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RESOLUCIÓ DEL RECTOR D'1 DE JUNY DEL 2021 PER LA QUAL S'EFECTUA LA DELEGACIÓ DE FIRMA 
EN DETERMINATS ÒRGANS UNIPERSONALS DE LA UNIVERSITAT POLITÈCNICA DE VALÈNCIA 
 
L'article 53 dels Estatuts de la Universitat Politècnica de València determina les competències 
que  s’atribueixen  al  rector  com  a  màxima  autoritat  acadèmica  i  de  representació  de  la 
Universitat. 
 
Amb motiu del nomenament de rector realitzat pel Consell mitjançant el Decret 74/2021, de 
28 de maig,  s'ha produït un canvi en  l'estructura orgànica  i  funcional dels òrgans de govern 
unipersonals  d'àmbit  general  de  la Universitat  que  fa  necessari  el  canvi  de  la  delegació  de 
firma existent fins a aquest moment a fi d'adequar‐lo a la nova organització. 
 
L'activitat administrativa de  la Universitat Politècnica de València comporta una concentració 
de  funcions en el Rectorat. Amb  la  finalitat d'incrementar  l'eficàcia en  la gestió universitària, 
sense minva de  les garanties  jurídiques de  les persones  interessades, es considera necessari 
delegar  la  signatura  de  determinades  resolucions  i  actes  administratius  en  els  òrgans 
unipersonals de govern indicats en aquesta Resolució. 
 
Per tot això, d'acord amb el que es preveu en l'article 12 de la Llei 40/2015, d'1 d'octubre, de règim 
jurídic del  sector públic,  i en  l'article 51 dels Estatuts d'aquesta Universitat  i  altres disposicions 
d’aplicació general, aquest Rectorat RESOL: 
 
Primer. Delegació de signatura als vicerectorats, a la Secretaria General i a la Gerència. 
 
Es delega en les persones titulars dels vicerectorats, de la Secretaria General i de la Gerència la 
firma de les resolucions i els actes administratius que els Estatuts de la Universitat i altra legislació 
aplicable atribueixen al Rectorat, en relació amb  la presentació de sol∙licituds  i  la realització de 
tràmits per via telemàtica dins de l'àmbit de les seues funcions. 
 
Segon. Delegació de signatura al Vicerectorat d'Art, Ciència, Tecnologia i Societat. 
 
Es delega en la persona titular del Vicerectorat d'Art, Ciència, Tecnologia i Societat la firma de: 
 
o Convenis de l'àmbit d'actuació d'Alumni UPV. 
o Contractes d'edició d'obres. 
 
Tercer. Delegació de signatura al Vicerectorat de Professorat i Ordenació Acadèmica 
 
Es delega en la persona titular del Vicerectorat de Professorat i Ordenació Acadèmica la firma de: 
 
o Contractes laborals temporals del personal docent i investigador. 
 
Quart. Delegació de signatura al Vicerectorat d'Investigació 
 
Es delega en la persona titular del Vicerectorat d'Investigació la firma de: 
 
o Les resolucions i actes administratius sobre personal investigador en formació de convenis 

i projectes de recerca. 



 
 

Núm.  143  01/06/2021  17

 

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

o Els documents de cessió de dades de personal  investigador en formació que participe en 
convenis, projectes i altres activitats de recerca. 

o Els documents següents relacionats amb la presentació o participació de professorat i personal 
investigador  de  la  Universitat  en  sol∙licituds  i  concessions  d'ajudes  públiques  a  la  recerca 
d'àmbit regional, nacional o internacional: 

 Projectes  d'investigació,  grups  d'R+D+I,  xarxes,  organització  de  congressos  i 
accions especials. 

 Equipament i infraestructura científica. 

 Recursos humans dedicats a  la recerca: personal tècnic de suport, Programa Ramón y 
Cajal,  Programa  Juan  de  la  Cierva  i  al  programa  de  personal  tècnic  d'investigació  i 
transferència  i  altres  programes  equivalents  del  Programa  estatal  d'R+D+I  i  del  Pla 
valencià d'investigació científica, desenvolupament tecnològic i innovació. 

