

curs 2013-2014.

- L’actualització  retributiva prevista, amb caràcter 

normatiu, per a l’exercici  2013, i les variacions 

retributives derivades dels acords retributius 

subscrits d’obligat compliment, el venciment 

temporal dels complements retributius associ-

ats a l’antiguitat, els mèrits docents i la produc-

tivitat investigadora.

- La previsió de contractes temporals de substi-

tució en els termes previstos en la normativa 

vigent.

- Les despeses socials derivades dels càlculs 

efectuats en els apartats anteriors i la dotació 

corresponent a l’anualitat  2013 del programa 

d’incentiu a la jubilació extingit el 2011.

- Els crèdits de funcionament ordinari i inversions 

menors de les oficines gestores centralitzades i 

serveis universitaris registren –amb caràcter ge-

neral– un decrement del 20% respecte als inici-

als de 2012 i amb l’excepció d’aquells crèdits 

vinculats a finançament finalista que se n’ajus-

ten a l’import.

Els crèdits de funcionament ordinari i inversions 

menors dels centres, departaments i instituts es 

consignare  amb decrement del 10% del valor 

dels paràmetres que valoren les variables d’activi-
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tat. Això s’entén sense perjudici de l’actualització  

de les variables objectives d’activitat  i resultats 

que donen lloc a la determinació dels pressupos-

tos de centres i departaments i estructures d’I+-

D+i.

Els crèdits de funcionament per a atendre les 

despeses generals de la Universitat, com ara: 

subministraments, neteja, seguretat i vigilància i 

manteniment es modulen atenent l’evolució  dels 

preus de compra i la variació dels consums. I apli-

cant les mesures d’estalvi següents:

- Es redueixen els contractes de neteja i seguretat 

un 20%, a partir de l’1 de juliol de 2013.

- S’aplica  un programa d’estalvi  d’energia  elèc-

trica que permet una reducció del 5% dels con-

sums de l’exercici  2012.

- A partir del dia 1 de juliol de 2013 les despeses 

de correus i fotocòpies d’exàmens les atenen  les 

unitats que utilitzen els serveis corresponents.

Despeses financeres i amortitzacions: s’actua-

litzen  d’acord  amb les previsions de despeses 

financeres i amortitzacions previstes per a l’exer-

cici  2013, derivades de les operacions d’endeu-

tament  autoritzades en vigor.

Despeses associades als programes de suport a 

la millora docent i d’I+D+i: registren un decre-

ment del manteniment dels que no es considera  

que són estrictament indispensables per al funci-

onament de la universitat en l’exercici 2013, ex-

cepció feta dels crèdits vinculats a finançament 

finalista que se n’ajusten a l’import.

Despeses destinades a l’execució de la progra-

mació de la inversió en infraestructures: la dota-

ció es determina mitjançant l’agregació de l’im-

port  de tres conceptes:

-Previsió per al pagament dels certificats d’obres 

que es troben licitades i en execució.

- Previsió per al pagament dels certificats derivats 

de les necessitats d’inversions en urbanització i 

condicionament, reposició, ampliació i millora 

(RAM).

Despesa en desenvolupament de les activitats 

d’I+D+i i formació contínua i les previstes en l’ar-

ticle 83 de la LOU: es pressuposten com a con-

trapartida en despeses de la previsió d’ingressos  

per a l’exercici  2013, sobre el volum d’activitat 

desenvolupat i la seua distribució per tipologies 

d’activitat .

Fons reposició liquiditat activitats ART. 83: amb 

l’objectiu de garantir el funcionament de l’activi-

tat  d’I+D+i finançada externament de la UPV el 

2013, i atès que en els exercicis 2011 i 2012 s’ha 

produït un desequilibri negatiu d’ingressos  i des-

peses en aquesta activitat, es consigna  aquest 

fons amb l’import íntegre de les dotacions del 

conveni de 10 d’octubre de 2011 i amb el marge 

net dels ingressos i despeses pressupostades per 

la universitat en l’exercici 2013.
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INFRAESTRUCTURES
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El Servei d’Infraestructures, com a servei encar-

regat de gestionar l’execució d’obres i instal·laci-

ons, proporcionar assessorament i informació tèc-

nica, amb l’objectiu d’optimar les infraestructures 

de la Universitat Politècnica de València, ha gesti-

onat durant l’any 2014 un elevat nombre d’obres 

i serveis dels quals destaquem per la importància 

tant quantitativa com qualitativa les següents:

Denominació de l’obra  

Rehabilitació i adopció de millores energètiques,  substitució de tancaments exte-
riors i adequació de façanes.

Instal·lació de climatització de l’aulari de la Facultat de Belles Arts.

Obra d’instal·lació de climatització d’aules i laboratoris docents de l’edifici 1B.

Instal·lació hidràulica de climatització a l’edifici 5C.

Substitució central tèrmica edifici Rectorat.

Projecte de reforç i condicionament de la coberta de la piscina de la UPV.

Construcció industrialitzada modular per a allotjar els trasllats provisionals d’afectats 
per les obres RAM 2012-2013 al campus de Vera.                                                                                   

Instal·lació i reparació urgent de cablat comunicacions i elèctric per preus unitaris.                                      

Condicionament anticorrosiu de l’estructura tubular de la piscina de la UPV.

Obra d’instal·lació hidràulica de climatització als edificis 3F i 6C. 

Pressupost d’execució

                 2.591.820,00 € 
 

               192.963,25 € 

               202.064,29 € 

               236.202,72 € 

               234,806,67 € 

               240.185,00 € 

               191.276,32€ 

                181.500,00€

                239.328,65€ 

                232.438,97€

INFRAESTRUCTURES



47MEMÒRIA DEL CURS ACADÈMIC 2014-2015 

7
HONORS
DISTINCIONS 
I PREMIS



48

Dins del Campus d’Excel·lència Internacional 

VLC/CAMPUS, la Universitat Politècnica de Valèn-

cia i la Universitat de València ha atorgat conjun-

tament el Doctor Honoris Causa al Sr. Juan Igna-

cio Cirac Sasturain.

En aquest curs s’han atorgat reconeixements als 

millors expedients acadèmics a alumnes proce-

dents de la PAU. Així mateix, s’ha atorgat reco-

neixement al millor expedient acadèmic a alum-

nes de la Universitat Politècnica de València i als 

premis extraordinaris de doctorat.

Karlheinz Brandenburg

Doctor Honoris Causa per la Universitat Politècni-

ca de València.

