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1. DISCURSOS
1.1. DISCURSO D’OBERTURA DE CURS
2017-18 DEL SR. RECTOR MAGNÍFIC
Vull iniciar la meua intervenció i agrair la vostra presència
avui en aquest solemne acte d’obertura del curs acadèmic 2017-2018 a la Universitat Politècnica de València.
Acabem d’investir les noves doctores i els nous doctors que han culminat els seus estudis i han rebut el
birret que els acredita com a tals. La meua enhorabona més sincera. Us desitge els èxits professionals més
grans i que, allí on us porte la vida, no oblideu mai el
rigor intel·lectual, l’esperit crític i de superació que heu
desenvolupat a la nostra universitat. Manteniu sempre
la curiositat intel·lectual i busqueu la veritat que és font
inesgotable de coneixement. L’elaboració de la tesi sol
ser l’inici de l’activitat investigadora d’un universitari.
Amb la seua defensa finalitza una etapa plena d’intens
treball, alguns desànims i incerteses, però s’ha arribat al
final perquè ha prevalgut la tenacitat i la constància. La
presència en aquest acte dels vostres directors fa visible
que el magisteri del vostre professorat ha guiat aquestes
investigacions, ja que n’han transmès els coneixements
i traslladat als seus estudiants aquesta inquietud investigadora, que amb tanta força anima de manera contínua
a ampliar el que coneixem. La torxa del coneixement
passa així d’una generació a les següents i manté viva
aquesta generositat primigènia que Prometeu va tenir
amb la humanitat en donar-li el foc, també paradigma
del progrés.
Avui, la UPV s’engrandeix en haver atorgat la seua més
alta distinció al professor Francis Mojica. En nom de tots
els presents, en primer lloc, he de felicitar l’ETSEAMN
per haver proposat incorporar al claustre de la nostra
universitat el Dr. Mojica. Així mateix, vull fer públic el
nostre reconeixement als seus padrins, els professors
Ricardo Flores i Vicente Conejero, que han exposat de
manera resumida, clara i convincent, els mèrits suficients que concorren en el nostre nou doctor i que en
fonamenten la incorporació al nostre claustre.
El professor Mojica ha explicat en el seu discurs
d’investidura que la seua trajectòria en biologia molecular començà amb l’estudi i observació de l’ADN, ja que
mirava a través d’aquesta poderosa finestra de precisió
oberta per a entendre el passat de les espècies. D’ací
sorgiren interrogants sobre una regió inèdita en l’ADN
d’Haloferax, la lectura del qual va desvelar que en el text
de la vida d’aquest microorganisme ocorre una seqüèn-

cia molt peculiar. Els seus treballs han representat un
dels salts qualitatius més notables en genètica molecular, ja que va impulsar la revolució biològica creada per
les tècniques CRISPR/Cas 9.
El doctor Mojica ha fet camí. Ha sigut precursor. Ha anat
per endavant. Ha ampliat i consolidat amb les seues
aportacions científiques l’àmbit de l’enginyeria genètica.
Com diria el poeta, ha obert solcs al mar, esdevinguts
després autopistes fermes per a projectes científics posteriors. Sens dubte, estem davant d’una brillant carrera
investigadora feta amb dos ingredients bàsics: el rigor
i la responsabilitat social per a abordar, des de l’anàlisi
crítica i el compromís científic, un tema essencial per al
futur de la humanitat. Com bé hem escoltat, el Dr. Mojica
reuneix mèrits contrastats per a entrar per la porta gran
com a doctor Honoris Causa. Benvingut a la UPV i moltes gràcies per acceptar la nostra més alta distinció
acadèmica.
Volem que, a partir d’ara, la seua fèrtil singladura docent
i científica recale al port de la nostra universitat, per a
disposar-ne del magisteri, saviesa i aportacions en un
camp de coneixement on és una autoritat científica i moral.
La meua felicitació al Col·legi Major Sant Joan de Ribera
i a tots els seus col·legials. La Universitat Politècnica de
València ha volgut atorgar-li aquesta medalla, que és el
reconeixement i l’afecte d’aquesta comunitat universitària per la important labor que desenvolupa des de fa
101 anys en l’àmbit acadèmic, cultural i social, ja que
fomenta l’excel·lència acadèmica i permet als més de
300 estudiants que han passat pels seus murs contribuir
amb el seu treball i talent al progrés de la societat.
També les meues felicitacions i agraïment al professorat
que en aquest acte acabem de reconèixer per la seua
trajectòria investigadora que acumula ja més de 30 anys
i ha merescut per cinquena vegada el reconeixement de
la CNEAI.
I, finalment, permeteu-me expressar una càlida salutació de benvinguda als més de 32.000 dones i homes
que integren la nostra comunitat universitària. De manera especial als quasi cinc mil estudiants que ingressen
enguany per primera vegada a la UPV. A ells i als seus
familiars vull expressar-los el nostre agraïment per
permetre’ns acompanyar-los en una part decisiva del
seu camí personal i professional.
Com a part de la tradició acadèmica universitària, l’acte
d’obertura serveix per a mostrar com es troba la nostra
universitat a través de la lectura de la memòria acadèmica del curs acabat de finalitzar. Amb això, no solament
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fem un exercici de responsabilitat social, sinó que també ens permet disposar i donar a conèixer les dades a
través de les quals es pot mesurar l’avanç de la nostra
universitat que, un any més, ha sigut capaç de complir
les seues comeses en un escenari complicat. Agraïsc
l’esforç de síntesi del secretari delegat per a presentar
les dades principals.
L’inici d’un nou curs acadèmic és sempre un bon moment per a reflexionar sobre les funcions de la universitat:
docència, investigació i transferència a la societat, en el
sentit més ampli. La universitat està obligada a realitzar
amb un nivell de qualitat alt totes, començant per la formació dels nostres estudiants, que són la nostra primera
raó de ser.
Ensenyar amb qualitat, investigar amb qualitat i transferir amb qualitat és la nostra obligació. I, com ho està
fent actualment la UPV? Crec, amb tota modèstia, que
tenim una bona universitat, fruit, per descomptat, del
treball diari de tot el professorat, investigadors i personal
d’administració i serveis, de l’esforç dels estudiants i del
suport de la societat. De forma continuada, els indicadors externs ens situen en un lloc destacat.
Però aquesta imatge positiva no pot deixar-nos satisfets.
Devem i hem de millorar en tots els aspectes. Nosaltres
volem competir amb les millors universitats, en què la
investigació rellevant i compromesa socialment amb la
innovació i el progrés constitueix un pilar fonamental.
D’ací, que manifeste la meua gran preocupació per la
inversió en ciència i tecnologia al nostre país.
L’apreciació que necessitem impulsar la nostra capacitat
d’investigació, desenvolupament i innovació és reconeguda per tot tipus d’informes i assumit per totes les
formacions polítiques. Potser siga la investigació el sector en què hi ha una contradicció més alta entre el que
es diu i el que es fa; n’hi ha prou amb mirar els pressupostos –els públics i els privats– dedicats a R+D+i per a
comprovar-ho. I, tanmateix, la convicció, tan compartida
com aclamada, que el nostre futur depèn de la capacitat de generar nous coneixements i d’aplicar-los per a
millorar els nostres processos industrials, la qualitat dels
nostres productes i trobar-ne de nous, és absolutament
encertada.
Les últimes dades publicades sobre inversió en R+D,
corresponents a l’exercici 2016 i analitzades en profunditat en l’informe COTEC, revelen un increment lleu en la
inversió espanyola en R+D, el primer des de l’inici de la
crisi. No obstant això, aquest augment se situa per davall de l’increment del PIB en el dit període i, per tant, és
insuficient per a evitar que la R+D continue –per cinquè
any consecutiu– perdent pes al nostre país. En l’avanç
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cap a una recuperació econòmica que s’assenta excessivament en ocupacions de baixa qualificació i en sectors
de baixa intensitat tecnològica, Espanya se separa de
la tendència dominant a les principals economies de la
zona euro i a la resta de potències consolidades i emergents.
Mentre que el conjunt de la UE inverteix avui un 25%
més en R+D que abans de l’inici de la crisi econòmica, la
nostra economia inverteix un 10% menys. Espanya és,
en realitat, una excepció a Europa i forma part del grup
dels quatre únics països que no han recuperat encara
els nivells d’inversió de 2008. De fet, en termes relatius a
Europa, la regressió acumulada aquests últims cinc anys
ens retorna a la posició de 2004.
Els ajustos acumulats des de 2010 (del 50%) han sigut
molt superiors als anunciats (del 30 %), ja que, a la reducció de les quantitats consignades en els pressupostos,
s’hi han unit uns nivells d’execució pressupostària decreixents, que el 2016 han arribat al seu nivell mínim
històric.
Si la tendència no canvia de manera urgent no sembla
que Espanya puga exercir un paper protagonista en un
escenari internacional marcat per canvis profunds.
El programa de l’equip de govern per a aquest curs és
resultat de les metes que vaig exposar en la meua presa de possessió com a rector el passat mes de juny:
situar la UPV com una de les universitats europees
d’excel·lència, en la primera fila de l’avanç de la investigació, la ciència i la cultura. Conscient de la importància
de formar no solament bons professionals sinó també
ciutadans crítics que assumisquen la responsabilitat de
contribuir a crear un món millor, més just i més solidari.
Una universitat que busque el talent i l’esforç i el premie,
que es comprometa amb la transparència i l’objectivitat,
i que tinga sempre present en les seues decisions els interessos generals, tal com ens obliga la nostra condició
de servei públic.
Dins d’aquest context, exposat sumàriament, vull presentar en aquest acte algunes accions que afrontarem
durant aquest curs en cadascuna de les missions que la
societat ens encomana.
Formar l’universitari com a persona, com a professional i com a ciutadà. Per a aquesta triple missió, la UPV
aposta per un canvi en la cultura docent, amb l’objectiu
d’acomodar el nostre model didàctic tradicional a les
noves demandes d’ensenyament i d’aprenentatge que
requereixen els estudiants. En paraules del professor
Gilles Ferry: “Ja no es tracta d’adquirir coneixements
solament, ni fins i tot d’aprendre a aprendre, sinó

d’aprendre a conviure i a arribar a ser”. Es tracta de donar als estudiants la capacitat d’adaptar-se de manera
contínua a la situació particular de cada instant, en un
món tecnològic en constant canvi.
És molt positiu veure que el nombre d’estudiants que
participen en activitats extraacadèmiques ha crescut de manera notable. Aquestes activitats promouen
l’aprenentatge profund, en el pla acadèmic i en el pla
personal. Ajuda que cada alumne descobrisca les seues
millors capacitats i les oriente cap a l’activitat que més
l’apassione i que inculque la curiositat, per a continuar
preguntant i aprenent tota la vida. Estic convençut de
l’enorme valor d’aquestes experiències als nostres
campus, que haurem d’incrementar i potenciar en els
pròxims anys a través de programes com són Generació
Espontània o Aprenentatge per Servei.
La metodologia d’Aprenentatge-Servei permet als estudiants adquirir continguts curriculars a través de la
participació en un servei voluntari. El servei es converteix
en un taller de valors i sabers, i els estudiants, en agents
de canvi, disposats a treballar activament per a crear un
món més just. Durant els mesos de juliol i agost més de
400 estudiants s’han compromès amb accions de voluntariat i cooperació en l’àmbit nacional i internacional.
També, els equips de Generació Espontània han estat
molt actius durant l’estiu, ja que han participat en diverses competicions i reptes científic i tecnològics, com
ara: Formula Student, motociclisme MotoR, Hyperloop,
iGEM biologia sintètica o CEABOT Robòtica.
Durant aquests dos mesos han treballat, après, cooperat, competit; no han sigut unes vacances convencionals,
però quan parles amb ells, tots diuen que ho tornarien a
fer. L’han viscut com una experiència formativa singular,
excel·lent. Cap i mans, o, dit d’una altra manera, pensar
fent i fer pensant.
Una universitat té bona reputació quan els seus estudiants tenen bona reputació. Una universitat té èxit quan
els seus estudiants en tenen. En aquest sentit, el millor
dels rànquings, el que reflectisca l’experiència dels estudiants, potser no existeix encara.
El Ministeri d’Educació, Cultura i Esport ha iniciat la revisió de la legislació universitària. Espere que aquesta
oportunitat la puguem aprofitar per a acabar de resoldre
el marc legislatiu que empara la formació universitària
espanyola, i permetre definir les titulacions i itineraris
que milloren el nostre atractiu internacional. En aquest
punt, hi ha un important camí a recórrer, i en què la UPV,
com la universitat espanyola amb el nombre més alt de
graus i màster acreditats per agències internacionals, vol
adoptar un paper de lideratge, com a membre de CRUE.

