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Reglament per a l'adscripció, autorització d’ensenyaments, supervisió i tutela 
de l’activitat de centres docents d'ensenyament superior adscrits a la 
Universitat de València 
 
 
Exposició de motius 
L’acord 26/2011 del Claustre de la Universitat de València, referent als criteris generals per a 
l’adscripció de centres a la Universitat de València, estableix, en la seua disposició addicional, 
que el Consell de Govern de la nostra Universitat ha de desenvolupar un reglament que concrete 
els criteris generals d’adscripció de centres i que regule l’autorització d’ensenyaments i els 
mecanismes de supervisió i tutela de l’activitat de cada centre universitari adscrit a la Universitat 
de València, així com de les relacions econòmiques i l’estructura que la Universitat de València 
crea per al suport i control d’aquests centres. 
 
L'experiència assolida en relació amb l'adscripció a la Universitat de València de centres docents 
d'ensenyament superior durant aquests anys i la dispersió de normatives estatals, autonòmiques i 
pròpia de la Universitat, aconsella fer un reglament on es reculla de forma conjunta tota aquesta 
normativa i on s’establisquen uns mecanismes de supervisió i de tutela de l'activitat d'aquests 
centres que permeten desplegar un model universitari amb coherència i rigor, i que s’ajuste al 
mateix temps a les condicions i a les circumstàncies del nostre entorn.  
 
Capítol 1. Àmbit d'aplicació i marc legislatiu  

Article 1. Àmbit d'aplicació  
Aquesta normativa té per objecte regular:  
1. Els requisits que s’han de complir per a l'adscripció de centres docents d'ensenyament 

superior a la Universitat de València o per a l'autorització de nous ensenyaments dels centres 
ja adscrits. 

2.  Els mecanismes de supervisió i de tutela de l'activitat dels centres docents adscrits. 
3.  L'activitat del professorat de la Universitat de València en els centres docents adscrits. 
4.  L'estructura de la Universitat de València vinculada al suport i a la supervisió dels centres 

docents adscrits. 
5.  Les relacions econòmiques, i d’altres àmbits, amb els centres docents adscrits. 

Article 2. Legislació i procediment aplicables per als centres adscrits 
1. L'adscripció de centres docents d'ensenyament superior a la Universitat de València o 
l'autorització de nous ensenyaments d'aquests centres, així com la revocació de l'adscripció, es 
regiran per la normativa vigent estatal i autonòmica en aquests àmbits.  
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D’acord amb la legislació actual, per a l’adscripció mitjançant conveni a una universitat pública 
de centres docents de titularitat pública o privada per a impartir estudis conduents a l’obtenció de 
títols de caràcter oficial i validesa a tot el territori nacional cal l’aprovació per la Comunitat 
Autònoma, a proposta del Consell de Govern de la Universitat, amb l’informe previ favorable del 
Consell Social. 
2. La sol·licitud d’adscripció de centres docents de titularitat pública o privada per impartir 
estudis conduents a l’obtenció de títols de caràcter oficial i validesa en tot l’Estat i dels títols 
propis, que quedaran sotmesos a la tutela acadèmica de la Universitat de València, ha de 
contenir: 
a) Una memòria justificativa de la proposta d’adscripció que s’ajuste, en allò que li siga 
aplicable, a l’article 33.2 dels Estatuts de la Universitat de València i en la qual, en tot cas, figure 
el projecte de pressupost del centre, amb els recursos prevists per al seu funcionament i, en 
especial, les quantitats que han de satisfer els estudiants. 
b) La plantilla de personal docent i investigador, acompanyada dels corresponents currículums 
acadèmics i professionals. 
c) Un projecte de conveni, d’acord amb el que preveu l’article 5 d’aquest Reglament, en què es 
fixen les bases de relació i col·laboració entre la Universitat de València i l’entitat o les entitats 
promotores i el període de vigència. 
L’expedient s’haurà de sotmetre a informació pública de la comunitat universitària durant dos 
mesos, transcorreguts els quals el Consell de Govern emetrà la proposta d’acord amb els criteris 
generals aprovats pel Claustre. 
El conveni d’adscripció, si escau, l’ha d’informar el Consell de Govern. 
La proposta del Consell de Govern s’ha de trametre al Consell Social, perquè realitze l’informe 
previ a l’aprovació de l’adscripció. 
3. La memòria que hauran de presentar els centres docents que sol·liciten l'adscripció a la 
Universitat de València s'haurà d'ajustar, en allò que li siga aplicable, a l’article 33.2 dels nostres 
Estatuts: 
a) Justificació científica, cultural i social de la necessitat del centre i la seua denominació. 
b) Proposta d’adscripció, modificació o creació de nous plans d’estudis i, si escau, de les 

