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DECRET 36/2018, de 23 de març, del Consell, pel qual 
s’autoritza la separació de la Facultat de Psicologia, 
Magisteri i Ciències de l’Educació per a la seua supres-
sió; i la creació de les facultats de Psicologia, i de Magis-
teri i Ciències de l’Educació en la Universitat Catòlica de 
València Sant Vicent Màrtir. [2018/3213]

DECRETO 36/2018, de 23 de marzo, del Consell, por el 
que se autoriza la separación de la Facultad de Psicolo-
gía, Magisterio y Ciencias de la Educación para su supre-
sión; y la creación de las facultades de Psicología, y de 
Magisterio y Ciencias de la Educación, en la Universidad 
Católica de València San Vicente Mártir. [2018/3213]

PREÁMBULO

La Universidad Católica de Valencia San Vicente Mártir, con fecha 
16 de enero de 2017, solicitó la autorización para la separar la Facultad 
de Psicología, Magisterio y Ciencias de la Educación para su supresión 
y la creación de dos Facultades: la Facultad de Psicología y la Facultad 
de Magisterio y Ciencias de la Educación, que no conlleva cambio de 
sede en ninguno de los grados autorizados, todo ello de conformidad 
con los informes previos favorables de su Consejo de Gobierno, de 16 
de diciembre de 2016 y del acuerdo adoptado por el Patronato de la 
Universidad, de 14 de diciembre de 2016.

El Consejo Valenciano de Universidades y de Formación Superior 
ha sido informado de la citada propuesta de la modificación de Faculta-
des en la Universidad Católica de Valencia San Vicente Mártir en sesión 
de 27 de febrero de 2018 y consta en el expediente el Informe favorable 
de la Agència Valenciana d’Avaluació i Prospectiva del 30 de septiem-
bre de 2017.

Por ello, de conformidad con lo dispuesto en la Ley orgáni-
ca 6/2001, de 21 de diciembre, de universidades, el Real decreto 
1393/2007, de 29 de octubre, por el que se establece la ordenación de 
las enseñanzas universitarias oficiales, y la Ley 4/2007, de 9 de febrero 
de la Generalitat, de coordinación del sistema universitario valenciano, 
a propuesta del conseller de Educación, Cultura y Deporte, y previa 
deliberación del Consell, en la reunión de 23 de marzo de 2018,

DECRETO

Primero. Autorización de separación y supresión de centro universitario
Autorizar a la Universidad Católica de València San Vicente Mártir 

la separación y supresión de la Facultad de Psicología, Magisterio y 
Ciencias de la Educación.

Segundo. Autorización de creación de Facultad de Psicología
Autorizar a la Universidad Católica de València San Vicente Mártir 

la creación de la Facultad de Psicología, donde se impartirán el grado 
en Psicología, grado en Logopedia y grado en Terapia Ocupacional.

Tercero. Autorización de creación de Facultad de Magisterio y Cien-
cias de la Educación

Autorizar a la Universidad Católica de València San Vicente Mártir 
la creación de la Facultad de Magisterio y Ciencias de la Educación, 
donde se impartirán el grado en Maestro/a en Educación Primaria, grado 
en Maestro/a en Educación Infantil, grado en Educación Social y grado 
en Pedagogía.

Cuarto. Inscripción en el Registro de Universidades, Centros y Títulos
Estas autorizaciones se pondrán en conocimiento del Ministerio de 

Educación, Cultura y Deporte, al efecto su inscripción en el Registro de 
Universidades, Centros y Títulos (RUCT), de acuerdo con lo dispuesto 
en el artículo 13.1 del Real decreto 1509/2008, de 12 de septiembre, 
de 2007.

Quinto. Comunicación a la Conferencia General de Política Univer-
sitaria

De acuerdo con el artículo 8.3 de la Ley orgánica 6/2001, de 21 de 
diciembre, de universidades, de la presente autorización se dará infor-
mación a la Conferencia General de Política Universitaria.

