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1.1

DISCURS DEL
SR. RECTOR MAGNÍFIC

Inicie la meua intervenció amb un agraïment a

la dedicació i l›obstinació que han posat perquè

totes les persones que avui ens acompanyeu en

cadascun de vosaltres hàgeu contribuït amb les

aquest solemne acte d’obertura del curs acadèmic

vostres tesis doctorals a generar nou coneixement,

2016-2017 a la Universitat Politècnica de València.

i també a obrir noves vies per a recerques futures. Estic segur que per a cadascun dels vostres

Com en anys anteriors, hem lliurat el màxim títol

directors és un motiu de satisfacció veure-us reco-

acadèmic que les universitats podem atorgar: el tí-

neguts amb el títol de doctor.

tol de doctor. A aquesta estrada han pujat els nous
doctors de la Universitat Politècnica de València

Avui, la UPV s’engrandeix en haver atorgat la seua

que han culminat els seus estudis i han rebut el

més alta distinció al professor Roger Malina. És

birret que els acredita com a tals.

un vertader orgull per a la nostra Universitat que
haja acceptat aquest nomenament perquè això

La meua enhorabona més sincera als nostres nous

contribueix a aprofundir en el que sens dubte

doctors. Us anime a esforçar-vos per deixar em-

constitueix una dels nostres senyals d’identitat

premta del vostre saber a la universitat i al món

més singulars: aquest binomi entre ciència i art

en què vivim. Us desitge els majors èxits professi-

que troba en la tecnologia i en la creativitat un am-

onals i que, allí on us porte la vida, no oblideu mai

pli àmbit de recerca.

el rigor intel·lectual, l’esperit crític i de superació
que heu après a la nostra universitat. Mantingueu

En nom de tots els presents, en primer lloc, he de

sempre la curiositat intel·lectual i cerqueu la veri-

felicitar la Facultat de Belles Arts per haver propo-

tat, que és la font del coneixement.

sat incorporar al claustre de la nostra universitat el
Dr. Malina.

Sabeu bé que durant tot aquest temps heu tingut
el suport de la institució i de moltes persones de

Així mateix, vull fer públic el nostre reconeixement

la nostra comunitat universitària. Heu explicat, en

als padrins, el professor José María Yturralde i el

particular, amb l’orientació i l’ajuda dels vostres

professor José Luis Cueto, que han exposat de for-

directors de tesis, als quals agraïsc públicament

ma resumida, però clara i convincent, els sobrats
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mèrits que concorren en el nostre nou doctor i que

Permeteu-me expressar una càlida salutació de

fonamenten indiscutiblement la seua incorporació

benvinguda a la nova generació d’estudiants que

al nostre claustre.

s’incorporen en aquest curs, tant en estudis de
grau com de postgrau. Una oferta d’estudis que,

No vaig a estendre’m a glossar el treball desenvo-

una vegada més, respon ajustadament a les de-

lupat al llarg de la seua vida pel professor Malina.

mandes i a les expectatives de formació de la nos-

En tot cas, podem concloure que el nostre nou

tra societat.

doctor és un acadèmic del màxim prestigi internacional en la recerca sobre la Ciència, l’Art i la

Aquesta benvinguda també la vull fer extensiva a

Tecnologia.

tot el personal que s’incorpora en aquest curs. I
aquells que han deixat de prestar serveis a la univer-

El seu nomenament es produeix a l’inici del nostre

sitat, li vull fer arribar l’expressió del reconeixement

nou grau en “Disseny i tecnologies creatives”, un

institucional pel seu treball i la seua dedicació.

grau situat en la cruïlla d’Art i Tecnologia. M’agrada aquesta intersecció. Hi ha alguna cosa màgica

Agraïsc el gran esforç de síntesi del secretari ge-

en aquest punt, en aquest encreuament de camins

neral per a resumir les dades de la Memòria aca-

on, parafrasejant Jorge Luis Borges, es bifurquen

dèmica del curs passat. La seua presentació ha de-

infinites senderes àvides de possibilitats.

mostrat que, malgrat les dificultats econòmiques
en què estem immersos, el treball de tota la comu-

Encarnar idees en el món físic és el que fan els

nitat universitària ha aconseguit fites molt destaca-

artistes. Partint d’idees visionàries, els artistes pro-

des que permetran els avanços futurs.

dueixen objectes materials o immaterials, com ara
partitures que es converteixen en so. Però, per a

Amb la finalitat d’informar sobre les activitats i els

explorar el món físic podem recórrer als enginyers,

resultats, el passat mes de juliol presentàrem el

treballar amb ells braç a braç. Els grans artistes i

primer informe de rendició de comptes de la UPV, i

els grans enginyers s’assemblen, perquè tots dos

mostrar-la a la ciutadania, sota el prisma d’un pres-

senten el desig d’expressar i compartir la seua cre-

tigiós especialista extern com és el professor Fran-

ativitat i coneixements. Felicitats Dr. Roger Malina.

cisco Michavila, tal com és en xifres, i que volem
atorgar-li major visibilitat des de l’objectivitat de

Les meues felicitacions i agraïment als professors

les dades, a partir de fonts contrastades i establir

que en aquest acte acabem de reconèixer per la

interessants comparacions amb altres universitats

seua trajectòria investigadora que acumula ja més

de referència i prestigi internacional. En les actuals

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

circumstàncies, quan s’afronten severs ajustos en

neixement de la CNEAI.

les finances públiques i s’aborden reformes que
exigeixen prioritats i sacrificis, mostrar a la societat

També vull estendre la meua felicitació als mem-

valenciana els resultats de l’activitat universitària

bres de la comunitat universitària que han sigut

és una exigència ineludible per a seguir rebent el

objecte d’un reconeixement rellevant tant per

suport que necessita.

institucions acadèmiques, comunitats científiques
o la societat en el seu conjunt. Entre ells vull des-

La inauguració d’un nou curs és el moment més

tacar el professor Hermenegildo García, que el

apropiat per a reiterar davant la societat que ca-

pròxim mes d’octubre rebrà el premi Jaume I de

dascun dels col·lectius que constituïm la comunitat

Noves Tecnologies 2016, que consigna les seues

universitària tenim el propòsit de proporcionar la

excel·lents aportacions en l’àmbit de la Química

millor formació possible als estudiants, l’obstinació

sostenible.

per produir ciència, art i tecnologia d’alta qualitat
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que siga útil a la societat, i la determinació de servir

clara i una visió estimulant; que compte amb pro-

els ciutadans en l’àmbit educatiu, artístic i cultural.

fessionals competents i compromesos amb aquest
projecte; i que hi haja una cultura interna de lliber-

Agraïsc, als rectors de la Universitat de Valèn-

tat i atreviment. Considere que a la UPV complim

cia i de la Universitat Jaume I la seua presència

aquests requisits: tenim missió i visió, competència

en aquest Paranimf. Hem de seguir treballant

i compromís, llibertat i embranzida. En primer ter-

junts per a enfortir el sistema universitari valencià.

me, podem avançar amb una sòlida base, perquè

Qüestions com l’accés a la Universitat previst en la

compartim uns valors que guien la nostra tasca

LOMCE, la possible convivència de graus de di-

docent i investigadora. El segon requisit és, com

ferent durada, la renovació dels nostres recursos

adés assenyalava, el compromís. A la UPV treba-

humans, la política científica i el model de finan-

llem quasi 5000 professionals als quals ens atrau

çament universitari han de contribuir a la cohesió

de manera singular l’impacte educatiu i social de la

de la universitat pública a la Comunitat Valenciana.

nostra tasca. Els que ens dediquem a la universitat
sabem que altres opcions professionals compten

Sumàriament vull reflexionar i presentar en aquest

amb major reconeixement social i, en bastants ca-

acte les grans línies que hem d’afrontar durant

sos, estan millor retribuïdes, per al mateix nivell de

aquest curs en cadascuna de les missions que la

qualificació. Però la universitat ens ofereix altres

societat ens encomana.

desafiaments; ens permet, sobretot, formar les
generacions futures i treballar amb col·legues cre-

Comença un nou curs en el qual haurem de renovar

atius i rigorosos, disposats a compartir-ne els co-

òrgans de govern i de representació, i en el qual

neixements. Finalment, comptem amb una àmplia

més que mai serà important la participació de tota

llibertat d’acció que ens converteix en una institu-

la comunitat universitària. Serà també moment per

ció dinàmica i innovadora. Cada dia hem de plan-

a redissenyar línies estratègiques, de fer política

tejar-nos què més podem fer perquè la UPV siga

universitària, i crec que la política universitària re-

un lloc òptim per a estudiar, per a formar-se, per a

quereix grandesa de mires i passió activa. Els qui

créixer humanament i professionalment, per a in-

creiem que l’educació és el més poderós instru-

vestigar, i crear noves solucions per a la societat i

ment de transformació social, d’igualtat d’oportu-

l’ésser humà, per a innovar, transformant el nostre

nitats, de lluita contra la marginació, de solidaritat

coneixement en progrés. Sabem que, en canvi, no

i de tolerància vivim amb angoixa els períodes de

hi ha espai per al conformisme o la rutina.

crisis i estancament, sobretot perquè en el terreny
de l’educació, de la recerca i de la innovació social,

Caminem cap a una formació orientada a aprendre

no avançar és retrocedir. Passió per actuar, perquè

fent. L’èxit del programa “Generació espontània”,

aquesta convicció racional que en el coneixement

amb prop de mil estudiants implicats, ens anima

està el progrés social, ha d’impulsar totes les ener-

a reforçar aquesta política. Els nostres campus in-

gies dels que estem al capdavant d’una institució

tegrats són un entorn idoni per a projectes inter-

pública com és la UPV perquè complisca com més

disciplinaris amb equips formats per estudiants i

fidelment millor les funcions que avui li encomana

professors. Als nostres campus és senzill trobar, a

la societat.

pocs metres de distància, un expert en robòtica,
en arquitectura, agrotecnologia, pintura..., i així un

El pla estratègic 2015-2020 és el full de ruta que

bon nombre d’àmbits en els quals comptem amb

ens hem donat per a millorar els nostres resultats

persones de talent. L’ecosistema UPV permet:

i aconseguir noves metes. Hi ha, almenys, tres re-

conceptualitzar, dissenyar, fabricar, operar, i fins a

quisits perquè una organització puga impulsar amb

iniciar una empresa de base tecnològica per a va-

eficàcia el canvi estratègic: que tinga una missió

loritzar la idea de partida. Comptem amb els ele-
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ments d’aquesta cadena que van des de la guspira

conjuguen títols professionalitzants i de recerca.

de l’eureka! fins a la innovació aplicada.

Així mateix avançarem en la formació semipresencial i la creació de nous cursos en línia oberts i mas-

Hem d’aprofundir per a oferir als nostres alumnes

sius. Tal com aconsella l’èxit de les experiències

la millor formació possible, amb la màxima dedica-

realitzades amb els màsters impartits en modalitat

ció i uns continguts formatius actualitzats, i utilitzar

virtual o els cursos MOOC en UPVx i EdX.

les noves possibilitats d’ensenyament, pensant en
el futur i que aprofundisquen en les competències,

No podem obviar que l’actual context econòmic

l’emprenedoria i les capacitats transversals.

i el dèficit de finançament de les universitats públiques els estan afectant de manera molt directa.

El passat mes de juny es va publicar la segona edi-

Una de les nostres preocupacions fonamentals és

ció del rànquing universitat-empresa de la funda-

que aquesta conjuntura no revertisca en situacions

ció EVERIS, basat en les valoracions que els ocu-

d’exclusió i abandó, per la qual cosa continuarem

padors fan dels contractats recentment titulats i

en la nostra acció de govern l’adopció de mesures

la seua universitat d’origen. La UPV figura com la

que garantisquen el principi d’igualtat d’oportuni-

universitat espanyola millor valorada en dos dels

tats en l’accés a l’ensenyament superior. En aquest

cinc camps analitzats, aquells que li són més pro-

punt demane a la Conselleria d’Educació que, tan

pis, en l’àmbit de Ciència i Enginyeria i en l’àmbit

prompte com siga possible, la GV reduïsca les ta-

d’Informàtica i TIC.

xes universitàries i incremente les beques i ajudes
a l’estudi. Sense que per això es veja reduït el fi-

Un resultat especialment important, atès que l’ocu-

nançament global de les universitats públiques,

pació i l’ocupabilitat són preocupacions habituals

que continua patint un ajust del 17% en els fons

per a molts joves i per això són variables d›enorme

de la Generalitat Valenciana que rebien el 2012.

pes a l›hora de prendre decisions clau com són
l’elecció dels estudis universitaris.

En l’àmbit de la recerca, volem incrementar el suport a professors i investigadors en la consecució i

En aquesta mateixa direcció hem de celebrar l’acre-

gestió de projectes nacionals i internacionals, així

ditació internacional, per agències com ara EURA-

com desenvolupar un programa propi de captació

CE, Eurinf o ABET, en 23 títols de grau o màster,

de talent. El projecte Europa2020 assenyala l’es-

que reconeixen la qualitat docent, i que ens posi-

tratègia de creixement a través d’una economia

ciona com la universitat espanyola amb el major

integraura, sostenible i intel·ligent en el qual l’edu-

nombre de graus i màster acreditats per agències

cació, i en concret l’educació superior, exerceix un

internacionals. Vull agrair als centres i departaments

paper decisiu sobretot en la seua funció de motor

al costat del Vicerectorat d’Estudis, Qualitat i Acre-

de recerca i innovació.

ditació el magnífic treball que estan realitzant.
Per la nostra banda ja estem orientant les nostres
Aquest curs serà important per als ensenyaments

accions i podem anunciar que el finançament eu-

de postgrau. Gran part del nostre futur dependrà

ropeu captat aquest últim any s’ha incrementat un

de la nostra capacitat d’oferir un catàleg forma-

60% respecte al que s’aconseguia fa tres anys. El

tiu de postgrau competitiu que satisfaça els re-

meu més sincera enhorabona a tots els que ho han

queriments de qualitat i les necessitats del nos-

fet possible, professors i investigadors, tècnics i

tre entorn econòmic i social. Per això, els nostres

administratius i al Vicerectorat d’Investigació, Inno-

esforços aniran encaminats a potenciar els màsters

vació i Transferència. Un 34% dels nostres contrac-

oficials tant nacionalment com internacionalment,

tes d’I+D+i són finançats per entitats o empreses

i a fomentar les dobles titulacions de màster que

internacionals.
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La Universitat ha de ser considerada com un instru-

condueix irremissiblement a una reculada docent

ment indispensable per a la innovació i la creació

i investigadora, a un empitjorament dels nostres

d’ocupació. L’exemple clar és que amb els fons de

resultats.

contractes i subvencions competitives que aconsegueix la UPV es genera una ocupació sostinguda

En aquests últims anys hem acumulat més de

de més de 900 contractes anuals. Encara que els

8.000 acreditats a Espanya i més de 900 a la Co-

grups tenen vida pròpia en recerca internacional-

munitat Valenciana. Professors o futurs professors

ment és necessari un suport específic per als seus

que han demostrat davant organismes externs la

projectes innovadors i de transferència, tant en re-

seua capacitat investigadora i docent, i als quals

cursos humans com en infraestructures.

no se’ls ofereix l’oportunitat de concórrer en oposicions públiques. No se’ls pot seguir negant a

Fa uns anys, quan la crisi encara no havia escanyat

aquestes persones el seu legítim dret a competir

la recerca, segurament per la meua joventut, posa-

per a promocionar, reconegut per altre a tots els

va en dubte aquella vella reivindicació del nostre

empleats públics, i vedat per raons que desconei-

Nobel Severo Ochoa en la qual deia que la recerca

xem als professors universitaris.

necessita “més caps que mitjans”, realment avui
he de donar-li parcialment la raó, perquè si a més

Les universitats hem de poder gestionar el nostre

d’acabar i revertir les mesures d’ajust, no es re-

personal amb llibertat acadèmica, amb el només

activen les convocatòries de joves investigadors,

límit del respecte escrupolós a les disponibilitats

perdrem l’oportunitat de comptar amb un relleu

pressupostàries i als sostres de despesa de planti-

generacional en la ciència que restablisca la bretxa

lla autoritzats i controlats per les comunitats autò-

cada vegada més àmplia que n’afecta la base ma-

nomes, i amb l’oportuna rendició de comptes de

teixa del desenvolupament.

resultats acadèmics. El principi d’autonomia universitària queda clarament subratllat en la nostra

En aquest sentit, sol·licite avui i urgentment a la

Constitució espanyola. Però actualment, l’autono-

GV la creació d’un vertader programa de retenció

mia universitària és més un desig que una realitat.

i captació de talent. Durant els últims quatre anys,

Les limitacions per a la contractació de professo-

les universitats s’han descapitalitzat, els investiga-

rat o personal d’administració i serveis permanent

dors en formació s’han vist obligats a abandonar la

impedeixen planificar i poder tenir una relació de

Universitat, i emigrar a altres països que se n’apro-

llocs de treball d’acord amb una universitat del se-

fiten de la magnífica formació.

gle XXI.