previsions sobre titulacions que s’hi impartiran a mitjà i llarg termini. 
c) Possibles repercussions en centres ja existents. 
d) Perspectives quant al nombre estimat d’estudiants. 
e) Repercussió en l’estructura i la càrrega docent dels departaments. 
f) Previsió de les necessitats pressupostàries relatives als mitjans materials i personals necessaris 

per a un funcionament adequat del nou centre. 

Article 3. Criteris generals d'adscripció de centres  
Els criteris generals que es valoraran per adscriure a la Universitat de València centres docents 
d'ensenyament superior perquè imparteixen estudis oficials són, segons l’acord 26/2011 del 
Claustre, de data 10 de novembre de 2011, els següents:  
1. La Universitat de València podrà formalitzar convenis d'adscripció amb centres docents de 
titularitat pública o privada les normes d'organització i funcionament dels quals siguen 
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respectuoses amb els principis constitucionals i s'ajusten a les exigències legals i reglamentàries 
vigents en matèria d'ensenyaments universitaris. 
2. A més de les anteriors exigències de legalitat, l’adscripció d'un centre a la Universitat de 
València estarà condicionada, almenys, per les consideracions següents: 
a) El respecte als fins i missions de la Universitat de València plasmats en els seus Estatuts. 
b) Que l'adscripció contribuïsca a fomentar la presència de la Universitat de València al si de la 
societat valenciana. 
c) Que els ensenyaments que s'oferisquen estiguen referits a estudis complets i s'ajusten als plans 
d'estudi de la Universitat de València o, si escau, als que s'elaboren conjuntament en cada cas. En 
tot cas, l'elaboració del pla d'estudis correspondrà a la Universitat de València, d'acord amb el 
procediment d'elaboració de plans d'estudis acordat pel Consell de Govern i amb la participació 
dels centres de la Universitat de València amb competència acadèmica en l'esmentat pla 
d'estudis. 
d) Que es formalitze un compromís de mantenir el centre en funcionament durant un període 
mínim o que s'establisquen quins seran, si escau, els mecanismes que permeten als i les 
estudiants finalitzar els estudis iniciats. 
e) Que la Universitat de València puga garantir suficientment la supervisió del centre. 
3. En particular, els centres amb què es puga formalitzar un conveni d'adscripció hauran de tenir 
les característiques següents: 
a) Mancar d'ànim de lucre. 
b) Disposar d'una seu al territori de la Comunitat Valenciana. 
c) Comptar amb els recursos personals i materials adequats per a l'organització i la impartició 
dels ensenyaments la titulació dels quals siga expedida per la Universitat de València. 
d) Tenir un prestigi i qualitat reconeguda. En el cas de centres de nova planta, la memòria 
presentada ha de permetre deduir una prestació de serveis d’ensenyament de qualitat. 
e) Tenir garantida la solvència econòmica del centre. 
4. El compliment d'aquests criteris i requisits condicionarà la validesa de l'acord d'adscripció. A 
aquests efectes, les activitats i els resultats del centre seran objecte d'avaluació cada dos anys. La 
renovació de l'acord exigirà que el resultat de l'avaluació siga positiu. 

