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DECRET 233/2015, d’11 de desembre, del Consell, pel 
qual s’autoritza la supressió d’ensenyaments universitaris 
oficials de màster a la Universitat Politècnica de València. 
[2015/9987]

DECRETO 233/2015, de 11 de diciembre, del Consell, por 
el que se autoriza la supresión de enseñanzas universita-
rias oficiales de máster en la Universitat Politècnica de 
València. [2015/9987]

La Universitat Politècnica de València ha sol·licitat autorització per 
a suprimir els ensenyaments universitaris oficials conduents a títols de 
màster que s’indiquen en l’annex del present decret.

La Llei Orgànica 6/2001, de 21 de desembre, d’Universitats, en 
l’article 8.2, estableix 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 l’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 i el Consell Social de la Universitat Politèc-
nica de València va adoptar els acords de supressió dels ensenyaments 
que s’indiquen en l’annex del present decret.

Per tot això, vistos l’article 8.2 de la Llei Orgànica 6/2001, de 21 de 
desembre, d’Universitats, i l’article 37 de la Llei 4/2007, de 9 de febrer, 
de la Generalitat, de Coordinació del Sistema Universitari Valencià, a 
proposta del conseller d’Educació, Investigació, Cultura i Esport i amb 
la deliberació prèvia del Consell, en la reunió del dia 11 de desembre 
de 2015,

DECRETE

Article 1. Autorització de supressió d’ensenyaments
S’autoritza la Universitat Politècnica de València la supressió dels 

ensenyaments universitaris oficials que s’especifiquen en l’annex del 
present decret.

Article 2. Comunicació de la supressió
D’allò que s’ha assenyalat en l’article anterior serà informada la 

Conferència General de Política Universitària.

Article 3. Inscripció en el registre i efectes
S’informarà de la present supressió d’ensenyaments al Ministeri 

d’Educació, Cultura i Esport a l’efecte de la seua inscripció en el Regis-
tre d’Universitats, Centres i Títols (RUCT).

DISPOSICIONS ADDICIONALS

Primera. Limitació de la despesa
L’aplicació i el desplegament d’aquest decret no podrà tindre cap 

incidència en la dotació de tots i cada un dels capítols de despesa assig-
nada a la Conselleria d’Educació, Investigació, Cultura i Esport, i, en 
tot cas, haurà de ser atés amb els mitjans personals i materials de la 
Universitat Politècnica de València.

Segona. Facultats d’aplicació i execució
Es faculta el conseller d’Educació, Investigació, Cultura i Esport per 

a l’aplicació i execució del present decret.

La Universitat Politècnica de València ha solicitado autorización 
para suprimir las enseñanzas universitarias oficiales conducentes al títu-
lo 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 el informe previo favo-
rable 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 y el Consejo Social de la Universitat Poli-
tècnica de València adoptaron los acuerdos de supresión de las enseñan-
zas que se relacionan en el anexo del presente decreto.

Por todo ello, vistos el artículo 8.2 de la Ley Orgánica 6/2001, de 21 
de diciembre, de Universidades, y el artículo 37 de la Ley 4/2007, de 9 
de febrero, de la Generalitat, de Coordinación del Sistema Universita-
rio Valenciano, a propuesta del conseller de Educación, Investigación, 
Cultura y Deporte y previa deliberación del Consell, en la reunión del 
día 11 de diciembre de 2015,

DECRETO

Artículo 1. Autorización de supresión de enseñanzas
Se autoriza a la Universitat Politècnica de València la supresión de 

las enseñanzas universitarias oficiales que se especifican en el anexo 
del presente decreto.

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 sus 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 el desarrollo de este decreto no podrá tener inci-

dencia alguna en la dotación de todos y cada uno de los capítulos de 
gasto asignada a la Conselleria de Educación, Investigación, Cultura y 
Deporte, y, en todo caso, deberá ser atendido con los medios personales 
y materiales de la Universitat Politècnica de València.

Segunda. Facultades de aplicación y ejecución
Se faculta al conseller de Educación, Investigación, Cultura y 

Deporte para la aplicación y ejecución del presente decreto.
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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, 11 de diciembre de 2015

El president de la Generalitat,
XIMO PUIG I FERRER

El conseller de Educación, Investigación, Cultura y Deporte,
VICENT MARZÀ IBÁÑEZ

ANEXO
Supresión de máster

Universitat Politècnica de València

Máster Universitario en Química Sostenible, por la Universitat 
Jaume I de Castellón; la Universidad Pública de Navarra; la Universidad 
de Castilla - La Mancha; la Universidad de Extremadura; la Universitat 
Politècnica de València y la Universitat de València (Estudi General) 
(código RUCT 4310366).

DISPOSICIÓ FINAL

Única. Eficàcia
El present decret tindrà efectes a partir de l’endemà de la publicació 

en el Diari Oficial de la Comunitat Valenciana.

València, 11 de desembre de 2015

El president de la Generalitat,
XIMO PUIG I FERRER

El conseller d’Educació, Investigació, Cultura i Esport,
VICENT MARZÀ IBÁÑEZ

ANNEX
Supressió de màster

Universitat Politècnica de València

Màster Universitari en Química Sostenible, per la Universitat Jaume 
I de Castelló; la Universitat Pública de Navarra; la Universitat de Caste-
lla - la Manxa; la Universitat d’Extremadura; la Universitat Politècnica 
de València i la Universitat de València (Estudi General) (codi RUCT 
4310366).
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