Aquesta fugida de talent és un preu molt alt, que
hem pagat per a acomplir les polítiques d’austeri-

La realitat és que mentre les universitats espanyo-

tat i de correcció del dèficit públic, però que està

les estan atrapades en la sobreregulació externa,

hipotecant el futur de la Universitat, de la recerca,

les universitats del nostre entorn, ben dotades fi-

i el que és molt més greu, del País.

nancerament, competeixen per aconseguir el millor i més brillant capital humà.

Tenim problemes urgents derivats de la taxa de
reposició i de la limitació per a la incorporació de

L’estratègia universitària ha de concedir la màxima

personal en formació, ajudants i ajudants doctors,

prioritat a la creació d’un marc legal flexible, adap-

en què s’hauria de sostenir la docència i la recer-

tat per a un futur en el qual els canvis seran se-

ca en els pròxims anys. Sense renovació, sense

gurament ràpids i impredictibles. Per aquesta raó,

promoció i sense reposició d’efectius, la univer-

sol·licitem al govern de la GV i al d’Espanya canvis

sitat pública valenciana i espanyola estan patint

encaminats a flexibilitzar i obrir possibilitats, ja que

un procés d’envelliment i desmotivació, que ens

l’excessiva regulació de la universitat pública n’es-
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tà reduint la capacitat d’innovació i dificultant les

moure cap tipus de millora per al professorat con-

condicions per a acomplir-ne eficaçment el treball.

tractat (com ara el reconeixement de quinquennis),
cap solució compensatòria per al professorat acre-

Les universitats valencianes -igual que la resta de

ditat a titular d’universitat o catedràtic d’universi-

les espanyoles- tenen uns recursos molt limitats,

tat, o alguna via de solució per a la consolidació

que han patit dures retallades de quasi un 20% en

i renovació del jove professorat investigador. Te-

els últims anys en el finançament corrent i del 40%

níem altres expectatives respecte a aquest nou

en el finançament de la recerca, i entenem que l’in-

govern, més proximitat cap als nostres problemes,

just nivell de suficiència financera de la Comunitat

més col·laboració per a facilitar les solucions ne-

Valenciana i el dèficit dels nostres comptes condi-

cessàries. Doncs bé, aquesta situació no la podem

cionen la nostra situació.

mantenir per més temps, resulta ja insostenible,
aquest curs que ara comença haurà de ser el de

Però dit això, deixeu-me assenyalar-los que l’es-

les solucions per al personal de les universitats,

forç que se’ns ha exigit a les universitats públiques

que com la resta dels empleats públics ha patit tot

ha sigut especialment dur i superior al de qualse-

el rigor dels ajustos des de 2010, i molt específica-

vol altre àmbit dels serveis públics fonamentals. En

ment per al professorat acreditat, per als joves pro-

el període 2012 a 2015, la despesa en sanitat es

fessors investigadors i per a la carrera professional

va mantenir estable, la despesa en educació es va

del personal d’administració.

contraure un 5% i la despesa en protecció social
es va reduir un 8,6%. En aquest mateix període el

Ha transcorregut un any des que aquest nou go-

finançament autonòmic per a les universitats públi-

vern arrancara la seua gestió, i és comprensible

ques es va contraure un 17%.

que hi haguera altres problemes més apressants,
però el temps de l’educació superior pública ne-

Els Pressupostos de la Generalitat Valenciana per

cessàriament ha arribat a la Comunitat Valenciana,

a 2016 van invertir el signe de les retallades en

ja que en cas contrari la deterioració de la seua

serveis públics fonamentals, la qual cosa ens re-

situació i el seu compromís social s’evidenciaran

conforta i hi donem suport solidàriament. Tal com

sense remei. Hem sigut, com revelen les dades, el

resa l’Informe Econòmic Financer d’aquests, la

sector més solidari, ha arribat el moment de cor-

despesa en sanitat va créixer un 7,6%, en educa-

regir aquesta situació sense més dilacions, amb

ció va créixer un 4,7% i en polítiques inclusives un

plantejaments prudents, consensuats i objectius,

17,3%. No obstant això, el finançament ordinari de

com sempre ha ocorregut amb les universitats pú-

les universitats públiques va seguir ancorada en la

bliques des que, el 1994, se n’aprovara el primer

seua posició original de retallada de 2015, sense

pla de finançament.

rebre cap minso marge addicional, solament amb
l’actualització de l’1% de les despeses de perso-

I deixeu-me que els avance una posició de cara als

nal i els pagaments compromesos pel seu deute

pressupostos de 2017. Resulta imprescindible que

històric.

aquests arrepleguen, no solament l’obvi:
• l’actualització normativa de les retribucions

Però resulta encara més incompressible per a nosaltres, que la despesa de personal de la Generalitat Valenciana cresquera el 2016, respecte a 2015,

dels empleats públics,
• els compromisos de pagament del deute
històric i…

un 3,4%, i que no obstant això a les universitats

• una primera partida per a cofinançar la car-

públiques: només se›ls actualitzara l’1%, exclo-

rera professional del personal d’administra-

ent-les de l’aplicació de la carrera professional per

ció i serveis.

al personal d’administració i serveis, sense pro-
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També és necessari que recullen la compensació

universitats. Estarem atents per a demandar el que

dels “costos de la normativa estatal i autonòmi-

considerem just i alhora estarem sempre disposats

ca”, en els quals les universitats públiques hem

per a aportar el que de nosaltres s’espera per a ser

incorregut obligatòriament i sense cap possibilitat

un dels pilars, juntament amb la resta de les univer-

d’eludir-los. Aquests conceptes han suposat una

sitats valencianes, del futur de tots els valencians.

despesa addicional per a les cinc universitats públiques de més de 19 milions d’euros.

Vaig acabant. Una de les satisfaccions que personalment em proporciona la posició de responsa-

Així mateix, en la seua part dispositiva, els pres-

bilitat que ocupe en aquests moments, és la de

supostos han d’autoritzar la possibilitat que les

tenir la possibilitat de visibilitzar molt de prop el

universitats públiques facen front, encara que siga

magnífic i complex treball que fan diàriament els

amb càrrec als seus propis recursos inicialment, a

membres de la nostra comunitat universitària. Un

compensacions retributives del professorat acre-

treball que, en definitiva, posem a la disposició de

ditat, complements de productivitat docent del

la societat de la qual formem part. I com a respon-

professorat contractat o la carrera professional del

sable màxim d’aquesta institució, em satisfà enor-

personal d’administració i serveis. Cap d’aquests

mement tenir l’oportunitat de poder-ho manifestar

aspectes admet demora, tots ells són assimilables

públicament.

a la carrera professional que vostès ja han aplicat
al personal de la mateixa Generalitat, tant en l’àm-

Tots hem de coincidir que les universitats publi-

bit administratiu, com sanitari i docent. No resulta

ques valencianes són –ja en l’actualitat– un pilar

comprensible que neguen la seua aplicació assi-

sòlid i imprescindible de la urgent estratègia de

milada als empleats de les universitats públiques.

recuperació reputacional dels valencians i que, per
als recursos de què disposen, conformen un ex-

Posar de manifest la insuficiència de finançament

cel·lent sistema universitari, valorat nacionalment i

del sistema universitari és també part de la lleial-

internacionalment, però també sabem que encara

tat amb la societat i les institucions. Necessitem

hi ha molts aspectes en què millorar. Us garantisc

un finançament universitari que s’acoste als per-

que aquest desafiament de la millora contínua és

centatges del PIB que es destinen en altres països

el que cada dia mou aquesta complexa institució

del nostre entorn, basada en criteris de qualitat,

que és la UPV.

que preveja tant la docència com la recerca, el
desenvolupament i la innovació, un marc que per-

Alguna vegada he escoltat que la Universitat és una

meta a les universitats saber amb quins recursos

“fàbrica de somnis”. Precisament sobre els somnis i

disposaran per a planificar-ne a mitjà termini les

la imaginació material ha escrit com ningú un altre

activitats. No demanem més fons en termes abso-

científic i poeta, Gaston Bachelard, eminent pensa-

luts de forma insolidària, perquè comprenem les

dor francès i universal, matemàtic i filòsof, un home

dificultats pressupostàries del moment present; els

de ciències i d’art. Ell va deixar escrit:

demanem, per a poder atendre millor les nostres
obligacions, el nostre compromís de contribuir al

“Res és evident, res està donat. Tot es construeix”.

desenvolupament social i econòmic del territori en
el qual estem.

Salvant les distàncies i el temps, amb tota modèstia i fermesa, jo vull que la Universitat, la nostra

Trasllade també a la nostra directora general d’Uni-

universitat, siga l’eina que construïsca aquests

versitats l’absolut compromís de la UPV amb el

somnis.

sistema universitari públic valencià com a element
fonamental per al desenvolupament de les nostres
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Moltes gràcies.

1.2

DISCURS DEL
SR. SECRETARI GENERAL

SR. RECTOR MAGNÍFIC DE LA UNIVERSITAT PO-

La Universitat Politècnica de València és consci-

LITÈCNICA DE VALÈNCIA

ent que la informació pública s’ha de mostrar a la

SR. RECTOR MAGNÍFIC DE LA UNIVERSITAT

ciutadania tal com és, i d’ací que s’haja realitzat

D’ALACANT
IL·LMA. SRA. DIRECTORA GENERAL D’UNIVERSITAT, INVESTIGACIÓ I CIÈNCIA

un important esforç a desenvolupar un portal de
transparència d’acord amb els nivells de qualitat
propis d’una entitat com la nostra. Al novembre
de 2016 es publicà l’“Informe de transparencia

SRA. PRESIDENTA DEL CONSELL SOCIAL

voluntaria en la web de las universidades españo-

SR. VICERECTOR D’INVESTIGACIÓ, INNOVACIÓ

las 2015” per la Fundación Compromiso y Trans-

I TRANSFERÈNCIA

parencia, en què la nostra universitat figura en el

SRA. DIRECTORA DE L’ESCOLA DE DOCTORAT
DR. FRANCISCO JUAN MARTÍNEZ MOJICA, I
SRS. PADRINS DR. VICENTE CONEJERO I DR. RICARDO FLORES
AUTORITATS DE LES FORCES I COSSOS DE DE-

grup de les universitats més transparents.
Les dades que comentaré tot seguit constitueixen
un breu resum de la memòria del curs acadèmic
2016-17, que podeu ampliar-les en el portal de
transparència adés esmentat.

FENSA I SEGURETAT
IL·LM. SR. ALCALDE D’ALCOI
IL·LM. SR. ALCALDE DE PATERNA

En aquest sentit, en primer lloc destacarem una de
les conclusions més importants d’aquestes dades,
i que no és altra que l’exercici responsable per la

IL·LM. SR. DIRECTOR GENERAL DE L’AGÈNCIA

Universitat Politècnica de València de les funcions

VALENCIANA D’AVALUACIÓ I PROSPECTIVA

que li són pròpies d’acord amb la línia establida en

AUTORITATS DELS COL·LEGIS OFICIALS

els seus Estatuts i en el Pla Estratègic 2015-2020

DIGNÍSSIMES AUTORITATS
SENYORES I SENYORS MEMBRES DE LA COMUNITAT UNIVERSITÀRIA
SENYORES I SENYORS

que es troba en fase d’execució. Recordarem que
aquest pla estratègic el va aprovar el Consell de
Govern al març de 2015, i que tenia 5 reptes estratègics, 21 projectes, 96 objectius, 188 plans d’acció definits i 207 mesurables.
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Per a l’exercici 2016, el Pla Estratègic de la UPV

passat curs. Així, s’han establit 3.644 assignatures

va disposar d’un pressupost d’un poc més de

com a punt de control per a avaluar el grau d’ad-

4.100.000 euros.

quisició de les tretze competències transversals
considerades en el projecte.

El nivell d’avanç del pla estratègic, quant a l’activitat relacionada amb els plans d’acció, és del 24%

Seguint amb l’aposta per la qualitat de les titula-

sobre l’horitzó de l’any 2020, que significa anar

cions oferides, la UPV ha continuat participant en

lleugerament per damunt de la mitjana pel que fa

els processos d’acreditació nacional i internacional

a l’acompliment.

de títols oficials. Durant el curs acadèmic passat
se n’han acreditat 6 de nous, un de grau i cinc de

En total, s’han posat en marxa, des de l’inici al

màster. Amb els títols avaluats aquest últim any, la

2016, tots els projectes estratègics de què disposa

UPV ha renovat ja de forma favorable l’acreditació

el pla, i s’han prioritzat 57 dels objectius i activat

de 83 títols oficials, 25 de grau i 58 de màster.

91 dels plans d’acció i 109 dels mesurables o indicadors.

