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1.1

DISCURS DEL
SR. RECTOR MAGNÍFIC

Voldria començar saludant la ciutat d’Alcoi, repre-

A aquesta alta distinció que avui li atorga la nostra

sentada ací pel seu alcalde, totes les autoritats i

universitat, s’hi afegeix el detall d’oportunitat en

tots els que ens acompanyeu en aquest solem-

produir-se l’Any Internacional de la Llum i de les

ne acte universitari d’obertura del curs acadèmic

tecnologies basades en la llum. És una feliç coin-

2015-2016 de la Universitat Politècnica de Valèn-

cidència disposar d’un dels principals referents

cia. Un acte de renovació cíclica que inclou el sim-

d’òptica quàntica per a l’obertura d’aquest curs

bolisme de seguir i, alhora recomençar, de consoli-

acadèmic.

dar els fets i plantejar nous objectius a assolir.
Aproximar-se a la física quàntica s’assembla a viure
Desitge felicitar i donar la benvinguda al nostre

una experiència en el món del revés. Coses que

nou company i doctor honoris causa per la Uni-

semblen impossibles esdevenen certes, les parau-

versitat Politècnica de València, el Sr. Juan Igna-

les adquireixen significats contraris als usuals i tot

cio Cirac, que ens honra en acceptar aquesta sens

sembla anar de cap.

dubte merescuda distinció, la més alta que atorga
la institució universitària.

No és la primera vegada que el doctor Cirac visita
la ciutat d’Alcoi i el nostre campus. Va ser gràcies

Vull agrair la laudatio realitzada pel professor doc-

a la nostra benvolguda Georgina quan tinguérem

tor Sr. José Capmany, director de l’Institut Univer-

l’oportunitat de gaudir d’una magnífica conferèn-

sitari d’Investigació de Telecomunicacions i Apli-

cia en la Setmana de la Ciència 2014. Juan Ignacio

cacions Multimèdia (iTEAM), entitat que va tenir

Cirac ens va introduir màgicament en l’univers de

l’encert d’elevar aquesta proposta al Consell de

la temàtica quàntica. Aquell dia, la capacitat de la

Govern i que va ser referendada per unanimitat.

nostra sala d’actes quedà desbordada i s’hagu-

Addicionalment, el Consell de Direcció del Cam-

ren d’habilitar dues aules en què es retransmetia

pus d’Excel·lència Internacional VLC/CAMPUS

la conferència simultàniament. El públic era molt

proposà el reconeixement conjunt de la Universitat

heterogeni en edat i formació: recorde amb satis-

de València i la UPV al doctor Cirac.

facció la pregunta d’un xiquet d’onze anys amb
relació a les partícules elementals. Juan Ignacio té
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l’habilitat de saber expressar amb paraules senzi-

els més de 5.000 estudiants que provenen d’altres

lles la complexitat del seu treball diari i de desper-

països.

tar la curiositat per la ciència.
El secretari general ha llegit un breu resum del
Georgina Blanes era una convençuda de la impor-

molt i bé que hem realitzat el curs anterior; volem

tància de la divulgació de la ciència i la tecnolo-

fer més i encara millor. En aquest curs acadèmic,

gia en la societat, sobretot per als més joves. Es

començarà a desenvolupar-se el Pla Estratègic

va proposar com a objectiu situar a Alcoi el millor

2015-2020, que pretén promoure la millora de les

programa de la Setmana de la Ciència i, gràcies

capacitats i mitjans de la institució al servei de les

a la seua constància, generositat, bon fer i lliura-

seues finalitats.

ment, va aconseguir programar per a una mateixa
setmana les conferències de tres premiats Príncep

La planificació és un aval de direcció estratègica

d’Astúries. Vaja si va aconseguir el seu objectiu!

davant la ineludible flexibilitat que imposa el canvi

Així era Georgina.

permanent, una garantia d’evolució coherent, tant
per al nostre bon funcionament intern com per a

Benvolguda família Blanes, per a la nostra co-

sol·licitar a la societat el que considerem just per a

munitat universitària és especialment emotiva

la universitat.

aquesta obertura de curs. No podem deixar
d’expressar el nostre més profund dolor per l’ab-

Molt Honorable President de la Generalitat Valen-

sència de Georgina, que omplia de vida aquest

ciana, gràcies per acompanyar-nos en aquest acte

campus amb la seua. Geor, com afectuosament

i per les seues paraules d’estima a la universitat.

la denominàvem les seues companyes i com-

Sent aquest el seu primer acte d’obertura de curs,

panys, haguera estat pendent de tots i cadascun

m’agradaria transmetre-li les meues principals pre-

dels detalls de l’organització i desenvolupament

ocupacions sobre la universitat i quede a la seua

d’aquest acte. Ella estimava la universitat, preo-

disposició per a col·laborar activament en la millo-

cupada i ocupada pels seus alumnes i membres

ra del nostre sistema universitari.

del campus, sempre presta a participar en projectes nous i a treballar pel ben del col·lectiu. Da-

El sistema universitari públic valencià és el segon

vant els reptes es creixia; no hi havia impossibles.

de l’Estat amb major contribució socioeconòmica

Una persona singular en majúscules. Sempre ro-

a la seua regió i està –al costat del sistema universi-

mandrà amb afecte en el nostre record i seguirà

tari català i madrileny– al capdavant de la produc-

d’alguna manera present en aquestes instal·laci-

ció científica i tecnològica. Totes les seues univer-

ons acadèmiques en què va treballar i va viure

sitats públiques han sigut reconegudes Campus

bona part de la seua vida.

d’Excel·lència Internacional i disposen de diverses
disciplines científiques valorades entre les 100 pri-

Les meues felicitacions i agraïment als professors

meres posicions del món, com bé palesen tots els

Jesús Benajes i José María Meseguer, que en

rànquings internacionals i nacionals publicats fins

aquest acte acabem de reconèixer per la seua tra-

aquest mateix estiu de 2015.

jectòria investigadora que acumula ja més de 30
anys, i ha merescut per 5a vegada el reconeixe-

La societat sol·licita de la universitat ensenyament,

ment de la CNEAI.

recerca i transferència de tecnologia que contribuïsquen al progrés amb les màximes garanties de

La meua més calorosa benvinguda als que de nou

qualitat. Quan a una persona o a una institució se

s’incorporen als estudis de grau i postgrau en el

li demana tant, el primer que cal pensar és que se

Sistema Universitari Valencià. De manera especial,

li valora i se li aprecia, perquè es confia en la seua
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capacitat. El segon, que cal donar-li mitjans, eco-

productiu, basat en l’excel·lència de l’educació i

nòmics i autonomia de gestió perquè explote tot

l’impuls a la I+D+i, i després actuar en sentit con-

el seu talent; aquesta és una responsabilitat de la

trari, en reduir recursos (4.900 milions d’ajustos en

societat. La manca actual de tots dos –finançament

educació a Espanya durant la crisi) i limitar l’auto-

i una adequada autonomia– és un greu problema

nomia dels centres educatius i les universitats.

que ens allunya dels països més avançats.
El present curs serà el primer en que s’aplicaran
Una bretxa que s’està engrandint de manera pre-

dos reials decrets d’especial impacte en les uni-

ocupant. Entre uns altres, correm el risc de quedar

versitats. El més recent d’aquests estableix l’acre-

fora de les xarxes cientificotecnològiques que s’es-

ditació nacional per a l’accés als cossos docents

tan articulant entre els països més avançats. L’últim

universitaris. Té per objecte una avaluació més

informe de la CRUE sobre recerca i transferència

qualitativa de l’activitat del professorat incloent-hi,

de les universitats espanyoles mostra unes dades

de manera específica, l’activitat d’innovació i trans-

molt preocupants: estem en nivells de finançament

ferència, aspecte que considere positiu. No obs-

de la I+D+i similars als de 2004. El nostre país ocu-

tant això, s’haurien d’haver establit uns requisits

pa el lloc número 21 dels 34 països de l’OCDE en

més concrets sobre quins mèrits ha de tenir un

inversió en I+D+i. No obstant això, la producció

aspirant per a ser acreditat. Confie que les comis-

científica ha augmentat, i s’ha multiplicat en

sions d’avaluació aclarisquen aquests dubtes.

aquesta última dècada 1,5 vegades. El doble que
la inversió en I+D. El percentatge de publicacions

El segon estableix l’ordenació dels ensenyaments

espanyoles respecte a la producció mundial contí-

universitaris oficials, és a dir, la durada dels estudis

nua la seua “moderada trajectòria de creixement”,

de grau i postgrau. Les universitats tindran llibertat

un 3,2% el 2014, la qual cosa contrasta amb el seu

per a organitzar els seus estudis amb tres anys de

pes econòmic de l’1,9% del PIB mundial. Espanya

grau i dos de màster, o bé continuar amb el model

és el novè país del món en producció científica.

actual, de quatre més un. Els rectors de les uni-

I és en la universitat pública on es generen dues

versitats públiques valencianes hem acordat una

terceres parts de la recerca.

moratòria de dos anys per a avaluar amb calma els
actuals programes d’estudi. La universitat pateix

Pel que fa als recursos destinats al sistema educatiu

una saturació de canvis normatius i no convé afegir

s’han anat reduint gradualment des de l’any 2010,

més confusió en els moments actuals.

per a arribar a nivells equiparables als de deu anys
arrere. El 2013, el finançament universitari va cau-

La flexibilització estructural dels graus suposa,

re 1.082 milions respecte a 2010. Les retallades i

a més, un altre greu risc afegit per als alumnes.

la discutida taxa de reposició s’han traduït en la

És probable que hagen de pagar més pel mateix

pèrdua de 4.923 professors equivalents a temps

nombre d’anys d’estudi, ja que els preus de la ma-

complet en aquest període, que fa impossible in-

joria dels màsters són molt elevats.

corporar talent jove d’alta qualificació, i condemna
les universitats a retrocedir-ne en la contribució a

Atesa la forta limitació de l’aportació de recursos

la societat.

pressupostaris a les universitats, les taxes acadèmiques serien un problema menys preocupant, sem-

Cal continuar insistint que educació i recerca són

pre que tingueren un bon sistema de beques que

dos actius indispensables per al futur del país. S’hi

garantira la igualtat d’oportunitats.

inverteix, no es gasta. I és una inversió que rendeix manifests beneficis com en tantes ocasions ha

En l’escenari actual, està en risc la possibilitat

sigut demostrat. No es pot parlar de nou model

d’accés a la formació superior de cada vegada
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un nombre major de joves per no tenir els mitjans

la quarta universitat en cursos impartits, després

econòmics per a això, més acusadamente si no re-

de les universitats de Harvard, MIT i Califòrnia

sideixen a la localitat en la qual desitgen estudiar.

Berkeley.

