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1 OBJECTE 

Establir els criteris per a l’extinció del títol i garantir els drets dels alumnes en cas que el títol 
s’extingeixi. 
 

2 ABAST 

Les activitats que s’han de dur a terme des de la definició dels criteris d’extinció del títol fins a 
l’extinció efectiva d’aquest, si escau. 
 

3 RESPONSABLE DEL PROCÉS 

− Vicerector de Docència i Qualitat 

4 REFERÈNCIES/NORMATIVA 

Reial decret 861/2010, pel qual es modifica el Reial decret 1393/2007 
 
Reial decret 1393/2007, de 29 d’octubre, pel qual s’estableix l’ordenació dels ensenyaments 
universitaris oficials. 
 
Reglament acadèmic UIB 
 

5 DEFINICIONS 

Extinció: acció d’extingir o d’extingir-se; l’efecte. Cessació dels efectes d’un acte o d’una relació 
de naturalesa jurídica. 
En el cas de l’extinció d’un títol, implica la baixa al RUCT i la pèrdua del caràcter oficial i la 
validesa a tot el territori nacional. 
 

6 DESENVOLUPAMENT 

Aquest procediment té dues parts fonamentals: criteris d’extinció i procediments per garantir els 
drets dels alumnes. 

6.1 Criteris d’extinció 
 
L’extinció dels ensenyaments de grau de la Universitat de les Illes Balears es regirà per dos 
tipus de criteris: 

6.1.1 No acreditació 
L’article 28 del RD 1393/2007 especifica que: 
«3. Es considera extingit un pla d’estudis quan aquest pla no superi el procés d’acreditació que 
preveu l’article 27». Això implica «comprovar que el pla d’estudis corresponent s’està portant a 
terme d’acord amb el seu projecte inicial», i que «En cas d’informe negatiu, s’ha de comunicar a 
la universitat, a la comunitat autònoma i al Consell d’Universitats per tal que es puguin corregir 
les deficiències trobades. Si no és així, el títol es dóna de baixa en l’esmentat Registre i perd el 
seu caràcter oficial i la seva validesa a tot el territori nacional, i en la resolució corresponent 
s’han d’establir les garanties necessàries per als estudiants que estiguin cursant els dits 
estudis.» 
 
Per tant, la UIB considerarà extingit un pla d'estudis que no superi aquest procés d'avaluació. 
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6.1.2 Modificació del pla d’estudis 
També es procedirà a la suspensió del títol quan, després de modificar els plans d'estudis i 
comunicar-ho al Consell d'Universitats perquè l’ANECA en faci la valoració (art. 28 del RD 
esmentat), aquesta consideri que les modificacions suposen un canvi apreciable en la 
naturalesa i els objectius del títol prèviament inscrit al RUCT, la qual cosa suposa que es tracta 
d'un nou pla d'estudis, i es procedeix a actuar com correspon a un títol nou. Finalment també 
podria produir-se la suspensió d'un títol quan de forma raonada ho proposassin els òrgans 
competents de la Universitat o de la Comunitat Autònoma d'acord amb la normativa vigent. 
 

6.1.3 Decisió del Consell de Govern sobre la base d ’indicadors objectius 
El Consell de Govern de la Universitat pot proposar l’extinció d’un títol quan, basant-se en 
indicadors objectius (per exemple: taxa d’inserció laboral, taxa de graduació, etc.), s’adopti 
aquesta resolució. 
 

6.1.4 Canvis en l’ordenament jurídic 
Un títol pot extingir-se si, per canvis en les lleis d’ordenació universitària vigents en un 
determinant moment, aquestes es deixen de complir.  
 

6.1.5 Procediment intern 
La CGQ, com a conseqüència de l'anàlisi de tota la informació existent, i en funció dels 
resultats obtinguts, eventualment pot detectar anomalies o irregularitats greus en el 
desenvolupament del títol que la duguin a proposar als òrgans superiors la modificació 
d’aquest. Igualment la junta de centre o la CQUIB, a partir de les memòries anuals de 
seguiment, avaluació i millora, poden elevar a òrgans superiors una proposta de modificació del 
pla d'estudis o extinció d’aquest. 
 

6.2 Garantia dels drets dels alumnes 
En cas d'eventual suspensió d'un títol oficial, la Universitat garantirà l'adequat 
desenvolupament efectiu dels ensenyaments que hagin iniciat els estudiants fins que els 
acabin, tal com estableix l'article 28 del RD 1393/2007.  
 
En cas d'extinció del títol, es garantiran els drets dels estudiants adquirits en matricular-se. Per 
això se seguirà el procediment següent:  

� No admetre estudiants de nova matrícula. 
� La supressió anual de manera gradual de la docència.  
� Assignació de tutors perquè desenvolupin activitats amb els estudiants repetidors.  
� Garantir el dret d'avaluació fins a consumir les convocatòries que reguli la Universitat 

de les Illes Balears. 
 

7 SEGUIMENT I MESURAMENT 

Les activitats incloses en aquest procés han d’aparèixer a la memòria anual segons el que es 
descriu al procediment PE9. Garantia de qualitat i revisió del títol. 
 

8 EVIDÈNCIES I REGISTRES 

Identificació del registre Suport 
Responsable de la 

custòdia 
Temps de 

conservació 
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Memòria anual de 
seguiment del SGIQ 

Paper i/o informàtic Degà/director  6 anys 

Documents generats per 
l’extinció del títol 

Paper i/o informàtic Degà/director  6 anys 

 
 

9 AGENTS INERVINENTS 

9.1 Responsable de qualitat 
Recopilar la informació. 
 

9.2 Comissió de garantia de qualitat 
Analitzar la informació, elaborar els plans de millora i redactar la memòria anual de seguiment 
del SGIQ. 
Proposar modificacions del pla d’estudis. 
 

9.3 CQUIB 
Proposar modificacions del pla d’estudis. 
 

9.4 Junta de centre o òrgan pertinent 
Proposar modificacions del pla d’estudis. 
Garantir els drets dels alumnes matriculats en titulacions que s’extingeixen. 
 


