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1.1

DISCURS DEL
SR. RECTOR MAGNÍFIC

Permeteu-me que inicie aquesta intervenció

nou moment que ell investeix d’un altre sentit, el

expressant el meu agraïment als qui ens acom-

valor del qual i simbolisme acabaran per apreuar

panyeu en aquest solemne acte universitari

els qui contemplen el seu excel·lent treball singu-

d’obertura del curs acadèmic 2014-2015 de les

larment compromès amb els fets i els temps que

universitats públiques valencianes. Un acte de

se succeeixen inexorables.

renovació acadèmica que tanca el simbolisme de
seguir i alhora tornar a començar, de consolidar

A aquesta alta distinció que avui li atorga la nos-

el ja realitzat i plantejar nous propòsits.

tra Universitat, s’hi afegeix el detall d’oportunitat en produir-se en el moment en què celebrem

En primer lloc, desitge felicitar el nostre nou

el vint aniversari de l’EPSG. Mirant cap a arrere

company i doctor honoris causa per la Universitat

podem apreciar la contribució d’aquest campus

Politècnica de València, Jürgen Schadeberg, qui

UPV al desenvolupament de Gandia i del seu en-

ens honra acceptant, aquesta sens dubte meres-

torn. En aquests vint anys ha format alumnes ti-

cuda distinció, la més alta que atorga la institució

tulats que avui dia exerceixen la seua labor d’una

universitària.

manera reeixida i reconeguda.

Vull agrair la laudatio realitzada pel professor

Benvolgut professor Juliá, la comunitat universi-

doctor Francisco Castell, sotsdirector de l’EPSG,

tària ha volgut reconèixer la teua dedicació i bon

institució que va tenir l’encert d’elevar-ne la pro-

fer al capdavant d’aquesta institució, atorgant-te,

posta al Consell de Govern i que va ser confirma-

merescudament, la medalla de la Universitat en

da per unanimitat.

justa correspondència simbòlica a la realitat universitària que tu has contribuït a construir d’una

En Jürgen Schadeberg constate que estem da-

manera esforçada i brillant.

vant un ciutadà del món, un humanista de la fotografia que ens revela amb el seu art la dimensió

En aquest marc gratament honorífic es pot en-

profundament social de les aparences; la llibertat

globar el lliurament de diplomes als millors ex-

per a formalitzar i fixar estèticament l’instant, un

pedients acadèmics del curs 2013-14. Fem ex-
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tensiva la nostra sincera felicitació a tots ells, al

públiques han sigut reconegudes com a Cam-

costat dels seus familiars i amics que els acom-

pus d’Excel·lència Internacional i comptem amb

panyen en aquest emocionant dia. Els seus èxits

diverses disciplines científiques valorades inter-

acadèmics i professionals ens omplen d’orgull i

nacionalment entre les 100 primeres posicions

enriqueixen aquesta Universitat.

del món.

Les meues felicitacions i agraïment als companys

Un important nombre de membres del nostre

que en aquest acte acabem de reconèixer per

sistema universitari han sigut objecte d’un re-

la seua trajectòria investigadora que acumula ja

coneixement rellevant tant per institucions aca-

més de 30 anys, i ha merescut per cinquena ve-

dèmiques, comunitats científiques o la societat

gada el reconeixement de la CNEAI.

en conjunt. Entre ells vull destacar el professor
Avelino Corma, qui el pròxim 23 d’octubre rebrà

La meua més calorosa benvinguda als qui de nou

el premi Príncipe de Asturias de Recerca Cientí-

s’incorporen als estudis de grau i postgrau en el

fica i Tècnica 2014. Un dels millors científics del

sistema universitari valencià. De manera especial,

món.

als més de 5.000 estudiants que provenen d’altres països.

I al costat d’aquests fets, vam seguir assistint a
una campanya de desprestigi i qüestionament

El secretari general ha realitzat un breu recorre-

del sistema universitari públic i dels qui hi tre-

gut pels fets més rellevants esdevinguts a la UPV

ballem, que trasllada a la ciutadania una imatge

durant el passat curs acadèmic gràcies a l’esforç

negativa de la universitat pública espanyola que

i la tenacitat de les persones que treballen a la

res té a veure amb la realitat. Per descomptat,

nostra Universitat, als quals felicite per donar

som conscients que sempre és possible i neces-

mostres d’autèntics servidors públics. Més enca-

sari millorar, però les dades demostren que hem

ra tenint en compte el context en el qual actuem

aconseguit resultats comparables a universitats

i al qual em referiré tot seguit.

d’altres països del nostre entorn que disposen
de recursos molt més elevats.

És cert que, d’una banda, ens limiten legislativament i, de l’altra, no es dissipen els problemes

Afortunadament, la idea catastrofista de les uni-

econòmics. Però, igual que el psiquiatre Luis Ro-

versitats espanyoles que alimenten alguns con-

jas Marcos, “soc optimista perquè no es guanya

trasta amb l’alta confiança ciutadana cap a les

res no sent-ho”. I seguiré sent optimista perquè

universitats i els seus treballadors. El rànquing de

tinc la convicció científica i la seguretat moral

la confiança nacional ho encapçalen els científics,

que estem prestant, des de la universitat, un ser-

els metges de la sanitat pública, les forces de

vei imprescindible per al desenvolupament soci-

seguretat de l’Estat, els professors de l’ensenya-

al, econòmic i cultural del nostre territori.

ment públic i les universitats.

Tal com recull l’informe sobre la contribució so-

El que sí m’intranquil·litza és que la crisi econò-

cioeconòmica de les universitats, elaborat per

mica i financera que patim, servisca per a retallar

l’IVIE, el sistema universitari públic valencià es

drets consolidats com el sistema d’ajudes i be-

consolida com el segon de l’Estat amb més

ques, i per a subvertir un model d’educació su-

contribució socioeconòmica a la seua regió, i

perior pública basat en la igualtat d’oportunitats,

està, al costat del sistema universitari català i

concepte que ha de presidir tots els graons del

madrileny, al capdavant de la producció cien-

món universitari. No hem de perdre de vista que

tífica i tecnològica. Totes les seues universitats

des de determinats àmbits es pretén aprofitar la
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combinació de problemes econòmics i canvis es-

En definitiva, no ha funcionat perquè són molts

tructurals per a qüestionar-ne en conjunt el nos-

els que segueixen sense creure-hi i no han deixat

tre model d’universitat pública.

de limitar-la. Hem d’entendre l’autonomia universitària, no com un privilegi corporatiu, sinó com

Els universitaris som conscients de la necessitat

una autèntica necessitat social; com a defensa i

d’un procés de modernització que, sense menys-

protecció d’una societat més lliure, culta i desen-

capte de la nostra qualitat acadèmica, faça fac-

volupada.

tible una ràpida adaptació al nou entorn social,
educatiu, econòmic i tecnològic en què estem

Des de la CRUE s’han enviat diversos escrits als

immersos. Per això propose que siguem nosal-

ministres d’Hisenda i Administracions Públiques

tres, els universitaris, els que en exercici de la

i d’Educació, Cultura i Esport per a fer-los veure

nostra autonomia i de la nostra responsabilitat

que la política d’impedir la contractació de pro-

social, impulsem des de dins les mesures neces-

fessorat permanent a les universitats és una po-

sàries. I que ho fem amb la participació de tots

lítica sense sentit, que no estalvia gens i que, no

els sectors socials implicats en l’educació superi-

obstant això, està minvant el progrés de les uni-

or. Més que canviar lleis, és el moment de canviar

versitats i acabant tota una generació d’investiga-

actituds i assumir responsabilitats.

dors, fet que és particularment greu si tenim en
compte que la qualificació que es requereix per a

Hem d’abandonar l’autocomplaença i gene-

un professor d’universitat no pot ser improvisada.

rar una reflexió interna seriosa i profunda sobre

D’igual manera, la interpretació de l’aplicació de

aspectes tan importants com l’adequació de la

la taxa de reposició limita de forma desproporci-

nostra oferta acadèmica a les necessitats socials,

onada i discriminatòria les possibilitats de promo-

la gestió eficient, l’estructura organitzativa i de

ció del personal docent i investigador i impossibi-

govern de les universitats, l’accés i permanència

lita que es puga dur a terme, de manera efectiva,

dels nostres estudiants, i la formació, selecció i

la carrera professional del professorat universitari.

dedicació del professorat.
És urgent que les universitats recuperem la possiPerò siguem nosaltres els qui prenguem la inici-

bilitat de dissenyar polítiques de personal, i que

ativa, guiats per valors universitaris emblemàtics

respecte els límits pressupostaris.

com l’esforç, el mèrit i el rigor. I, per descomptat,
siguem clars i transparents amb la societat.

Si la situació per al PDI és molt preocupant, no
ho és menys en el cas del personal d’administra-

Porta raó el ministre d’Educació quan afirma que

ció i serveis, on no es preveu cap taxa de repo-

“l’autonomia universitària no ha funcionat a Es-

sició. Les possibilitats per a incorporar personal

panya”. Però no ha funcionat perquè l’autonomia

són pràcticament nul·les i les promocions estan

universitària és més un concepte teòric que una

limitades a les aprovades amb anterioritat a l’en-

realitat pràctica.

trada en vigor de les normes restrictives.

Segons un recent estudi realitzat per l’Associació

La recepta que ens estan imposant per a acon-

Europea d’Universitats —organització que agru-

seguir que la universitat espanyola siga més

pa 34 països—, Espanya no destaca precisament

competitiva i excel·lent s’allunya de les fórmules

pel grau d’autonomia universitària. Ocupem el

d’èxit en el nostre continent.

lloc 16 en autonomia acadèmica, el 18 en autonomia financera, el 20 en autonomia organitzati-

Són els estudiants, en particular, i els ciutadans,

va, i baixem fins al 26 en la gestió de personal.

en general, els dos grans objectius de la nostra
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institució. Els estudiants són el primer element

especial impacte, per la qual cosa m’hi referiré

de la universitat. Per això, tot el que els afecte,

breument:

com ara les taxes, la política de beques o els sistemes d’accés i permanència, es converteix immediatament en tema crític per a la universitat.

- El primer és el projecte de reial decret pel qual
s’estableix l’acreditació nacional per a l’accés
als cossos docents universitaris. Té per objecte

En l’escenari actual, està en risc la possibilitat

una avaluació més qualitativa de l’activitat del

d’accés a la formació superior de cada vegada un

professorat que inclou, de manera específica,

nombre major de joves per no tenir-hi els mitjans

l’activitat d’innovació i transferència. L’esbor-

econòmics, més acusadament si no resideixen a

rany ha sigut analitzat i discutit entre tots els

la localitat en què desitgen estudiar. Fins i tot po-

agents amb un alt grau de consens.

dent gaudir de matrícula gratuïta, no continuaran

- El segon reial decret estableix l’ordenació dels

a la universitat perquè no disposen de recursos

ensenyaments universitaris oficials, és a dir, la

per a sufragar les despeses de desplaçament,

durada dels estudis de grau i postgrau. Un RD

manutenció i allotjament.

de gran importància i el primer esborrany del
qual es va lliurar a les universitats dies abans

En aquest punt expressem el nostre relatiu alleu-

de la sessió del CU del passat 21 de juliol.

jament que, almenys el Consell, ha sigut sensible

Els rectors manifestem amb claredat l’escassa

a aquest problema i manté les beques università-

oportunitat del moment present per a abordar

ries i atén aquells estudiants que, per causes so-

la qüestió, quan nombroses universitats encara

brevingudes, s’han vist per sota dels llindars de

tenen graus que no s’han completat, i vam de-

renda amb posterioritat a la convocatòria.

fensar que aquest model no s’ha de plantejar
sense analitzar-ne les possibles conseqüències

El passat curs el sistema universitari va fer un gran

de la implantació. Desafortunadament, el Mi-

esforç per a pal·liar les conseqüències d’aquest

nisteri d’Educació no ha atès la sol·licitud unà-

autèntic drama. Totes les universitats valencianes

nime dels rectors.

hem implementat diversos mecanismes d’ajuda,
i enguany redoblarem el treball per a evitar que

En l’apartat de recerca no puc deixar de ressal-

es frustren les legítimes aspiracions de multitud

tar les dràstiques retallades en els pressupostos

de joves. No és només el futur d’aquests xics i

públics de l’últim quinquenni, que ens ha portat

xiques el que està en joc, sinó també el nostre

a nivells de finançament de la R+D+i similars als

futur com a societat.

de 2004. I, en aquest context de poca inversió
en ciència, el personal investigador de les uni-

Així mateix, demane als estudiants un esforç de

versitats, institucions on es genera dues terceres

responsabilitat i compromís; disposen de beca o

parts de la producció científica, ha sigut capaç de

no en gaudisquen, perquè realment és la soci-

fer que Espanya ocupe el novè lloc del món en

etat qui sufraga la part més important del cost

producció científica. Enguany hem descendit a la

dels seus estudis. Posem a la vostra disposició

desena posició, i és molt probable que seguim

multitud de recursos en temps d’obligada aus-

descendint si no revertim aquesta situació.

teritat. I estic convençut que sabreu aprofitar-los
al màxim.