Article 4. Autorització de impartició d’ensenyaments  
1. Els centres docents adscrits presentaran, amb la memòria que acompanya la sol·licitud 
d'adscripció o d'autorització de nous ensenyaments, una proposta de pla d'estudis, que haurà de 
ser aprovada per la Universitat de València.  
2. Els plans d'estudis de titulacions oficials amb validesa en tot el territori nacional s'hauran 
d'adequar a les directrius generals establertes per la normativa estatal i a les peculiaritats i 
normes acadèmiques de la Universitat de València.  
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Capítol 2. Funcionament i activitat acadèmica dels centres adscrits  

Article 5. Convenis de col·laboració acadèmica  
La Universitat de València i els centres docents adscrits signaran un conveni de col·laboració 
acadèmica que haurà de considerar, d’acord amb el que es preveu en la normativa vigent i el 
present Reglament, els aspectes següents: 
a) Funcionament del centre i organització acadèmica.  
b) Mètodes de supervisió acadèmica que utilitzarà la Universitat.  
c) Relacions econòmiques amb el centre adscrit.  
d) Personal i concessió de la venia docendi al professorat del centre.  
e) Aquells altres aspectes que es consideren adients.  

Article 6. Nomenament del director o de la directora del centre i organització dels centres 
adscrits   
1. D’acord amb l’article 48 dels nostres Estatuts, el director o la directora del centre adscrit serà 
nomenat pel rector o la rectora, d’acord amb l’entitat titular del centre, entre el professorat amb 
vinculació permanent en activitat en la Universitat de València que complisca els requisits que 
exigeix la legislació vigent, oït el Consell de Govern.  
Les funcions del director o la directora del centre adscrit seran, almenys: 
a) Representar la Universitat de València en els òrgans de govern del centre adscrit. 
b) Coordinar la supervisió dels processos acadèmics i d’investigació del centre adscrit. 
c) Coordinar les relacions del centre adscrit amb els òrgans i serveis de la Universitat. 
d) Emetre un informe sobre la memòria anual d'activitats del centre. L'informe haurà de recollir 
l'avaluació de l'activitat acadèmica del professorat i del funcionament del centre adscrit.  
e) Qualsevol altra funció que la normativa vigent, els convenis de col·laboració o bé el rector o la 
rectora li atribuïsquen.  
2. Quan el centre adscrit impartisca titulacions corresponents a diferents centres de la Universitat 
de València, es nomenarà un coordinador o coordinadora general per cada centre, excloent-hi 
aquell a què pertanya el director o directora del centre adscrit, el qual realitzarà la coordinació 
general del seu centre. 
3. En el cas en que el centre adscrit impartisca màsters oficials que no estiguen adscrits 
acadèmicament a un centre, el vicerectorat amb competències en matèria de postgrau nomenarà 
un coordinador o coordinadora per cadascun d’aquests màsters.  
4. Quan el centre adscrit impartisca titulacions corresponents a diferents centres de la 
Universitat, el rector o la rectora nomenarà, de forma alternativa i cada cinc anys, director o 
directora del centre adscrit al coordinador o coordinadora general de cadascun dels centres de la 
Universitat de València amb titulacions al centre adscrit.  
5. El funcionament dels centres docents adscrits quedarà reflectit en el reglament del centre, que 
serà aprovat per l'òrgan de govern del centre amb el vistiplau previ de la Universitat de València. 
En el reglament es preveurà la composició de l'òrgan de govern col·legiat del centre, les funcions 
del director o la directora del centre i dels òrgans acadèmics unipersonals i col·legiats que siguen 
necessaris per al seu funcionament, amb indicació de la participació que hi tindran els estudiants.  
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6. La Universitat de València estarà representada en l'òrgan de govern col·legiat del centre 
docent adscrit. El nombre de representants podrà revisar-se en funció de les titulacions 
impartides pel centre.  
7. En qualsevol cas, a més a més del director o directora, formaran part de l’òrgan de govern del 
centre adscrit els coordinadors o les coordinadores generals de cadascun dels centres de la 
Universitat de València amb titulacions al centre adscrit. 