Referent a l’acreditació internacional, la nostra Universitat ha elegit per la seua rellevància i abast els

Amb relació a l’oferta docent del curs 2016-17,

segells ABET, EURACE i EUROINF. Així, se n’han

han sigut 36 títols de grau; 5 de doble grau; 73 de

acreditat internacionalment 27 títols oficials: 4

màster universitari, deu dels quals habilitants; 6 de

amb ABET, 4 amb EUROINF i 19 amb EURACE.

doble títol de màster, i 30 programes de doctorat,

D’aquesta manera, tots els graus d’enginyeria que

en què s’han matriculat al voltant de 30.000 alum-

ofereix la Universitat estan acreditats almenys amb

nes, dels quals 7.421 són de nou ingrés. Del total

un segell de reconeixement internacional, i es

d’alumnes matriculats, un 71% estan en estudis de

constitueix com la primera universitat d’Espanya a

grau, un 15% en estudis de màster, un 8% en doc-

reunir els tres segells esmentats.

torat i un 5% en cicles en extinció. A més, s’han
llegit 450 tesis doctorals i s’han lliurat 82 premis

L’aposta de la Universitat Politècnica de València

extraordinaris de doctorat.

en la docència virtual es plasma fonamentalment
en els programes de docència inversa i els cursos

Cal destacar que en aquest curs s’ha impartit per

MOOC. En el primer d’aquests s’està produint un

primera vegada el Grau en Disseny i Tecnologies

creixement continu de les assignatures implicades,

Creatives a la Facultat de Belles Arts i s’ha disse-

i s’observa un resultat acadèmic millor dels grups

nyat i implantat el Grau en Tecnologies Creatives

en què la docència s’imparteix d’aquesta manera.

a l’Escola Politècnica Superior de Gandia que està

A més, enguany s’han llançat els I Premis de Do-

preparat per a impartir-s’hi el curs que ara iniciem.

cència Inversa a què s’han presentat 13 candida-

Respecte als màsters universitaris, s’impartiren tres

tures i s’han atorgat un primer premi i un accèssit.

nous títols: el Màster U. en Arquitectura del Pai-

D’altra banda, els 56 cursos MOOC desenvolupats

satge de l’Escola Tècnica Superior d’Arquitectura,

han suposat més de 866.000 inscripcions des de

el Màster U. en Enginyeria Biomèdica de l’Escola

l’inici al 2013. La UPV es manté un any més com a

Tècnica Superior d’Enginyers Industrials i el Màster

referent nacional i internacional en MOOC i inno-

U. Erasmus Mundus en Sanitat Vegetal en Agricul-

vació educativa universitària.

tura Sostenible.
Per a completar la part relativa a la docència, cal
Aquesta important oferta docent es complementa

fer referència al Centre de Formació Permanent,

amb el projecte institucional de formació en com-

que es configura com l’instrument de la Politècnica

petències transversals que s’ha consolidat en el

per als títols propis. Enguany s’han realitzat 2.169
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cursos de formació no reglada seguits per 31.335

vei d’Ocupació que ha orientat 1.388 estudiants i

alumnes.

ha gestionat 1.400 ofertes d’ocupació qualificat. O
les pràctiques en empresa en què han participat

Entre aquests cal destacar la realització de 152 tí-

4.736 estudiants en les 2.369 empreses col·labo-

tols propis d’aquesta universitat, que formen part

radores, amb una borsa econòmica cobrada pels

de l’oferta de més de 70 plans d’estudis coordi-

estudiants de més de 9.300.000 euros.

nats diferents. Això ha suposat crear 33 títols propis nous.

Esment especial mereix el programa de Generació
Espontània en què els estudiants que hi participen

Així mateix, es tramitaren 125 convenis amb em-

continuen recollint grans èxits, com ara el primer

preses per a realitzar 211 cursos a la mateixa em-

lloc en la competició Formula Student, les excel·

presa; i es gestionaren 101 prestacions de servei

lents resultats en la Space Apps de la NASA i altres

de formació per a cobrir la participació del nostre

moltes activitats vinculades amb l’art, disseny, en-

professorat en cursos organitzats per tercers.

ginyeria, arquitectura i gestió d’empreses. Amb tot
això estem, a més, consolidant una nova manera

Finalment, destacarem que en el curs 2016-2017

de fomentar les competències transversals fora de

el volum global de cursos i activitats de formació

l’aula. Quant a indicadors quantitatius, quasi s’ha

permanent suposaren uns ingressos de poc més

duplicat el nombre de grups respecte al curs ante-

de 10 milions d’euros, fet que encadena 5 anys se-

rior i més de 1.500 estudiants estan involucrats en

guits de creixement sostingut. Aquestes xifres ens

aquestes activitats. Recentment s’ha creat l’Àrea

mantenen en una posició de lideratge europeu en

de Projectes Institucionals i Experiència Universi-

oferta de formació contínua.

tària, la comesa principal de la qual és consolidar i
promoure aquestes activitats que considerem pri-

Tota l’oferta docent assenyalada fins ara ha sigut

oritàries per al perfil d’estudiant de la UPV.

possible per la dedicació de 2.614 professors i
personal d’investigació, i 1.466 membres del per-

Continuant amb aquestes activitats complemen-

sonal d’administració i serveis, amb una estructu-

tàries, l’intercanvi acadèmic es configura com un

ra integrada per 14 centres, 42 departaments, 18

instrument fonamental per al desenvolupament

instituts universitaris d’investigació i 26 estructures

de certes competències que no es podrien asso-

pròpies d’investigació.

lir d’una altra manera. Durant el curs passat s’han
gestionat 228 acords de col·laboració per a inter-

De manera complementària a la docència més for-

canvi acadèmic, entre renovacions i noves col·la-

mal, la UPV es troba compromesa a desenvolupar

boracions. D’aquests, 77 corresponen a universi-

tot tipus d’activitats que permeten obtenir als seus

tats fora de l’àmbit Erasmus +. A més, entre els

titulats una formació més completa que en facilite

228 acords esmentats n’hi ha 12 de doble titulació.

la integració en el món laboral. Ens referim a in-

Així, han sigut 3.237 els alumnes que han partici-

fraestructures com ara la Casa de l’Alumne, on es

pat en programes de mobilitat. El 90% dels 1.402

desenvolupen multitud d’activitats; serveis com és

alumnes que hem enviat i el 82% dels 1.835 que

Servipoli, a través del qual s’han realitzat 748 con-

hem rebut ho han fet en el marc del Programa

tractes laborals amb més de 100.000 hores de ser-

Erasmus. Les destinacions favorites dels nostres

vei prestades i una facturació de quasi 1.400.000

alumnes a Europa són Itàlia, Polònia i Alemanya.

euros; o projectes d’emprenedoria i programes

Aquestes xifres fan que dins del Programa Eras-

que promouen la participació universitària: a través

mus + la UPV se situe com la primera universitat

d’IDEAS s’han publicat 37 projectes d’emprenedo-

d’Espanya en mobilitat per a pràctiques i en mo-

ria amb 101 inscripcions. Uns altres com ara el Ser-

bilitat de personal docent; la tercera en mobilitat
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de personal d’administració i serveis i la sisena en

Per altra banda els contractes i convenis d’I+D di-

mobilitat d’estudiants.

rectament amb empreses durant el 2016 ascendiren a 21.700.000 euros, xifra lleugerament inferior

Amb relació a les activitats esportives desenvo-

a la de 2015.

lupades hem d’assenyalar que 10 dels nostres
esportistes han sigut medallistes en els Campio-

Si analitzem la distribució del nombre dels contrac-

nats d’Espanya Universitaris, amb una plata i nou

tes i convenis que han generat drets amb empre-

bronzes. En l’àmbit internacional, han sigut 2 els

ses i entitats privades segons l’origen geogràfic

subcampionats aconseguits en les modalitats de

d’aquestes, assenyalarem que un 49% procedei-

duatló i rugbi.

xen de la Comunitat Valenciana, un 44% per a les
procedents de la resta d’Espanya, un 5% per a les

Les càtedres d’empresa potencien la col·laboració

de la resta d’Europa i un 2% per a la resta del món.

entre la universitat i l’empresa, i fan possible que

Per grans àrees de coneixement, la distribució del

els nostres alumnes completen la formació reglada

volum econòmic d’I+D en vigor de l’any 2016 ha

amb activitats, com ara tallers, conferències, be-

estat encapçalada per l’àrea de Tecnologia elec-

ques i premis. L’any 2016 la UPV tenia 52 càtedres

trònica i de les comunicacions, amb el 35% y l’àrea

actives, i se n’han produït 14 noves incorporacions.

de Tecnologies industrials amb el 26%.

A més de la formació i la docència, un altre dels
objectius essencials de la Universitat Politècnica

Quant a la protecció i explotació dels resultats

de València és el desenvolupament de la inves-

d’investigació de la UPV, les dades més rellevants

tigació científica, tècnica i artística, la innovació

són les següents:

tecnològica i la formació d’investigadors, tant en
investigació bàsica com en aplicada.

• Hem sol·licitat 25 patents i 17 PCT (Patent
Cooperation Treaty). Les patents concedides
per l’OEPM (Oficina Española de Patentes y

El volum econòmic de les activitats d’investigació,

Marcas) han sigut 18, les concedides per la

desenvolupament tecnològic i innovació de la UPV

USPTO (United States Patent and Trademark

durant l’any 2016 va ser de poc més de 51 milions

Office) han sigut 3 i les concedides per l’EPO

i mig d’euros lo que suposa un lleuger descens de

(European Patent Office), 2. Les patents

l’1,75% respecte 2015. Cal assenyalar que el des-

abandonades han sigut 25, amb la qual cosa

cens ha sigut notable en la part privada; és a dir,

la cartera de patents mantinguda per la UPV

la de contractes i convenis, amb una reducció del
9,73%, mentre que la part de captació de recursos
públics ha augmentat quasi un 5%.

a 31 de desembre de 2016 és de 352.
• En qüestió d’explotació de resultats d’I+D,
durant 2016, les llicències de patents han
sigut 4 i les llicències de programari 12.

Si analitzem ara l’activitat d’I+D+I competitiva de
la UPV segons la naturalesa jurídica de l’entitat

• Pel que fa a les dades econòmiques, el volum total generat ascendeix a 311.000€

finançadora podem observar que continua sent

• Finalment, respecte a les Spin-off, s’ha creat

l’Administració central, amb el 55% del volum

1 spin-off, se n’ha reconegut una altra i s’ha

econòmic total, el nostre primer finançador; des-

subscrit participació social en una altra, amb

prés la Unió Europea, amb el 27%, que continua

la qual cosa el nombre total de Spin-off par-

augmentant per tercer any consecutiu; i en tercer

ticipades per la UPV a 31 de desembre de

lloc la Generalitat Valenciana, amb un 16% i que

2016 és de 14.

augmenta també l’aportació amb relació a l’exercici anterior.

Durant el curs 2016-2017 s’han investit com a
Doctors Honoris Causa el Sr. Roger Malina i la Sra.
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Adela Cortina, i en aquest mateix acte ho serà el

l’alumnat, fonamentalment en temes relacionats

Dr. Francisco Juan Martínez Mojica. Així mateix,

amb les normatives de Règim Acadèmic i Avalu-

s’ha concedit la medalla de la UPV al Col·legi Ma-

ació de l’Alumnat i de Progrés i Permanència. Els

jor San Juan de Ribera, de la qual es farà lliurament

temes relacionats amb el PAS i PDI suposen només

a continuació.

el 13% del total.

El Consell Social és l’òrgan de participació de la

Des de l’Àrea de Comunicació, junt amb l’ASIC,

societat en la universitat convertint-se en un aliat

s’ha posat en marxa la nova pàgina web de la UPV,

estratègic a l’hora d’acostar la universitat a la so-

amb un disseny responsiu o adaptatiu, que permet

cietat.

visualitzar correctament els continguts en distints
dispositius: ordinadors de sobretaula, tauletes,

De les moltes actuacions que s’han fet durant el

mòbils... També s’ha creat el web institucional de

passat curs, cal destacar les realitzades per la Uni-

la xarxa UP4. D’altra banda, la UPV ràdio ha com-

tat d’Orientació Empresarial en Innovació, que té

plit 15 anys en antena, que és un motiu de satis-

com a objectiu facilitar el contacte de les empreses

facció.

amb els serveis d’I+D+i de la Universitat. Com a
resultat, 119 pimes valencianes s’han acostat pre-

Per a concloure, resulta necessari referir-nos al ser-

sencialment a la Universitat, que s’han materialit-

vei més valorat per la comunitat universitària, l’Es-

zat en 45 propostes de projectes de col·laboració

cola Infantil. A pesar del que assenyalàrem en la

amb un volum de 866.000 euros, dels quals s’han

Memòria del curs 2015-2016 relacionat amb l’ac-

executat quasi 200.000.

titud favorable de la Conselleria d’Educació per
a assegurar-ne el manteniment, lamentablement

En paral·lel, la Càtedra de Cultura Directiva i Em-

hem d’assenyalar que encara persisteixen alguns

presarial, amb moltes activitats como ara, el curs

entrebancs que resulten difícilment resolubles

d’iniciació al món de l’empresa, les visites a em-

tret que s’adopte una postura decidida que acon-

preses, les jornades, els desdejunis amb patrons,

seguisca superar-los. Confiem que la Generalitat

o els premis Consell Social – Càtedra de Cultura

puga donar l’espenta final que resolga definitiva-

Directiva i Empresarial.

ment els problemes que hi ha.

Finalment, en aquest curs s’ha celebrat la setzena

De manera inevitablement esquemàtica i resumi-

edició dels premis del Consell Social, compostos

da, i confiï que no massa avorrida, aquests han

per 31 premis distribuïts en 9 categories.

sigut algunes de les dades que es recullen en la
Memòria del curs acadèmic 2016-2017.

Si analitzem l’activitat de l’Oficina del Defensor
de la Comunitat Universitària, en la línia d’altres
anys, el 87% d’aquesta s’ha centrat en l’atenció a

Moltes gràcies.
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2.1. Equip rectoral
Composició de l’equip rectoral
Rector Magnífic

Francisco José Mora Más

Vicerectorat de Responsabilitat Social i Cooperació

Rosa Puchades Pla

Vicerectorat d’Investigació, Innovació i Transferència

José Esteban Capilla Romá

Vicerectorat de Tecnologies de la Informació i Comunicació

Vicente Juan Botti Navarro

Vicerectorat d’Estudis, Qualitat i Acreditació

Miguel Ángel Fernández Prada

Vicerectorat de Campus i Infraestructures

Carmen Jordá Such

Vicerectorat d’Ordenació Acadèmica i Professorat

Ismael Moya Clemente

Vicerectorat d’Assumptes Econòmics i Planificació

Miguel Andrés Martínez Iranzo

Vicerectorat d’Alumnat i Extensió Universitària

María Victoria Vivancos Ramón

Direcció Delegada del Gabinet del Rector

Juan Miguel Martínez Rubio

Direcció Delegada d’Emprenedoria i Ocupació

José Millet Roig

Direcció Delegada d’Eficiència Energètica i Medi Ambient

Salvador Vicente López Galarza

2.2. Consell de Govern
És l’òrgan de govern de la Universitat i es reuneix

procediments per a l’aplicació- en els àmbits d’or-

almenys una vegada cada tres mesos. Entre altres

ganització dels ensenyaments, investigació, recur-

funcions, estableix les línies estratègiques i progra-

sos humans i econòmics i elaboració dels pressu-

màtiques de la Universitat -així com les directrius i

postos.

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

Comissió Econòmica i de RH.

següents:

Comissió de Formació Permanent.

Comissió Permanent.

Comissió d’I+D+i.

Comissió Acadèmica.

Comissió de Promoció del Professorat.

2.3. Consell Social
Correspon al Consell Social la supervisió de les activitats de caràcter econòmic de la Universitat i del

Sr. José Antonio Pérez García.
Gerent de la UPV.

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,

Sr. Adolfo Lozano Barrueco.
Representant del Consell de Govern. PAS.

professional, econòmic i social al servei de la qualitat de l’activitat universitària; a aquesta finalitat, pot
disposar de l’oportuna informació de l’Agència Na-

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

cional d’Avaluació de la Qualitat i Acreditació.
Sr. Aitor Mira Abad.
Així mateix, li correspon l’aprovació del pressupost
i de la programació plurianual de la Universitat, a
proposta del Consell de Govern. A més, amb caràcter previ al tràmit de rendició de comptes a què es
refereixen els articles 81 i 84 de la Llei 6/2001 d’Universitats, li correspon aprovar els comptes anuals de
la Universitat i les de les entitats que en puguen dependre i sense perjudici de la legislació mercantil o
una altra a les quals aquestes entitats puguen estar
sotmeses en funció de la seua personalitat jurídica.
Composició del Consell Social
Sra. Mónica Bragado Cabeza.
Presidenta.
Sr. Jesús Marí Farinós.
Secretari.
Sr. Francisco Mora Mas.
Rector de la UPV.
Sr. Vicent Castellano i Cervera.
Secretari general de la UPV.

18

Estructura organitzativa

Representant del Consell de Govern. Alumne.
Sr. Roberto Centeno Rodríguez.
UPV.
Sr. Juan López-Trigo Pichó.
UPV.
Sr. Salvador Navarro Pradas.
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. Carlos Bertomeu Martínez.
Conselleria competent en matèria d’I+D+i.
Sr. Federico Torres Monfort.
Corts Valencianes.
Sr. Rafael Juan Fernández.
Corts Valencianes.