El Govern no cuida un àmbit que mereix un
tracte de discriminació positiva. És un tema de

El Ministeri d’Educació té intenció tramitar, du-

recursos. Quan s’abaixa quantitativament així la

rant aquest mes de setembre, diversos reials de-

inversió, el dany passa a ser qualitatiu. En recer-

crets que afecten les universitats. Dos en tenen

ca, sense recursos, el mediocre segueix sent me-
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diocre, però l’excel·lent és forçat a ser mediocre.

les universitats per a desenvolupar mecanismes

Construir és difícil, derrocar és facilíssim, recons-

de compensació o d’absorció del deute històric

truir és bastant més que difícil. Estem abocats a

que la Generalitat Valenciana hi té. El procés està

un procés de deterioració en el qual la recupe-

en condicions de concloure aquest mateix mes

ració d’estàndards ja aconseguits s’agreuja cada

de setembre, i ha de ser implementat abans de

vegada més. És en les dificultats on les decisions

finalitzar 2014, de manera que les universitats

polítiques adquireixen els seus tints més ideolò-

públiques valencianes puguen recuperar-ne la

gics. Espanya ha de triar entre ser un país cap-

solvència dels comptes, reduir-ne les despeses

davanter amb opcions de futur o un país rèmora

financeres i atendre –en aquells casos més ur-

que s’ancora en el passat.

gents– les necessitats d’infraestructures. És, sens
dubte una bona notícia, que saludem i desitgem

Les universitats públiques valencianes formen part

que es convertisca en imminent realitat.

dels serveis públics d’educació i també han patit
durant aquest període recent ajustos pressuposta-

Les universitats públiques valencianes han acre-

ris molt severs, que amenacen –si es mantenen a

ditat una enorme responsabilitat institucional al

mitjà termini– la viabilitat i la qualitat dels serveis

llarg de tota la durada de la crisi. Des de 2008

essencials que presten a la societat a què es de-

han facilitat a la Generalitat Valenciana –acceptant

uen. El pressupost del Programa d’Universitat i Es-

l’ajornament del cobrament dels seus drets pres-

tudis Superiors s’ha reduït un 21,1% des de 2010

supostaris– recursos de liquiditat per més de 891

fins a 2014: és una disminució que duplica la de la

milions d’euros i, com a conseqüència d’això, dels

resta de polítiques autonòmiques de despesa en

ajustos pressupostaris ja descrits i de les normes

el sector educatiu, que va ser en aquest període

d’estabilitat pressupostària, s’han vist obligades a

del 9,6%. És també superior a les retallades de

reduir-ne les plantilles, a paralitzar les inversions

finançament pressupostari que s’han produït en el

en infraestructures, a limitar els programes de su-

conjunt del sistema universitari espanyol i que han

port docent i investigador i a limitar la disposició

sigut en aquell mateix període del 16,4%.

de despeses per a R+D+i. Amb la recuperació de
l’economia, ha arribat el moment ineludible de

En el transcurs de la crisi, i malgrat les minves

plantejar-se de manera urgent, de primer, la liqui-

considerables de finançament que han patit les

dació del deute històric i el de l’exercici corrent

universitats públiques valencianes, aquestes han

que continua pendent. I, en segon lloc, la repo-

mantingut l’amplitud i la qualitat dels serveis

sició, a partir de 2015, dels nivells de suficiència

d’educació superior i han seguit incrementant-ne

pressupostària abandonats el 2010 i que reque-

els resultats científics i de transferència de conei-

reix una activitat universitària de qualitat que ne-

xement, com bé posen de manifest tots els ràn-

cessita, com poques, l’economia valenciana per a

quings internacionals i nacionals publicats l’estiu

modificar-ne el model de creixement i fer-lo més

de 2014. Cap ajust addicional és possible sense

intensiu en coneixement; és a dir, més competitiu.

que implieque greus conseqüències, i el futur
requereix la recuperació de la disponibilitat de

Resulta molt descoratjador que els nostres egres-

recursos per a tots els nivells educatius en una

sats universitaris, magníficament formats per les

aposta decidida cap a una societat més justa i

nostres universitats amb els recursos de les seues

amb major potencial de creixement.

famílies i dels contribuents espanyols, regalen
aquest capital humà d’enorme valor a altres eco-

Des del passat mes de març, les conselleries d’Hi-

nomies que no van realitzar-ne cap contribució ni

senda i Administració Pública i d’Educació, Cultu-

esforç en la formació, però que ara ho utilitzen com

ra i Esport treballen al costat de les gerències de

a factor determinant de la seua competitivitat.
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A les universitats públiques som conscients de

de finançament substitutiu, que garantisca el fi-

tots els elements de l’entorn que han conduït a

nançament dels serveis públics fonamentals per

aquesta situació de precarietat pressupostària.

als valencians, en plànol d’igualtat amb la resta

La crisi ha posat de manifest la fragilitat recapta-

de ciutadans espanyols.

tòria del nostre sistema tributari, base imprescindible del sosteniment de totes les polítiques de

Malgrat l’escenari ombrívol que acabe de dibui-

despesa pública.

xar, les universitats valencianes seguim exercint
les nostres missions, i ens reinventem, repen-

Al costat d’això, la Comunitat Valenciana té un

sem, perquè la universitat no pot viure sense

finançament autonòmic per habitant que se situa

renovar-se. Atesa la situació actual, res pitjor

sistemàticament entre els més baixos de totes les

que el lament. Tot el contrari, hem d’emfatitzar

regions. Els valencians compleixen les seues res-

l’aportació de les nostres universitats al país i a la

ponsabilitats tributàries amb l’Estat i –paradoxal-

Comunitat Valenciana en termes de titulats ben

ment– han continuat sent contribuents nets en la

formats i competitius en el mercat internacional,

balança fiscal de l’Estat, encara que la seua renda

d’una recerca també d’impacte en el món, i d’uns

per habitant és ja un 12% inferior a la mitjana es-

departaments universitaris que són capaços de

panyola.

participar i de col·laborar en els processos d’innovació en els sectors productius.

En els últims mesos, el Govern de la Generalitat Valenciana ha plantejat davant el Govern de

Vull finalitzar i dirigir-me als alumnes, al personal

l’Estat una ferma reclamació per a aconseguir la

d’administració i serveis i al professorat. En pri-

reversió d’aquesta greu situació mitjançant la ne-

mer lloc, per a agrair-los l’esforç que estan realit-

cessitat peremptòria de revisió del finançament

zant. La incertesa i la crispació que estem passant

autonòmic.

no ha sigut obstacle perquè hàgeu sabut complir
amb escreix les vostres obligacions, i mantenir,

És un requisit ineludible per a servir al principi exi-

en aquest escenari advers, alts nivells de qualitat

gible d’igualtat de drets dels ciutadans –visquen

en les vostres activitats, ja siguen d’aprenentatge

on visquen– per part dels poders públics, que té

en el cas dels estudiants, d’ensenyament i recer-

el seu origen en la nostra Constitució. I, complir

ca en el cas de professors i investigadors, de su-

l’aplicació de l’article quinze de la LOFCA (Llei

port a aquests processos en el cas del personal

Orgànica de Finançament de les Comunitats Au-

d’administració i serveis.

tònomes) en el qual es determina que l’Estat garanteix en tot el territori espanyol el nivell mínim

I, en segon lloc, per a sol·licitar-vos que seguiu

dels serveis públics fonamentals: “l’educació, la

en aquesta mateixa línia d’actuació durant aquest

sanitat i els serveis socials essencials”, i que per a

curs. La societat i la universitat us necessiten més

això aporta el finançament necessari.

que mai per a progressar en tots els àmbits.

Estic segur de no extralimitar-me en manifestar,

Malgrat la tensió produïda per les retallades eco-

en aquest acte d’obertura del curs 2014-2015, el

nòmiques, a pesar de la dificultat que suposen

suport unànime del sistema universitari al Govern

les retallades pressupostàries que estem patint,

Valencià, en la seua exigència al Govern de l’Es-

malgrat tot, estic segur que a la universitat sa-

tat perquè adopte les mesures necessàries que

brem fer de manera més que notable els nostres

permeten garantir l’aprovació, amb efectes de

deures en el curs que ara s’inaugura.

primer gener de 2014, d’un nou model de finançament autonòmic, o qualsevol mesura urgent

Moltes gràcies.
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1.2

DISCURS DEL
SR. SECRETARI GENERAL

SR. RECTOR MGFC. DE LA UNIVERSITAT POLI-

La Universitat Politècnica de València entén que

TÈCNICA DE VALÈNCIA

la informació pública no és patrimoni dels ens
públics, sinó que és dels ciutadans, els quals

MOLT HBLE. SR. PRESIDENT DE LA GENERALITAT

tenen el dret d’exigir-la, i nosaltres el deure de
posar-la al seu abast de la manera més didàctica

SRS. RECTORS MGFCS. DE LES UNIVERSITATS

possible. Per això, no ens ha sorprès l’aparició de

PÚBLIQUES VALENCIANES

les lleis de transparència. Ans al contrari. Per a
nosaltres és una oportunitat per a millorar i apro-

IL·LM. SR. ALCALDE DE LA CIUTAT D’ALCOI

par la informació que generem als ciutadans i a
la societat valenciana que és a qui hem de retre

SRA. PRESIDENTA DEL CONSELL SOCIAL

comptes.

DIGNÍSSIMES AUTORITATS

El que comentaré a continuació són algunes de
les dades més importants dels curs acadèmic

PAS, PDI I ALUMNAT

2014-2015 que es recullen al web i que s’integraran al Portal de Transparència, en un curs en

SENYORES I SENYORS

què ens ha deixat Georgina Blanes, directora del
campus d’Alcoi, i Fernando Fargueta, director de
l’Institut de Ciències de l’Educació.
D’aquestes dades es desprèn que la Universitat Politècnica de València ha continuat exercint
responsablement les funcions que li són pròpies
d’acord amb la línia establida pels Estatuts i pel
nou Pla Estratègic 2015-2020, aprovat el passat
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mes de març. Cal destacar l’aposta decidida per

L’oferta acadèmica curricular s’ha completat amb

la transparència i per la captació, a curt i mitjà

la posada en marxa del programa Generació Es-

termini, de fons d’empreses i institucions mitjan-

pontània. En un any s’han constituït 27 xarxes

çant el mecenatge.

d’alumnes en els camps de l’energia, art, robòtica, biologia sintètica, disseny de motos i cotxes

L’oferta docent del curs 2014-2015 ha sigut de

i innovació social i han participat en concursos

35 titulacions de grau, 2 de doble grau, 72 de

internacionals, com ara Formula Student, Moto

màster universitari i 28 programes de doctorat

Student, Construcció solar, iGEM, Makers, i la In-

en què s’han matriculat més de 30.000 alumnes,

ternational Challenge de la NASA.

dels quals 6.240 són de nou ingrés.
Pel que fa al campus d’Alcoi, cal destacar els
Cal destacar els estudis de doble grau d’ADE i

equips d’Eco-Shell, els quals han assolit fa poc

d’Enginyeria de Telecomunicacions a València, i

a Rotterdam el tercer lloc amb un cotxe que ha

d’ADE i Turisme a Alcoi i Gandia, així com els 9

recorregut 1.389 km amb només un litre de gaso-

màsters de professions regulades en arquitectura

lina, així com el grup de robòtica i mecatrònica,

i en les enginyeries agronòmica; forests; camins,

que han obtingut uns bons resultats en concur-

canals i ports; aeronàutica; industrial; química; in-

sos com són el CEABOT i l’AESSBOT.

formàtica i telecomunicació.
L’estructura que ha fet possible l’oferta acadèL’oferta de dobles titulacions s’anirà completant

mica està integrada per 13 centres docents, una

amb la implantació dels estudis d’ADE i d’Engi-

escola de doctorat, 42 departaments, 17 instituts

nyeria Informàtica, i de les dobles titulacions de

universitaris d’investigació i 26 estructures pròpi-

màster que combinaran màsters professionals

es d’investigació, a més de 3 centres adscrits.

amb màsters més orientats a la recerca.
Part d’aquesta estructura ha estat enguany d’aniPer a mantenir l’oferta acadèmica cal que les ti-

versari. Les escoles de Teleco i d’Enginyeria

tulacions renoven l’acreditació. La UPV, que en

Geodèsica han celebrat els primers 25 anys; el

2014 va assolir 6 segells europeus, 2 EUROACE

campus de Gandia, posat en marxa mitjançant

i 4 EUROINF, ha presentat enguany al procés

un acord a quatre bandes entre la Generalitat,

d’acreditació 67 títols oficials, 43 de màster i 24

l’Ajuntament de Gandia, la Universitat Politècni-

de grau, i és, amb 18, la universitat espanyola

ca de València i l’Associació Ciutadana Pro-Uni-

amb més sol·licituds del segell EUROACE pre-

versitat, ha fet enguany 20 anys i, finalment, el

sentades.