Investit el 24 de juny de 2014.

El Sr. Kerlheinz Brandenburg va ser investit Doctor 

Honoris Causa per acord del Consell de Govern 

en la sessió celebrada el 6 de març de 2014 a pro-

posta de l’Escola Tècnica Superior d’Enginyers de 

Telecomunicació, i investit el 24 de juny de 2014. 

Enginyer de so, va contribuir amb les seues apor-

tacions al format de compressió d’àudio MPEG 

Audio Layer 3, (MP3).

L’Institut Idees de la UPV, dins dels premis Crea 

i Avança atorgà guardons a l’empresa Snape-

ase i en la modalitat Avança el premi ha recai-

gut en l’empresa Yeeply Mobile. S’han lliurat tres 

guardons honorífics, un a Raúl Martín Calvo, per 

la seua llarga trajectòria com a emprenedor i a 

l’empresa Titania, creada amb l’assessorament de 

l’Institut Idees per la seua trajectòria empresarial. 

El grup Dominguis també ha rebut guardó pel fo-

ment de l’emprenedoria amb l’Institut Idees.

Diversos premis s’han atorgat a membres de la 

Universitat Politècnica de València. El cas del 

Dr. Avelino Corma, amb la concessió del premi 

Príncipe de Asturias 2014; el premi Nacional d’In-

vestigació Torres Quevedo en l’àrea d’enginyeria 

atorgat als doctors José Capmany i Enrique Vidal, 

o el reconeixement per la MIT a la Dr. Larisa Dunai 

com una de les científiques més innovadores me-

nors de 35 anys amb clars exemples d’aquests.

Finalment, cal ressaltar que la Comissió Europea 

ha guardonat la mateixa Universitat Politècnica 

de València amb el Premi de Bronze 2013 a l’ex-

cel·lència Erasmus per la mobilitat del personal.

HONORS, DISTINCIONS I PREMIS
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El Consell Social és l’òrgan encarregat de la super-

visió de les activitats econòmiques de la Univer-

sitat Politècnica de València i del rendiment dels 

seus serveis. Actua, al seu torn, com a nexe d’unió 

entre la comunitat universitària i la societat per fo-

Sessió ordinària del 7 d’octubre de 2013

- Aprovació del reconeixement de VERATECH, 

com a empresa spin-off de la Universitat Poli-

tècnica de València.

- Aprovació de la proposta de participació de la 

Universitat Politècnica de València en la Pega-

sus Network Foundation.

- Aprovació de la proposta d’adhesió de la UPV a:

· Xarxa Espanyola d’universitats Saludables

· Xarxa Valenciana d’universitats Saludables

- Aprovació de la proposta de renúncia de la par-

ticipació de la Universitat Politècnica de Valèn-

cia en la Fundació de la Comunitat Valenciana 

Llevant Unió Esportiva Cent Anys.

- Aprovació de la proposta del sistema de retri-

bucions addicionals de la Universitat Politècni-

ca de València.

- Aprovació de la proposta d’autorització per a la 

constitució d’una servitud de pas en el campus 

d’Alcoi.

- Aprovació de la proposta d’adscripció de vo-

cals del Consell Social a una de les comissions 

del Consell Social.

Sessió ordinària del 25-novembre de 2013

- Aprovació de la proposta de participació de la 

UPV en l´Associació Serra de Mariola.

- Aprovació de la proposta de participació de la 

Universitat Politècnica de València en els ens 

següents: 

· ATSCI

· Associació Plataforma Tecnològica del Vi 

d’Espanya

· EURNEX

mentar la creació i transferència de coneixement. 

Referent a això, impulsa iniciatives com la Càtedra 

de Cultura Directiva i Empresarial, la Unitat d’Ori-

entació Empresarial en Innovació (UNOi) i els Pre-

mis del Consell Social.

- Aprovació del reconeixement d’EXOS com a em-

presa de base tecnològica i de la participació de 

la Universitat Politècnica de València en aquesta.

- Aprovació del nou reglament regulador de 

l’ocupació temporal d’espais i instal·lacions de 

la Ciutat Politècnica de la Innovació de la Uni-

versitat Politècnica de València.

- Aprovació de les propostes per al premi Coo-

peració Universitat Societat del Consell Social.

- Aprovació de la proposta de verificació de nou 

grau.

- Aprovació de la proposta de memòria de veri-

ficació de nou màster.

Sessió ordinària 18-desembre-2013

- Ratificació de l’acord de la Comissió d’Assump-

tes Econòmics per a la pròrroga del servei 

d’UNOI.

- Aprovació del pressupost de la Universitat Poli-

tècnica de València per a 2014.

- Ratificació de l’acord de la Comissió de Relaci-

ons amb la societat sobre el Gabinet de Comu-

nicació del Consell Social.

- Aprovació de la previsió del calendari de sessi-

ons del Consell Social per a 2014.

- Aprovació del Pla d’actuacions del Consell So-

cial per al 2014.

Sessió ordinària. 4 de febrer

- Aprovació del canvi de denominació del Màs-

ter Universitari en Materials Avançats, Nano-

tecnologies i Fabricació, en procés de verifi-

cació, per Màster Universitari en Enginyeria, 

Processament i Caracterització de Materials.

8.1. ACORDS	PLENARIS

CONSELL SOCIAL
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- Aprovació de la memòria de verificació del 

Màster Universitari en Arquitectura.

- Aprovació de la memòria de verificació del pro-

grama de Doctorat en Enginyeria Geomàtica.

- Aprovació de la memòria de verificació del 

Màster Universitari en Innovació en Tecnologia 

Musical (Music Technology Innovation).

- Aprovació de la modificació dels graus se-

güents:

· Enginyeria de l’Energia

· Belles Arts 

· Conservació i Restauració de Béns Culturals

· Enginyeria del Disseny Industrial i Desenvo-

lupament de Productes 

- Aprovació de la modificació de la memòria de 

verificació del Màster Universitari en Enginyeria 

de Computadors i Xarxes.

- Aprovació de la modificació de la memòria de 

verificació del Màster Universitari en Conserva-

ció i Restauració de Béns Culturals.

- Aprovació de la modificació de la memòria de 

verificació del Màster Universitari en Enginyeria 

i Tecnologia de Sistemes de Programari.

- Aprovació de la modificació de la memòria de 

verificació del Màster Universitari en Enginyeria 

Mecànica.

- Aprovació de la modificació de la memòria de 

verificació del Màster Universitari en Gestió de 

la Informació.

