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2 / DISCURSOS

2.1. DISCURS D’OBERTURA DEL CURS 2019-20 
DEL SR. RECTOR MAGNÍFIC

Agraïsc la presència de tots vostès avui ací, en aquest acte  
acadèmic d’indubtable   rellevància per a la Universitat que 
formalitza la inauguració del curs acadèmic 2019-2020 del  
sistema    universitari valencià.

És obligat felicitar els nous doctors. Vosaltres millor que 
ningú podeu donar testimoniatge a la societat de la dedica-
ció, de l’esforç personal i del sacrifici familiar que implica la 
realització d’ una tesi doctoral. Títol que us atorga el major 
grau i reconeixement acadèmic. Us desitge els majors èxits 
professionals i que allí on us porte la vida, no oblideu mai el 
rigor intel·lectual, l’esperit crític i de superació que heu après 
en la nostra universitat. Mantingueu sempre la curiositat 
intel·lectual i cerqueu amb afany la  veritat, que és lla font 
primigènia del coneixement.

Les meues felicitacions i agraïment al professorat que en 
aquest acte acabem de reconèixer per la seua trajectòria in-
vestigadora que acumula ja més de 3O anys, i han merescut 
per 5a vegada el reconeixement de la CNEAI.

La meua més sincera felicitació a la Reial Acadèmia de Belles 
Arts de Sant Carles. En un any marcat pel nostre 50 Aniversari, 
resulta especialment pertinent recordar la dilatada trajectòria 
i l’encomiable labor realitzada per aquesta institució germa-
na de la nostra Facultat de BA de Sant Carles. Que aquest 
reconeixement d’avui servisca per a estrènyer aquesta unió 
original truncada pel curs invariable de la història.

En un altre ordre de coses, és de justícia reconèixer a títol 
pòstum el paper desenvolupat pel Sr. Marcos Rico, primer 
rector electe d’aquesta Universitat. El mes de juliol passat 
ens va deixar, però el seu record segueix lligat a la nostra 
institució.

Finalment, la meua més calorosa benvinguda als que de nou 
s’incorporen als estudis de grau i postgrau en el Sistema 
Universitari Valencià. De manera especial, als més de 5.000 
estudiants que provenen d’altres països.

El secretari general, al qual agraïsc el seu lloable esforç de 
síntesi, ha exposat les principals xifres i resultats de la inten-
sa activitat duta a terme durant el curs en què celebrem el 
nostre 50 Aniversari. Resultats que presenten un balanç més 
que satisfactori del moment. Els nostres avanços en docèn-
cia, investigació i transferència fan que gaudim d’una posició 
destacada en les avaluacions internacionals, i en posicions 
de lideratge a nivell nacional. Un treball col·lectiu cimentat en 
l’esforç de tota la comunitat universitària i això en un context 
econòmic, que, sent més favorable, encara està ple de dificul-
tats i incerteses.

En aquest acte d’obertura en què el Paranimf ens acosta a la 
millor representació de la societat i de les seues institucions, 
es fa obligat reflexionar i pronunciar-se públicament sobre 
l’estat i el valor de la universitat, els seus reptes i desafia-
ments de futur en la societat del coneixement. Màximament 
en el moment especial que socialment i políticament avui 
vivim al nostre país.

Aprofitem aquest focus d’atenció en què avui estem situats 
per a posar la universitat en l’agenda política, i subratllem 
l’educació universitària com una “qüestió d’Estat”. És temps 
de fer política universitària i fer-la amb altura de mires i visió 
estratègica de país.

Sens dubte la nostra institució necessita una profunda refor-
ma que en facilite l’adequació als nous condicionants d’una 
societat complexa i a un context socioeconòmic altament 
canviant.

Les mateixes universitats estem demandant un consens polí-
tic que impulse una millora de les nostres estructures i regles 
de funcionament. I reclamem una nova llei d’universitats que 
vehicule aquest canvi.

Obrim un debat públic sense restriccions i abordem amb tota 
radicalitat les seues febleses i fortaleses. Això és, arribem a 
l’arrel d els grans problemes i els evidents mèrits de la insti-
tució. Però també exigim a la societat, als agents econòmics 
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i socials, als poders públics i a les mateixes universitats que 
es prenga de veritat la universitat.

Sabem que, per a millorar els nostres resultats, e l repte fona-
mental és aprofundir en una verdadera i efectiva autonomia 
universitària que, amb un adequat finançament i la deguda 
rendició de comptes davant la societat, possibilite una major 
flexibilitat d’actuació a les universitats en les seues polítiques 
acadèmiques i de personal, la seua organització interna i les 
seues maneres de govern.

Si se soluciona aquest primer repte, els altres cauran per afe-
giment.

Cal tenir present que el finançament universitari s’ha demos-
trat molt sensible a la conjuntura econòmica. El finançament 
del Sistema Universitari Valencià ha experimentat en els anys 
de crisis reculades més accentuades que els patits pel PIB i 
encara estan lluny de recuperar les xifres de l’any base 2008. 
El finançament de l’activitat investigadora se situava en 2017 
en un 22% per davall del valor de l’any 2008 i el finançament 
públic autonòmic mantenia una reculada del 13% respecte al 
valor de 2008. 

Per tant, per a mantenir les coses on estaven, en el cicle alcis-
ta que des de 2015 ha seguit a la crisi, hauria d’augmentar el 
finançament universitari per damunt de la mitjana.

Tornant a la qüestió central de l’autonomia, les universitats 
només són autònomes sobre el paper. En realitat, ho són sol 
molt parcialment, i el seu tractament com una administra-
ció pública més ha significat una rigidesa de funcionament 
que s’ha accentuat durant la crisi. El grau d’autonomia ha de 
ser major i equiparar-se al de les institucions universitàries 
dels millors sistemes d’educació superior del món. L’efecte de 
finançament i autonomia no és simplement additiu. És mul-
tiplicador, en el següent sentit: el benefici d’un augment de 
finançament és major com més gran siga el grau d’autonomia 
de la Universitat. Per descomptat, una major autonomia és 
plenament compatible amb la rendició de comptes. La direc-
ció en què Espanya ha d’avançar és doncs molt clara: rompre 
els lligams, legislatius i reglamentaris, que encotillen la capa-
citat d’acció de les universitats en totes les dimensions.

Però, sobretot, ho demanem per a retornar i multiplicar el que 
rebem. Senzillament: si la universitat compta amb les políti-

ques, les estructures i els recursos necessaris, la universitat 
rendirà comptes i sabrà estar a l’altura de les necessitats de 
la ciutadania del futur com a motor de desenvolupament so-
cial.

El que acabe d’exposar amb les meues paraules arrepleguen 
la conclusió de l’últim informe de l’IVIE sobre la contribució 
socioeconòmica del sistema universitari públic valencià, 
que és el segon de l’Estat amb major contribució a la seua 
regió. Una anàlisi objectiva que mostra com les universitats 
públiques valencianes han sabut multiplicar la seua produc-
tivitat científica i proveir l’economia amb professionals ben 
preparats. El seu impacte en la productivitat d’aquesta i en 
l’atracció d’inversions ha sigut notable.

Malgrat comptar amb menys mitjans i autonomia que els 
nostres homòlegs europeus, la qualitat del sistema univer-
sitari públic valencià no és menor i el servei que reben els 
nostres estudiants és similar al dels seus. Comptem amb 
diverses disciplines científiques valorades entre les 100 pri-
meres posicions del món.

Ara bé, la inèrcia i el voluntarisme no donen per a més. És un 
miracle que les universitats hagen superat la crisi i que con-
tinuen exercint-se decentment. Però si no es confronten amb 
valentia les forces que amenacen amb espentar-la una altra 
vegada cap avall, la seua deterioració és segura.

Actualment, pensar en el demà equival a parlar de les qües-
tions globals a nivell econòmic, social i mediambiental, tant 
en les seues dimensions locals com en aquelles que ens 
afecten com a planeta. Ja no és possible, si alguna vegada ho 
va ser, que les persones o les nacions pensen que la forma en 
què tracten la seua terra, aire i aigua no té cap impacte en el 
nostre llogaret global. Esdeveniments com els incendis que 
pateix la selva amazònica tindran serioses conseqüències 
per a tots els éssers vius de la Terra.

Comptem amb un terreny de joc que ens dona l’Agenda 2030 
de Desenvolupament Sostenible, on es fixen disset Objectius 
a adoptar dins dels pròxims onze anys. Aquests objectius, tan 
ambiciosos com necessaris, ens obliguen com a universitats 
a reflexionar i revisar els continguts dels nostres estudis 
actuals i a reorientar i rellançar la nostra investigació per a 
comprendre aquests problemes i desenvolupar solucions. 
I necessitem unir-nos de noves maneres, des de diferents 
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camps, diverses organitzacions i diferents països, per a com-
prendre no solament les forces físiques, sinó també culturals, 
econòmiques i polítiques que afecten la salut del món natu-
ral.

Només amb aquest tipus d’enfocament integrat, que es basa 
en la facultat de camps dispars, podrem enfrontar el profund 
desafiament de fer i mantenir el nostre planeta habitable.

Anant de la generalitat a la particularitat, em permetran ara 
que em centre a compartir amb vostès les prioritats per a 
aquest nou curs. Totes encaminades a modernitzar la UPV 
per a complir millor la nostra funció social.

El projecte UPV laboratori de sostenibilitat, que arrancarà 
aquest curs, té la finalitat de convertir els nostres tres cam-
pus en laboratoris globals de l’Agenda 2030, per a aconseguir 
resultats eficaços en aquest horitzó, mitjançant la seua ac-
tuació en tres eixos:

1. Ser una organització amb un comportament que resulta 
modèlic pel seu baix impacte ambiental i la seua contribució 
a la sostenibilitat.

2. Ser una universitat que garanteix que els seus estudiants i 
diplomats, de qualsevol tipus de formació, han adquirit infor-
mació suficient sobre els reptes de sostenibilitat i els riscos 
mediambientals, que adopten un compromís actiu per a con-
tribuir als ODS.

3. Ser una universitat d’investigació i innovació diferenciada, 
marcada per l’aprofundiment i hibridació dels coneixements 
i amb una alta vinculació amb l’entorn empresarial i institu-
cional, que orienta i potencia la seua activitat a resoldre els 
desafiaments del canvi climàtic i la sostenibilitat del planeta, 
per a constituir-se en un centre internacional d’investigació 
de referència en aquest àmbit..

Des de l’ àmbit de la sociologia s’està denominant l’època 
que ara s’inicia com la segona edat de les màquines, que 
presenta una diferència fonamental respecte a la primera: 
aquesta es va basar en la màquina de vapor per a superar 
els límits físics dels humans i animals, mentre que l’actual 
es fonamenta en les tecnologies digitals per a superar els 
límits de les capacitats intel·lectuals humanes. El ràpid avanç 
de la intel·ligència artificial, la robòtica o les biociències ens 

obligarà, en un futur no molt llunyà, a replantejaments radi-
cals de les bases de la nostra economia, societat i cultura, 
dels nostres principis ètics i fins i tot de les nostres premisses 
ontològiques fonamentals.

Resulta impossible preveure la magnitud i la velocitat a què 
es manifestaran els efectes sobre el creixement, l’ocupació, 
l’equitat i el benestar general d’una revolució tecnològica que 
a penes es troba en els seus inicis.

Podem témer tot tipus de distopies, però també podem veure 
la revolució tecnològica com una gran oportunitat per a mi-
llorar el benestar dels ciutadans de tot el món. 