Centre de Llengües n’ha fet deu.

Durant aquest curs, hem continuat apostant en

El Centre de Formació Permanent és l’instrument

gran manera per l’ensenyament en obert. S’han

de la Politècnica per als títols propis. Enguany,

impartit 50 edicions de cursos MOOC que han

s’han fet 2.067 cursos seguits per uns 30.000

seguit 104.548 alumnes, dels quals el 12,7% han

alumnes i s’ha iniciat, amb un total de 60, el pro-

completat tot el curs, per a superar així àmplia-

grama de cursos d’estiu de la UPV. El nombre de

ment la mitjana del sector, que és del 5%.

cursos i activitats realitzats i els ingressos obtinguts, al voltant de 9 milions, ens mantenen líders

Quant a la innovació docent, cal destacar la po-

europeus en formació contínua.

sada en funcionament d’una experiència pilot de
classe inversa, que suposa un canvi radical en la

La recerca científica, una de les funcions essen-

forma d’ensenyar i d’aprendre.

cials de la universitat, és fonament de la docèn-
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cia i factor clau per al desenvolupament social a

han baixat dels 22 milions, fet que suposa una

través de la transferència dels seus resultats a la

caiguda de més del 4%.

societat.
Segons l’origen dels recursos, l’Administració
El volum econòmic de les activitats de recerca,

de l’Estat continua sent el nostre principal finan-

desenvolupament tecnològic i innovació amb fi-

çador en la R+D+i competitiva, amb el 66% del

nançament extern ha sigut, en l’exercici de 2014,

total. La Unió Europea aporta el 20% i la Genera-

de 43,1 milions. Aquesta xifra, que no inclou

litat només el 12%.

els ingressos per formació ni els corresponents
a activitats d’R+D+i realitzades en instituts d’in-

Els ingressos per contractes i convenis d’R+D

vestigació mixtos i concertats, ni les ajudes per

directament amb empreses, els quals suposen

a infraestructures científiques, suposa un lleuger

prop del 43% del total, ha baixat lleugerament

descens de l’1,59% respecte al 2013. Encara que

dels de l’any anterior, amb poc més de 9 milions.

aquests resultats no són els que desitgem, supo-

En canvi, els obtinguts per consultoria i estudis

sen una millora respecte als anys anteriors.

tècnics s’han incrementat un 24% respecte a l’any
anterior. Tot i això, aquestes xifres són pràctica-

El motiu principal és el descens continuat de les

ment la meitat que fa uns anys, fet que evidencia

ajudes públiques a la recerca, tant la bàsica com

que la retracció encara és superior en el sector

l’aplicada, que s’ha produït per les retallades

privat que no en el públic.

pressupostàries que s’han fet en el marc de la
crisi econòmica.

Els 71% dels ingressos obtinguts per contractes
i convenis són d’empreses i el 16% d’entitats

Millor comportament han tingut els projectes

públiques i privades. Al voltant del 55% de les

d’R+D vius i les activitats de recerca contractades

empreses són valencianes, el 36% de la resta de

durant els darrers dos anys, amb un increment

l’Estat i el 9% d’Europa.

per damunt del 8%, fet que significa que mantenim la capacitat de captar recursos, malgrat les

Pel que fa a la protecció i explotació dels resul-

fortes retallades en els pressupostos públics i pri-

tats de la recerca, cal assenyalar que en 2014

vats dedicats a la recerca.

hem sol·licitat 31 noves patents i n’hem abandonat 14, i a final d’any, la cartera és de 324. Els

La recerca competitiva, que es desenvolupa mit-

ingressos obtinguts per llicències han sigut de

jançant programes públics de suport, ha suposat

471.000 euros.

el 51% del total. L’any passat, els ingressos obtinguts per contractes i convenis amb empreses

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

i ens públics i privats van ser lleugerament supe-

tor productiu i les universitats és mitjançant la

riors als obtinguts a la competitiva, cosa que ens

constitució d’empreses innovadores de base tec-

va fer creure que el sector privat, pel que fa als

nològica. Es tracta d’empreses promogudes per

fons per a recerca, començava a donar senyals

membres de la Universitat en el marc de projec-

de recuperació. Malauradament, no s’ha confir-

tes de recerca i en els quals participa aquesta en

mat en 2014.

el capital social. Ara mateix, les EBT reconegudes com a spin-off UPV són 13.

En concret, la recerca competitiva s’ha situat per
damunt dels 22 milions, xifra que millora lleuge-

Per a finalitzar aquest apartat, cal esmentar la

rament els resultats de l’any anterior. En canvi,

previsió de formalitzar, a curt termini, amb el Mi-

les xifres de contractes i convenis amb empreses

nisteri d’Economia i la Generalitat, el consorci
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ICTS a la Xarxa de sales blanques de micro i nan-

nents a interessos reportats per l’ajornament, a

ofabricació, integrat per centres de recerca del

causa del canvi de la periodificació de la liqui-

Consell Superior d’Investigacions Científiques,

dació prevista en el conveni de 10 d’octubre de

de la Universitat Politècnica de Madrid i de la

2011.

Universitat Politècnica de València.
Per a la resta de quantitats pendents de pagaDe l’exercici econòmic de 2014, tancat amb un

ment, la reprogramació de les anualitats del con-

resultat positiu de 773.669 euros, cal destacar el

veni es formalitza a través d’una línia nominativa

conveni signat amb la Generalitat el 31 de de-

en el capítol IV dels pressupostos de la Generali-

sembre, perquè suposa un punt d’inflexió a un

tat en les anualitats de 2019 a 2022.

problema que ve del 2008.
La Universitat Politècnica de València valora
El 26 de maig de 2008 vam formalitzar un con-

aquest acord positivament encara que no resol

veni de col·laboració amb la Generalitat per al

tot el problema. Per això, continua tenint una

finançament de les despeses corrents i d’inver-

importància cabdal la regularització de les quan-

sió, en el qual es recollia que el pagament dels

titats pendents de l’exercici 2014, que els paga-

248 MEUR pendents es faria en 14 anualitats: del

ments del deute històric es facen efectius en els

2009 al 2022.

terminis previstos i que s’atenguen les necessitats de disponibilitat de tresoreria, en el període

Les lleis de pressupostos de la Generalitat de

de 2015 a 2018, si el flux de drets i obligacions

2009 i 2010, van incloure els imports previstos

de l’activitat investigadora ho fa necessari.

de cada anualitat, però el 10 d’octubre de 2011
es va introduir una modificació en el conveni de

En la línia dels darrers anys, el pressupost per

2008, per tal de reprogramar les anualitats de

a 2015 ha continuat minvant, en aquest cas, un

2011 i 2012, de manera que els 35,7 M objecte

9,96% respecte al del 2014, i se situa en xifres de

del conveni es van distribuir entre les anualitats

fa deu anys.

de 2013 a 2022.
La reducció del finançament ordinari per part de
Les lleis de pressupostos de la Generalitat de

la Generalitat; les mesures d’estabilitat pressu-

2013 i 2014 no van recollir, no obstant això, els

postària, pel que fa a la reposició, o millor dit, a

imports reprogramats, fet que ha suposat que la

la no-reposició i renovació de la plantilla; l’aug-

UPV haja hagut d’atendre despeses financeres

ment de les taxes universitàries; la difícil situació

addicionals. A final de 2014, la quantitat no in-

econòmica en què es troben moltes famílies i la

gressada era de 47 MEUR.

manca de suport; la disminució del 4,1% en els
crèdits matriculats respecte al curs anterior, i la

Atesa la greu situació i sent conscients dels pro-

pèrdua de finançament del Ministeri, quant als

blemes que suposava per a la UPV, va ser ne-

intercanvis acadèmics, entre d’altres, tenen una

cessària la formalització, el 31 de desembre de

repercussió negativa en la formació dels nostres

2014, d’un nou conveni mitjançant el qual la Ge-

estudiants i ens situa en un clar desavantatge res-

neralitat assumeix part del deute financer, tant

pecte d’altres institucions del nostre nivell aca-

del principal com dels interessos pendents, per

dèmic.

import de 127.103.787,24 euros.
La Medalla de la Universitat Politècnica de ValènD’aquesta manera, la UPV dóna per extingits

cia és el màxim guardó que el Consell de Govern

7.224.062,51 euros del deute pendent correspo-

atorga tant a persones com a institucions. S’ha
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concedit, a títol pòstum, a Georgina Blanes, així

ques i exàmens. Cal esmentar l’augment dels

com a Avelino Corma pels seus extraordinaris

assumptes plantejats per l’alumnat de postgrau.

mèrits científics. La distinció Esportista d’Honor

El Consell de Govern ha celebrat 8 sessions du-

de la UPV del curs 2014-2015 s’ha atorgat a Da-

rant el curs passat, unes altres 8 el Consell Social

vid Casinos.

i una el Claustre.

La Sra. Kathryn Gustafson ha sigut investida doc-

Entre els acords adoptats, cal destacar l’aprova-

tora honoris causa, i en aquest mateix acte ho

ció del Pla Estratègic 2015-2020; la venda de la

serà el Sr. Juan Antonio Cirac Sasturain.

participació de la UPV en UNINVEST; el llançament del fons de capital Spin-Outs adreçat a do-

Diversos premis s’han atorgat a membres de

nar suport a projectes de transferència de tecno-

la comunitat universitària politècnica. És el cas

logia; el protocol d’actuació contra l’assetjament

d’Avelino Corma, premi Príncep d’Astúries; José

sexual i per raó de sexe; del procediment d’ac-

Mª Benlloch, premi Nacional d’Investigació;

tuació per situacions de conflicte interpersonal i

Montserrat Robles, premi Nacional d’Informàti-

assetjament laboral; l’aprovació dels reglaments

ca i Salut; José Berjano, premi Lino Torre, i José

d’honors i distincions, de pràctiques en empresa

Capmany, que ha sigut guardonat per l’Acadè-

i de la Delegació d’Alumnes de la UPV, així com

mia Xinesa de les Ciències.

la creació de la Delegació d’Alumnes de l’Escola
de Doctorat.

El Consell Social, dins la catorzena edició dels
seus premis, ha atorgat el de Cooperació Univer-

També cal destacar els acords en favor del man-

sitat-Societat a l’empresa de Gandia Productes

teniment de l’Escola d’educació infantil, centre

Dulcesol, dins la categoria de Cooperació en

capdavanter a l’estat espanyol pel que fa a la

R+D, a Torrecid Group, en la categoria de pràcti-

conciliació de la vida familiar i laboral i que re-

ques en Empresa i Ocupació, i a la Càtedra DKV,

quereix, ara mateix, el suport decidit del govern

Art i Salut, en la categoria de millora del coneixe-

de la Generalitat.

ment a la UPVi.
De manera inevitablement esquemàtica i resumiEn la línia d’altres anys, l’activitat de l’Oficina del

da, aquestes han sigut algunes de les dades que

Defensor Universitari s’ha dedicat, en més d’un

resumeixen l’activitat al curs acadèmic 2014-2015.

80%, a qüestions pròpies de l’alumnat referents,
principalment, a la permanència i el progrés, be-
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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

Secretari general

Vicent Castellano i Cervera

Gerent

José Antonio García Pérez

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

16
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Al Consell de Govern pertanyen les comissions

Comissió Econòmica i de RH.

següents:

Comissió de Formació Permanent.