A l’EPSG impartim per primera vegada el grau de
Tecnologies Interactives, que ha tingut una gran demanda al nostre campus de Gandia. Un grau centrat en
l’aprenentatge basat en projectes i en una alta comunicació alumne-professor.
Estem convençuts de l’èxit d’aquesta nova experiència
formativa, que ens agradaria estendre-la a altres programes.
La nostra universitat, dins de les universitats de caràcter
presencial, és líder en el desenvolupament d’activitats
de formació no presencial, bé siga a través dels diferents instruments de docència en línia, o a través de
la creació d’elements d’aprenentatge dins del programa de Docència en xarxa. La UPV ha de mantenir-ne
el lideratge en aquest camp, però sense oblidar que
l’aprenentatge en un campus presencial ha d’aportar
altres experiències que suposen un valor afegit, espais
d’aprenentatge en què es facilite als estudiants desenvolupar i adquirir diferents competències i habilitats, i
convertir l’estada a la universitat en una experiència formativa integral i global.
Crec que en el futur l’ensenyament de qualitat és mixt
atès que combina la formació presencial i en línia. Durant
segles, de primer, els estudiants han escoltat una lliçó a
classe que, després, han estudiat a casa. En un futur
pròxim, aprendran cada matèria al seu ritme i es reuniran a classe amb els seus companys en grups reduïts
per a aplicar, amb l’ajuda del professor, els conceptes
apresos a problemes reals. Aquesta nova metodologia
docent modificarà l’organització tradicional d’un grau en
assignatures de durada fixa i anirem a esquemes més
flexibles, amb cursos de durada variable en funció del
treball de l’estudiant. S’obrirà l’espai docent, ja que els
estudiants escoltaran lliçons enregistrades per professorat d’una universitat distinta a la seua, de la mateixa
manera que ara utilitzen textos de professors d’altres
procedències. Passar d’un ensenyament reglat a un de
personalitzat obligarà les universitats a reorganitzar-ne
l’estructura docent i tenir el suport d’unes altres que puguen complementar-ne l’oferta docent. En la xarxa UP4
hem començat a treballar en un sistema docent obert
entre les quatre universitats que permeta a un estudiant
prendre alguns cursos de qualsevol altra de la xarxa
amb reconeixement automàtic de crèdits.
Valorem de manera molt positiva el programa GenT
de la Generalitat Valenciana. La fuga de talent, és un
preu molt alt que hem pagat per a complir les polítiques
d’austeritat i de correcció del dèficit públic, però que
està hipotecant el futur de la Universitat, de la investigació i el que és molt més greu, del País.
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De manera complementària a GenT, augmentarem els
programes propis actuals de contractes predoctorals i
d’investigadors postdoctorals, així com enfortirem de
manera significativa la capacitat de captació de contractes FPU, FPI i places de programes d’atracció de talent,
com són Juan de la Cierva, Ramón y Cajal, Beatriz
Galindo, Marie Curie, etc., per part de les nostres estructures d’investigació.
Durant aquest curs, presentarem el Codi ètic i el Codi
de convivència i de bones pràctiques, el grup de treball
del qual es va aprovar en el Consell de Govern de març.
Amb aquests instruments assumirem un conjunt de valors, principis i normes inspiradores de la conducta dels
membres de la comunitat universitària.
Finalment, continuarem impulsant la solidaritat i promourem accions d’integració i suport als discapacitats
i ajudes perquè la falta de recursos econòmics no siga
un obstacle per als estudiants amb talent. En aquest
apartat, vull agrair al Consell l’esforç realitzat per a reduir
les taxes acadèmiques de grau i màster, un 7% per a
aquest curs i un 8% addicional per al pròxim curs, i per
l’increment de la partida de beques i ajudes a l’estudi.
Totes aquestes accions que he esmentat formen
part d’una política que necessitarà recursos addicionals i l’equip de direcció, i especialment el seu rector,
m’esforçaré a augmentar els recursos de la universitat,
tant els que provenen de fons públics com, especialment, els que provenen de fons privats de mecenatge i
patrocini. Per a la primera tasca, confiem en els compromisos de la Generalitat Valenciana d’estimular i premiar
la millora i l’excel·lència en les universitats públiques,
que elabore un model de finançament que garantisca,
d’una banda, la suficiència econòmica per a desenvolupar-ne les missions essencials i que, de l’altra, ens
permeta una notable millora qualitativa. Només així esdevindrem el motor de progrés i desenvolupament que
necessita la societat valenciana del coneixement. Per a
la captació de fons privats utilitzarem l’ajuda del Consell
Social i de la nostra xarxa Alumni. Però a més de captar
nous recursos és imprescindible també millorar la reassignació dels nostres recursos, d’acord amb prioritats
clares i consensuades i incrementar els mecanismes
d’informació i control de les nostres activitats i buscar
esquemes organitzatius més eficaços.
El curs que inaugurem avui és el quaranta-novè de la
nostra història. El pròxim 6 de juny celebrarem que fa
50 anys que es publicà el Decret llei (5/1968) de creació
de la nostra universitat, que va iniciar les activitats al setembre de 1968. Podem estar orgullosos del que hem
aconseguit entre tots fins ara a la nostra universitat: tenim un professorat reconegut, estudiants molt sol·licitats
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pel mercat de treball i que elegeixen la nostra universitat
a pesar de les estrictes normes de permanència i un
equip de gestió molt professional i qualificat. L’obligació
de l’equip de Govern, i la meua responsabilitat com a
rector, és encarrilar tota aquesta intel·ligència i capacitat
per a fer un salt important de millora de totes les nostres
activitats.
Ens esperen anys difícils però apassionants, el valor
de la UPV dels pròxims anys dependrà del treball que
estem realitzant en aquests moments, dels ciments
intel·lectuals i organitzatius que siguem capaços de
construir, de la generositat en l’esforç i en el compromís social que siguem capaços d’assumir. No és tasca
d’uns pocs, ans al contrari, és la tasca de tota la comunitat universitària i de la societat que la sustenta i hi dona
suport. Construir el present ha de ser la nostra garantia
de futur. Units ho aconseguirem!

Moltes gràcies

1.2. DISCURS DE LA MEMÒRIA
ACADÈMICA DEL SECRETARI GENERAL.
Majestat.
Sr. Rector Magnífic de la Universitat Politècnica de
València.
Molt Honorable Sr. President de la Generalitat Valenciana.
Ministre de Ciència, Innovació i Universitats.
President de la CRUE.
Digníssimes autoritats.
Senyores i senyors rectors de les universitats espanyoles.
Senyores i senyors.
La Universitat Politècnica de València s’enorgulleix
d’acollir l’acte d’obertura del curs 2018-2019 de les
universitats espanyoles. La presència de tots vostès
avui ací és un honor per a una universitat jove que acull
aquest destacat acte amb motiu del seu 50 aniversari.
Han d’entendre, doncs, que, amb caràcter previ a la
lectura de l’extracte de la memòria del curs acadèmic
2107-2018, realitze un repàs de les fites que han marcat
la curta, encara, però ja intensa existència de la nostra
universitat.
Des del seu inici amb quatre centres docents i 1.500 estudiants, la UPV ha sabut transformar-se en aquests 50
anys en una universitat tecnològica, d’art i d’empresa,
que alberga en l’actualitat prop de 30.000 alumnes
matriculats als seus 13 centres repartits als campus
de Vera, Alcoi i Gandia, a què s’ha d’afegir l’Escola de
Doctorat i tres centres adscrits.
En aquest breu trajecte hem incorporat al nostre Claustre
mitjançant la seua investidura com a doctors Honoris
Causa 70 personalitats rellevants de l’àmbit científic, cultural i social. Entre ells, tenim l’honor de comptar amb el
ministre de Ciència, Innovació i Universitats (2005), que
ens acompanya avui en la que sempre pot considerar
sa casa.
Al llarg de la seua trajectòria, la Universitat Politècnica
de València s’ha convertit en un referent de formació de
qualitat, amb més de 125.000 titulats. Hem aconseguit

una taxa d’ocupabilitat que ens situa com una de les 250
millors universitats del món en aquest aspecte, segons
el QS Ranking. Prop de 70.000 estudiants estrangers
han elegit la UPV per a cursar-ne els estudis o realitzar
una estada d’intercanvi. Així mateix, l’activitat investigadora durant aquests 50 anys ha permès desenvolupar
7.200 projectes d’investigació i obtenir 420 patents.
Com a tancament d’aquests 50 anys, durant el curs
acadèmic 2017-2018, la Universitat Politècnica de
València ha desplegat una intensa activitat orientada al
compliment dels fins de docència, investigació, transferència de coneixement i extensió universitària que
li són propis, dins de les línies marcades en el seu pla
estratègic per al quinquenni 2015-2020. A continuació
detallaré sintèticament els principals aspectes d’aquesta
activitat.
En l’àmbit de la docència reglada, la UPV va posar a
disposició dels seus estudiants 37 titulacions de grau, 7
programes de doble grau, 74 titulacions de màster universitari, 9 programes de doble màster i 30 programes
de doctorat, en què s’han defensat 129 tesis doctorals.
Aquesta oferta de títols, en coherència amb el nostre
compromís de qualitat docent, no solament compleix els
processos d’acreditació nacional necessaris, sinó que, a
més, se sotmet voluntàriament a distintes acreditacions
internacionals. Els 10 segells obtinguts en l’últim curs
situen en 37 el nombre de títols que han obtingut el reconeixement internacional ABET, EURACE o EUROINF,
atorgats per institucions internacionals independents
que avalen l’excel·lència de les titulacions i dictaminen
que compleixen àmpliament les exigències professionals.
Dins d’aquest compromís amb la qualitat docent, es
continua avançant en l’aprofitament de les noves tecnologies d’innovació educativa. En aquest sentit, la
metodologia de docència inversa està augmentant el
rendiment acadèmic en les més de 350 assignatures en
què s’aplica. D’altra banda, l’oferta de cursos massius
en línia, coneguts com MOOC, ha merescut ja la confiança de més de 1.400.000 persones des que arrancà
l’any 2013. En aquest àmbit, la UPV és la cinquena institució del món en oferta de títols i volum d’usuaris en la
plataforma edX.
Un altre projecte pioner orientat a millorar la qualitat de
la docència és la formació en competències transversals. Pensament crític, comunicació efectiva, treball
en equip, lideratge, anàlisi de problemes, gestió del
temps…, i així fins a 13 competències que complementen l’aprenentatge dels alumnes amb altres apreciades
capacitats per a les millors aptituds personal i professio-
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nal. Vora 2.400 assignatures de grau i 1.600 de màster
han funcionat com a punts de control per a avaluar-ne el
grau d’adquisició.

Valenciana, un programa formatiu de caràcter universitari, específic per a persones majors de 55 anys, a què
s’acullen més de 2.000 alumnes cada curs acadèmic.

Referència especial en aquest apartat mereix el programa de Generació Espontània, que permet als nostres
estudiants participar en activitats extracurriculars, promoure la formació basada en la pràctica i contribuir-ne
al desenvolupament integral i a l’adquisició de les competències transversals esmentades.

La Universitat Politècnica de València aposta per la
formació integral dels seus estudiants per a la millor integració en el mercat laboral. Amb aquest objectiu, ha
mantingut iniciatives com ara el programa IDEES, que
ha permès impulsar 37 projectes d’emprenedoria. O
el Servei d’Ocupació, que ha gestionat més de 1.500
ofertes d’ocupació qualificada i quasi 8.000 pràctiques
d’alumnes en més de 2.500 empreses col·laboradores.

L’alumnat que hi participa està aconseguint resultats
extraordinaris en els diversos certàmens a què concorre tant en l’àmbit de l’art i el disseny, com en el de
l’enginyeria, l’arquitectura o la gestió d’empreses. Cal
esmentar-hi l’èxit obtingut per l’equip Hyperloop UPV,
classificat entre els vuit millors del món en la competició
que pretén fer circular un tren a més de 1.000 km/h;
l’històric tercer lloc mundial recollit per l’escuderia de
la UPV en la competició Formula Student, que consisteix a dissenyar i construir un monoplaça de carreres, o
l’audàcia de l’equip iGEM UPV que el pròxim mes viatjarà a Boston per a competir en el concurs de biologia
sintètica del MIT amb una màquina capaç d’imprimir en
l’ADN d’un bacteri.
L’intercanvi acadèmic es configura com un altre instrument essencial per a la millora de la formació entre els
estudiants. Més de 3.200 alumnes han participat en programes de mobilitat, de què més del 80% s’han acollit al
programa Erasmus, en un curs en què s’han gestionat
228 nous acords de col·laboració amb altres universitats.
Aquestes xifres ens converteixen en la primera universitat espanyola del programa Erasmus + en mobilitat per
a pràctiques i en mobilitat de personal docent, la tercera
en mobilitat de personal d’administració i serveis i la sisena en mobilitat d’estudiants.
La docència oficial de la UPV es complementa amb la
que ofereix el seu Centre de Formació Permanent que,
al llarg de 2017-2018, ha impartit 1.772 cursos de formació no reglada per a prop de 37.000 alumnes, més
de la meitat dels quals no estudiaren abans a la nostra
universitat i dels quals 1 de cada 6 són estrangers.
El volum total de l’activitat de formació no reglada ha
suposat uns ingressos d’onze milions d’euros, xifra que
suposa el sisè any consecutiu de creixement i la consolidació d’aquesta oferta com un referent europeu.
Una altra iniciativa desenvolupada en l’àmbit de la docència és la Universitat Sènior, mitjançant la qual s’elabora
i organitza, amb la col·laboració de la Generalitat
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En l’apartat dels rànquings, durant l’últim curs cal
destacar que el Times Higher Education situa la UPV
entre les cent millors universitats europees en docència
i l’assenyala com la millor politècnica espanyola. Es troba entre les 100 universitats més innovadores d’Europa
segons Reuters i entre les 350 millors del planeta per al
QS Ranking.
En l’àmbit de la investigació, innovació i transferència
de resultats, cal esmentar que el volum econòmic generat el 2017 per aquestes activitats supera lleugerament
els 45 milions d’euros, fet que suposa un descens del
12,5% sobre 2016. L’import referit a contractes i convenis experimenta una reducció mínima de l’1,5%, però la
captació de recursos públics es ressent de manera molt
considerable.
Si s’analitza la procedència dels fons per a activitats
de R+D+i competitives, s’observa que l’aportació de
l’administració central suposa el 45,6% del total, fet que
la manté com a primera finançadora malgrat una reducció en pes relatiu pròxim al 10%. D’altra banda, els fons
procedents de la Unió Europea experimenten un notable
increment de pes relatiu i se situen en el 45,2% del global. L’aportació de la Generalitat Valenciana, que suposa
el 6,5%, descendeix 10 punts sobre la proporció total.
Els contractes i convenis de R+D formalitzats directament amb empreses durant 2017 ascendeixen a
21 milions d’euros, xifra lleugerament inferior a la de
2016. El 47% d’aquests contractes i convenis se signen amb empreses o entitats privades de la Comunitat
Valenciana, en línia amb el ferm compromís de la UPV
amb la societat valenciana.
Pel que fa a la protecció i explotació dels resultats
d’investigació, s’han sol·licitat 28 patents i 19 Patent
Cooperation Treaty. Se n’han obtingut 25 de l’oficina
espanyola, 3 de l’oficina estat-unidenca i 2 de l’oficina
europea. Amb aquestes incorporacions, la cartera de la
UPV a final de 2017 ascendeix a 373 patents. D’altra
banda, a 31 de desembre de 2017, la UPV participava en

15 empreses constituïdes amb resultats d’investigació o
spin-off.

vestigador; ells s’han fet dignes, amb el seu esforç, del
reconeixement que mereixen aquests resultats.