Sra. Ana Encabo Balbín.
Comitè executiu de cambres oficials.
Sr. Francisco Javier Turégano Gómez.
Col·legis professionals.
Sr. Francisco Javier Quiles Bodí.
Organitzacions empresarials.
Sr. Ricardo Miguel Burdeos Baño.
Organitzacions empresarials.
Sr. José Abargues Morán.
Organitzacions empresarials.

Sr. Juan Calabuig Rull.
Ajuntament de València.
Sra. Sandra Gómez López.
Ajuntament de València.
Sra. Amparo Escribá Casa.
Organitzacions sindicals.
Sr. Miguel Angel Vera Mora.
Organitzacions sindicals.
Sra. Susana Díaz González.
Organitzacions sindicals.

Sra. M. Josep Amigó Laguarda.
Diputació de València.

2.4. Claustre Universitari
És el màxim òrgan de representació de la comuni-

sors, alumnes, personal d’administració i serveis,

tat universitària. Està integrat pel rector, el secreta-

ajudants i personal d’investigació...). Li correspon

ri, el gerent i tres-cents membres de la comunitat

elaborar els Estatuts i la resta de funcions que li

universitària (entre ells directors de centre, profes-

atribueix la LOU.

Composició del Claustre Universitari
Sector/òrgan

Representants

Rector

1

Vicerector

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
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3.1. Oferta docent

36

Graus

5

Dobles graus

73

Màsters

6

Dobles màster

30

Doctorat

3.2. Alumnes matriculats totals

21.106

Grau

249

Dobles graus
Màster

3.777

Doctorat

2.344

Altres estudis

2.841
30.317

Total estudiants

7.421

De nou ingrés

Nombre d’alumnes matriculats per centres
Escola Tècnica Superior d’Arquitectura

2848

Escola Tècnica Superior d’Enginyeria Agronòmica i del Medi Natural

2182

Escola Tècnica Superior d’Enginyeria del Disseny

4021

Escola Tècnica Superior d’Enginyeria d’Edificació

727

Escola Tècnica Superior d’Enginyeria Geodèsica, Cartogràfica i Topogràfica

360

Escola Tècnica Superior d’Enginyeria Informàtica

2050

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

1595

Escola Tècnica Superior d’Enginyers Industrials

4311

Escola Tècnica Superior d’Enginyers de Telecomunicació

1078

Facultat d’Administració i Direcció d’Empreses

1552

Facultat de Belles Arts

2305

Escola Politècnica Superior d’Alcoi

2211

Escola Politècnica Superior de Gandia

1273

Total

26523
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Escola de Doctorat

2344

Altres estudis

1450

Nombre de treballadors UPV
Personal

Personal docent i investigador

2.614

Personal d’administració i serveis

1.466

3.3. Estructures
Nombre d’estructures
Estructures

Escoles i facultats

13
1

Escola de Doctorat
Departaments

42

Instituts universitaris d’investigació

18

Estructures pròpies d’investigació

26

3.3.1. Escoles i facultats
Relació 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, Cartogràfica i Topogràfica
Escola Tècnica Superior d’Enginyeria Informàtica
Escola Tècnica Superior d’Enginyers de Camins, Canals i Ports
Escola Tècnica Superior d’Enginyers Industrials
Escola Tècnica Superior d’Enginyers de Telecomunicació
Facultat d’Administració i Direcció d’Empreses
Facultat de Belles Arts
Escola de Doctorat

Campus d’Alcoi

Escola Politècnica Superior d’Alcoi

Campus de Gandia

Escola Politècnica Superior de Gandia
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3.3.2. Departaments
· Dep. de Biotecnologia
· Dep. de Ciència Animal
· Dep. de Composició Arquitectònica
· Dep. de Comunicació Audiovisual, Documentació i Història de l’Art
· Dep. de Comunicacions
· Dep. de Conservació i Restauració de Béns Culturals
· Dep. de Construccions Arquitectòniques
· Dep. de Dibuix
· Dep. d’Economia i Ciències Socials
· Dep. d’Ecosistemes Agroforestals
· Dep. d’Enginyeria Cartogràfica, Geodèsia i Fotogrametria
· Dep. d’Enginyeria de la Construcció i de Projectes d’Enginyeria Civil
· Dep. d’Enginyeria i Infraestructura dels Transports
· Dep. d’Enginyeria Elèctrica
· Dep. d’Enginyeria Electrònica
· Dep. d’Enginyeria Gràfica
· Dep. d’Enginyeria Hidràulica i Medi Ambient
· Dep. d’Enginyeria Mecànica i de Materials
· Dep. d’Enginyeria Química i Nuclear
· Dep. d’Enginyeria Rural i Agroalimentària
· Dep. d’Enginyeria de Sistemes i Automàtica
· Dep. d’Enginyeria del Terreny
· Dep. d’Enginyeria Tèxtil i Paperera
· Dep. d’Escultura
· Dep. d’Estadística i Investigació Operativa Aplicades i Qualitat
· Dep. d’Expressió Gràfica Arquitectònica
· Dep. de Física Aplicada
· Dep. d’Informàtica de Sistemes i Computadores
· Dep. de Lingüística Aplicada
· Dep. de Màquines i Motors Tèrmics
· Dep. de Matemàtica Aplicada
· Dep. de Mecànica dels Medis Continus i Teoria d’Estructures
· Dep. d’Organització d’Empreses
· Dep. de Pintura
· Dep. de Producció Vegetal
· Dep. de Projectes Arquitectònics
· Dep. de Projectes d’Enginyeria
· Dep. de Química
· Dep. de Sistemes Informàtics i Computació
· Dep. de Tecnologia d’Aliments
· Dep. de Termodinàmica Aplicada
· Dep. d’Urbanisme
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3.3.3. Instituts universitaris
· Institut Universitari d’Automàtica i Informàtica Industrial
· Institut Universitari de Ciència i Tecnologia Animal
· Institut Universitari CMT - Motors Tèrmics
· Institut Universitari de Conservació i Millora de l’Agrodiversitat Valenciana
· Institut Universitari d’Enginyeria de l’Aigua i del Medi Ambient
· Institut Universitari d’Enginyeria d’Aliments per al Desenvolupament
· Institut Universitari 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 Mediambiental
· Institut Universitari de Tecnologia Nanofotònica
· Institut Universitari de Tecnologies de la Informació i Comunicacions
· Institut Universitari de Telecomunicació i Aplicacions Multimèdia
· Institut Universitari Mixt de Biologia Molecular i Cel·lular de Plantes
· Institut Universitari Mixt de Biomecànica de València
· Institut Universitari Mixt de Tecnologia d’Informàtica
· Institut Universitari Mixt de Tecnologia Química

3.3.4. 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 Software
· Centre d’Investigació Pattern Recognition and Human Language Technology
· Centre d’Investigació en Tecnologies Gràfiques
· Centre de Tecnologies Físiques: Acústica, Materials i Astrofísica
· Centre Valencià d’Estudis sobre el Reg
· Institut Agroforestal Mediterrani
· Institut de Ciència i Tecnologia del Formigó
· Institut de Disseny per a la Fabricació i Producció Automatitzada
· Institut d’Investigació i Innovació en Bioenginyeria
· Institut d’Investigació per a la Gestió Integrada de Zones Costaneres
· Institut de Tecnologia de Materials
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· Institut del Transport i Territori
· Institut de Gestió de la Innovació i del Coneixement
· Institut d’Instrumentació per a Imatge Molecular
· Institut de Tecnologia Elèctrica
· Institut Interuniversitari d’Investigació de Reconeixement Molecular i Desenvolupament Tecnològic

3.4. Titulacions
3.4.1. Titulacions de grau ordenades per centres
Escola Politècnica Superior d’Alcoi
Grau en Administració i Direcció d’Empreses
Grau en Enginyeria en Disseny Industrial i Desenvolupament de Productes
Grau en Enginyeria Elèctrica
Grau en Enginyeria Informàtica
Grau en Enginyeria Mecànica
Grau en Enginyeria Química
Escola Politècnica Superior de Gandia
Grau en Ciències Ambientals
Grau en Comunicació Audiovisual
Grau en Enginyeria de Sistemes de Telecomunicació, So i Imatge
Grau en Turisme
Escola Tècnica Superior d’Arquitectura
Grau en Fonaments de l’Arquitectura
Escola Tècnica Superior d’Enginyeria Agronòmica i del Medi Natural
Grau en Biotecnologia
Grau en Ciència i Tecnologia dels Aliments
Grau en Enginyeria Agroalimentària i del Medi Rural
Grau en Enginyeria Forestal i del Medi Natural
Escola Tècnica Superior d’Enginyeria del Disseny
Grau en Enginyeria Aeroespacial
Grau en Enginyeria en Disseny Industrial i Desenvolupament de Productes
Grau en Enginyeria Elèctrica
Grau en Enginyeria Electrònica Industrial i Automàtica
Grau en Enginyeria Mecànica
Escola Tècnica Superior d’Enginyeria d’Edificació
Grau en Arquitectura Tècnica
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Escola Tècnica Superior d’Enginyeria Geodèsica, Cartogràfica i Topogràfica
Grau en Enginyeria en Geomàtica i Topografia
Escola Tècnica Superior d’Enginyeria Informàtica
Grau en Enginyeria Informàtica
Escola Tècnica Superior d’Enginyers de Camins, Canals i Ports
Grau en Enginyeria Civil
Grau en Enginyeria d’Obres Públiques
Escola Tècnica Superior d’Enginyers Industrials
Grau en Enginyeria Biomèdica
Grau en Enginyeria de l’Energia
Grau en Enginyeria d’Organització Industrial
Grau en Enginyeria Química
Grau en Enginyeria en Tecnologies Industrials
Escola Tècnica Superior d’Enginyers de Telecomunicació
Grau en Enginyeria de Tecnologies i Serveis de Telecomunicació
Facultat d’Administració i Direcció d’Empreses
Grau en Administració i Direcció d’Empreses
Grau en Gestió i Administració Pública
Facultat de Belles Arts
Grau en Belles Arts
Grau en Conservació i Restauració de Béns Culturals
Grau en Disseny i Tecnologies Creatives

3.4.2. Dobles graus
Doble grau en Administració i Direcció d’Empreses + Enginyeria 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 + Enginyeria 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
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3.4.3. Màsters
Campus d’Alcoi
Màster Universitari en Direcció d’Empreses (MBA)
Escola Politècnica Superior d’Alcoi
Màster Universitari en Enginyeria d’Organització i Logística
Escola Politècnica Superior d’Alcoi
Màster Universitari en Enginyeria, Processament i Caracterització de Materials
Escola Politècnica Superior d’Alcoi
Màster Universitari en Enginyeria Tèxtil
Escola Politècnica Superior d’Alcoi
Campus de Gandia
Màster Universitari en Continguts i Aspectes Legals en la Societat de la Informació
Escola Politècnica Superior de Gandia
Màster Universitari en Avaluació i Seguiment Ambiental d’Ecosistemes Marins i Costaners
Escola Politècnica Superior de Gandia
Màster Universitari en Enginyeria Acústica
Escola Politècnica Superior de Gandia
Màster Universitari en Postproducció Digital
Escola Politècnica Superior de Gandia
Campus de Vera
Doble Màster Universitari en Enginyeria Agronòmica + Economia 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 + Sanitat i Producció Vegetal
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, Urbanisme i Disseny
Escola Tècnica Superior d’Arquitectura
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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 Desenvolupament
Màster Universitari en Computació Paral·lela i Distribuïda
Dep. de Sistemes Informàtics i Computació
Màster Universitari en Conservació del Patrimoni Arquitectònic
Escola Tècnica Superior d’Arquitectura
Màster Universitari en Conservació i Restauració de Béns Culturals
Dep. de Conservació i Restauració de Béns Culturals
Màster Universitari en Construccions i Instal·lacions Industrials
Escola Tècnica Superior d’Enginyers Industrials
Màster Universitari en Cooperació al Desenvolupament
Dep. de Projectes d’Enginyeria
Màster Universitari en Cultura Científica i de la Innovació
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 Ordinador
Escola Tècnica Superior d’Enginyeria del Disseny
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 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 Qualitat
Màster Universitari en Enginyeria Avançada de Producció, Logística i Cadena de Subministrament
Escola Tècnica Superior d’Enginyers Industrials
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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, Cartogràfica 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
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 Software
Dep. de Sistemes Informàtics i Computació
Màster Universitari en Enginyeria de Telecomunicació
Escola Tècnica Superior d’Enginyers de Telecomunicació
Màster Universitari en Enologia
Escola Tècnica Superior d’Enginyeria Agronòmica i del Medi Natural
Màster Universitari Erasmus Mundus en Sanitat Vegetal en Agricultura Sostenible Erasmus+
Dep. d’Ecosistemes Agroforestals
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
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Màster Universitari en Gestió de la Seguretat i Qualitat Alimentària
Institut Universitari d’Enginyeria d’Aliments per al Desenvolupament
Màster Universitari en Intel·ligència Artificial, Reconeixement de Formes i Imatge Digital
Dep. de Sistemes Informàtics i Computació
Màster Universitari en Investigació Matemàtica
Dep. de Matemàtica Aplicada
Màster Universitari en Llengües i Tecnologia
Dep. de Lingüística Aplicada
Màster Universitari en Millora Genètica Animal i Biotecnologia de la Reproducció
Dep. de Ciència Animal
Màster Universitari en Millora Genètica Vegetal
Institut Universitari de Conservació i Millora de l’Agrodiversitat Valenciana
Màster Universitari en Motors de Combustió Interna Alternatius
Institut Universitari CMT - Motors Tèrmics
Màster Universitari en Música
Facultat de Belles Arts
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 Desenvolupament Sostenible
Escola Tècnica Superior d’Enginyers Industrials
Màster Universitari en Tecnologies, Sistemes i Xarxes de Comunicacions
Dep. de Comunicacions
Màster Universitari en Transport, Territori i Urbanisme
Escola Tècnica Superior d’Enginyers de Camins, Canals i Ports
Màster Universitari en Viticultura, Enologia i Gestió de l’Empresa Vitivinícola Erasmus+
Institut Universitari d’Enginyeria d’Aliments per al Desenvolupament
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3.4.4. Doctorat
Programa de Doctorat en Administració i Direcció d’Empreses
Programa de Doctorat en Arquitectura, Edificació, Urbanística i Paisatge
Programa de Doctorat en Art: Producció i Investigació
Programa de Doctorat en Automàtica, Robòtica i Informàtica Industrial
Programa de Doctorat en Biotecnologia
Programa de Doctorat en Ciència, Tecnologia i Gestió Alimentària
Programa de Doctorat en Ciència i Tecnologia de la Producció Animal
Programa de Doctorat en Conservació i Restauració de Béns Culturals
Programa de Doctorat en Desenvolupament Local i Cooperació Internacional
Programa de Doctorat en Disseny, Fabricació i Gestió de Projectes Industrials
Programa de Doctorat en Economia Agroalimentària
Programa de Doctorat en Enginyeria de la Construcció
Programa de Doctorat en Enginyeria de l’Aigua i Mediambiental
Programa de Doctorat en Enginyeria Electrònica
Programa de Doctorat en Enginyeria Geomàtica
Programa de Doctorat en Enginyeria Tèxtil
Programa de Doctorat en Enginyeria i Producció Industrial
Programa de Doctorat en Estadística i Optimació
Programa de Doctorat en Indústries de la Comunicació i Culturals
Programa de Doctorat en Informàtica
Programa de Doctorat en Infraestructures de Transport i Territori
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 Química
Programa de Doctorat en Tecnologies per a la Salut i el Benestar
Programa de Doctorat en Telecomunicació

3.4.5. Competències transversals
La UPV té establit un sistema d’avaluació per competències, amb l’objecte d’aconseguir una avalu-

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

ació individualitzada de progrés i adquisició final

2. En finalitzar els estudis: a través del Tre-

de competències de cada alumne. Així mateix, es

ball Final de Grau i del Treball Final de

tracta de proporcionar dades agregades per a la

Màster.

gestió i millora del títol per les ERT.