Fins i tot si poden gaudir de matrícula gratuïta, no
continuaran a la universitat perquè no disposen de

La magnífica resposta del PDI per a la preparació

recursos per a sufragar les despeses de desplaça-

de nous materials docents i l’èxit de les experièn-

ment, manutenció i allotjament.

cies pilot de formació semipresencial, model de
classe inversa, en els nostres títols d’Informàtica i

Tornem, un any més, a registrar una bona matrícula

ADE, ens ha animat a estendre aquesta nova mo-

d’estudiants i la nostra oferta de places de nou in-

dalitat docent a 12 títols de grau i 17 de màster

grés ha sigut coberta. Hem de comprometre’ns, no

per al curs que avui iniciem.

obstant això, a incrementar la nostra capacitat per
a atraure estudiants d’altres regions espanyoles i,

I els nostres campus físics? Sens dubte, continua-

especialment, d’altres països a partir de la millora

ran sent importants, fins i tot més que abans, per

permanent de la qualitat i de la internacionalització

a determinats perfils d’alumne, els més joves, que

de la nostra oferta educativa. Hem de ser atractius

han de gaudir de l’experiència vital i de l’aprenen-

per a estudiants d’altres regions del món.

tatge que els campus permeten. El nostre programa Generació Espontània naix amb l’objectiu

En aquest front vull ressaltar el bon treball que es-

de potenciar les activitats extraacadèmiques dels

tan realitzant els centres i departaments, al costat

nostres alumnes. Volem que moltes activitats que

del Vicerectorat d’Estudis, Qualitat i Acreditació

solem definir de valor afegit passen a ser un valor

per a aconseguir les majors acreditacions interna-

nuclear en la formació cientificotècnica i artística;

cionals (ABET, EURACE, EURINF). Ja comença a

un programa pensat per a aprendre-fent i que siga

donar els seus fruits: durant el curs passat tenim

el vehicle sobre el qual desenvolupar moltes de les

un 27% d’alumnes estrangers en els nostres pro-

competències transversals (treball en equip, lide-

grames de màster i doctorat. Per a aquest curs

ratge, emprenedoria, etc.).

l’objectiu és acreditar internacionalment tots els
nostres títols de grau i màster en enginyeria.

La fi última de Generació Espontània és ajudar els
estudiants a descobrir-ne les fortaleses, i intentar

En molts sentits, resulta difícil abordar qualsevol

alinear-ne la formació amb les millors capacitats.

aspecte de la societat contemporània sense pren-

Els alumnes aprenen mentre experimenten i im-

dre en consideració internet. De fet, sovint obser-

plementen els projectes.

vem que els nostres estudiants parlen d’internet

Aquest curs l’iniciem amb dos nous instituts uni-

com una part integral de les seues vides. L’activitat

versitaris d’investigació: l’IUI d’Enginyeria Ener-

en línia ocupa un lloc significatiu del seu quefer

gètica i l’IUI de Seguretat Industrial, Radiofísica i

quotidià i, per això, la consideren un requisit bàsic

Mediambiental.

de la vida moderna. Cal preguntar-se per l’efecte
d’aquesta revolució imparable en les universitats i

Els centres de recerca ens permeten estudiar

adoptar-hi mesures.

qüestions rellevants en diversos àmbits amb massa crítica suficient per a realitzar aportacions de

Des del passat mes de gener, la UPV forma part

repercussió internacional. Cada vegada amb més

d’EdX, la principal plataforma internacional de cur-

freqüència alguns dels mitjans de comunicació

sos universitaris en línia fundada per la Universitat

més prestigiosos es fan ressò d’aquests descobri-

de Harvard i el MIT, que ofereix 28 cursos, amb

ments i contribueixen a difondre el bon nom de

82.246 alumnes inscrits, la qual cosa ens situa com

la UPV a tot el món. Però és més important el fet
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que els avanços en el coneixement estan orientats

ment de màxima utilitat en la nova economia del

a servir les persones, a millorar-ne les condicions

coneixement i –en conseqüència– ajuden a miti-

de vida, a afavorir una cultura de solidaritat i de

gar la desocupació, a recuperar el nivell de renda

respecte.

perdut i a distribuir-la millor. Així, la Generalitat, a
través de les conselleries competents per a això:

Abans de finalitzar, crec que és indispensable detenir-me a fer explícits alguns reptes que hem de

• Pot garantir-nos l’estabilitat de l’actual nivell

ser capaços de resoldre ateses les expectatives

de suficiència financera i de recuperació –a

que ens obri la disposició del nou govern dels va-

mitjà termini– dels ajustos patits, quan es

lencians cap a les seues universitats.

recupere el finançament autonòmic.
• Pot executar un pla de pagaments clar, que

Com ja he assenyalat, el Sistema Públic Universi-

elimine el retard en l’arribada de fons i que

tari Valencià és un sistema de qualitat. M’atrevisc

garantisca el compliment dels compromisos

a dir que, en això, sí som els tercers –després de

pressupostaris contrets amb l’acord de can-

Catalunya i Madrid– i molt prop dels segons. Com

cel·lació del deute històric avui vigent.

ja he assenyalat, necessitem que les universitats

• Pot donar-nos cobertura normativa perquè

representen un paper molt més actiu en la forma-

la captació de nou talent no siga un impos-

ció dels nostres joves per a l’ocupació que neces-

sible. Una universitat que no incorpora ta-

siten les empreses competitives, en la fertilització

lent nou de la màxima qualitat està ferida

tecnològica i d’innovació del nostre teixit pro-

de mort.

ductiu, en l’oferta de formació contínua, etc. Per

• Pot donar-nos suport per a desbloquejar la

a això, les universitats valencianes –igual que la

promoció del nostre personal docent i in-

resta de les espanyoles– tenen uns recursos molt

vestigador, que s’ha acreditat de manera

limitats, que han patit dures retallades de quasi

objectivament contrastable i que ha vist re-

un 20% en els últims anys, i que sabem que no

tallada la seua carrera professional.

podrem millorar substancialment fins que l’injust

• Pot autoritzar i finançar l’aplicació de la car-

nivell de suficiència financera de la Comunitat

rera professional del nostre personal d’ad-

Valenciana no millore i abandonem el dèficit dels

ministració i serveis en els mateixos termes

nostres comptes.

que ja ho ha fet i ho farà l’Administració
autonòmica amb el seu personal d’adminis-

No obstant això, les universitats han sigut i són

tració.

un exemple de bona gestió i rendició de comptes

• Pot ajudar-nos a dotar les universitats va-

a la societat, tant perquè se sotmeten amb bons

lencianes de vertadera autonomia institu-

resultats tots els anys a diverses auditories de tota

cional, creure-hi, entendre definitivament

índole, com perquè presenten cada tres anys un

que, sense l’exercici perllongat d’aquesta,

informe sobre la seua contribució socioeconòmica

Espanya no tindrà universitats de primer

a la societat valenciana, com tornarem a fer

rang mundial. Les universitats espanyo-

aquesta pròxima tardor.

les tenen l’autonomia consagrada en la
Constitució, però els estudis internacio-

Però encara sense aportar molts més recursos, i

nals diuen que Espanya és un dels països

sense perjudici d’establir incentius precisos a la

amb menys autonomia universitària i que

nostra activitat de relació amb el teixit productiu,

la seua gestió docent i investigadora està

hi ha moltes coses que el Govern de la Generalitat

asfixiada per una tela d’aranya normativa,

pot fer per a les nostres universitats i amb aques-

que no els deixa respirar, ni explotar-ne les

tes, amb la finalitat que aquestes siguen un instru-

potencialitats.
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• Necessitem governança universitària

ditats experts nacionals i internacionals, perquè

d’excel·lència: s’hi pot revisar tot el que

la societat valenciana i la seua economia neces-

és possible en l’àmbit autonòmic i, en

siten un sistema universitari optimitat, potent,

aquest context, canviar l’excessiva di-

rigorós i flexible alhora. No és un desideràtum

mensió i la composició dels consells so-

–creieu-me– ho podem aconseguir i ho aconse-

cials, i reduir-ne la mida, i alleugerir-ne

guiríem amb certa facilitat i a curt termini, per-

el funcionament i convertir-los en òrgans

què, com he dit, partim d’un alt nivell de qualitat

de direcció de l’estratègia universitària,

institucional.

integrats per vertaders experts del funcionament universitari nacionals i inter-

Es tracta de passar de les paraules als fets, de

nacionals, que aporten valor, que siguen

predicar a donar blat, dels discursos a les políti-

capaços d’orientar, de teixir xarxes de

ques eficaces. Tinc la seguretat que el Govern de

suport, d’atraure talent i d’aconseguir

la Generalitat ens ajudarà a resoldre aquests rep-

recursos que siguen veritablement sig-

tes concrets perquè, amb això, ajudarà la societat

nificatius per a millorar el nostre acom-

valenciana a configurar el sistema universitari que

pliment.

necessita la societat valenciana del segle XXI.

• Podem repensar conjuntament el model
de contractació del professorat i dels

Com veieu, no ens falten projectes i desafiaments,

investigadors, i analitzar experiències

específics de la nostra universitat i generals del sis-

d’èxit contrastat com ara el Programa

tema. Tenim l’esperança de saber afrontar-los per-

ICREA a Catalunya, que ha multiplicat

què coneixem el talent i el compromís dels quasi

l’activitat científica, de transferència de

cinc mil homes i dones que treballen a la Univer-

coneixement i la captació de recursos

sitat Politècnica de València, i perquè sabem que

d’algunes universitats catalanes.

hi ha moltes més persones que ens ajuden i que

• Pot ajudar a establir un marc d’acredita-

continuaran donant-nos suport en el futur.

ció d’ensenyaments oficials menys burocràtic, basat en la confiança i en l’avalua-

Encetem el nou curs amb l’optimisme, amb la con-

ció rigorosa dels resultats.

fiança i la il·lusió del principiant. Estem convençuts

• Pot ajudar significativament a propor-

que el nostre esforç haurà valgut la pena. Per a mi-

cionar un marc regulador ad hoc per al

lers de persones i famílies, la universitat és el futur,

desenvolupament de l’activitat investiga-

el millor futur possible i el construirem tots units.

dora, de transferència de coneixements i
de desenvolupament tecnològics.

Com deia molt bé un altre alcoià excepcional, Ovidi Montllor:

I si tenim vertadera ambició de país, podem portar
a cap tots aquests reptes amb èxit, i ser pioners i

Obre bé els ulls

referents a Espanya en aquests importants àmbits

Fes treballar el cap

de l’activitat universitària. Amb això, potenciarem

Controla el cor

enormement l’eficiència de les nostres universitats,

No tanques mai la boca

les seues tornades al teixit productiu i els dotarem

Crida ben fort

de seguretat jurídica.

Deixa’t anar
Dóna’t tot tu

I tot això es pot fer al costat del sistema, no contra el sistema, amb la participació dels rectors i

Moltes gràcies per la vostra atenció.

els seus equips de govern, amb el consell d’acre-
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1.2

DISCURS DEL
SR. SECRETARI GENERAL

SR. RECTOR MGFC.

La Memòria del Curs Acadèmic 2015-2016, de
què llegiré només un breu resum, té un denomi-

SR. SECRETARI AUTONÒMIC D’EDUCACIÓ I IN-

nador comú sobre el qual versa tota l’activitat de

VESTIGACIÓ

la Universitat Politècnica de València: la societat
valenciana.

SRS. RECTORS MGFCS. DE LES UNIVERSITATS
DE VALÈNCIA I JAUME I

Com a universitat pública que som, tenim molt
clar que la societat valenciana és, en el seu con-

SRA. PRESIDENTA DEL CONSELL SOCIAL

junt, el nostre principal client. Això dona sentit a
les activitats que fem. És necessari, per tant, que

SR. VICERECTOR D’INVESTIGACIÓ, INNOVACIÓ

ens en guanyem la confiança i més en moments

I TRANSFERÈNCIA

crítics com ara mateix.

EXCM. SR. ALCALDE DE VALÈNCIA

Hem de procurar que els ciutadans sàpiguen
quins són els resultats que hem obtingut amb els

SR. PRESIDENT DE LA DIPUTACIÓ DE VALÈNCIA

fons públics rebuts. Fons que no són nostres sinó
que s’han destinat a finançar l’activitat università-

DIGNÍSSIMES AUTORITATS

ria. Per a assolir-ho res millor que fer públics els
rendiments obtinguts i retre comptes amb regu-

PAS, PDI I ALUMNES

laritat.