Comissió Permanent.

Comissió d’I+D+i.

Comissió Acadèmica.

Comissió de Promoció del Professorat.

2.3. CONSELL SOCIAL
Correspon al Consell Social la supervisió de les ac-

Sr. Emilio del Toro Gálvez

tivitats de caràcter econòmic de la Universitat i del

Ajuntament de València

rendiment dels seus serveis, promoure la col·laboració de la societat en el finançament de la Uni-

Sr. Francisco Javier Quiles Bodí

versitat i les relacions entre aquesta i el seu entorn

Organitzacions empresarials

cultural, professional, econòmic i social al servei
de la qualitat de l’activitat universitària; a aques-

Sr. Francisco Mora Mas

ta finalitat, pot disposar de l’oportuna informació

Rector de la UPV

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

Sr. Vicent Castellano i Cervera
Secretari general de la UPV

Així mateix, li correspon l’aprovació del pressupost
i de la programació plurianual de la Universitat, a

Sr. José Antonio Pérez García

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

Gerent de la UPV

ràcter previ al tràmit de rendició de comptes a què
es refereixen els articles 81 i 84 de la Llei 6/2001

Sr. Francisco Javier Turégano Gómez

d’Universitats, li correspon aprovar els comptes

Col·legis professionals

anuals de la Universitat i les de les entitats que en
puguen dependre i sense perjudici de la legislació

Sr. Juan Carlos Cano Escribá

mercantil o una altra a les quals aquestes entitats

Representant del Consell de Govern. PDI

puguen estar sotmeses en funció de la seua personalitat jurídica.

Sr. José Luis Estellés Cerdá
Representant del Consell de Govern. Alumne

Composició del Consell Social
Sr. Adolfo Lozano Barrueco
Sra. Mónica Bragado Cabeza.

Representant del Consell de Govern. PAS

Presidenta
Sra. Ana Encabo Balbín
Sr. Salvador Navarro Pradas

Consell de Cambres de la CV

Vicepresident 1r
Conselleria d’Educació, Cultura i Esport

Sr. Carlos Bertomeu Martínez
Conselleria d’Economia, Indústria i Comerç

Sr. Roberto Centeno Rodríguez
Vicepresident 2n
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Sr. Iñigo Parra Campos

Sr. Ricardo Miguel Burdeos Baño

Conselleria d’Educació, Cultura i Esport

Designat per les organitzacions empresarials

Sra. Eva Turanzo Giménez

Sra. Susana Díaz González

Conselleria d’Educació, Cultura i Esport

Designada per les organitzacions sindicals

Sr. José Mª Planells Ortí

Sr. Juan José Ortega Sánchez

Designat per les Corts Valencianes

Designat per les organitzacions sindicals

Sr. Federico Torres Monfort

Sr. Miguel Ángel Vera Mora

Designat per les Corts Valencianes

Designat per les organitzacions sindicals

Sra. Oreto Segura Fayos

Sr. Héctor Dominguis Pérez

Designada per la Diputació de València

Designat per la presidenta del Consell Social

Sr. José Abargues Morán

Sra. Deborah Salom Ciscar

Designat per les organitzacions empresarials

Secretària general del Consell Social

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

18

303

ESTRUCTURA ORGANITZATIVA

3
DOCÈNCIA
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3.1. OFERTA DOCENT

Graus
Dobles graus

35
2

Màsters

72

Doctorat

28

3.2. ALUMNES MATRICULATS

21.339

Grau
Dobles graus

54

Màster

3.431

Doctorat

2.103

Altres estudis

6.082

De nou ingrés

6.240

Total estudiants

33.009

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

3.159

Escola Tècnica Superior d’Enginyeria Agronòmica i del Medi Natural

2.471

Escola Tècnica Superior d’Enginyeria del Disseny

4.348

Escola Tècnica Superior d’Enginyeria d’Edificació

1.166

Escola Tècnica Superior d’Enginyeria Geodèsica, Cartogràfica i Topogràfica

482

Escola Tècnica Superior d’Enginyeria Informàtica

2.097

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

2.318

Escola Tècnica Superior d’Enginyers Industrials

4.215

Escola Tècnica Superior d’Enginyers de Telecomunicació

1.046

Facultat d’Administració i Direcció d’Empreses

1.712

Facultat de Belles Arts

2.152

Escola Politècnica Superior d’Alcoi

2.280

Escola Politècnica Superior de Gandia

1.416

Total
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Escola de Doctorat

2.103

Altres estudis

2.044

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

13

Escoles i facultats

1

Escola de Doctorat
Departaments

42

Instituts universitaris d’investigació

17

Estructures pròpies d’investigació

26
3

Centres adscrits

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 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 Productos
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
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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 Avançada, Paisatge, Urbanisme i Disseny
Escola Tècnica Superior d’Arquitectura
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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
Màster Universitari en Enginyeria Biomèdica
Escola Tècnica Superior d’Enginyers Industrials

MEMÒRIA DEL CURS ACADÈMIC 2014-2015

27

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 en Gestió Cultural
Dep. de Comunicació Audiovisual, Documentació i Història de l’Art
Màster Universitari en Gestió d’Empreses, Productes i Serveis
Facultat d’Administració i Direcció d’Empreses
Màster Universitari en Gestió de la Informació
Escola Tècnica Superior d’Enginyeria Informàtica
Màster Universitari en Gestió de la Seguretat i Qualitat Alimentària
Institut Universitari d’Enginyeria d’Aliments per al Desenvolupament
Màster Universitari en Intel·ligència Artificial, Reconeixement de Formes i Imatge Digital
Dep. de Sistemes Informàtics i Computació
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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 Tèxtil
Programa de Doctorat en Enginyeria i Producció Industrial
Programa de Doctorat en Estadística i Optimació
Programa de Doctorat en Indústries de la Comunicació i Culturals
Programa de Doctorat en Informàtica
Programa de Doctorat en Llengües, Literatures i Cultures, i les seues Aplicacions
Programa de Doctorat en Matemàtiques
Programa de Doctorat en Química
Programa de Doctorat en Química Sostenible
Programa de Doctorat en Recursos i Tecnologies Agrícoles
Programa de Doctorat en Sistemes Propulsius en Mitjans de Transport
Programa de Doctorat en Tècniques Experimentals en Química
Programa de Doctorat en Tecnologies per a la Salut i el Benestar
Programa de Doctorat en Telecomunicació

3.5. DOCÈNCIA EN OBERT
A

UPV

OpenCourseWare

la

Universitat

universitat emprenedora i d’innovació. Se suma

Politècnica de València ofereix una mostra dels

a la iniciativa OCW de rellevància internacional,

seus materials docents en obert i accessibles des

i estableix relacions de col·laboració acadèmica

d’internet. Amb aquesta iniciativa la UPV pretén

amb les millors universitats del món.

demostrar-ne les potencialitats per a atraure els
millors estudiants i formar professionals amb un

La documentació s’ordena en cinc categories, dins

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

de les quals s’organitzen els continguts per matèries.
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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
impartit 50 edicions amb una participació de
104.548 alumnes.

3.6. FORMACIÓ CONTÍNUA
El Centre de Formació Permanent té entre els seus

propis de la UPV en la creació i desenvolupament

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

de projectes formatius i facilitar-ne la difusió i

professorat, departaments, centres i altres òrgans

promoció en l’entorn socioeconòmic.

Resultats del Centre de Formació Permanent
Centre de Formació Permanent

2.067

Cursos realitzats

160

Títols propis

30.869

Estudiants

74

Projectes docents
Ingressos per títols propis (MEUR)

3,56

Ingressos anuals (MEUR)

9,09

3.7. MOBILITAT I INTERCANVI
Nombre d’estudiants en programes de mobilitat
Sem. A/curs

Sem. B

Total 2014-2015

ERASMUS

742

596

1338

PROMOE

133

127

260

SICUE

60

3

63

TOTAL

935

726

1661
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Dades de mobilitat per centres

Nre. d’estades ixents

Nre. d’estades entrants

ETS D’ARQUITECTURA

229

173

ETSE CAMINS, CANALS I PORTS

112

102

ETSE INDUSTRIALS

231

290

ETS D’ENGINYERIA DEL DISSENY

147

285

ETSE GEODÈSICA, CARTOGRÀFICA I TOP.

16

39

ETS D’ENGINYERIA D’EDIFICACIÓ

30

71

E. POLITÈCNICA SUPERIOR D’ALCOI

94

100

FACULTAT DE BELLES ARTS

92

123

FACULTAT D’ADMINISTRACIÓ I DIRECCIÓ D’EMPRESES

70

136

ESCOLA POLITÈCNICA SUPERIOR DE GANDIA

66

143

ETS D’ENGINYERIA INFORMÀTICA

43

71

125

233

ETSE DE TELECOMUNICACIÓ

37

83

ESCOLA DE DOCTORAT

33

61

UNITAT DE MÀSTERS UNIV.

18

15

1.343

1.925

ETSE AGRONÒMICA I DEL MEDI NATURAL

Total

3.8. OFERTA COMPLEMENTÀRIA
Les càtedres d’empresa són una forma d’establir

el resultat dels acords entre la Universitat

una àmplia i qualificada col·laboració d’empreses,

Politècnica de València i les empreses per al

fundacions o entitats amb vinculació empresarial

desenvolupament d’activitats formatives i de

amb la Universitat Politècnica de València per a

difusió del coneixement. Es diferencien pel tipus

desenvolupar objectius de docència, investigació,

d’activitats que poden realitzar, per l’aportació

transferència

econòmica i per la durada inicial.

de

tecnologia

i

coneixement.

De manera anàloga, les aules d’empresa són

Càtedres d’empresa:

Càtedra Ceràmica

Càtedra ACAL- Ciutat Sostenible

Càtedra Ciutat de València

Càtedra AIMPLAS

Càtedra COEICV-DV

Càtedra Art i Malalties

Càtedra Consum

Càtedra Alcoi Ciutat del Coneixement

Càtedra Cultura Directiva i Empresarial

Càtedra Bancaixa-Joves emprenedors

Càtedra Construcció Sostenible Avançada

Càtedra Bayer CropScience

Càtedra DKV d’Art i Salut

Càtedra Blanca València

Càtedra Fulton

Càtedra CAJAMAR

Càtedra Galileo Galilei “GASTAD”

Càtedra Cardiovascular Eves/Ferrer

Càtedra GEDESTIC

Càtedra CEMEX

Càtedra Heineken-UPV
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Càtedra INDRA Tecnologia per a la Salut

Càtedra Smart City

Càtedra Innovació Campus de Gandia

Càtedra Telefónica Noves Tecnologies per al Medi

Càtedra Innovació Clínica

Ambient i la Inclusió Social

Càtedra Juan Arizo Serrulla

Càtedra Terra Ciutadana

Càtedra Municipis Sostenibles

Càtedra VOSSLOH

Càtedra PROSEGUR

Aules:
Aula EVERIS
Aula Infància i Adolescència
Aula HNA
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PLA
ESTRATÈGIC
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4.1. PLA ESTRATÈGIC
S’aprova en el Consell de Govern de 5 de març
de 2015

· Ser un referent en formació de qualitat orientada a les necessitats de la societat.
· Desenvolupar una recerca rellevant i d’impacte.

Els reptes estratègics que s’hi planteja la UPV es
resumeixen en els següents:

· Transferir-ne els resultats nacionalment i internacionalment.
· Ser considerada un aliat estratègic per universitats, empreses i institucions en l’àmbit
global.
· Destacar pels compromisos en matèria de responsabilitat social com a universitat pública.
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Un dels objectius essencials de la Universitat Po-

finançament extern ha sigut en l’exercici econò-

litècnica de València és el desenvolupament de

mic de 2014, de 43.167 milers d’euros. Aquesta

la investigació científica, tècnica i artística, la in-

xifra no inclou els ingressos per formació ni els

novació tecnològica i la formació d’investigadors,

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

tant en la bàsica com en l’aplicada.

en instituts d’investigació mixtos i concertats, ni
les ajudes per a les infraestructures científiques i

El volum econòmic de les activitats d’investiga-

suposa un lleuger descens de l’1,59 % respecte

ció, desenvolupament tecnològic i innovació amb

del resultat obtingut l’any 2013.

