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RESOLUCIÓ de 3 de juny de 2021, del rector de la Uni-
versitat Politècnica de València, per la qual s’efectua 
delegació de competència en determinats òrgans uniper-
sonals de la Universitat Politècnica de València. [2021/6384]

RESOLUCIÓN de 3 de junio de 2021, del rector de la 
Universitat Politècnica de València, por la que se efec-
túa delegación de competencia en determinados órganos 
unipersonales de la Universitat Politècnica de València. 
[2021/6384]

El artículo 53 de los Estatutos de la Universitat Politècnica de 
València determina las competencias que se le atribuyen al rector como 
máxima autoridad académica y de representación de la Universitat.

Con motivo del nombramiento de rector realizado por el Consell 
mediante el Decreto 74/2021, de 28 de mayo, se ha producido un cam-
bio en la estructura orgánica y funcional de los órganos de gobierno 
unipersonales de ámbito general de la Universitat que hacen necesario el 
cambio de la delegación de competencias existente hasta este momento 
al objeto de adecuarlo a la nueva organización.

La actividad administrativa de la Universitat Politècnica de Valèn-
cia lleva consigo una concentración de funciones en el Rectorado, que 
con la finalidad de incrementar la eficacia en la gestión universitaria 
y propiciar un mayor acercamiento e inmediatez entre los órganos de 
decisión y quienes conocen de los diversos temas por razón de la mate-
ria, sin merma todo ello de las garantías jurídicas de las personas inte-
resadas, se considera necesario delegar determinadas competencias, sin 
perjuicio de que este Rectorado pueda avocarse nuevamente el conoci-
miento de las mismas atendiendo a lo previsto en el artículo 10 de la 
Ley 40/2015, de 1 de octubre, de régimen jurídico del sector público, 
cuando circunstancias de índole técnica, económica, social, jurídica o 
territorial lo hagan conveniente.

Por todo ello, haciendo uso de las facultades conferidas en el artícu-
lo 9 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de régimen jurídico del sector 
público, y en el artículo 51 de los Estatutos de esta Universitat y demás 
disposiciones de general aplicación, este Rectorado resuelve:

Primero. Delegación de competencias en el Vicerrectorado de Profe-
sorado y Ordenación Académica

En el ámbito del personal docente e investigador, se delegan en la 
persona titular del Vicerrectorado de Profesorado y Ordenación Aca-
démica las competencias que los Estatutos de la Universitat y demás 
legislación aplicable atribuyen al Rectorado en las siguientes materias:

• Resolución de las solicitudes de licencias, permisos y vacaciones.
• Aprobación de las convocatorias de formación y de las convoca-

torias de ayudas a la formación.
• Resolución de solicitudes de permisos y licencias relacionadas 

con la formación.
• Resolución de reconocimiento de trienios y de servicios previos.

Segundo. Delegación de competencias en el Vicerrectorado de Inves-
tigación

Se delegan en la persona titular del Vicerrectorado de Investigación 
las competencias que los Estatutos de la Universitat y demás legislación 
aplicable atribuyen al Rectorado en las siguientes materias:

• Acordar la participación de la Universitat Politècnica de Valèn-
cia en convocatorias de ayudas públicas a la investigación, así como 
la formalización de los trámites necesarios para dicha participación, 
incluyendo los que deban realizarse mediante firma electrónica del 
representante legal.

• Suscripción de acuerdos y contratos de investigación, incluyendo 
los que deban realizarse mediante firma electrónica del representante 
legal.

Tercero. Delegación de competencias en el Vicerrectorado de Innova-
ción y Transferencia

Se delegan en la persona titular del Vicerrectorado de Innovación 
y Transferencia las competencias que los Estatutos de la Universitat y 
demás legislación aplicable atribuyen al Rectorado en las siguientes 
materias:

• Acordar la participación de la Universitat Politècnica de València 
en convocatorias de ayudas públicas a la transferencia de tecnología y 
ayudas a la articulación del sistema ciencia, tecnología, empresa, así 

L’article 53 dels Estatuts de la Universitat Politècnica de València 
determina les competències que s’atribueixen al rector com a màxima 
autoritat acadèmica i de representació de la Universitat.

