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1. Objecte 

Establir les activitats necessàries per proposar, aprovar, dissenyar i elaborar una modificació 
d’un pla d’estudis existent a fi d’aconseguir una verificació positiva per part d’ANECA 

2. Abast 

Tots el títols de grau que hagin de sofrir una modificació. 

 

Procés de modificació d’un títol universitari oficial de grau, que s’inicia amb una presol·licitud de 
modificació del títol per part del degà i on l’OSD informa als responsables del títol sobre el 
procediment i les passes a seguir. 

A partir d’aquest moment el SEQUA realitza un diagnòstic de l’estat de la qüestió i lliura la 
documentació per iniciar la modificació pertinent, realitza un assessorament tècnic al 
responsable del títol i elabora la proposta de modificació i la memòria amb les modificacions 
pertinents. Aquests documents seran aprovats o no pels diferents òrgans de govern que 
intervenen en el procés i arribarà al tribunal de l’ANECA que serà qui donarà el vist i plau 
definitiu als canvis. Que seran després ratificats per Vicerector de Títols per iniciar la seva 
implantació. 

3. Referències a normativa 

Reial decret 1393/2007 del 29 d’octubre pel qual s’estableix l’ordenació dels ensenyaments 
universitaris oficials  

http://www.boe.es/boe_catalan/dias/2007/10/31/pdfs/A04349-04360.pdf 

 

10040 ACORD NORMATIU del dia 22 de novembre de 2011 pel qual s’aprova el Reglament 
d’ordenació dels ensenyaments universitaris de caràcter oficial (grau i màster) de la Universitat 
de les Illes Balears. http://www.uib.es/fou/acord/100/10040.html 

 

Reial Decret 43/2015, de 2 de febrer, pel qual es modifica el Reial Decret 
1393/2007, de 29 d'octubre, pel qual s'estableix l'ordenació dels ensenyaments 
universitaris oficials, i el Reial Decret 99/2011, de 28 de gener, pel qual es 
regulen els ensenyaments oficials de doctorat 
http://estudis.uib.cat/digitalAssets/313/313531_boe-a-2015-943.pdf 

 
Reial decret 861/2010 http://boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2010-10542 , 

http://www.boe.es/boe_catalan/dias/2007/10/31/pdfs/A04349-04360.pdf
http://www.uib.es/fou/acord/100/10040.html
http://estudis.uib.cat/digitalAssets/313/313531_boe-a-2015-943.pdf
http://boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2010-10542
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de 2 de juliol, pel qual es modifica el Reial decret 1393/2007, de 29 d'octubre, 
pel qual s'estableix l'ordenació dels ensenyaments universitaris oficials 
 
Resolució d’11 de maig de 2017 (BOE 13 de maig de 2017), de la Secretaria 
General d’Universitats, per la que es publica l’Acord del Consell d’Universitats 
de 10 de maig de 2017, pel qual s’ordenen els ensenyaments oficials de Grau. 
https://www.boe.es/boe/dias/2017/05/13/pdfs/BOE-A-2017-5273.pdf 

 

Documents de referència per l’elaboració de la memòria de verificació 
d’ensenyaments oficials de doctorat: 

Guia de suport: Avaluació per a la verificació dels ensenyaments oficials de 
Grau / Màster (ANECA) 

 
http://www.aneca.es/Programas-de-evaluacion/Evaluacion-de-titulos/VERIFICA/Verificacion-de-
Grado-y-Master/Documentacion-y-herramientas 

4. Documentació generada o relacionada 

4.1. Procés principal 

Nom del document Classificaci
ó 
documental 

Responsab
le de la 
custòdia 

Temps de 
conservació 

Localització 

Fitxa de procés     

Sol·licitud (formulari web signat) TD14-010    

Descripció proposta de modificació TD99-005    

Memòria pla d’estudi “word” (vigent) TD99-005    

Informe revisió tècnica   TD13-013    

Memòria pla d’estudis “word”(modificada)     

Certificat aprovació Junta de Centre 
(memòria “word” modificada) 

TD11-013 
   

Informe viabilitat TD13-013    

Memòria pdf (format aplicatiu MECD) TD99-005    

Certificat aprovació junta de centre, si escau 
(memòria pdf) 

 
   

Certificat Consell de Govern TD11-013    

Informe verificació ANECA provisional TD13-013    

Informe verificació ANECA definitiu TD13-013    

Ofici publicació BOE TD07-011    

Pla d’estudis BOE (resolució) TD01-016,     

Ofici Publicació BOIB     

4.2. Informe provisional de l’ANECA 

Nom del document Classificació Responsable Temps de Localització 

https://www.boe.es/boe/dias/2017/05/13/pdfs/BOE-A-2017-5273.pdf
http://www.aneca.es/Programas-de-evaluacion/Evaluacion-de-titulos/VERIFICA/Verificacion-de-Grado-y-Master/Documentacion-y-herramientas
http://www.aneca.es/Programas-de-evaluacion/Evaluacion-de-titulos/VERIFICA/Verificacion-de-Grado-y-Master/Documentacion-y-herramientas
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documental de la 
custòdia 

conservació 

Informe verificació provisional ANECA TD13-013    

Memòria presentada TD99-005    

Al·legacions (Informe resposta amb 
al·legacions) TD16-010 

   