SENYORES I SENYORS

Si fa un any dèiem que la informació pública era
patrimoni dels ciutadans i que, per a nosaltres,
era un deure posar-la al seu abast, el repte, enguany, ha sigut posar en funcionament i consolidar mecanismes permanents d’informació i comunicació.
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Des de primers d’octubre funciona i està obert a

Així, 77 dels títols oficials de grau i de màster

tothom el Portal de Transparència de la UPV. La

que ofereix la UPV s’han acreditat, 23 dels quals

informació s’ha estructurat en tres parts: una pri-

disposen d’acreditació internacional.

mera d’econòmica i pressupostària; una segona
de jurídica i, finalment, una tercera d’informació

En el curs 2015-2016, vora 30.000 alumnes, dels

institucional, d’organització i de planificació.

quals 7.165 són de nou ingrés, han sigut els destinataris de l’oferta docent de la UPV integrada

El segon mecanisme fa referència a l’informe de

per 35 titulacions de grau, 3 de doble grau, 74 de

rendició de comptes 2015-2016 (de la Universitat

màster universitari i 30 programes de doctorat.

Politècnica de València) que va ser presentat públicament el passat mes de juliol. Aquest primer

Aquesta oferta docent ha sigut possible per la

informe pretén mostrar la UPV tal com és i fer-la

dedicació de 2.575 professors i 1.464 membres

més visible a la ciutadania.

del personal d’administració i serveis i una estructura integrada per 14 centres, 42 departa-

Un dels compromisos més importants de la UPV

ments, 18 instituts universitaris d’investigació i

amb la societat valenciana és oferir una docència

29 estructures pròpies d’investigació.

de qualitat adaptada a les necessitats socioeconòmiques del nostre entorn.

A aquesta estructura pròpia cal afegir tres centres adscrits: Florida Universitària, Berklee Valèn-

L’aposta per la docència de qualitat suposa, en-

cia i Edem.

tre d’altres, atraure els millors expedients d’accés, augmentar el nombre d’alumnes estrangers,

D’una manera complementària a la docència més

oferir dobles titulacions internacionals i assolir

formal, la UPV posa a l’abast dels seus alumnes

una millor ocupació per als nostres estudiants. A

recursos de tot tipus per tal d’assolir una forma-

més, cal incorporar la formació en competències

ció més completa i facilitar l’accés al món labo-

transversals en els títols de grau i postgrau.

ral. Ens referim a infraestructures com ara la Casa
de l’Alumne, serveis com és Servipoli o projectes

La Universitat Politècnica de València ho té tan

d’emprenedories i programes que promouen la

clar que no solament ho ha inclòs en el Pla Estra-

participació universitària.

tègic com una fita estratègica, sinó que ha posat
en marxa un projecte institucional amb l’objec-

Sota el paraigua del programa Generació Espon-

tiu d’acreditar les competències transversals dels

tània, 31 grups d’alumnes gaudeixen realitzant

nostres titulats en tots els estudis que imparteix.

tot tipus d’activitats de disseny i fabricació de
prototips, i participen en competicions interna-

També cal tenir en compte, tant en els estudis

cionals o en convocatòries científiques de primer

actuals com en els nous, les opinions i les pers-

nivell. Diversos grups han obtingut recentment

pectives dels principals interessats: estudiants,

premis i reconeixements mundials.

institucions d’educació superior, ocupadors, organitzacions professionals i organismes d’acredi-

A més de l’alumnat matriculat en estudis oficials,

tació.

cal tenir en compte els d’intercanvi, uns 1.800
(1.796); els del centre de llengües 1.500, i els del

Les titulacions no són estàtiques, sinó que s’ha

centre de formació permanent més de 33.000

de mantenir el nivell de qualitat i, per això, cal

(33.299), que fa un total de més de 65.000 alum-

sotmetre-les a acreditació per part d’agències re-

nes que han cursat estudis als campus de Vera,

conegudes internacionalment.

de Gandia o d’Alcoi.
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La UPV és, dins del programa Erasmus+, la pri-

El volum econòmic de les activitats d’investiga-

mera institució espanyola en pràctiques a l’es-

ció, desenvolupament tecnològic i innovació

tranger; la segona en el programa de mobilitat

amb finançament extern ha sigut, en l’exercici

per a docents; la tercera en mobilitat per a per-

econòmic de 2015, de 52.499 milers d’euros.

sonal d’administració i serveis i la quarta que més

Aquesta xifra, que suposa un augment del 17%

fons Erasmus ha rebut.

respecte al resultat obtingut en l’any anterior,
confirma el canvi de tendència observat el 2014.

A més, en l’àmbit europeu, som la sisena universitat que més alumnes Erasmus rep i la setena

Cal dir que aquest augment s’ha produït tant

que més alumnes tramet.

amb relació a les ajudes públiques a la investigació bàsica i aplicada, amb un augment del 20%,

Les càtedres d’empresa potencien la col·labora-

com pel que fa als contractes i convenis d’investi-

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

gació amb empreses i institucions, on l’augment

que els nostres alumnes completen la formació

ha sigut del 12%.

reglada amb activitats, com ara tallers, conferències, premis i beques.

Els projectes d’I+D vius i activitats de d’investigació contractades (3.609) han augmentat lleu-

A final de l’any 2015, la UPV tenia 34 càtedres i 8

gerament durant 2015. De la mateixa manera

aules d’empresa, amb uns ingressos de més d’un

que l’any passat, interpretem que mantenim la

milió i mig d’euros.

capacitat de captar recursos, malgrat les fortes
retallades en els pressupostos públics i privats

Per a completar la part relativa a la docència, cal

dedicats a investigació.

fer referència al Centre de Formació Permanent,
centre propi de la UPV posat en marxa ara fa 25

De l’anàlisi de l’activitat d‘I+D+i competitiva se-

anys –felicitats a tots els que ho han fet possible–

gons l’origen del finançament, l’Administració de

i que ofereix formació d’alt nivell d’especialitza-

l’Estat continua sent el nostre principal finança-

ció per a professionals, titulats i estudiants.

dor amb el 59% de total, seguit de la Unió Europea amb el 25% i la Generalitat amb el 14%.

Durant el passat curs, 33.299 alumnes diferents
han seguit uns 2.000 cursos de formació contínua.

Referent als contractes i convenis d’I+D, els in-

D’aquests, 146 són cursos d’empresa fets a les

gressos derivats de les activitats amb empreses

mateixes instal·lacions per a 2.218 alumnes i 129

durant 2015 van suposar 16.139 milers d’euros,

corresponen a prestacions de serveis de formació.

xifra lleugerament superior a la de 2014. Els resultants de les activitats amb l’Administració s’han

Els ingressos totals obtinguts per aquestes acti-

incrementat, per comparació a l’any anterior, en

vitats s’acosten als nou milions i mig, xifra que

un 61%, amb un total de 5.437 milers d’euros.

manté la Universitat Politècnica de València en
una posició de lideratge europeu en formació

El nombre i la quantia dels contractes i convenis

contínua.

que han generat drets amb empreses i entitats
privades, segons l’origen geogràfic d’aquestes,

Un dels objectius essencials de la UPV és el

no han variat substancialment respecte de 2014,

desenvolupament de la investigació científica,

i corresponen el 50,02% de les accions a la Co-

tècnica i artística, la innovació tecnològica i la

munitat Valenciana, el 43,56% a la resta de l’Estat

formació d’investigadors, tant en la bàsica com

i el 5,07% a Europa.

en l’aplicada.
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Respecte dels ingressos, el 29,46% pertoca a

mediterrani o la Trobada de síndics de greuges,

empreses de la Comunitat Valenciana, el 24,94%

mediadors i defensors universitaris de la Xarxa.

a empreses de la resta de l’Estat, el 26,58% a entitats públiques o privades europees i el 19,47%

L’any passat, en l’acte d’obertura del curs, dema-

final a empreses de la resta del món.

nàvem el suport decidit del govern de la Generalitat per tal d’assegurar el manteniment del servei

Pel que fa a la protecció i explotació dels resul-

més valorat per la comunitat universitària, l’Esco-

tats de la investigació, cal assenyalar que el 2014

la Infantil, pel risc seriós de tancament després

ens han concedit un total de 28 noves patents,

de 40 anys en funcionament.

de les quals 19 són de l’Oficina Espanyola de Patents i Marques (OEPM), 5 de l’oficina de patents

La Conselleria d’Educació i particularment el se-

dels EUA i 4 de l’oficina europea de patents. Atès

cretari autonòmic –gràcies Miquel– va entendre

que n’hem abandonat 2, la cartera de patents, a

la importància que el centre té en el funciona-

31 de desembre de 2015, és de 352.

ment de la UPV i, després de diverses reunions,
va plantejar una solució viable sobre la qual es-

El Consell Social és l’òrgan de participació de la

tem treballant des de març. Agraïm a la Genera-

societat en la universitat i està integrat majori-

litat la seua actitud, comprensió i suport, però cal

tàriament per personal que no hi pertany: em-

donar-hi l’espenta final.

presaris, agents socials i representants de les administracions públiques, entre d’altres, que l’han

De manera inevitablement esquemàtica i resu-

convertit en un aliat estratègic a l’hora d’acostar

mida, aquestes han sigut algunes de les dades

la universitat i la societat.

que es recullen en la Memòria del Curs Acadèmic
2015-2016.

De les moltes actuacions que s’han fet durant el
passat curs, cal destacar la posada en marxa del

Moltes gràcies.

fons de capital risc Tech Transfer, la finalitat del
qual és finançar projectes de transferència de
tecnologia. Aquest fet ha convertit la UPV en la
primera universitat espanyola a utilitzar aquest
nou model d’inversió.
En paral·lel, la Càtedra de Cultura Empresarial
ha continuat creixent amb l’objectiu de tenir una
major representativitat del teixit empresarial valencià, obrir les matèries a què poden optar els
alumnes i ser un referent dins del sector. Finalment, cal destacar els Premis del Consell Social
que enguany han celebrat la quinzena edició.
La Universitat Politècnica de València ha exercit,
durant el primer semestre de 2016, la presidència de torn de la Xarxa Vives d’Universitats. Amb
aquest motiu s’ha dut a terme una intensa activitat que ha acollit o liderat accions o jornades
diverses, com ara el Fòrum sobre el corredor
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ORGANITZATIVA
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2.1. EQUIP RECTORAL
Composició de l’equip rectoral
Rector Magnífic

Francisco José Mora Mas

Vicerectorat Responsabilitat Social i Cooperació

Rosa Puchades Pla

Vicerectorat Investigació, Innovació i Transferència

José Esteban Capilla Romá

Vicerectorat Tecnologies de la Informació i Comunicació

Vicente Juan Botti Navarro

Vicerectorat Estudis, Qualitat i Acreditació

Miguel Ángel Fernández Prada

Vicerectorat Campus i Infraestructures

Carmen Jordá Such

Vicerectorat Ordenació Acadèmica i Professorat

Ismael Moya Clemente

Vicerectorat Assumptes Econòmics i Planificació

Miguel Andrés Martínez Iranzo

Vicerectorat Alumnat i Extensió Universitària

María Victoria Vivancos Ramón

Direcció Delegada Gabinet del Rector

Juan Miguel Martínez Rubio

Direcció Delegada Emprenedoria i Ocupació

José Millet Roig

Direcció Delegada Eficiència Energètica i M. A.

Salvador Vicente López Galarza

2.2. CONSELL DE GOVERN
És l’òrgan de govern de la Universitat i es reuneix

directrius i procediments per a l’aplicació- en

almenys una vegada cada tres mesos. Entre

els àmbits d’organització dels ensenyaments,

altres funcions, estableix les línies estratègiques

investigació, recursos humans i econòmics i

i programàtiques de la Universitat -així com les

elaboració dels pressupostos.

