
Conselleria d’Educació, Cultura i Esport Consellería de Educación, Cultura y Deporte

DECRET 9/2015, de 23 de gener, del Consell, pel qual 
s’autoritza la supressió d’ensenyaments universitaris ofi-
cials de màster en la Universitat de València-Estudi Gene-
ral. [2015/546]

DECRETO 9/2015, de 23 de enero, del Consell, por el 
que se autoriza la supresión de enseñanzas universitarias 
oficiales de máster en la Universitat de València-Estudi 
General. [2015/546]

La Universitat de València-Estudi General ha sol·licitat autorització 
per a suprimir els ensenyaments universitaris oficials conduents a títols 
de màster que figuren en l’annex d’este decret.

La Llei Orgànica 6/2001, de 21 de desembre, d’Universitats, en 
l’article 8.2 establix que «la creació, modificació i supressió de cen-
tres, així com la implantació i supressió dels ensenyaments conduents 
a l’obtenció de títols universitaris de caràcter oficial i validesa en tot 
el territori nacional, de conformitat amb el que disposen els articles 7 i 
35, seran acordades per la comunitat autònoma bé per iniciativa pròpia, 
amb l’acord del Consell de Govern de la universitat, bé per iniciativa de 
la universitat, per mitjà de proposta del Consell de Govern, en ambdós 
casos amb informe previ favorable del Consell Social».

Igualment, la Llei 4/2007, de 9 de febrer, de la Generalitat, de Coor-
dinació del Sistema Universitari Valencià, en l’article 37 disposa que 
«correspon al Consell acordar la implantació i supressió d’ensenya-
ments conduents a l’obtenció de títols de caràcter oficial i validesa en 
tot el territori nacional que s’impartisquen en les universitats valenci-
anes, així com el reconeixement d’altres titulacions, d’acord amb el 
procediment que, si és el cas, s’establisca reglamentàriament».

El Consell de Govern de la Universitat de València, en sessió ordi-
nària de 31 de març de 2014, va adoptar l’acord d’extinció i supressió 
dels ensenyaments de màster que figuren en l’annex d’este decret.

Així mateix, el Consell Social va emetre el corresponent informe 
preceptiu, en sessió de data 30 d’abril de 2014.

Per tot això, vistos els articles 8.2 de la Llei Orgànica 6/2001, de 21 
de desembre, d’Universitats, modificada per la Llei Orgànica 4/2007, 
de 12 d’abril, i 37 de la Llei 4/2007, de 9 de febrer, de la Generali-
tat, de Coordinació del Sistema Universitari Valencià, a proposta de la 
consellera d’Educació, Cultura i Esport i amb la deliberació prèvia del 
Consell, en la reunió del dia 23 de gener de 2015,

DECRETE

Article 1. Autorització de la supressió d’ensenyaments
S’autoritza la Universitat de València-Estudi General per a suprimir, 

amb efectes del curs 2014-2015, els ensenyaments universitaris oficials 
de màster que s’especifiquen en l’annex d’este decret. No obstant això, 
la Universitat de València, sense perjuí de les normes de permanència 
que siguen d’aplicació, garantirà l’organització de, com a mínim, quatre 
convocatòries d’examen en els dos cursos acadèmics següents a la data 
d’extinció.

Article 2. Comunicació de la supressió
El que s’assenyala en l’article anterior serà comunicat a la Confe-

rència General de Política Universitària.

Article 3. Inscripció en el registre i efectes
Esta supressió d’ensenyaments es comunicarà al Ministeri d’Educa-

ció, Cultura i Esport a l’efecte de la inscripció en el Registre d’Univer-
sitats, Centres i Títols (RUCT).

DISPOSICIONS ADDICIONALS

Primera. Limitació del gasto
L’aplicació i desplegament d’este decret no podrà tindre cap inci-

dència en la dotació de tots i cada un dels capítols de gasto assignada 
a la Conselleria d’Educació, Cultura i Esport, i, en tot cas, haurà de ser 

La Universitat de València-Estudi General ha solicitado autoriza-
ción para suprimir las enseñanzas universitarias oficiales conducentes 
a títulos de máster que se relacionan en el anexo del presente Decreto.

La Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de Universidades, en 
su artículo 8.2 establece que «la creación, modificación y supresión de 
centros, así como la implantación y supresión de las enseñanzas con-
ducentes a la obtención de títulos universitarios de carácter oficial y 
validez en todo el territorio nacional, de conformidad con lo dispuesto 
en los artículos 7 y 35, serán acordadas por la comunidad autónoma 
bien por propia iniciativa, con el acuerdo del Consejo de Gobierno de la 
universidad, bien por iniciativa de la universidad, mediante propuesta 
del Consejo de Gobierno, en ambos casos con informe previo favorable 
del Consejo Social».

Igualmente, la Ley 4/2007, de 9 de febrero, de la Generalitat, de 
Coordinación del Sistema Universitario Valenciano, en su artículo 37 
dispone que «corresponde al Consell acordar la implantación y supre-
sión de enseñanzas conducentes a la obtención de títulos de carácter 
oficial y validez en todo el territorio nacional que se impartan en las 
universidades valencianas, así como el reconocimiento de otras titula-
ciones, de acuerdo con el procedimiento que, en su caso, se establezca 
reglamentariamente».