Amb motiu del nomenament de rector realitzat pel Consell mitjan-
çant el Decret 74/2021, de 28 de maig, s’ha produït un canvi en l’es-
tructura orgànica i funcional dels òrgans de govern unipersonals d’àmbit 
general de la Universitat que fan necessari el canvi de la delegació de 
competències existent fins a aquest moment a fi d’adequar-lo a la nova 
organització.

L’activitat administrativa de la Universitat Politècnica de València 
comporta una concentració de funcions en el Rectorat. Amb la finalitat 
d’incrementar l’eficàcia en la gestió universitària i propiciar un major 
acostament i immediatesa entre els òrgans de decisió i els que coneixen 
els diversos temes per raó de la matèria, sense minva en tot això de les 
garanties jurídiques de les persones interessades, es considera necessari 
delegar determinades competències, sense perjudici que aquest Rectorat 
puga reclamar novament el coneixement d’aquestes, d’acord amb el que 
es preveu en l’article 10 de la Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de règim jurí-
dic del sector públic, quan circumstàncies d’índole tècnica, econòmica, 
social, jurídica o territorial ho facen convenient.

Per tot això, fent ús de les facultats conferides per l’article 9 de la 
Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de règim jurídic del sector públic, i per l’ar-
ticle 51 dels Estatuts d’aquesta Universitat i altres disposicions d’apli-
cació general, aquest Rectorat resol:

Primer. Delegació de competències al Vicerectorat de Professorat i 
Ordenació Acadèmica

En l’àmbit del personal docent i investigador, es deleguen en la 
persona titular del Vicerectorat de Professorat i Ordenació Acadèmica 
les competències que els Estatuts de la Universitat i altra legislació apli-
cable atribueixen al Rectorat en les matèries següents:

• Resolució de les sol·licituds de llicències, permisos i vacances.
• Aprovació de les convocatòries de formació i de les convocatòries 

d’ajudes a la formació.
• Resolució de sol·licituds de permisos i llicències relacionades amb 

la formació.
• Resolució de reconeixement de triennis i de serveis previs.

Segon. Delegació de competències al Vicerectorat d’Investigació

Es deleguen en la persona titular del Vicerectorat d’Investigació les 
competències que els Estatuts de la Universitat i altra legislació aplica-
ble atribueixen al Rectorat en les matèries següents:

• Acordar la participació de la Universitat Politècnica de València en 
convocatòries d’ajudes públiques a la recerca, així com la formalització 
dels tràmits necessaris per a aquesta participació, inclosos els que hagen 
de realitzar-se mitjançant signatura electrònica del/de la representant 
legal.

• Subscripció d’acords i contractes d’investigació, inclosos els que 
hagen de realitzar-se mitjançant signatura electrònica del/de la repre-
sentant legal.

Tercer. Delegació de competències al Vicerectorat d’Innovació i 
Transferència

Es deleguen en la persona titular del Vicerectorat d’Innovació i 
Transferència les competències que els Estatuts de la Universitat i altra 
legislació aplicable atribueixen al Rectorat en les matèries següents:

• Acordar la participació de la Universitat Politècnica de València 
en convocatòries d’ajudes públiques a la transferència de tecnologia, 
i ajudes a l’articulació del sistema ciència, tecnologia, empresa; així 



como la formalización de los trámites necesarios para dicha participa-
ción, incluyendo los que deban realizarse mediante firma electrónica 
del representante legal.

• Suscripción de acuerdos y contratos de transferencia de tecnolo-
gía, incluyendo los que deban realizarse mediante firma electrónica del 
representante legal.

• Suscripción de acuerdos de licencia de derechos de propiedad 
industrial o intelectual, incluyendo los que deban realizarse mediante 
firma electrónica del representante legal.