Composició del Consell de Govern
Sector/òrgan

Representants

Rector

1

Secretari general

1

Gerent

1

Consell Social

3

Designats pel rector

15

Directors de centres

6

Directors de departaments

6

Directors d’instituts

3

Professors funcionaris doctors

10

Altre personal docent i investigador

4

Personal d’administració i serveis

2

Alumnes

4

Total

56
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15

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. Emilio del Toro Gálvez

rendiment dels seus serveis, promoure la col·labo-

Ajuntament de València

ració de la societat en el finançament de la Universitat i les relacions entre aquesta i el seu entorn

Sr. Francisco Javier Quiles Bodí

cultural, professional, econòmic i social al servei

Organitzacions empresarials

de la qualitat de l’activitat universitària; a aquesta finalitat, pot disposar de l’oportuna informació

Sr. Francisco Mora Mas

de l’Agència Nacional d’Avaluació de la Qualitat i

Rector de la UPV

Acreditació.
Sr. Vicent Castellano i Cervera
Així mateix, li correspon l’aprovació del pressupost

Secretari general de la UPV

i de la programació plurianual de la Universitat, a
proposta del Consell de Govern. A més, amb ca-

Sr. José Antonio Pérez García

ràcter previ al tràmit de rendició de comptes a què

Gerent de la UPV

es refereixen els articles 81 i 84 de la Llei 6/2001
d’Universitats, li correspon aprovar els comptes

Sr. Francisco Javier Turégano Gómez

anuals de la Universitat i les de les entitats que en

Col·legis professionals

puguen dependre i sense perjudici de la legislació
mercantil o una altra a les quals aquestes entitats

Sr. Juan Carlos Cano Escribá

puguen estar sotmeses en funció de la seua per-

Representant del Consell de Govern. PDI

sonalitat jurídica.
Sr. José Luis Estellés Cerdá
Composició del Consell Social

Representant del Consell de Govern. Alumne

Sra. Mónica Bragado Cabeza.

Sr. Adolfo Lozano Barrueco

Presidenta.
Sr. Salvador Navarro Pradas,
Vicepresident 1r. Conselleria d’Educació, Cultura i Esport
Sr. Roberto Centeno Rodríguez
Vicepresident 2n
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Representant del Consell de Govern. PAS

2.4. CLAUSTRE UNIVERSITARI
És el màxim òrgan de representació de la comunitat

professors, alumnes, personal d’administració

universitària. Està integrat pel rector, el secretari,

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

el gerent i tres-cents membres de la comunitat

Li correspon elaborar els Estatuts i la resta de

universitària (entre ells directors de centre,

funcions que li 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

MEMÒRIA DEL CURS ACADÈMIC 2015-2016

17

3
DOCÈNCIA

18

3.1. OFERTA DOCENT

35

Graus

3

Dobles graus
Màsters

75

Programes de doctorat

30

3.2. ALUMNES MATRICULATS

21.237

Grau

157

Dobles graus
Màster

2.849

Doctorat

2.303

Altres estudis

4.280

De nou ingrés

7.165
30.826

Total estudiants

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

3013

Escola Tècnica Superior d’Enginyeria Agronòmica i del Medi Natural

2252

Escola Tècnica Superior d’Enginyeria del Disseny

3906

Escola Tècnica Superior d’Enginyeria d’Edificació

864

Escola Tècnica Superior d’Enginyeria Geodèsica, Cartogràfica i Topogràfica

369

Escola Tècnica Superior d’Enginyeria Informàtica

1994

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

1832

Escola Tècnica Superior d’Enginyers Industrials

4238

Escola Tècnica Superior d’Enginyers de Telecomunicació

1032

Facultat d’Administració i Direcció d’Empreses

1550

Facultat de Belles Arts

2156

Escola Politècnica Superior d’Alcoi

2196

Escola Politècnica Superior de Gandia

1297

Total

26.699
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Escola de Doctorat

2.303

Altres estudis

1.824

Nombre de treballadors UPV
Personal

Personal docent i investigador

2.575

Personal d’administració i serveis

1.464

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

29

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 Computadors
· Dep. de Lingüística Aplicada
· Dep. de Màquines i Motors Tèrmics
· Dep. de Matemàtica Aplicada
· Dep. de Mecànica dels Medis Continus i Teoria d’Estructures
· Dep. d’Organització d’Empreses
· Dep. de Pintura
· Dep. de Producció Vegetal
· Dep. de Projectes Arquitectònics
· Dep. de Projectes d’Enginyeria
· Dep. de Química
· Dep. de Sistemes Informàtics i Computació
· Dep. de Tecnologia d’Aliments
· Dep. de Termodinàmica Aplicada
· Dep. d’Urbanisme
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3.3.3. Instituts universitaris
· 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

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
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Màster Universitari en Arquitectura Avançada, Paisatge, Urbanisme i Disseny
Escola Tècnica Superior d’Arquitectura
Màster Universitari en Arts Visuals i Multimèdia
Dep. d’Escultura
Màster Universitari en Automàtica i Informàtica Industrial
Dep. d’Enginyeria de Sistemes i Automàtica
Màster Universitari en Biotecnologia Biomèdica
Dep. de Biotecnologia
Màster Universitari en Biotecnologia Molecular i Cel·lular de Plantes
Institut Universitari Mixt de Biologia Molecular i Cel·lular de Plantes
Màster Universitari en Ciència i Enginyeria dels Aliments
Institut Universitari d’Enginyeria d’Aliments per al Desenvolupament
Màster Universitari en Computació Paral·lela i Distribuïda
Dep. de Sistemes Informàtics i Computació
Màster Universitari en Conservació del Patrimoni Arquitectònic
Escola Tècnica Superior d’Arquitectura
Màster Universitari en Conservació i Restauració de Béns Culturals
Dep. de Conservació i Restauració de Béns Culturals
Màster Universitari en Construccions i Instal·lacions Industrials
Escola Tècnica Superior d’Enginyers Industrials
Màster Universitari en Cooperació al Desenvolupament
Dep. de Projectes d’Enginyeria
Màster Universitari en 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 Computador
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 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
Màster Universitari en Gestió de la Seguretat i Qualitat Alimentària
Institut Universitari d’Enginyeria d’Aliments per al Desenvolupament
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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 para 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 quals-

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

sevol de les competències transversals.

competències transversals:
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A continuació, es mostra la relació de competències 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

Universitat

a la iniciativa OCW de rellevància internacional,

Politècnica de València ofereix una mostra dels

UPV

OpenCourseWare

la

i estableix relacions de col·laboració acadèmica

seus 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’han posat
en marxa cinc cursos:
· Tècniques Quantitatives i Qualitatives per a la
Investigació

· Reptes de l’Agricultura i l’Alimentació en el Segle
XXI

· Learn Spanish: Basic Spanish for English Speakers
· Dret Civil Foral Valencià

· Research Methodologies-Systematic Literature
Review

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

1.420

Cursos realitzats

144

Títols propis

33.299

Estudiants

74

Projectes docents
Ingressos per títols propis (MEUR)

3.8

Ingressos anuals (MEUR)

9.5
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3.7. MOBILITAT I INTERCANVI
Nombre d’estudiants en programes d’intercanvi
Estudiants

Intercanvi

1.796

Centre de Llengües

1.500

Nombre d’estudiants rebuts en el curs 2015-16
Sem. A/curs

Sem. B

Total

ERASMUS

922

505

1427

PROMOE

136

137

273

65

29

94

1123

673

1796

SICUE
TOTAL

Nombre d’estudiants rebuts en acords bilaterals no ERASMUS
ESTUDIANTS

PAÍS
ARGENTINA

31

AUSTRÀLIA

1

BRASIL
CANADÀ
COLÒMBIA
COREA DEL SUD
ESTATS UNITS D’AMÈRICA

14
5
25
8
42

JAPÓ

2

MARROC

2

MÈXIC

57

RÚSSIA

1

SINGAPUR

2

TAIWAN

13

XILE

41

XINA (REPÚBLICA POPULAR )

24
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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 DKV d’Art i Salut

Càtedra Aigües de València

Càtedra Galileo Galilei “GASTAD”

Càtedra AIMPLAS

Càtedra Fulton

Càtedra Alcoi Ciutat del Coneixement

Càtedra Heineken

Càtedra Bayer CropScience

Càtedra Human Behaviour & Focus Values

Càtedra BigML en Aprenentatge Automàtic

Càtedra Innovació Campus de Gandia

Càtedra Blanca - CEMEX

Càtedra Juan Arizo Serrulla

Càtedra CAJAMAR-UPV d’Economia Social

Càtedra Municipis Sostenibles

Càtedra Cardiovascular Eves/Ferrer

Càtedra Nagares Mecatrónica

Càtedra Ceràmica Ascer

Càtedra Smart City

Càtedra Ciutat de València

Càtedra Telefónica Noves Tecnologies per al Medi

Càtedra COIICV

Ambient i la Inclusió Social

Càtedra Consum

Càtedra Terra Ciutadana

Càtedra Coneixement de la Malaltia a través de

Càtedra Torrecid

l’Esport

Càtedra Transparència i Gestió de Dades

Càtedra Construcció Sostenible Avançada

Càtedra Vicente Serradell CSN

Càtedra Cultura Directiva i Empresarial

Càtedra Villarreal CF

Càtedra de l’Esport

Càtedra VOSSLOH

Aules:
Aula CAIXA ONTINYENT

Aula Infància i Adolescència

Aula Cemex Sostenibilitat

Aula HNA

Aula Comunicació en Horticultura

Aula Prosegur

Fundació Bancaixa Joves Emprenedors

Aula Pavasal, Enginyeria i Societat
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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
aquest pla es resumeixen en els següents:
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Un dels objectius essencials de la Universitat Po-

El volum econòmic de les activitats d’investiga-

litècnica de València és el desenvolupament de

ció, desenvolupament tecnològic i innovació amb

la investigació científica, tècnica i artística, la in-

finançament extern ha sigut en l’exercici econò-

novació tecnològica i la formació d’investigadors,

mic de 2015, de 52.499 milers d’euros. Aquesta

tant en la bàsica com en l’aplicada.

xifra suposa un increment del 17% respecte del
resultat obtingut l’any anterior, que confirma el
canvi de tendència observada l’any 2014.

Resum dels principals indicadors
Quadre resum

2014

2015

Nombre d’accions subscrites/concedides

3.024

3.050

44.867

52.499

Resultats protegits (Sol·licituds de patents)

31

26

Llicències sobre resultats

26

18

471

441

1

1

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

Ingressos per llicències * (Drets reconeguts en milers d’euros)
Spin-off participades
*Inclou els imports corresponents a cotitulars de les tecnologies.

Aquest augment s’ha produït tant amb relació a

tractes i convenis d’investigació amb empreses i

les ajudes públiques a la investigació bàsica i apli-

institucions, en què l’augment ha sigut del 12%.

cada, amb un increment del 20%, com en els conActivitat I+D+i en vigor.
2014

2015

312

424

6

37

Actuacions per a la difusió i la transferència de coneixement

10

24

Esdeveniments

24

23

Finançament base

13

6

Finançament RH

119

163

Projectes d’investigació

124

135

2.366

2.627

12

29

1.303

1.573

9

5

132

132

Llicències de tecnologia

24

18

Altres

32

34

Serveis i assaigs

742

737

Venda de productes tecnològics

112

99

2.678

3.050

ACCIONS D’I+D+i SUBSCRITES SEGONS TIPUS DE TREBALL (Nombre d’accions)
I+D+i Competitiva*
Accions de relació i coordinació en I+D

Contractes i convenis
Càtedres d’empresa
Consultoria, estudis tècnics
Contractes I+D col·laboratius
Contractes i convenis I+D

Total
*Accions concedides per activitats competitives, subjectes a avaluació i selecció externa.
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Els projectes d’I+D en vigor i activitats de recerca

De l’anàlisi de l’activitat d’I+D+i competitiva segons

contractades han augmentat lleugerament durant

l’origen del finançament, l’Administració de l’Estat

l’any 2015. De la mateixa manera que l’any passat,

continua sent el nostre principal finançador, amb el

interpretem que mantenim la capacitat de capta-

51,13% del total, seguit de la Unió Europea, amb el

ció de recursos, malgrat les fortes retallades en els

38,05%, i la Generalitat, amb el 8,45%.

pressupostos públics i privats dedicats a la recerca.