El Consejo de Gobierno de la Universitat de València, en sesión 
ordinaria de 31 de marzo de 2014, adoptó el acuerdo de extinción y 
supresión de las enseñanzas de máster que se relacionan en el anexo del 
presente decreto.

Asimismo, el Consejo Social emitió el correspondiente informe 
preceptivo, en sesión de fecha 30 de abril de 2014.

Por todo ello, vistos los artículos 8.2 de la Ley Orgánica 6/2001, 
de 21 de diciembre, de Universidades, modificada por la Ley Orgánica 
4/2007, de 12 de abril, y 37 de la Ley 4/2007, de 9 de febrero, de la 
Generalitat, de Coordinación del Sistema Universitario Valenciano, a 
propuesta de la consellera de Educación, Cultura y Deporte y previa 
deliberación del Consell, en la reunión del día 23 de enero de 2015,

DECRETO

Artículo 1. Autorización de la supresión de enseñanzas
Se autoriza a la Universitat de València-Estudi General para la 

supresión, con efectos del curso 2014-2015, de las enseñanzas univer-
sitarias oficiales de máster que se especifican en el anexo del presente 
decreto. No obstante, la Universitat de València, sin perjuicio de las 
normas de permanencia que sean de aplicación, garantizará la organi-
zación de, al menos, cuatro convocatorias de examen en los dos cursos 
académicos siguientes a la fecha de extinción.

Artículo 2. Comunicación de la supresión
De lo señalado en el artículo anterior, será informada la Conferencia 

General de Política Universitaria.

Artículo 3. Inscripción en el registro y efectos
La presente supresión de enseñanzas se pondrá en conocimiento del 

Ministerio de Educación, Cultura y Deporte al efecto de su inscripción 
en el Registro de Universidades, Centros y Títulos (RUCT),

DISPOSICIONES ADICIONALES

Primera. Limitación del gasto
La aplicación y desarrollo de este decreto no podrá tener incidencia 

alguna en la dotación de todos y cada uno de los capítulos de gasto 
asignada a la Consellería de Educación, Cultura y Deporte, y, en todo 
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caso, deberá ser atendida con los medios personales y materiales de la 
Universitat de València-Estudi General.

Segunda. Facultades de aplicación y ejecución
Se faculta a la consellera de Educación, Cultura y Deporte para la 

aplicación y ejecución del presente decreto.

DISPOSICIÓN FINAL

Única. Eficacia
El presente decreto tendrá efectos a partir del día siguiente al de su 

publicación en el Diari Oficial de la Comunitat Valenciana.

Valencia, 23 de enero de 2015

El president de la Generalitat,
ALBERTO FABRA PART

La consellera de Educación, Cultura y Deporte,
MARÍA JOSÉ CATALÁ VERDET

ANEXO
Supresión de másteres para el curso 2014/2015

Universitat de València-Estudi General

1. Máster Universitario en Historia de la Ciencia y Comunicación 
Científica, por la Universitat de València.

2. Máster Universitario en Ciencias Avanzadas de las Telecomuni-
caciones Modernas, por la Universitat Pompeu Fabra y la Universitat 
de València.

3. Máster Universitario en Análisis del Rendimiento Deportivo/
Performance Analysis of Sport, por la Universitat de València.

4. Máster Universitario en Ciencia y Tecnología de Coloides e Inter-
fases, por la Universidad de Granada, la Universidad Pablo de Olavide, 
la Universidad de Málaga, la Universidad de Santiago de Compostela, 
la Universidad de Vigo y la Universitat de València.

5. Máster Universitario en Historia e Identidades Hispánicas en el 
Mediterráneo Occidental (Siglos XV-XIX), por la Universidad de Ali-
cante, la Universitat Jaume I de Castellón, la Università degli Studi di 
Cagliari y la Universitat de València.

atesa amb els mitjans personals i materials de la Universitat de València-
Estudi General.

Segona. Facultats d’aplicació i execució
Es faculta la consellera d’Educació, Cultura i Esport per a l’aplica-

ció i execució d’este decret.

DISPOSICIÓ FINAL

Única. Eficàcia
Este decret tindrà efectes a partir de l’endemà de la publicació en el 

Diari Oficial de la Comunitat Valenciana.

València, 23 de gener de 2015

El president de la Generalitat,
ALBERTO FABRA PART

La consellera d’Educació, Cultura i Esport,
MARÍA JOSÉ CATALÁ VERDET

ANNEX
Supressió de màsters per al curs 2014/2015

Universitat de València-Estudi General

1. Màster Universitari en Història de la Ciència i Comunicació 
Científica, per la Universitat de València.

2. Màster Universitari en Ciències Avançades de les Telecomuni-
cacions Modernes, per la Universitat Pompeu Fabra i la Universitat de 
València.

3. Màster Universitari en Anàlisi del Rendiment Esportiu/Perfor-
mance Analysis of Sport, per la Universitat de València.

4. Màster Universitari en Ciència i Tecnologia de Col·loides i Inter-
fases, per la Universitat de Granada, la Universitat Pablo de Olavide, la 
Universitat de Màlaga, la Universitat de Santiago de Compostel·la, la 
Universitat de Vigo i la Universitat de València.

5. Màster Universitari en Història i Identitats Hispàniques en el 
Mediterrani Occidental (Segles XV-XIX), per la Universitat d’Alacant, 
la Universitat Jaume I de Castelló, la Università degli Studi di Cagliari 
i la Universitat de València.
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