 Estades postdoctorals de professorat de la Universitat. 

 Estades de personal investigador convidat a la Universitat. 
o Els documents sol∙licitats, amb caràcter previ o a posteriori, per organismes gestors d'ajudes 

públiques amb motiu del seu seguiment o justificació. 
o La presentació i altres documents relacionats amb la gestió de licitacions. 
o Les  sol∙licituds  de  projectes,  acords  de  consorci  i  altres  documents  relacionats  amb  la 

gestió d'actuacions d'R+D internacionals. 
o Els convenis  i contractes en matèria de  recerca  la quantia de  la qual siga  inferior a  tres‐

cents mil euros. 
o La documentació relacionada amb les competències del Comitè d'Ètica en la Recerca i del 

Comitè d'Ètica en l’Experimentació Animal. 
 
Cinquè. Delegació de signatura al Vicerectorat de Desenvolupament Sostenible dels Campus. 
 
Es delega en  la persona  titular del Vicerectorat de Desenvolupament Sostenible dels Campus  la 
firma de: 
 
o La  documentació  administrativa  per  a  l'execució  dels  contractes  administratius  d'obres, 

concessió d'obres, concessió de serveis, subministrament i serveis.  
o Els contractes d'instal∙lació d'aparells, dispositius i sistemes de seguretat per a la vigilància 

dels campus amb les empreses que estan inscrites en el Registre d'empreses de seguretat 
de la Direcció General de la Policia. 

o Els contractes de gestió de residus,  i de  les prestacions de serveis  l'objecte dels quals es 
referisca a la gestió de residus, en què la quantia no supere els divuit mil euros. 

 
Sisè. Delegació de signatura al Vicerectorat d'Innovació i Transferència. 
 
Es delega en la persona titular del Vicerectorat d'Innovació i Transferència la firma de: 
 
o Els  documents  següents  relacionats  amb  la  presentació  o  participació  de  professorat  i 

personal  investigador de  la Universitat en  sol∙licituds  i  concessions d'ajudes públiques a 
l’R+D+I d'àmbit regional, nacional o internacional: 

 Ajudes a  la transferència de tecnologia  i ajudes a  l'articulació del sistema ciència, 
tecnologia, empresa. 

o Els acords de confidencialitat i transferència de material en l'àmbit de l’R+D+I. 
o Els contractes de llicència dels drets de propietat industrial o intel∙lectual. 
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o Els convenis inclosos en l'àmbit d'aplicació del Reglament regulador de l'ocupació temporal 
d'espais  i  instal∙lacions a  la Ciutat Politècnica de  la  Innovació de  la Universitat Politècnica 
de València. 

 
Setè. Delegació de signatura al Vicerectorat d'Estudiants i Emprenedoria. 
 
Es delega en la persona titular del Vicerectorat d'Estudiants i Emprenedoria la firma de: 
 
o Les resolucions i actes administratius relacionats amb la gestió d'alumnat d'estudis de grau 

o màster. 
o La resolució dels recursos administratius relacionats amb  la gestió d'alumnat d'estudis de 

grau o màster. 
o Les  resolucions  de  simultaneïtat  d'estudis  que  afecten  titulacions  de  la  Universitat 

Politècnica de València presentades per alumnes procedents d'altres universitats. 
o Els  convenis  que  es  concerten  amb  les  institucions  per  a  la  formalització  d'estades 

individuals de l'alumnat en institucions. 
o Els convenis per a  la realització dels treballs de fi de grau  i els treballs de fi de màster de 

l'estudiantat en institucions. 
 

Vuitè. Delegació de signatura al Vicerectorat d'Internacionalització i Comunicació. 
 
Es delega en la persona titular del Vicerectorat d'Internacionalització i Comunicació la firma de: 
 
o Els convenis d'intercanvi acadèmic en  l'àmbit de programes  internacionals d'intercanvi, així 

com les resolucions i actes que se’n deriven.  
o La  convocatòria  i  resolució  d'ajudes  per  al  personal  i  l’alumnat  en  l'àmbit  de  programes 

internacionals d'intercanvi. 
o Les comunicacions de desplaçament per estudis de la UE (Directiva UE 2016/801 i Reial decret 

557/2011). 
 