Memòria modificada amb les 
al·legacions “word” TD99-005 

   

Memòria modificada amb les 
al·legacions “pdf”  

   

Informe verificació ANECA TD99-005    

5. Definicions 

No es cau 

6. Desenvolupament 

6.1. Procés principal 

6.1.1. Presol·licitud de la modificació (declaració d’intencions) 

El degà realitza una declaració d’intencions d’iniciar una modificació de la memòria verificada. 

6.1.2. Planificació inicial.  

L’OSD convoca al SEQUA i al president de la CED per iniciar el procés de modificació de la 
memòria del pla d’estudis per a la seva verificació i determinen el cronograma i les principals 
pautes de procediment. 

6.1.3. Assessorament tècnic del SEQUA i preparació de la documentació 

El SEQUA realitza un diagnòstic de l’estat de la qüestió de la darrera memòria verificada i lliure 
la documentació requerida per iniciar la modificació pertinent (descripció de la proposta de 
modificació i darrera memòria del pla d’estudis vigent).  

6.1.4. Elaboració i disseny de la modificació del pla d’Estudis 

A partir de la documentació lliurada pel SEQUA, la CED elabora i dissenya la modificació del pla 
d’estudis. 

6.1.5. Revisió tècnica. 

El SEQUA duu a terme una revisió de la documentació i, si escau, elabora un informe tècnic de 
millora, aquesta acció es repeteix fins que la documentació està correcta. 
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6.1.6. Esmena de la sol·licitud i/o memòria 

Si escau, el responsable esmena la documentació a partir de l’informe tècnic de millora lliurat pel 
SEQUA. 

6.1.7. Aprovació de la modificació del pla d’estudis per la Junta de 
Centre. 

Enllestida la documentació pertinent (descripció de la proposta de modificació i la memòria vigent 
amb les modificacions pertinents), el degà eleva la proposta de modificació a la Junta de Centre 
per a la seva aprovació. Un cop aprovada emet una certificació de la seva aprovació. 

6.1.8. Elaboració de l’Informe de viabilitat 

Aprovada la memòria per Junta de Centre, l’OSD elabora l’informe de viabilitat per a la seva 
aprovació a Consell de Direcció. 

El SEQUA, si escau, complimentarà l’apartat tècnic corresponent d’aquest informe sobre la 
descripció de la proposta de modificació i la memòria. 

6.1.9. Aprovació de la proposta de modificació 

L’OSD lliura al Consell de Direcció la sol·licitud, la descripció de la proposta de modificació, la 
memòria “Word” definitiva amb les modificacions i l’informe de viabilitat per a la seva aprovació. 
El Consell de Direcció pot aprovar-la, aprovar-la condicionadament o no aprovar-la, en els dos 
darrers supòsits el Consell de Direcció decidirà les passes a seguir. 

6.1.10. Introducció de les dades a l’aplicatiu del MECD 

Un cop aprovada la proposta de modificació pel Consell de Direcció, el SEQUA insereix la 
descripció de la proposta de modificació i la memòria modificada a l’aplicatiu d’oficialització de 
títols del Ministeri. Finalitzada l’acció genera el “pdf” definitiu de la memòria. 

6.1.11. Revisió del document generat per l’aplicatiu del MECD 

El SEQUA remet el “pdf” al responsable del títol per a la seva revisió i vistiplau. 

6.1.12. Aprovació de la documentació final per la Junta de Centre 

En el supòsit que la inserció de la documentació a l’aplicatiu hagi suposat qualque canvi respecte 
a la memòria “word” aprovada anteriorment per la Junta de Centre, el responsable del títol, un 
cop revisat el “pdf” definitiu, l’elevarà a la Junta de Centre per a la seva aprovació. Un cop 
aprovada lliura la certificació de la seva aprovació a l’aplicatiu. 

6.1.13. Aprovació de la modificació pel Consell de Direcció 

El Consell de Direcció pot aprovar memòria “pdf”, aprovar-la condicionadament o no aprovar-la. 
En els dos darrers supòsits el Consell de Direcció decidirà les passes a seguir. En el supòsit 
d’aprovar-la, el Consell de Direcció remetrà al Consell de Govern la proposta de modificació per 
incloure-la a l’ordre del dia de la següent sessió. 

6.1.14. Aprovació de la modificació pel Consell de Govern 

El Consell de Govern pot aprovar la modificació, aprovar-la condicionadament o no aprovar-la, 
en els dos darrers supòsits el Consell de Govern decidirà les passes a seguir. En el supòsit 



 

 8 www.uib.cat 

d’aprovar-la el Consell de Govern emet el certificat corresponent, també informarà al SAGA de la 
seva aprovació. 