- Aprovació de la modificació de la memòria de 

verificació del Màster Universitari en Sanitat i 

Producció Vegetal.

- Aprovació de la modificació de la memòria de 

verificació del Màster Universitari en Intel·ligèn-

cia Artificial, Reconeixement de Formes i Imat-

ge Digital.

- Aprovació de la modificació de la memòria de 

verificació del Màster Universitari en Automàti-

ca i Informàtica Industrial.

- Aprovació de la modificació del Màster Univer-

sitari en Direcció i Gestió de Projectes.

- Aprovació de la memòria de verificació del 

Màster Universitari en Enginyeria Tèxtil.

- Aprovació de la participació de la Universitat 

Politècnica de València en l’associació Europe-

an Technology Platform for High Performance 

Computing (ETP4HPC).

- Aprovació de la participació de la Universitat 

Politècnica de València en el Biobased Industri-

es Consortium (BIC).

- Coneixement de l’informe del quart trimestre 

de l’any 2013 de les empreses situades a la 

Ciutat Politècnica de la Innovació.

- Aprovació del sistema d’assignació de retribu-

cions addicionals al professorat de la Univer-

sitat Politècnica de València que ha optat pel 

sistema de la Generalitat Valenciana.

- Aprovació de la modificació parcial de la norma 

9.3.8 Alumni de les normes de funcionament 

del Pressupost de la Universitat Politècnica de 

València de 2014.

Sessió ordinària. 15 d’abril 

- Aprovació del conveni d’adscripció entre la 

Universitat Politècnica de València i la fundació 

EDEM.

- Ratificació dels acords de la Comissió d’As-

sumptes Acadèmics del Consell Social del dia 

14 d’abril de 2014.

- Aprovació dels comptes anuals 2013 de la Uni-

versitat Politècnica de València i de les entitats 

que depenen de la UPV:

· Fundació Ciutat Politècnica de la Innovació

· Fundació SERVIPOLI

· Fundació CEDAT

· Fundació Agromuseu de Vera de la Univer-

sitat Politècnica de València

· Corporació Universitat Politècnica de Valèn-

cia, SLU

- Aprovació del Pla d’actuacions de la UNOi per 

a 2014.

Sessió ordinària. 3 de juny

- Aprovació de la designació de vicepresidents 

del Consell Social de la Universitat Politècni-

ca de València i de presidents de les comis-

sions.

- Aprovació de la designació dels representants 

del Consell Social en el Consell de Govern de 

la Universitat Politècnica de València.
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8.2. ACORDS	DE	LA	COMISSIÓ	D’ASSUMPTES	ECONÒMICS

Comissió ordinària del 18 de novembre de 2013 

- Aprovació de la proposta de taxes per a l’adap-

tació dels títols propis existents a la nova nor-

mativa d’estudis de formació permanent de la 

Universitat Politècnica de València de:

· Diploma d’Extensió Universitària en Estudis 

Immobiliaris. Mòdul Bàsic.

· Diploma d’Extensió Universitària en Estudis 

Immobiliaris. Mòdul Mitjà.

· Diploma d’Extensió Universitària en Estudis 

Immobiliaris. Mòdul Avançat.

· Diploma d’Extensió Universitària en Estudis 

Immobiliaris. Mòdul Expert.

· Màster en Assessorament Financer i d’As-

segurances

- Aprovació d’adscripció de vocals del Consell 

Social a cadascuna de les comissions del Con-

sell Social.

- Aprovació de la subvenció al projecte F3.

Sessió ordinària. 14 de juliol

- Aprovació de la designació de representants 

del Consell Social en el Consell Valencià d’Uni-

versitats.

- Aprovació de la designació del director de 

la Càtedra Cultura Directiva i Empresarial del 

Consell Social.

- Aprovació de la designació d’un representant 

del Consell Social en el Consell Assessor de 

l’Escola Tècnica Superior d’Enginyeria Informà-

tica de la Universitat Politècnica de València.

- Aprovació de la participació de la Universitat 

Politècnica de València en la Fundació Vicente 

Silvestre i Consuelo Julián.

- Aprovació de la conversió de l’Institut de Cièn-

cia i Tecnologia Animal en institut universitari 

d’investigació.

- Aprovació de la participació de la Universitat 

Politècnica de València en l’associació Nuclear 

Generation II & III Association (NUGENIA).

· Diploma d’Especialització en Aqüicultura.

· Expert Universitari en Aqüicultura.

· Màster en Fotografia, Art i Tècnica:

· Diploma d’Especialització en Fotografia 

d’Art Contemporani.

· Diploma d’Especialització Fotografia 

Professional.

· Màster en Innovació i Internacionalització:

· Diploma d’Especialització en Gestió Es-

tratègica i Innovació.

· Diploma d’Especialització en Internaci-

onalització.

· Diploma d’Especialització en Xarxes i Co-

municació d’Ordinadors.

- Aprovació de la participació de la Universitat 

Politècnica de València en l’associació interna-

cional Medea & Learning IVZW (MEDEA).

- Aprovació de la distribució de les beques de 

col·laboració del Ministeri d’Educació, Cultura i 

Esport per al curs acadèmic 2014-2015.

- Aprovació de la creació com a institut univer-

sitari d’investigació del Centre Interuniversitari 

de Reconeixement Molecular i Desenvolupa-

ment Tecnològic (IDM).

- Aprovació de la creació com a institut univer-

sitari d’investigació de l’Institut d’Enginyeria 

Energètica (IEE).

- Aprovació de la creació com a institut univer-

sitari d’investigació de l’Institut de Seguretat 

Industrial, Radiofísica i Mediambiental (ISIRIM).

- Aprovació del Pla d’actuacions del Consell So-

cial per a l’any 2014.

- Aprovació de la modificació parcial del conveni 

d’adscripció d’EDEM.

- Ratificació dels acords de la Comissió d’As-

sumptes Econòmics del Consell Social del dia 

19 de juny.

- Ratificació dels acords de la Comissió de Rela-

cions amb la Societat del Consell Social del dia 

4 de juliol. 

CONSELL SOCIAL
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· Diploma d’Especialització en Disseny d’Es-

pais Escènics i Publicitaris:

· Expert Universitari en Disseny d’Espais 

Escènics i Publicitaris.

· Màster en Aplicacions Multimèdia per a In-

ternet:

· Diploma d’Especialització en Producció 

d’Aplicacions per a Dispositius Mòbils.