Per a aquesta tasca d’impulsar l’adaptació de la nostra so-
cietat i la nostra economia al canvi tecnològic, la UPV vol 
impulsar un centre en xarxa d’intel·ligència artificial, en què 
participen professors i investigadors de diferents disciplines 
amb les quals la intel·ligència artificial puga tenir relació, és 
a dir, TOTES. No es tracta d’un centre convencional, sinó d’un 
centre que integre activitats formatives, d’investigació i trans-
ferència. I, per a la seua posada en marxa, requerirà l’estreta 
col·laboració amb empreses i institucions. Per descomptat, 
l’acabat de crear Valencian Research Institute for Artificial 
Intelligence, exercirà un paper nuclear en aquesta iniciativa.

Parlar del futur dels estudiants és anar més enllà de parlar 
només de la necessitat d’adequar la nostra oferta a les ne-
cessitats del mercat laboral.

Som conscients del potencial dels nostres estudiants i que la 
base per a convertir en realitat aquest potencial és avançar 
en una universitat que aprofundisca i actualitze el seu siste-
ma educatiu. Abandonant les rigideses del passat i apostant 
per la flexibilització i actualització constant del coneixement.

En aquesta línia, els nostres programes de Generació espon-
tània, aprenentatge per servei i d’emprenedoria ens estan 
ensenyant el camí a seguir. Aquest estiu, la nostra comu-
nitat ha gaudit amb els èxits de l’equip Azalea en la Solar 
Decathlon d’Hongria, amb Hyperloop UPV en la fase final 
de Los Angeles, amb el concurs nacional de robots huma-
noides, amb el nostre equip Formula Student-UPV en Zala 
Zone, Spielberg, Hockenheim i Montmeló, o amb el nostre 
cotxe més eficient; l’IDF- 19 que va competir en l’Eco-Shell de 
Londres recorrent 813 km amb un litre de combustible. La fi 
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última d’aquests programes és ajudar els estudiants a desco-
brir les seues fortaleses, i intentar alinear-ne la formació amb 
les seues millors capacitats. Els alumnes aprenen mentre ex-
perimenten i implementen els projectes.

I sempre aquestes prioritats tenen com a destinataris princi-
pals els estudiants. Cada dia hem de plantejar-nos què més 
podem fer perquè la UPV siga un dels millors llocs del món 
per a estudiar, per a formar-se, per a créixer humanament i 
professionalment. Els nostres antics alumnes valoren aquest 
esforç diari, del qual ells es van beneficiar quan foren estu-
diants, i ens ajuden ara de maneres molt diverses: participen 
en el programa alumni, col·laboren en programes docents, 
que proporciona oportunitats professionals a l’alumnat ac-
tual i molts d’ells animen els seus fills a estudiar a les nostres 
aules. Estem molt agraïts als que es graduaren a la UPV, que 
són la nostra millor carta de presentació.

Com veuran, no ens falten projectes i desafiaments, especí-
fics de la nostra universitat i generals del Sistema.

Sèneca ens deia: “no ens atrevim a moltes coses perquè són 
difícils, però són difícils perquè no ens atrevim a fer-les”.

Cal atrevir-se!

Tinc la seguretat que el Govern de la Generalitat es compro-
metrà amb la Universitat, perquè el camí de present i futur 
per a la societat valenciana passa pel coneixement. I aquest 
camí és prioritari i irreversible. No hi ha inversió millor. La ma-
joria dels països que ens avantatgen en renda i competitivitat 
ja ho han entès. Sabem que aquesta aposta resulta decisiva 
per a llançar el canvi de model social i econòmic que ens 
exigeix la prosperitat de les generacions futures.

Molt Honorable President de la Generalitat Valenciana, grà-
cies per acompanyar-nos en aquest acte que mostra la 
seua estima a la Universitat. Considere molt encertada la 
creació de la Conselleria d’Innovació, Universitats, Ciència i 
Societat Digital. Des d’aquesta tribuna vull expressar el nos-
tre reconeixement a l’esforç de tot l’equip de el seu Govern 
per millorar el Sistema Universitari Valencià i per garantir la 
igualtat d’oportunitats en l’educació superior mitjançant la 
reducció de les taxes universitàries i l’increment del pressu-
post per a les beques. Soc conscient que no podrem millorar 
substancialment fins que l’injust nivell de suficiència finan-

cera de la Comunitat Valenciana no millore i abandonem el 
dèficit dels nostres comptes.

Estic segur de no extralimitar-me en manifestar en aquest 
acte d’obertura del curs el suport unànime del Sistema 
Universitari al Consell, en la seua exigència al Govern de 
l’Estat perquè adopte les mesures necessàries que faciliten 
l’aprovació d’un nou model de finançament autonòmic, o 
qualsevol mesura urgent de finançament substitutiu, encara 
que siga transitòria, fins a la revisió del model. Un finança-
ment que garantisca els serveis públics fonamentals per als 
valencians, en pla d’igualtat amb la resta de ciutadans es-
panyols.

Per concloure, vull felicitar la Dra. Amparo Chiralt, professora i 
amiga, per la lliçó inaugural en la qual ens ha il·lustrat magis-
tralment sobre els últims avanços per a substituir i reduir l’ús 
del plàstic. La teua presència en aquesta tribuna ens serveix 
per a reconèixer, en la teua persona i en la teua trajectòria, la 
labor dels docents i de tota la comunitat universitària.

Vull també desitjar un gran curs acadèmic a tota la comunitat 
universitària. Agraïsc el suport de moltes persones i institu-
cions que ens ajuden, i particularment la col·laboració de la 
xarxa Alumni. I done les gràcies a tots vostès per acompan-
yar-nos en aquest dia en què inaugurem oficialment el curs 
acadèmic.

Moltes gracies per la seua atenció.
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2.2. DISCURS DE LA MEMÒRIA ACADÈMICA DEL 
CURS 2019-20 DEL SR. SECRETARI GENERAL

Avui iniciem oficialment el curs 2020-2021. Com és habitual, 
és moment per a posar la vista arrere i exposar un breu 
extracte de la intensa activitat desplegada al llarg del curs 
anterior.

Per això, a continuació exposaré un resum, inevitable-
ment sintètic, de les principals dades que d’alguna manera 
quantifiquen el resultat de les diferents actuacions que la 
Universitat Politècnica de València ha dut a terme durant el 
curs 2019-2020.

Així i tot, aquest curs no es pot entendre al marge del context 
que està condicionant l’activitat econòmica i social en tot el 
món. Com és molt conegut per tots vostès, la humanitat està 
patint una pandèmia global que ha afectat la manera en què 
les persones, les empreses i les institucions de tota mena 
desenvolupen les seues tasques. L’activitat de la Universitat 
Politècnica ha estat fortament condicionada per aquesta si-
tuació; consegüentment, algunes de les dades que oferirem 
requeriran contextualitzar-se dins d’aquesta conjuntura per a 
fer una adequada lectura.

L’oferta de docència reglada s’ha incrementat en el curs 
2019-2020 en una titulació de grau i una altra de màster uni-
versitari, per a conformar una oferta de 39 títols de grau i 77 
de màster, que es completa amb els 7 programes de doble 
grau, els 9 programes de doble màster i els 30 programes de 
doctorat. Aquestes titulacions han sigut triades per un total 
de 27.823 alumnes, que han formalitzat matrícula en algun 
dels 11 centres del campus de Vera, a les escoles politècni-
ques superiors d’Alcoi o de Gandia o a l’Escola de Doctorat, en 
què s’han defensat al llarg del curs 234 tesis doctorals.

La UPV continua sotmetent de forma voluntària la seua oferta 
docent a l’anàlisi d’institucions internacionals independents 
que avaluen i acrediten la qualitat docent dels estudis i el 
compliment amb les exigències professionals relacionades. 
En aquesta línia, el curs passat 6 nous títols han obtingut 
l’acreditació internacional que n’avala la qualitat docent i 
4 l’han renovada, de manera que disposem d’un total de 41 
títols oficials acreditats internacionalment: 28 amb el segell 

EURACE, 3 amb el segell EUROINF i 10 per l’agència nord-ame-
ricana ABET, fet que ens situa com una de les universitats 
espanyoles amb més títols acreditats internacionalment.

Es manté l’impuls en altres iniciatives vinculades amb la mi-
llora docent, com per exemple la metodologia de docència 
inversa, que apliquen 228 professors en 327 assignatures; 
la docència en xarxa, que ha generat enguany 760 nous 
materials docents, o els cursos MOOC, que a causa del confi-
nament que s’ha patit a nivell mundial ha multiplicat per tres 
el nombre d’inscripcions, procedents de més de 200 països, 
fins a arribar a 1.200.000. Cal destacar que 3 d’aquests cursos 
MOOC apareixen en la llista publicada per ClassCentral dins 
dels 100 cursos en línia millor valorats de sempre.

Un dels projectes formatius més prometedors per a la nos-
tra universitat, juntament amb la formació en competències 
transversals, és el programa de Generació Espontània, 
que ajuda els estudiants a adquirir habilitats mitjançant 
metodologies d’aprenentatge basades en l’aplicació de co-
neixements de forma col·laborativa a plantejaments reals. En 
el curs 2019-2020, més de 2.000 estudiants han participat en 
algun dels més de 70 grups de Generació Espontània, a pesar 
que l’actual situació d’emergència sanitària ha posposat fins 
a 2022 les competicions internacionals, on estaven destacant 
especialment grups com iGemUPV, en el camp de la biologia 
sintètica; Hyperloop UPV, que té com a objectiu desenvolupar 
el transport del futur, o Solar Decathlon UPV, en l’àmbit de 
l’habitatge sostenible.

L’intercanvi acadèmic esdevé una eina fonamental perquè els 
estudiants complementen la seua formació. Durant el curs 
2019-2020, 3.067 alumnes s’han acollit en algun programa de 
mobilitat, principalment en el programa Erasmus. A pesar que 
les restriccions de mobilitat per motius sanitaris han dificul-
tat enormement les experiències d’intercanvi, només un 8% 
dels estudiants han hagut de cancel·lar-ne les estades. Amb 
l’objectiu de continuar apostant per les accions de mobili-
tat, en la mesura que les circumstàncies ho permeten, s’han 
signat 104 acords nous de col·laboració, 79 dels quals corres-
ponen a l’àmbit europeu i 25 a la resta del món. 

La formació no reglada és un complement necessari en 
l’oferta docent de la Universitat Politècnica de València. En 
2019-2020 s’han oferit 1.354 cursos, en què han participat 
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29.453 alumnes, fet que ha permès generar uns ingressos de 
9,13 MEUR.

Una altra iniciativa docent complementària, en col·laboració 
amb la Generalitat Valenciana, és la Universitat Sènior, que 
des de fa més de 20 anys desplega un ventall d’oportunitats 
formatives de caràcter universitari que aprofiten les més de 
2.000 persones majors de 55 anys que cada curs es matri-
culen.

La millora de les opcions laborals dels nostres estudiants con-
tinua sent un dels objectius prioritaris per a la institució. En 
aquesta línia, s’ha continuat amb l’impuls d’iniciatives com ara 
el programa IDEES, que ha promogut la creació de 31 startups 
i ha organitzat activitats relacionades amb l’emprenedoria 
en què han participat més de 2.600 estudiants. O la posada 
en marxa de 12 càtedres d’empresa, que completen un total 
de 54 càtedres i aules d’empresa. S’han posat a la disposició 
dels estudiants 1.282 ofertes d’ocupació qualificades i 6.142 
pràctiques en 1.821 empreses col·laboradores, que han gene-
rat una borsa econòmica per als estudiants de 8.2 MEUR.