6.1.15. Finalització del tràmit a l’aplicatiu del MECD 

Un cop aprovat pel Consell de Govern el Vicerector de Títols (a partir d’ara VRTT) finalitza el 
tràmit a l’aplicatiu del Ministeri i envia la documentació a l’ANECA per a la seva avaluació. 

6.1.16. Recepció de la documentació d’ANECA 

Un cop finalitzar el tràmit, el VRTT rep una confirmació de que el tràmit s’ha realitzat 
correctament. Abans d’enviar els documents a l’ANECA, els tècnics de l’aplicatiu del MECD 
revisen la memòria i si escau envien, mitjançant el mateix aplicatiu, esmenes tècniques.  

6.1.17. Esmenes tècniques 

En cas de rebre esmenes tècniques, aquestes s’han de corregir per part del SEQUA i la CED per 
tal de que la memòria es pugui enviar a l’ANECA. 

6.1.18. Recepció i tràmit de la resolució de l’ANECA 

Un cop finalitzat el tràmit i revisada la documentació per part de la comissió avaluadora, el 
RECTOR, VRTT i Degà corresponent reben  la resolució de l’ANECA, que pot ser provisional o 
definitiva.  

 

 En el cas que la resolució de l’ANECA sigui provisional, veure apartat 6.2 “Informe 
provisional de l’ANECA”. El VRTT l’envia al SEQUA i a l’OSD.  

 En el cas que la resolució de l’ANECA sigui definitiva desfavorable es finalitza el tràmit. 

 En el cas que la resolució d’ANECA sigui definitiva favorable, veure punt 6.1.19 “6.1.19. 
Publicació de la documentació al/la WEB/BOE/BOIB” i 6.1.21 “Implantació”. 

6.1.19. Publicació de la documentació al/la WEB/BOE/BOIB 

Amb la resolució favorable de l’ANECA el SEQUA publica aquesta informació (Memòria 
Verificada i Informe definitiu de l’ANECA) a la web del SEQUA i web dels títols. Per altra banda, 
l’OSD elabora el document del pla d’estudis per a la publicació al BOE, prepara l’ofici a signar pel 
Rector i es tramita per a la seva publicació. Un cop publicat al BOE es prepara documentació a 
signar pel Rector per a la seva publicació al BOIB. El SEQUA procedirà a la publicació del BOE a 
la seva web i a la web de l’estudi. 

6.1.20. Implantació 

Amb la resolució favorable de l’ANECA l'OSD informa al SAGA de dita modificació. SAGA, OSD i 
responsables dels estudis es reuneixen per iniciar el procés d'implantació d'acord a la memòria 
verificada. 

6.2. Informe provisional de l’ANECA 

6.2.1. Assessorament tècnic 

El SEQUA analitza l’informe provisional, assessora als responsables del títol i determinen les 
principals pautes de procediment. 
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6.2.2. Presentació d’al·legacions 

El responsable del títol, amb l’assessorament tècnic del SEQUA, prepara la resposta a l’informe 
provisional juntament amb les modificacions pertinents a la memòria del pla d’estudis. Si escau, 
el SEQUA elabora un informe tècnic de millora. 

6.2.3. Introducció de les al·legacions a l’aplicatiu del MECD 

Un cop acordada la resposta a l’informe de l’ANECA, el SEQUA la insereix a l’aplicatiu 
d’oficialització de títols del Ministeri. 

6.2.4. Finalització del tràmit a l’aplicatiu del MECD 

Un cop inserida la resposta el VRTT finalitza el tràmit a l’aplicatiu del Ministeri i d’aquesta 
manera s’envia la documentació a l’ANECA per a la seva avaluació. 

6.2.5. Recepció de la documentació d’ANECA 

ANECA avalua la resposta a l’informe provisional i remet la resolució definitiva (favorable o 
desfavorable) al Rector, al VRTT i al degà. El VRTT l’envia  al SEQUA i a l’OSD. En cas que 
sigui favorable, passam al punt 6.1.19 i 6.1.20. En cas que sigui desfavorable, el VRTT valora les 
possibilitats i determina les accions a seguir.  

7. Fluxograma 

 

8. Seguiment i mesurament 

- Nombre total de modificacions  
- Estat en el que es troben 

9. Tràmits del procediment 

No es cau 

10. Responsabilitats 

SEQUA / OSD  
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11. Actors 

Degà / Cap d’Estudis /Consell d’Estudis 

SAGA (es informat) 

OSD 

SEQUA 

Junta de centre 

Vicerector competent 

Departaments 

Consell de Direcció 

Consell de Govern 

Ministeri 

ANECA 

12. Processos relacionats 

No escau 

13. Historial de revisions 

Versió Data 
aprovació 

Canvis respecte a l’anterior 

V1 05/02/2020  

   

   

 


