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1. Objecte 

El procés s’inicia quan la comissió d’elaboració i disseny es reuneix per elaborar un nou pla 
d’estudis. El Sequa s’encarrega de donar assessorament per la redacció i elaboració de la 
documentació corresponent. Aqueta documentació arriba a la ANECA u als diferents òrgans de 
la universitat que l’aprova per la seva posterior publicació.  

2. Abast 

Tots el nous títols de grau. 

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 , 
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.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
https://www.boe.es/boe/dias/2017/05/13/pdfs/BOE-A-2017-5273.pdf
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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. Documents 

Nom del document Classificació 
documental 

Responsable 
de la custòdia 

Temps de 
conservació 

Localització 

Fitxa de procés     

Annex 1A, informe nova proposta i 
proposta composició CED  

TD13-013 
   

Ofici de la proposta de la CED (Degà) TD11-013    

Certificat Consell de Direcció aprovant la 
CED  

TD11-013 
   

Certificat Consell de Govern nova 
proposta 

 
   

Plantilla memòria nova titulació TD99-005    

Memòria pla d’estudis TD99-005    

Informe tècnic de millora TD13-013    

Memòria modificada , si escau TD99-005    

Certificat d’aprovació de la Junta de 
Centre 

TD11-013 
   

Informe de Viabilitat TD11-013    

PDF Memòria en format ANECA TD99-005    

Certificat de Junta de Centre memòria 
pdf, si escau 

 
   

Certificat del  Consell de Govern TD11-013    

Notificació de recepció ANECA ( mail 
docum complementària) 

 
   

Notificació esmena tècnica ANECA  TD07-011    

Informe verificació ANECA provisional  TD13-013    

Informe verificació ANECA definitiu TD13-013    

Informe resolució positiva del Consejo de 
Universidades 

TD13-013 
   

Certificat del Consell Social TD11-013    

Informe econòmic TD13-013    

Informe acadèmic TD13-013    

Sol·licitud a la Conselleria d’Universitats TD14-010    

Resolució de la Conselleria validant el 
grau d’experimentalitat i la implantació 

TD01-016 
   

Documentació per a la publicació al BOE TD08-014    

Publicació BOE TD08-015    

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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4.2. Al·legacions 

Nom del document 
Classificació 
documental 

Responsable 
de la 
custòdia 

Temps de 
conservació 

Localització 

Informe verificació provisional ANECA TD13-013    

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

   

Memòria presentada TD99-005    

Memòria modificada amb les 
al·legacions TD99-005 

   

Informe tècnic de millora     

PDF memòria en format ANECA TD99-005    

Informe verificació ANECA TD13-013    

Ofici de validació ANECA TD06-016    

5. Definicions 

No es cau 

6. Desenvolupament 

6.1. Procés principal 

6.1.1. Proposta inicial d’alta d’un nou pla d’estudi del Consell de Direcció 

El Consell de Direcció proposa la creació d’un nou pla d’estudi, aquest determinarà la 
denominació de la nova titulació, la seva adscripció a un centre i a la branca de coneixement 
corresponent.  

6.1.2. Justificació de la proposta d’un nou pla d’estudi per part de la 
Junta de Centre 

Aprovada la proposta pel Consell de Direcció, el corresponent degà complimentarà l’imprès 
annex 1A on justificarà la proposta de la nova titulació, proposa composició de la CED. A 
continuació envia la pertinent documentació a l’OSD, qui ho remetrà al Consell de Direcció per a 
la seva aprovació. 

 

6.1.3. Aprovació de la proposta d’un nou pla d’estudi del Consell de 
Direcció 

En cas d’aprovació de la proposta del nou pla d’estudi el Consell de Direcció ho tramet al Consell 
de Govern per a la seva aprovació. En el cas de no aprovar-la, pot remetre-la de nou a la Junta 
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de Centre per a què la modifiqui, o desistir la proposta, en aquest darrer supòsit finalitzaria el 
tràmit. 

 

En cas d’aprovació de la CED el Consell de Direcció emet el certificat corresponent i ho tramet al 
president de la CED. En el cas de no aprovar-la, la remet de nou a la Junta de Centre per a què 
la modifiqui. 

En ambdós casos s’informarà al SAGA i a l’OSD. 