3. A través d’activitats extracurriculars que
evidencien el nivell aconseguit en qual-

La UPV té definides tres vies d’avaluació per a les

sevol de les competències transversals.

competències transversals:
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Durant aquest curs, 3.644 assignatures s’han es-

les competències que s’avaluen i les evidències

tablit com a punts de control per a l’avaluació de

que s’utilitzen per a valorar el nivell d’adquisició,

les competències transversals. A través d’un criteri

queda reflectit en la guia docent de cada assigna-

d’avaluació complementari al d’adquisició

tura.

dels

coneixements, es reflecteix el nivell aconseguit
pels estudiants en l’adquisició d’aquestes compe-

A continuació es mostra la relació de competèn-

tències. Les assignatures que són punts de control,

cies transversals, així com el concepte que valora.

Relació de competències transversals
CT1 Comprensió i integració

Demostrar la comprensió i integració del coneixement tant de la mateixa especialització com en altres
contextos més amplis.

CT2 Aplicació pensament pràctic

Aplicar els coneixements a la pràctica, atenent la informació disponible, i establir el procés a seguir per a
assolir els objectius amb eficàcia i eficiència.

CT3 Anàlisi i resolució de problemes

Analitzar i resoldre problemes de manera efectiva, i
identificar i definir els elements significatius que el
constitueixen.

CT4 Innovació, creativitat i emprenedoria

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

CT5 Disseny i projecte

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

CT6 Treball en equip i lideratge

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

CT7 Responsabilitat ètica,
mediambiental i professional

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

CT8 Comunicació efectiva

Comunicar-se de manera efectiva, tant de forma oral
com escrita, i utilitzar adequadament els recursos necessaris i adaptar-se a les característiques de la situació i de l’audiència.

CT9 Pensament crític

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

CT10 Coneixement dels problemes contemporanis

Conèixer els problemes contemporanis.

CT11 Aprenentatge permanent

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

CT12 Planificació i gestió del temps

Planificar adequadament el temps disponible i programar les activitats necessàries per a assolir els objectius, tant academicoprofessionals com personals.

CT13 Instrumental específica

Capacitat per a utilitzar les tècniques, les habilitats i
els instruments actualitzats necessaris.
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3.5. Docència en obert
En UPV OpenCourseWare la Universitat Poli

a la iniciativa OCW de rellevància internacional,

tècnica de València ofereix una mostra dels seus

i estableix relacions de col·laboració acadèmica

materials docents en obert i accessibles des

amb les millors universitats del món.

d’internet. Amb aquesta iniciativa, la UPV pretén
demostrar-ne les potencialitats per a atraure els

La documentació s’ordena en cinc categories,

millors estudiants i formar professionals amb un

dins de les quals s’organitzen els continguts per

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

matèries.

universitat emprenedora i d’innovació. Se suma
Distribució de matèries per categories
Categories

Nombre de matèries amb continguts

Ciències experimentals

12

Humanitats

5

Ciències socials i jurídiques

11

Enginyeria i arquitectura

25

Formació contínua

13

Quant a cursos oberts massius MOOC, s’hi han
afegit els títols següents:
· Xarxes de difracció de comunicacions òptiques.
· Cercar a internet.

· Sistemes d’informació i ordinadors. Part 2:
Programari.

· Bases matemàtiques.

· So espacial i 3D.

· Introducció a la inversió borsària.

· Dynamics and control.
· Gestió participativa.

3.6. Formació contínua
El Centre de Formació Permanent té entre els seus

propis de la UPV en la creació i desenvolupament

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

de projectes formatius i facilitar-ne la difusió i

professorat, departaments, centres i altres òrgans

promoció en l’entorn socioeconòmic.

Resultats del Centre de Formació Permanent
Centre de Formació Permanent

2.169

Cursos realitzats

152

Títols propis

31.335

Estudiants

100

Projectes docents
Ingressos per títols propis (MEUR)

3,9
10,5

Ingressos anuals (MEUR)
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3.7. Mobilitat i intercanvi
Nombre d’estudiants en programes d’intercanvi
Estudiants

Enviats

1.402

Rebuts

1.835

3.8. Oferta complementària
Les càtedres d’empresa són una manera d’establir

manera anàloga, les aules d’empresa són el resultat

una àmplia i qualificada col·laboració d’empreses,

dels acords entre la Universitat Politècnica de

fundacions o entitats amb vinculació empresarial

València i les empreses per a desenvolupar activitats

amb la Universitat Politècnica de València per a

formatives i difondre el coneixement. Es diferencien

desenvolupar objectius de docència, investigació,

pel tipus d’activitats que poden realitzar, per

transferència de tecnologia i coneixement. De

l’aportació econòmica i per la durada inicial.

Càtedres d’empresa:
Càtedra ACAL- Ciutat Sostenible
Càtedra Aguas de Valencia
Càtedra AIMPLAS
Càtedra AITEX
Càtedra Alcoi Ciutat del Coneixement
Càtedra Bayer CropScience
Càtedra BigML en aprenentatge automàtic
Càtedra Bioinsecticides-IDAI Nature
Càtedra Blanca - CEMEX
Càtedra CAJAMAR-UPV d’Economia Social
Càtedra Canvi Climàtic
Càtedra Cardiovascular Eves/Ferrer
Càtedra Cerámica Ascer
Càtedra Ciutat de València
Càtedra COMAFE
Càtedra Consum
Càtedra Coneixement de la malaltia a través de l’esport
Càtedra Cultura Directiva i Empresarial
Càtedra de l’Esport
Càtedra Divalterra
Càtedra DKV d’Art i Salut
Càtedra Fundació Quaes
Càtedra Govern Obert
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Càtedra Heineken
Càtedra Human Behaviour & Focus Values
Càtedra Innovació Campus de Gandia
Càtedra Istobal
Càtedra IVIO
Càtedra Juan Arizo Serrulla
Càtedra Nagares Mecatrónica
Càtedra Pamesa
Càtedra Smart City
Càtedra Stadler. Mobilitat Sostenible
Càtedra Transport i Societat
Càtedra Telefónica Noves Tecnologies per al Medi Ambient i la Inclusió Social
Càtedra Terra Ciutadana
Càtedra Torrecid
Càtedra Transparència i Participació
Càtedra Vicente Serradell CSN
Càtedra Villarreal CF
Aules:
Aula CAIXA ONTINYENT
Aula Cemex Sostenibilitat
Aula COIICV-DV
Aula Comunicació en Horticultura
Aula Bancaixa Joves Emprenedors
Aula Formació Universitària Xàtiva
Aula Infància i Adolescència
Aula HNA
Aula Multiscan
Aula Prosegur
Aula Pavasal, Enginyeria i Societat
Aula Riu Sec de Mutxamel
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4.1. Pla Estratègic
L’elaboració del Pla Estratègic 2015-2020 s’ha dut
a terme en dues fases: primera, concretar la mis-

· Ser un referent en formació de qualitat orientada a les necessitats de la societat.

sió, visió i valors compartits per la comunitat uni-

· Desenvolupar una recerca rellevant i d’impacte.

versitària que han de caracteritzar la nostra Univer-

· Transferir-ne els resultats nacionalment i inter-

sitat; segona, definir una estratègia sobre la base

nacionalment.

de reptes i projectes, degudament acompanyades

· Ser considerada un aliat estratègic per uni-

de la seqüència temporal de realització i dels in-

versitats, empreses i institucions en l’àmbit

dicadors i responsables del compliment, tot això

global.

per a l’alineació amb els pressupostos anuals corresponents.

· Destacar pels compromisos en matèria de responsabilitat social com a universitat pública.

Els reptes estratègics que es planteja la UPV en

Així mateix, engloba 96 objectius i 188 plans d’ac-

aquest pla es resumeixen en els següents:

ció . Actualment es troba en fase d’execució .
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L’any 2016 el volum econòmic de les activitats

2015. Aquest descens ha sigut més notable en la

d’I+D+i de la Universitat Politècnica de València

part privada, amb una reducció del 9,73%, men-

va ser de 51.579 milers d’euros, fet que suposa

tre que la captació de recursos públics ha aug-

un lleuger descens de l’1,75% respecte a l’any

mentat quasi un 5%.

Quadre resum

2015

2016

Nombre d’accions subscrites/concedides

3.050

3.522

Volum econòmic d’I+D+i (Drets reconeguts en milers d’euros) 52.499

51.579

Resultats protegits (Sol·licituds de patents)

26

25

Llicències sobre resultats

18

15

441

433

1

2

Ingressos per llicències (Drets reconeguts en milers d’euros)
Spin-off participades

Si fem una anàlisi de l’activitat d’I+D+i competi-

tal, el nostre primer finançador; li segueix la Unió

tiva de la Universitat Politècnica de València se-

Europea, amb un 27%, que continua augmentant

gons la naturalesa jurídica de l’entitat finançadora

per tercer any consecutiu i, en tercer lloc, la Ge-

podem observar que continua sent l’Administra-

neralitat Valenciana, amb un 16%, que augmenta

ció central, amb un 55% del volum econòmic to-

un 2% l’aportació amb relació a l’exercici anterior.

Volum econòmic d’i+d+i competitiva en vigor que genera drets segons l’origen dels fons (milers d’euros)
2015

2016

Generalitat Valenciana

3.842

4.685

Administració central

16.805

16.397

7.143

7.997

666

796

28.456

29.875

Unió Europea
Altres
TOTAL

Els contractes i convenis d’I+D directament en em-

preses i entitats privades segons l’origen geogràfic

preses durant l’any 2016 van ascendir a 21,7 milions

d’aquestes, assenyalarem que un 49,47% proce-

d’euros, xifra lleugerament inferior a la de 2015.

deixen de la Comunitat Valenciana, un 44,95% de
la resta d’Espanya, un 4,26% de la resta d’Europa i

En l’anàlisi de la distribució del nombre de con-

un 1,30% de la resta del món.

tractes i convenis que han generat drets amb emAccions de contractes i convenis d’i+d subscrits amb entitats privades segons l’origen geogràfic
(nombre d’accions)
2015

2016

1.114

1.368

Resta d’Espanya

970

1.243

Resta d’Europa

113

118

Resta del món

30

36

2.227

2.765

Comunitat Valenciana

TOTAL
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Per àrees de coneixement, la distribució del volum

(Oficina Española de Patentes y Marcas) han sigut

econòmic d’I+D en vigor de l’any 2016 ha sigut en-

18, les concedides per la USPTO (United States PA-

capçalada per l’àrea de Tecnologia electrònica i de

tent and Trademark Office) han sigut 3 i les conce-

les comunicacions, amb un 35%, i l’àrea de les Tec-

dides per l’EPO (European Patent Office), 2. Les

nologies industrials, amb un 26%.

patents abandonades han sigut 25, amb la qual
cosa la cartera de patents que manté la Universi-

Les dades més rellevants sobre la protecció i ex-

tat Politècnica de València actualment, a data 31 de

plotació dels resultats de recerca de la Universitat

desembre, és de 352.

Politècnica de València han sigut:
Pel que fa a l’explotació de resultats de R+D durant
S’han sol·licitat 25 patents i 17 PCT (Patent Coope-

el any 2016 les llicències de patents han sigut 4 i

ration Treaty). Les patents concedides per l’OEPM

les de programari 11.

2016

Llicències de tecnologies subscrites (Nombre d’accions)
Llicències de patents

4

Llicències de software

11
0

Llicències de Know-how

15

TOTAL
El volum econòmic generat per les llicències de

Les Spin-off creades han sigut 2 i reconegudes

patents, llicències de software i les llicències de

unes altres dues i s’ha subscrit participació social

Know-how han sigut un total de 433.000 euros.

en 2 més, que en total Spin-off participades per
la Universitat Politècnica de València a data 31 de
desembre de 2016 és de 15.

Spin Off

2016

Spin-off creades en l’any

2

Nombre de spin-off reconegudes per la UPV en l’any

2

Nombre de spin-off en què s’ha subscrit participació social

2

Nombre de spin-off participades per la UPV a 31.12.16
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6.1. CRITERIS PER A LA DETERMINACIÓ DEL PRESSUPOST DE LA 
UNIVERSITAT POLITÈCNICA DE VALÈNCIA EN L’EXERCICI 2016:
INGRESSOS, COMPTE FINANCER I DESPESES
6.1.1.
Els crèdits de l’estat d’ingressos del pressupost de

· Finançament d’Inversions en Infraestructures: No

la Universitat Politècnica de València per a l’exer-

es preveu cap ingrés per a finançament d’infra-

cici 2016 s’han pressupostat atenent els criteris

estructures.

següents:

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

· Taxes i preus públics per serveis d›educació supe-

i desenvolupament de les activitats emparades

rior en cicles i graus: s’estimen en funció de la de-

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

manda esperada per titulacions oficials oferides

la liquidació de drets corresponent a l’exercici

(grau, postgrau i doctorat) i dels preus públics de

2014, i la recaptació fins al 31 d’octubre de 2015,

les taxes acadèmiques aprovats pel Consell per

i la seua distribució per tipologies d’activitat i

al curs 2015-2016.

contractació.

· Subvenció Bàsica: de conformitat amb l’assenyalat en els “antecedents”

· Resta d’Ingressos: S’estimen actualitzant-se amb
la informació de la previsió d’ingrés liquidats de

· l’Annex II del projecte de Llei de pressupostos de

l’exercici 2014 i la recaptació fins al 31 d’octubre

la Generalitat Valenciana per a 2016, es quantifi-

de 2015, així com –si és el cas- la previsió anualit-

ca la subvenció anual disponible per a l’exercici

zada de les variacions d’activitat, que donen lloc

2016 en 201.984.430,00 €.

a la seua percepció.

6.1.2.
La Universitat Politècnica de València ha mantin-

L’estabilitat dels ingressos corrents agregats pre-

gut durant els últims exercicis un objectiu de sa-

vistos per a 2016 s’haurà de veure acompanyada

nejament del compte financer del seu pressupost

en el pròxim exercici amb una evolució també es-

basat en el manteniment d’un marge brut estruc-

table de les despeses corrents de la mateixa in-

tural (ingressos corrents consolidats - despeses

tensitat, la qual cosa ha de mantenir el valor del

corrents consolidades associats a costos fixos) de

marge d’estalvi brut de la institució a l’entorn dels

signe positiu.

valors previstos per a 2015

6.1.3.
Els crèdits de l’estat de despeses del pressupost

· La valoració anual completa de la totalitat de

de la Universitat Politècnica de València per a

les places de la relació de llocs de treball de

l’exercici 2016, es pressupostaran atenent els cri-

PDI i PAS aprovades amb anterioritat al 31 de

teris següents:

desembre de 2015, que s’actualitza considerant la resultant dels processos de transforma-

Despeses de personal:

ció de places LRU en places LOU i LOMLOU

Les previsions de les despeses de personal pre-

desenvolupats i conclosos, i la variació de pla-

veuen:

ces de professorat temporal que requerisca
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l’adequada cobertura de les necessitats do-

donen lloc a la determinació dels pressupostos

cents del curs 2015-2016. La valoració de totes

de centres i departaments i estructures d’I+D+i.

les places catalogades en dos grups de titula-

· Els crèdits de funcionament per a atendre les

ció es realitza pel cost del grup superior.

despeses generals, com ara subministraments,

· L’actualització retributiva prevista, amb caràcter

neteja, seguretat i vigilància, i manteniment es

normatiu, per a l›exercici 2016 (1%), i les

modulen atenent l’evolució dels preus de mer-

variacions retributives derivades dels acords

cat i la variació dels consums.

retributius subscrits d›obligat compliment i
aquells que es puguen produir el 2016 i siguen

Despeses financeres i amortitzacions: S’actua-

autoritzats per la Comunitat Autònoma Valenci-

litzen d’acord amb les previsions de despeses fi-

ana, el venciment temporal i l’acreditació favo-

nanceres i amortitzacions previstes per a l’exercici

rable dels complements retributius associats a

2016, derivades de les operacions d’endeutament

l’antiguitat, els mèrits docents i la productivitat

autoritzades en vigor o les previstes per al pròxim

investigadora.

exercici.