Quant a la nostra posició en els rànquings més rellevants, cal 
destacar que la Universitat Politècnica de València s’ha situat 
en el top 100 mundial en 6 dels objectius de desenvolupament 
sostenible (ODS), segons l’última classificació del rànquing 
elaborat per Times Higher Education. Així mateix, s’ha millorat 
la posició en el conegut com a rànquing de Xangai, una clas-
sificació que situa la UPV entre les 150 millors universitats 
del món en 4 disciplines i entre les 500 millors en altres 8. 
Especialment destacable és la consideració com a 28a mi-
llor universitat del món en ciència i tecnologia d’aliments. El 
rànquing QS consolida la bona reputació internacional de la 
Universitat Politècnica, en situar-la en el lloc número 326 del 
món. Finalment, i quant a l’àmbit docent, l’Uno-Ranking situa 
la UPV com la millor universitat espanyola.

En l’àmbit de la investigació, la innovació i la transferència de 
resultats, en 2019 es consolida la tendència de millora que 
ja es va reflectir l’any passat, de manera que novament es 
produeix un increment pròxim al 30% respecte l’any anterior 
en el volum econòmic generat per aquestes activitats, que ha 
passat de 58 a 75 MEUR.

L’anàlisi de la procedència dels fons competitius aconseguits 
per a activitats d’I+D+i mostra que novament l’administració 
central lidera l’aportació econòmica, a pesar que experimenta 
una lleugera baixada en termes proporcionals, en aportar un 
45,1% del total. Contràriament, l’aportació de la Unió Europea 
creix lleugerament fins al 28,3%, en la mateixa línia que la 
contribució de la Generalitat Valenciana, que s’incrementa 
lleument fins al 23,5%.

L’import dels contractes i convenis d’investigació subscrits 
amb empreses augmenten novament, un 9% en concret, fins 
a aconseguir els 24,5 MEUR. El fet que el 54% d’aquests con-
tractes i convenis s’hagen signat amb empreses o entitats 
privades de la Comunitat Valenciana dona bona mostra del 
compromís que la UPV manté amb el seu entorn més pròxim.

D’altra banda, la protecció i l’explotació dels resultats de la 
investigació, al llarg de 2019, han generat 32 sol·licituds de 
patents nacionals i 17 d’internacionals, havent-se obtingut 22 
de l’oficina espanyola, 8 de l’oficina europea i 6 de l’oficina 
estatunidenca, xifres que deixen la nostra cartera de patents 
en un total de 375 a la fi de l’any. Així mateix, en aquella data 
la UPV participava en un total de 16 empreses spin-off consti-
tuïdes amb resultats de la investigació. 

Juntament amb una activitat docent i investigadora de 
qualitat, una institució pública com la nostra ha d’afegir el 
compromís social entre les seues prioritats. En aquest àm-
bit, en relació amb el medi ambient, des de 2019 la UPV, dins 
del marc del seu Sistema de Gestió Ambiental verificat per 
EMAS, només utilitza energia elèctrica amb garantia d’origen 
renovable i ha proveït el 100% del seu enllumenat públic amb 
lluminàries LED, alhora que ha aconseguit una reducció del 
28% en la seua petjada de carboni respecte a 2018.

En l’àmbit cultural, la col·lecció artística i patrimonial de la 
universitat ha estat present en 7 exposicions externes, en 
centres i museus de prestigi, com per exemple el Centre de 
Carme, l’IVAM-CADA-Alcoi o el Centre Cultural Bancaixa, entre 
d’altres.

En el vessant més institucional, el Consell Social de la UPV 
continua impulsant iniciatives per a minimitzar els obsta-
cles entre el món universitari i l’entorn productiu i social. 
En aquest sentit, s’ha celebrat la XIX edició dels Premis del 
Consell Social i es continua treballant per a replicar l’èxit de 
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la Ia edició del concurs Up! Steam, quan les circumstàncies 
ho permeten, per a promoure entre el jovent de 12 i 16 anys 
l’interès per les disciplines anomenades STEAM, tan pròpies 
de la nostra universitat: la ciència, la tecnologia l’enginyeria, 
l’art i les matemàtiques.

Des de la Defensoria Universitària s’ha continuat treballant 
perquè els drets i les llibertats dels membres de la comunitat 
universitària es respecten. S’ha de destacar una disminució 
de casos atesos pel defensor, de prop d’un 18% en el cas de 
l’alumnat, que ha requerit un total de 83 actuacions, així com 
del personal, que ha presentat 32 casos, amb una disminució 
percentual superior a 38 punts.

Finalment, en 2019-2020 s’ha investit com a doctora honoris 
causa la Sra. ANNE MARGULIES, figura mundialment recone-
guda pel seu paper clau en l’accés lliure i gratuït a continguts 
i materials acadèmics, i s’ha atorgat la distinció de doctor 
honoris causa al Sr. FRANCISCO JAVIER BENEDICTO RUIZ, 
responsable del sistema global de navegació per satèl·lit eu-
ropeu Galileo, la investidura del qual va haver de suspendre’s 
per la situació sanitària.

Aquests han sigut, d’una forma molt resumida, les principals 
dades de l’activitat de la Universitat Politècnica de València 
en el curs 2019-2020. Però no puc acabar sense referir-me 
a les circumstàncies tan especials que hem patit. El 2019-
2020 ha sigut un curs difícil, en què hem hagut de demostrar 
una excel·lent capacitat d’adaptació a un entorn imprevisible 
que ha dificultat extraordinàriament la nostra activitat. La 
Universitat no ha sigut aliena a la complexa situació sanitària 
que hem hagut de viure els últims mesos, i una universitat 
com la nostra, amb un fort compromís amb el territori i amb 
la societat que l’envolta, no s’ha quedat al marge. Per això, 
a més del desglossament de les xifres habituals d’activitat, 
com correspon al contingut d’una memòria acadèmica, en-
guany és inevitable fer esment de les actuacions que la UPV, 
amb la voluntat d’aportar el seu coneixement a la recerca de 
solucions que milloren la qualitat de vida de les persones i 
donen resposta a les necessitats socials, ha desenvolupat 
amb motiu de la crisi sanitària.

En aquest capítol, s’ha de dir que la Universitat Politècnica 
ha fet un important esforç per a mantenir la seua activitat 
docent en el segon semestre del curs, amb el suport de les 

tecnologies de la informació i les comunicacions per a trans-
formar la docència presencial en virtual en temps rècord. Així, 
s’han realitzat més de 120.000 sessions diàries i el lliurament 
de més de 187.000 exàmens, i s’ha arribat als 15.000 alumnes 
diaris connectats en classes síncrones a través de PoliformaT 
i Teams, les plataformes per les quals s’ha canalitzat la do-
cència en línia.

Així mateix, s’han desenvolupat nombrosos projectes diri-
gits a combatre la pandèmia, quatre dels quals, orientats a 
la fabricació de sistemes de ventilació, robots de desinfec-
ció, ús de drons o biosensors, han sigut seleccionats per la 
Generalitat Valenciana per la seua capacitat d’ajudar la pre-
venció i lluita contra la COVID-19, després d’una avaluació 
realitzada per experts de referència.

També s’han posat en marxa iniciatives solidàries, com per 
exemple una plataforma de micromecenatge que ha permès 
recaptar 25.000 euros per a ajudar els alumnes més vulnera-
bles, o les donacions de material sanitari o tecnològic per a 
ajudar les persones que estan lluitant en primera línia contra 
la pandèmia o patint-ne els efectes.

En definitiva, la Universitat Politècnica de València ha combi-
nat al llarg del curs 2019-2020 la seua activitat ordinària amb 
un treball sense precedents per a garantir el servei públic de 
l’educació superior i els seus compromisos amb la societat. 
La institució està en deute amb aquelles persones, estu-
diants, personal d’administració i serveis, i personal docent 
i investigador, que per a fer-ho possible han realitzat un es-
forç extraordinari per a fer front a una situació extraordinària. 
Gràcies a totes i cadascuna de les persones que han sabut 
estar a l’altura en aquesta situació.

Confiem que el curs que avui comença ens porte a una re-
alitat més amable, però confiem també que siguen quines 
siguen les circumstàncies, i gràcies a les persones que com-
ponen la nostra comunitat universitària, l’any vinent puguem 
oferir a la societat valenciana un balanç d’activitat satisfacto-
ri. Ens posem a la faena des d’avui mateix.

Moltes gràcies.
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3 / ESTRUCTURA ORGANITZATIVA

3.1. EQUIP RECTORAL

Composició de l’equip rectoral

Rector Magnífic

 Francisco José Mora Más

Vicerectorat Responsabilitat Social i Cooperació

 Rosa Puchades Pla

Vicerectorat Investigació, Innovació i Transferència

 José Esteban Capilla Romá 

Vicerectorat Recursos Digitals i Documentació

 Virginia Vega Carrero

Vicerectorat Estudis, Qualitat i Acreditació

 Eduardo Vendrell Vidal

Vicerectorat Campus i Sostenibilitat

 Marilda Azulay Tapiero

Vicerectorat Ordenació Acadèmica i Professorat

 José Manuel Barat Baviera

Vicerectorat Planificació i Prospectiva

 Mª Consuelo Jiménez Molero

Vicerectorat Alumnat, Cultura i Esport

 José Luis Cueto Lominchar

Vicerectorat Ocupació i Emprenedoria

 José Millet Roig 

Gabinet del Rector

 Juan Miguel Martínez Rubio 

Secretari general

 Josep Antoni Claver Campillo

Gerent 

 Salvador Francisco Navarro Aljibe

3.2. CONSELL DE GOVERN

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 -així 
com les directrius i procediments per a la seua aplicació- en 
els àmbits d’organització dels ensenyaments, investigació, 
recursos humans i econòmics i elaboració dels pressupostos.

Composició del Consell de Govern

Sector/òrgan Representants
Rector 1

Secretari general 1

Gerent 1

Consell Social 3

Designats pel rector 15

Directors de centres 6

Directors de departaments 6

Directors d’instituts 3

Professors funcionaris doctors 10

Altre personal docent i investigador 4

Personal d’administració i serveis 2

Alumnes 4

Total 56
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Al Consell de Govern pertanyen les comissions següents:

Comissió Permanent
Comissió Acadèmica
Comissió Econòmica i de Recursos Humans
Comissió de Formació Permanent
Comissió d’I+D+i
Comissió de Promoció del Professorat

3.3. 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 entorn cultural, professional, econòmic i social al servei 
de la qualitat de l’activitat universitària. Sobre aquest tema, 
impulsa iniciatives com ara la Càtedra de Cultura Directiva i 
Empresarial, la Unitat d’Orientació Empresarial en Innovació 
(UNOi) i els Premis del Consell Social.

Així mateix, li correspon l’aprovació del pressupost i de la pro-
gramació pluriennal de la Universitat, a proposta del Consell 
de Govern. A més, amb caràcter previ al tràmit de rendició 
de comptes al qual es refereixen els articles 81 i 84 de la 
Llei6/2001 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 personalitat jurídica.