- Aprovació de les taxes dels títols propis se-

güents de nova implantació:

· Diploma d’Especialització en Rehabilitació 

d’Estructures d’Edificació:

· Expert universitari en Rehabilitació d’Estruc-

tures de Formigó Armat en Edificació.

· Expert Universitari en Rehabilitació d’Es-

tructures Tradicionals d’Edificació.

· Màster en Gestió de l’Esport i Turisme Actiu.

· Expert Universitari en Gestió de Farmàcia 

Hospitalària.

- Aprovació de les línies estratègiques d’elabora-

ció del pressupost de la Universitat Politècnica 

de València per a l’exercici 2014

- Informe favorable a la proposta de modificació 

de la relació de llocs de treball del personal do-

cent i investigador.

- Aprovació del pressupost del Consell Social 

per a l’exercici 2014.

Comissió ordinària del 18 de desembre de 2013 

- Aprovació de l’addenda al conveni de col·labo-

ració entre la Confederació Empresarial Valen-

ciana i la Universitat Politècnica de València per 

a la continuació d’Unitat d’Orientació Empresa-

rial en Innovació UNOI.

Comissió ordinària. 12 de març 

- Aprovació de la taxa del títol propi Diploma 

d’Especialització en Serveis i Aplicacions Mò-

bils, adaptat a la nova normativa d’estudis de 

formació permanent de la Universitat Politècni-

ca de València.

- Aprovació de les taxes per a l’adaptació dels 

títols propis actuals a la nova normativa d’es-

tudis de formació permanent de la Universitat 

Politècnica de València de: 

· Màster en Organització, Gestió i Adminis-

tració d’Entitats i Organitzacions Esportives

· Màster en Jardineria i Paisatge

· Màster en Auditoria i Desenvolupament Di-

rectiu

· Diploma d’Extensió Universitària en Música 

Electrònica i Videocreació

· Màster en Disseny, Gestió i Desenvolupa-

ment de Nous Productes:

· Diploma d’Especialització en Gestió del 

Disseny

· Diploma d’Especialització en Gestió del 

Producte

· Diploma d’Especialització en Dispositius 

Mòbils Aplicats a la Gestió del Territori, l’En-

ginyeria i el Medi Ambient

- Aprovació de la taxa del títol propi següent de 

nova implantació: 

· Diploma d’Especialització en Desenvolupa-

ment d’Aplicacions per a Android

- Informe favorable sobre la modificació de la re-

lació de llocs de treball del personal docent i 

investigador aprovada pel Consell de Govern 

el dia 6 de març de 2014. 

Comissió ordinària. 19 de juny

- Aprovació de les taxes per a l’adaptació dels 

títols propis existents a la nova normativa d’es-

tudis de formació permanent de la Universitat 

Politècnica de València de: 

· Màster en Gestió Econòmica i Financera de 

la Generalitat Valenciana:

· Diploma d’Especialització en Comptabi-

litat del Sector Públic i Auditoria

· Diploma d’Especialització en Gestió Pú-

blica

· Màster en Styling i Disseny de Concepte en 

l’Automòbil

· Màster en Comunicacions i Desenvolupa-

ment de Serveis Mòbils

· Màster en Auditoria i Serveis de Verificació:

· Diploma d’Especialització en Auditoria

· Diploma d’Especialització en Serveis de 

Verificació i Gestió del Risc

· Màster en Gestió de la Ciència i la Innovació:
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· Diploma d’Especialització en Innovació 

Empresarial

· Diploma d’Especialització en Gestió de 

la Investigació i la Transferència del Co-

neixement

· Diploma d’Especialització en Innovació i 

Territori

- Aprovació de les taxes dels títols propis se-

güents de nova implantació: 

· Expert Universitari en Competència Profes-

sional per a l’Ensenyament en Valencià

· Expert Universitari en Competència Profes-

sional per a l’Ensenyament en Anglès

· Màster en Sanitat Vegetal 

· Expert Universitari en Avaluació Ergonòmi-

ca de Llocs de Treball

· Màster en Desenvolupament d’Aplicacions 

sobre Dispositius Mòbils

Comissió ordinària del dia 1 d’octubre de 2013

- Aprovació de la Memòria de Verificació del Màs-

ter Universitari en Enginyeria Informàtica.

- Aprovació de la Memòria de Verificació del Màs-

ter Universitari en Enginyeria Aeronàutica.

- Aprovació de la Memòria de Verificació del Màs-

ter Universitari en Enginyeria de Camins.

- Aprovació de la Memòria de Verificació del Màs-

ter Universitari en Enginyeria Informàtica.

Comissió ordinària. 14 d’abril

- Aprovació de la memòria de verificació del Màs-

ter Universitari en Cultura Científica i de la Inno-

vació.

- Aprovació de la memòria de verificació del pro-

grama de Doctorat en Infraestructures de Trans-

port i Territori.

- Aprovació de la memòria per a la implantació 

del doble títol de Grau en Enginyeria de Tec-

nologies i Serveis de Telecomunicació (GETST) 

i Grau en Administració i Direcció d’Empreses 

(GADE).

- Aprovació de la memòria per a la implantació 

del doble títol de Grau en Gestió Turística (GGT) 

i Grau en Administració i Direcció d’Empreses 

(GADE-EPSA).

- Aprovació de l’acord amb relació a l’aplicació de 

la Normativa de Progrés i Permanència en el curs 

2014-2015.

Comissió ordinària. 21 de juliol

- Informe favorable sobre la memòria per a la im-

plantació del doble títol de Màster Universitari 

en Enginyeria de Telecomunicació i el Màster 

Universitari en Tecnologies, Sistemes i Xarxes de 

Comunicacions.

- Informe favorable sobre la memòria per a la im-

plantació del doble títol de Màster en Enginyeria 

de Telecomunicació i el Màster Universitari en 

Enginyeria de Sistemes Electrònics. 

8.3. ACORDS	DE	LA	COMISSIÓ	D’ASSUMPTES	ACADÈMICS

CONSELL SOCIAL
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9 
DEFENSOR 
UNIVERSITARI
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En l’informe presentat al Consell Social al juliol de 

2014 es va destacar l’excel·lent col·laboració de 

tota la Universitat en suport a l’Oficina del Defen-

sor Universitari.

Durant aquest curs s’han realitzat les accions se-

güents en els temes que assenyalem tot seguit:

En aquest capítol només s’indiquen els temes ate-

sos a l’Oficina del Defensor Universitari relacionats 

amb el personal d’administració i serveis (PAS) i amb 

el personal docent i investigador (PDI).