PREÀMBUL

La Universitat Catòlica de València Sant Vicent Màrtir, amb data 16 
de gener de 2017, va sol·licitar l’autorització per a  separar la Facultat 
de Psicologia, Magisteri i Ciències de l’Educació per a la seua supressió 
i la creació de dues facultats: la Facultat de Psicologia i la Facultat de 
Magisteri i Ciències de l’Educació, que no comporta canvi de seu en cap 
dels graus autoritzats, tot això de conformitat amb els informes previs 
favorables del seu Consell de Govern, de 16 de desembre de 2016, i 
de l’Acord adoptat pel Patronat de la Universitat, de 14 de desembre 
de 2016.

El Consell Valencià d’Universitats i de Formació Superior ha sigut 
informat de l’esmentada proposta de la modificació de facultats en la 
Universitat Catòlica de València Sant Vicent Màrtir en la sessió de 27 de 
febrer de 2018 i en l’expedient consta l’informe favorable de l’Agència 
Valenciana d’Avaluació i Prospectiva del 30 de setembre de 2017.

Per això, de conformitat amb el que disposa la Llei orgànica 6/2001, 
de 21 de desembre, d’universitats, el Reial decret 1393/2007, de 29 
d’octubre, pel qual s’estableix l’ordenació dels ensenyaments univer-
sitaris oficials, i 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 de 23 de març de 2018,

DECRETE

Primer. Autorització de separació i supressió de centre universitari
Autoritzar la Universitat Catòlica de València Sant Vicent Màrtir 

per a la separació i supressió de la Facultat de Psicologia, Magisteri i 
Ciències de l’Educació.

Segon. Autorització de creació de Facultat de Psicologia
Autoritzar la Universitat Catòlica de València Sant Vicent Màrtir 

per a la creació de la Facultat de Psicologia, en la qual s’impartiran el 
grau en Psicologia, grau en Logopèdia i grau en Teràpia Ocupacional.

Tercer. Autorització de creació de Facultat de Magisteri i Ciències de 
l’Educació

Autoritzar la Universitat Catòlica de València Sant Vicent Màrtir 
per a la creació de la Facultat de Magisteri i Ciències de l’Educació, 
en la qual s’impartiran el grau en Mestre/a en Educació Primària, grau 
en Mestre/a en Educació Infantil, grau en Educació Social i grau en 
Pedagogia.

Quart. Inscripció en el Registre d’Universitats, Centres i Títols
El Ministeri d’Educació, Cultura i Esport serà informat d’aquestes 

autoritzacions a l’efecte que s’inscriguen en el Registre d’Universitats, 
Centres i Títols (RUCT), d’acord amb el que disposa l’article 13.1 del 
Reial decret 1509/2008, de 12 de setembre, de 2007.

Cinqué. Comunicació a la Conferència General de Política Universi-
tària

D’acord amb l’article 8.3 de la Llei orgànica 6/2001, de 21 de 
desembre, d’universitats, la Conferència General de Política Universi-
tària serà informada d’aquesta autorització.



DISPOSICIÓN FINAL

Única. Eficacia
Este decreto tendrá efectos desde el día siguiente al de su publica-

ción en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana.

València, 23 de marzo de 2018

El president de la Generalitat,
XIMO PUIG I FERRER

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

DISPOSICIÓ FINAL

Única. Eficàcia
Aquest decret tindrà efectes des de l’endemà de la publicació en el 

Diari Oficial de la Generalitat Valenciana.

València, 23 de març de 2018.

El president de la Generalitat,
XIMO PUIG I FERRER

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


		2018-03-28T14:26:51+0200
	DIARI OFICIAL DE LA COMUNITAT VALENCIANA - SERVEI DE PUBLICACIONS DE LA GENERALITAT
	Certificacio oficial. (Decret 183/2006, Diari Oficial n5409 de 18-12-2006)