Novè. Delegació de signatura al Vicerectorat d'Ocupació i Formació Permanent. 
 
Es delega en la persona titular del Vicerectorat d'Ocupació i Formació Permanent la firma de: 
 
o Els  convenis  de  cooperació  educativa  per  a  la  realització  de  pràctiques  externes  de 

l'alumnat de la Universitat Politècnica de València, així com les resolucions i actes que se’n 
deriven.  

o Els acords, convenis, convocatòries,  resolucions  i actes  resultants de  les  iniciatives per a 
l'ocupabilitat de l'estudiantat, i titulats o titulades. 

o Les resolucions i actes administratius per a les convocatòries d'ajudes públiques i projectes 
europeus  relatius  a  la  formació  permanent,  inclosos  els  documents  que  sol∙licite 
l'organisme  gestor  amb  la  finalitat  de  fer  el  seguiment  d'aquestes  ajudes  i  projectes 
europeus. 

o La justificació de subvencions de càtedres i aules d'empresa. 
 
Dècim. Delegació de signatura a la Secretaria General. 
 
Es delega en la persona titular de la Secretaria General la firma de: 
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o Les  certificacions  supletòries  de  títols  universitaris  oficials  corresponents  a  ensenyaments 

impartits a la Universitat Politècnica de València. 
 
Onzè. Delegació de signatura a la Gerència. 
 
Es delega en la persona titular de la Gerència la firma de: 
 
o Les resolucions  i els actes administratius, en matèria de gestió de personal d'administració  i 

serveis, a excepció de: 

 Convocatòries d'accés i provisió de llocs de treball de personal funcionari de carrera i 
de personal laboral fix. 

 Contractació de personal laboral fix i nomenament de personal funcionari de carrera. 

 Règim disciplinari. 

 Situacions administratives. 

 Els contractes  laborals temporals del personal d'administració  i serveis  i del personal 
d'investigació. 

 
Dotzè. Delegació de signatura a les direccions d'escola i deganats de facultats. 
 
Es delega en les persones titulars de les direccions d'escola i deganats de facultats la firma de: 
 
o Les  resolucions de simultaneïtat d'estudis entre  titulacions de  la Universitat Politècnica de 

València. 
 
Tretzè. Delegació de signatura a la Direcció de l'Escola Politècnica Superior d'Alcoi. 
 
Es delega en la persona titular de la Direcció de l'Escola Politècnica Superior d'Alcoi la firma de: 
 
o Els documents de gestió que es generen a través del programa informàtic eSidec o qualssevol altres 

relatius als cursos de  formació per a  l'ocupació que  s'impartisquen a  l'Escola Politècnica 
Superior d'Alcoi. 

 
Catorzè. Delegació de signatura a  les direccions d'àrea del Centre de Formació Permanent  i de 
l'Institut de Ciències de l'Educació. 
 
Es delega en les persones titulars de les direccions d'àrea de Centre de Formació Permanent i de 
l'Institut de Ciències de l'Educació la firma de: 
 
o Els actes administratius d'autorització de la despesa, disposició de la despesa, liquidació de 

crèdit i proposició de l'ordenació del pagament en el seu respectiu àmbit pressupostari. 
 
Quinzè.  En  cas  d'absència  o malaltia  de  la  persona  titular  de  l'òrgan  en  qui  es  delega  la 
signatura, i fins que aquesta concloga, el rector designa la persona que haja d'exercir‐la. 
 
Setzè. Revocació de la delegació de signatures. 
 
Un. Queden expressament revocades les delegacions realitzades en les Resolucions següents: 
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1. Resolució del rector, d'1 de juny del 2017, per la qual s'efectua delegació de competència i 

de signatura en determinats òrgans unipersonals de la Universitat Politècnica de València. 
 
2. Resolució de 23 de maig del 2018, del rector, per la qual es procedeix a efectuar delegació 

de  signatura  de  les  certificacions  supletòries  provisionals  substitutòries  de  títols 
universitaris oficials  corresponents a ensenyaments  impartits a  la Universitat Politècnica 
de València en el secretari general. 