Seguint l’esquema de les últimes memòries, no es 

descriu cap cas, per la impossibilitat pràctica de 

mantenir l’anonimat en els temes relacionats amb el 

PAS i el PDI, ja que són col·lectius més reduïts que el 

dels alumnes i els problemes solen ser coneguts per 

quasi tots els membres del grup de treball afectat.

Per a donar una aproximació dels problemes ate-

sos enumerem a continuació els tipus de problemes 

atesos en el curs 2013-2014:

- Problemes en promocions internes (incompliment 

de condicions per a presentar-se, resultats obtin-

guts, revisió d’exercicis…).

- Problemes diversos relatius a places (dotació, con-

cursos, promoció…) i a beques (tant concedides a 

professors com a alumnes per a treballar en grups 

d’investigació).

- Problemes en concursos de mèrits per a entrar en 

borses  de treball i de personal docent.

- Problemes sobre no renovació de places de pro-

fessor.

- Queixes sobre el desavantatge de les noves titula-

cions respecte a les  tradicionals en els organismes 

encarregats d’avaluar  i acreditar (AVAP i ANECA) 

per mancar, en general, de representants les noves 

titulacions.

- Qüestions de reconeixement de la data de nome-

nament amb relació a la data d’acreditació.

- Problemes amb terminis en doctorats de plans an-

teriors i problemes amb canvi de plans.

- Problemes de reconeixement de mèrits i bonifi-

cacions en el POD per codirecció de tesi, treballs 

final de grau i de màster.

- Problemes sobre distribució del POD.

- Queixes sobre actuacions no correctes d’alumnes, 

en alguns casos susceptibles de ser qualificades 

com a delictives.

- Queixa sobre alguna norma relacionada amb el 

bilingüisme.

- Problemes en la titularitat i en la utilització d’equips  

d’investigació.

- Malestar sobre les exigències burocràtiques relaci-

onades amb Pla Bolonya.

- Qüestions econòmiques relacionades amb conve-

nis.

- Molèsties per la megafonia a la zona des de l’Àgo-

ra fins a Esports quan es realitzen esdeveniments, 

amb petició que no es permeta la utilització de la 

megafonia en horaris laborals per no permetre el 

treball d’estudi i recerca.

9.1. ALUMNES

9.2. TEMES	RELACIONATS	AMB	PAS	I	PDI

Acció

Normes de permanència

Beques en general, convalidacions matrícules i trasllats

Temes sobre exàmens

Avaluacions curriculars

Casos diversos

Bilingüisme

Nre. d’accions 

36

44

13

8

28

23

DEFENSOR UNIVERSITARI
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10
PLA 
ESTRATÈGIC
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Finalitzat el Pla Estratègic de la UPV 2007-2014, 

s’exposen  les conclusions generals, per a les fa-

ses de disseny, execució i seguiment.

Des del punt de vista del disseny, el PLA UPV 

2007-2014 ha seguit la metodologia clàssica i 

s’ha adaptat a les característiques d’una universi-

tat. S’han desenvolupat els conceptes de missió, 

visió, eixos estratègics, objectius estratègics, in-

dicadors i plans d’acció, que ha tingut una àmplia 

participació de la comunitat universitària i utilitzat 

eines com ara les anàlisis DAFO i CAME. 

Des del punt de vista de l’execució  i centrant-nos 

en el desenvolupament dels plans d’acció, ate-

nent les anàlisis realitzades pels responsables de 

desenvolupar-los, es pot dir que en la part  de 

consecució va ser mitjà-alt.

Des del punt de vista del seguiment, el planteja-

ment de partida va ser realitzar dues accions de 

seguiment l’una el 2010 i l’altra el 2014. Ambdues 

accions s’han realitzat proporcionant informació 

sobre el  nivell  d’avanç en cadascun d’aquests 

dos anys. 

En definitiva, es pot dir que el primer Pla Estratè-

gic de la Universitat Politècnica de València s’ha 

convertit en un element que es considera neces-

sari per part de la comunitat UPV i fins i tot exter-

nament, la qual cosa és un gran assoliment.

És indubtable que el Pla Estratègic ha estat en la 

base de moltes de les decisions que s’han pres a 

la UPV en els últims sis anys i en aquest sentit ha 

guiat l’organització.

PLA ESTRATÈGIC



59MEMÒRIA DEL CURS ACADÈMIC 2014-2015 

11
SERVEIS
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La Universitat Politècnica de València disposa dels 

serveis següents:

· Advocacia (Àrea)

· Advocacia (Servei)

El Servei d’Advocacia de la Universitat és l’encarre-

gat de l’assessorament  i de la representació i de-

fensa en judici de la Universitat.

· Acció Internacional (Àrea)

· Acció Internacional (Oficina)

L’Oficina d’Acció  Internacional (OAI), integrada 

dins de l’estructura  orgànica del Gabinet del Rec-

tor de la Universitat Politècnica de València (UPV), 

té com a finalitat principal coordinar, fomentar i do-

nar suport a la participació internacional de la Uni-

versitat en programes de  postgrau i col·laboració 

acadèmica realitzats per conveni amb universitats 

estrangeres.

· Activitats Culturals

Elaboració i planificació d’un complet programa 

d’activitats culturals, específicament dissenyat ate-

nent les múltiples necessitats de la comunitat uni-

versitària

· Agromuseu de Vera

· Alumnat

El Servei d’Alumnat és un servei administratiu de 

caràcter central de la UPV, la funció del qual està 

adreçada fonamentalment cap als alumnes, tant 

pel que fa als preuniversitaris com als de primer, 

segon i de tercer cicles (Doctorat).

· Alumnat, Rendiment i Avaluació Curricular

Estudia el rendiment acadèmic de les diferents 

assignatures que s’imparteixen en cadascun 

dels centres de la UPV. Elabora propostes d’ava-

luació curricular de l’alumnat a través de la Sub-

comissió de Rendiment Acadèmic i Avaluació 

Curricular.

· Alumni

Alumni de la Universitat Politècnica de València és 

el servei universitari creat per a mantenir el vincle 

de la UPV amb els seus titulats.