De manera complementària a la seua activitat docent i
investigadora, la Universitat ha desenvolupat durant el
curs 2017-2018 altres activitats que es poden enquadrar en l’àmbit del seu compromís amb la societat en
sentit ampli i a què tot seguit al·ludiré breument.

Com bé afirma el lema del nostre 50 aniversari, portem
50 anys en el futur. Construir el futur ha sigut l’aposta
de la Universitat Politècnica de València des del seu origen i, avui més que mai, aquest desig impulsa la nostra
activitat. Estic segur que en el curs que avui es posa
en marxa tots els que formem part de la UPV i de la
universitat espanyola en general seguirem treballant per
a construir el futur i prestar el millor servei possible a la
societat.

El Consell Social de la UPV, en la seua labor de connexió dels entorns acadèmic i productiu, ha continuat
amb l’impuls d’un model d’inversió pioner a la universitat
pública espanyola, el fons Tech Transfer, que va camí de
la 4a convocatòria. Aquest fons, l’objectiu del qual és
finançar projectes de transferència de tecnologia de la
universitat al mercat, ha disposat de 26 inversors que
han compromès un volum d’inversió de quatre milions
d’euros.

Moltes gràcies.

D’altra banda, la Defensoria Universitària és una institució que vela pel respecte als drets de qualsevol membre
de la comunitat universitària per les actuacions dels seus
òrgans i serveis. Durant aquest últim curs s’ha reformat
el reglament que regula aquesta institució, amb l’objecte
d’adaptar-la al moment actual perquè puga desenvolupar-ne millor les funcions, orientades a l’increment de la
qualitat universitària en tots els àmbits.
Amb relació al medi ambient, la UPV ha aconseguit la
renovació del seu certificat EMAS, ha reduït un 26%
el consum d’energia respecte a 2010 i n’ha disminuït
l’empremta de carboni un 4%.
En l’àmbit de la responsabilitat social institucional, s’han
desenvolupat dos importants projectes al llarg del curs
que ha finalitzat. D’una banda, la Universitat s’ha dotat
d’un codi ètic com un instrument perquè les accions i
decisions de cada membre de la comunitat en els seus
estudis, investigació, docència i treball s’adapten als
valors d’integritat, respecte, llibertat, igualtat, responsabilitat, transparència i compromís.
De l’altra, ha posat en marxa un projecte d’honestedat
acadèmica amb l’objectiu de garantir la realitat de la
competència dels professionals que forma, mitjançant
la verificació exhaustiva de coneixements i habilitats i la
protecció de l’alumnat per situacions injustes, provocades per avantatges obtinguts de manera fraudulenta.
Aquests han sigut, de forma inevitablement succinta, les
principals dades d’activitat de la Universitat Politècnica
de València en el curs 2017-2018. Tot això ha sigut possible gràcies al compromís i al treball diari d’estudiants,
personal d’administració i serveis i personal docent i in-
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2. ESTRUCTURA ORGANITZATIVA

Secretari general (*)
Vicent Castellano i Cervera

2.1. EQUIP RECTORAL

Gerent (**)
José Antonio Pérez García

Composició de l’equip rectoral
Rector Magnífic
Francisco José Mora Más

(*) Al maig substituït per Josep Antoni Claver Campillo
(**) Al gener substituït per Salvador Francisco Navarro
Aljibe

Vicerectorat de Responsabilitat Social i Cooperació
Rosa Puchades Pla
Vicerectorat d’Investigació,
Innovació i Transferència
José Esteban Capilla Romá
Vicerectorat de Recursos Digitals i Documentació
Virginia Vega Carrero
Vicerectorat d’Estudis, Qualitat i Acreditació

2.2. CONSELL DE GOVERN
És l’òrgan de govern de la Universitat i es reuneix
almenys una vegada cada tres mesos. Entre altres funcions, estableix les línies estratègiques i programàtiques
de la Universitat, així com les directrius i procediments
per a l’aplicació en els àmbits d’organització dels ensenyaments, investigació, recursos humans i econòmics i
elaboració dels pressupostos.

Eduardo Vendrell Vidal
Vicerectorat de Campus i Sostenibilitat
Marilda Azulay Tapiero
Vicerectorat d’Ordenació Acadèmica i Professorat
José Manuel Barat Baviera
Vicerectorat de Planificació i Prospectiva
Mª Consuelo Jiménez Molero
Vicerectorat d’Alumnat, Cultura i Esport
José Luis Cueto Lominchar
Vicerectorat d’Ocupació i Emprenedoria
José Millet Roig
Gabinet del Rector
Juan Miguel Martínez Rubio
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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
Professors funcionaris doctors

3
10

Altre personal docent i investigador

4

Personal d’administració i serveis

2

Alumnes

4

Total

56

Al Consell de Govern pertanyen les comissions següents:
Comissió Permanent.
Comissió Acadèmica.
Comissió Econòmica i de Recursos Humans.
Comissió de Formació Permanent.
Comissió d’I+D+i.
Comissió de Promoció del Professorat.

Sr. Salvador Navarro Pradas. Conselleria competent en
matèria d’educació.
Sr. Íñigo Parra Campos. Conselleria competent en
matèria d’educació.
Sra. Eva Turanzo Giménez. Conselleria competent en
matèria d’educació.
Sr. Carlos Bertomeu Martínez. Conselleria competent
en matèria de R+D+i.
Sr. Federico Torres Monfort. Corts Valencianes.

2.3. CONSELL SOCIAL
Correspon al Consell Social supervisar les activitats de
caràcter econòmic de la Universitat i del rendiment dels
seus serveis, promoure la col·laboració de la societat
en el finançament de la Universitat i les relacions entre
aquesta i el seu entorn cultural, professional, econòmic
i social al servei de la qualitat de l’activitat universitària;
per a aquest fi, pot disposar de l’oportuna informació
de l’Agencia Nacional de Evaluación de la Calidad y
Acreditación.
Així mateix, li correspon aprovar el pressupost i la programació plurianual de la Universitat, a proposta del Consell
de Govern. A més, amb caràcter previ al tràmit de rendició de comptes a què es refereixen els articles 81 i 84
de la Llei 6/2001 d’Universitats, li correspon aprovar els
comptes anuals de la Universitat i els de les entitats que
en puguen dependre i sense perjudici de la legislació
mercantil o una altra a què les dites entitats puguen estar sotmeses en funció de la seua personalitat jurídica.

Composició del Consell Social
Sra. Mónica Bragado Cabeza. Presidenta.
Sr. Jesús Marí Farinós. Secretari.
Sr. Francisco José Mora Mas. Rector de la UPV.
Sr. Vicent Castellano i Cervera. Secretari general de la
UPV.
Sr. José Antonio Pérez García. Gerent de la UPV.
Sr. Adolfo Lozano Barrueco. Representant del Consell
de Govern. PAS.

Sr. Rafael Juan Fernández. Corts Valencianes.
Sra. Ana Encabo Balbín. Comitè executiu de cambres
oficials.
Sr. Salvador Puigdengolas Rosas. Col·legis professionals.
Sr. Francisco Javier Quiles Bodí. Organitzacions empresarials.
Sr. Ricardo Miguel Burdeos Baño. Organitzacions
empresarials.
Sr. José Abargues Morán. Organitzacions empresarials.
Sra. M. Josep Amigó Laguarda. Diputació de València.
Sra. Sandra Gómez López. Ajuntament de València.
Sra. Amparo Escribá Casa. Organitzacions sindicals.
Sr. Miguel Ángel Vera Mora. Organitzacions sindicals.
Sra. Susana Díaz González. Organitzacions sindicals.

2.4. CLAUSTRE UNIVERSITARI
És el màxim òrgan de representació de la comunitat
universitària. Està integrat pel rector, el secretari, el gerent i tres-cents membres de la comunitat universitària
(entre ells directors de centre, professorat, alumnes,
personal d’administració i serveis, ajudants i personal
d’investigació...). Li correspon elaborar els Estatuts i la
resta de funcions que li atribueix la LOU.

Sr. Juan Carlos Cano Escribá. Representant del Consell
de Govern. PDI.
Sra. Marina Galiano Botella. Representant del Consell
de Govern. Alumnat.
Sr. Roberto Centeno Rodríguez. UPV.
Sr. Juan López-Trigo Pichó. UPV.
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Composició del Claustre Universitari
Sector/òrgan

Màster

Representants

Rector

1

Vicerectors

4

Secretari general

1

Gerent

1

Delegat d’alumnes

1

Director de centre

13

Professors funcionaris doctors

145

Altre personal docent i investigador

45

Personal d’administració i serveis

30

Alumnes

62

Total

Doctorat

2.105

Altres estudis

2.135

Total estudiants

De nou ingrés

28.528

6.279

303

3. DOCÈNCIA
3.1. OFERTA DOCENT

Graus

37

Dobles graus

Màsters

7

74

Dobles màsters

Doctorat

9

30

3.2. ALUMNAT MATRICULAT TOTAL

Grau

4.778

19.262

Dobles graus

248

Nombre d’alumnes matriculats per centres
Centro

Alumnos

Escola Tècnica Superior d’Arquitectura

2.653

Escola Tècnica Superior d’Enginyeria
Agronòmica i del Medi Natural

2.048

Escola Tècnica Superior d’Enginyeria del
Disseny

3.923

Escola Tècnica Superior d’Enginyeria
d’Edificació

702

Escola Tècnica Superior d’Enginyeria
Geodèsica, Cartogràfica i Topogràfica

290

Escola Tècnica Superior d’Enginyeria
Informàtica

2.091

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

1.252

Escola Tècnica Superior d’Enginyers
Industrials

4.042

Escola Tècnica Superior d’Enginyers de
Telecomunicació

1.009

Facultat d’Administració
d’Empreses

1.548

Direcció

Facultat de Belles Arts

2.452

Escola Politècnica Superior d’Alcoi

2.236

Escola Politècnica Superior de Gandia

1.310

Total

25.556

Escola de Doctorat
2.105
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Altres estudis

Campus d’Alcoi

2.135

Escola Politècnica Superior d’Alcoi
Campus de Gandia

Nombre de treballadors UPV

Escola Politècnica Superior de Gandia
Personal docent i investigador

3.3.2. Departaments

2.646

Dep. de Biotecnologia
Personal d’administració i serveis

Dep. de Ciència Animal

1.458

Dep. de Composició Arquitectònica
Dep. de Comunicació Audiovisual, Documentació i Història de l’Art

3.3. ESTRUCTURES

Dep. de Comunicacions
Dep. de Conservació i Restauració de Béns Culturals

Nombre d’estructures
Escoles i facultats

13

Escola de Doctorat

1

Dep. de Construccions Arquitectòniques
Dep. de Dibuix
Dep. d’Economia i Ciències Socials

Departaments

42

Instituts universitaris d’investigació

19

Dep. d’Ecosistemes Agroforestals

Estructures pròpies d’investigació

26

Dep. d’Escultura

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

Dep. d’Estadística i Investigació Operativa Aplicades i
Qualitat
Dep. d’Expressió Gràfica Arquitectònica
Dep. de Física Aplicada
Dep. d’Informàtica de Sistemes i Computadors
Dep. d’Enginyeria Cartogràfica, Geodèsia i Fotogrametria
Dep. d’Enginyeria de la Construcció i de Projectes
d’Enginyeria Civil
Dep. d’Enginyeria i Infraestructura dels Transports
Dep. d’Enginyeria Elèctrica
Dep. d’Enginyeria Electrònica

Escola Tècnica Superior d’Enginyeria Informàtica

Dep. d’Enginyeria Gràfica

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

Dep. d’Enginyeria Hidràulica i Medi Ambient

Escola Tècnica Superior d’Enginyers Industrials

Dep. d’Enginyeria Química i Nuclear

Escola Tècnica Superior d’Enginyers de Telecomunicació

Dep. d’Enginyeria Rural i Agroalimentària

Facultat d’Administració i Direcció d’Empreses
Facultat de Belles Arts
Escola de Doctorat

Dep. d’Enginyeria Mecànica i de Materials

Dep. d’Enginyeria de Sistemes i Automàtica
Dep. d’Enginyeria del Terreny
Dep. d’Enginyeria Tèxtil i Paperera
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Dep. de Lingüística Aplicada

Institut Universitari Mixt de Biomecànica de València

Dep. de Màquines i Motors Tèrmics

Institut Universitari Mixt de Tecnologia d’Informàtica

Dep. de Matemàtica Aplicada

Institut Universitari Mixt de Tecnologia Química

Dep. de Mecànica dels Medis Continus i Teoria
d’Estructures
Dep. d’Organització d’Empreses

3.3.4. Estructures pròpies d’investigació

Dep. de Pintura

Centre Avançat de Microbiologia d’Aliments

Dep. de Producció Vegetal

Centre de Biomaterials i Enginyeria Tissular

Dep. de Projectes Arquitectònics

Centre de Gestió de la Qualitat i del Canvi

Dep. de Projectes d’Enginyeria

Centre d’Investigació Aqüicultura i Medi Ambient

Dep. de Química

Centre d’Investigació Art i Entorn

Dep. de Sistemes Informàtics i Computació

Centre d’Investigació i Innovació en Bioenginyeria

Dep. de Tecnologia d’Aliments

Centre d’Investigació en Gestió i Enginyeria de Producció

Dep. de Termodinàmica Aplicada
Dep. d’Urbanisme

Centre d’Investigació en Gestió d’Empreses (CEGEA)
Centre d’Investigació d’Enginyeria Econòmica
Centre d’Investigació en Enginyeria Mecànica