Cuarto. Delegación de competencias en el Vicerrectorado de Estu-
diantes y Emprendimiento

En el ámbito del estudiando, se delegan en la persona titular del 
Vicerrectorado de Estudiantes y Emprendimiento las competencias que 
los Estatutos de la Universitat y demás legislación aplicable atribuyen 
al Rectorado en las siguientes materias:

• Aprobación y resolución de las convocatorias de ayudas de acción 
social.

Quinto. Delegación de competencias en el Vicerrectorado de Interna-
cionalización y Comunicación

Se delegan en la persona titular del Vicerrectorado de Internacio-
nalización y Comunicación las competencias que los Estatutos de la 
Universitat y demás legislación aplicable atribuyen al Rectorado en las 
siguientes materias:

• Aprobación y resolución de las convocatorias de intercambio inter-
nacional.

• Resolución de solicitudes de permisos y licencias vinculadas a 
estancias de intercambio internacional.

Sexto. Delegación de competencias en el Vicerrectorado de Empleo y 
Formación Permanente

Se delegan en la persona titular del Vicerrectorado de Organización 
de Empleo y Formación Permanente las competencias que los Estatutos 
de la Universitat y demás legislación aplicable atribuyen al Rectorado 
en las siguientes materias:

• Acordar la participación de la Universitat Politècnica de València 
en convocatorias de ayudas públicas y proyectos europeos relativos a la 
formación permanente.

• Actuar como representante de la Universitat en cualquier fase del 
procedimiento de concurso, adjudicación o ejecución de ayudas públi-
cas y proyectos europeos relativos a la formación permanente, incluyen-
do los que deban realizarse mediante firma electrónica del representante 
legal.

Séptimo. Delegación de competencias en el Vicerrectorado/Dirección 
Delegada de Diálogo Social, Prevención, Conciliación y Deporte

Se delegan en la persona titular del Vicerrectorado/Dirección Dele-
gada de Diálogo Social, Prevención, Conciliación y Deporte las compe-
tencias que los Estatutos de la Universitat y demás legislación aplicable 
atribuyen al Rectorado en las siguientes materias:

• En el ámbito del personal docente e investigador, personal inves-
tigador y personal de administración y servicios, la aprobación y reso-
lución de las convocatorias de ayudas de acción social.

• En el ámbito del personal de administración y servicios, la apro-
bación de las convocatorias de formación y la resolución de solicitudes 
de permisos y licencias relacionadas con la formación.

Octavo. Delegación de competencias en la Gerencia
En el ámbito del personal de administración y servicios, se delegan 

en la persona titular de la Gerencia las competencias que los Estatutos 
de la Universitat y demás legislación aplicable atribuyen al Rectorado 
en las siguientes materias:

• Resolución de las solicitudes de licencias, permisos y vacaciones.
• Resolución de reconocimiento de trienios y servicios previos.
• Resolución de reconocimiento de grado personal.

Noveno. Delegación de competencias órganos unipersonales o res-
ponsables de oficinas gestoras del presupuesto

Se delega en los órganos unipersonales o responsables de oficinas 
gestoras que sean determinados en las Normas de Funcionamiento del 

com la formalització dels tràmits necessaris per a aquesta participació, 
inclosos els que hagen de realitzar-se mitjançant signatura electrònica 
del o de la representant legal.

• Subscripció d’acords i contractes de transferència de tecnologia, 
inclosos els que hagen de realitzar-se mitjançant signatura electrònica 
del o de la representant legal.

• Subscripció d’acords de llicència de drets de propietat industrial o 
intel·lectual, inclosos els que hagen de realitzar-se mitjançant signatura 
electrònica del o de la representant legal.

Quart. Delegació de competències al Vicerectorat d’Estudiants i 
Emprenedoria

En l’àmbit de l’estudiant, es deleguen en la persona titular del Vice-
rectorat d’Estudiants i Emprenedoria les competències que els Estatuts 
de la Universitat i altra legislació aplicable atribueixen al Rectorat en 
les matèries següents:

• Aprovació i resolució de les convocatòries d’ajudes d’acció social.