· Assumptes Generals

El Servei d’Assumptes Generals és l’entitat  respon-

sable de:

- coordinar la seguretat i control d’accés  dels dife-

rents campus de la UPV,

- coordinar la neteja del campus,

- gestionar la reserves i disponibilitat d’espais,

- gestionar les assegurances de danys i responsabi-

litat civil de la UPV,

- coordinar els serveis complementaris de la Uni-

versitat relacionats amb el registre general, ofici-

na de correus, trasllat de mobiliari i estris…

· Avaluació, Planificació i Qualitat

El Servei d’Avaluació, Planificació i Qualitat és l’en-

carregat de: 

- Proporcionar assistència i assessorament a l’equip 

rectoral, i instàncies que aquest assenyale, sota el 

rigor d’una base de coneixement sustentada en la 

formació, l’estudi i la recerca. 

- Proveir les eines necessàries i coordinar tots els 

esforços que es realitzen en matèria de qualitat. 

- Prestar el suport tècnic i logístic a qualsevol de 

les unitats pertanyents a aquesta Universitat en 

les activitats de millora de la qualitat de les seues 

operacions i serveis. 

- Ser generador de coneixement, i promocionar la 

formació i la utilització de mètodes i eines per a la 

millora de la qualitat. 

- Divulgar resultats i informació de la realitat univer-

sitària a la Universitat Politècnica de València i a la 

societat en general.

· Biblioteca i Documentació Científica

Proveeix i gestiona la documentació i informació 

bibliogràfica de suport a l’estudi, la docència i la 

recerca de la comunitat UPV; i, a més, ofereix ac-

tivitats de formació sobre el maneig dels seus re-

cursos.

SERVEIS
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· Casa de l’Alumne

· Càtedres d’empresa

· CEDAT - Serv. Atenc. Estud. Discapacit.

Ofereix informació i assessorament als membres 

de la comunitat universitària amb discapacitat, així 

com acompanyament i suport a l’aula. Presta aju-

des tècniques per a l’estudi als alumnes que, per 

les seues necessitats educatives especials, així ho 

requereixen. Promou i gestiona accions de forma-

ció i ocupació per a aquest col·lectiu dins i fora dels 

campus de la Universitat Politècnica de València, i 

presta diferents serveis des del seu Centre Especial 

d’Ocupació.

Així mateix, es realitzen projectes d’eliminació de 

barreres arquitectòniques i urbanístiques, plans in-

tegrals d’accessibilitat, auditories en matèria d’ac-

cessibilitat, revisió de projectes i assessorament, i 

disseny de models ideals.

· Centre Educatiu Infantil

El Centre Educatiu Infantil Vera és l’encarregat 

d’atendre i educar els infants dels membres de la 

comunitat universitària de la Universitat Politècnica 

de València amb edat compresa entre 1 i 3 anys (1r 

cicle d’Educació Infantil). És un centre obert i flexi-

ble, amb un enfocament globalitzat de l’Educació 

Infantil.

I tot això amb la finalitat de:

- Conciliar la vida laboral i familiar dels membres de 

la comunitat universitària.

- Garantir una escola de qualitat educativa amb un 

marcat caràcter pluricultural.

- Oferir una educació individualitzada dins d’un cli-

ma de seguretat afectiva i de respecte, i afavorir 

el desenvolupament social, emocional i intel·lec-

tual dels infants.

- Afavorir la relació família-escola, i obrir canals de 

comunicació i acció conjunta i coordinada.

· Centre de Transferència i Tecnologia 

Dona suport i potencia la coordinació i execució 

dels processos de gestió econòmica i administra-

tiva de l’activitat d’investigació, innovació i transfe-

rència del coneixement de la Universitat Politècnica 

de València.

· Ciències de l’Educació

L’Institut  de Ciències de l’Educació és l’encarregat 

d’ajudar a la docència, i oferir formació, suport i as-

sessorament al professorat en l’àmbit de la peda-

gogia universitària, propiciar la divulgació i l’ús de 

nous recursos i tecnologies educatives, per a contri-

buir al procés d’innovació i avaluació de la qualitat 

de l’ensenyament, així com desenvolupar activitats 

formatives i facilitar suport psicopedagògic a l’es-

tudiant a fi d’atendre’n les necessitats d’orientació 

i assessorament acadèmic, personal i professional.

· Ciutat Politècnica de la Innovació

L’Àrea de la Ciutat Politècnica de la Innovació, parc 

científic de la Universitat Politècnica de València, 

exerceix la labor de direcció executiva de la Funda-

ció CPI, entitat gestora de la CPI. La seua missió és 

vetlar per l’adequat compliment dels objectius defi-

nits pel patronat de la Fundació en el marc de la CPI 

i de l’adequada coordinació amb les unitats de la 

UPV que presten serveis als usuaris del parc científic.

· Comunicació

L’Àrea de Comunicació s’encarrega de recopilar, 

elaborar i difondre informació sobre la Universitat 

Politècnica de València a través de la pàgina web; 

la UPV Radiotelevisió; els mitjans de comunicació 

locals, nacionals i internacionals; els mitjans socials; 

els materials impresos; etc.

· Contractació

Facilita informació en matèria de contractació ad-

ministrativa d’acord amb el que estableix en el Text 

Refós de la Llei de Contractes del Sector Públic.

· Control Intern

· Cooperació al Desenvolupament (Àrea)

· Cooperació al Desenvolupament (Centre)

El Centre de Cooperació al Desenvolupament 

(CCD) és l’àrea de la Universitat Politècnica de Va-
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lència (UPV) encarregada de donar suport i incen-

tivar la participació de la comunitat universitària en 

activitats de cooperació universitària per al desen-

volupament.

· Correus

L’Oficina Postal tramita totes les necessitats relaci-

onades amb l’enviament de correus, ja siga de part 

del personal de la UPV o de centres, departaments, 

serveis... També lliura el correu als seus destinataris 

dins del campus universitari, tant a la seua adreça 

postal com al seu apartat oficial. A més, assessora 

en qüestions de tarifes, tipus d’enviaments, temps 

de trànsit, etc.

· Defensor Universitari

Conforme a l’article 133 dels Estatuts de la Univer-

sitat Politècnica de València aprovats pel Decret 

182/2011, de 25 de novembre, del Consell de la 

Generalitat, el Defensor Universitari és una ins-

titució que actua com a comissionat del Claustre 

Universitari per a la protecció dels drets i llibertats 

dels membres de la comunitat universitària per les 

actuacions dels diferents òrgans i serveis universita-

ris i ha de prendre en consideració els principis de 

llibertat, igualtat, justícia, solidaritat, democràcia i 

respecte al medi ambient que inspiren l’actuació 

de la Universitat Politècnica de València.