3.3.3. Instituts universitaris
Institut Universitari d’Automàtica i Informàtica Industrial
Institut Universitari de Ciència i Tecnologia Animal
Institut Universitari de Ciència i Tecnologia del Formigó
Institut Universitari CMT - Motors Tèrmics
Institut Universitari de Conservació i Millora de
l’Agrodiversitat Valenciana
Institut Universitari d’Enginyeria de l’Aigua i del Medi
Ambient
Institut Universitari d’Enginyeria d’Aliments per al Desenvolupament
Institut Universitari d’Enginyeria Energètica
Institut Universitari de Matemàtica Multidisciplinària
Institut Universitari de Matemàtica Pura i Aplicada
Institut Universitari de Restauració del Patrimoni
Institut Universitari de Seguretat Industrial, Radiofísica i
Mediambiental
Institut Universitari de Tecnologia Nanofotònica
Institut Universitari de Tecnologies de la Informació i Comunicacions
Institut Universitari de Telecomunicació i Aplicacions
Multimèdia
Institut Universitari Mixt de Biologia Molecular i Cel·lular
de Plantes
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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
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 Tècnica Superior d’Enginyeria d’Edificació
Grau en Arquitectura Tècnica

Escola Tècnica Superior d’Enginyeria
Geodèsica, Cartogràfica i Topogràfica
Escola Politècnica Superior d’Alcoi
Grau en Administració i Direcció d’Empreses
Grau en Enginyeria en Disseny Industrial i Desenvolupament de Productes
Grau en Enginyeria Elèctrica
Grau en Enginyeria Informàtica
Grau en Enginyeria Mecànica
Grau en Enginyeria Química

Escola Politècnica Superior de Gandia
Grau en Ciències Ambientals
Grau en Comunicació Audiovisual
Grau en Enginyeria de Sistemes de Telecomunicació,
So i Imatge
Grau en Tecnologies Interactives
Grau en Turisme

Escola Tècnica Superior d’Arquitectura

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

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’Enginyers
de Telecomunicació
Grau en Enginyeria de Tecnologies i Serveis de Telecomunicació

Facultat d’Administració i Direcció d’Empreses
Grau en Administració i Direcció d’Empreses
Grau en Gestió i Administració Pública

Facultat de Belles Arts
Grau en Belles Arts
Grau en Conservació i Restauració de Béns Culturals
Grau en Disseny i Tecnologies Creatives
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3.4.2. Titulacions de doble grau
Doble grau en Administració i Direcció d’Empreses +
Enginyeria Informàtica
Escola Politècnica Superior d’Alcoi
Escola Tècnica Superior d’Enginyeria Informàtica
Facultat d’Administració i Direcció d’Empreses
Doble grau en Administració i Direcció d’Empreses +
Enginyeria de Tecnologies i Serveis de Telecomunicació
Escola Tècnica Superior d’Enginyers de Telecomunicació
Facultat d’Administració i Direcció d’Empreses
Doble grau en Administració i Direcció d’Empreses +
Turisme
Escola Politècnica Superior d’Alcoi
Escola Politècnica Superior de Gandia

3.4.3. Titulacions de màster
Campus d’Alcoi

Doble Màster Universitari en Enginyeria Agronòmica
+ Ciència i Enginyeria dels Aliments
Escola Tècnica Superior d’Enginyeria Agronòmica i del
Medi Natural
Doble Màster Universitari en Enginyeria Agronòmica
+ Gestió de la Qualitat i Seguretat Alimentària
Escola Tècnica Superior d’Enginyeria Agronòmica i del
Medi Natural
Doble Màster Universitari en Enginyeria Agronòmica
+ Sanitat i Producció Vegetal
Escola Tècnica Superior d’Enginyeria Agronòmica i del
Medi Natural
Doble Màster Universitari en Enginyeria Agronòmica
+ Producció Animal
Escola Tècnica Superior d’Enginyeria Agronòmica i del
Medi Natural
Doble Màster Universitari en Enginyeria de Camins,
Canals i Ports + Enginyeria del Formigó
Dep. d’Enginyeria de la Construcció i de Projectes
d’Enginyeria Civil
Escola Tècnica Superior d’Enginyers de Camins, Canals i Ports

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

Doble Màster Universitari en Enginyeria de Camins,
Canals i Ports + Planificació i Gestión en Enginyeria
Civil
Escola Tècnica Superior d’Enginyers de Camins, Canals i Ports

Campus de Gandia

Doble Màster Universitari en Enginyeria de Telecomunicació + Enginyeria de Sistemes Electrònics
Dep. d’Enginyeria Electrònica
Escola Tècnica Superior d’Enginyers de Telecomunicació

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

Campus de Vera

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

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
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Màster Universitari en Arquitectura
Escola Tècnica Superior d’Arquitectura
Màster Universitari en Arquitectura Avançada, Paisatge, Urbanisme i Disseny
Escola Tècnica Superior d’Arquitectura

Màster Universitari en Arquitectura del Paisatge
Escola Tècnica Superior d’Arquitectura
Màster Universitari en Arts Visuals i Multimèdia
Dep. d’Escultura
Màster Universitari en Automàtica i Informàtica Industrial
Dep. d’Enginyeria de Sistemes i Automàtica
Màster Universitari en Biotecnologia Biomèdica
Dep. de Biotecnologia
Màster Universitari en Biotecnologia Molecular i
Cel·lular de Plantes
Institut Universitari Mixt de Biologia Molecular i Cel·lular
de Plantes
Màster Universitari en Ciència i Enginyeria dels Aliments
Institut Universitari d’Enginyeria d’Aliments per al 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 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 Enologia
Escola Tècnica Superior d’Enginyeria Agronòmica i del
Medi Natural
Màster Universitari Erasmus Mundus en Sanitat Vegetal en Agricultura Sostenible
Dep. d’Ecosistemes Agroforestals
Màster Universitari 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 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
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Màster Universitari en Enginyeria de Camins, Canals
i Ports
Escola Tècnica Superior d’Enginyers de Camins, Canals i Ports
Màster Universitari en Enginyeria de Computadors i
Xarxes
Dep. d’Informàtica de Sistemes i Computadors
Màster Universitari en Enginyeria del Disseny
Escola Tècnica Superior d’Enginyeria del Disseny
Màster Universitari en Enginyeria Geomàtica i Geoinformació
Escola Tècnica Superior d’Enginyeria Geodèsica, Cartogràfica i Topogràfica
Màster Universitari en Enginyeria Hidràulica i Medi
Ambient
Dep. d’Enginyeria Hidràulica i Medi Ambient
Màster Universitari en Enginyeria del Formigó
Dep. d’Enginyeria de la Construcció i de Projectes
d’Enginyeria Civil
Màster Universitari en Enginyeria Industrial
Escola Tècnica Superior d’Enginyers Industrials
Màster Universitari en Enginyeria Informàtica
Escola Tècnica Superior d’Enginyeria Informàtica
Màster Universitari en Enginyeria del Manteniment
Escola Tècnica Superior d’Enginyeria del Disseny
Màster Universitari en Enginyeria Mecànica
Dep. d’Enginyeria Mecànica i de Materials
Màster Universitari en Enginyeria Mecatrònica
Escola Tècnica Superior d’Enginyeria del Disseny
Màster Universitari en Enginyeria de Forests
Escola Tècnica Superior d’Enginyeria Agronòmica i del
Medi Natural

Màster Universitari en Enginyeria de Telecomunicació
Escola Tècnica Superior d’Enginyers de Telecomunicació
Màster Universitari en Intel·ligència Artificial, Reconeixement de Formes i Imatge Digital
Dep. de Sistemes Informàtics i Computació
Màster Universitari en Investigació Matemàtica
Dep. de Matemàtica Aplicada
Màster Universitari en Llengües i Tecnologia
Dep. de Lingüística Aplicada
Màster Universitari en Millora Genètica Animal i Biotecnologia de la Reproducció
Dep. de Ciència Animal
Màster Universitari en Millora Genètica Vegetal
Institut Universitari de Conservació i Millora de
l’Agrodiversitat Valenciana
Màster Universitari en Motors de Combustió Interna
Alternatius
Institut Universitari CMT - Motors Tèrmics
Màster Universitari en Música
Facultat de Belles Arts
Màster Universitari en Paisatge i Enginyeria Bioambiental
Escola Tècnica Superior d’Enginyeria Agronòmica i del
Medi Natural
Màster Universitari en Planificació i Gestió en Enginyeria Civil
Escola Tècnica Superior d’Enginyers de Camins, Canals i Ports
Màster Universitari en Prevenció de Riscos Laborals
Dep. d’Enginyeria de la Construcció i de Projectes
d’Enginyeria Civil
Màster Universitari en Producció Animal

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
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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. de Ecosistemes Agroforestals

Màster Universitari en Seguretat Industrial i Medi
Ambient
Dep. d’Enginyeria Química i Nuclear

Programa de Doctorat en Enginyeria de la Construcció

Màster Universitari en Sensors per a Aplicacions
Industrials
Escola Tècnica Superior d’Enginyeria del Disseny

Programa de Doctorat en Enginyeria Electrònica

Màster Universitari en Tecnologia Energètica per al
Desenvolupament Sostenible
Escola Tècnica Superior d’Enginyers Industrials

Programa de Doctorat en Enginyeria i Producció Industrial

Màster Universitari en Tecnologies, Sistemes i Xarxes
de Comunicacions
Dep. de Comunicacions

Programa de Doctorat en Matemàtiques

Màster Universitari en Transport, Territori i Urbanisme
Escola Tècnica Superior d’Enginyers de Camins, Canals i Ports

3.4.4. Programes de doctorat
Programa de Doctorat en Administració i Direcció
d’Empreses
Programa de Doctorat en Arquitectura, Edificació, Urbanística i Paisatge

Programa de Doctorat en Enginyeria de l’Aigua i Mediambiental
Programa de Doctorat en Enginyeria Geomàtica
Programa de Doctorat en Enginyeria Tèxtil

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

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

3.4.5. Competències transversals

Programa de Doctorat en Conservació i Restauració de
Béns Culturals

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

Programa de Doctorat en Desenvolupament Local i
Cooperació Internacional

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

Programa de Doctorat en Ciència i Tecnologia de la Producció Animal

Programa de Doctorat en Disseny, Fabricació i Gestió de
Projectes Industrials
Programa de Doctorat en Economia Agroalimentària
Programa de Doctorat en Estadística i Optimació
Programa de Doctorat en Indústries de la Comunicació
i Culturals
Programa de Doctorat en Informàtica
Programa de Doctorat en Infraestructures de Transport
i Territori

1. Durant el procés formatiu: a través d’assignatures que
són punt de control.
2. En finalitzar els estudis: a través del Treball Final de
Grau i del Treball Final de Màster.
3. A través d’activitats extracurriculars que evidencien el
nivell assolit en qualssevol de les competències transversals.
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Durant aquest curs, 2.383 assignatures de grau i 1.620
assignatures de màster s’han establit com a punts de
control per a l’avaluació de les competències transversals. A través d’un criteri d’avaluació complementari al
d’adquisició dels coneixements, es reflecteix el nivell
assolit pels estudiants en l’adquisició de les dites competències. Les assignatures que són punts de control,
les competències que s’avaluen i les evidències que
s’utilitzen per a valorar el nivell d’adquisició, queda reflectit en la guia docent de cada assignatura.
A continuació, es mostra la relació de competències
transversals, així com el concepte que valora.
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Relació de competències transversals
CT1
Comprensió i
integració

CT2
Aplicació
pensament pràctic

CT3
Anàlisi i resolució
de problemes

CT4
Innovació, creativitat
i emprenedoria

CT5
Disseny i projecte

CT6
Treball en equip i
lideratge

CT7
Responsabilitat
ètica,
mediambiental i
professional

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

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

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

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

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

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

CT8
Comunicació
efectiva

CT9
Pensament crític

CT10
Coneixement
dels problemes
contemporanis

CT11
Aprenentatge
permanent

CT12
Planificació i gestió
del temps

CT13
Instrumental
específica

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

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

Coneixement dels problemes contemporanis.

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

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

Capacitat per a utilitzar les tècniques, les
habilitats i els instruments actualitzats necessaris.

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

Memòria del curs acadèmic UPV 2017-2018 _23

3.5. DOCÈNCIA EN OBERT

3.7. MOBILITAT I INTERCANVI

A UPV Open Course Ware la Universitat Politècnica de
València ofereix una mostra dels seus materials docents
en obert i accessibles des d’internet. Amb aquesta iniciativa la UPV pretén demostrar-ne les potencialitats per
a atraure els millors estudiants i formar professionals
amb un nivell d’excel·lència reconegut. La UPV és una
universitat emprenedora i d’innovació. Se suma a la iniciativa OCW de rellevància internacional, que estableix
relacions de col·laboració acadèmica amb les millors
universitats del món.

Nombre d’estudiants en programes d’intercanvi

La documentació s’ordena en cinc categories, dins de
les quals s’organitzen els continguts per matèries.

Distribució de matèries per categories
Categories

Nombre de
matèries amb
continguts

Nombre
de cursos

12

35

Arts i humanitats

5

15

Ciències socials
i jurídiques

13

36

Enginyeria i arquitectura

25

186

1

14

Ciències experimentals

Formació contínua

ESTUDIANTS
Enviats

1.433

Rebuts

1.933

3.8. OFERTA COMPLEMENTÀRIA
Les càtedres d’empresa són una forma d’establir una
àmplia i qualificada col·laboració d’empreses, fundacions
o entitats amb vinculació empresarial amb la Universitat
Politècnica de València per a desenvolupar objectius
de docència, investigació, transferència de tecnologia i
coneixement. De manera anàloga, les aules d’empresa
són el resultat dels acords entre la Universitat Politècnica
de València i les empreses per al desenvolupament
d’activitats formatives i de difusió del coneixement. Es
diferencien pel tipus d’activitats que poden realitzar, per
l’aportació econòmica i per la durada inicial.
Càtedres d’empresa:
Càtedra ACAL- Ciutat Sostenible
Càtedra Aguas de Valencia
Càtedra AIMPLAS

Quant a cursos oberts massius MOOC, l’oferta actual és
de 74 cursos.