Article 7. Docència i supervisió acadèmica dels centres adscrits  
1. D’acord amb l’article 49.1 dels nostres Estatuts, per impartir docència en centres adscrits cal 
obtenir venia docendi del Consell de Govern, després de l’informe dels departaments 
corresponents. Aquesta vènia s’ha de renovar cada cinc cursos acadèmics, atenent els resultats 
obtinguts en les avaluacions de l’activitat docent de qui la sol·licite. 
2. Segons l’article 49.2 dels nostres Estatuts, abans de l’inici de cada curs acadèmic, el centre 
adscrit ha de presentar la plantilla de personal docent i investigador. 
3. D’acord amb l’article 50 dels nostres Estatuts, l’activitat docent del centre serà supervisada per 
la Universitat. En aquest sentit, els centres docents adscrits hauran de presentar anualment un 
informe amb una memòria d'activitats que inclourà:  
a) Els resultats de l'avaluació de l'activitat docent del professorat. A aquest efecte, el centre 
realitzarà periòdicament enquestes als estudiants.  
b) L'activitat de recerca portada a terme i els objectius assolits.  
c) Una anàlisi sobre el rendiment acadèmic.  
d) Una anàlisi sobre el funcionament del centre i sobre els resultats econòmics assolits.  
e) Altres relacions i col·laboracions dutes a terme entre el centre adscrit i la Universitat de 
València. 
Aquest informe serà remés al rector o rectora de la Universitat de València, als vicerectorats amb 
competències en matèria d’estudis i en matèria de professorat, i als centres de la Universitat de 
València amb titulacions al centre adscrit. 
4. El centre adscrit disposarà d’un Sistema de Garantia de Qualitat propi o, si escau, aplicarà el 
de la Universitat de València, adaptat a les seues característiques. El centre adscrit realitzarà, 
segons la legislació vigent, el seguiment i l’acreditació dels títols que impartisca. 

Article 8. Requisits i règim del professorat dels centres adscrits 
1. La plantilla de professorat dels centres docents adscrits haurà de respectar els percentatges 
mínims prevists per la normativa vigent.  
2. El professorat dels centres docents adscrits haurà de posseir la titulació que exigeixen per als 
centres universitaris públics homòlegs la Llei Orgànica d’Universitats i les normes que la 
desenvolupen.  
3. La selecció del professorat dels centres docents adscrits es farà per mitjà d'una convocatòria 
pública de l'òrgan competent del centre docent adscrit. La resolució del procés selectiu 
correspondrà a una comissió avaluadora en què la Universitat de València estarà representada.  
4. La contractació del professorat correspondrà al centre adscrit, el qual sol·licitarà amb caràcter 
previ a la formalització dels contractes la venia docendi de la Universitat, per a la qual cosa 
enviarà a la Universitat de València la documentació següent: 
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a) Currículum acadèmic i professional de la persona interessada, degudament documentat, 
juntament amb una fotocòpia del seu DNI.  
b) Declaració de la persona interessada de no incórrer en cap de les causes d’incompatibilitat de 
les establertes per al personal docent i investigador de la Universitat de València. 
c) Informe del centre sobre la durada i la modalitat del contracte que es pretén de subscriure.  
5. La Universitat de València, d’acord amb la seua normativa, i a la vista de aquesta informació, 
procedirà a concedir o a denegar la venia docendi a cadascun dels candidats proposats per a les 
assignatures a impartir.  
6. La contractació es farà amb antelació suficient a l'inici del curs acadèmic i només per causes 
extraordinàries es podran contractar nous professors durant el curs, cosa que caldrà fer sempre 
segons el procediment establert.  
7. La venia docendi tindrà validesa per a cinc cursos acadèmics i per a les assignatures per a les 
quals s'haja acordat. La renovació de la venia docendi serà sol·licitada pel director o la directora 
del centre docent adscrit de manera raonada i tenint en compte les avaluacions dels estudiants i 
els informes dels professors assessors o les professores assessores d’àrea.  

Article 9. Els estudiants dels centres adscrits 
1. L'accés dels estudiants als centres docents adscrits s'ajustarà a la normativa estatal i 
autonòmica vigent.  
2. El centre adscrit establirà un sistema d’avaluació, un règim de permanència i una carta de drets 
i deures dels estudiants que hauran de tenir el vistiplau de la Universitat de València. 