· Delegació d’Alumnes

· Econòmica (Àrea)

· Editorial UPV

L’Editorial de la Universitat Politècnica de València, 

fundada el 1986, té com a missió la difusió de la 

recerca desenvolupada pel personal docent d’uni-

versitat i l’edició de bibliografia de suport a la do-

cència.

· Escola d’Estiu

· Esports

El Servei d’Esports és l’encarregat de promocionar 

i facilitar la pràctica esportiva a tots els nivells, a tra-

vés de la gestió d’una oferta àmplia d’instal·lacions, 

activitats, escoles, formació, competicions i serveis 

específics als esportistes d’alt nivell. 

I tot això a fi de transmetre valors educatius a tra-

vés de l’esport i millorar el benestar integral de la 

comunitat universitària.

· Estudis i Ordenació de Títols

La primera funció de l’Àrea d’Estudis i Ordenació 

de Títols és treballar en el disseny dels nous títols i 

plans d’estudis, en el marc de la convergència eu-

ropea per a l’educació superior.

· Finançament i Pressupostos

L’àrea econòmica i pressupostària està composta 

pel Servei de Gestió Econòmica, el Servei de Treso-

reria i Gestió Tributària, i el Servei de Finançament 

i Pressupost. És l’encarregada de: 

- donar suport en l’elaboració del pressupost i vet-

lar per l’execució, el control i la justificació ade-

quats; 

- facilitar informació, documentació i eines per a la 

seua gestió; i 

- proporcionar informació per a la presa de deci-

sions pels òrgans de direcció, i informació insti-

tucional a través del sistema d’informació Medi-

terrània. 

I tot això amb la finalitat de facilitar els mitjans per 

a gestionar amb economia, eficàcia i eficiència els 

recursos econòmics de l’organització.

· Fiscalització

El Servei de Fiscalització és l’encarregat d’exercir, 

amb plena autonomia funcional, el control intern 

de les despeses, els ingressos i les inversions de la 

UPV, amb la finalitat d’assegurar la legalitat i la con-

secució d’una bona gestió financera, d’acord amb 

els principis d’eficàcia, eficiència i economia.

· Fons d’Art i Patrimoni UPV

Àrea adjunta al Vicerectorat d’Alumnat i Extensió 

Universitària, encarregada d’administrar els mitjans 

i recursos per a la correcta gestió, foment, difusió 

i conservació de les col·lecciones integrants del 

Fons d’Art i Patrimoni de la UPV.
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· Formació per a l’Administració i els Serveis Uni-

versitaris

· Formació Permanent 

El Centre de Formació Permanent és l’encarregat 

de gestionar les activitats i projectes de formació 

no reglada promoguda per la Universitat.

· Fòrum UNESCO

Organitzen activitats i projectes per a la protecció 

del patrimoni cultural i natural, amb la participació 

de professors i estudiants, i desenvolupen el lloc 

web <http://universidadypatrimonio.net>, en què 

s’ofereix informació d’aquesta xarxa.

· Gestió d’Alumnat

· Gestió Econòmica

L’àrea econòmica i pressupostària està composta 

pel Servei de Gestió Econòmica, el Servei de Treso-

reria i Gestió Tributària, i el Servei de Finançament 

i Pressupost.

· IDEES UPV

La Unitat d’Emprenedoria IDEES UPV, integrat en 

la Direcció Delegada d’Emprenedoria i Ocupació 

és l’òrgan impulsor les iniciatives empresarials que 

naixen de la UPV.

· Igualtat

· Infraestructures

El Servei d’Infraestructures és l’encarregat de:

- Gestionar l’execució de totes les obres i instal·la-

cions

- Proporcionar assessorament i informació tècnica 

- Proporcionar el suport per al funcionament de la 

telefonia fixa i dades i de la telefonia mòbil 

- Proporcionar suport per al correcte funcionament 

dels aparcaments i sistemes de seguretat

- Prestar serveis audiovisuals.

· Inspecció de Serveis

· Intercanvi Acadèmic

L’Oficina de Programes Internacionals d’Intercanvi 

–OPII– coordina la participació de la UPV en pro-

grames d’intercanvi en l’àmbit mundial.

Gestiona programes de mobilitat patrocinats per 

la UE així com programes propis finançats íntegra-

ment per la UPV, adreçats tant a estudiants com a 

personal docent-investigador i d’administració.

· Llengües

El Centre de Llengües (CDL) i la seua Subdirecció 

d’Assessorament Lingüístic proporcionen a tota la 

comunitat universitària diferents serveis en matèria 

de llengües estrangeres. El seu objectiu primordi-

al és crear una estructura academicoadministrativa 

àgil dins de la UPV capaç de respondre a les de-

mandes i necessitats en el coneixement de llen-

gües estrangeres per a facilitar la integració dels 

seus membres en l’espai europeu d’educació supe-

rior a través de cursos d’idiomes, exàmens oficials, 

suport a la docència i traducció i revisió d’articles 

d’investigació.

· Llengües per a l’Assessorament Lingüístic

· Manteniment

El Servei de Manteniment depèn del Vicerectorat 

d’Infraestructura i Manteniment i s’encarrega de 

realitzar les operacions necessàries per a l’adequat 

funcionament de les instal·lacions, edificis i infraes-

tructures de la Universitat Politècnica de València 

així com de l’enjardinament i neteja de la urbanit-

zació.

· Medi Ambient

La Unitat de Medi Ambient de la Universitat Poli-

tècnica de València és l’encarregada de: 

- Desenvolupar tasques d’informació i sensibilitza-

ció ambiental. 

- Gestionar els aspectes ambientals directes i in-

directes generats per les activitats universitàries. 

- Implantar, certificar i mantenir el sistema de gestió 

ambiental segons la norma ISO 14001 i el regla-

ment EMAS.
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· Microscòpia Electrònica

El Servei de Microscòpia Electrònica és una ins-

tal·lació depenent del Vicerectorat d’Investigació 

que es dota d’instrumentació científica relacionada 

amb el camp de la microscòpia.

· Oficina de la Secretaria General

S’encarrega de:

- L’emissió d’informes i dictàmens jurídics sobre 

qualsevol assumpte relacionat amb l’activitat prò-

pia de la Universitat que li siga encomanat.

- L’informe i redacció dels acords, convenis i con-

tractes de dret privat que subscriga la Universitat 

quan l’assumpte així ho requerisca o ho dispose la 

Secretaria General.