· La previsió de contractes temporals de
substitució en els termes previstos en la

Despeses associades als programes de suport a

normativa vigent.

la millora docent i d’I+D+i: No registren variació

· Les despeses socials derivades dels càlculs

respecte als dotats el 2016, excepció feta dels crè-

efectuats en els apartats anteriors i la dotació

dits vinculats a finançament finalista que s’ajusten

corresponent a l›anualitat 2016 del programa

a l’import d’aquesta, els derivats d’amortització

d›incentiu a la jubilació extingit el 2011.

d’operacions de préstec reintegrable per a infraes-

· L’abonament de la recuperació de la paga ex-

tructura científica, que es calculen per l’import de

traordinària corresponent a desembre de 2012

les amortitzacions el 2016, i els destinats al Progra-

pendent de recuperació a 31 de desembre de

ma de renovació d’equipament docent que tenen

2015.

novament una dotació positiva del mateix import

L’aplicació del primer tram de la carrera professio-

que el de 2015.

nal del PAS, anàlogament a l’aplicada en la Generalitat València al personal d’administració general

Despeses associades al desenvolupament dels

el 2015.

projectes del Pla Estratègic 2015-20120: La seua
inclusió en el pressupost de la UPV per a 2016,

Despeses de funcionament ordinari i inversions

s’ajusta a la priorització temporal dels projectes

menors:

del pla esmentat.

· Els crèdits de funcionament ordinari i inversions
menors de les oficines gestores centralitzades i

Despeses destinades a l’execució de la programa-

serveis universitaris no registraran -amb caràc-

ció de la Inversió en infraestructures i en eficiència

ter general- variació respecte als del pressu-

energètica i medi ambient: La seua dotació es de-

post de 2015 i amb l’excepció d’aquells crèdits

termina mitjançant l’agregació de l’import de tres

vinculats a finançament finalista que s’ajustaran

conceptes:

a l’import d’aquesta.

· Previsió per al pagament de les certificacions

· Els crèdits de funcionament ordinari i inversions

d›obres que es troben licitades i en execució.

menors dels centres, departaments i instituts,

· Previsió per al pagament de les certificacions

no registren variació en el valor dels paràme-

derivades de les necessitats d›inversions en

tres que valoren les variables d’activitat. Això

urbanització

s›entén sense perjudici de l’actualització de les

ampliació i millora (RAM), i específicament les

variables objectives d’activitat i resultats que

necessàries per al compliment de la normativa

i

condicionament,

reposició,
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mediambiental de substitució del gas R22 en

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

les instal·lacions de climatització.

trapartida en despeses de la previsió d’ingressos
per a l’exercici 2016, sobre el volum d’activitat

Despesa en desenvolupament de les activitats

desenvolupat i la seua distribució per tipologies

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

d’activitat.

6.1.4.
Les Normes de Funcionament del Pressupost 2016
es redacten sobre la base de les aprovades per a
l’exercici 2015, que incorporen -almenys- els aspectes següents:
· L’adequació, si és el cas, a tots aquells aspectes que es deriven de la normativa legal d’apli-

· L’actualització -si és el cas- de les tarifes per l’ús
d’instal·lacions i serveis públics universitaris.
· L’articulació dels mecanismes de tresoreria
necessaris per a solucionar els desfasaments
en la liquidació de les subvencions corrents i
de capital de la Generalitat Valenciana.

cació a l’exercici 2016, en matèria d’estabilitat
pressupostària i sostenibilitat financera.

6.1.5.
La informació constitutiva del Projecte de Pressupostos de la Universitat Politècnica de València per
a 2016, està integrada per:
· Les normes de funcionament del pressupost
2016.

· La classificació econòmica, orgànica i funcional
d’aplicació.
· La relació de llocs de treball de PDI i PAS.
· Els estats d’ingressos i sespeses per a l’exercici
2016, atenent les diferents classificacions funcionals, econòmiques i orgàniques d’aplicació.

6.2. Pressupost d’ingressos de l’exercici 2016

6.2.1.
Com es mostra en el quadre final d’aquest epí-

· L’increment dels ingressos de l’Àrea Editorial,

graf, que reflecteix la variació de l’estat d’ingres-

per la qual es preveu un increment dels ingres-

sos del pressupost de la Universitat Politècnica

sos de 100.000 euros pel que fa a l’exercici an-

de València 2016 respecte al de l’actual exercici

terior.

2015, els ingressos pressupostaris s’incrementen

· L’alça dels preus públics de les titulacions ofici-

agregadament en -9.328.352,97 euros, amb una

als en el període 2012-2014, l’efecte de la subs-

variació del 3,1%. Els elements explicatius més

titució dels ensenyaments estructurats en cicles

significatius d’aquesta variació són els següents:

per les de grau i la caiguda de les expectatives
d’ocupació en les titulacions lligades al sector
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de la construcció, han provocat una disminució

no aporta marge de finançament addicional a

dels crèdits matriculats substantiva que està pre-

l’activitat universitària.

vista en -3,9% el 2016 respecte a l’any anterior,

· D’igual manera que en l’exercici 2015, està pre-

d’això es deriva una estimació de disminució de

vist que la Generalitat Valenciana finance el pa-

la recaptació per matrícules i taxes de secretaria

gament de la quantitat encara pendent de recu-

per un import de -1.346.792,90 euros.

perar de la paga extraordinària de 2012 que van

· El Centre de Formació Permanent estima que

deixar de percebre els empleats públics. L’im-

els ingressos captats per cursos de formació

port previst d’aquest ingrés és de 3.981.450,00

no oficial en totes les seues tipologies s’estima

euros, la qual cosa suposa una variació respecte

que registrarà el 2016 un creixement agregat

a l’exercici 2015 d’1.855.690,00 euros atès que

d’1.118.037 euros, respecte a la previsió inicial

en aquest se’n preveia inicialment recuperar una

per a l’exercici 2015. D’aquest increment la ma-

quarta part, però igual que el de l’increment

jor part es registra en els ingressos per matrícula

normatiu de les retribucions no suposa variació

de cursos que aportaran 916.015 euros, la resta

del marge de finançament disponible de la uni-

es deu a una major contractació de cursos de
formació a mida per empreses i institucions.

versitat.
· La compensació per les despeses financeres in-

· La variació dels ingressos agregats de diferents

corregudes per a l’exercici 2016 d’operacions

serveis universitaris: Àrea de Publicacions, Es-

d’endeutament concertades amb l’autorització

ports, Escola d´Estiu, Escola Infantil i Alumni

de la Generalitat Valenciana, per a finançar pro-

s’estima que registraran en conjunt una variació

grames d’infraestructures en el passat, ascendi-

el 2016 respecte als pressupostats inicialment

rà a 3.570.011,90 euros, i no hi ha per al pròxim

en el pressupost de 2015 de -56.542,46 euros.

exercici quotes d’amortització programades per

· Els ingressos finalistes per a fomentar l’intercan-

a aquestes operacions.

vi acadèmic d’alumnes en programes internacio-

· La variació agregada dels ingressos benvolguts

nals procedent del Ministeri d’Educació, Cultura

per rendes d’immobles i concessions estima un

i Esport i de l’organisme autònom responsable

increment de 442.278,34 euros.

d’aquests programes es redueixen -289.936,00

· Finalment, el Centre de Suport a la Innovació,

euros, que determina l’import previst per al

la Investigació i la Transferència Tecnològica

2016 en 1.250.064 euros.

ha estimat que en l’exercici 2016 es registra-

· El Pressupost de la Generalitat Valenciana per

ran uns ingressos totals per activitats d’I+D+i

a 2016 determina com a subvenció ordinària

de 50.880.000,00 euros, amb un increment de

de la Universitat Politècnica de València, una

4.013.373,52 euros respecte als previstos inici-

quantia de 201.984.430,00 euros, sense varia-

alment per al 2015. La previsió considera que

ció real respecte a l’aprovat en l’exercici 2015.

aquest increment de finançament es produirà

L’increment d’1.735.449,91 euros que registra

íntegrament amb origen en recursos de contrac-

la dotació respecte a l’aprovada en l’exercici

tes aportats per les empreses i les institucions,

2015, té com a objectiu compensar el cost de

mentre que el finançament amb origen en sub-

l’increment de l’1% de les retribucions dels em-

vencions es reduirà en -468.344,06 euros res-

pleats públics de la Universitat, per la qual cosa

pecte a l’exercici anterior.
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6.3. Pressupost de despeses de l’exercici 2015 per capítol
econòmic i de les oficines gestores centralitzades
6.3.1.
Els crèdits inicials de l’estat de despeses del Pres-

variació del 3,11%. Aquesta variació agrega el re-

supost de la UPV per a l’exercici 2016, presenten

sultat intergrau de les modificacions de la totalitat

un increment de 9.328.352,95 euros, amb una

de capítols de despesa.

6.3.2.
En el capítol de les despeses de personal que s’in-

la Comunitat Autònoma Valenciana, el venciment

crementen en 3.323.689,04 euros, amb una vari-

temporal i l’acreditació favorable dels comple-

ació de l’1,9%, els elements explicatius d’aquesta

ments retributius associats a l’antiguitat, els mè-

són els següents:
a) La reducció de la despesa derivada de les normes d’estabilitat pressupostària que:
· Limiten la reposició de les places vacants
que es produeixen per qualsevol causa: ju-

rits docents i la productivitat investigadora.
c) La valoració de les dotacions de crèdit necessàries per a atendre el cost de les transformacions
de places de professorat derivades de l’aplicació de la LOU.

bilacions, trasllat, exempcions o causes so-

d) Les despeses socials derivades dels càlculs

brevingudes al 1000% del personal docent

efectuats en els apartats anteriors i la dotació

i investigador i al personal d’administració

corresponent a l’anualitat 2016 del programa

i serveis.

d’incentiu a la jubilació extingit el 2011.

· Restringeixen la contractació temporal als

i) L’abonament de la part no recuperada pels em-

supòsits extraordinaris d’impossibilitat de

pleats públics de la paga extraordinària corres-

prestació de serveis públics fonamentals.

ponent a desembre de 2012 (1.855.690 euros,

b) L’actualització retributiva prevista, amb caràcter

de variació respecte a 2015).

normatiu, per a l’exercici 2016 (1%, amb un im-

f) L’abonament del primer tram de la carrera pro-

pacte benvolgut d’1.735.449,91 euros), i les vari-

fessional del personal d’administració i serveis

acions retributives derivades dels acords retribu-

(PAS), en termes homologables amb l’aplicada

tius subscrits d’obligat compliment i aquells que

al personal d’administració general de la Gene-

es puguen produir el 2016 i siguen autoritzats per

ralitat Valenciana el 2015.

6.3.3.
L’explicació detallada de les variacions de dota-

desenvolupament de les accions necessàries

ció en el pressupost de despeses és la següent:

per a millorar les nostres aliances estratègiques
per l’Àrea d’Acció Internacional.

Govern Universitari:
· Ampliació de la dotació de funcionament

Programes d’Informació i comunicació:

d’Alumni en 2.333,76 euros, en proporció als

· Dotació de 201.200 euros per a desenvolu-

majors ingressos previstos i dotació de 6.000,00

par accions que permeten ampliar la captació

euros de despeses de funcionament per al

d’estudiants de la Universitat, ressentida en els

MEMÒRIA DEL CURS ACADÈMIC 2016-2017

47

últims exercicis per la pujada de taxes, la disminució d’expectatives d’ocupabilitat de l’àrea de
la construcció i la baixa atracció d’alumnes en els
estudis tecnològics.

· Ampliació del programa IDEES en 45.000,00
euros.
· Ampliació de 300.000,00 euros del Programa
d’Equipament Docent per a l’exercici 2016,
i aconseguir-ne la dotació per un import total

Programes Culturals i Esport:
· Dotació de 90.000, per a iniciar un projecte plurianual de restauració del Campus Escultòric de la

d’1.300.00,00 euros.
· Dotació d’ajudes per al Programa Pràctiques Laborals Internacionals amb 70.000,00 euros.

UPV, davant l’assenyalada deterioració en el man-

· Aportació al programa YUZZ (B Santander) per

teniment d’un elevat nombre de peces d’aquest.

a l’estímul d’emprenedors de 10.000,00 euros.

Programes d’Acció Social i Cooperació:

Programes de Suport a la Millora I+D+i:

· Ampliació de 55.000,00 euros per a la dotació

· Ampliació de la dotació per al funcionament de

d’accions socials.
· Disminució de les dotacions de l’Escola d’Estiu,
-30.444,42 euros i Escola Infantil, -42.615,25
euros, derivades de la menor demanda de matrícula en aquestes per a l’exercici 2016.

la Fundació CPI, finançada pel Banc de Santander, per un import de 25.000,00 euros.
· Aportació a l’Associació 12CV (UPV, UVEG i
CSIC) de 75.000,00 euros.
· Desenvolupament d’un programa de captació de
predoctorals d’excel·lència amb una dotació de

Programes de Suport a la Millora Docent:

350.000,00 euros i un altre de postdoctorals d’ex-

· Ampliació en 15.000,00 euros del Programa Ge-

cel·lència amb una dotació de 150.000,00 euros.

neració Espontània, destinat a finançar despeses

· Dotació d’un Programa de Teaching-Assintant

d’alumnes participants en competicions interna-

derivat de l’aplicació de la nova Normativa d’Or-

cionals fins a un import de 135.000,00 euros.

ganització Acadèmica amb 100.000,00 euros

· Ampliació de 370.136,85 euros del Programa

· dotació de 154.000,00 euros per al programa

de Beques d’Ajudes a l’Estudi en concepte de

d’ampliació i millora de l’activitat de doctorat.

família nombrosa, matrícules d’honor, discapa-

Serveis de suport directe a l’activitat acadèmica.

citats i víctimes del terrorisme que fins a l’exer-

· Ampliació de les despeses de funcionament de

cici 2012 eren finançats per la Generalitat Va-

l’àrea Editorial, derivat dels majors ingressos

lenciana i que des d’aquell exercici va minvant

previstos per venda de publicacions 100.000,00

els ingressos líquids de la UPV, per import de
-1.636.626,14 euros.

euros.
· Ampliació de les despeses de funcionament de

· Reducció de la subvenció de l’Administració

la Biblioteca per al sosteniment de l’accés a ba-

general de l’Estat per al finançament de pro-

ses de dades científiques, per un import total

grames d’intercanvi acadèmic dels estudiants,

de 256.023,30 euros.

per import de -289.936,00 euros, que queda

· Dotació de 35.000,00 euros noves accions per

l’import global de la subvenció per a aquesta

a l’ampliació de l’activitat innovadora i de trans-

finalitat en 1.250.064,00 euros per a 2016.

ferència de la UPV.

· Dotació de 60.000,00 euros per al desenvolupa-

· Ampliació de 15.000,00 euros de despeses en

ment d’accions de millora de la qualitat en grau

equipament informàtic per a renovació d’aules

i màster, i de 20.000,00 euros per a la millora de

del CFP per import total de 35.000,00 euros.

competències transversals.