Cinqué. Delegació de competències al Vicerectorat d’Internacionalit-
zació i Comunicació

Es deleguen en la persona titular del Vicerectorat d’Internaciona-
lització i Comunicació les competències que els Estatuts de la Univer-
sitat i altra legislació aplicable atribueixen al Rectorat en les matèries 
següents:

• Aprovació i resolució de les convocatòries d’intercanvi interna-
cional.

• Resolució de sol·licituds de permisos i llicències vinculades a 
estades d’intercanvi internacional.

Sisé. Delegació de competències al Vicerectorat d’Ocupació i Forma-
ció Permanent

Es deleguen en la persona titular del Vicerectorat d’Organització 
d’Ocupació i Formació Permanent les competències que els Estatuts de 
la Universitat i altra legislació aplicable atribueixen al Rectorat en les 
matèries següents:

• Acordar la participació de la Universitat Politècnica de València 
en convocatòries d’ajudes públiques i projectes europeus relatius a la 
formació permanent.

• Actuar com a representant de la Universitat en qualsevol fase del 
procediment de concurs, adjudicació o execució d’ajudes públiques i 
projectes europeus relatius a la formació permanent, inclosos els que 
hagen de realitzar-se mitjançant signatura electrònica del/de la repre-
sentant legal.

Seté. Delegació de competències al Vicerectorat/a la Direcció Delega-
da de Diàleg Social, Prevenció, Conciliació i Esport

Es deleguen en la persona titular del Vicerectorat/de la Direcció 
Delegada de Diàleg Social, Prevenció, Conciliació i Esport les com-
petències que els Estatuts de la Universitat i altra legislació aplicable 
atribueixen al Rectorat en les matèries següents:

• En l’àmbit del personal docent i investigador, del personal investi-
gador i del personal d’administració i serveis, l’aprovació i la resolució 
de les convocatòries d’ajudes d’acció social.

• En l’àmbit del personal d’administració i serveis, l’aprovació de 
les convocatòries de formació i la resolució de sol·licituds de permisos 
i llicències relacionades amb la formació.

Vuité. Delegació de competències a la Gerència
En l’àmbit del personal d’administració i serveis, se deleguen en 

la persona titular de la Gerència les competències que els Estatuts de 
la Universitat i altra legislació aplicable atribueixen al Rectorat en les 
matèries següents:

• Resolució de les sol·licituds de llicències, permisos i vacances.
• Resolució de reconeixement de triennis i serveis previs.
• Resolució de reconeixement de grau personal.

Nové. Delegació de competències en òrgans unipersonals o responsa-
bles d’oficines gestores del pressupost

Es delega en els òrgans unipersonals o responsables d’oficines ges-
tores que es determinen en les Normes de funcionament del pressupost 



Presupuesto de la Universitat de cada anualidad las competencias y 
funciones de autorización del gasto, disposición del gasto, liquidación 
del crédito exigible y proposición de la ordenación del pago que se 
atribuyan al Rectorado.

Décimo
De acuerdo con lo previsto en el artículo 10 de la Ley 40/2015, de 1 

de octubre, de régimen jurídico del sector público, el Rector podrá avo-
car para sí el conocimiento de los asuntos objeto de delegación, cuando 
circunstancias de índole técnica, económica, social, jurídica o territorial 
lo hagan conveniente.

Undécimo
En caso de ausencia o enfermedad del titular del órgano en quien 

se delega la competencia y hasta que esta concluya, el Rector designará 
quien la ejerza.

Duodécimo. Revocación de delegación de competencias
Uno. Quedan expresamente revocadas las delegaciones realizadas 

en las siguientes resoluciones:
1. Resolución del Rector, de 1 de junio de 2017, por la que se efec-

túa delegación de competencia y de firma en determinados órganos uni-
personales de la Universitat Politècnica de València.