Càtedra AITEX

3.6. FORMACIÓ CONTÍNUA

Càtedra Bayer CropScience

Càtedra Alcoi Ciutat del Coneixement
Càtedra BigML en aprenentatge automàtic

El Centre de Formació Permanent té entre els seus
objectius la funció d’impulsar i col·laborar amb els professors, departaments, centres i altres òrgans propis de
la UPV en la creació i desenvolupament de projectes formatius per a facilitar-ne la difusió i promoció en l’entorn
socioeconòmic.

Títols propis
Estudiants
Ingressos anuals (MEUR)

Càtedra Blanca - CEMEX
Càtedra CAJAMAR-UPV d’Economia Social
Càtedra Canvi Climàtic
Càtedra Cardiovascular Eves/Ferrer

Resultats del Centre de Formació Permanent
Cursos realitzats

Càtedra Bioinsecticides-IDAI Nature

Càtedra Cerámica Ascer
1.772
154
37.775
11

Càtedra Ciutat de València
Càtedra COMAFE
Càtedra Consum
Càtedra Coneixement de la malaltia a través de
l’esport
Càtedra Cultura Directiva i Empresarial
Càtedra de l’Esport
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Càtedra Divalterra

4. PLA ESTRATÈGIC

Càtedra DKV d’Art i Salut
Càtedra Fundació Quaes
Càtedra Govern Obert
Càtedra Heineken
Càtedra Human Behaviour & Focus Values
Càtedra Innovació Campus de Gandia
Càtedra Istobal
Càtedra IVIO
Càtedra Juan Arizo Serrulla
Càtedra Nagares Mecatrónica
Càtedra Pamesa

L’elaboració del Pla Estratègic 2015-2020 s’ha portat
a cap en dues fases: primera, concretar la missió, visió i valors compartits per la comunitat universitària que
han de caracteritzar la nostra universitat; segona, definir una estratègia sobre la base de reptes i projectes,
acompanyades degudament de la seqüència temporal de realització i dels indicadors i responsables de
l’acompliment, tot això per a l’alineació amb els pressupostos anuals corresponents.
Els reptes estratègics que s’hi planteja la UPV es resumeixen en els següents:

Càtedra Smart City

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

Càtedra Stadler. Mobilitat Sostenible

2. Desenvolupar una investigació rellevant i d’impacte.

Càtedra Transport i Societat

3. Transferir-ne els resultats nacionalment i internacionalment.

Càtedra Telefónica Noves Tecnologies per al Medi
Ambient i la Inclusió Social
Càtedra Terra Ciutadana
Càtedra Torrecid
Càtedra Transparència i Participació

4. Ser considerada una aliada estratègica per universitats, empreses i institucions globals.
5. Destacar pels compromisos en matèria de responsabilitat social com a universitat pública.

Càtedra Vicente Serradell CSN
Càtedra Vila-real CF
Aules:
Aula CAIXA ONTINYENT
Aula Cemex Sostenibilitat
Aula COIICV-DV
Aula Comunicació en Horticultura

Per a l’exercici 2017 el PEUPV2020 ha disposat d’un
pressupost de 3.898.597 euros i una assignació addicional de personal en els projectes que requereixen
recursos humans extra als equips de projecte inicialment
establits. El nivell d’avanç del PEUPV2020 quant a
l’activitat relacionada amb els plans d’acció ha sigut del
57 % de la planificació l’any 2017, en què és important
indicar que els plans planificats en un any poden tenir
una durada superior a aquest, fins i tot ser plurianuals. El
nivell d’avanç dels plans d’acció ha sigut del 32% sobre
l’horitzó de l’any 2020.

Aula Bancaixa Joves Emprenedors
Aula Formació Universitària Xàtiva
Aula Infància i Adolescència
Aula HNA
Aula Multiscan
Aula Prosegur
Aula Pavasal, Enginyeria i Societat
Aula Riu Sec de Mutxamel

El Pla Estratègic UPV 2020 té revisions anuals amb una
exposició pública dels avanços per a introduir, si cal,
modificacions.
Durant 2017 s’han realitzat accions en els quatre primers
objectius (les accions de l’objectiu número 5 s’inicien el
2019), que aconsegueix els resultats següents:
1. Ser líders en gestió ambiental, que renova anualment el certificat EMAS: S’ha superat l’auditoria de
seguiment corresponent a 2017.
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2. Ser una organització energèticament eficient i superar els objectius de reducció del consum d’energia
de l’Estratègia Europea 2020: El 2017 s’ha aconseguit l’objectiu de reducció planificat per a l’any
(reducció de 26% respecte al 2010). El 2015 i 2016
l’objectiu també s’ha acomplit.

El Pla Estratègic UPV2015-2020 ha passat l’equador i
iniciat el quart any de funcionament, amb 24 projectes
estratègics en marxa, que el 2018 ha incorporat:

5. INVESTIGACIÓ
L’any 2017 el volum econòmic de les activitats de R+D+i
de la Universitat Politècnica de València va ser de 45,137
milions d’euros, fet que suposa un lleuger descens del
12,5% respecte l’any 2016.
Resum dels principals indicadors.
2015

2016

2017

3.015

3.050

3.207

1. El projecte estratègic Model per a l’ocupabilitat de
l’alumnat, titulats i titulades UPV gestionat pel Vicerectorat d’Ocupació i Emprenedoria.

Nombre d’accions
subscrites/
concedides

2. El projecte STEAM, gestionat pel Consell Social,
l’objectiu principal del qual és atraure talent a les quatre universitats politècniques espanyoles i promoure
les carreres tècniques entre els joves, especialment
entre les dones.

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

52.499

51.579

45.137

Resultats protegits (Sol·licituds
de patents)

26

25

28

Llicències sobre resultats

18

15

18

441

433

347

1

2

0

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

En analitzar l’activitat de R+D+i competitiva de la
Universitat Politècnica de València segons la naturalesa jurídica de l’entitat finançadora podem observar que
continua sent l’administració central, amb un 45,6% del
volum econòmic total, el nostre primer finançador; seguida de la Unió Europea, que passa d’un 27% a un
45,2%, que continua augmentant per tercer any consecutiu i, en tercer lloc, la Generalitat Valenciana amb
un 6,5%, que disminueix quasi un 10% l’aportació amb
relació a l’exercici anterior.
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Volum econòmic de R+D+i competitiva segons origen
dels fons.
VOLUM ECONÒMIC DE R+D+i COMPETITIVA EN
VIGOR QUE GENERA DRETS SEGONS L’ORIGEN
DELS FONS (milers d’euros)
2015

2016

2017

3.842

4.685

1.568

Administració
central

16.805

16.397

10.998

Unió Europea

7.143

7.997

10.896

666

796

647

28.456

29.875

24.109

Generalitat
Valenciana

Altres
TOTAL

Els contractes i convenis de R+D directament en empreses durant l’any 2017 ascendiren a 21 milions d’euros.
En l’anàlisi de la distribució del nombre de contractes i
convenis que han generat drets amb empreses i entitats
privades segons l’origen geogràfic d’aquestes, assenyalarem que un 47,1% procedeixen de la Comunitat
Valenciana, un 47,4% de la resta d’Espanya, un 4,6%
de la resta d’Europa i, finalment, un 0,9% de la resta del
món.
Accions de contractes i convenis de R+D subscrits
amb entitats privades segons l’origen geogràfic
ACCIONS DE CONTRACTES I CONVENIS DE R+D
SUBSCRITS AMB ENTITATS PRIVADES SEGONS
L’ORIGEN GEOGRÀFIC (Nombre d’accions)
2015

2016

2017

1.114

1.368

1.124

Resta d’Espanya

970

1.243

1.133

Resta d’Europa

113

118

111

Resta del món

30

36

21

2.227

2.765

2.389

Comunitat
Valenciana

TOTAL

Les dades més rellevants sobre la protecció i explotació
dels resultats d’investigació de la Universitat Politècnica
de València han sigut:
S’han sol·licitat 28 patents i 19 PCT (Patent Cooperation
Treaty). Les patents concedides per l’OEPM (Oficina

Española de Patentes y Marcas) han sigut 25, les
concedides per la USPTO (United States Patent and
Trademark Office) han sigut 3 i les concedides per l’EPO
(European Patent Office), 2. Les patents abandonades
han sigut 10, amb la qual cosa la cartera de patents que
manté la Universitat Politècnica de València actualment,
amb data 31 de desembre, és de 373.
Respecte a l’explotació de resultats de R+D durant l’any
2016 les llicències de patents han sigut 4 i les de programes, 11.
Explotació de resultats de R+D.
LLICÈNCIES DE TECNOLOGIES SUBSCRITES (Nombre
d’accions)
2016

2017

4

5

Llicències de programes

11

15

Llicències de know-how

0

1

15

18

Llicències de patents

TOTAL

El volum econòmic generat per les llicències de patents,
llicències de programes i les llicències de know-how han
sigut un total de 433.000 euros.
Les Spin-off creades han sigut dues i reconegudes
unes altres dues i s’ha subscrit participació social en
dues més, amb un total de Spin-off participades per la
Universitat Politècnica de València, amb data 31 de desembre de 2017, de 15.
Empreses derivades
EMPRESES DERIVADES (Spin-off)
2016

2017

Empreses derivades
creades en l’any

2

1

Nombre d’empreses derivades
reconegudes per la UPV en l’any

2

1

Nombre d’empreses derivades en què s’ha subscrit participació social

2

0

Nombre d’empreses derivades participades per
la UPV a 31.12.17

15

15
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6. PRESSUPOSTOS
6.1. CRITERIS PER A LA DETERMINACIÓ
DEL PRESSUPOST DE LA UNIVERSITAT
POLITÈCNICA DE VALÈNCIA EN
L’EXERCICI 2018: INGRESSOS, COMPTE
FINANCER I DESPESES
1. Per a analitzar la disponibilitat de finançament
per a l’exercici 2018, s’analitza la variació de l’estat
d’ingressos i d’acord amb aquesta, detallada en
l’apartat 5 d’aquesta memòria, s’estima una major
disponibilitat de recursos de 4.406.163,06 euros en
l’exercici 2018 respecte dels disponibles el 2017.
2. D’acord amb les indicacions, la dotació dels crèdits del pressupost de despeses per a l’exercici 2018
segueix dos criteris bàsics: · Limitar la variació de les
dotacions de despesa per tots els conceptes que
siga necessari atendre per desenvolupament de la
política universitària a la disponibilitat de recursos per
4.406.163,06 euros. · Limitar la consignació de crèdits del pressupost de despeses en els conceptes
de despesa ordinari i de naturalesa seqüencial, amb
l’objectiu d’evitar problemes de tresoreria addicionals, de manera que siga possible preservar –en la
mesura que siga possible– els pagaments de despeses prioritaris: personal, subministraments, despeses
financeres i activitats de R+D+i, etc., i obtenir una
liquidació sense dèficit del pressupost de la Universitat Politècnica de València en l’exercici 2018.
3. De conformitat amb l’anterior, els crèdits de l’estat
d’ingressos del pressupost de la Universitat Politècnica de València per a l’exercici 2018 es pressuposten
atenent els criteris següents:
Taxes i preus públics per serveis d’educació superior
en cicles i graus: s’estimen en funció de la demanda esperada per titulacions oficials oferides (grau,
postgrau i doctorat) i dels preus públics de les taxes acadèmiques aprovats pel Consell per al curs
2017-2018 i sense variacions estimades per al curs
2018-2019.
Subvenció bàsica: de conformitat amb les indicacions de l’apartat d’antecedents en l’annex II del
projecte de llei de pressupostos de la Generalitat Valenciana per a 2018, es quantifica la subvenció anual
disponible per a l’exercici 2018 en 203.643.340,00
euros.
Finançament d’inversions en infraestructures: No es
preveu cap ingrés per a finançament d’infraestructures
corresponent a l’exercici 2018.
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Ingressos per finançament de projectes de R+D+i
i desenvolupament de les activitats emparades en
l’article 83 de la LOU: s’estimen d’acord amb les
previsions del Centre de Formació Permanent i el
Servei de Gestió de la R+D+i, una vegada analitzada
la liquidació de drets corresponent a l’exercici 2016,
la recaptació fins al 31 d’octubre de 2017 i la distribució per tipologies d’activitat i contractació.
Resta d’ingressos: S’estimen actualitzant-los amb
la informació de la previsió d’ingrés liquidats de
l’exercici 2016 i la recaptació fins al 31 d’octubre de
2017, així com –si és el cas– la previsió anualitzada
de les variacions d’activitat, que donen lloc a la percepció.
4. La Universitat Politècnica de València ha mantingut de forma permanent un objectiu de sanejament
del compte financer del seu pressupost basat en el
manteniment d’un marge brut estructural (ingressos
corrents consolidats – despeses corrents consolidades associades a costos fixos) de signe positiu.
L’estabilitat estructural dels ingressos corrents
agregats previstos per a 2018 s’ha de veure acompanyada en el pròxim exercici amb una evolució
continguda de les despeses corrents, fet que ha de
mantenir el valor positiu del marge d’estalvi brut de
la institució.
5. Els crèdits de l’estat de despeses del pressupost de la Universitat Politècnica de València per a
l’exercici 2018 es pressuposten atenent els criteris
següents:
Despeses de personal.
Despeses de funcionament.
Despeses financeres i amortitzacions.
Despeses associades als programes de suport a la
millora docent i de R+D+i.
Despeses associades al desenvolupament dels
projectes del Pla Estratègic 2015-2020.
Despeses destinades a l’execució de la programació de la inversió en infraestructures i en eficiència
energètica i medi ambient.
Despesa en desenvolupament de les activitats de
R+D+i i formació contínua i les previstes en l’article
83 de la LOU.
6. Les Normes de funcionament del pressupost
2018 es redacten sobre la base de les aprovades
per a l’exercici 2017, que incorpora –almenys– els
aspectes següents: · L’adequació, si és el cas, a tots
els aspectes que es deriven de la normativa legal
d’aplicació a l’exercici 2018, en matèria d’estabilitat

pressupostària i sostenibilitat financera. · L’adequació
i actualització a la normativa estatal i autonòmica
aplicable en l’exercici 2018. · L’actualització, si és el
cas, de les tarifes per l’ús d’instal·lacions i serveis
públics universitaris. · L’articulació dels mecanismes
de tresoreria necessaris per a solucionar els desfasaments en la liquidació de les subvencions corrents i
de capital de la Generalitat Valenciana
7. La informació constitutiva del projecte de pressupostos de la Universitat Politècnica de València
per a 2017 està integrada per: · Les normes de funcionament del pressupost 2018 i els seus annexos.
· La classificació econòmica, orgànica i funcional
d’aplicació. · La relació de llocs de treball de PDI
i PAS. · Els estats d’ingressos i despeses per a
l’exercici 2018, atenent les diferents classificacions
funcionals, econòmiques i orgàniques d’aplicació.