 
3. Resolució de 2 de gener del 2018, del rector, per la qual es procedeix a efectuar delegació 

de  signatura  dels  contractes  d'edició  d'obres  que  ha  de  subscriure  la  Universitat 
Politècnica de València en la vicerectora de Recursos Digitals i Documentació. 

 
4. Resolució del rector, del 28 de maig del 2018, per la qual s'efectua delegació de signatura 

en el  vicerector d'Alumnat, Cultura  i Esport de  la Universitat Politècnica de València en 
matèria de  resolució dels  recursos administratius  relacionats amb  la gestió d'alumnat de 
cicles, grau i màster. 

 
5. Resolució del  rector, del 19 de desembre del 2019, per  la qual  es procedeix  a  efectuar 

delegació de signatura en el cap del Gabinet del Rector per a rubricar les comunicacions de 
desplaçament per estudis a la UE (Directiva UE 2016/801 i RD 557/2011). 

 
6. Resolució  del  4  de  juny  del  2020,  per  la  qual  s'efectua  delegació  de  competència  i  de 

signatura  en  el  vicerector  d'Estudis, Qualitat  i  Acreditació  en matèria  de  convocatòries 
d'ajudes públiques i projectes europeus relatius a la formació permanent. 

 
7. Resolució  del  26  de març  del  2021,  per  la  qual  es  procedeix  a  efectuar  delegació  de 

signatura en  la cap del Servei  Integrat d'Ocupació per a  la  justificació de subvencions de 
càtedres i aules d'empresa. 

 
8. Resolució del 9 de novembre del 2020, del rector de la Universitat Politècnica de València, 

per  la qual s'efectua delegació de signatura en el Sr. Nemesio Fernández Martínez per a 
realitzar  la  Comunicació  anual  obligatòria  de  dades  censals  de  l'explotació  de  la  granja 
d'ovins i caprins. 

 
9. Resolució de l'11 de novembre del 2020, per la qual s'efectua delegació de signatura en el 

vicerector  d'Alumnat,  Cultura  i  Esport  dels  convenis  relatius  a  la  realització  de  treballs 
finals de grau i de treballs finals de màster en institucions. 

 
10. Resolució  del  26  de març  del  2021,  per  la  qual  s'efectua  delegació  de  signatura  en  el 

vicerector d'Alumnat, Cultura  i Esport dels  convenis  relatius a  la  formalització d'estades 
individuals d'alumnat en institucions. 

 
11. Resolució del 26 de març del 2021, per  la qual es  revoca  la delegació de  competència  i 

signatura en el  vicerector d'Ordenació Acadèmica  i Professorat,  i  s'efectua delegació de 
competència  i signatura en el vicerector d'Estudis, Qualitat  i Acreditació de  la Universitat 
Politècnica de València. 
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12. Resolució del 26 de març del 2021, per  la qual es  revoca  la delegació de  competència  i 
signatura en el  vicerector d'Ordenació Acadèmica  i Professorat,  i  s'efectua delegació de 
competència  i signatura en el vicerector d'Estudis, Qualitat  i Acreditació de  la Universitat 
Politècnica de València. 

 
13. Resolució  del  6  d'abril  del  2021,  per  la  qual  s’accepta  la  dimissió  del  vicerector 

d'Investigació,  Innovació  i Transferència,  i s'atribueixen competències a  la vicerectora de 
Responsabilitat Social i Cooperació de la Universitat Politècnica de València. 

 
Dos. Així mateix, es revoca qualsevol altra delegació de signatura que s'haguera efectuat amb 
anterioritat a l'entrada en vigor de la present Resolució. 
 
Dissetè. Aquesta Resolució es publicarà en el Butlletí Oficial de  la Universitat Politècnica de 
València, i entrarà en vigor i esdevindrà efectiva des del dia 1 de juny del 2021.  
 
El rector de la Universitat Politècnica de València. José Esteban Capilla Romá. 
 

 

 

 

   