Resum dels principals indicadors
Quadre resum

2013

2014

Nombre d’accions subscrites/concedides

2.678

3.024

43.852

44.867

Resultats protegits (Sol·licituds de patents)

19

31

Llicències sobre resultats

24

26

446

471

5

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 descens s’ha produït tant amb relació a

cada produïdes per les retallades pressupostàries

les ajudes públiques a la investigació bàsica i apli-

fetes dins del marc de la crisi econòmica del país.

Activitat I+D+i en vigor.
2013

2014

312

374

6

26

Actuacions per a la difusió i la transferència de coneixement

10

24

Esdeveniments

24

19

Finançament base

13

9

Finançament RH

119

117

Projectes d’investigació

124

153

16

26

2.366

2.650

12

12

1.303

1.424

9

8

132

129

Llicències de tecnologia

24

26

Altres

32

17

Serveis i assaigs

742

932

Venda de productes tecnològics

112

93

2.678

3.024

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

Projectes I+D col·laborativa
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 d’investiga-

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

ció contractades han augmentat un 8% durant l’any

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

2014. De la mateixa manera que l’any passat, inter-

continua sent el nostre principal finançador amb el

pretem que mantenim la capacitat de captació de

66% del total, seguit de la Unió Europea, amb el

recursos, a pesar de les fortes retallades en els pres-

20%, i la Generalitat, amb el 12%.

supostos públics i privats dedicats a la investigació.

Volum econòmic d’I+D+i competitiva subscrita segons l’origen dels fons (Milers d’euros)
2013

2014

Generalitat Valenciana

2.318

2.575

Administració central

11.388

12.751

5.574

3.632

217

615

19.497

19.573

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

En referència als 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 2014 suposaren 14.389 milers d’euros,

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

xifra lleugerament inferior a la de 2013. Els resultats

han variat substancialment respecte a l’any 2013, i

de les activitats amb l’Administració han disminuït

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

per comparació a l’any anterior un 37,62%, amb un

nitat Valenciana, el 36,87% a la resta de l’Estat, el

total de 1.795 milers d’euros.

5,39% a Europa i un 1,16% a la resta del món.

Accions de contractes i convenis d’I+D subscrits amb entitats privades segons l’origen geogràfic
(nombre d’accions)
2013

2014

1.163

1.269

Resta d’Espanya

673

827

Resta d’Europa

81

121

Resta del món

27

26

1.944

2.243

Comunitat Valenciana

Total
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Respecte als ingressos, el 27,79 % correspon a em-

públiques o privades europees i l’11,36% final a

preses de la Comunitat Valenciana, el 34,77% a em-

empreses de la resta del món.

preses de la resta de l’Estat, el 26,08% a entitats

Volum econòmic de contractes i convenis d’I+D subscrits amb entitats privades segons l’origen geogràfic.
(Milers d’euros)
2013

2014

Comunitat Valenciana

5.132

3.906

Resta d’Espanya

3.570

4.887

Resta d’Europa

4.368

3.666

Resta del món

2.142

1.595

15.212

14.054

Total

Cal esmentar, respecte a la protecció i explotació

de la United States Patent and Trademark Office

dels resultats de la investigació, que l’any 2014

(USPTO). La quantitat de patents en cartera, atès

se sol·licitaren 31 noves patents. Se n’han conce-

que n’hem abandonat 14 és de 324. Els ingres-

dit 11 de l’Oficina Española de Patentes y Mar-

sos obtinguts per llicències han sigut 471 milers

cas (OEPM), 2 de l’Oficina Europea de Patents i 5

d’euros.

2015

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

48

Comunicació de programari

35

Patents sol·licitades

31

Sol·licituds PCT

10

Entrada en fases

4

Patents concedides per l’OEPM

11

Patents concedides en l’EPO

2

Patents concedides en la USPTO

5

Patents abandonades
Cartera de patents mantingudes a 31.12.14
Despeses cartera de patents
Nombre de patents atorgades amb llicència a 31.12.14

14
324
158.937,53
98
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6.1. CRITERIS PER A LA DETERMINACIÓ DEL PRESSUPOST DE LA
UNIVERSITAT POLITÈCNICA DE VALÈNCIA EN L’EXERCICI 2014:
INGRESSOS, COMPTE FINANCER I DESPESES
6.1.1.
Encara que continuen sense solució operativa els

cació i la Universitat Politècnica de València per al

retards en el pagament que produeixen una tensió

finançament de despeses corrents i d’inversió” i

de tresoreria extrema en la gestió del pressupost

que ascendeix a 27.063.308,80 euros. Per tot això,

de la UPV, el desenvolupament de la gestió en

la dotació dels crèdits del pressupost de despesa

l’exercici 2013, amb una major regularitat en els

per a l’exercici 2014 ha de limitar la consignació de

pagaments de la Generalitat en els dos últims tri-

crèdits del pressupost de despeses en els concep-

mestres, unida a la moderació del flux de requeri-

tes de despesa ordinària i de naturalesa seqüenci-

ments de tresoreria per activitats de R+D+i i for-

al, amb l’objectiu d’evitar problemes de tresoreria

mació contínua, permeten abordar la dotació de

addicionals, de manera que siga possible preser-

crèdits de despeses de l’exercici 2014, en l’epígraf

var –en la mesura possible– els pagaments de

“Fons reposició liquiditat activitats ART 83”, i limi-

despeses prioritàries: personal, subministraments,

tar-la al compromís de despeses de la Generalitat

despeses financeres, i activitats de R+D+i, etc. i

Valenciana prevista per a l’exercici 2014 en la “Mo-

obtenir una liquidació sense dèficit del pressupost

dificació del Conveni de Col·laboració subscrit el

de la Universitat Politècnica de València en l’exer-

28 de maig de 2008, entre la Conselleria d’Edu-

cici 2014.

6.1.2.
D’acord amb l’anteriorment assenyalat, els crèdits

l’abonament de l’anualitat 2014 del deute històric

de l’estat d’ingressos del pressupost de la Univer-

en els corresponents conceptes d’ingressos cor-

sitat Politècnica de València per a l’exercici 2014

rents i de capital.

es pressuposten atenent els criteris següents:
Finançament d’inversions en infraestructures: No
Taxes i preus públics per serveis d’educació supe-

es preveu cap ingrés per a finançament d’infraes-

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

tructures.

manda esperada per titulacions oficials oferides
(grau, postgrau i doctorat) i dels preus públics de

Ingressos per finançament de projectes de R+D+i

les taxes acadèmiques aprovats pel Consell per al

i desenvolupament de les activitats emparades

curs 2013-2014.

en l’article 83 de la LOU: s’estimen d’acord amb
la liquidació de drets corresponent a l’exercici

Subvenció bàsica: de conformitat amb l’assenya-

2012 i la seua distribució per tipologies d’activitat

lat en els antecedents, l’annex II del projecte de

i contractació.

Llei de pressupostos de la Generalitat Valenciana
per a 2014, es quantifica la subvenció anual dis-

Resta d’ingressos: s’estimen actualitzant-se amb

ponible per a l’exercici 2012 en 200.128.675,26 €.

la informació de la previsió d’ingrés liquidats de
l’exercici 2013 i la previsió anualitzada de les

Finançament pel conveni amb la Generalitat

variacions d’activitat, que en produeixen la per-

Valenciana de 10 d’octubre de 2011, es preveu

cepció.

MEMÒRIA DEL CURS ACADÈMIC 2014-2015

41

6.1.3.
La Universitat Politècnica de València ha mantin-

La variació negativa dels ingressos corrents agre-

gut durant els últims exercicis un objectiu de sa-

gats previstos per a 2014, en un -1,21%, s’ha de

nejament del compte financer del seu pressupost

veure acompanyada en el pròxim exercici amb una

basada en el manteniment d’un marge brut estruc-

evolució també negativa de les despeses corrents

tural (ingressos corrents consolidats - despeses

de la mateixa intensitat, la qual cosa ha de mante-

corrents consolidades associats a costos fixos) de

nir estable el marge d’estalvi brut de la institució.

signe positiu.

6.1.4.
Els crèdits de l’estat de despeses del pressupost

corresponent a l’anualitat 2014 del programa

de la Universitat Politècnica de València per a

d’incentiu a la jubilació extingit el 2011.

l’exercici 2014 es pressuposten atenent els criteris següents:

Despeses de funcionament ordinari i inversions
menors.

Despeses de personal.

· Els crèdits de funcionament ordinari i inver-

Les previsions de les despeses de personal pre-

sions menors de les oficines gestores cen-

veuen:

tralitzades i serveis universitaris no registren

· La valoració anual completa de la totalitat de

–amb caràcter general– variació respecte als

les places de la relació de llocs de treball de

del pressupost de 2013 i amb l’excepció dels

PDI i PAS aprovades amb anterioritat al 31 de

crèdits vinculats a finançament finalista que

desembre de 2013, que s’actualitza conside-

s’ajusten a l’import d’aquest.

rant la resultant dels processos de transforma-

· Els crèdits de funcionament ordinari i inver-

ció de places LRU en places LOU i LOMLOU

sions menors dels centres, departaments i

desenvolupats i conclosos, i la variació de

instituts no registren variació en el valor dels

places de professorat temporal que reque-

paràmetres que valoren les variables d’activi-

risca l’adequada cobertura de les necessitats

tat. Això s’entén sense perjudici de l’actua-

docents del curs 2013-2014. La valoració de

lització de les variables objectives d’activitat

totes les places catalogades en dos grups de

i resultats que donen lloc a la determinació

titulació es realitza pel cost del grup superior.

dels pressupostos de centres i departaments

· L’actualització retributiva prevista, amb ca-

i estructures de R+D+i.

ràcter normatiu, per a l’exercici 2014, i les

Així mateix, per a dotar el pressupost de les

variacions retributives derivades dels acords

pràctiques de laboratori en centres docents es

retributius subscrits d’obligat compliment, el

fixa en 2,5 el coeficient d’experimentalitat de les

venciment temporal dels complements retri-

pràctiques informàtiques, únicament als efectes

butius associats a l’antiguitat, els mèrits do-

de l’elaboració dels pressupostos de 2014.

cents i la productivitat investigadora.

Els crèdits de funcionament per a atendre les

· La previsió de contractes temporals de subs-

despeses generals de la Universitat, com ara:

titució en els termes previstos en la normativa

subministraments, neteja, seguretat i vigilància

vigent.

i manteniment es modulen atenent l’evolució

· Les despeses socials derivades dels càlculs
efectuats en els apartats anteriors i la dotació
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dels preus de compra i la variació dels consums,
i aplicant les mesures d’estalvi següents:

S’aplica un programa d’estalvi d’energia elèctrica que permet una reducció del 5% dels consums de l’exercici 2014.

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

A partir del dia 1 de juliol de 2014 les despeses

vats de les necessitats d’inversions en urbanit-

de correus i fotocopies d’exàmens s’atenen per

zació i condicionament, reposició, ampliació i

les unitats que utilitzen els serveis corresponents.

millora (RAM), i específicament els necessaris
per a acomplir la normativa mediambiental

Despeses financeres i amortitzacions: s’actua-

de substitució del gas R22 a les instal·lacions

litzen d’acord amb les previsions de despeses

de climatització i l’inici de la restauració de

financeres i amortitzacions previstes per a l’exer-

l’ús de l’edifici de l’av. Blasco Ibáñez, 21, amb

cici 2014, derivades de les operacions d’endeu-

la renovació de les instal·lacions tècniques.

tament autoritzades en vigor.
Despesa en desenvolupament de les activitats
Despeses associades als programes de suport

de R+D+i i formació contínua i les previstes en

a la millora docent i de R+D+i: no registren va-

l’article 83 de la LOU. Es pressuposten com a

riació respecte als dotats el 2013, excepció feta

contrapartida en despeses de la previsió d’in-

dels crèdits vinculats a finançament finalista que

gressos que s’estime per a l’exercici 2014, sobre

s’ajusten a l’import d’aquest, els derivats d’amor-

el volum d’activitat desenvolupat i la distribució

tització d’operacions de préstec reintegrable per

per tipologies d’activitat.

a infraestructura científica, que es calculen per
l’import de les amortitzacions el 2014, i els des-

Fons reposició liquiditat activitats ART 83. Amb

tinats al Programa de renovació d’equipament

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

docent que tenen novament dotació de crèdit

tat de R+D+i finançada externament de la UPV

el 2014.

el 2014, i atès que en els exercicis 2011, 2012 i

Despeses destinades a l’execució de la progra-

2013 s’hi ha produït un desequilibri negatiu d’in-

mació de la inversió en infraestructures.

gressos i despeses, es consigna aquest fons amb

La dotació es determina mitjançant l’agregació

l’import íntegre.

de l’import de tres conceptes:

6.1.5.
Les normes de funcionament del pressupost 2014

· L’actualització, si és el cas, de les tarifes per

es redacten sobre la base de les aprovades per a

l’ús d’instal·lacions i serveis públics universi-

l’exercici 2013, i –almenys– s’incorporen els as-

taris.
· L’articulació dels mecanismes de tresoreria

pectes següents:
· L’adequació, si és el cas, a tots els aspectes

necessaris per a solucionar els desfasaments

que es deriven de la normativa legal d’aplica-

en la liquidació de les subvencions corrents i

ció a l’exercici 2014, en matèria d’estabilitat

de capital de la Generalitat Valenciana.

pressupostària i sostenibilitat financera.
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6.2. PRESSUPOST D’INGRESSOS DE L’EXERCICI 2015
6.2.1.
L’alça dels preus públics en el període 2012-2014 i

Addicionalment, els ingressos de l’Àrea d’Esports i

l’efecte de la substitució dels ensenyaments estruc-

l’Escola d’Estiu s’estima que registren el 2014 una

turats en cicles pels de grau, ha provocat una dismi-

reducció -360.776,64 euros, respecte als pressu-

nució dels crèdits matriculats substantiva que està

postats inicialment en el pressupost de 2013.

prevista en un -7% el 2014 respecte a l’any anterior,
d’això es deriva una estimació de disminució de la

L’agregació de les disminucions anteriors suposa una

recaptació per un import de -3.264.928,93 euros.

disponibilitat de recursos inferior en -6.504.481,89
euros en el capítol de taxes i altres ingressos.