Composició del Consell Social
Sra. Mónica Bragado Cabeza. Presidenta

Sr. Jesús Marí Farinós. Secretari

Sr. Francisco Mora Mas. Rector Magnífic de la UPV

Sr. Josep Antoni Claver Campillo. Secretari general de la UPV

Sr. Salvador Navarro Aljibe. Gerent de la UPV

Sra. Olaya Martínez Piera. Representant del Consell de 
Govern. PAS

Sr. Juan Carlos Cano Escribá. Representant del Consell de 
Govern. PDI

Sra. Marta Guallar Lamiel. Representant del Consell de 
Govern. Alumnat

Sra. Ana Mª Darder Navarro. UPV

Sr. Juan López-Trigo Pichó. UPV

Sr. Román de la Calle. Conselleria competent en matèria 
d’educació

Sr. Íñigo Parra Campos. Conselleria competent en matèria 
d’educació

Sra. Eva Turanzo Giménez. Conselleria competent en matèria 
d’educació

Sr. Miguel Ángel Juan Bello. Soci director S2 Grupo

Sr. Berti Barber Castellà. Corts Valencianes

Sr. Rafael Juan Fernández. Corts Valencianes

Sra. Ana Encabo Balbín. Comitè Executiu de cambres oficials

Sr. Salvador Puigdengolas Roses. Col·legis professionals

Sr. Francisco Javier Quiles Bodí. Organitzacions empresarials

Sr. Ricardo Miguel Burdeos Baño. Organitzacions empresa-
rial

Sr. José Abargues Morán. Organitzacions empresarials

Sra. Mentxu Balaguer Pastor. Diputació de València

Sr. Carlos Galiana Llorens. Ajuntament de València

Sr. Daniel Patiño Miñana. Organitzacions sindicals

Sr. Ismael Sáez Vaquero. Organitzacions sindicals

Sra. Susana Díaz González. Organitzacions sindicals

3.4. CLAUSTRE UNIVERSITARI

És el màxim òrgan de representació de la comunitat universi-
tària. 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 les altres funcions que li atribueix 
la LOU.
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Composició del Claustre Universitari

Sector/òrgan Representants
Rector 1

Vicerectors 4

Secretari general 1

Gerent 1

Delegat d’alumnes 1

Director de centre 13

Professors funcionaris doctors 145

Altre personal docent i investigador 45

Personal d’administració i serveis 30

Alumnes 62

Total 303

4 / ESTRUCTURA ACADÈMICA

4.1. ESCOLES I FACULTATS

Distribució de centres per campus

Campus de Vera

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, Carto-
gràfica 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

Campus d’Alcoi

Escola Politècnica Superior d’Alcoi

Campus de Gandia

Escola Politècnica Superior de Gandia

4.2. 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’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. 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
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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. 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

4.3. INSTITUTS UNIVERSITARIS

Institut Universitari d’Automàtica i Informàtica Industrial

Institut Universitari de Ciència i Tecnologia Animal

Institut Universitari de Ciència i Tecnologia del Formigó

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 Desenvo-
lupament

Institut Universitari d’Enginyeria Energètica

Institut Universitari de Matemàtica Multidisciplinària

Institut Universitari de Matemàtica Pura i Aplicada

Institut Universitari de Restauració del Patrimoni

Institut Universitari de Seguretat Industrial, Radiofísica i Me-
diambiental

Institut Universitari de Tecnologia Nanofotònica

Institut Universitari de Tecnologies de la Informació i Comu-
nicacions

Institut Universitari de Telecomunicació i Aplicacions Multi-
mèdia

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

4.4. ESTRUCTURES PRÒPIES D’INVESTIGACIÓ

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 Programari

Centre d’Investigació Pattern Recognition and Human Lan-
guage Technology

Centre d’Investigació en Tecnologies Gràfiques

Centre de Tecnologies Físiques: Acústica, Materials i Astro-
física

Centre Valencià d’Estudis sobre el Reg
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Institut Agroforestal Mediterrani

Institut de Disseny per a la Fabricació i Producció Automa-
titzada

Institut d’Investigació i Innovació en Bioenginyeria

Institut d’Investigació per a la Gestió Integrada de Zones Cos-
taneres

Institut de Tecnologia de Materials

Institut del Transport i Territori

Institut  Valencià d’Investigació en Intel·ligència Artificial

Institut de Gestió de la Innovació i del Coneixement

Institut d’Instrumentació per a Imatge Molecular

Institut de Tecnologia Elèctrica

4.5. TITULACIONS

4.5.1. 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 Desenvolupa-
ment 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 Tecnologies Interactives
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 Desenvolupa-
ment 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

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
Grau en Ciència de Dades

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

Grau en Enginyeria Civil
Grau en Enginyeria d’Obres Públiques
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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 Telecomu-
nicació
Grau en Tecnologia Digital i Multimèdia

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
Grau en Disseny i Tecnologies Creatives

4.5.2. Titulacions de doble grau

Doble grau en Administració i Direcció d’Empreses + Enginye-
ria Informàtica

Escola Politècnica Superior d’Alcoi
Escola Tècnica Superior d’Enginyeria Informàtica
Facultat d’Administració i Direcció d’Empreses

Doble grau en Administració i Direcció d’Empreses + Enginye-
ria de Tecnologies i Serveis de Telecomunicació

Escola Tècnica Superior d’Enginyers de Telecomunicació
Facultat d’Administració i Direcció d’Empreses

Doble grau en Administració i Direcció d’Empreses + Turisme
Escola Politècnica Superior d’Alcoi
Escola Politècnica Superior de Gandia

Doble grau en Enginyeria de Sistemes de Telecomunicació, So i 
Imatge + Comunicació Audiovisual

Escola Politècnica Superior de Gandia

4.5.3. Titulacions de màster

Campus d’Alcoi

Màster Universitari en Direcció d’Empreses (MBA)
Màster Universitari en Enginyeria d’Organització i Logística
Màster Universitari en Enginyeria, Processament i Caracte-
rització de Materials
Màster Universitari en Enginyeria Tèxtil

Campus de Gandia

Màster Universitari en Continguts i Aspectes Legals en la 
Societat de la Informació
Màster Universitari en Avaluació i Seguiment Ambiental 
d’Ecosistemes Marins i Costaners
Màster Universitari en Enginyeria Acústica
Màster Universitari en Postproducció Digital

Campus de Vera

Doble Màster Universitari en Enginyeria Agronòmica + Econo-
mia Agroalimentària i del Medi Ambient

Dep. d’Economia i Ciències Socials
Escola Tècnica Superior d’Enginyeria Agronòmica i del Medi 
Natural

Doble Màster Universitari en Enginyeria Agronòmica + Ciència i 
Enginyeria dels Aliments

Escola Tècnica Superior d’Enginyeria Agronòmica i del Medi 
Natural
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Doble Màster Universitari en Enginyeria Agronòmica + Gestió 
de la Qualitat i Seguretat Alimentària

Escola Tècnica Superior d’Enginyeria Agronòmica i del Medi 
Natural

Doble Màster Universitari en Enginyeria Agronòmica + Sanitat i 
Producció Vegetal

Escola Tècnica Superior d’Enginyeria Agronòmica i del Medi 
Natural

Doble Màster Universitari en Enginyeria Agronòmica + Produc-
ció Animal

Escola Tècnica Superior d’Enginyeria Agronòmica i del Medi 
Natural

Doble Màster Universitari en Enginyeria de Camins, Canals i 
Ports + Enginyeria del Formigó

Dep. d’Enginyeria de la Construcció i de Projectes 
d’Enginyeria Civil
Escola Tècnica Superior d’Enginyers de Camins, Canals i 
Ports

Doble Màster Universitari en Enginyeria de Camins, Canals i 
Ports + Planificació i Gestió en Enginyeria Civil

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

Doble Màster Universitari en Enginyeria de Telecomunicació + 
Enginyeria de Sistemes Electrònics

Dep. d’Enginyeria Electrònica
Escola Tècnica Superior d’Enginyers de Telecomunicació

Doble Màster Universitari en Enginyeria de Telecomunicació + 
Tecnologies, Sistemes i Xarxes de Comunicacions

Dep. de Comunicacions
Escola Tècnica Superior d’Enginyers de Telecomunicació

Màster Universitari en Aqüicultura
Dep. de Ciència Animal

Màster Universitari en Arquitectura
Escola Tècnica Superior d’Arquitectura

Màster Universitari en Arquitectura Avançada, Paisatge, Urba-
nisme i Disseny

Escola Tècnica Superior d’Arquitectura

Màster Universitari en Arquitectura del Paisatge
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 Desenvo-
lupament

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
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Màster Universitari en Economia Agroalimentària i del Medi 
Ambient

Dep. d’Economia i Ciències Socials

Màster Universitari en Edificació
Escola Tècnica Superior d’Enginyeria d’Edificació

Màster Universitari en Enologia
Escola Tècnica Superior d’Enginyeria Agronòmica i del Medi 
Natural

Màster Universitari Erasmus Mundus en Sanitat Vegetal en 
Agricultura Sostenible

Dep. d’Ecosistemes Agroforestals

Màster Universitari Erasmus Mundus en Millora Genètica Ve-
getal / Erasmus Mundus Master Programme in Plant Breeding 
– emPLANT

Institut Universitari de Conservació i Millora de 
l’Agrodiversitat Valenciana

Màster Universitari en Gestió Administrativa
Facultat d’Administració i Direcció d’Empreses

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 Alimen-
tària

Institut Universitari d’Enginyeria d’Aliments per al Desenvo-
lupament

Màster Universitari en Enginyeria Aeronàutica
Escola Tècnica Superior d’Enginyeria del Disseny

Màster Universitari en Enginyeria Agronòmica
Escola Tècnica Superior d’Enginyeria Agronòmica i del Medi 
Natural

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 Qua-
litat

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

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 Geomàtica i Geoinformació
Escola Tècnica Superior d’Enginyeria Geodèsica, Cartogràfi-
ca i Topogràfica

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 Industrial
Escola Tècnica Superior d’Enginyers Industrials

Màster Universitari en Enginyeria Informàtica
Escola Tècnica Superior d’Enginyeria Informàtica

Màster Universitari en Enginyeria del Manteniment
Escola Tècnica Superior d’Enginyeria del Disseny
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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 Forests
Escola Tècnica Superior d’Enginyeria Agronòmica i del Medi 
Natural

Màster Universitari en Enginyeria Química
Escola Tècnica Superior d’Enginyers Industrials

Màster Universitari en Enginyeria de Sistemes Electrònics
Dep. d’Enginyeria Electrònica

Màster Universitari en Enginyeria i Tecnologia de Sistemes 
Programari

Dep. de Sistemes Informàtics i Computació

Màster Universitari en Enginyeria de Telecomunicació
Escola Tècnica Superior d’Enginyers de Telecomunicació

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

Màster Universitari en Paisatge i Enginyeria Bioambiental
Escola Tècnica Superior d’Enginyeria Agronòmica i del Medi 
Natural

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

Màster Universitari en Química Sostenible
Institut Universitari Mixt de Tecnologia Química

Màster Universitari en Sanitat i Producció Vegetal
Dep. d’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 Desenvolu-
pament 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 Estudis de la Ciència la Tecnologia i la 
Innovació

Dep. Projectes d’Enginyeria
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4.5.4. Programes de 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 Alimen-
tària

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 Coopera-
ció Internacional

Programa de Doctorat en Disseny, Fabricació i Gestió de Pro-
jectes Industrials

Programa de Doctorat en Economia Agroalimentària

Programa de Doctorat en Estadística i Optimització

Programa de Doctorat en Indústries de la Comunicació i Cul-
turals

Programa de Doctorat en Informàtica

Programa de Doctorat en Infraestructures de Transport i Te-
rritori

Programa de Doctorat en Enginyeria de la Construcció

Programa de Doctorat en Enginyeria de l’Aigua i Mediambien-
tal

Programa de Doctorat en Enginyeria Electrònica

Programa de Doctorat en Enginyeria Geomàtica

Programa de Doctorat en Enginyeria Tèxtil

Programa de Doctorat en Enginyeria i Producció Industrial

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

Programa de Doctorat en Matemàtiques

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 Quí-
mica

Programa de Doctorat en Tecnologies per a la Salut i el Be-
nestar

Programa de Doctorat en Telecomunicació

4.5.5. Competències transversals

La UPV té establit un sistema d’avaluació per competències, 
amb l’objecte d’aconseguir una avaluació individualitzada de 
progrés i adquisició final de competències de cada alumne. 
Així mateix, es tracta de proporcionar dades agregades per a 
la gestió i millora del títol per les ERT.