2. Resolución de 4 de junio de 2020 por la que se efectúa delegación 
de competencia y de firma en el Sr. Vicerrector de Estudios, Calidad y 
Acreditación en materia de convocatorias de ayudas públicas y proyec-
tos europeos relativos a la formación permanente.

3. Resolución de 26 de marzo de 2021 por la que se revoca la dele-
gación de competencia y firma en el Vicerrector de Ordenación Acadé-
mica y Profesorado y se efectúa delegación de competencia y de firma 
en el Vicerrector de Estudios, Calidad y Acreditación de la Universitat 
Politècnica de València.

4. Resolución de 26 de marzo de 2021 por la que se revoca la dele-
gación de competencia y firma en el Vicerrector de Ordenación Acadé-
mica y Profesorado y se efectúa delegación de competencia y de firma 
en el Vicerrector de Estudios, Calidad y Acreditación de la Universitat 
Politècnica de València.

Dos. Asimismo, se revoca cualquier otra delegación de competencia 
que se hubiese efectuado con anterioridad a la entrada en vigor de la 
presente resolución.

Decimotercero
La presente resolución se publicará en el Diari Oficial de la Gene-

ralitat Valenciana y entrará en vigor con efectos desde el día 1 de junio 
de 2021.

València, 3 de junio de 2021.– El rector de la Universitat Politècnica 
de València: José Esteban Capilla Romá.

de la Universitat de cada anualitat les competències i funcions d’auto-
rització de la despesa, disposició de la despesa, liquidació del crèdit 
exigible i proposició de l’ordenació de pagaments que s’atribuïsquen 
al Rectorat.

Desé
D’acord amb el que es preveu en l’article 10 de la Llei 40/2015, 

d’1 d’octubre, de règim jurídic del sector públic, el rector pot reclamar 
per a ell el coneixement dels assumptes objecte de delegació, quan cir-
cumstàncies d’índole tècnica, econòmica, social, jurídica o territorial 
ho facen convenient.

Onzé
En cas d’absència o malaltia de la persona titular de l’òrgan en qui 

es delega la competència i fins que aquesta concloga, el rector designa 
qui l’ha d’exercir.

Dotzé. Revocació de la delegació de competències
Un. Queden expressament revocades les delegacions realitzades en 

les resolucions següents:
1. Resolució del rector, de l’1 de juny de 2017, per la qual s’efectua 

delegació de competència i de signatura en determinats òrgans uniper-
sonals de la Universitat Politècnica de València.

2. Resolució del 4 de juny del 2020, per la qual s’efectua delega-
ció de competència i de signatura en el vicerector d’Estudis, Qualitat i 
Acreditació en matèria de convocatòries d’ajudes públiques i projectes 
europeus relatius a la formació permanent.

3. Resolució del 26 de març del 2021, per la qual es revoca la dele-
gació de competència i signatura en el vicerector d’Ordenació Acadè-
mica i Professorat, i s’efectua delegació de competència i de signatura 
en el vicerector d’Estudis, Qualitat i Acreditació de la Universitat Poli-
tècnica de València.

4. Resolució del 26 de març del 2021, per la qual es revoca la dele-
gació de competència i signatura en el vicerector d’Ordenació Acadè-
mica i Professorat, i s’efectua delegació de competència i de signatura 
en el vicerector d’Estudis, Qualitat i Acreditació de la Universitat Poli-
tècnica de València.

Dos. Així mateix, es revoca qualsevol altra delegació de compe-
tència que s’haja efectuat amb anterioritat a l’entrada en vigor de la 
present resolució.

Tretzé
Aquesta resolució es publicarà en el Diari Oficial de la Generalitat 

Valenciana, i entrarà en vigor i esdevindrà efectiva des del dia 1 de juny 
del 2021.

València, 3 de juny de 2021.– El rector de la Universitat Politècnica 
de València: José Esteban Capilla Romá.
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