El pressupost d’ingressos de 2014 no considera
cap quantitat de reintegrament a la universitat

Addicionalment, el pressupost de la Generalitat Va-

en concepte d’IVA, que l’any 2013 sí va ser con-

lenciana per a 2014 determina com a subvenció or-

signada a causa que el pressupost es va elabo-

dinària de la Universitat Politècnica de València una

rar una vegada conclòs l’exercici 2012. Això su-

quantia de 200.128.675,26 euros, amb una variació

posa una reducció d’ingressos pressupostats de

de -0,5% respecte a l’aprovat en l’exercici 2013

-2.233.881,22 euros.

que ascendia a 201.134.347,00 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.
de despeses del

· Restringeixen la contractació temporal als su-

pressupost de la UPV per a l’exercici 2014 són el

pòsits extraordinaris d’impossibilitat de pres-

resultat de l’aplicació dels criteris que es formu-

tació de serveis públics fonamentals.

Els crèdits inicials de l’estat

len en l’apartat 4.5 d’aquesta Memòria i, en com-

b) La valoració de les dotacions de crèdit neces-

pliment d’aquests, presenten una variació negati-

sàries per a atendre el venciment de les retribu-

va de -0,74% que agrega el resultat integrat dels

cions per antiguitat, la concessió de mèrits do-

efectes següents:

cents i de trams de productivitat investigadora.

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

c) La valoració de les dotacions de crèdit necessà-

mes d’estabilitat pressupostària que:

ries per a atendre el cost de les transformacions

· Limiten la reposició de les places vacants que

de places de professorat derivades de l’aplica-

es produeixen per qualsevol causa: jubilacions,

ció de la LOU.

trasllat, exempcions o causes sobrevingudes.

6.3.2.
Les variacions de rellevància dels crèdits inicials de

bilitat internacional (Erasmus, etc.) per import de

despesa de l’àmbit del govern universitari se cir-

-754.237,08 euros.

cumscriuen als programes de suport a la millora
docent i als programes de suport a l’activitat inves-

En el segon cas l’increment s’explica per la ma-

tigadora. En el primer cas, l’ampliació es concreta

jor aportació del conveni institucional de la UPV

en la dotació d’1.000.000 euros per al Programa

amb el Banco de Santander per un import de

de renovació d’equipament

docent, la dotació

208.774,85 euros, que es destina específicament

amb 50.000 euros del Programa PIME d’innova-

al finançament de la nova unitat de captació de

ció i millora educativa, la necessitat d’atendre les

projectes de recerca europeus en el Programa Ho-

despeses de Programa de seguiment i acreditació

ritzons 2020, integrada en el funcionament de la

de títols i pagar les taxes de l’AVAP per import de

Fundació CPI; i per la dotació de 25.000 € per a

35.000 euros i la reducció dels programes de mo-

finançar les despeses ordinàries de funcionament
de l’Escola de Doctorat de la UPV.

6.3.3.
En l’àmbit dels serveis generals, el pressupost de

dues finalitats: l’adequació de la sala de servidors

l’exercici de la UPV per a 2014 registra una varia-

per a millorar-ne l’eficiència energètica i per a

ció negativa del -0.16 %, de la qual calen destacar

complir la nova normativa d’extinció d’incendis,

tres modificacions rellevants:

per un import de 95.000 euros, i la dotació ex-

· La dotació de 145.000 euros addicionals en l’Àrea

traordinària de 50.000 euros per a dur a terme

de Sistemes d’Informació i Comunicacions amb

el Pla especial de migració a Windows 7 derivat
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de l’extinció del manteniment del Windows XP

reducció de les despeses previstes per a correu

l’abril vinent.

que han d’atendre les unitats que ho utilitzen a

· La dotació de 130.000 del nova Àrea d’Eficiència

partir de l’1 de gener de l’any pròxim. Addici-

Energètica i Medi Ambient, dotació que s’ha mino-

onalment, en aquesta unitat es produeixen vari-

rat íntegrament de la dotació del crèdit per a inver-

acions positives i negatives en els diferents sub-

sions en infraestructures, igual que l’assignada a

conceptes de despesa derivats de la previsió de

l’ASIC per a complir la nova normativa d’incendis.

despesa que es dedueix de l’execució real de la

· Finalment la reducció de -184.686,49 euros en

despesa fins al mes d’octubre de 2013.

Serveis Generals, derivada essencialment de la

6.3.4.
Les despeses en infraestructures es redueixen en

glamentària de la substitució del gas R22 en els

200.000 i tenen el 2014 una dotació del crèdit

equips de climatització, les obres de reposició,

inicial de 12.000.000 d’euros amb el qual s’ate-

adequació i manteniment, les necessitats d’equi-

nen les necessitats derivades de la normativa re-

pament i les despeses de projectes tècnics.

6.3.5.
Les despeses de naturalesa financera es reduei-

de les pòlisses de crèdit renovades per a l’any

xen en conjunt un 31% com a resultat de dues va-

pròxim. La variació positiva reflecteix l’obligació

riacions negatives i una de positiva. Les negatives

d’atendre l’anualitat 2014 d’amortització de les

recullen les menors previsions de despeses d’in-

bestretes reintegrables per a rebuts per la UPV

teressos requerides pels préstecs derivats del Pla

per a finançar infraestructura científica i els Cam-

d’Inversions de la Generalitat Valenciana en les

pus d’Excel·lència Internacional.

universitats, i els menors preus del finançament

6.3.6.
La dotació dels crèdits inicials del pressupost de

la LOU és idèntica en el seu import a la previsió

despeses per a activitats de formació contínua i

d’ingressos per aquests conceptes

activitats a realitzar a l’empara de l’article 83 de
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INFRAESTRUCTURES

50

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, dels quals destaquem per la importància

nica, amb l’objectiu d’optimar les infraestructures

tant quantitativa com qualitativa els següents:

Denominació de l’obra

Pressupost d’execució

Obra d’instal·lació de climatització de la Facultat d’Informàtica, aules 6 a 13

200.558,66 €

Obra d’impermeabilització de la coberta de la piscina coberta de la UPV
(edifici 6F)

156.896,65 €

Obra d’impermeabilització de la coberta bloc 4L. Fase II de la biblioteca de
la UPV

199.518,03 €

Rehabilitació i adopció de millores energètiques a l’edifici 6D mitjançant
preus unitaris d’unitats d’obra, per a intervencions en edificacions i instal·lacions, als campus de la Universitat Politècnica de València

222.402,40 €

Reparació urgent de façanes dels edificis 7 - 8A - 8B, del campus de Gandia,
mitjançant preus unitaris d’unitats d’obra, per a intervencions en edificacions
i instal·lacions

723.194,08 €

Rehabilitació, reparació i adopció de mesures energètiques a l’edifici 7G de
la UPV, mitjançant preus unitaris d’unitats d’obra

232.541,84 €
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Durant aquest curs s’han atorgat diferents premis:

a alumnes de tercer curs, 33 a alumnes de quart

37 reconeixements als millors expedients acadè-

curs i 16 a alumnes de cinquè curs.

mics a alumnes procedents de la PAU; 35 reconeixements al millor expedient acadèmic a alumnes

Els premis extraordinaris de doctorat durant

de primer curs, 35 a alumnes de segon curs, 34

aquest curs han sigut 29.

Jürgen Schadeberg

Kathryn Gustafson

Doctor Honoris Causa per la Universitat Politècni-

Doctora Honoris Causa per la Universitat Politèc-

ca de València.

nica de València.

Investit el 4 de setembre de 2014.

Investida el 24 de juny de 2015.

El Sr. Jürgen Schadeberg, ha sigut investit Doc-

Paisatgista de fama internacional, coneguda

tor Honoris Causa per acord del Consell de Go-

per la creació d’entorns escultòrics singulars. El

vern en sessió celebrada el 26 de juny de 2014 a

seu treball se centra principalment en projectes

proposta de l’Escola Tècnica Superior de Gandia,

de caràcter civil i institucional, que inclou parcs,

Escola Tècnica Superior d’Informàtica i de la Fa-

jardins i espais comuns. Entre els seus projectes

cultat de Belles Arts, i investit el 4 de setembre

s’inclouen La princesa Diana de Gales Memorial

de 2014. Conegut com a pare de la fotografia

Fountain, l’East Bay and Gardens by the Bay, a

sud-africana, és una figura de referència, no so-

Singapur, i el Parc Central de València.

lament en el marc de la fotografia d’aquell país,
sinó mundialment. La seua obra que s’ha prolon-

Va ser nomenada Doctora Honoris Causa per

gat durant seixanta-cinc anys incorpora una col·

acord del Consell de Govern en sessió celebrada

lecció que supera els 150.000 negatius.

el 7 de novembre de 2013 a proposta de l’Escola
Tècnica Superior d’Arquitectura i investida el 24
de juny de 2015.
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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 a nexe d’unió

tat d’Orientació Empresarial en Innovació (UNOi) i

entre la comunitat universitària i la societat per

els Premis del Consell Social.

9.1. ACORDS PLENARIS
Sessió ordinària 8 de setembre
- Aprovació de la venda de les accions de la Universitat Politècnica de València en la societat
UNINVEST, SA.

- Aprovació de l’adhesió de la Universitat Politècnica de València a la plataforma edX Inc.
- Aprovació de l’adscripció de vocals del Consell
Social a les comissions del Consell Social.

- Aprovació de l’adscripció dels nous vocals

- Ratificació dels acords de la Comissió de Rela-

del Consell Social a una de les comissions se-

cions amb la Societat del Consell Social del dia

güents:

28 d’octubre.

· Comissió d’Assumptes Acadèmics

- Ratificació dels acords de la Comissió d’As-

· Comissió d’Assumptes Econòmics

sumptes Econòmics del Consell Social del dia

· Comissions de Relacions amb la Societat

10 de novembre.

- Aprovació de la memòria per a la implantació

- Ratificació dels acords de la Comissió d’As-

del doble títol de Màster Universitari en Engi-

sumptes Acadèmics del Consell Social del dia

nyeria de Telecomunicacions i Màster Universi-

17 de novembre.

tari en Tecnologies, Sistemes i Xarxes de Comunicació.

- Aprovació que l’import

de les dietes dels

membres del Consell Social a què s’ha renunciat es destinen a condicionar els espais de les

Sessió ordinària 13 d’octubre

empreses emergents de la UPV.

- Aprovació de Kumori Systems com a EBT i participació de la Universitat Politècnica de València.
- Aprovació del llançament d’un fons de capital
per a una spin-off a la Universitat Politècnica de
València.

Sessió ordinària de 18 de desembre
- Aprovació del pressupost de la Universitat Politècnica de València per a l’any 2015
- Aprovació de les retribucions addicionals de

- Ratificació dels acords de la Comissió d’As-

la Generalitat Valenciana del personal docent

sumptes Econòmics del Consell Social del dia

i investigador de la Universitat Politècnica de

7 d’octubre de 2014.