- La gestió, seguiment i control del Registre 

d’Acords, Convenis i Contractes de la UPV i del 

Registre d’Entitats Jurídiques de la UPV.

- La realització davant de l’Agència Espanyola de 

Protecció de Dades dels tràmits de legalització 

dels tractaments de dades de caràcter personal 

realitzats a la UPV.

- La gestió, seguiment i control dels expedients de 

responsabilitat patrimonial de la UPV i dels expe-

dients de règim disciplinari dels membres de la 

comunitat universitària

· Ordenació dels Campus

· Planificació Acadèmica i Organització del Profes-

sorat

· Pràctiques i Ocupació

El Servei Integrat d’Ocupació és l’encarregat de ge-

nerar i gestionar les iniciatives de la UPV per a donar 

suport a la millor inserció laboral dels seus titulats, en 

el menor temps possible des de la seua graduació. 

Per al compliment de les seues finalitats el Servei In-

tegrat d’Ocupació gestiona pràctiques en empresa, 

intermediació laboral, orientació professional, for-

mació per a l’ocupació i estudis d’inserció laboral.

· Prevenció de Riscos Laborals (Servei)

El Servei Integrat de Prevenció i Salut Laboral és 

la unitat de caràcter tècnic destinada a realitzar 

labors d’assessorament i avaluació sobre els ris-

cos que són inherents a les activitats realitzades 

pels usuaris, i que poden suposar una disminució 

dels nivells de seguretat i salut o que puguen re-

percutir negativament sobre els membres de la 

comunitat universitària que estiguen exposats a 

aquestes.

· Prevenció de Riscos Laborals i Salut (Àrea)

· Programes d’Investigació i Innovació

L’Àrea de Programes d’Investigació i Innovació 

(PEII) és l’encarregada de gestionar el Programa 

d’Ajudes a la Investigació que ofereix el Vicerec-

torat d’Innovació i Desenvolupament a tots els 

investigadors de la UPV: ajudes per a assistència 

a congressos, estades d’investigadors de prestigi 

a la UPV, publicació d’articles, primers projectes 

d’investigació, etc. Així mateix, l’Àrea de PEII és 

l’encarregada de mantenir actualitzada la base 

de dades de resultats d’investigació de tota la 

UPV, més coneguda per SENIA, i sobre la base 

de la qual es calcula l’índex d’activitat investiga-

dora (IAI).

· Programes Internacionals d’Intercanvi

L’Oficina de Programes Internacionals d’Intercanvi 

–OPII– coordina la participació de la UPV en pro-

grames d’intercanvi en l’àmbit mundial. Gestiona 

programes de mobilitat patrocinats per la UE així 

com programes propis finançats íntegrament per 

la UPV, adreçats tant a estudiants com a personal 

docent-investigador i d’administració.

· Promoció i Normalització Lingüística

El Servei de Promoció i Normalització Lingüística 

és l’encarregat de promoure l’ús i el coneixement 

del valencià, amb la finalitat de satisfer les deman-

des dels membres de la comunitat universitària i 

d’aconseguir els reptes que planteja la planificació 

lingüística de la UPV.

· Protocol

Protocol de la Universitat Politècnica de València 

s’encarrega d’organitzar i gestionar els principals 
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esdeveniments relacionats amb el desenvolupa-

ment de l’activitat universitària en els diversos cam-

pus de la Universitat.

· Qualitat i Acreditació

· Rector (Oficina)

· Recursos Humans

El Servei de Recursos Humans és l’encarregat de 

planificar i executar els processos de selecció i pro-

visió de llocs de treball, i gestionar el nomenament 

i contractació de tot el personal i dels becaris d’in-

vestigació, el pagament de retribucions i assegu-

rances socials, així com totes les incidències que 

afecten la vida laboral d’aquest. També gestiona la 

formació del personal d’administració i serveis i les 

ajudes d’Acció Social del personal.

· Recursos Humans (Àrea)

· Registre General

· Salut Juana Portaceli

El Centre de Salut Laboral Juana Portaceli és la uni-

tat mèdica del Servei Integrat de Prevenció i Salut 

Laboral que realitza les tasques pròpies establides 

en la normativa de prevenció de riscos laborals, 

així com assistència mèdica, assessorament mèdic 

i promoció de la salut a tota la comunitat universi-

tària.

· Seguretat

· Servei de Calibratge

· Sistemes de la Informació i les Comunicacions

És l’òrgan de la Universitat Politècnica de València 

encarregat d’aplicar les noves tecnologies de la in-

formació i de les telecomunicacions per a posar a 

l’abast de tota la comunitat universitària serveis de 

qualitat.

· Subsecretaria General

· Tresoreria i Gestió Tributària

L’àrea econòmica i pressupostària està composta 

pel Servei de Gestió Econòmica, el Servei de Treso-

reria i Gestió Tributària, i el Servei de Finançament 

i Pressuposat. És l’encarregada de:

- donar suport a l’elaboració del pressupost i vetlar 

per l’execució, el control i la justificació adequats;

- facilitar informació, documentació i eines per a la 

seua gestió; i

- proporcionar informació per a la presa de deci-

sions pels òrgans de direcció, i informació insti-

tucional a través del Sistema d’Informació Medi-

terrània.

I tot això amb la finalitat de facilitar els mitjans per 

a gestionar amb economia, eficàcia i eficiència els 

recursos econòmics de l’organització.

· Universitat Sènior

La Universitat Sènior està integrada en el Vice-

rectorat de Responsabilitat Social i Cooperació, 

s’encarrega de gestionar el programa per a majors 

de 55 anys que pretén acostar la Universitat a les 

persones que mantenen l’entusiasme per seguir 

aprenent. Té la col·laboració de la Generalitat Va-

lenciana, a través de la Conselleria d’Educació, In-

vestigació, Cultura i Esport.

· Vicegerència

La Vicegerència depèn de Gerència, que es dedica 

a la gestió dels serveis administratius i econòmics 

de la UPV sota la supervisió del rector, que és qui 

proposa i nomena el gerent d’acord amb el Consell 

Social.

· VLC/CAMPUS

El VLC/CAMPUS, impulsat conjuntament per la 

Universitat Politècnica de València i la Universi-

tat de València, juntament amb el Centre Superi-

or d’Investigacions Científiques (CSIC), és l’únic 

projecte valencià que ha sigut reconegut com a 

Campus d’Excel·lència Internacional pel Ministeri 

d’Educació.
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