6.2. PRESSUPOST D’INGRESSOS DE
L’EXERCICI 2018
1 Com es mostra en el quadre que acompanya aquest
epígraf, que reflecteix la variació de l’estat d’ingressos
del pressupost de la Universitat Politècnica de València
2018 respecte al de l’actual exercici 2018, els ingressos
pressupostaris s’incrementaran en 4.406.163 euros,
amb una variació de l’1,4%. Els elements explicatius
més significatius de la dita variació són els següents:
Taxes i altres ingressos, amb una variació de -4.726.817
euros, explicada pel detall següent:
Publicacions
Matrícules i taxa de secretaria
Matrícules de formació contínua
Contractes de R+D+i i formació contínua
Altres ingressos. Ingressos patrimonials
Transferències de capital
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Pressupost d’ingressos

Presupuesto de Gastos
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7. INFRAESTRUCTURES

8. HONORS, DISTINCIONS I
PREMIS.

El Servei d’Infraestructures, com a servei encarregat
de gestionar l’execució d’obres i instal·lacions, proporcionar assessorament i informació tècnica, amb
l’objectiu d’optimar les infraestructures de la Universitat
Politècnica de València, ha gestionat durant l’any 2016
un elevat nombre d’obres i serveis de les quals es destaquen, per la seua importància tant quantitativa com
qualitativa, les següents:
Denominació de l’obra

Pressupost
d’execució

Reforma de la instal·lació
de climatització de
l’edifici 7F de la UPV.

656.439,83

Reforma de la instal·lació de
climatització de l’edifici d’Esports
7C, campus de Vera de la UPV.

239.885,74

Reforma de la climatització de les aules de planta 1a
de l’edifici 5C de la UPV.

234.408,28

Condicionament de les
instal·lacions de la urbanització de l’illa B6 a l’entorn
dels cubs de la UPV.

548.645,80

Subministrament i instal·lació, per
preus unitaris, de productes de
cablejat estructurat per a emprendre adaptacions i ampliacions de
les infraestructures de comunicacions als edificis de la UPV.

131.660,85

Obres de reforma i adequació en edificis i urbanitzacions,
RAM 2016-17, mitjançant
preus unitaris d’unitats d’obra,
per a intervencions en edificacions i instal·lacions,
als campus de la UPV.

Durant el curs 2017-2018 ha sigut investit Doctor
Honoris Causa:

Francisco J. Mojica
Doctor Honoris Causa per la Universitat Politècnica de
València.
Investit el 19 de setembre de 2017.

2.863.474,28

Rehabilitació i adopció de millores energètiques als edificis
4H, 4I, 4L i 3K, mitjançant preus
unitaris d’unitats d’obra, per
a intervencions en edificació i
instal·lacions. RAM 2016-2017,
al campus de Vera de la UPV.

719.950,00

Rehabilitació de façana de
l’edifici 5N al campus de Vera.

440.851,40

Reforma de la coberta dels tallers
de BA, edifici 3M, de la UPV.

381.849,26
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El Consell Social, dins de la XVII edició dels seus premis,
ha atorgat 30 distincions en nou categories: 13 premis
als millors estudiants; 6 premis a l’excel·lència docent,
així com el premi al Millor Màster Oficial (intel·ligència
artificial, reconeixement de formes i imatge digital); el
premi a la Innovació en la Gestió, que ha recaigut en
el Programa Quédate del Vicerectorat d’Ocupació i
Emprenedoria; el premi a la Investigació, que s’atorgà
a l’Institut d’Investigació i Innovació en Bioenginyeria; el
premi al Millor Programa de Doctorat, Química; el premi
Responsabilitat Social, que s’atorgà a la Unitat de Medi
Ambient, dins de la categoria de Responsabilitat Social
Universitària, i a la coordinadora CVONGD, en la categoria de Responsabilitat Social Corporativa.
Premi Càtedra Cultura Directiva i Empresarial categoria Millor Projecte a MELBOT Estudios; categoria
Millor Directiu a Fernando Candela; Premi Cooperació
Universitat-Societat categoria R+D a THESIZE
SURFACES, SL; categoria Pràctiques en Empresa
i Ocupació: CELESTICA; categoria a la Millora del
Coneixement a la UPV: CÀTEDRA CAJAMAR UPV
En l’Àrea d’Esports s’han obtingut en el curs 2017-2018
els millors resultats esportius en aquestes cinc dècades.
Amb un total de 23 medalles nacionals, la UPV s’ha
proclamat campiona d’Espanya universitària de judo,
triatló i halterofília. Subcampiona d’Espanya universitària
d’esgrima, rugbi i taekwondo i ha pujat al podi en tercers
llocs nacionals en atletisme, bàdminton, escacs, golf,
karate i natació.

9. PORTAL DE TRANSPARÈNCIA
La Universitat Politècnica de València entén que la informació pública pertany als ciutadans i, per tant, s’ha de
posar al seu abast de forma senzilla. El portal de transparència és una oportunitat d’acostar la informació a la
societat valenciana.
En aquest portal es troba la informació econòmica,
pressupostària i estadística, la normativa vigent i la informació institucional, organitzativa i de planificació.
Informació econòmica, pressupostària i estadística
Contractació
Subvencions
Pressupostos i execució
Comptes i béns
Plans de finançament
Enquestes i estudis d’opinió
Comptes oberts
Informe rendició de comptes
Normativa vigent

Informació institucional, organitzativa i de planificació
Estructura organitzativa
Personal
Cartera de serveis
Plans i programes anuals
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10. CONSELL SOCIAL
El Consell Social és l’òrgan encarregat de la supervisió de
les activitats econòmiques de la Universitat Politècnica
de València i del rendiment dels seus serveis. Actua, al

seu torn, com a nexe d’unió entre la comunitat universitària i la societat per a fomentar la creació i transferència
de coneixement. Respecte això, impulsa iniciatives com
són la Càtedra de Cultura Directiva i Empresarial, la
Unitat d’Orientació Empresarial en Innovació (UNOi) i els
Premis del Consell Social.

10.1 Acords plenaris durant 2017
SESSIÓ ORDINÀRIA

8 DE FEBRER

· Ratificació del canvi de denominació social de l’EBT i Spin-off de la UPV EPHOOX Ing., SL, a EPHOOX Technology, SL.
· Aprovació del premi Cooperació Universitat-Societat sobre la base de les propostes seleccionades per la Comissió de Relacions
amb la Societat del passat dia 18 de gener de 2017.
· Renovació del contracte del Gabinet de Comunicació del Consell Social.
SESSIÓ ORDINÀRIA

27 D’ABRIL

· Aprovació de la creació de l’Institut Universitari d’Investigació de Ciència i Tecnologia del Formigó.
· Aprovació dels comptes generals 2016 de la UPV i ens dependents.
· Aprovació de la proposta de modificació de les participacions de la UPV a l’empresa AWSensors.
· Aprovació de la proposta de participació de la UPV en l’associació ENMIX.
· Aprovació de la proposta de participació de la UPV en l’associació ANMOPYC.
· Aprovació de l’adhesió de la UPV a l’Associació Internacional d’Universitats de la 3a Edat.
· Aprovació de les retribucions addicionals de la Generalitat.
· Aprovació de la supressió de la Norma 9.3.14 de les de Funcionament del Pressupost de la UPV de 2017.
· Aprovació de la supressió de la Norma 9.1 i 9.3.1 de les de Funcionament del Pressupost de la UPV de 2017.
· Aprovació de la proposta de participació de la UPV en l’associació GALP La Safor.
· Informe favorable a l’aplicació de la Normativa de Progrés i Permanència.
· Informe favorable al Programa de Doctorat en Ciència i Tecnologia Marina i Costanera.
SESSIÓ ORDINÀRIA

25 DE JULIOL

· Ratificació de l’acord de la Comissió d’Assumptes Econòmics sobre l’aprovació de la distribució de les beques de col·laboració del
Ministeri d’Educació, Cultura i Esport per al curs 2017-2018.
· Aprovació de la participació de la UPV en l’associació europea EURobotics.
· Aprovació de les retribucions addicionals del personal docent i investigador del sistema de la UPV.
· Aprovació de l’autorització del pagament al personal de la UPV de les retribucions previstes en els articles 72, 73 i 74 de la Llei
13/2016, de 29 de desembre, i en la disposició addicional vint-i-sis de la Llei 14/2016, de 30 de desembre, de pressupostos de la
Generalitat per a 2017.
SESSIÓ ORDINÀRIA

16 DE NOVEMBRE

· Aprovació de la proposta d’adhesió de la UPV a l’associació AUTEX.
· Aprovació de la proposta d’alienació de l’edifici situat a l’av. Blasco Ibáñez, 21, de València.
SESSIÓ ORDINÀRIA

21 DE DESEMBRE

· Aprovació de la participació de la UPV en Hispanic Association of Colleges and Universities.
· Aprovació de la participació de la UPV en l’Associació de Ramaders de Caprí de Raça Murciano-Granadina de la Comunitat
Valenciana.
· Aprovació del pressupost de la UPV per a l’exercici 2018.
· Aprovació dels pressupostos 2018 per a les entitats dependents de la UPV.
· Aprovació de l’assignació de retribucions addicionals al professorat de la UPV que ha optat pel sistema de la Generalitat Valenciana
corresponent a l’exercici 2017.
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10.2 Acords de la Comissió d’Assumptes Econòmics.
COMISSIÓ ORDINÀRIA

19 D’ABRIL

· Aprovació dels preus públics dels títols propis següents de nova implantació:
- Màster en Xarxes Corporatives i Integració de Sistemes.
- Diploma d’Especialització en Disseny i Administració Avançada en Xarxes.
- Diploma d’Especialització en Intel·ligència de Seguretat.
- Màster en Rehabilitació d’Estructures en Edificació.
- Diploma d’Especialització en Rehabilitació d’Estructures en Edificació.
- Expert Universitari en Rehabilitació d’Estructures de Formigó Armat en Edificació.
- Expert Universitari en Rehabilitació d’Estructures Tradicionals en Edificació.
- Màster en Termografia Infraroja Aplicada.
- Diploma d’Especialització en Termografia Infraroja Aplicada.
- Expert Universitari en Termografia Infraroja.
· Aprovació de la modificació respecte dels preus aprovats per als títols propis oferits quan hi ha contractes o
convenis que es realitzen amb universitats o institucions.
· Aprovació de la proposta d’implantació de les taxes per prova binivell del Centre de Llengües.
COMISSIÓ ORDINÀRIA

5 DE JULIOL

· Aprovació de la distribució de les 55 beques-col·laboració concedides a la UPV pel Ministeri d’Educació, Cultura i
Esport per al curs 2017-2018.
· Aprovació de les taxes per a la modificació de preus dels títols propis següents, d’acord amb les actualitzacions
acadèmiques:
- Diploma d’Especialització en Computació Mòbil i Ubiqua (forma part del Màster en Desenvolupament
d’Aplicacions Mòbils, tot i que amb promotor diferent).
- Màster en Desenvolupament d’Aplicacions sobre Dispositius Mòbils.
- Diploma d’Especialització en Desenvolupament d’Aplicacions Android.
- Màster en Desenvolupament d’Aplicacions sobre Dispositius Mòbils.
- Diploma d’Especialització en Desenvolupament d’Aplicacions Android
· Aprovació dels preus públics dels títols propis següents de nova implantació:
- Màster en Intel·ligència de Seguretat, Ciberdefensa i Protecció d’Infraestructures Crítiques.
- Diploma d’Especialització en Intel· ligència de Seguretat.
- Diploma d’Especialització en Ciberdefensa i Protecció d’Infraestructures Crítiques.
- Màster en Startup Administration MSA.
- Expert Universitari en Tecnologia Aplicada a l’Anàlisi de Dades Textuals.
- Màster en Desenvolupament d’Aplicacions Android.
- Diploma d’Especialització en Desenvolupament d’Aplicacions Android. (actualització)
- Expert Universitari en Disseny de Monument Efímer i Tematitzacions.
- Màster en Construcció de Models Virtuals Paramètrics d’Edificis.