La UPV té definides tres vies d’avaluació per a les competèn-
cies transversals:

1. Durant el procés formatiu: a través d’assignatures que són 
punt de control.

2. En finalitzar els estudis: a través del Treball Final de Grau i 
del Treball Final de Màster.

3. A través d’activitats extracurriculars que evidencien el nivell 
aconseguit en qualssevol de les competències transversals.
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Planificar adequadament el temps disponible 
i programar les activitats necessàries per a 
aconseguir els objectius, tant academicoprofes-
sionals com personals.

Capacitat per a utilitzar les tècniques, les habili-
tats i les eines actualitzades necessàries.

Coneixement dels problemes contemporanis.

Utilitzar l’aprenentatge de manera estratègica, 
autònoma i flexible, al llarg de tota la vida, en 
funció de l’objectiu perseguit.

Desenvolupar un pensament crític interessant-
se pels fonaments en què s’assenten les idees, 
accions i judicis, tant propis com aliens.

Comunicar-se de manera efectiva, tant oralment 
com per escrit, i utilitzar adequadament els 
recursos necessaris i adaptar-se a les caracte-
rístiques de la situació i de l’audiència.

Treballar i liderar equips de manera efectiva per 
a la consecució d’objectius comuns, i contribuir 
al desenvolupament personal i professional 
d’aquests.

Actuar amb responsabilitat ètica i professional 
davant un mateix i els altres.

Innovar per a respondre satisfactòriament i de 
manera original a les necessitats i demandes 
personals, organitzatives i socials amb una ac-
titud emprenedora.

Dissenyar, dirigir i avaluar una idea de manera 
eficaç fins a concretar-la en un projecte.

Analitzar i resoldre problemes de forma efectiva, i 
identificar i definir els elements significatius que 
ho constitueixen.

Aplicar els coneixements a la pràctica, atesa la 
informació disponible i establir el procés a seguir 
per a aconseguir els objectius amb eficàcia i efi-
ciència..

Demostrar la comprensió i integració del conei-
xement tant de la pròpia especialització com en 
altres contextos més amplis.

RELACIÓ DE COMPETÈNCIES TRANSVERSALS

CT1

Comprensió i 
integració 

CT8

Comunicació 
efectiva

CT2

Aplicació 
pensament pràctic 

CT9

Pensament crític 

CT3

Anàlisi i resolució 
de problemes 

CT4

Innovació,  
creativitat i 

emprenedoria

CT11

Aprenentatge 
permanent

CT10

Coneixement 
dels problemes 
contemporanis 

CT13

Instrumental 
específica

CT12

Planificació i gestió 
del temps

CT5

Disseny i projecte 

CT6

Treball en equip i 
lideratge

CT7

Responsabilitat 
ètica, 

mediambiental i 
professional 
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4.6. DOCÈNCIA EN OBERT

La UPV imparteix actualment 92 Cursos Oberts Massius 
Online (MOOCs), en què aquest curs s’han inscrit 1.200.000 
estudiants de 200 països, amb un total històric de més de 
2.700.000 inscripcions des del començament de la iniciati-
va. El confinament ha suposat un gran impuls a l’ús d’aquest 
tipus de cursos, ja que s’ha multiplicat per tres el nombre 
d’inscripcions de l’any anterior.

Tres dels nostres cursos han repetit en la llista que aquest 
estiu ha publicat ClassCentral dels 100 cursos en línia de 
sempre millor valorats i dos d’ells estan també en la llista 
dels 100 MOOCs amb més inscripcions de tots els temps, que 
situen la UPV entre les 12 universitats del món amb millors 
valoracions en aquesta matèria.

En el marc del programa Docència en Xarxa s’han generat 
un total de 760 nous materials docents per part de 221 pro-
fessors participants. El projecte de millora didàctica a través 
de la Docència Inversa s’ha realitzat aquest últim curs en 327 
assignatures amb un total de 228 professors involucrats.

Com és natural, les TIC s’han vist enormement exigides, com 
no podria ser altrament, per la pandèmia generada per la 
COVID-19. La transició a una manera de docència completa-
ment en línia va requerir un increment tremend en els serveis. 
Així, s’ha multiplicat per 40 les sessions de videoconferència i 
per 10 els accessos a PoliformaT on, per exemple, s’han arribat 
a lliurar 876.244 exàmens.

4.7. FORMACIÓ CONTÍNUA

El Centre de Formació Permanent té entre els seus objectius 
la funció d’impulsar i col·laborar amb els professors, departa-
ments, centres i altres òrgans propis de la UPV en la creació 
i desenvolupament de projectes formatius que faciliten la 
seua difusió i promoció en l’entorn socioeconòmic.

4.8. 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, investi-
gació, 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 co-
neixement. Es diferencien pel tipus d’activitats que poden 
realitzar, per l’aportació econòmica i per la durada inicial.

Càtedres d’empresa

Càtedra Arquitectura Tècnica del CAATIE València

Càtedra Aigües de València

Càtedra AIMPLAS

Càtedra AITEX

Càtedra Alcoi Ciutat del Coneixement

Càtedra Bayer CropScience

Càtedra Bioinsecticidas-IDAI Nature

Càtedra Blanca - CEMEX

Càtedra Ceràmica València

Càtedra Consum

Càtedra Cultura Directiva i Empresarial

Càtedra de l’Esport

Càtedra d´Estudis Esportius

Càtedra Estructures Agràries

Càtedra FACSA-Fovasa d’Aigua, Residus i Economia Cir-
cular

Càtedra FERTINAGRO BIOTECH DE BIOTECNOLOGIA AGRÍ-
COLA 

Càtedra FRUTINTER 

Càtedra en Gestió Clínica

Càtedra Fundació QUAES

Càtedra Gandia Turisme Intel·ligent

Càtedra Govern Obert
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Càtedra HNA

Càtedra IBERAPA SMART ENERGY 

Càtedra Innovació Campus de Gandia

Càtedra Innovació en Habitatge

Càtedra Istobal

Càtedra IVIO

Càtedra INTERUNIVERSITÀRIA AVANT – Agenda Valencia-
na Antidespoblament

Càtedra Juan Arizo Serrulla

Càtedra KIWA-UPV QUALITY FOR PROGRESS

Càtedra MAHLE

Càtedra MYSPHERA

Càtedra Observatori de l’Habitatge

Càtedra Pamesa

Càtedra ROCHE UPV de Bioinformàtica per a la Medicina 
Personalitzada

Càtedra Seguretat Nuclear Vicente Serradell

Càtedra Smart City

Càtedra Stadler. Mobilitat Sostenible

Càtedra SOTHIS TRANSFORMACIÓ DIGITAL

Càtedra STOLLER CHAIR IN PLANT PHYSIOLOGY

Càtedra Telefónica. Tecnologies per a la Innovació Social 
i Ambiental

Càtedra Transport i Societat

Càtedra de Transició Energètica en la Comunitat Valen-
ciana

Càtedra de Transició Energètica Urbana

Càtedra Terra Ciutadana

Càtedra Torrecid

Càtedra Transparència i Gestió de Dades

Aules

Aula CAIXA ONTINYENT

Aula Cemex Sostenibilitat

Aula CAATIE València

Aula Infància i Adolescència

Aula Multiscan

Aula Pavasal, Enginyeria i Societat

Aula Riu Sec de Mutxamel

4.9 UNIVERSITAT SÈNIOR

La Universitat Sènior està integrada en el Vicerectorat 
de Responsabilitat Social i Cooperació de la Universitat 
Politècnica de València i és l’encarregada d’elaborar i organit-
zar un programa formatiu de caràcter universitari, específic 
per a majors de 55 anys. Aquest curs ha celebrat el seu 20 
aniversari.

Ha comptat amb 2023 alumnes entre els campus de Vera, 
Alcoi i Gandia distribuïts entre més de 70 cursos monogràfics. 
I s’ha posat en marxa la Diplomatura Sènior al campus de 
Vera.

5 / PLA ESTRATÈGIC

Durant 2019 van estar actius els 24 projectes estratègics del 
PEUPV2020. En l’àmbit d’aquests 24 projectes estratègics es-
tigueren actius 87 objectius i 149 plans d’acció

Per a l’exercici 2019 el PEUPV2020 ha comptat amb un pres-
supost de 4.726.913€ i una assignació addicional de personal 
en aquells projectes que requereixen recursos humans extra 
als equips de projecte inicialment establits.
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El nivell d’avanç del PEUPV2020, quant a l’activitat relaciona-
da amb els plans d’acció, ha sigut del 68% del planificat l’any 
2019, en què és important indicar que els plans planificats en 
un any poden tenir una durada major a aquest, fins i tot ser 
pluriennals. El nivell d’avanç dels plans d’acció ha sigut del 
55% sobre l’horitzó de l’any 2020.

Addicionalment, s’ha efectuat un estudi per a mesurar el 
grau de consecució dels objectius estratègics dels diferents 
projectes sobre la base de les dades reals recollits pels indi-
cadors de rendiment associats.

Amb data de desembre de 2019, i sobre la base de les dades 
recopilades, s’havien aconseguit el 73% dels objectius estra-
tègics actius.

6 / INVESTIGACIÓ

L’any 2019 el volum econòmic de les activitats d’I+D+i de la 
Universitat Politècnica de València foren de 75,190 milions 
d’euros, fet que suposa un augment de 28,19 respecte a 2018.

En analitzar l’activitat d’I+D+i competitiva de la Universitat 
Politècnica de València segons la naturalesa jurídica de 
l’entitat finançadora, podem observar que continua sent 
l’Administració central, amb un 45,1% del volum econòmic 
total el nostre primer finançador; seguit de la Unió Europea, 
que passa d’un 26,8% a un 28,3% del global. La Generalitat 
Valenciana amb un 23,5% també augmenta la seua aportació 
en relació amb l’exercici anterior
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7 / PRESSUPOSTOS

Resum del pressupost d’ingressos i despeses de l’exercici 
2019 d’acord amb el document de Gerència de Pressupost 
UPV 2019. Memòria d’ingressos i despeses publicat en 
Transparència UPV.

Pressupost d’ingressos
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Pressupost de despeses
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8 / INFRAESTRUCTURES

Al Servei d’Infraestructures, encarregat de gestionar 
l’execució d’obres i instal·lacions, que proporciona asses-
sorament i informació tècnica, amb l’objectiu d’optimar les 
infraestructures de la Universitat Politècnica de València, 
destaquen les següents intervencions per la seua importàn-
cia tant quantitativa com qualitativa:

Denominació de l’obra Cost 
d’execució

Reforma de la instal·lació de clima-
tització de l’edifici 6D de la UPV

1.392.830,12

Instal·lació d’un mural realitzat amb 
mosaic vitri cedit per ONIX MOSAIC, a 
l’exterior de la caixa escènica de la sala 
d’actes de la Facultat de BA, a la UPV

79.202,35

Substitució de fusteria i mi-
llora de l’eficiència energèti-
ca de l’edifici 5M de la UPV

217.808,12

9 / HONORS, DISTINCIONS I PREMIS

Durant el curs 2019-20 ha sigut investit Doctor Honoris causa:

Sra. Anne Margulies. Doctora Honoris causa per la Universitat 
Politècnica de València. Investida el 21 de novembre de 2019.