Volum econòmic d’I+D+i competitiva subscrita segons l’origen dels fons (Milers d’euros)
2014

2015

Generalitat Valenciana

2.575

3.018

Administració central

12.751

18.261

3.632

13.590

615

843

19.573

35.711

Unió Europea
Altres*
Total
*Empreses, universitats, centres d’investigació i Administració local.

En relació amb els contractes i convenis d’I+D, els

El nombre i la quantia dels contractes i els conve-

ingressos derivats de les activitats amb empreses

nis que han generat drets amb empreses i entitats

durant l’any 2015 suposaren 16.139 milers d’euros,

privades, segons l’origen geogràfic d’aquestes, no

xifra lleugerament superior a la de 2014. Els resul-

han variat substancialment respecte de l’any 2014,

tats de les activitats amb l’Administració s’han incre-

i corresponen el 50,02% de les accions a la Comu-

mentat per comparació a l’any anterior en un 61%,

nitat Valenciana, el 43,56% a la resta de l’Estat i el

amb un total de 5.437 milers d’euros.

5,07% a Europa.

Accions de contractes i convenis d’i+d subscrits amb entitats privades segons l’origen geogràfic
(nombre d’accions)
2014

2015

1.269

1.114

Resta d’Espanya

827

970

Resta d’Europa

121

113

Resta del món

26

30

2.243

2.227

Comunitat Valenciana

Total

38

INVESTIGACIÓ

Respecte als ingressos, el 33,20 % correspon a em-

públiques o privades europees i el 9,26% final a

preses de la Comunitat Valenciana, el 32,67% a em-

empreses de la resta del món.

preses de la resta de l’Estat, el 24,87% a entitats

Volum econòmic de contractes i convenis d’I+D subscrits amb entitats privades segons l’origen geogràfic.
(Milers d’euros)
2014

2015

Comunitat Valenciana

3.906

4.485

Resta d’Espanya

4.887

4.413

Resta d’Europa

3.666

3.360

Resta del món

1.595

1.252

14.054

13.510

Total

Respecte a la protecció i l’explotació dels resultats

patents dels EUA i 4 de l’Oficina Europea de Pa-

de la investigació, l’any 2015 se sol·licitaren 28 no-

tents. La quantitat de patents en cartera, atès que

ves patents. S’han concedit 19 de l’Oficina Españo-

n’hem abandonat 2, és de 352.

la de Patentes y Marcas (OEPM), 5 de l’oficina de

2015

Protecció de resultats d’I+D+i
Comunicació d’invencions

34

Comunicació de programari

31

Patents sol·licitades

26

Sol·licituds PCT

26

Entrada en fases

3

Patents concedides per l’OEPM

19

Patents concedides en l’EPO

4

Patents concedides en la USPTO

5

Patents abandonades

2

Cartera de patents mantingudes a 31.12.15
Despeses cartera de patents
Nombre de patents atorgades de llicència a 31.12.15

352
204.919,66€
98
8

Nombre de projectes de prova de concepte INNOVA concedits
Import de projectes de prova de concepte INNOVA concedits

238.219,00€
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6.1. CRITERIS PER A LA DETERMINACIÓ DEL PRESSUPOST DE LA
UNIVERSITAT POLITÈCNICA DE VALÈNCIA EN L’EXERCICI 2015:
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 2015 s’han pressupostat atenent els criteris

estructures.

següents:

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

· Taxes i preus públics per serveis d’educació su-

desenvolupament de les activitats emparades en

perior en cicles i graus: s’estimen en funció de la

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

demanda esperada per titulacions oficials oferi-

quidació de drets corresponent a l’exercici 2013,

des (grau, postgrau i doctorat) i dels preus pú-

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

blics de les taxes acadèmiques aprovats pel Con-

seua distribució per tipologies d’activitat i con-

sell per al curs 2014-2015.

tractació.

· Subvenció bàsica: de conformitat amb l’assenya-

· Resta d’ingressos:

lat en els antecedents l’annex II del Projecte de

· S’estimen actualitzant-se amb la informació de la

Llei de Pressupostos de la Generalitat Valenciana

previsió d’ingrés liquidat de l’exercici 2013 i la

per a 2015, es quantifica la subvenció anual dis-

recaptació fins al 31 d’octubre de 2014, així com

ponible per a l’exercici 2015 en 200.248.980,09 €.

–si és el cas– la previsió anualitzada de les variacions d’activitat, que donen lloc a la 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

vistos per a 2015, s’ha de veure acompanyada en

sanejament del compte financer del seu pressu-

el pròxim exercici d’una evolució també estable

post basat en el manteniment d’un marge brut

de les despeses corrents de la mateixa intensitat,

estructural (ingressos corrents consolidats - des-

la qual cosa ha de mantenir el valor del marge

peses corrents consolidades associats a costos

d’estalvi brut de la institució.

fixos) de signe positiu.

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

· La valoració anual completa de la totalitat

de la UPV per a l’exercici 2015 es pressuposten

de les places de la relació de llocs de treball

atenent els criteris següents:

de PDI i PAS aprovades amb anterioritat al
31 de desembre de 2014, que s’actualitza

Despeses de personal:

considerant la resultant dels processos de

Les previsions de les despeses de personal pre-

transformació de places LRU en places LOU

veuen:

i LOMLOU desenvolupats i conclosos, i la
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variació de places de professorat temporal

neteja, seguretat i vigilància, i manteniment

que requerisca l’adequada cobertura de les

es modulen atenent l’evolució dels preus de

necessitats docents del curs 2014-2015. La

compra i la variació dels consums.

valoració de totes les places catalogades en
dos grups de titulació es realitza pel cost del

Despeses financeres i amortitzacions: s’actualit-

grup superior.

zen d’acord amb les previsions de despeses fi-

· L’actualització retributiva prevista, amb caràcter

nanceres i amortitzacions previstes per a l’exercici

normatiu, per a l’exercici 2015, i les variacions

2015, derivades de les operacions d’endeutament

retributives derivades dels acords retributius

autoritzades en vigor o les previstes per al pròxim

subscrits d’obligat compliment i aquells que es

exercici.

puguen produir el 2015 i autoritza la Comunitat
Autònoma Valenciana, el venciment temporal

Despeses associades als programes de suport a

i l’acreditació

favorable dels complements

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

retributius associats a l’antiguitat , els mèrits

respecte als dotats el 2014, excepció feta dels

docents i la productivitat investigadora.

crèdits vinculats a finançament finalista que s’ajus-

· La previsió de contractes temporals de

ten a l’import d’aquest, els derivats d’amortització

substitució en els termes previstos en la

d’operacions de préstec reintegrable per a infraes-

normativa vigent.

tructura científica, que es calculen per l’import de

· Les despeses socials derivades dels càlculs

les amortitzacions el 2015, i els destinats al Progra-

efectuats en els apartats anteriors i la dotació

ma de renovació d’equipament docent que tenen

corresponent a l’anualitat 2015 del programa

novament una dotació positiva del mateix import

d’incentiu a la jubilació extingit el 2011.

que el de 2014.

· L’abonament de 44 dies de meritació de la
paga extraordinària corresponent a desembre

Despeses destinades a l’execució de la programa-

de 2012.

ció de la Inversió en infraestructures i en eficiència
energètica i medi ambient: La seua dotació es de-

Despeses de funcionament ordinari i inversions

termina mitjançant l’agregació de l’import de tres

menors:

conceptes:

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

· Previsió per al pagament dels certificats d’obres
que es troben licitades i en execució.

serveis universitaris no registren -amb caràcter

· Previsió per al pagament dels certificats derivats

general- variació respecte als del pressupost

de les necessitats d’inversions en urbanització i

de 2014 i amb l’excepció dels crèdits vinculats

condicionament, reposició, ampliació i millora

a finançament finalista que s’ajusten a l’import

(RAM), i específicament les necessàries per al

d’aquest.

compliment de la normativa mediambiental de

· Els crèdits de funcionament ordinari i inversions
menors dels centres, departaments i instituts

substitució del gas R22 a les instal·lacions de
climatització.

no registren variació en el valor dels paràmetres
que valoren les variables d’activitat. Això

Despesa en desenvolupament de les activitats

s’entén sense perjudici de l’actualització de les

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

variables objectives d’activitat i resultats que

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

donen lloc a la determinació dels pressupostos

trapartida en despeses de la previsió d’ingressos

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

per a l’exercici 2015, sobre el volum d’activitat

· Els crèdits de funcionament per a atendre les

desenvolupat i la seua distribució per tipologies

despeses generals, com ara subministraments,
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d’activitat.

6.1.4.
Les normes de funcionament del pressupost 2015
es redacten sobre la base de les aprovades per a
l’exercici 2014, i s’hi incorporen -almenys- els aspectes següents:
· L’adequació, si és el cas, a tots aquells aspectes
que es deriven de la normativa legal d’aplicació

· 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.

a l’exercici 2015, 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 2015, està integrada per:
· Les normes de funcionament del pressupost
2015.

· 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
2015, atenent les diferents classificacions funcionals, econòmiques i orgàniques d’aplicació.

6.2. PRESSUPOST D’INGRESSOS DE L’EXERCICI 2015

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

per la qual cosa se’n preveu una reducció dels

graf, que reflecteix la variació de l’entrada d’in-

ingressos de -200.000 euros.

gressos del pressupost de la Universitat Poli-

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

tècnica de València per a l’any 2015 respecte al

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

de l’actual exercici de l’any 2014, els ingressos

substitució dels ensenyaments estructurats en

pressupostaris es redueixen agregadament en

cicles per les de grau i el caiguda de les ex-

uns -33.195.807,33 euros, amb una variació del

pectatives d’ocupació en les titulacions lligades

-9,96%. Els elements explicatius més significatius

al sector de la construcció, han provocat una

d’aquesta variació són els següents:

disminució dels crèdits matriculats substantiva
que està prevista en un -4,1% el 2015 respecte

· La disminució de les edicions impreses i la seua

a l’any anterior, d’això es deriva una estimació

substitució per documentació electrònica, dis-

de disminució de la recaptació per matrícules i

minueix acceleradament la facturació i els mit-

taxes de secretaria per un import de -1.680.398

jans operatius necessaris per a l’Àrea Editorial,

euros.
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· El Centre de Formació Permanent estima que

compromisos de despeses de la Generalitat

l’ingrés captat per cursos de formació no oficial

Valenciana prevista per a l’exercici 2014 en la

en totes les seues tipologies registrarà un crei-

Modificació del Conveni de Col·laboració subs-

xement de 200.000 euros, respecte a la previsió

crit el 28 de maig de 2008, entre la Conselleria

inicialment per a l’exercici 2014.

d’Educació i la Universitat Politècnica de Valèn-

· Addicionalment, la variació dels ingressos de

cia per al finançament de despeses corrents i

l’Àrea d’Esports, Escola d’Estiu, Escola Infantil i

d’inversió, aquesta quantitat es pressupostava

Alumni s’estima que registraren el 2015 un in-

en el pressupost de despeses en la partida Fons

crement agregat de 211.221 euros, respecte als

reposició liquiditat activitats ART 83, que estava

pressupostats inicialment en el pressupost de

afectada per un bloqueig de no disponibilitat,

2014.

condicionat a l’ingrés efectiu del compromís de

· Els ingressos finalistes per a fomentar l’inter-

la Generalitat Valenciana.

canvi acadèmic d’alumnes en programes inter-

· En l’exercici 2015 es reduiran -20.010.534,80

nacionals procedent del Ministeri d’Educació,

euros de transferències corrents i -7.052.774,00

Cultura i Esport i de l’organisme autònom res-

euros de transferències de capital.

ponsable d’aquests programes es redueixen

· També es reduirà el pressupost d’ingressos , i

-1.306.000,00 euros i -530.158,00 euros respec-

-en contrapartida- el de despeses, per compen-

tivament. En el primer cas la reducció es deu al

sació de despeses financeres per un import de

fet que el Ministeri tramita directament les aju-

-1.019.025,55 euros i amortització de deute per

des als estudiants.

un import agregat de -4.509.280,34 euros.