València.

- Aprovació de les retribucions addicionals del

- Aprovació del conveni de col·laboració entre

sistema de la Universitat Politècnica de Va-

la Universitat Politècnica de València i la Fun-

lència.

dació EDEM per a l’ús d’instal·lacions i serveis
comuns.

Sessió ordinària de 17 de novembre

- Aprovació de l’adquisició d’equips de Siliken.

- Aprovació de la modificació parcial del Regla-

- Aprovació del Pla d’actuacions de la Unitat

ment d’Ocupació Temporal d’Espais i Instal·la-

d’Orientació Empresarial en Innovació de la

cions a la CPI.

UPV per a l’any 2015.
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- Aprovació de la proposta per al Premi Cooperació Universitat-Societat del Consell Social.
- Aprovació del calendari de sessions del Consell
Social per a l’any 2015.
- Aprovació del Pla d’actuacions del Consell Social per a l’any 2015.

- Aprovació dels comptes anuals de la UPV i de les
entitats dependents corresponents a l’any 2014.
- Aprovació de la designació de la Sra. Eva Turanzo Giménez com a representant del Consell
Social en el Consell Valencià d’Universitats i
Formació Superior.
- Aprovació de la designació del Sr. Francisco Ja-

Sessió ordinària de 26 de febrer

vier Turégano Gómez com a representant del

- Aprovació de la creació del Centre d’Investiga-

Consell Social en el Consell de Govern de la

ció i Innovació en Bioenginyeria (CI2B)

UPV

- Aprovació de la creació del Centre d’Investigació d’Aqüicultura i Medi Ambient (ACUMA)
- Aprovació de l’acord transaccional entre la UPV
i Siliken
- Ratificació dels acords de les comissions del
Consell Social

Sessió extraordinària de 29 de maig
- Aprovació de la proposta de participació de la
Universitat Politècnica de València en l’Associació Valenciana per a la promoció de projectes
d’investigació científica, desenvolupament i innovació tecnològica que busquen la millora de

Sessió ordinària de 31 de març
- Aprovació del Pla Estratègic de la UPV 20152020
- Aprovació de la participació de la UPV en la

la qualitat de vida (I2CV), així com facultar el
rector de la UPV per a realitzar totes les actuacions necessàries per a articular la dita participació, inclosa la designació dels representants.

European Research Alliance (EEREA-AISBL)
- Aprovació de la participació de la Universitat
Politècnica de València en l’Associació Agrupació de Defensa Sanitària Aqüicultura de la Comunitat Valenciana (ADSACUIVAL)
- Aprovació de la participació de la UPV en l’Associació Plataforma Tecnològica Espanyola de
Robòtica (HISPAROB)
- Acords sobre l’Escola Infantil de la Universitat
Politècnica de València.

Sessió ordinària de 23 de juny
- Aprovació de l’extinció del Màster Universitari
en Enginyeria Biomèdica.
- Aprovació de la memòria de verificació del Màster Universitari en Arquitectura del Paisatge.
- Aprovació de la modificació parcial del Reglament d’Alumni.
- Aprovació de la distribució de les 52 beques-col·laboració del Ministeri d’Educació,
Cultura i Esport per al curs 2015-2016.

9.2. ACORDS DE LA COMISSIÓ D’ASSUMPTES ECONÒMICS
Comissió ordinària de 10 de setembre
· Aprovació de les taxes dels títols propis següents de nova implantació:
- Diploma d’Especialització en Tècniques de
Suport a la Investigació Científica:
- Expert Universitari en Tècniques Quantitatives de Suport a la Investigació Científica
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- Expert Universitari en Tècniques Qualitatives de Suport a la Investigació Científica
· Màster en Valoració Biomecànica Clínica:
- Diploma d’Especialització en Valoració Biomecànica
- Expert Universitari en Anàlisi Biomecànica
en l’Àmbit Clínic

· Diploma d’Especialització en Gestió i Control
de la Qualitat

dor aprovada pel Consell de Govern els
dies següents:

· Diploma d’Especialització en Dades Massives

· 15 d’abril

· Diploma d’Especialització en Divulgació i Co-

· 26 de juny

municació de la Ciència i la Tecnologia

· 24 de juliol

· Diploma d’Especialització en Sostenibilitat, Ètica Ecològica i Educació Ambiental
· Màster en Direcció Pública i Lideratge Polític
· Aprovació de les taxes per a l’adaptació dels
títols propis existents a la nova normativa d’estudis de formació permanent de la Universitat
Politècnica de València de:

Comissió ordinària de 10 de novembre
· Aprovació de les taxes dels títols propis següents de nova implantació:
- Diploma d’Extensió Universitària en Aplicacions Tèxtils
- Diploma d’Extensió Universitària en Pilotat-

· Diploma d’Especialització en Màrqueting

ge de Sistemes d’Aeronaus Tripulades per

· Aprovació de la modificació de taxes del Diplo-

Control Remot

ma d’Especialització en Aplicacions Multimèdia
per a Internet.
- Informe favorable sobre la relació de llocs
de treball del personal docent i investiga-

- Expert Universitari en Conservació i Restauració del Paper
· Aprovació de la modificació de taxes del Màster en Direcció de Plantes Industrials

9.3. ACORDS DE LA COMISSIÓ D’ASSUMPTES ACADÈMICS
Comissió ordinària de 7 d’octubre
- Informe favorable sobre la memòria de verificació del Grau en Enginyeria per a l’Empresa.
- Informe favorable sobre la memòria de verificació del Màster Universitari en Gestió Internacional del Turisme.
Comissió ordinària de 17 de novembre

- Informe favorable sobre el conveni de col·

- Informe favorable sobre la memòria de verifi-

laboració interuniversitari per a la impartició

cació del Màster Universitari en Gestió Inter-

conjunta del Màster Universitari en Química

nacional del Turisme.

Sostenible.

- Informe favorable sobre l’extinció del Màster
Universitari en Química Sostenible.

- Informe favorable sobre la memòria de verificació del Màster Universitari en Química Sostenible.
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Enguany, l’Oficina del Defensor Universitari ha
realitzat les accions següents en els temes que
s’assenyalen tot seguit:

10.1. ALUMNES
Nre. d’accions

Acció
Normes de permanència

14

Beques en general, convalidacions matrícules i trasllats

19

Temes sobre exàmens

18

Avaluacions curriculars

9
18

Casos diversos

4

Bilingüisme

10.2. TEMES RELACIONATS AMB PAS I PDI
En aquest capítol es redueix a títols de qüestions

-Problemes disciplinaris amb l’alumnat: falsificaci-

ateses a l’Oficina del Defensor Universitari relacio-

ons d’assistència, còpia en els exàmens, plagi en

nades amb companys d’administració i serveis, així

treballs final de grau i de màster

com amb companys docents i investigadors.

-Problemes de reconeixements amb alumnat es-

No es descriu cap cas, ja que en ser aquests col·lec-

tranger: titulacions, homologacions, reconeixe-

tius més reduïts que el d’alumnes és quasi impossi-

ments

ble mantenir l’anonimat, car els problemes solen ser

-Reconeixement menció d’excel·lència.

coneguts per quasi tots els membres del grup de

-Sol·licitud de canvi de departament.

treball afectat.

-Oferta d’assignatures optatives.

Els tipus de problemes atesos amb major freqüència

· Problemes relacionats amb la recerca:

en el curs 2014-2015 han sigut.

-Gestió de projectes i convenis.

· Problemes relacionats amb substitucions per bai-

-Denegació de projectes i ajudes.

xes temporals.
· Problemes relacionats amb la salubritat:

-Propietat intel·lectual.
-Direcció de projectes.

- Instrumental o mitjans que poden afectar la salut.

-Qüestions relacionades amb becaris.

- No respecte a la normativa de prohibició de fu-

-Qüestions diverses relacionades amb instituts

mar en certs espais.
· Problemes relacionats amb la docència:

d’investigació.
-Qüestions relacionades amb beques i ajudes per

-Assignació de POD.
-IAD –reconeixement de docència i de mèrits
-PISADOS.

a treballar amb grups de recerca.
· Problemes sobre algunes deficiències en oferta bilingüe i queixes contra alguna norma relacionada
amb el bilingüisme.

10.3. ALTRES EXPEDIENTS DE TITULATS
Hi ha hagut al llarg del curs un total de 18 consultes relacionades fonamentalment amb temes de
postgrau, beques i convalidacions.
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La Universitat Politècnica de València explica en

· Alumni

aquests moments amb els serveis següents:

Alumni de la Universitat Politècnica de València és
el servei universitari creat per a mantenir el vincle

· Acció Internacional (Àrea)

de la UPV amb els seus titulats.

· Acció Internacional (Oficina)

· Assumptes Generals

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

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

dins de l’estructura orgànica del Gabinet del Rec-

sable de:

tor de la Universitat Politècnica de València (UPV),

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

té com a finalitat principal coordinar, fomentar i do-

rents campus de la UPV,

nar suport a la participació internacional de la Uni-

- coordinar la neteja del campus,

versitat en programes de postgrau i col·laboració

- gestionar les reserves i disponibilitat d’espais,

acadèmica realitzats per conveni amb universitats

- gestionar les assegurances de danys i responsabi-

estrangeres.

litat civil de la UPV,
- coordinar els serveis complementaris de la Uni-

· Activitats Culturals

versitat relacionats amb el Registre General, ofi-

Elaboració i planificació d’un complet programa

cina de correus, trasllat de mobiliari i utensilis…

d’activitats culturals, específicament dissenyat atenent les múltiples necessitats de la comunitat uni-

· Avaluació, Planificació i Qualitat

versitària

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

· Advocacia (Àrea)

- Proporcionar assistència i assessorament a l’equip
rectoral, i instàncies que aquest assenyale, sota el

· Advocacia (Servei)

rigor d’una base de coneixement sustentada en la

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

formació, l’estudi i la recerca.

regat de l’assessorament i de la representació i defensa en judici de la Universitat.

- Proveir les eines necessàries i coordinar tots els
esforços que es realitzen en matèria de qualitat.
- Prestar el suport tècnic i logístic a qualsevol de

· Agromuseu de Vera

les unitats pertanyents a aquesta Universitat en
les activitats de millora de la qualitat de les seues

· Alumnat

operacions i serveis.

El Servei d’Alumnat és un servei administratiu de

- Ser generador de coneixement, i promocionar la

caràcter central de la UPV, la funció de la qual està

formació i la utilització de mètodes i eines per a la

dirigida fonamentalment cap als alumnes, tant pel

millora de la qualitat.

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

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

· Alumnat, Rendiment i Avaluació Curricular
Estudia el rendiment acadèmic de les diferents

· Biblioteca i Documentació Científica

assignatures que s’imparteixen en cadascun

Proveeix i gestiona la documentació i informació

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

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

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

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

comissió de Rendiment Acadèmic i Avaluació

tivitats de formació sobre el maneig dels seus re-

Curricular.

cursos.
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· Casa de l’Alumne

cia del coneixement de la Universitat Politècnica de
València.

· Càtedres d’empresa
· Ciències de l’Educació
· CEDAT - Serv. Atenc. Estud. Discapacit.

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

Ofereix informació i assessorament als membres

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

de la comunitat universitària amb discapacitat, així

assessorament al professorat en l’àmbit de la peda-

acompanyament i suport a l’aula. Presta ajudes tèc-

gogia universitària, alhora que propiciar la divulga-

niques per a l’estudi a aquells alumnes que, per les

ció i ús de nous recursos i tecnologies educatives,

seues necessitats educatives especials, així ho re-

que contribueixen al procés d’innovació i avaluació

quereixen. Promou i gestiona accions de formació

de la qualitat de l’ensenyament, així com desenvo-

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

lupar activitats formatives i facilitar suport psicope-

campus de la Universitat Politècnica de València, i

dagògic a l’estudiant a fi d’atendre’n les necessitats

presta diferents serveis des del seu Centre Especial

d’orientació i assessorament acadèmic, personal i

d’Ocupació.

professional.