· Dotació de 68.970,00 euros en el CFP per a

· Dotació de 60.000,00 euros al Centre de Llen-

impulsar un model d’oferta de formació perma-

gües per al desenvolupament del Programa de

nent ajustat a les necessitats de formació de-

Suport a la Docència en Anglès.

mandada.
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· Dotació d’11.000 euros de despeses funcionament del Vicerectorat d’Assumptes Econòmics i

· Dotació 3.000 euros per a impulsar un programa de mecenatge.

Planificació per a desenvolupar acció d’innovació oberta i planificació a llarg termini.

6.3.4.
En l’àmbit organitzatiu de serveis generals regis-

qual d’excessos sobre franquícies i sobrevinguts

tra un increment de les dotacions de despesa de

de contractes eren atesos per l’Oficina gestora

391.279,83 euros. L’explicació detallada de les

d’Infraestructures.

variacions de dotació en el pressupost de despeses és la següent:

Secretaria General i Servei Jurídic:
· Reducció de la dotació per a adquirir i persona-

Àrea de Sistemes d’Informació i Comunicacions:

litzar una aplicació de votació electrònica per a

· Dotació de 154.710 euros en l’Àrea de Sistemes

gestionar els processos de participació electoral

d’Informació i Comunicacions per a la millora de

en la universitat, per un import de 40.000 euros,

la difusió de resultats docents i de recerca.

ja desenvolupada el 2015.

· Reducció de 182.590,40 euros del Projecte
Computació Científica desenvolupat el 2015, i

Serveis Generals:

ampliació de 26.959,64 d’adquisició de serveis

· Increment de la dotació prevista per a l’atenció

de Servipolis.

dels diferents epígrafs de despeses de funcionament ordinari general de la universitat, derivats

Manteniment:

de la previsió de despesa que es dedueix de

· Ampliació de la dotació de despeses de fun-

l’execució real de la despesa fins al mes d’octu-

cionament en 394.692,24 per a atendre els di-

bre de 2015, per un import total de 37,508,35

ferents contractes en vigor, i les despeses del

euros.

6.3.5.
A les despeses en Infraestructures se’ls assigna

700.000 euros, respecte als de 2015. D’aquests,

una dotació de l’exercici anterior amb un crèdit ini-

com ja s’ha assenyalat, 394.692,24 han sigut do-

cial d’11.350.000,00 d’euros, amb una reducció de

tats en l’Oficina Gestora de Manteniment.

6.3.6.
Les despeses de naturalesa financera es redueixen

d’interessos d’operacions tresoreria i altres despe-

en el seu conjunt un -10,9% com a resultat de les

ses financeres dotades en 500.000 d’euros.

variacions negatives dels interessos d’operacions
lligades al Pla Inversions GV que queden circums-

No hi ha despeses d’anualitats d’amortització pre-

crits a les operacions vives de l’emissió d’obliga-

vistos en l’anualitat 2016 d’operacions autoritzades

cions i bons, i que aconsegueixen un import de

per la Generalitat Valenciana per al finançament

3.570.011,90 euros i la previsió per a cobertura

d’infraestructures. L’amortització de les bestretes
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reintegrables i préstecs rebuts per la UPV per a fi-

lució de l’anualitat 2016 del préstec per a finançar

nançar infraestructura científica i els Campus d’Ex-

el trasllat de l’antiga Escola Tècnica Superior de

cel·lència Internacional ascendeixen a un import

Medi Rural i Enologia per import d’1.000.000,00

de 2.069.727,01 euros i la dotació per a la devo-

d’euros.

6.3.7.
La dotació dels crèdits inicials del pressupost de

per a despeses d’activitats d’I+D+i i les activitats

despeses per a activitats de formació contínua re-

a realitzar a l’empara de l’article 83 de la LOU que

gistra una previsió de majors despeses per import

incrementa en 4.013.373,52 euros el seu import a

de 2.620.000 euros, derivades dels majors ingres-

la previsió d’ingressos per aquests conceptes, con-

sos previstos per aquesta activitat, i una dotació

signada en l’exercici 2015.
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7
Infraestructures

52

El Servei d’Infraestructures, com a servei encar-

de la Universitat Politècnica de València, ha gesti-

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

onat durant l’any 2016 un elevat nombre d’obres

ons, proporcionar assessorament i informació tèc-

i serveis dels quals en destaquen per la importàn-

nica, amb l’objectiu d’optimar les infraestructures

cia tant quantitativa com qualitativa les següents:

Denominació de l’obra

Pressupost d’execució

Reforma de la instal·lació de climatització de l’edifici 7d a la Universitat Politècnica de València

543.626,14 €

Reforma i adequació d’espais per a l’oficina de relacions internacionals, servei de reprografia i altres a l’etsav, edifici 2f i 2d

347.369,80 €

Reforma i condicionament de la nau pesant, edifici 4f de l’Etseccp

476.954,57 €

Instal·lacions de la reforma i condicionament de la nau pesant, edifici 4f de
l’Etseccp

427.917,58 €

Instal·lacions de la reforma i adequació d’espais per a l’oficina de relacions
internacionals, servei de reprografia i altres a l’etsav, edifici 2f i 2d

238.053,43 €

Instal·lació i reparacions urgents de cablatge de comunicacions i elèctric,
mitjançant preus unitaris d’unitats d’obra als campus de la universitat politècnica de valència

239.580,00 €

Manteniment i reposició d’infraestructures ram 2016, mitjançant preus unitaris d’unitats d’obra, per a intervencions urgents en urbanització edificacions
i instal·lacions, al Campus de Vera de la upv

241.903,20 €
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Durant el curs 2016-2017 s’han investit Doctors
Honoris Causa:

Roger Malina

Adela Cortina

Doctor Honoris Causa per la Universitat Politècni-

Doctora Honoris Causa per la Universitat Politèc-

ca de València.

nica de València.

Investit el 8 de setembre de 2016.

Investida el 20 de desembre de 2016.

Científic espacial, astrònom i investigador en ci-

Dedicada a la investigació, s’ha centrat en dife-

ències artístiques, especialitzat en l’astronomia

rents dimensions de l’ètica, aplicades com ara la

ultraviolada extrema, instrumentació espacial i

del consum o l’empresarial, en què és un referent,

òptica.

també destaca la seua teoria dels drets humans,
basada en l’ètica discursiva; és a dir, en la capacitat comunicativa.

El Consell Social, dins de la XVI edició dels seus

Premi Càtedra Cultura Directiva i Empresarial

premis, ha atorgat 13 premis als millors estudiants,

Categoria “Millor Projecte”

6 premis a l’excel·lència docent, així com el premi al

Projecte: BEMORE3D

millor Màster oficial (Enginyeria Avançada de Producció, Logística i Cadena de Subministrament), el

Categoria “Millor Directiu”

premi a la Innovació en la Gestió que ha recaigut

Directiu: María Palomino

en el Servei d’Alumnat i en el Servei d’Avaluació,
Planificació i Qualitat, el premi a la recerca que es

Premi Cooperació Universitat-Societat

va atorgar a l’Institut Universitari de Tecnologia

Categoria I+D:

Nanofotònica, el premi al millor programa de Doc-

ARQUEBISBAT DE VALÈNCIA I FUNDACIÓ HOR-

torat, Sistemes propulsius de mitjans de transport,

TENSIA HERRERO, per la Restauració de l’esglé-

el premi Responsabilitat Social que es va atorgar al

sia de Sant Nicolás.

grup de recerca universitari format pels professors:
José Ramón Díaz, Luisa Tolosa, Carlos Hernández

Categoria Pràctiques en Empresa i Ocupació:

i Montserrat Briceño dins de la categoria de Res-

AIRBUS GROUP

ponsabilitat Social Universitària i al Col·legi Major
“Sant Joan de Ribera en la categoria de Responsa-

Categoria a la millora del Coneixement a la UPV:

bilitat Social Corporativa.

CÀTEDRA TERRA CIUTADANA
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La Universitat Politècnica de València entén que

Entre els acords adoptats destaca l’aprovació del

la informació pública pertany als ciutadans i, per

Pla d’Ordenació docent, la relació de llocs de tre-

tant, ha de posar-la al seu abast de forma senzi-

ball del PDI, aprovació dels pressupostos de la

lla. El portal de transparència és una oportunitat

UPV, així com les propostes de concessió de la

d’acostar la informació a la societat valenciana.

Medalla XXV anys de la Universitat Politècnica de
València.

En aquest portal es troba la informació econòmica, pressupostària i estadística, la normativa

En el Consell de Govern d’altra banda

vigent i la informació institucional, organitzativa

destaquen l’aprovació del nomenament com a

i de planificació.

professor emèrit del Sr. José Vicente Maroto Bor-

també

rego, la concessió al Sr. Carlos Lledó Orriach del
Informació Econòmica, Pressupostària i Estadística

premi Alumni destacat de la Universitat Politècni-

Contractació

ca de València i la Concessió de la distinció com a

Subvencions

Esportista d’Honor a Laura Gómez Rapiñon.

Pressupostos i execució
Comptes i béns

En la sessió del mes de desembre es va acordar

Planes de finançament

la convocatòria d’eleccions a representants dels

Enquestes i estudis d’opinió

directors de centre, departament i institut univer-

Comptes oberts

sitari d’investigació en el Consell de Govern.

Informe rendició de comptes
Normativa vigent
Informació Institucional, Organitzativa i de Planificació
Estructura organitzativa
Personal
Cartera de serveis
Planes i programes anuals
Consell Social
Les activitats dutes a terme en el marc del Consell
Social es concreten en les següents actuacions:
· Càtedra Cultura Directiva i Empresarial
· Unitat d’Orientació Empresarial en Innovació
(UNOi)
· Assistència a Jornades
· Reunions i Activitats de la Conferència de
Consells Socials de les Universitats Espanyoles
El Consell de Govern ha celebrat vuit sessions durant el

passat curs, el Consell Social sis i una el

Claustre.
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El Consell Social és l’òrgan encarregat de la super-

a fomentar la creació i transferència de coneixe-

visió de les activitats econòmiques de la Univer-

ment. Sobre aquest tema, impulsa iniciatives com

sitat Politècnica de València i del rendiment dels

ara la Càtedra de Cultura Directiva i Empresarial,

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

la Unitat d’Orientació Empresarial en Innovació

entre la comunitat universitària i la societat per

(UNOi) i els Premis del Consell Social.

10.1. Acords plenaris
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10.2. Acords de la Comissió d’Assumptes Econòmics
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CONSELL SOCIAL

10.3. Acords de la Comissió d’Assumptes Acadèmics
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10.4. Acords de la Comissió de Relacions amb la Societat
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CONSELL SOCIAL

11
Defensor
universitari
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Enguany, l’Oficina del Defensor Universitari ha re-

El total de casos atesos per l’oficina el curs passat

alitzat les següents accions en els temes que s’as-

ha sigut de 153, dels quals el 86,27% (132) van

senyalen a continuació ;

correspondre a queixes i mediacions pels alumnes
de la Universitat. El 13,72% (21) restant el van ser
del professorat i personal d’administració i serveis
de la UPV.

11.1. Alumnes

Nre. d’accions

Acció
Normes de permanència

12

Beques en general, convalidacions matrícules i trasllats

20

Temes sobre exàmens

14

Avaluacions curriculars

8
75

Casos diversos

3

Bilingüisme

11.2. Temes relacionats amb PAS i PDI
Els 21 casos atesos relacionats amb personal do-

aquest tema. Aquest Defensor considera que és

cent i investigador (PDI) i personal d’administració

molt important que es torne a elaborar un nou pla

i serveis (PAS) han sigut molt variats.

de carrera per als professors novells en la nostra

- Destacar temes relacionats amb els professors

universitat. Els condicionants que hi havia en rela-

acreditats a figures superiors com a Titulars

ció amb la crisi sembla que estan desapareixent.

d’Universitat, que no estaven en les llistes de cre-

És important doncs poder-lo desenvolupar.

ació de places, així com la creació de places de

- Destacar també els 3 casos presentats per pro-

Contractat Doctor.

blemes en la confecció del POD en els departa-

D’això s’ha donat trasllat de l’assumpte al vice-

ments.

rectorat competent amb l’objecte que s’intente

- Hi ha hagut queixes que s’han presentat en l’ofi-

resoldre el tema de la millor forma possible i legal.

cina del defensor referides a l’aplicació de la

Cal, doncs, fer una recomanació relacionada amb

Normativa d’Organització Acadèmica.
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DEFENSOR UNIVERSITARI

12
Serveis
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La Universitat Politècnica de València disposa en

cerca de la comunitat UPV; i a més, ofereix activitats

aquests moments dls serveis següents:

de formació sobre el maneig dels seus recursos.

· Acció Internacional (Àrea)

· Qualitat i Acreditació

· Acció Internacional (Oficina)

· Casa de l’Alumne

L’Oficina d’Acció Internacional (OAI), integrada dins
de l’estructura orgànica del Gabinet del Rector de

· Càtedres d’empresa

la Universitat Politècnica de València (UPV), té com a
finalitat principal coordinar, fomentar i donar suport

· CEDAT - Serv. Atenc. Estud. Discapacit.

a la participació internacional de la Universitat en

Ofereix informació i assessorament als membres

programes de postgrau i col·laboració acadèmica

de la comunitat universitària amb discapacitat,

realitzats per conveni amb universitats estrangeres.

així com acompanyament i suport a l’aula. Presta
ajudes tècniques per a l’estudi a aquells alumnes

· Activitats Culturals

que, per les seues necessitats educatives especials,

Elaboració i planificació d’un complet programa d’ac-

així ho requereixen. Promou i gestiona accions de

tivitats culturals, específicament dissenyat atenent les

formació i ocupació per a aquest col·lectiu dins i

múltiples necessitats de la comunitat universitària

fora dels campus de la Universitat Politècnica de
València, i presta diferents serveis des del seu Cen-

· Agromuseu de Vera

tre Especial d’Ocupació.
Així mateix, es realitzen projectes d’eliminació de

· Alumnat

barreres arquitectòniques i urbanístiques, plans in-

El Servei d’Alumnat és un servei administratiu de

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

caràcter central de la UPV, la funció del qual està

cessibilitat, revisió de projectes i assessorament i

adreçat fonamentalment cap als alumnes, tant pel

disseny de models ideals.

que fa als preuniversitaris com als de primer, segon
i de tercer cicle (Doctorat).

· Centre Educatiu Infantil
El Centre Educatiu Infantil Vera és l’encarregat

· Alumnat, Rendiment i Avaluació Curricular

d’atendre i educar els infants dels membres de la

Estudia el rendiment acadèmic de les diferents

comunitat universitària de la Universitat Politècnica

assignatures que s’imparteixen en cadascun dels

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

centres de la UPV. Elabora propostes d’avaluació

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

curricular de l’alumnat a través de la Subcomissió

ble, amb un enfocament globalitzat de l’educació

de Rendiment Acadèmic i Avaluació Curricular.

infantil.
I tot això amb la finalitat de:

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

- Conciliar la vida laboral i familiar dels membres de
la comunitat universitària.
- Garantir una escola de qualitat educativa amb un
marcat caràcter pluricultural.
- Oferir una educació individualitzada dins d’un cli-

· Anàlisi per a l’Eficiència dels Recursos

ma de seguretat afectiva i de respecte, i afavorir
el desenvolupament social, emocional i intel·lec-

· Biblioteca i Documentació Científica
Proveeix i gestiona la documentació i informació
bibliogràfica de suport a l’estudi, la docència i la re-
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tual dels infants.
- Afavorir la relació família-escola, i obrir canals de
comunicació i acció conjunta i coordinada.

