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RESOLUCIÓ de 4 de maig de 2017, de la Universi-
tat Politècnica de València, per la qual es publica el pla 
d’estudis modificat del màster universitari en Enginyeria 
Ambiental. [2017/4112]

RESOLUCIÓN de 4 de mayo de 2017, de la Universitat 
Politècnica de València, por la que se publica el plan de 
estudios modificado del máster universitario en Ingeniería 
Ambiental. [2017/4112]

A través del Consell d’Universitats s’ha obtingut la verificació del 
pla d’estudis, després de l’informe previ favorable de l’Agència Nacio-
nal d’Avaluació de la Qualitat i Acreditació, així com l’autorització de 
la comunitat autònoma de València, i s’ha establit el caràcter oficial del 
títol per acord del Consell de Ministres, de 4 de juny de 2010 (publicat 
en el BOE de 28.06.2010).

El dia 25 de febrer de 2016, l’ANECA va emetre un informe favo-
rable sobre la modificació del títol de màster universitari en Enginyeria 
Ambiental per la Universitat Politècnica de València i la Universitat de 
València - Estudi General.

Aquest Rectorat, de conformitat amb el que disposa l’article 35 
de la Llei Orgànica 6/2001, de 21 de desembre, d’universitats, en la 
redacció feta per la Llei Orgànica 4/2007, de 12 d’abril, per la qual es 
modifica la Llei Orgànica 6/2001, de 21 de desembre, d’universitats, ha 
resolt publicar el pla d’estudis per a l’obtenció del títol oficial de màster 
universitari en Enginyeria Ambiental per la Universitat Politècnica de 
València i la Universitat de València – Estudi General.

El pla d’estudis a què es refereix la present resolució queda estruc-
turat tal com consta en aquest annex.

València, 4 de maig de 2017.– El rector: Francisco José Mora Mas.
 

ANNEX
Universitat Politècnica de València

Pla d’estudis per a l’obtenció del títol de:  
Màster universitari en Enginyeria Ambiental per la Universitat 

Politècnica de València i la Universitat de València - Estudi General

Branca de coneixement: Enginyeria i Arquitectura 

Distribució del pla d’estudis en crèdits ECTS per tipus de matèria:

Tipus de matèria Crèdits ECTS
Obligatòries 60
Optatives 12
Pràctiques externes 6
Treball final de màster 12

Total 90

Organització del pla d’estudis per mòduls i matèries:

ECTS
Mòdul Mòdul Matèria ECTS

Matèria Caràcter

13,5
Fonaments 
d’enginyeria 
ambiental

Avaluació de la 
qualitat ambiental 4,5 Obligatori

Transport de 
contaminants en el 
medi natural

9 Obligatori

15 Tractament d’aigües

Tractament d’aigües 9 Obligatori

Modelació avançada 
de tractaments 
d’aigües

6 Obligatori

Obtenida la verificación del plan de estudios por el Consejo de 
Universidades, previo informe favorable de la Agencia Nacional de 
Evaluación de la Calidad y Acreditación, así como la autorización de 
la comunidad autónoma de València, y establecido el carácter oficial 
del título por acuerdo del Consejo de Ministros de 4 de junio de 2010 
(publicado en el BOE de 28 de junio de 2010).

Con fecha 25 de febrero de 2016, ANECA ha informado favorable-
mente la modificación del título de máster universitario en Ingeniería 
Ambiental por la  Universitat Politècnica de València y la Universitat 
de València - Estudi General.

En consecuencia, este Rectorado, de conformidad con lo dispuesto 
en el artículo 35 de la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de 
universidades, en la redacción dada por la Ley Orgánica 4/2007, de 
12 de abril, por la que se modifica la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de 
diciembre, de universidades, ha resuelto publicar el actual plan de estu-
dios conducente a la obtención del título oficial de máster universitario 
en Ingeniería Ambiental por la  Universitat Politècnica de València y la 
Universitat de València – Estudi General.

El plan de estudios a que se refiere la presente resolución quedará 
estructurado conforme figura en este anexo.

València, 4 de mayo de 2017.– El rector: Francisco José Mora Mas.

ANEXO
Universitat Politècnica de València

Plan de estudios para el título de: 
Máster universitario en Ingeniería Ambiental por la Universitat 

Politècnica de València y la Universitat  de València - Estudi General.