Així mateix, es realitzen projectes d’eliminació de
barreres arquitectòniques i urbanístiques, plans in-

· Ciutat Politècnica de la Innovació

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

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

cessibilitat, revisió de projectes i assessorament, i

científic de la Universitat Politècnica de València,

disseny de models ideals.

exerceix la labor de direcció executiva de la Fundació CPI, entitat gestora de la CPI. La seua missió

· Centre Educatiu Infantil

és vetlar per l’adequat compliment dels objectius

El Centre Educatiu Infantil Vera és l’encarregat

definits pel patronat de la Fundació en el marc de

d’atendre i educar els infants dels membres de la

la CPI i de l’adequada coordinació amb les unitats

comunitat universitària de la Universitat Politècnica

de la UPV que presten serveis als usuaris del parc

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

científic.

cicle d’Educació Infantil). És un centre obert i flexible, amb un enfocament globalitzat de l’Educació

· Comunicació

Infantil.

L’Àrea de Comunicació s’encarrega de recopilar,

I tot això amb la finalitat de:

elaborar i difondre informació sobre la Universitat

- Conciliar la vida laboral i familiar dels membres de

Politècnica de València a través de la pàgina web;

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

la UPV Radiotelevisió; els mitjans de comunicació
locals, nacionals i internacionals; els mitjans socials;
els materials impresos; etc.

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

· Contractació

el desenvolupament social, emocional i intel·lec-

Facilita informació en matèria de contractació ad-

tual de l’infant.

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

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

de la Llei de Contractes del Sector Públic.

comunicació i acció conjunta i coordinada.
· Control Intern
· Centre de Transferència i Tecnologia
Dona suport i potencia la coordinació i execució
dels processos de gestió econòmica i administrativa de l’activitat de recerca, innovació i transferèn-
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· Cooperació al Desenvolupament (Àrea)

· Cooperació al Desenvolupament (Centre)

· Esports

El Centre de Cooperació al Desenvolupament

El Servei d’Esports és l’encarregat de promocionar

(CCD) és l’àrea de la Universitat Politècnica de Va-

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

lència (UPV) encarregada de donar suport i incen-

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

tivar la participació de la comunitat universitària en

activitats, escoles, formació, competicions i serveis

activitats de cooperació universitària per al desen-

específics als esportistes d’alt nivell.

volupament.

I tot això a fi de transmetre valors educatius a través de l’esport i millorar el benestar integral de la

· Correus

comunitat universitària.

L’oficina postal tramita totes les necessitats relacionades amb l’enviament de correus, ja siga del

· Estudis i Ordenació de Títols

personal de la UPV o de centres, departaments,

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

serveis... També lliura el correu als seus destinataris

de Títols és treballar en el disseny dels nous títols i

dins del campus universitari, tant a la seua adreça

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

postal com al seu apartat oficial. A més, assessora

ropea per a l’educació superior.

en qüestions de tarifes, tipus d’enviaments, temps
de trànsit, etc.

· Finançament i Pressupostos
L’àrea econòmica i pressupostària està composta

· Defensor Universitari

pel Servei de Gestió Econòmica, el Servei de Treso-

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

reria i Gestió Tributària, i el Servei de Finançament

sitat Politècnica de València aprovats pel Decret

i Pressupost. És l’encarregada de:

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

- donar suport a l’elaboració del pressuposat i vet-

Generalitat, el Defensor Universitari és una insti-

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

tució que actua com a comissionat del Claustre

ció;

Universitari per a la protecció dels drets i llibertats
dels membres de la comunitat universitària davant

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

les actuacions dels diferents òrgans i serveis uni-

- proporcionar informació per a la presa de deci-

versitaris i que ha de prendre en consideració els

sions pels òrgans de direcció, i informació insti-

principis de llibertat, igualtat, justícia, solidaritat,

tucional a través del Sistema d’Informació Medi-

democràcia i respecte al medi ambient que inspi-

terrània.

ren l’actuació de la Universitat Politècnica de Va-

I tot això amb la finalitat de facilitar els mitjans per

lència.

a gestionar amb economia, eficàcia i eficiència els
recursos econòmics de l’organització.

· Delegació d’Alumnes
· Fiscalització
· Econòmica (Àrea)

El Servei de Fiscalització és l’encarregat d’exercir,
amb plena autonomia funcional, el control intern

· Editorial UPV

de les despeses, els ingressos i les inversions de la

L’Editorial de la Universitat Politècnica de València,

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

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

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

recerca desenvolupada pel personal docent de la

els principis d’eficàcia, eficiència i economia.

Universitat i l’edició de bibliografia de suport a la
docència.

· Fons d’Art i Patrimoni UPV
Àrea adjunta al Vicerectorat d’Alumnat i Extensió

· Escola d’Estiu

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

· Inspecció de Serveis

i conservació de les col·lecciones integrants del
Fons d’Art i Patrimoni de la UPV.

· Intercanvi Acadèmic
L’Oficina de Programes Internacionals d’Intercanvi

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

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

versitaris

grames d’intercanvi a nivell mundial.
Gestiona programes de mobilitat patrocinats per

· Formació Permanent

la UE així com programes propis finançats íntegra-

El Centre de Formació Permanent és l’encarregat

ment per la UPV, dirigits tant a estudiants com a

de gestionar les activitats i projectes de formació

personal docent-investigador i d’administració.

no reglada promoguda per la Universitat.
· Llengües
· Fòrum UNESCO

El Centre de Llengües (CDL) i la seua Subdirecció

Organitzen activitats i projectes per a la protecció

d’Assessorament Lingüístic proporcionen a tota la

del patrimoni cultural i natural, amb la participa-

comunitat universitària diferents serveis en matèria

ció de professors i estudiants, i desenvolupen el

de llengües estrangeres. El seu objectiu primor-

lloc web <http://universidadypatrimonio.net>, on

dial és crear una estructura academico-adminis-

s’ofereix informació d’aquesta xarxa.

trativa àgil dins de la UPV capaç de respondre a
les demandes i necessitats en el coneixement de

· Gestió d’Alumnat

llengües estrangeres per a facilitar-ne la integració
dels membres en l’espai europeu d’educació supe-

· Gestió Econòmica

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

L’àrea econòmica i pressupostària està composta

suport a la docència i traducció i revisió d’articles

pel Servei de Gestió Econòmica, el Servei de Treso-

de recerca.

reria i Gestió Tributària, i el Servei de Finançament
i Pressupost.

· Llengües per a l’Assessorament Lingüístic

· IDEES UPV

· Manteniment

La Unitat d’Emprenedoria IDEES UPV, integrat en

El Servei de Manteniment depèn del Vicerectorat

la Direcció Delegada d’Emprenedoria i Ocupació

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

és l’òrgan impulsor les iniciatives empresarials que

litzar les operacions necessàries per a l’adequat fun-

naixen de la UPV.

cionament de les instal·lacions, edificis i infraestructures de la Universitat Politècnica de València així

· Igualtat

com de l’enjardinament i neteja de la urbanització.

· Infraestructures

· Medi Ambient

El Servei d’Infraestructures és l’encarregat de:

La Unitat de Medi Ambient de la Universitat Poli-

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

tècnica de València és l’encarregada de:

cions
- Proporcionar assessorament i informació tècnica
- Proporcionar el suport per al funcionament de la
telefonia fixa i dades i de la telefonia mòbil
- Proporcionar suport per al correcte funcionament
dels aparcaments i sistemes de seguretat
- Prestar serveis audiovisuals.
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- Desenvolupar tasques d’informació i sensibilització ambiental.
- Gestionar els aspectes ambientals directes i indirectes generats per les activitats universitàries.
- Implantar, certificar i mantenir el sistema de gestió
ambiental segons la norma ISO 14001 i el reglament EMAS.

· Microscòpia Electrònica

labors d’assessorament i avaluació sobre aquells

El Servei de Microscòpia Electrònica és una ins-

riscos que són inherents a les activitats realitzades

tal·lació depenent del Vicerectorat d’Investigació

pels usuaris, i que poden suposar una disminució

que es dota d’instrumentació científica relacionada

dels nivells de seguretat i salut o que pogueren

amb el camp de la microscòpia.

repercutir negativament sobre els membres de la
comunitat universitària que estigueren exposats a

· Oficina de la Secretaria General

aquestes.

S’encarrega de:
- L’emissió d’informes i dictàmens jurídics sobre

· Prevenció de Riscos Laborals i Salut (Àrea)

qualsevol assumpte relacionat amb l’activitat pròpia de la Universitat que li siga encomanat.

· Programes d’Investigació i Innovació

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

L’Àrea de Programes d’Investigació i Innovació

tractes de dret privat que subscriga la Universitat

(PEII) és l’encarregada de gestionar el Programa

quan l’assumpte així ho requerisca o ho dispose la

d’Ajudes a la Investigació que ofereix el Vicerec-

Secretaria General.

torat d’Innovació i Desenvolupament a tots els in-

- La gestió, seguiment i control del Registre

vestigadors de la UPV: ajudes per a assistència a

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

congressos, estades d’investigadors de prestigi en

Registre d’Entitats Jurídiques de la UPV.

la UPV, publicació d’articles, primers projectes de

- La realització davant l’Agència Espanyola de Pro-

recerca, etc. Així mateix, l’Àrea de PEII és l’encarre-

tecció de Dades dels tràmits de legalització dels

gada de mantenir actualitzada la base de dades de

tractaments de dades de caràcter personal realit-

resultats de recerca de tota la UPV, més coneguda

zats a la UPV.

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

- La gestió, seguiment i control dels expedients de

dex d’activitat investigadora (IAI).

responsabilitat patrimonial de la UPV i dels expedients de règim disciplinari dels membres de la

· Programes Internacionals d’Intercanvi

comunitat universitària

L’Oficina de Programes Internacionals d’Intercanvi
–OPII– coordina la participació de la UPV en pro-

· Ordenació dels Campus

grames d’intercanvi a nivell mundial. Gestiona programes de mobilitat patrocinats per la UE així com

· Planificació Acadèmica i Organització del Profes-

programes propis finançats íntegrament per la UPV,

sorat

dirigits tant a estudiants com a personal docent/
investigador i d’administració.

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

· Promoció i Normalització Lingüística

nerar i gestionar les iniciatives de la UPV per a donar

El Servei de Promoció i Normalització Lingüística

suport a la millor inserció laboral dels seus titulats,

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

en el menor temps possible des de la graduació.

del valencià, amb la finalitat de satisfer les deman-

Per al compliment de les seues finalitats, el Servei In-

des dels membres de la comunitat universitària i

tegrat d’Ocupació gestiona pràctiques en empresa,

d’aconseguir els reptes que planteja la planificació

intermediació laboral, orientació professional, for-

lingüística de la UPV.

mació per a l’ocupació i estudis d’inserció laboral.
· Protocol
· Prevenció de Riscos Laborals (Servei)

Protocol de la Universitat Politècnica de València

El Servei Integrat de Prevenció i Salut Laboral és

s’encarrega d’organitzar i gestionar els principals

la unitat de caràcter tècnic destinada a realitzar

esdeveniments relacionats amb el desenvolupa-
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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-ne per l’adequada execució, control i justifica-

· Rector (Oficina)

ció;
- 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, gestionant el nomenament

tucional a través del Sistema d’Informació Medi-

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

terrània.

cerca, el pagament de retribucions i segurs socials,

I tot això amb la finalitat de facilitar els mitjans per

així com totes les incidències que n’afecten la vida

a gestionar amb economia, eficàcia i eficiència els

laboral. També gestiona la formació del personal

recursos econòmics de l’organització.

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

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

· Recursos Humans (Àrea)

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

· Registre General

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

· Salut Juana Portaceli

guir aprenent. Compta amb la col·laboració de la

El Centre de Salut Laboral Juana Portaceli és la uni-

Generalitat Valenciana, a través de la Conselleria

tat mèdica del Servei Integrat de Prevenció i Salut

d’Educació, Investigació, Cultura i Esport.

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

· Vicegerència

així com assistència mèdica, assessorament mèdic

La Vicegerència depèn de Gerència, que es dedica

i promoció de la salut a tota la comunitat universi-

a la gestió dels serveis administratius i econòmics

tària.

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

· Seguretat

Social.

· Servei de Calibratge

· VLC/CAMPUS
El VLC/CAMPUS, impulsat conjuntament per la

· Sistemes de la Informació i les Comunicacions

Universitat Politècnica de València i la Universi-

És l’òrgan de la Universitat Politècnica de València

tat de València, juntament amb el Centre Superi-

encarregat d’aplicar les noves tecnologies de la in-

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

formació i de les telecomunicacions per a posar a

projecte valencià que ha sigut reconegut com a

l’abast de tota la comunitat universitària serveis de

Campus d’Excel·lència Internacional pel Ministeri

qualitat.

d’Educació.

· Subsecretaria General
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