
 

 

 
L'Escola de Doctorat de la Universitat de València vol expressar i manifestar mitjançant 
aquest comunicat la profunda tristesa i sentiment de pèrdua pel  traspàs del nostre 
benvolgut company el Prof. Carmelo Lozano Serrano, Catedràtic de Dret Financer i 
Tributari de la Universitat de València en la Facultat de Dret. 
 
El professor Lozano Serrano va estar sempre molt implicat en la gestió de la nostra 
Universitat, sent director de Departament en diverses ocasions, vicedegà i Degà de la 
seua Facultat de Dret. Des de 2006 era Director del Màster Oficial en Dret de l'Empresa, 
Assessoria Mercantil, Laboral i Fiscal, i també actualment era el Coordinador del 
Programa de Doctorat en Dret, Ciències Polítiques i Criminologia de la Facultat de Dret. 
 
Des de poc després de la creació de l'Escola de Doctorat, el professor Carmelo Lozano 
va tindre una destacada participació en els seus òrgans de direcció, sent nomenat 
representant de l'àrea de Ciències Socials en la Junta Permanent. Allí va intervindre en 
totes les activitats i propostes que van conduir a l'elaboració dels actuals reglaments i 
guies dels estudis de doctorat, així com a la redacció de l'actual reglament de règim 
intern de l'Escola. Caldria destacar la seua orientació i treball profund com a coordinador 
de la subcomissió que va elaborar la proposta de noves activitats transversals de 
doctorat que posteriorment van ser aprovades per unanimitat pel Comité de Direcció 
de l'Escola de Doctorat. 
 
La seua dedicació, implicació i personalitat eren tan destacables i rellevants que han 
deixat una profunda petjada i record en tots els que treballarem amb ell. És impossible 
reflectir amb paraules el que Carmelo Lozano va representar per a tots nosaltres per les 
seues constants aportacions en cada tema que debatíem. 
 
Des de l'Escola de Doctorat de la Universitat de València volem manifestar el nostre 
profund respecte i sincer agraïment al Prof. Lozano; així com expressar la gran 
admiració personal i professional que tots sentíem per ell i per la seua vàlua.  
Desitgem, igualment, transmetre a la seua esposa, fills i família el nostre més sincer 
condol. 
 
 
A València, a 26 de maig de 2020 
 
 
L'Escola de Doctorat de la Universitat de València 
 