Rama de conocimiento: Ingeniería y Arquitectura

Distribución del plan de estudios en créditos ECTS por tipo de materia 

Tipo de materia Créditos ECTS
Obligatorias 60
Optativas 12
Prácticas externas 6
Trabajo fin de máster 12

Total 90 

Organización del plan de estudios por módulos y materias:

ECTS
Módulo Módulo Materia ECTS 

Materia Carácter

13,5
Fundamentos 
de ingeniería 
ambiental

Evaluación de la 
calidad ambiental 4,5 Obligatorio

Transporte de 
contaminantes en el 
medio natural

9 Obligatorio

15 Tratamiento de 
aguas

Tratamiento de aguas 9 Obligatorio

Modelación avanzada 
de tratamientos de 
aguas

6 Obligatorio



18

Tratamiento de 
suelos, residuos 
y emisiones 
atmosféricas

Gestión y tratamiento 
de residuos 6 Obligatorio

Control de la 
contaminación 
atmosférica

6 Obligatorio

Gestión de suelos 
y sedimentos 
contaminados

6 Obligatorio

9 Gestión ambiental

Análisis y aplicación 
de la legislación 
ambiental

3 Obligatorio

Evaluación de 
impacto ambiental 3 Obligatorio

Instrumentos de 
gestión ambiental 3 Obligatorio

4,5 Gestión del 
territorio

Ordenación del 
territorio 4,5 Obligatorio

12 Optatividad para 
especialización

Control 
microbiológico de 
los procesos de 
depuración

3 Optativo

Gestión de estaciones 
depuradoras de aguas 
residuales

3 Optativo

Simulación y 
diseño avanzado 
de estaciones 
depuradoras de aguas 
residuales

3 Optativo

Contaminación física: 
ruidos y radiaciones 3 Optativo

Gestión energética 3 Optativo

Prevención de la 
contaminación 
industrial

3 Optativo

Ingeniería hidráulica 
ambiental 3 Optativo

Actuaciones 
medioambientales 
costeras

3 Optativo

Ingeniería 
ambiental de las 
obras lineales

3 Optativo

Monitorización y 
control avanzados 
de instalaciones 
ambientales

3 Optativo

Procesado y 
análisis de datos 
ambientales

3 Optativo

SIG y teledetección 3 Optativo

6 Prácticas externas Prácticas externas 6 Prácticas 
externas

12 Trabajo fin de 
máster Trabajo fin de máster 12 Trabajo fin 

de máster

Para ampliar información acerca de este plan de estudios se puede 
acudir a la página Web de la Universitat Politècnica de València: http.//
www.upv.es

18
Tractament de sòls, 
residus i emissions 
atmosfèriques

Gestió i tractament 
de residus 6 Obligatori

Control de la 
contaminació 
atmosfèrica

6 Obligatori

Gestió de sòls 
i sediments 
contaminats

6 Obligatori

9 Gestió ambiental

Anàlisi i aplicació 
de la legislació 
ambiental 

3 Obligatori

Avaluació d’impacte 
ambiental 3 Obligatori

Instruments de 
gestió ambiental 3 Obligatori

4,5 Gestió del territori Ordenació del 
territori 4,5 Obligatori

12 Optativitat per a 
especialització

Control 
microbiològic 
dels processos de 
depuració

3 Optatiu

Gestió d’estacions 
depuradores d’aigües 
residuals

3 Optatiu

Simulació i
disseny avançat 
d’estacions 
depuradores 
d’aigües residuals

3 Optatiu

Contaminació física: 
sorolls i radiacions 3 Optatiu

Gestió energètica 3 Optatiu

Prevenció de la 
contaminació 
industrial

3 Optatiu

Enginyeria 
hidràulica ambiental 3 Optatiu

Actuacions 
mediambientals 
costaneres

3 Optatiu

Enginyeria 
ambiental de les 
obres lineals

3 Optatiu

Monitorització i 
control avançats 
d’instal·lacions 
ambientals

3 Optatiu

Processament i 
anàlisi de dades 
ambientals 

3 Optatiu

SIG i teledetecció 3 Optatiu

6 Pràctiques externes Pràctiques externes 6 Pràctiques 
externes

12 Treball final de 
màster

Treball final de 
màster 12 Treball final 

de màster

Per a ampliar informació sobre aquest pla d’estudis es pot consultar 
la pàgina web de la Universitat Politècnica de València: http.//www.
upv.es
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