COMISSIÓ ORDINÀRIA

20 DE SETEMBRE

· Aprovació de les taxes dels títols propis següents de nova implantació:
- Màster en Logística i Gestió Portuària.
- Diploma d’Especialització en Logística Portuària.
- Diploma d’Especialització en Falles, Tematitzacions i Creativitat.
- Expert Universitari en Disseny i Autoedició de Productes Infantils.
· Aprovació de les actualitzacions acadèmiques dels títols propis següents:
- Màster en Disseny i Il·lustració.
- Diploma d’Especialització en Disseny Creatiu.
- Diploma d’Especialització en Il·lustració
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COMISSIÓ ORDINÀRIA

21 DE NOVEMBRE

· Aprovació de la modificació dels preus públics dels títols propis següents de nova implantació:
- Màster en Robòtica i Visió Artificial.
- Expert Universitari en Tecnologies Digitals per al Sector Agroalimentari amb Visual Solutions.
- Diploma d’Especialització en Tecnologia i Disseny de Matriceria.
- Diploma d’Especialització en Bioinformàtica i Biologia Computacional.
- Màster en Direcció Empresarial i Tecnologies per a la Gestió Integrada de Conreus.
- Diploma d’Especialització en Direcció Empresarial i Tecnologies per a la Gestió Integrada de Conreus.
- Expert Universitari en Tecnologies per a la Gestió Integrada de Conreus.
- Expert Universitari en Direcció Empresarial per a la Gestió Integrada de Conreus.
· Aprovació de les actualitzacions acadèmiques dels títols propis següents:
- Màster en BIM-Gestió d’Informació de la Construcció.
- Diploma d’Especialització en BIM.
· Aprovació de la proposta d’alienació directa de l’edifici situat a l’av. Blasco Ibáñez, 21, de València.

10.3 Acords de la Comissió d’Assumptes Acadèmics
COMISSIÓ ORDINÀRIA

12 D’ABRIL

· Informe favorable a la Memòria de Verificació del Grau en Ciència de Dades.
· Informe favorable a la Memòria de Verificació del Grau en Videojocs i Experiències Interactives.
COMISSIÓ ORDINÀRIA

29 DE NOVEMBRE

· Informe favorable a la modificació del Programa de Doctorat Interuniversiari en Disseny, Fabricació i Gestió de
Projectes Industrials.
· Informe favorable a la doble titulació del Màster Universitari en Enginyeria Agronòmica (MUEA) amb el Màster
Universitari en Producció Animal (MUPA) impartits a l’ETSEAMN.
· Informe favorable a la doble titulació del Màster Universitari en Enginyeria Agronòmica (MUEA) amb el Màster
Universitari en Gestió de la Seguretat i Qualitat Alimentària (MUGSA) impartits a l’ETSEAMN.
· Informe favorable a la doble titulació del Màster Universitari en Enginyeria Agronòmica (MUEA) amb el Màster
Universitari en Ciència i Enginyeria d’Aliments (MUCEA) impartits a l’ETSEAMN.
· Informe favorable al canvi d’ERT del Màster Universitari en Continguts i Aspectes Legals en la Societat de la
Informació del Departament de Comunicació Audiovisual, Documentació i Història de l’Art a l’EPS de Gandia i
el canvi d’ERT del Màster Universitari en Música del Departament de Comunicació Audiovisual, Documentació i
Història de l’Art a la Facultat de Belles Arts.

36_ Memòria del curs acadèmic UPV 2017-2018

10.4 Acords de la Comissió de Relacions amb la Societat.

COMISSIÓ ORDINÀRIA

18 DE GENER

· Estudi i valoració de les propostes presentades al premi Cooperació Universitat-Societat en les tres categories:
Cooperació I+D+i, Pràctiques en Empresa i Ocupació i Millora del Coneixement.
· Informe de les actuacions del Gabinet de Comunicació del Consell Social de l’any 2016 i avanç de les actuacions
de l’any 2017.
COMISSIÓ ORDINÀRIA

22 DE MAIG

· Aprovació de les bases de la XVII edició dels Premis del Consell Social, després de la revisió de les peticions i
modificacions de la XVI edició.
· Informe sobre la Jornada de 14.03.17 relativa a la reunió de les quatre universitats politècniques espanyoles amb
motiu del Projecte STEAM.
· Informe del director de l’Àrea de Comunicació de la UPV sobre les actuacions de la Universitat.
COMISSIÓ ORDINÀRIA

19 DE JULIOL

· Estat d’actuacions relatives al Projecte STEAM. Últimes novetats.
· Incorporació del Premi GD ENERGY SERVICES Emprenedors en el Sector de l’Energia a les bases dels Premis del
Consell Social de la XVII edició. Aprovació de les bases.
COMISSIÓ ORDINÀRIA

18 D’OCTUBRE

· Repàs de les sessions de la Comissió de Relacions amb la Societat de l’exercici 2017.
· Estat d’actuacions relatives al Projecte STEAM.

11. DEFENSOR UNIVERSITARI

dins d’aquest,s el creixement dels casos de problemes
entre estudiants i amb professorat i PAS.

Durant enguany, l’Oficina del Defensor Universitari ha realitzat les accions següents en els temes que s’indiquen
tot seguit:

Així, doncs, la gran part de l’activitat de l’Oficina del
Defensor Universitari continua sent deguda als estudiants dels diferents nivells, en què destaquen de nou
les Normatives de Règim Acadèmic i Avaluació de
l’Alumnat.

Els problemes relacionats amb els alumnes s’han incrementat només un 3,16%, de 95 a 98, fet que representa
el 74,24% de les queixes totals.
Entre aquests, el 20,41% de les queixes s’han referit a
les Normatives de Progrés i Permanència, que representa una disminució de 6,6 punts percentuals respecte del
curs passat. El 45,92% s’ha referit a les Normatives de
Règim Acadèmic i Avaluació de l’Alumnat, que representa una disminució de 4,9 punts percentuals respecte
del curs anterior.
La resta de queixes de l’alumnat, relacionats amb beques, doctorat, formació permanent i altres temes han
representat el 33,67%, que ha significat un increment
d’11,5 punts percentuals respecte del curs passat. S’ha
degut fonamentalment a l’increment d’altres temes, i,

Els casos relacionats amb el PDI, PAS i personal investigador han representat el 25,76% del total, de 21 a 34.
Això ha significat un important increment de 8,1 punts
percentuals respecte del curs 2016-2017.
El 18,9% dels casos s’ha resolt ja favorablement a favor
del reclamant, el 21,2% en contra, el 26,5% ha tingut
resolucions parcials a favor i en contra, mentre que el
33,4% encara està pendent de resolució. Interpretar
aquestes xifres ha de fer-se amb l’excepció que algunes
de les queixes proposades no es poden resoldre a causa de les normatives vigents i també que la Universitat
sempre les aplica amb la màxima generositat possible i
valora en cada cas les circumstàncies personals.
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Cal destacar també l’elaboració de recomanacions a diferents unitats de la universitat així com la participació de
l’Oficina del Defensor Universitari i de la Comissió d’Ètica
de la Universitat Politècnica de València en l’elaboració
de diferents propostes de normatives, entre les quals
destaca el Codi Ètic de la UPV.

8. Anàlisi per a l’Eficiència dels Recursos
9. Avaluació, Planificació i Qualitat
El Servei d’Avaluació, Planificació i Qualitat és
l’encarregat de:
- Proporcionar assistència i assessorament a l’equip
rectoral i instàncies que aquest indique, sota el rigor
d’una base de coneixement sustentada en la formació, l’estudi i la investigació.

12. SERVEIS

- Proveir els instruments necessaris i coordinar tots
els esforços que es realitzen en matèria de qualitat.

La Universitat Politècnica de València disposa en aquests
moments dels serveis següents:

- Donar suport tècnic i logístic a qualssevol de les
unitats pertanyents a aquesta Universitat en les activitats de millora de la qualitat de les seues operacions
i serveis.

1. Acció Internacional (Àrea)
2. Acció Internacional (Oficina)
L’Oficina de Acció Internacional (OAI), integrada dins
de l’estructura orgànica del Gabinet del Rector de
la Universitat Politècnica de València (UPV), té com
a finalitat principal coordinar, fomentar i donar suport a la participació internacional de la Universitat
en programes de postgrau i col·laboració acadèmica
realitzats per conveni amb universitats estrangeres.
3. Activitats Culturals
Elaboració i planificació d’un complet programa
d’activitats culturals, específicament dissenyat
atenent les múltiples necessitats de la comunitat universitària.

- Ser generador de coneixement i promocionar la formació i la utilització de mètodes i instruments per a la
millora de la qualitat.
- Divulgar resultats i informació de la realitat universitària a la Universitat Politècnica de València i a la
societat en general.
10. Biblioteca i Documentació Científica
Proveeix i gestiona la documentació i informació
bibliogràfica de suport a l’estudi, la docència i la
investigació de la comunitat UPV i, a més, ofereix
activitats de formació sobre el maneig dels seus recursos.
11. Casa de l’Alumne

4. Agromuseu de Vera

12. Càtedres d’Empresa

5. Alumnat
El Servei d’Alumnat és un servei administratiu de
caràcter central de la UPV, la funció del qual està
adreçada fonamentalment cap a l’alumnat, tant pel
que fa als preuniversitaris com als de primer, segon i
de tercer cicles (Doctorat).

13. CEDAT - Serv. Atenc. Estud. Discapacit.
Ofereix informació i assessorament als membres de
la comunitat universitària amb discapacitat, així com
acompanyament i suport a l’aula. Dona suport tècnic
per a l’estudi a aquells alumnes que, per necessitats
educatives especials, així ho requereixen. Promou i
gestiona accions de formació i ocupació per a aquest
col·lectiu dins i fora dels campus de la Universitat
Politècnica de València i, finalment, presta diferents
serveis des del Centre Especial d’Ocupació.

6. Alumnat, Rendiment i Avaluació Curricular
Estudia el rendiment acadèmic de les distintes assignatures que s’imparteixen en cadascun dels centres
de la UPV. Elabora propostes d’avaluació curricular
de l’alumnat a través de la Subcomissió de Rendiment Acadèmic i Avaluació Curricular.
7. Alumni
Alumni de la Universitat Politècnica de València és el
servei universitari creat per a mantenir el vincle de la
UPV amb els seus titulats.
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Així mateix, es realitzen projectes d’eliminació de barreres arquitectòniques i urbanístiques, plans integrals
d’accessibilitat, auditories en matèria d’accessibilitat,
revisió de projectes i assessorament i disseny de models ideals

14. Centre Educatiu Infantil
El Centre Educatiu Infantil Vera és l’encarregat
d’atendre i educar els infants dels membres de la comunitat universitària de la Universitat Politècnica de
València amb edat compresa entre 1 i 3 anys (1r cicle
d’Educació Infantil). És un centre obert i flexible, amb
un enfocament globalitzat de l’Educació Infantil.
I tot això a fi de:
- Conciliar la vida laboral i familiar dels membres de la
comunitat universitària.
- Garantir una escola de qualitat educativa amb un
marcat caràcter pluricultural.
- Oferir una educació individualitzada dins d’un clima de seguretat afectiva i de respecte, per a afavorir
el desenvolupament social, emocional i intel·lectual
dels infants.
- Afavorir la relació família-escola i obrir canals de comunicació i acció conjunta i coordinada.
15. Ciències de l’Educació
L’Institut de Ciències de l’Educació és l’encarregat
d’ajudar a la docència, oferir formació, suport i
assessorament al professorat en l’àmbit de la pedagogia universitària i propicia la divulgació i ocupació
de nous recursos i tecnologies educatives, per a
contribuir al procés d’innovació i avaluació de la
qualitat de l’ensenyament, així com desenvolupar activitats formatives i facilitar suport psicopedagògic a
l’estudiant amb l’objecte d’atendre’n les necessitats
d’orientació i assessorament acadèmic, personal i
professional.
16. Ciutat Politècnica de la Innovació
L’Àrea de la Ciutat Politècnica de la Innovació, parc
científic de la Universitat Politècnica de València,
exerceix la labor de direcció executiva de la Fundació
CPI, entitat gestora de la CPI. La seua missió és velar pel compliment adequat dels objectius definits pel
patronat de la Fundació en el marc de la CPI i de la
coordinació adequada amb les unitats de la UPV que
presten serveis als usuaris del parc científic.
17. Comunicació
L’Àrea de Comunicació s’encarrega de recopilar,
elaborar i difondre informació sobre la Universitat
Politècnica de València a través de la pàgina web;
la UPV Radiotelevisió; els mèdia locals, nacionals i
internacionals; els mitjans socials; els materials impresos; etc.