Article 10. Col·laboració del professorat de la Universitat de València en els centres 
docents adscrits  
1. D’acord amb l’article 72.3 de la Llei Orgànica d’Universitats, el professorat del centre adscrit 
no podrà ser personal amb vinculació permanent en situació d’actiu i destinació en una 
universitat pública.  La mateixa limitació s’aplicarà al professorat contractat a temps complet. 
2. El professorat sense vinculació permanent a temps parcial de la Universitat de València podrà 
impartir ensenyaments als centres adscrits. En aquest cas, el rector o rectora haurà d'autoritzar les 
tasques docents assignades i el període de durada d'aquestes, d'acord amb allò que estiga previst 
en la normativa vigent. En el cas que s'autoritzen, el desenvolupament de la docència en els 
centres docents adscrits no podrà comportar un detriment de les obligacions d’aquest professorat 
a la Universitat de València.  

Article 11. Relació dels centres i departaments de la Universitat de València amb els 
centres adscrits.  
1. La Universitat de València potenciarà la col·laboració dels seus centres i departaments amb 
els centres docents adscrits, amb la finalitat d'homogeneïtzar criteris docents de les diverses 
disciplines i de realitzar projectes de recerca.  
2. En aquest sentit, cada departament amb àrees de coneixement relacionades amb les titulacions 
impartides pel centre adscrit nomenarà un assessor o una assessora per cadascuna d’aquestes 
àrees. Cadascun d’aquests assessors s’encarregarà de coordinar, supervisar i realitzar 
recomanacions sobre les assignatures que pertanyen a la seua àrea de coneixement, i actuarà com 
a interlocutor entre el departament de la Universitat de València i el centre adscrit. 
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Article 12. Relacions econòmiques amb el centres adscrits 
1. Els centres docents adscrits satisfaran a la Universitat de València el percentatge dels preus 
oficials de matrícula fixat per la normativa vigent.  
2. Quan el centre adscrit impartisca titulacions no oficials de la Universitat de València, aquesta 
determinarà per a cada cas, en el conveni de col·laboració acadèmica, el percentatge que s’ha 
d’aplicar sobre el preu de matrícula.  
3. Aquest cànon no inclou la gestió de determinades activitats per part de la Universitat de 
València tals com assessorament especialitzat, tramitació de projectes de recerca, imatge, 
programes d'intercanvi o mobilitat a l'estranger, programes o materials docents i similars, 
utilització de serveis de suport a la docència i a la recerca com la biblioteca o les aules i 
aplicacions informàtiques, ni d'àmbits com l’esport o la cultura, entre d’altres, que la Universitat 
de València podrà facturar al centre en aplicació dels convenis i dels acords econòmics que 
s’establisquen a aquests efectes.  
4. Els centres docents adscrits satisfaran anualment a la Universitat de València les quantitats 
derivades de les retribucions del director o la directora del centre adscrit, dels coordinadors o les 
coordinadores generals per centre o màster, i dels assessors o les assessores d’àrea, que quedaran 
establertes mitjançant un conveni específic. 

Article 13. Ús de la imatge corporativa de la Universitat de València pels centres adscrits 
1. Els centres adscrits faran constar en la seua documentació i en la seua difusió, la seua condició 
de centre docent adscrit a la Universitat de València.  
2. A aquest efecte, els centres adscrits sotmetran a la consideració de la Universitat, i als seus 
criteris, la utilització del nom o de la imatge corporativa de la Universitat de València. La 
utilització del nom o de la imatge de la Universitat de València per part del professorat del centre 
adscrit també se subjectarà als criteris que establisca la Universitat de València.  

Article 14. Col·laboració dels centres adscrits amb tercers  
Els acords dels centres adscrits a la Universitat de València amb terceres entitats de caràcter 
docent o de recerca es posaran en coneixement de la Universitat de València.  

Disposició addicional  
Dins del termini d'un any es procedirà a revisar els convenis de col·laboració acadèmica amb els 
centres adscrits a la Universitat de València que s’hagen signat abans de l’aprovació d’aquest 
Reglament per tal d’adaptar-los al que s’hi disposa.   

Disposició transitòria  

Per a la tramitació de l’expedient d’adscripció i, mentre no s’aprove la reforma dels Estatuts de 
la Universitat de València, la Junta Consultiva haurà de ser oïda abans que el Consell de Govern 
emeta la proposta prevista en l'article 2.2.c) d'aquest Reglament. 

Disposició final  

Aquest reglament entrarà en vigor l’endemà que l’aprove el Consell de Govern de la Universitat 
de València. 
 