· El pressupost de la Generalitat Valenciana per a

· Finalment, està previst que la Generalitat Va-

2015 determina com a subvenció ordinària de la

lenciana finance el pagament dels 44 dies de

Universitat Politècnica de València una quantia

la paga extraordinària de 2012 a efectuar en el

de 200.248.980,09 euros, amb una variació po-

mes de gener de 2015. L’import d’aquest ingrés

sitiva de 120.304,83 euros respecte a l’aprovat

és de 2.125.7610 euros.

en l’exercici 2014.
· En l’exercici 2014 es van pressupostar en
27.063.308,80 euros d’ingressos derivats dels

44

PRESSUPOSTOS

· Finalment, la variació agregada dels ingressos
per rendes d’immobles i concessions registra un
increment estimat de 435.076,88 euros.
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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-

ació del -9,96%. Aquesta variació agrega el resul-

supost de la UPV per a l’exercici 2015 presenten

tat integrat de les modificacions de la totalitat de

una reducció -33.195.807,33 euros, amb una vari-

capítols de despesa.

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

subscrits d’obligat compliment i aquells que es

crementen en 2.624.807,32 euros, amb una vari-

puguen produir el 2015 i autoritze la Comunitat

ació de l’1,5%, els elements explicatius d’aquesta

Autònoma Valenciana, el venciment temporal i

són els següents:

l’acreditació favorable dels complements retribu-

a) La reducció de la despesa derivada de les nor-

tius associats a l’antiguitat, els mèrits docents i la

mes d’estabilitat pressupostària que:

productivitat investigadora.

· Limiten la reposició de les places vacants que

c) La valoració de les dotacions de crèdit necessà-

es produeixen per qualsevol causa: jubilaci-

ries per a atendre el cost de les transformacions

ons, trasllat, exempcions o causes sobrevin-

de places de professorat derivades de l’aplica-

gudes al 50% del personal docent i investi-

ció de la LOU.

gador i al personal d’administració i serveis.

d) Les despeses socials derivades dels càlculs

· Restringeixen la contractació temporal als

efectuats en els apartats anteriors i la dotació

supòsits extraordinaris d’impossibilitat de

corresponent a l’anualitat 2015 del programa

prestació de serveis públics fonamentals.

d’incentiu a la jubilació extingit el 2011.

b) L’actualització retributiva prevista, amb caràc-

e) L’abonament de 44 dies de meritació de la

ter normatiu, per a l’exercici 2015, i les variaci-

paga extraordinària corresponent a desembre

ons retributives derivades dels acords retributius

de 2012.

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

· Dotació de 55.000 euros addicionals per a l’acre-

ció en el pressupost de despeses és la següent:

ditació de titulacions oficials en les agències
d’avaluació.

Programes d’Acció Social i Cooperació:
· Ampliació de la dotació del Programa MERIDIES per un import de 30.000 euros.

· Dotació del Programa Generació Espontània,
destinat a finançar despeses d’alumnes participants en competicions internacionals, per un
import de 120.000 euros

Programes de Suport a la Millora Docent:

· Dotació del Programa de Beques d’Ajudes a

· Ampliació de la dotació per a mobilitat inter-

l’Estudi en concepte de família nombrosa, ma-

nacional del professorat en formació (Ajudants)

trícules d’honor, discapacitats i víctimes del ter-

i desplaçament intercampus dels professors de

rorisme que fins a l’exercici 2012 eren finançats

màster per un import de 115.000 euros.

per la Generalitat Valenciana i que des d’aquell
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exercici minva els ingressos líquids de la UPV,

Serveis de suport directe a l’activitat acadèmica:

per import d’1.251.489,29 euros.

· Disminució de les despeses de funcionament de

· Reducció de la subvenció de l’Administració

l’Àrea Editorial, derivat dels menors ingressos

General de l’Estat per al finançament de pro-

previstos per venda de publicacions -200.000

grames d’intercanvi acadèmic dels estudiants,

euros.

per import de -1.756.158 euros.

· Ampliació de les despeses de la Biblioteca per
al sosteniment de l’accés a bases de dades ci-

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

entífiques: Scopus (33.000€), Química (58.308€),

· Ampliació de la dotació per al funcionament de la

SCS (20.000€), Edu Pack (9.000€), i per a aten-

Fundació CPI, finançada pel Banc de Santander,

dre l’increment de preus d’altres bases de dades

amb l’objectiu d’atendre les despeses de la uni-

(15.000€), per un import total de 135.308 euros.

tat de captació de recursos del programa euro-

· Dotació de despeses en equipament informàtic

peu Horitzó 2020 per un import de 45.000 euros.

per a renovació d’aules del CFP per import de

· Dotació de l’aportació al Von Karman Institute

20.000 euros.

per a mantenir les opcions d’accés als seus pro-

· Disminució de la dotació de despeses funciona-

grames de formació d’alumnes i investigadors

ment del Vicerectorat d’Assumptes econòmics i

de la UPV per un import de 18.000 euros.

Planificació per import de -25.280 euros.

· Dotació de l’aportació anual a la Fundació Triptolemos 2.344 euros.
· Dotació d’un fons per a la captació d’investigadors postdoctorals de reconegut prestigi i potencial acreditat a partir del segon semestre de
2015 per un import de 150.000 euros.

6.3.4.
En l’àmbit organitzatiu de Serveis Generals regis-

Secretaria General i Servei Jurídic

tra un increment de les dotacions de despesa de

· Preveu la dotació per a adquirir i personalitzar

202.119,71 euros. L’explicació detallada de les

una aplicació de votació electrònica per a gesti-

variacions de dotació en el pressupost de despe-

onar els processos de participació electoral a la

ses és la següent:

universitat, per un import de 40.000 euros.

Àrea de Sistemes d’Informació i Comunicacions:

Prevenció i Salut Laboral:

· Registra una variació respecte a l’any 2014 de

· Dotació del Projecte Universitats Saludables per

237.590,40 euros, que és el resultat d’una dis-

un import de 3.000 euros.

minució de 95.000 euros dotats el 2014 per al
condicionament de la sala de servidors de l’àrea

Serveis Generals:

i una ampliació de 332.590,40, justificada amb

· Disminució de la dotació prevista per a l’atenció

el detall següent:

dels diferents epígrafs de despeses de funciona-

- Projecte edX, 100.000 euros.

ment ordinari general de la universitat, derivats

- Projecte Computació Científica, 182.590,40

de la previsió de despesa que es dedueix de

euros.

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

- Docència en XARXA, 30.000 euros.

bre de 2014, per un import total de -78.470,69

- Dotació per a reposició ordinadors portàtils a

euros.

la Biblioteca, 20.000 euros.
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6.3.5.
Les despeses en infraestructures es manté amb la

ment i les despeses de projectes tècnics, i Àrea

dotació de l’exercici anterior amb un crèdit inicial

de Medi Ambient, que gestiona una dotació de

de 12.000.000 d’euros, que distribueix la gestió

2.700.000 euros amb la qual s’atenen les neces-

entre dues oficines gestores:

sitats derivades de la normativa reglamentària de
la substitució del gas R22 en els equips de cli-

Campus i Infraestructures, que gestiona 9.300.000

matització, i les obres de tancament climàtic de

euros per a finançar les obres de reposició, ade-

l’edifici de Rectorat i altres d’aquesta mateixa na-

quació i manteniment, les necessitats d’equipa-

turalesa que es puguen atendre.

6.3.6.
Les despeses de naturalesa financera es redueixen

Les despeses en passius financers recullen l’obli-

en conjunt un -52% com a resultat de les variacions

gació d’atendre l’anualitat 2015 d’amortització de

negatives dels interessos d’operacions lligades al

les bestretes reintegrables i préstecs rebuts per la

Pla Inversions G. V. que queden circumscrits a les

UPV per a finançar infraestructura científica i els

operacions vives de l’emissió d’obligacions i bons,

Campus d’Excel·lència Internacional per un import

i que aconsegueixen un import de 3.570.012 euros

de 3.157.899,97 euros i la dotació per a la devo-

i la previsió per a cobertura d’interessos d’operaci-

lució de l’anualitat 2015 del préstec per a finan-

ons de tresoreria i altres despeses financeres dota-

çar el trasllat de l’antiga Escola Tècnica Superior

des en 1.000.000 d’euros.

de Medi Rural i Enologia per import d’1.000.000
d’euros.

6.3.7.
La dotació dels crèdits inicials del pressupost de

per a despeses d’activitats a realitzar a l’empara

despeses per a activitats de formació contínua re-

de l’article 83 de la LOU pràcticament idèntica en

gistra una previsió de majors despeses per import

el seu import a la previsió d’ingressos per aquests

de 200.000 euros, derivades dels majors ingres-

conceptes, consignada en l’exercici 2014.

sos previstos per aquesta activitat, i una dotació
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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 2015 un elevat nombre d’obres

ons, proporcionar assessorament i informació tèc-

i serveis, de què destaquem per la seua importàn-

nica, amb l’objectiu d’optimar les infraestructures

cia tant quantitativa com qualitativa les següents:

Denominació de l’obra

Pressupost d’execució

Obres de reforma i adequació en edificis i urbanitzacions, RAM 2015, mitjançant preus unitaris d’unitats d’obra, per a intervencions en edificacions i
instal·lacions, als campus de la Universitat Politècnica de València. lot 1

1.007.930,00€

Obres de reforma i adequació en edificis i urbanitzacions, RAM 2015, mitjançant preus unitaris d’unitats d’obra, per a intervencions en edificacions i
instal·lacions, als campus de la Universitat Politècnica de València. lot 2

1.007.930,00€

Obres de reforma i adequació en edificis i urbanitzacions, RAM 2015, mitjançant preus unitaris d’unitats d’obra, per a intervencions en edificacions i
instal·lacions, als campus de la Universitat Politècnica de València. lot 3

1.007.930,00€

Obres de reforma i adequació en edificis i urbanitzacions, RAM 2015, mitjançant preus unitaris d’unitats d’obra, per a intervencions en edificacions i
instal·lacions, als campus de la Universitat Politècnica de València. lot 4

719.950,00€

Manteniment i reposició d’infraestructures RAM 2015 mitjançant preus unitaris d’unitats d’obra, per a intervencions urgents en urbanització, edificacions
i instal·lacions, al campus de Vera de la Universitat Politècnica de València

241.903,20€

Manteniment i reposició de revestiments, RAM 2015 mitjançant preus unitaris d’unitats d’obra, per a intervencions urgents en urbanització, edificacions
i instal·lacions, al campus de Vera de la Universitat Politècnica de València

241.903,20€

Instal·lació i reparació urgent de cablejat de comunicacions i elèctrica per
preus unitaris

239.580,00€

Rehabilitació i adopció de millores energètiques en edificis mitjançant preus
unitaris d’unitats d’obra, per a intervencions urgents en urbanització, edificacions i instal·lacions, al campus de Vera de la Universitat Politècnica de
València

1.000.010,55€

Obra d’instal·lació de climatització a la planta 2 de l’edifici 3G de l’ETSEAMN
de la Universitat Politècnica de València

187.484,54€

Instal·lació de remodelació de l’ACS de l’edifici 6A de la UPV

130.680,00€

Instal·lació de remodelació de l’ACS de l’edifici 7C de la UPV

159.720,00€

Instal·lació de sistemes VRV de climatització als edificis 5E i 4G

122.694,00€

Adequació i reposició del camp de futbol-rugbi de gespa artificial de la Universitat Politècnica de València

204.372,52€
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L’any 2015 s’ha atorgat la Medalla de la Universi-

2002 (pes), Bölnas 2006 (pes), Assen 2006 (pes i

tat Politècnica de València, que és el màxim guar-

disc), São Paulo 2007 (pes) i Nova Zelanda 2011

dó atorgat tant a persones com a institucions, a

(pes i disc)- i altres set campió d’Europa -Lisboa

títol pòstum a la Dra. Georgina Blanes, Directora

1999 (pes), Białystok 2001 (pes), Assen 2003 (pes),

de l’EPS d’Alcoi.