18. Contractació
Facilita informació en matèria de contractació administrativa d’acord amb el que estableix el Text Refós
de la Llei de Contractes del Sector Públic.
19. Control Intern
20. Cooperació al Desenvolupament (Àrea)
21. Cooperació al Desenvolupament (Centre)
El Centre de Cooperació al Desenvolupament (CCD)
és l’àrea de la Universitat Politècnica de València
(UPV) encarregada de donar suport i incentivar la
participació de la comunitat universitària en activitats
de cooperació universitària per al desenvolupament.
22. Correus
L’oficina postal tramita totes les necessitats relacionades amb l’enviament de correus, ja siga del
personal de la UPV o de centres, departaments, serveis... També lliura el correu als seus destinataris dins
del campus universitari, tant a l’adreça postal com a
l’apartat oficial. A més, assessora en qüestions de
tarifes, tipus d’enviaments, temps de trànsit, etc.
23. Defensor Universitari
D’acord amb l’article 133 dels Estatuts de la Universitat Politècnica de València, aprovats pel Decret
182/2011, de 25 de novembre, del Consell de la Generalitat, el Defensor Universitari és una institució que
actua com a comissionat del Claustre Universitari per
a la protecció dels drets i llibertats dels membres de
la comunitat universitària per les actuacions dels diferents òrgans i serveis universitaris, en què ha de
prendre en consideració els principis de llibertat,
igualtat, justícia, solidaritat, democràcia i respecte al
medi ambient que inspiren l’actuació de la Universitat
Politècnica de València.
24. Delegació d’Alumnes
25. Econòmica (Àrea)
26. Editorial UPV
L’Editorial de la Universitat Politècnica de València, fundada el 1986, té com a missió la difusió de
la investigació desenvolupada pel personal docent
d’universitat i l’edició de bibliografia de suport a la
docència.
27. Escola d’Estiu
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28. Esports
El Servei d’Esports és l’encarregat de promocionar i
facilitar la pràctica esportiva a tots els nivells, a través de la gestió d’una oferta àmplia d’instal·lacions,
activitats, escoles, formació, competicions i serveis
específics als esportistes d’alt nivell.
I tot això amb l’objecte de transmetre valors educatius a través de l’esport i millorar el benestar integral
de la comunitat universitària.
Durant el curs acadèmic 2017-18, 12.191 socis
d’esports han generat el moviment que ens fa ser
més actius, més saludables i, per què no dir-ho, més
competitius. Aquesta xifra representa el 33,98% de
la nostra comunitat universitària; és a dir, més d’un
terç de la nostra comunitat fa esport a la universitat.
29. Estudis i Ordenació de Títols
La primera funció de l’Àrea d’Estudis i Ordenació de
Títols és treballar en el disseny dels nous títols i plans
d’ estudis, en el marc de la convergència europea
per a l’educació superior.
30. Finançament i Pressupostos
L’àrea econòmica i pressupostària està composta
pel Servei de Gestió Econòmica, el Servei de Tresoreria i Gestió Tributària i el Servei de Finançament i
Pressupost. És l’encarregada de:
- donar suport en l’elaboració del pressupost i velarne per l’execució, control i justificació adequats;
- facilitar informació, documentació i instruments per
a la gestió, i
- proporcionar informació per a la presa de decisions
pels òrgans de direcció i informació institucional a
través del Sistema de Informació Mediterrània.
I tot això a fi de facilitar els mitjans per a gestionar
amb economia, eficàcia i eficiència els recursos
econòmics de l’organització.
31 Fiscalització
El Servei de Fiscalització és l’encarregat d’exercir,
amb plena autonomia funcional, el control intern de
les despeses, els ingressos i les inversions de la UPV,
a fi d’assegurar la legalitat i la consecució d’una bona
gestió financera, d’acord amb els principis d’eficàcia,
eficiència i economia.
32. Fons d’Art i Patrimoni UPV
Área adjunta al Vicerectorat d’Alumnat i Extensió
Universitària, encarregada d’administrar els mitjans
i recursos per a la correcta gestió, foment, difusió i
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conservació de les col·leccions integrants del Fons
d’Art i Patrimoni de la UPV.
33. Formació per a l’Administració i els Serveis Universitaris
34. Formació Permanent
El Centre de Formació Permanent és l’encarregat de
gestionar les activitats i projectes de formació no reglada promoguda per la Universitat.
35. Fòrum UNESCO
Organitzen activitats i projectes per a la protecció
del patrimoni cultural i natural, amb la participació
de professors i estudiants i desenvolupen el lloc web
<http://universidadypatrimonio.net>, on s’ofereix informació d’aquesta xarxa.
36. Gestió d’Alumnat
37. Gestió de la I+D+i
El Servei de Gestió de la I+D+i té per objecte donar suport i potenciar la coordinació i execució dels
processos de gestió econòmica administrativa de
l’activitat d’investigació, innovació i transferència del
coneixement de la Universitat Politècnica de València.
38. Gestió Econòmica
L’àrea econòmica i pressupostària està composta
pel Servei de Gestió Econòmica, el Servei de Tresoreria i Gestió Tributària i el Servei de Finançament i
Pressupost.
39. IDEES UPV
La Unitat d’Emprenedoria IDEES UPV, integrada en
la Direcció Delegada d’Emprenedoria i Ocupació, és
l’òrgan impulsor de les iniciatives empresarials que
naixen de la UPV.
40. Igualtat
La Unitat d’Igualtat UPV fa possible el disseny, implementació, seguiment i avaluació de les polítiques
que doten la UPV dels instruments necessaris per
al desenvolupament real de les polítiques en matèria
d’igualtat. En aquest marc, i com a salvaguarda de
la dignitat de les persones, es disposa del Protocol
d’actuació contra l’assetjament sexual, assetjament
per raó de sexe, assetjament per orientació sexual i
per identitat i/o expressió de gènere, així com del Protocol d’atenció a la identitat i/o expressió de gènere,
pas decidit de la Universitat per al ple reconeixement
de la diversitat com a valor social. Garanties de drets
reforçats per l’existència del Codi Ètic de la UPV com
a essència de la cultura de respecte i convivència a
la Universitat.

41. Infraestructures
El Servei d’Infraestructures és l’encarregat de:
- Gestionar l’execució de totes les obres i
instal·lacions.
- Proporcionar assessorament i informació tècnica.
- Proporcionar el suport per al funcionament de la
telefonia fixa i dades i de la telefonia mòbil .
- Proporcionar suport per al funcionament correcte
dels aparcaments i sistemes de seguretat.
- Prestar serveis audiovisuals.
42. Inspecció de Serveis
43. Intercanvi Acadèmic
L’Oficina de Programes Internacionals d’Intercanvi
(OPII) coordina la participació de la UPV en programes d’intercanvi mundial.
Gestiona programes de mobilitat patrocinades per la
UE, així com programes propis finançats íntegrament
per la UPV, adreçats tant a estudiants com a personal docent-investigador i d’administració.
44. Jurídica (Àrea)
45. Jurídic (Servei)
El Servei d’Advocacia de la Universitat és l’encarregat
de l’assessorament i de la representació i defensa en
judici de la Universitat.
46. Llengües
El Centre de Llengües (CDL) i la seua Subdirecció
d’Assessorament Lingüístic proporcionen a tota la
comunitat universitària diferents serveis en matèria de llengües estrangeres. L’objectiu primordial és
crear una estructura academicoadministrativa àgil
dins de la UPV capaç de respondre a les demandes
i necessitats en el coneixement de llengües estrangeres per a facilitar-ne la integració dels membres a
l’espai europeu d’educació superior a través de cursos d’idiomes, exàmens oficials, suport a la docència
i traducció i revisió d’articles d’investigació.
47. Llengües per a l’Assessorament Lingüístic
48. Manteniment
El Servei de Manteniment depèn del Vicerectorat
d’Infraestructura i Manteniment i s’encarrega de realitzar les operacions necessàries per al funcionament
adequat de les instal·lacions, edificis i infraestructures de la Universitat Politècnica de València, així com
de l’enjardinament i neteja de la urbanització.

49. Medi Ambient
La Unitat de Medi Ambient de la Universitat Politècnica de València és l’encarregada de:
- 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.
El compromís ambiental de la UPV es materialitzà
amb la inscripció de la UPV, al maig de 2009, al registre EMAS, per a esdevenir la primera universitat
espanyola amb un Sistema de Gestió Ambiental verificat segons EMAS.
50. Microscòpia Electrònica
El Servei de Microscòpia Electrònica és una
instal·lació que depèn del Vicerectorat d’Investigació
que es dota d’instrumentació científica relacionada
amb el camp de la microscòpia.
51. Normativa i Inspecció
El Servei de Normativa i Inspecció és l’encarregat de:
- L’emissió d’informes i dictàmens jurídics sobre
qualsevol assumpte relacionat amb l’activitat pròpia
de la Universitat que li encomanen.
- L’informe i redacció dels acords, convenis i contractes de dret privat que subscriu la Universitat quan
l’assumpte així ho requereix o disposa la Secretaria
General.
- La gestió, seguiment i control del Registre d’Acords,
Convenis i Contractes de la UPV i del Registre
d’Entitats Jurídiques de la UPV.
- La realització davant l’Agència Espanyola de Protecció de Dades dels tràmits de legalització dels
tractaments de dades de caràcter personal realitzats
a la UPV.
- La gestió, seguiment i control dels expedients
de responsabilitat patrimonial de la UPV i dels expedients de règim disciplinari dels membres de la
comunitat universitària.
52. Ordenació dels Campus
53. Planificació Acadèmica i Organització del Professorat
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54. Pràctiques i Ocupació
El Servei Integrat d’Ocupació és l’encarregat de generar i gestionar les iniciatives de la UPV per a donar
suport a la millor inserció laboral dels titulats, en
el menor temps possible des de la graduació. Per
a complir-ne els fins, el Servei Integrat d’Ocupació
gestiona pràctiques en empresa, intermediació laboral, orientació professional, formació per a l’ocupació
i estudis d’inserció laboral.
55. Prevenció de Riscos Laborals (Servei)
El Servei Integrat de Prevenció i Salut Laboral és la
unitat de caràcter tècnic destinada a realitzar labors
d’assessorament i avaluació sobre els riscos inherents a les activitats realitzades pels usuaris i que
poden suposar una disminució dels nivells de seguretat i salut o que puguen repercutir negativament
sobre els membres de la comunitat universitària que
hi estiguen exposats.
56. Prevenció de Riscos Laborals i Salut (Àrea)
57. Processos Electrònics i Transparència
El Servei de Gestió de la Informació Pública i Assumptes Generals és l’entitat responsable de:

59. Programes Internacionals d’Intercanvi
L’Oficina de Programes Internacionals d’Intercanvi
(OPII) coordina la participació de la UPV en programes d’intercanvi mundial. Gestiona programes de
mobilitat patrocinats per la UE, així com programes
propis finançats íntegrament per la UPV, adreçats
tant a estudiants com a personal docent-investigador i d’administració.
60. Promoció i Normalització Lingüística
El Servei de Promoció i Normalització Lingüística és
l’encarregat de promoure l’ús i el coneixement del
valencià, amb la finalitat de satisfer les demandes
dels membres de la comunitat universitària i d’assolir
els reptes que planteja la planificació lingüística de
la UPV.
61. Promoció i Suport a la Investigació, Innovació i
Transferència
El Servei de Promoció i Suport a la Investigació, Innovació i Transferència (I2T) és l’oficina de transferència
de resultats d’investigació (OTRI) de la UPV. La seua
missió és la promoció general de la R+D+i de la UPV
i la protecció i transferència dels resultats de la investigació.

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

62. Protocol
Protocol de la Universitat Politècnica de València
s’encarrega d’organitzar i gestionar els principals
esdeveniments relacionats amb el desenvolupament
de l’activitat universitària en els diversos campus de
la Universitat.

- Gestionar les reserves i disponibilitat d’espais.

63. Projectes Institucionals i Experiència Universitària

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

64. Qualitat i Acreditació

-Tramitar les sol·licituds d’accés a la informació relacionada amb el contingut que es recull en la Llei de
Transparència (Llei 19/2013 i Llei 2/2015).

58. Programes d’Investigació i Innovació
L’Àrea de Programes d’Investigació i Innovació
(PEII) és la encarregada de gestionar el Programa
d’Ajudes a la Investigació que ofereix el Vicerectorat
d’Innovació i Desenvolupament a tots els investigadors de la UPV: ajudes per a assistència a congressos,
estades d’investigadors de prestigi a la UPV, publicació d’articles, primers projectes d’investigació,
etc. Així mateix, l’Àrea de PEII és l’encarregada de
mantenir actualitzada la base de dades de resultats
d’investigació de tota la UPV, més coneguda per
SÉNIA, i sobre la base de la qual es calcula l’índex
d’activitat investigadora (IAI).
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65. Rector (Oficina)
66. Recursos Humans
El Servei de Recursos Humans és l’encarregat
de planificar i executar els processos de selecció i
provisió de llocs de treball, alhora que gestiona el
nomenament i contractació de tot el personal i dels
becaris d’investigació, el pagament de retribucions
i assegurances socials, així com totes les incidències que n’afecten la vida laboral. També gestiona la
formació del personal d’administració i serveis i les
ajudes d’Acció Social del personal.
67. Recursos Humans (Àrea)
68. Registre General

69. Salut Juana Portaceli

77. Vicesecretaria General

El Centre de Salut Laboral Juana Portaceli és la unitat
mèdica del Servei Integrat de Prevenció i Salut Laboral
que realitza les tasques pròpies establides en la normativa de prevenció de riscos laborals, així com assistència
mèdica, assessorament mèdic i promoció de la salut a
tota la comunitat universitària.

78. VLC/CAMPUS
El VLC/CAMPUS, impulsat conjuntament per la Universitat Politècnica de València i la Universitat de
València, junt amb el Centre Superior d’Investigacions
Científiques (CSIC), és l’únic projecte valencià que ha
sigut reconegut com Campus d’Excel·lència Internacional pel Ministeri d’Educació.

70. Seguretat
71. Servei de Calibratge
72. Sistemes de la Informació i les Comunicacions
És l’òrgan de la Universitat Politècnica de València
encarregat d’aplicar les noves tecnologies de la informació i de les telecomunicacions per a posar a
l’abast de tota la comunitat universitària serveis de
qualitat.
73. Tecnologies i Recursos de la Informació
74. Tresoreria i Gestió Tributària
L’àrea econòmica i pressupostària està composta
pel Servei de Gestió Econòmica, el Servei de Tresoreria i Gestió Tributària i el Servei de Finançament i
Pressupost. És la encarregada de:
- donar suport en l’elaboració del pressupost i velar
per l’execució, control i justificació adequats;
- facilitar informació, documentació i instruments per
a la gestió.
- proporcionar informació per a la presa de decisions
pels òrgans de direcció i informació institucional a
través del Sistema d’Informació Mediterrània.
I tot això a fi de facilitar els mitjans per a gestionar
amb economia, eficàcia i eficiència els recursos
econòmics de l’organització.
75. Universitat Sènior
La Universitat Sènior està integrada al Vicerectorat
de Responsabilitat Social i Cooperació, s’encarrega
de gestionar el programa per a majors de 55 anys
que pretén acostar la Universitat a les persones que
mantenen l’entusiasme per continuar aprenent. Disposa de la col·laboració de la Generalitat Valenciana,
a través de la Conselleria d’Educació, Investigació,
Cultura i Esport.
76. Vicegerència
La Vicegerència depèn de Gerència, que es dedica a
la gestió dels serveis administratius i econòmics de la
UPV sota la supervisió del rector, que és qui proposa
i nomena el gerent, d’acord amb el Consell Social.
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