· Ciències de l’Educació

· Correus

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

L’Oficina Postal tramita totes les necessitats relaci-

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

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

sessorament al professorat en l’àmbit de la pedago-

del personal de la UPV o de centres, departaments,

gia universitària, a més de propiciar la divulgació i

serveis... També lliura el correu als seus destinataris

ocupació de nous recursos i tecnologies educatives, i

dins del campus universitari, tant a la seua adreça

contribuir al procés d’innovació i avaluació de la qua-

postal com al seu apartat oficial. A més, assessora

litat de l’ensenyament, així com desenvolupar acti-

en qüestions de tarifes, tipus d’enviaments, temps

vitats formatives i facilitar suport psicopedagògic a

de trànsit, etc.

l’estudiant a fi d’atendre’n les necessitats d’orientació
i assessorament acadèmic, personal i professional.

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

· Ciutat Politècnica de la Innovació

sitat Politècnica de València aprovats pel Decret

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

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

científic de la Universitat Politècnica de València,

Generalitat, el Defensor Universitari és una institu-

exerceix la labor de direcció executiva de la Funda-

ció que actua com a comissionat del Claustre Uni-

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

versitari per a la protecció dels drets i llibertats dels

vetlar per l’adequat compliment dels objectius defi-

membres de la comunitat universitària davant les

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

actuacions dels diferents òrgans i serveis universita-

i de l’adequada coordinació amb les unitats de la

ris que ha de prendre en consideració els principis

UPV que presten serveis als usuaris del parc científic.

de llibertat, igualtat, justícia, solidaritat, democràcia i respecte al medi ambient que inspiren l’actua-

· Comunicació

ció de la Universitat Politècnica de València.

L’Àrea de Comunicació s’encarrega de recopilar,
elaborar i difondre informació sobre la Universitat

· Delegació d’Alumnes

Politècnica de València a través de la pàgina web;
la UPV Radiotelevisió; els mitjans de comunicació

· Esports

locals, nacionals i internacionals; els mitjans socials;

El Servei d’Esports és l’encarregat de promocionar

els materials impresos; etc.

i facilitar la pràctica esportiva a tots els nivells, a
través de la gestió d’una oferta àmplia d’instal•la-

· Contractació

cions, activitats, escoles, formació, competicions i

Facilita informació en matèria de contractació ad-

serveis específics als esportistes d’alt nivell.

ministrativa d’acord amb l’establit en el Text Refós

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

de la Llei de Contractes del Sector Públic.

vés de l’esport i millorar el benestar integral de la
comunitat universitària.

· Control Intern
· Econòmica (Àrea)
· Cooperació al Desenvolupament (Àrea)
· Editorial UPV
· Cooperació al Desenvolupament (Centre)

L’Editorial de la Universitat Politècnica de València,

El Centre de Cooperació al Desenvolupament (CCD)

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

és l’àrea de la Universitat Politècnica de València

recerca desenvolupada pel personal docent de la

(UPV) encarregada de donar suport i incentivar la

Universitat i l’edició de bibliografia de suport a la

participació de la comunitat universitària en activitats

docència.

de cooperació universitària per al desenvolupament.
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· Escola d’Estiu

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

· Estudis i Ordenació de Títols

amb plena autonomia funcional, el control intern

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

de les despeses, els ingressos i les inversions de la

de Títols és treballar en el disseny dels nous títols i

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

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

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

ropea per a l’educació superior.

els principis d’eficàcia, eficiència i economia.

· Avaluació, Planificació i Qualitat

· Fons d’Art i Patrimoni UPV

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

Àrea adjunta al Vicerectorat d’Alumnat i Extensió

carregat de:

Universitària, encarregada d’administrar els mitjans

- Proporcionar assistència i assessorament a l’equip

i recursos per a la correcta gestió, foment, difusió

rectoral, i instàncies que aquest assenyale, sota el

i conservació de les col•lecciones integrants del

rigor d’una base de coneixement sustentada en la

Fons d’Art i Patrimoni de la UPV.

formació, l’estudi i la recerca.
- Proveir les eines necessàries i coordinar tots els
esforços que es realitzen en matèria de qualitat.

· Formació per a l’Administració i els Serveis Universitaris

- Prestar el suport tècnic i logístic a qualsevol de
les unitats pertanyents a aquesta Universitat en

· Formació Permanent

les activitats de millora de la qualitat de les seues

El Centre de Formació Permanent és l’encarregat

operacions i serveis.

de gestionar les activitats i projectes de formació

- Ser generador de coneixement, i promocionar la

no reglada promoguda per la Universitat:

formació i la utilització de mètodes i instruments
per a la millora de la qualitat.

· Fòrum UNESCO

- Divulgar resultats i informació de la realitat univer-

Organitzen activitats i projectes per a la protecció

sitària a la Universitat Politècnica de València i a la

del patrimoni cultural i natural, amb la participa-

societat en general.

ció de professors i estudiants, i desenvolupen el
lloc web <http://universidadypatrimonio.net>, on

· Finançament i Pressupostos

s’ofereix informació d’aquesta xarxa.

L’àrea econòmica i pressupostària està composta
pel Servei de Gestió Econòmica, el Servei de Treso-

· Gestió d’Alumnat

reria i Gestió Tributària i el Servei de Finançament i
Pressupost. És l’encarregada de:

· Gestió de la I+D+i

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

El Servei de Gestió de la I+D+i té per objecte do-

lar-ne per l’adequada execució, control i justifi-

nar suport i potenciar la coordinació i execució dels

cació;

processos de gestió econòmica administrativa de

- facilitar informació, documentació i eines per a la
gestió; i
- proporcionar informació per a la presa de deci-

l’activitat de recerca, innovació i transferència del
coneixement de la Universitat Politècnica de València.

sions pels òrgans de direcció i informació institucional a través del Sistema d’Informació Medi-

· Gestió Econòmica

terrània.

L’àrea econòmica i pressupostària està composta

I tot això amb la finalitat de facilitar els mitjans per

pel Servei de Gestió Econòmica, el Servei de Treso-

a gestionar amb economia, eficàcia i eficiència els

reria i Gestió Tributària i el Servei de Finançament

recursos econòmics de l’organització.

i Pressupost.
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· IDEES UPV

gües estrangeres per a facilitar la integració dels

La Unitat d’Emprenedoria IDEES UPV, integrada en

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

la Direcció Delegada d’Emprenedoria i Ocupació

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

és l’òrgan impulsor de les iniciatives empresarials

suport a la docència i traducció i revisió d’articles

que naixen de la UPV.

de recerca.

· Igualtat

· Llengües per a l’Assessorament Lingüístic

· Infraestructures

· Manteniment

El Servei d’Infraestructures és l’encarregat de:

El Servei de Manteniment depèn del Vicerectorat

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

d’Infraestructura i Manteniment i s’encarrega de rea-

cions

litzar les operacions necessàries per a l’adequat fun-

- Proporcionar assessorament i informació tècnica

cionament de les instal·lacions, edificis i infraestruc-

- Proporcionar el suport per al funcionament de la

tures de la Universitat Politècnica de València, així

telefonia fixa i dades i de la telefonia mòbil

com de l’enjardinament i neteja de la urbanització.

- Proporcionar suport per al correcte funcionament
dels aparcaments i sistemes de seguretat
- Prestar serveis audiovisuals.

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

· Inspecció de Serveis

- Desenvolupar tasques d’informació i sensibilització ambiental.

· Intercanvi Acadèmic

- Gestionar els aspectes ambientals directes i in-

L’Oficina de Programes Internacionals d’Intercanvi

directes generats per les activitats universitàries.

-OPII- coordina la participació de la UPV en progra-

- Implantar, certificar i mantenir el sistema de gestió

mes d’intercanvi a nivell mundial.

ambiental segons la norma ISO 14001 i el regla-

Gestiona programes de mobilitat patrocinats per

ment EMAS.

la UE així com programes propis finançats íntegrament per la UPV, adreçats tant a estudiants com a

· Microscòpia Electrònica

personal docent-investigador i d’administració.

El Servei de Microscòpia Electrònica és una instal·lació depenent del Vicerectorat d’Investigació

· Jurídica (Àrea)

que es dota d’instrumentació científica relacionada
amb el camp de la microscòpia.

· Jurídic (Servei)
El Servei d’Advocacia de la Universitat és l’encar-

· Normativa i Inspecció

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

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

fensa en judici de la Universitat.

- L’emissió d’informes i dictàmens jurídics sobre
qualsevol assumpte relacionat amb l’activitat prò-

· Llengües

pia de la Universitat que li siga encomanat.

El Centre de Llengües (CDL) i la seua Subdirecció

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

d’Assessorament Lingüístic proporcionen a tota la

tractes de dret privat que subscriga la Universitat

comunitat universitària diferents serveis en matèria

quan l’assumpte així ho requerisca o ho dispose la

de llengües estrangeres. El seu objectiu primordi-

Secretaria General.

al és crear una estructura academicoadministrativa

- La gestió, seguiment i control del Registre

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

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

mandes i necessitats en el coneixement de llen-

Registre d’Entitats Jurídiques de la UPV.
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- La realització davant l’Agència Espanyola de Pro-

- Gestionar la reserves i disponibilitat d’espais

tecció de Dades dels tràmits de legalització dels

- Coordinar els serveis complementaris de la Uni-

tractaments de dades de caràcter personal realit-

versitat relacionats amb el registre general, ofici-

zats a la UPV.

na de correus, trasllat de mobiliari i estris

- La gestió, seguiment i control dels expedients de
responsabilitat patrimonial de la UPV i dels expe-

· Programes d’Investigació i Innovació

dients de règim disciplinari dels membres de la

L’Àrea de Programes d’Investigació i Innovació

comunitat universitària

(PEII) és l’encarregada de gestionar el Programa
d’Ajudes a la Investigació que ofereix el Vicerec-

· Ordenació dels Campus

torat d’Innovació i Desenvolupament a tots els investigadors de la UPV: ajudes per a assistència a

· Planificació Acadèmica i Organització del Profes-

congressos, estades d’investigadors de prestigi a

sorat

la UPV, publicació d’articles, primers projectes de
recerca, etc. Així mateix, l’Àrea de PEII és l’encarre-

· Pràctiques i Ocupació

gada de mantenir actualitzada la base de dades de

El Servei Integrat d’Ocupació és l’encarregat de

resultats de recerca de tota la UPV, més coneguda

generar i gestionar les iniciatives de la UPV per a

per SENIA, i sobre la base de la qual es calcula l’ín-

donar suport a la millor inserció laboral dels seus

dex d’activitat investigadora (IAI).

titulats, en el menor temps possible des de la seua
graduació. Per al compliment de les seues finalitats

· Programes Internacionals d’Intercanvi

el Servei Integrat d’Ocupació gestiona pràctiques

L’Oficina de Programes Internacionals d’Intercanvi

en empresa, intermediació laboral, orientació pro-

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

fessional, formació per a l’ocupació i estudis d’in-

grames d’intercanvi a nivell mundial. Gestiona

serció laboral.

programes de mobilitat patrocinats per la UE així
com programes propis finançats íntegrament per

· Prevenció de Riscos Laborals (Servei)

la UPV, adreçats tant a estudiants com a personal

El Servei Integrat de Prevenció i Salut Laboral és la

docent-investigador i d’administració.

unitat de caràcter tècnic destinada a realitzar labors
d’assessorament i avaluació sobre aquells riscos

· Promoció i Suport a la Investigació, Innovació i

que són inherents a les activitats realitzades pels

Transferència

usuaris, i que poden suposar una disminució dels

El Servei de Promoció i Suport a la Investigació, In-

nivells de seguretat i salut o que puguen repercu-

novació i Transferència (I2T) és l’oficina de transfe-

tir-ne negativament sobre els membres de la comu-

rència de resultats de recerca (OTRI) de la UPV. La

nitat universitària que estigueren exposats.

seua missió és la promoció general de la I+D+i de
la UPV i la protecció i transferència dels resultats de

· Prevenció de Riscos Laborals i Salut (Àrea)

la seua recerca.

· Processos Electrònics i Transparència

· Promoció i Normalització Lingüística

El Servei de Gestió de la Informació Pública i As-

El Servei de Promoció i Normalització Lingüística

sumptes Generals és l’entitat responsable de:

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

- Tramitar les sol·licituds d’accés a la informació re-

del valencià, amb la finalitat de satisfer les deman-

lacionada amb el contingut que s’arreplega en la

des dels membres de la comunitat universitària i

Llei de transparència (Llei 19/2013 i Llei 2/2015)

d’aconseguir els reptes que planteja la planificació

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

· Protocol

· Tecnologies i Recursos de la Informació

Protocol de la Universitat Politècnica de València
s’encarrega d’organitzar i gestionar els principals

· Tresoreria i Gestió Tributària

esdeveniments relacionats amb el desenvolupa-

L’àrea econòmica i pressupostària està composta

ment de l’activitat universitària en els diversos cam-

pel Servei de Gestió Econòmica, el Servei de Treso-

pus de la Universitat.

reria i Gestió Tributària i el Servei de Finançament i

Projectes Institucionals i Experiència Universitària

Pressupost. És l’encarregada de:
- donar suport en l’elaboració del pressupost i vet-

· Rector (Oficina)

lar per l’adequada execució, control i justificació;
- facilitar informació, documentació i eines per a la

· Recursos Humans

gestió; i

El Servei de Recursos Humans és l’encarregat de

- proporcionar informació per a la presa de deci-

planificar i executar els processos de selecció i pro-

sions pels òrgans de direcció i informació insti-

visió de llocs de treball, i gestionar el nomenament

tucional a través del Sistema d’Informació Medi-

i contractació de tot el personal i dels becaris de re-

terrània.

cerca, el pagament de retribucions i assegurances

I tot això amb la finalitat de facilitar els mitjans per

socials, així com totes les incidències que afecten la

a gestionar amb economia, eficàcia i eficiència els

vida laboral d’aquest. També gestiona la formació

recursos econòmics de l’organització.

del personal d’administració i serveis i les ajudes
d’Acció Social del personal.

· Universitat Sènior
La Universitat Sènior està integrada en el Vice-

· Recursos Humans (Àrea)

rectorat de Responsabilitat Social i Cooperació,
s’encarrega de gestionar el programa per a ma-

· Registre General

jors de 55 anys que pretén acostar la Universitat
a les persones que mantenen l’entusiasme per se-

· Salut Juana Portaceli

guir aprenent. Compta amb la col·laboració de la

El Centre de Salut Laboral Juana Portaceli és la uni-

Generalitat Valenciana, a través de la Conselleria

tat mèdica del Servei Integrat de Prevenció i Salut

d’Educació, Investigació, Cultura i Esport.

Laboral que realitza les tasques pròpies establides
en la normativa de prevenció de riscos laborals,

· Vicegerència

així com assistència mèdica, assessorament mèdic

La Vicegerència depèn de Gerència, que es dedica a

i promoció de la salut a tota la comunitat universi-

la gestió dels serveis administratius i econòmics de la

tària.

UPV sota la supervisió del rector, que és qui proposa
i nomena al gerent d’acord amb el Consell Social.

· Seguretat
· Vicesecretaria General
· Servei de Calibratge
· VLC/CAMPUS
· Sistemes de la Informació i les Comunicacions

El VLC/CAMPUS, impulsat conjuntament per la

És l’òrgan de la Universitat Politècnica de València

Universitat Politècnica de València i la Universi-

encarregat d’aplicar les noves tecnologies de la in-

tat de València, juntament amb el Centre Superi-

formació i de les telecomunicacions per a posar a

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

l’abast de tota la comunitat universitària serveis de

projecte valencià que ha sigut reconegut com a

qualitat.

Campus d’Excel·lència Internacional pel Ministeri
d’Educació.
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