Espoo 2005 (pes i disc) i Rodes 2009 (pes i disc).
Rècord del món (15’51 m) i paralímpic (15’26 m)

La distinció a l’esportista d’honor de la UPV du-

de pes, la llista de fites i reconeixements de l’at-

rant aquest curs s’ha atorgat a David Casinos.

leta nascut a València el 15 de febrer de 1972 és

Guanyador de quatre medalles d’or consecutives

molt extensa, i hi destaca l’elecció com a banderer

en els Jocs Paralímpics des de Sidney 2000 fins a

espanyol en els Jocs Paralímpics de Pequín 2008.

Londres 2012 -les tres primeres en llançament de
pes i l’última en llançament de disc. Casinos ha

Durant el curs 2015-2016 han sigut investits Doc-

sigut, a més, set vegades campió del món -Lilla

tors Honoris Causa:

Vladímir Fortov

Juan Ignacio Cirac Sasturain

Doctor Honoris Causa per la Universitat Politècni-

Doctor Honoris Causa per la Universitat Politècni-

ca de València.

ca de València.

Investit el 23 de juny de 2016.

Investit el 3 de setembre de 2015.

Físic i científic rus, president de l’Acadèmia de Ci-

Director de la Divisió Teòrica de l’Institut Max-Plan-

ències de Rússia. Especialista en la física de plas-

ck d’òptica quàntica a Garching, Alemanya. Espe-

mes i en la física de sistemes amb alta densitat

cialista en teoria quàntica de la informació.

d’energia.

Diversos han sigut els premis que s’han atorgat

En el Consell Social, en el marc de la catorzena

als membres de la comunitat universitària politèc-

edició dels seus premis ha atorgat el de Coope-

nica. En el cas d’Avelino Coma, com hem dit an-

ració Universitat-Societat a l’empresa de Gandia

teriorment, el premi Príncipe de Asturias; a José

Productos Dulcesol, dins de la categoria de Coo-

María Benlloch, el Premi Nacional d’Investigació;

peració en I+D, a Torrecid Group en la categoria

a Montserrat Robles, el Premi Nacional d’Informà-

de pràctiques en empresa i ocupació i a la Càte-

tica i Salut; a José Berjano, el Premi Lino Torre, i a

dra DKV, Art i Salut en la categoria de millora del

José Capmany guardonat per l’Acadèmia Xinesa

coneixement a la UPV.

de les Ciències.
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La Universitat Politècnica de València entén que

Informació Institucional, Organitzativa i de Pla-

la informació pública pertany als ciutadans i, per

nificació

tant, l’ha de posar al seu abast de manera senzi-

Estructura organitzativa

lla. El portal de transparència es una oportunitat

Personal

d’acostar la informació a la societat valenciana.

Cartera de serveis
Plans i programes anuals

S’hi troba la informació econòmica, pressupostà-

Consell Social

ria i estadística, la normativa vigent i la informació
institucional, organitzativa i de planificació.

Les activitats portades a cap en el marc del Consell Social es concreten en les actuacions se-

Informació Econòmica, Pressupostària i Estadística

güents:

Contractació

· Càtedra Cultura Directiva i Empresarial

Subvencions

· Unitat d’Orientació Empresarial en Innovació

Pressupostos i execució

(UNOi)

Comptes i béns

· Assistència a jornades

Plans de finançament

· Reunions i activitats de la Conferència de Con-

Enquestes i estudis d’opinió

sells Socials de les Universitats Espanyoles

Comptes oberts
Informe rendició de comptes

El Consell de Govern ha celebrat vuit sessions du-

Normativa vigent

rant el passat curs, el Consell Social vuit més 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. Respecte això, impulsa iniciatives com ara la

sitat Politècnica de València i del rendiment dels

Càtedra de Cultura Directiva i Empresarial, la Uni-

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

tat d’Orientació Empresarial en Innovació (UNOi) i

entre la comunitat universitària i la societat per

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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10.4. ACORDS DE LA COMISSIÓ DE RELACIONS AMB LA SOCIETAT
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Enguany l’Oficina del Defensor Universitari ha

corresponen a queixes i mediacions dels alumnes

realitzat les accions següents en els temes que

de la Universidad. El 15% (26) restant foren del

s’assenyalen tot seguit; és a dir, el total de casos

professorat i personal d’administració i serveis de

atesos ha sigut de 174, dels quals el 85% (148)

la UPV.

11.1. ALUMNES
Nre. d’accions

Acció
Normes de permanència

37

Beques en general, convalidacions matrícules i trasllats

36

Temes sobre exàmens

5

Avaluacions curriculars

55

Casos diversos

12
3

Bilingüisme

11.2. TEMES RELACIONATS AMB PAS I PDI
Els 26 casos atesos relacionats amb personal docent

també al vicerectorat competent per a trobar una

i investigador (PDI) i personal d’administració i ser-

solució satisfactòria que supere aquesta situació, la

veis (PAS) han sigut molt variats.

qual cosa es va tenir en compte .

- Cal destacar 3 casos presentats relacionats amb els

-També cal destacar la queixa que, presentada en

professors acreditats a figures superiors com a titu-

aquesta oficina per un nombre de professors sig-

lars d’universitat, que no estaven en les llistes de

nataris d’un escrit de disconformitat amb l’aplicació

creació de places, així com la creació de places de

de la normativa esmentada, pel que fa al reconei-

contractat doctor.

xement de la gestió acadèmica i el poc reconei-

Se n’ha traslladat l’assumpte al vicerectorat com-

xement de l’activitat investigadora. Si bé aquest

petent amb l’objecte que intente resoldre el tema

cas es reflectirà en la memòria del pròxim curs,

de la millor manera possible i legal. Cal, doncs, fer

per la repercussió del tema, s’ha considerat oportú

una recomanació relacionada amb aquest tema.

esmentar-ho en aquesta ocasió. S’indica que s’ha

Aquest Defensor considera que és molt important

traslladat al vicerectorat competent perquè s’abor-

que es torne a elaborar un nou pla de carrera per

de en les comissions de negociació oportunes.

als professors novells a la nostra universitat. Els

- Problemes de professor amb alumne i de tutories,

condicionants que hi havia amb relació a la crisi

de disconformitat amb les enquestes, amb la va-

sembla que estan desapareixent. És important, per

loració de l’IAI i amb la valoració de l’IAD, d’accés

tant, poder-ho desplegar.

als sistemes d’informació privats, d’accés a places

- Cal destacar també els 2 casos presentats per pro-

de professor associat pel PAS, de reducció d’hora-

blemes en la confecció del POD als departaments.

ri als majors de 65 anys, de creació d’unitats do-

- Hi ha hagut queixes que s’han presentat a l’oficina

cents als departaments, desaparició d’informació

del defensor referides a l’aplicació de la Normati-

de descrèdit en les xarxes socials, d’avaluació de

va d’Organització Acadèmica.

les tesis doctorals, de cotitularitat dels resultats de

El fet que la normativa no preveiera les situacions

recerca, de les anul·lacions de matrícula als estudi-

especials que un professor no puga sol·licitar el se-

ants que no assisteixen a classe, dels rendiments

xenni per tenir períodes de maternitat o cura de

de les patents i resultats de recerca, dels requisits

fills, ha donat lloc a situacions que aquest Defen-

d’accés a tècnic superior, són una descripció de la

sor considera no adequades a dret. Es va traslladar

resta de casos presentats per PDI i PAS.
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La Universitat Politècnica de València disposa en
aquests moments dels serveis següents:

- Proporcionar assistència i assessorament a l’equip
rectoral, i instàncies que aquest assenyale, sota el
rigor d’una base de coneixement sustentada en la

· Acció Internacional (Àrea)

formació, l’estudi i la recerca.
- Proveir els instruments necessaris i coordinar tots

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

els esforços que es realitzen en matèria de qualitat.

de l’estructura orgànica del Gabinet del Rector de

- Prestar el suport tècnic i logístic a qualsevol de

la Universitat Politècnica de València (UPV), té com a

les unitats que pertanyen a aquesta Universitat en

finalitat principal coordinar, fomentar i donar suport

les activitats de millora de la qualitat de les seues

a la participació internacional de la Universitat en

operacions i serveis.

programes de postgrau i col·laboració acadèmica

- Ser generador de coneixement, i promocionar la

realitzats per conveni amb universitats estrangeres.

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

· Activitats Culturals

- Divulgar resultats i informació de la realitat univer-

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

sitària a la Universitat Politècnica de València i a la

tivitats culturals, específicament dissenyat atenent les

societat en general.

múltiples necessitats de la comunitat universitària
· Biblioteca i Documentació Científica
· Agromuseu de Vera

Proveeix i gestiona la documentació i informació
bibliogràfica de suport a l’estudi, la docència i la re-

· Alumnat

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

El Servei d’Alumnat és un servei administratiu de

de formació sobre el maneig dels seus recursos.

caràcter central de la UPV, la funció de la qual està
dirigida fonamentalment cap als alumnes, tant pel

· Casa de l’Alumne

que fa als preuniversitaris com als de primer, segon
i de tercer cicles (doctorat).

· Càtedres d’empresa

· Alumnat, Rendiment i Avaluació Curricular

· CEDAT - Serv. Atenc. Estud. Discapacit.

Estudia el rendiment acadèmic de les diferents

Ofereix informació i assessorament als membres

assignatures que s’imparteixen en cadascun dels

de la comunitat universitària amb discapacitat,

centres de la UPV. Elabora propostes d’avaluació

així com acompanyament i suport a l’aula. Presta

curricular de l’alumnat a través de la Subcomissió

ajudes tècniques per a l’estudi a aquells alumnes

de Rendiment Acadèmic i Avaluació Curricular.

que, per les seues necessitats educatives especials,
així ho requereixen. Promou i gestiona accions de

· Alumni

formació i ocupació per a aquest col·lectiu dins i

Alumni de la Universitat Politècnica de València és

fora dels campus de la Universitat Politècnica de

el servei universitari creat per a mantenir el vincle

València, i presta diferents serveis des del seu Cen-

de la UPV amb els seus titulats.