El Consell Social de la UPV, a causa de la situació d’alerta sa-
nitària, no va poder celebrar la XIX edició dels seus premis, a 
través dels quals, des de la seua creació en 2001, es reconeix 
l’excel·lència acadèmica i emprenedora d’alumnat, docents i 

investigadors de la UPV, així com la implicació d’empreses i 
institucions amb l’entorn universitari.

Els premiats d’aquesta edició reberen els guardons, diplomes 
i certificats a través de missatgeria. Es concediren 31 distin-
cions, dividides en 9 categories: Millor Estudiant; Excel·lència 
Docent; Millor Màster Oficial; Innovació en la Gestió; 
Investigació; Millor Programa de Doctorat; Càtedra Cultura 
Directiva i Empresarial en les subcategories de Millor Projecte 
i Millor Directiu; Responsabilitat Social (en les modalitats 
Universitària i Corporativa), i Cooperació Universitat-Societat 
(en l’àmbit d’I+D+i, Pràctiques en Empresa i Ocupació i 
Millora del Coneixement).

10 / PORTAL DE TRANSPARÈNCIA

La Universitat Politècnica de València entén que la informació 
pública pertany als ciutadans i, per tant, ha de posar-la al 
seu abast de forma senzilla. El portal de transparència és una 
oportunitat d’acostar la informació a la societat valenciana.

En aquest portal es troba la informació econòmica, pres-
supostària i estadística, la normativa vigent i la informació 
institucional, organitzativa i de planificació.

Informació econòmica, pressupostària i estadística

Contractació

Subvencions

Pressupostos i execució

Comptes i béns

Plans de finançament

Enquestes i estudis d’opinió

Comptes oberts

Informe rendició de comptes

Normativa vigent
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Informació institucional, organitzativa i de planificació

Estructura organitzativa

Personal

Cartera de serveis

Plans i programes anuals

11 / CONSELL SOCIAL

El Consell Social de la Universitat Politècnica de València és 
l’òrgan encarregat de la supervisió de les activitats de caràcter 
econòmic de la universitat i del rendiment dels seus serveis. 
Així mateix, s’ocupa de promoure la col·laboració de la socie-
tat en el finançament de la universitat, així com les relacions 
entre aquesta i el seu entorn cultural, professional, econòmic 
i social al servei de la qualitat de l’activitat universitària. La 
seua activitat durant el curs s’arreplega a continuació:

11.1. ACORDS PLENARIS DURANT EL CURS 2019-
2020

SESSIÓ ORDINÀRIA DE 6 DE NOVEMBRE DE 2019
• Aprovació de la modificació de la participació de la 
Universitat Politècnica de València en la cooperativa READ. 

• Aprovació de la creació i participació de la Universitat 
Politècnica de València en la Spin-Off IPRONICS. 

• Aprovació de l’acord sobre la venda de participacions de la 
UPV en la Spin-off VLC PHOTONICS, SL. 

• Aprovació de l’extinció dels següents màsters universitaris: 
Paisatge i Enginyeria Bioambiental i Continguts i Aspectes 
Legals en la Societat de la Informació. 

• Aprovació del conveni d’adscripció a la Universitat 
Politècnica de València del Centre Florida Universitària per a 

la impartició dels estudis de Grau en Intel·ligència Electrònica 
Industrial i Automàtica. 

• Aprovació del conveni d’adscripció a la Universitat 
Politècnica de València del Centre Florida Universitària per 
a la impartició dels estudis de Grau en Enginyeria Mecànica.

• Aprovació de les retribucions addicionals del sistema propi 
de la Universitat Politècnica de València. 

• Aprovació de les Bases de la XIX Edició dels Premis del 
Consell Social.

SESSIÓ ORDINÀRIA DE 17 DE DESEMBRE DE 2019
• Aprovació de l’informe del conveni entre el Ministeri de 
Ciència, Innovació i Universitats i la Universitat Politècnica de 
València per a l’execució del projecte Consolidació i Ampliació 
de la Infraestructura de la Sala Blanca del NTC, cofinançat per 
FEDER del Programa Operatiu Pluriregional d’Espanya 2014-
2020. 

• Aprovació del reconeixement de l’empresa NELA 
BIODYNAMICS, SL, com a Spin-Off de la Universitat Politècnica 
de València. 

• Aprovació de la participació de la Universitat Politècnica de 
València en l’associació TIME MACHINE ORGANIZATION (TMO) 
–Organization for International Cooperation. 

• Aprovació de l’assignació de les retribucions addicionals al 
professorat de la UPV del sistema de la Generalitat Valenciana. 

• Aprovació de les retribucions addicionals Mèrits de Gestió 
del personal docent i investigador de la UPV.

• Aprovació del pressupost de la Universitat Politècnica de 
València per a l’exercici 2020. 

• Aprovació del pressupost de les entitats dependents de la 
Universitat Politècnica de València per a l’exercici 2020: 

7.1.- Fundació SERVIPOLI 
7.2. Fundació CPI 
7.3. Fundació CEDAT Ag 
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7.4. Fundació CEDAT 
7.5. Fundació AGROMUSEU 

• Aprovació de la proposta d’increment retributiu del 0,25% 
d’acord amb el Decret Llei 1/2019, de 18 de gener, del Consell, 
de modificació de la Llei28/2018, de 28 de desembre, de pres-
supostos de la Generalitat per a l’exercici 2019. 

• Aprovació de la proposta de distribució de fons addicionals 
previstos en la Llei 6/2018, de 3 de juliol, de pressupostos 
generals de l’Estat per a l’any 2018 i en el Reial Decret Llei 
24/2018, de 21 de desembre, pel qual s’aproven mesures ur-
gents en matèria de retribucions en l’àmbit del sector públic. 

• Exposició Grup Fórmula Student UPV. 

• Informe de la Unitat d’Orientació Empresarial en Innovació 
(UNOI): Resultats 2019 i Avanç Actuacions 2020.

SESSIÓ ORDINÀRIA DE 3 DE MARÇ DE 2020 

• Aprovació de l’adhesió de la Universitat Politècnica de 
València a l’Associació Cultural de l’Escola Tècnica Superior 
de Camins, Canals i Ports de la Universitat Politècnica de 
València. 

• Aprovació de l’adhesió de la Universitat Politècnica 
de València a l’Audiovisual and Integrated Experiencie 
Association (AVIXA). 

• Aprovació de la participació en l’associació European 
Organisation for Civil Aviation Equipment (EUROCAE). 

• Aprovació de la proposta de modificació de les Normes de 
Funcionament del Pressupost de la Universitat Politècnica de 
València per a l’any 2020. 

• Aprovació del Premi Cooperació Universitat-Societat en les 
seues tres modalitats Pràctiques en Empresa i Ocupació, 
Cooperació I+D+i i Millora del Coneixement en la UPV, sobre 
la base de les propostes seleccionades per la Comissió de 
Relacions amb la Societat del passat dia 17 de febrer de 2020

SESSIÓ ORDINÀRIA DE 29 D’ABRIL DE 2020  
• Aprovació de la participació de la Universitat Politècnica de 
València en la spin-off QCMTec Europe AB. 

• Aprovació de l’exempció de taxes per a les empreses allo-
tjades a la CPI. 

• Aprovació de la liquidació del pressupost de la Universitat 
Politècnica de València de l’exercici 2019. 

• Ajornament de l’aprovació dels Comptes Generals de la 
Universitat Politècnica de València i les seues entitats depen-
dents, de l’exercici 2019.

SESSIÓ ORDINÀRIA DE 3 DE JUNY DE 2020 
• Aprovació de l’acta de la sessió anterior (29/04/2020) 

• Aprovació de la proposta de participació de la Universitat 
Politècnica de València en l’associació europea CLAIRE-AI. 

• Aprovació de les actualitzacions de preus públics a apli-
car en els títols propis oferits en el curs 2019-2020, de la 
Universitat Politècnica de València. 

• Aprovació de les taxes dels títols propis següents: 

Màster en Banca Privada i Gestió de la Riquesa. 
Diploma d’especialització en anàlisi financera internacional. 
Diploma d’especialització en planificació financera interna-
cional. 

• Aprovació dels comptes anuals 2019 de la Universitat 
Politècnica de València. 

• Aprovació dels comptes anuals 2019 d’entitats dependents 
de la UPV: a) CEDAT, b) CEDAT AG, c) Fundació SERVIPOLI, d) 
Fundació CPI, e) AGROMUSEU.
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SESSIÓ ORDINÀRIA DE 29 DE JULIOL DE 2020 
• Aprovació de la participació de la Universitat Politècnica de 
València en l’associació sense ànim de lucre INNDROMEDA: 
ALIANÇA EN TECNOLOGIES HABILITADORES PER AL SISTEMA 
PRODUCTIU DE LA COMUNITAT VALENCIANA I EL SEU SECTOR 
PÚBLIC.

• Aprovació de la proposta de compra de participacions en 
l’ampliació de capital de la spin-off IPRONICS. 

• Aprovació de la proposta de renúncia de la participació 
de la Universitat Politècnica de València en la Fundació de 
la Comunitat Valenciana per a la restauració de la Insigne 
Col·legiata de Gandia. 

• Aprovació de la proposta de modificació de les persones 
representants de la Universitat Politècnica de València en la 
Fundació DOCOMOMO IBÉRICO. 

• Aprovació de la proposta d’acord sobre la no aplicació en el 
curs 2019/2020 dels requisits de permanència establits en la 
Normativa de Progrés i Permanència en titulacions oficials de 
grau i màster.

SESSIÓ ORDINÀRIA DE 29 DE JULIOL DE 2020 
• Aprovació de la memòria per a la implantació del doble títol 
de Grau en Turisme i Grau en Administració d’Empreses.

• Aprovació de l’extinció del Màster en Producció Animal.

• Aprovació de la modificació del Màster Universitari en 
Enginyeria Ambiental. 

• Aprovació de les memòries de verificació del Grau en 
Enginyeria Física i del Grau en Enginyeria Informàtica 
Industrial i Robòtica. 

• Aprovació de les memòries de verificació del nou Màster 
Universitari en Ramaderia de Precisió i del Màster Universitari 
en Mecànica de Fluids Computacional. 

• Aprovació de les modificacions dels programes de doctorat 
en: 

- Enginyeria de l’Aigua i Mediambiental.
- Enginyeria Tèxtil 
- Informàtica  
- Tecnologies per a la Salut i el Benestar 
- Telecomunicació 

• Aprovació de la proposta de participació de la Universitat 
Politècnica de València en la spin-off Transkriptorium.

• Aprovació de la participació de la Universitat Politècnica 
de València en l’associació European Open Science Cloud, 
EOSCS. 

• Aprovació de la proposta de modificació del Reglament re-
gulador de l’ocupació temporal d’espais i instal·lacions a la 
Ciutat Politècnica de la Innovació de la Universitat Politècnica 
de València.

11.2. ACORDS DE LA COMISSIÓ D’ASSUMPTES 
ECONÒMICS DURANT EL CURS 2019-2020

SESSIÓ ORDINÀRIA DE 21 DE NOVEMBRE DE 2019 
• Aprovació de les taxes dels títols propis següents: 

- Màster en Animació (actualització pla d’estudis coordinat) 
Diploma d’Especialització en Direcció d’Animació. 
Diploma d’Especialització en Animació 2D. 
Diploma d’Especialització en Animació 3D. 
- Màster en Creativitat, Disseny i Innovació Gastroalimen-
tària (nou pla d’estudis coordinat)
Diploma d’Especialització en Creativitat, Disseny i Innovació 
Gastroalimentària. 
- Títols propis de nova implantació: 
Màster en Comunicació Digital. 
Màster en Neurocomunicació. 
Màster en Innovació de Processos. 

• Aprovació del Procediment Negociat sense Publicitat per a 
l’Àrea de Sistemes de la Informació i la Comunicació de la 
UPV per al subministrament d’ampliació de plataforma infor-
màtica per a infraestructura HPC. 
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• Aprovació del Pla de Control Intern de la UPV per a l’any 
2020. Acords que pertoquen. 

• Presa de coneixement de les modificacions de la relació de 
llocs de treball del personal docent i investigador correspo-
nents a l’any 2019. 

• Aprovació de la modificació de la RLT-PAS vinculada a 
l’oferta pública d’ocupació. 

• Aprovació de la modificació pressupostària per modificació 
respecte a la incorporació de romanents de l’exercici 2018 al 
2019. 

• Aprovació de les retribucions addicional

SESSIÓ ORDINÀRIA DE 25 DE MAIG DE 2020 
• Aprovació dels dos procediments negociats sense publicitat 
per a l’Institut de Telecomunicacions i Aplicacions Multimèdia 
per a l’adquisició dels següents equips: a) Cambra d’atac sec 
per al clúster de microfabricació Nordiko 5000 i b) Font per 
plasma inductiu acoblat (ICP) i automatització per a clúster 
de microfabricació Nordiko 5000. 

• Aprovació de la suspensió del Màster en Producció Animal. 

• Aprovació de les taxes dels títols propis següents de pla 
d’estudis coordinats:

- Màster en Turisme MICE i d’esdeveniments 
Diploma d’Especialització en organització i gestió de turis-
me de negocis i reunions professionals. 
Expert Universitari en Gestió d’Esdeveniments. 

• Aprovació de les taxes i actualitzacions dels títols propis 
següents: 

- Màster en Artteràpia. Aspectes educatius, socials i tera-
pèutics de l’art com a experiència de creació acompanyada. 
Diploma d’Especialització en mediació a través de l’art. 
- Màster en Tecnologia de Materials polimèrics i compòsits. 

• Aprovació de les taxes dels següents nous títols propis: 

- Màster en Geometries Jurídiques. 
Diploma d’Especialització en Geometries Jurídiques. 
Expert Universitari en Georeferenciació. 
- Màster en Disseny Tecnològic de Dispositius Mecànics i 
Matriceria. 
Diploma d’Especialització en Tecnologia i Disseny de Ma-
triceria 

• Aprovació del canvi de denominació de diversos títols pro-
pis. 

• Aprovació de la Productivitat Variable Acadèmica del 
Personal Docent i Investigador.

SESSIÓ ORDINÀRIA DE 22 DE JUNY DE 2020 
• Aprovació de la distribució per departaments de les beques-
col·laboració concedides a la UPV pel Ministeri d’Educació i 
Formació Professional, per al curs 2020-2021. 

• Aprovació de l’extinció del Màster Universitari en Sensors 
per a Aplicacions Industrials. 

• Aprovació de la modificació de preus públics dels títols pro-
pis següents: 

- Màster en Valoració Biomecànica Clínica.
- Diploma d’Especialització en Valoració Biomecànica. 
- Expert Universitari en Anàlisi Biomecànica en l’àmbit clí-
nic. (Expert Universitari en Valoració Biomecànica) 

• Aprovació de les taxes del nou títol propi següent:

- Expert Universitari en Innovació i Digitalització del Sector 
Logístic Portuari. 

• Presa de coneixement de les modificacions de la relació de 
llocs de treball del personal docent i investigador de desem-
bre de 2019 i de maig de 2020.
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12 / DEFENSORIA UNIVERSITÀRIA

El nombre de consultes i casos tramitats com a queixes ha 
disminuït en aquest curs un 17,82% respecte al curs anterior, 
que passa de 101 a 83.

Els temes en l’àmbit de l’alumnat han passat de 60 a 51, fet 
que representa una disminució del 15% i un 61,45% del total 
de queixes, relacionades en general, amb la Normativa de 
Règim Acadèmic i Avaluació de l’Alumnat, beques, doctorat 
i formació permanent.

Els casos en l’àmbit de PDI i PAS abasten el 38,55% del total 
i han disminuït de 41 a 32, la qual cosa representa un 21,95% 
menys que el curs anterior.

El 9,64% dels casos s’ha resolt a favor del reclamant i el 
18,07% en sentit desfavorable, mentre que el 72,29% està 
pendent de resolució.

La Defensoria participa en diferents comissions de la UPV i 
en les reunions anuals de la Conferència Estatal de Defensors 
Universitaris.

13 / SERVEIS

La Universitat Politècnica de València compta en aquests 
moments amb els serveis següents:

Acció Internacional (Àrea)

Acció Internacional (Oficina)

L’Oficina d’Acció Internacional (OAI), integrada dins de 
l’estructura orgànica del Gabinet del Rector de la Uni-
versitat Politècnica de València (UPV), té com a finalitat 

principal coordinar, fomentar i donar suport a la parti-
cipació internacional de la Universitat en programes de 
postgrau i col·laboració acadèmica realitzats per conveni 
amb universitats estrangeres.

En el curs 2019-20 consten un total 61 projectes vius en 
programes amb finançament de la CE. El volum total 
aproximat d’ingressos que generen aquests projectes 
al llarg de la seua vigència és de 9,7 MEUR. D’aquests, 
14 estan coordinats per la UPV i impliquen més de 350 
socis entre universitats i altres institucions, de més de 35 
països diferents, principalment pertanyents a l’espai eu-
ropeu d’educació superior.

Activitats Culturals

Elaboració i planificació d’un complet programa 
d’activitats culturals, específicament dissenyat atenent 
les múltiples necessitats de la comunitat universitària.

Agromuseu de Vera

Alumnat

El Servei d’Alumnat és un servei administratiu de caràc-
ter central de la UPV, la funció de la qual està dirigida 
fonamentalment cap als alumnes, tant pel que fa als 
preuniversitaris com als de primer, segon i de tercer cicle 
(Doctorat).

Alumnat, Rendiment i Avaluació Curricular

Estudia el rendiment acadèmic de les diferents assigna-
tures que s’imparteixen en cadascun dels centres de la 
UPV. Elabora propostes d’avaluació curricular de l’alumnat 
a través de la Subcomissió de Rendiment Acadèmic i Ava-
luació Curricular.

Alumni

Alumni de la Universitat Politècnica de València és el ser-
vei universitari creat per a mantenir el vincle de la UPV 
amb els seus titulats.

Anàlisi per a l’Eficiència dels Recursos

Avaluació, Planificació i Qualitat

El Servei d’Avaluació, Planificació i Qualitat és l’encarregat 
de: 

- Proporcionar assistència i assessorament a l’equip rec-
toral i instàncies que aquest assenyale, sota el rigor d’una 
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base de coneixement sustentada en la formació, l’estudi i 
la investigació. 

- Proveir les eines necessàries i coordinar tots els esfor-
ços que es realitzen en matèria de qualitat. 

- Prestar el suport tècnic i logístic a qualssevol de les uni-
tats 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 forma-
ció i la utilització de mètodes i eines per a la millora de la 
qualitat. 

- Divulgar resultats i informació de la realitat universitària 
a la Universitat Politècnica de València i a la societat en 
general.

Biblioteca i Documentació Científica

Proveeix i gestiona la documentació i informació biblio-
gràfica de suport a l’estudi, la docència i la investigació de 
la comunitat UPV i, a més, ofereix activitats de formació 
sobre el maneig dels seus recursos.

Casa de l’Alumne

Càtedres d’Empresa

CEDAT – Servei d’Atenció a Estudiants amb Discapacitat.

Ofereix informació i assessorament als membres de la 
comunitat universitària amb discapacitat, així com acom-
panyament i suport a l’aula. Presta ajudes tècniques per 
a l’estudi a aquells alumnes que, per les seues necessi-
tats educatives especials, així ho requereixen. Promou 
i gestiona accions de formació i ocupació per a aquest 
col·lectiu dins i fora dels campus de la Universitat Poli-
tècnica de València, i presta diferents serveis des del seu 
Centre Especial d’Ocupació.

Així mateix, es realitzen projectes d’eliminació de ba-
rreres arquitectòniques i urbanístiques, plans integrals 
d’accessibilitat, auditories en matèria d’accessibilitat, re-
visió 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 univer-
sitària de la Universitat Politècnica de València amb edat 

compresa entre 1 i 3 anys (1r cicle d’educació infantil). És 
un centre obert i flexible, 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 mar-
cat caràcter pluricultural.
- Oferir una educació individualitzada dins d’un clima de 
seguretat afectiva i de respecte, per a afavorir el desenvo-
lupament social, emocional i intel·lectual de l’infant.
- Afavorir la relació família-escola, per a obrir canals de 
comunicació i acció conjunta i coordinada.

Ciències de l’Educació

L’Institut de Ciències de l’Educació és l’encarregat d’ajudar 
la docència; oferir formació, suport i assessorament al 
professorat en l’àmbit de la pedagogia universitària; pro-
piciar la divulgació i ús de nous recursos i tecnologies 
educatives; contribuir al procés d’innovació i avaluació 
de la qualitat de l’ensenyament, així com desenvolupar 
activitats formatives i facilitar suport psicopedagògic a 
l’estudiant 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 cien-
tífic de la Universitat Politècnica de València, exerceix la 
labor de direcció executiva de la Fundació CPI, entitat 
gestora de la CPI. La seua missió és vetlar per l’adequat 
compliment dels objectius definits pel patronat de la Fun-
dació 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 internacio-
nals; els mitjans socials; els materials impresos; etc.
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Contractació

Facilita informació en matèria de contractació adminis-
trativa d’acord amb el que estableix 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 València (UPV) en-
carregada de donar suport i incentivar la participació de 
la comunitat universitària en activitats de cooperació uni-
versitària per al desenvolupament.

Correus

L’Oficina Postal tramita totes les necessitats relacionades 
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 uni-
versitari, 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 Universitat Po-
litècnica de València aprovats pel Decret 182/2011 de 25 
de novembre, del Consell de la Generalitat, el Defensor 
Universitari és una institució que actua com a comissio-
nat del Claustre Universitari per a la protecció dels drets 
i llibertats dels membres de la comunitat universitària 
davant les actuacions dels diferents òrgans i serveis 
universitaris, que pren en consideració els principis de lli-
bertat, igualtat, justícia, solidaritat, democràcia i respecte 
al medi ambient que inspiren l’actuació de la Universitat 
Politècnica de València.

Delegació d’Alumnes

Esports

El Servei d’Esports és l’encarregat de promocionar i fa-
cilitar la pràctica esportiva a tots els nivells, a través 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 través de 
l’esport i millorar el benestar integral de la comunitat uni-
versitària.

Durant el curs acadèmic 2019-20 el Servei d’Esports ha 
comptat amb 12.225 socis d’esports, mantenint així la fi-
delitat dels nostres usuaris un curs més. Més del 35% de 
la comunitat universitària ha fet esport amb nosaltres en 
els programes d’activitats dirigides, escoles esportives, 
competicions, formació esportiva i alt nivell. I tots hem 
compartit i gaudit dels esdeveniments esportius més re-
presentatius de la UPV com la Carrera de Benvinguda, la 
Sant Silvestre Solidària o la Cursa de la Dona. 