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

· Anàlisi per a l’Eficiència dels Recursos

barreres arquitectòniques i urbanístiques, plans integrals d’accessibilitat, auditories en matèria d’ac-

· Avaluació, Planificació i Qualitat

cessibilitat, revisió de projectes i assessorament i

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

disseny de models ideals.

carregat de:
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· Centre Educatiu Infantil

la UPV Radiotelevisió; els mitjans de comunicació

El Centre Educatiu Infantil Vera és l’encarregat

locals, nacionals i internacionals; els mitjans socials;

d’atendre i educar els infants dels membres de la co-

els materials impresos; etc.

munitat universitària de la Universitat Politècnica de
València amb edat compresa entre 1 i 3 anys (1r cicle

· Contractació

d’Educació Infantil). És un centre obert i flexible, amb

Facilita informació en matèria de contractació ad-

un enfocament globalitzat de l’educació infantil.

ministrativa d’acord amb el que estableix el Text

I tot això amb la finalitat de:

Refós de la Llei de Contractes del Sector Públic.

- Conciliar la vida laboral i familiar dels membres de
la comunitat universitària.

· Control Intern

- Garantir una escola de qualitat educativa amb un
marcat caràcter pluricultural.

· Cooperació al Desenvolupament (Àrea)

- Oferir una educació individualitzada dins d’un
clima de seguretat afectiva i de respecte, que

· Cooperació al Desenvolupament (Centre)

afavoreix el desenvolupament social, emocional i

El Centre de Cooperació al Desenvolupament (CCD)

intel·lectual dels infants.

és l’àrea de la Universitat Politècnica de València

- Afavorir la relació família-escola, i obrir canals de
comunicació i acció conjunta i coordinada.

(UPV) encarregada de donar suport i incentivar la
participació de la comunitat universitària en activitats
de cooperació universitària per al desenvolupament.

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

· Correus

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

L’Oficina Postal tramita totes les necessitats rela-

sorament al professorat en l’àmbit de la pedagogia

cionades amb l’enviament de correus, ja siga del

universitària i propiciar la divulgació i ús de nous re-

personal de la UPV o de centres, departaments,

cursos i tecnologies educatives, que contribuïsca al

serveis... També lliura el correu als seus destinataris

procés d’innovació i avaluació de la qualitat de l’en-

dins del campus universitari, tant a la seua adreça

senyament, així com desenvolupar activitats formati-

postal com al seu apartat oficial. A més, assessora

ves i facilitar el suport psicopedagògic a l’estudiant a

en qüestions de tarifes, tipus d’enviaments, temps

fi d’atendre’n les necessitats d’orientació i assessora-

de trànsit, etc.

ment acadèmic, personal i professional.
· Defensor Universitari
· Ciutat Politècnica de la Innovació

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

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

sitat Politècnica de València aprovats pel Decret

científic de la Universitat Politècnica de València,

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

exerceix la labor de direcció executiva de la Funda-

Generalitat, el Defensor Universitari és una institu-

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

ció que actua com a comissionat del Claustre Uni-

vetlar per l’adequat compliment dels objectius defi-

versitari per a la protecció dels drets i llibertats dels

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

membres de la comunitat universitària davant les

i de l’adequada coordinació amb les unitats de la

actuacions dels diferents òrgans i serveis universita-

UPV que presten serveis als usuaris del parc científic.

ris i que ha de prendre en consideració els principis
de llibertat, igualtat, justícia, solidaritat, democrà-

· Comunicació

cia i respecte al medi ambient que inspiren l’actua-

L’Àrea de Comunicació s’encarrega de recopilar,

ció de la Universitat Politècnica de València.

elaborar i difondre informació sobre la Universitat
Politècnica de València a través de la pàgina web;

· Delegació d’Alumnes
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· Econòmica (Àrea)

de les despeses, els ingressos i les inversions de la
UPV, amb la finalitat d’assegurar la legalitat i la con-

· Editorial UPV

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

L’Editorial de la Universitat Politècnica de València,

els principis d’eficàcia, eficiència i economia.

fundada el 1986, té com a missió la difusió de la
recerca desenvolupada pel personal docent d’Uni-

· Fons d’Art i Patrimoni UPV

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

Àrea adjunta al Vicerectorat d’Alumnat i Extensió

cència.

Universitària, encarregada d’administrar els mitjans
i recursos per a la correcta gestió, foment, difusió

· Esports

i conservació de les col·lecciones integrants del

El Servei d’Esports és l’encarregat de promocionar

Fons d’Art i Patrimoni de la UPV.

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

· Formació per a l’Administració i els Serveis Uni-

activitats, escoles, formació, competicions i serveis

versitaris

específics als esportistes d’alt nivell.
I tot això a fi de transmetre valors educatius a tra-

· Formació Permanent

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

El Centre de Formació Permanent és l’encarregat

comunitat universitària.

de gestionar les activitats i projectes de formació
no reglada promoguda per la Universitat:

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

· Fòrum UNESCO

de Títols és treballar en el disseny dels nous títols i

Organitzen activitats i projectes per a la protecció

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

del patrimoni cultural i natural, amb la participa-

ropea per a l’educació superior.

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 per l’adequada execució, control i justificació;

nar suport i potenciar la coordinació i l’execució dels

- facilitar informació, documentació i instruments

processos de gestió econòmica administrativa de

per a la seua 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.

· Fiscalització

· IDEES UPV

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

La Unitat d’Emprenedoria IDEES UPV, integrada en

amb plena autonomia funcional, el control intern

la Direcció Delegada d’Emprenedoria i Ocupació
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és l’òrgan impulsor les iniciatives empresarials que

suport a la docència i traducció i revisió d’articles

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

cions

realitzar les operacions necessàries per a l’adequat

- Proporcionar assessorament i informació tècnica

funcionament de les instal·lacions, edificis i infraes-

- Proporcionar el suport per al funcionament de la

tructures de la Universitat Politècnica de València

telefonia fixa i dades i de la telefonia mòbil
- Proporcionar suport per al correcte funcionament

així com de l’enjardinament i neteja de la urbanització.

dels aparcaments i sistemes de seguretat
- Prestar serveis audiovisuals.

· Medi ambient
La Unitat de Medi Ambient de la Universitat Poli-

· Inspecció de Serveis

tècnica de València és l’encarregada de:
- Desenvolupar tasques d’informació i sensibilitza-

· Intercanvi Acadèmic

ció ambiental.

L’Oficina de Programes Internacionals d’Intercanvi

- Gestionar els aspectes ambientals directes i in-

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

directes generats per les activitats universitàries.

mes d’intercanvi en l’àmbit mundial.

- Implantar, certificar i mantenir el sistema de gestió

Gestiona programes de mobilitat patrocinats per

ambiental segons la norma ISO 14001 i el regla-

la UE així com programes propis finançats íntegra-

ment EMAS.

ment per la UPV, adreçats tant a estudiants com a
personal docent-investigador i d’administració.

· Microscòpia Electrònica
El Servei de Microscòpia Electrònica és una ins-

· Jurídica (Àrea)

tal·lació depenent del Vicerectorat d’Investigació
que es dota d’instrumentació científica relacionada

· Jurídic (Servei)

amb el camp de la microscòpia.

El Servei d’Advocacia de la Universitat és l’encarregat de l’assessorament i de la representació i de-

· Normativa i Inspecció

fensa en judici de la Universitat.

El Servei de Normativa i Inspecció és l’encarregat de:
- L’emissió d’informes i dictàmens jurídics sobre qual-

· Llengües

sevol assumpte relacionat amb l’activitat pròpia de

El Centre de Llengües (CDL) i la seua Subdirecció

la Universitat que se li encomane.

d’Assessorament Lingüístic proporcionen a tota la

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

comunitat universitària diferents serveis en matèria

tes de dret privat que subscriu la Universitat quan

de llengües estrangeres. El seu objectiu primordial

l’assumpte així ho requereix o ho disposa la Secre-

és crear una estructura academico-administrativa

taria General.

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

- La gestió, seguiment i control del Registre d’Acords,

mandes i necessitats en el coneixement de llen-

Convenis i Contractes de la UPV i del Registre d’En-

gües estrangeres per a facilitar la integració dels

titats Jurídiques de la UPV.

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

- La realització davant l’Agència Espanyola de Pro-

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

tecció de Dades dels tràmits de legalització dels
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tractaments de dades de caràcter personal realit-

· Programes d’Investigació i Innovació

zats a la UPV.

L’Àrea de Programes d’Investigació i Innovació

- La gestió, seguiment i control dels expedients de

(PEII) és l’encarregada de gestionar el Programa

responsabilitat patrimonial de la UPV i dels expe-

d’Ajudes a la Investigació que ofereix el Vicerec-

dients de règim disciplinari dels membres de la co-

torat d’Innovació i Desenvolupament a tots els

munitat universitària

investigadors de la UPV: ajudes per a assistència
a congressos, estades d’investigadors de pres-

· Ordenació dels Campus

tigi a la UPV, publicació d’articles, primers projectes d’investigació, etc. Així mateix, l’Àrea de

· Planificació Acadèmica i Organització del Professorat

PEII és l’encarregada de mantenir actualitzada la
base de dades de resultats de recerca de tota la

· Pràctiques i Ocupació

UPV, més coneguda per SÉNIA, i sobre la base

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

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

nerar i gestionar les iniciatives de la UPV per a donar

dora (IAI).

suport a la millor inserció laboral dels seus titulats, en
el menor temps possible des de la seua graduació.

· Programes Internacionals d’Intercanvi

Per al compliment de les seues finalitats el Servei In-

L’Oficina de Programes Internacionals d’Intercanvi

tegrat d’Ocupació gestiona pràctiques en empresa,

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

intermediació laboral, orientació professional, for-

grames d’intercanvi en l’àmbit mundial. Gestiona

mació per a l’ocupació i estudis d’inserció 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 els riscos inhe-

· Promoció i Suport a la Investigació, Innovació i

rents a les activitats realitzades pels usuaris, i que

Transferència

poden suposar una disminució dels nivells de segu-

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

retat i salut o que poden repercutir negativament

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

sobre els membres de la comunitat universitària ex-

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

posats a aquestes.

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 es recull en la Llei

des dels membres de la comunitat universitària i

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 dife-

lingüística de la UPV.

rents campus de la UPV
- Gestionar la reserves i disponibilitat d’espais

· Protocol

-Coordinar els serveis complementaris de la Uni-

Protocol de la Universitat Politècnica de València

versitat relacionats amb el registre general, ofici-

s’encarrega d’organitzar i gestionar els principals

na de correus, trasllat de mobiliari i estris

esdeveniments relacionats amb el desenvolupa-

70

SERVEIS

ment de l’activitat universitària en els diversos cam-

· Tresoreria i Gestió Tributària

pus de la Universitat.

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

· Projectes Institucionals i Experiència Universitària

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

· Qualitat i Acreditació

- donar suport a l’elaboració del pressuposat i vetlar per l’seua adequada execució, control i justifi-

· Rector (Oficina)

cació;
- facilitar informació, documentació i eines per a la

· Recursos Humans

seua 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 la contractació de tot el personal i dels becaris

terrània.

de recerca, el pagament de retribucions i assegu-

I tot això amb la finalitat de facilitar els mitjans per

rances socials, així com totes les incidències que

a gestionar amb economia, eficàcia i eficiència els

n’afecten la vida laboral. També gestiona la forma-

recursos econòmics de l’organització.

ció 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 majors

· Registre General

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

· Salut Juana Portaceli

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

El Centre de Salut Laboral Juana Portaceli és la uni-

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

tat mèdica del Servei Integrat de Prevenció i Salut

vestigació, 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 el 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.

· Tecnologies i Recursos de la Informació
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