Eonòmica (Àrea)

Editorial UPV

L’Editorial de la Universitat Politècnica de València, funda-
da en 1986, té com a missió la difusió de la investigació 
desenvolupada pel personal docent d’Universitat i l’edició 
de bibliografia de suport a la docència.

Escola d’Estiu

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 europea per a l’educació 
superior.

Finançament i Pressupostos

L’Àrea Econòmica i Pressupostària està composta pel 
Servei de Gestió Econòmica, el Servei de Tresoreria i Ges-
tió Tributària, i el Servei de Finançament i Pressupost. És 
l’encarregada de: 

- donar suport a l’elaboració del pressupost i vetlar per 
l’adequada execució, control i justificació; 

- facilitar informació, documentació i eines per a la seua 
gestió, i 

- proporcionar informació per a la presa de decisions pels 
òrgans de direcció, i informació institucional a través del 
Sistema d’Informació Mediterrània. 

I tot això amb la finalitat de facilitar els mitjans per a ges-
tionar amb economia, eficàcia i eficiència els recursos 
econòmics de l’organització.
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Fiscalització

El Servei de Fiscalització és l’encarregat d’exercir, amb 
plena autonomia funcional, el control intern de les des-
peses, els ingressos i les inversions de la UPV, amb la 
finalitat d’assegurar la legalitat i la consecució d’una bona 
gestió financera, d’acord amb els principis d’eficàcia, efi-
ciència i economia.

Fons d’Art i Patrimoni UPV

Àrea adjunta al Vicerectorat d’Alumnat i Extensió Univer-
sitària, encarregada d’administrar els mitjans i recursos 
per a la correcta gestió, foment, difusió i conservació de 
les col·leccions integrants del Fons d’Art i Patrimoni de la 
UPV.

Durant 2020 la Col·lecció de la UPV ha participat en un 
total de 7 exposicions externes en centres i museus de 
prestigi, com ara el Centre del Carme de València, IVAM 
CADA-Alcoi, Centre Cultural Bancaixa (València), Centre 
Cultural Bancaixa (Sagunt) i Fundació Tomás y Valiente.

Frmació per a l’Administració i els Serveis Universitaris

Formació Permanent  

El Centre de Formació Permanent és l’encarregat de ges-
tionar 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 pro-
fessors i estudiants, i desenvolupen el lloc web http://
universidadypatrimonio.net, on s’ofereix informació 
d’aquesta xarxa.

Gestió d’Alumnat

Gestió de la I+D+i

El Servei de Gestió de la I+D+i té per objecte donar 
suport i potenciar la coordinació i execució dels pro-
cessos de gestió econòmica administrativa de l’activitat 
d’investigació, innovació i transferència del coneixement 
de la Universitat Politècnica de València.

Gestió Econòmica

L’Àrea Econòmica i Pressupostària està composta pel Ser-
vei de Gestió Econòmica, el Servei de Tresoreria i Gestió 
Tributària i el Servei de Finançament i Pressupost.

IDEES UPV

La Unitat d’Emprenedoria IDEES UPV, integrat en la Di-
recció Delegada d’Emprenedoria i Ocupació, és l’òrgan 
impulsor les iniciatives empresarials que naixen de la 
UPV.

Igualtat

La Unitat d’Igualtat UPV fa possible el disseny, imple-
mentació, seguiment i avaluació de les polítiques que 
doten la UPV dels instruments necessaris per al desen-
volupament real de les polítiques en matèria d’Igualtat. 
En aquest marc i com a salvaguarda de la dignitat de les 
persones, es disposa del Protocol d’actuació enfront de 
l’assetjament sexual, assetjament per raó de sexe, asse-
tjament per orientació sexual i per identitat i/o expressió 
de gènere, així com del Protocol d’atenció a la identitat 
i/o expressió de gènere, pas decidit de la Universitat per 
al ple reconeixement de la diversitat com a valor social, 
garanties de drets reforçats per l’existència del Codi Ètic 
de la UPV com a essència de la cultura de respecte i con-
vivència a la Universitat.

Infraestructures

El Servei d’Infraestructures és l’encarregat de:

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

- Proporcionar assessorament i informació tècnica 

- Proporcionar el suport per al funcionament de la telefo-
nia 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 programes 
d’intercanvi a nivell mundial.

Gestiona programes de mobilitat patrocinats per la UE 
així com programes propis finançats íntegrament per la 
UPV, dirigits tant a estudiants com a personal docent-
investigador i d’administració.

Jurídica (Àrea)
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Jurídic (Servei)

El Servei d’Advocacia de la Universitat és l’encarregat de 
l’assessorament i de la representació i defensa en judici 
de la Universitat.

Llengües

El Centre de Llengües (CDL) i la seua Subdirecció 
d’Assessorament Lingüístic proporcionen a tota la co-
munitat universitària diferents serveis en matèria de 
llengües estrangeres. El seu objectiu primordial és crear 
una estructura academicoadministrativa àgil dins de la 
UPV capaç de respondre a les demandes i necessitats 
en el coneixement de llengües estrangeres per a facili-
tar la integració dels seus membres en l’espai europeu 
d’educació superior a través de cursos d’idiomes, exà-
mens 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 infraestructures de la Univer-
sitat Politècnica de València, així com de l’enjardinament i 
neteja de la urbanització.

Medi Ambient

La Unitat de Medi Ambient de la Universitat Politècnica de 
València és l’encarregada de: 

- Desenvolupar tasques d’informació i sensibilització am-
biental. 

- Gestionar els aspectes ambientals directes i indirectes 
generats per les activitats universitàries. 

- Implantar, certificar i mantenir el sistema de gestió am-
biental segons la norma ISO 14001 i el reglament EMAS.

El compromís ambiental de la UPV es va materialitzar 
amb la inscripció de la UPV, al maig de 2009, en el registre 
EMAS, convertint-se en la primera universitat espanyola 
amb un Sistema de Gestió Ambiental verificat segons 
EMAS.

Microscòpia Electrònica

El Servei de Microscòpia Electrònica és una instal·lació 
dependent del Vicerectorat d’Investigació que es dota 
d’instrumentació científica relacionada amb el camp de 
la microscòpia.

Normativa i Inspecció

El Servei de Normativa i Inspecció és l’encarregat de::

- L’emissió d’informes i dictàmens jurídics sobre qualsevol 
assumpte relacionat amb l’activitat pròpia de la Universi-
tat que li siga encomanat.

- L’informe i redacció dels acords, convenis i contractes de 
dret privat que subscriga la Universitat quan l’assumpte 
així ho requerisca o el 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 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 res-
ponsabilitat patrimonial de la UPV i dels expedients de 
règim disciplinari dels membres de la comunitat univer-
sitària.

Ordenació dels Campus

Planificació Acadèmica i Organització del Professorat

Pràctiques i Ocupació

El Servei Integrat d’Ocupació és l’encarregat de generar 
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 compli-
ment de les seues finalitats el Servei Integrat d’Ocupació 
gestiona pràctiques en empresa, intermediació laboral, 
orientació professional, formació per a l’ocupació i estu-
dis 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 aquells riscos que són 
inherents a les activitats realitzades pels usuaris, i que 
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poden suposar una disminució dels nivells de seguretat 
i salut o que pogueren repercutir negativament sobre els 
membres de la comunitat universitària que estigueren 
exposats a aquestes.

Prevenció de Riscos Laborals i Salut (Àrea)

Processos Electrònics i Transparència 

El Servei de Gestió de la Informació Pública i Assumptes 
Generals és l’entitat responsable de:

 -Tramitar les sol·licituds d’accés a la informació rela-
cionada amb el contingut que s’arreplega en la llei de 
transparència (Llei 19/2013 i Llei 2/2015) 

 - Coordinar la seguretat i control d’accés dels diferents 
campus de la UPV

 - Gestionar la reserves i disponibilitat d’espais

-Coordinar els serveis complementaris de la Universitat 
relacionats amb el registre general, oficina de correus, 
trasllat de mobiliari i estris

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 Vicerectorat d’Innovació i Des-
envolupament 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 pro-
jectes 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 investigadora (IAI).

Programes Internacionals d’Intercanvi

L’Oficina de Programes Internacionals d’Intercanvi 
-OPII- coordina la participació de la UPV en programes 
d’intercanvi a nivell mundial. Gestiona programes de mo-
bilitat patrocinats per la UE, així com programes propis 
finançats íntegrament per la UPV, dirigits tant a estudiants 
com a personal docent-investigador i d’administració.

Promoció i Suport a la Investigació, Innovació i Transferència

El Servei de Promoció i Suport a la Investigació, Innovació 
i Transferència (I2T) és l’oficina de transferència de resul-
tats d’investigació (OTRI) de la UPV. La seua missió és la 
promoció general de la I+D+i de la UPV i la protecció i 
transferència dels resultats de la seua investigació..

Promoció i Normalització Lingüística

El Servei de Promoció i Normalització Lingüística és 
l’encarregat de promoure l’ús i el coneixement del va-
lencià, amb la finalitat de satisfer les demandes 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 es-
deveniments relacionats amb el desenvolupament de 
l’activitat universitària en els diversos campus de la Uni-
versitat.

Projectes Institucionals i Experiència Universitària

Qualitat i Acreditació

Rector (Oficina)

Recursos Humans

El Servei de Recursos Humans és l’encarregat de planifi-
car i executar els processos de selecció i provisió de llocs 
de treball, gestionar el nomenament i contractació de tot 
el personal i dels becaris d’investigació, el pagament de 
retribucions i assegurances socials, així com totes les 
incidències que afecten la vida laboral d’aquest. També 
gestiona la formació del personal d’administració i ser-
veis 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 unitat mèdi-
ca del Servei Integrat de Prevenció i Salut Laboral que fa 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 universitària.
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Seguretat

Servei de Calibratge

Sistemes de la Informació i les Comunicacions

És l’òrgan de la Universitat Politècnica de València enca-
rregat d’aplicar les noves tecnologies de la informació i 
de les telecomunicacions per a posar a l’abast de tota la 
comunitat universitària serveis de qualitat.

Subsecretaria General

Tecnologies i Recursos de la Informació

Tresoreria i Gestió Tributària

L’Àrea Econòmica i Pressupostària està composta pel 
Servei de Gestió Econòmica, el Servei de Tresoreria i Ges-
tió Tributària i el Servei de Finançament i Pressupost. És 
l’encarregada de:

- donar suport a l’elaboració del pressupost i vetlar per 
l’adequada execució, control i justificació;

- facilitar informació, documentació i eines per a la seua 
gestió; i

- proporcionar informació per a la presa de decisions pels 
òrgans de direcció, i informació institucional a través del 
Sistema d’Informació Mediterrània.

I tot això amb la finalitat de facilitar els mitjans per a ges-
tionar amb economia, eficàcia i eficiència els recursos 
econòmics de l’organització..

Universitat Sènior

La Universitat Sènior està integrada en el Vicerectorat 
de Responsabilitat Social i Cooperació, s’encarrega de 
gestionar el programa per a majors de 55 anys que pre-
tén acostar la Universitat a les persones que mantenen 
l’entusiasme per continuar aprenent. Compta amb la 
col·laboració de la Generalitat Valenciana, a través de la 
Conselleria d’Educació, Investigació, 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 Universitat de València, junta-
ment amb el Centre Superior 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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