 

6.1.4. Aprovació de la proposta d’un nou pla d’estudi del Consell de 
Govern 

En cas d’aprovació del Consell de Govern s’emet el certificat corresponent i l’envia a l’OSD. En 
el cas de no aprovar-la, pot remetre-la de nou a la Junta de Centre per a què la modifiqui, o 
desistir la proposta, en aquest darrer supòsit finalitzaria el tràmit. 

6.1.5. OSD, SEQUA i CED pacten cronograma i pautes de procediment.  

Aprovada la justificació de la proposta pel Consell de Govern, l’OSD convocarà al SEQUA i al 
president de la CED per iniciar el procés de disseny de la memòria del pla d’estudis per a la seva 
verificació. 

6.1.6. Assessorament tècnic del SEQUA i preparació de la documentació 

El SEQUA lliura a la CED la documentació pertinent per iniciar l’elaboració i disseny de la 
memòria del pla d’estudi (plantilla de memòria, normativa, documents de suport de l’ANECA, 
etc.).  

6.1.7. CED elabora i dissenya la memòria del pla d’Estudis 

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

6.1.8. Revisió tècnica del SEQUA. 

El SEQUA revisa la memòria complimentada i elabora un informe tècnic de millora. Si la 
proposta d’alta de nou estudi no és correcte, el SEQUA demana a la CED que faci les 
modificacions pertinents. Aquesta acció es pot repetir fins que es considera que la memòria és 
correcta.  

6.1.9. Exposició pública. 

El SEQUA publica la versió definitiva de la memòria a la seva web i demana al DIRCOM que 
enviï un correu electrònic a la comunitat universitària informant del període en què el títol 
romandrà en exposició pública (20 dies hàbils). 

 

6.1.10. Recollir al·legacions. 

La CED s’encarrega de recollir les al·legacions que puguin presentar. 
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6.1.11. Respondre al·legacions. 

En el supòsit de que s’hagin presentat esmenes, la CED amb assessorament del SEQUA 

respondrà a les persones que hagin presentat esmenes.  

6.1.12. Redactar la memòria definitiva. 

La CED modificarà i incorporarà a la memòria del pla d’estudi les esmenes que consideri 

oportunes amb l’assessorament tècnic del SEQUA 

6.1.13. Revisió tècnica del SEQUA. 

El SEQUA revisa la memòria complimentada i elabora un informe tècnic de millora. Si la 
proposta no és correcte, el SEQUA demana a la CED que faci les modificacions pertinents. 
Aquesta acció es pot repetir fins que es considera que la memòria és correcte.  

6.1.14. Aprovació de la memòria Word del pla d’estudi de la Junta de 
Centre. 

Enllestida la memòria, la CED l’eleva a la Junta de Centre per a la seva aprovació. Un cop 
aprovada lliura la certificació de la seva aprovació a l’aplicatiu. 

6.1.15. Elaboració de l’Informe de viabilitat de l’OSD 

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

6.1.16. Aprovació de la memòria Word del Consell de Direcció 

El Consell de Direcció pot aprovar la memòria Word, aprovar-la condicionadament (tornar a la 
passa d’elaboració del pla d’estudis - 6.1.7 d’aquest procediment) o no aprovar-la (desisteix). 

6.1.17. SEQUA introdueix les dades a l’aplicatiu de l’ANECA 

Un cop aprovada la memòria Word pel Consell de Direcció, el SEQUA la insereix a l’aplicatiu 
d’oficialització de títols del Ministeri. 

6.1.18. Revisar doc ANECA 

El SEQUA genera el Pdf definitiu de la memòria i el remet al responsable de la CED del títol per 
a la seva revisió i vistiplau. Aquest procés es repetirà tants de cops com faci falta. 

6.1.19. Aprovació de la memòria PDF del Consell de Direcció 

El pdf definitiu s’envia a l´OSD que el remetrà al Consell de Direcció pot aprovar la memòria pdf, 
aprovar-la condicionadament o no aprovar-la, en els dos darrers supòsits el Consell de Direcció 
decidirà les passes a seguir. 

 

6.1.20. Aprovació de la memòria PDF del Consell de Govern 

El Consell de Direcció remet al Consell de Govern la memòria pdf aprovada generada 
directament de l’aplicació MECD. El Consell de Govern pot aprovar la modificació, aprovar-la 



 

 9 www.uib.cat 

condicionadament o no aprovar-la, en els dos darrers supòsits el Consell de Govern decidirà les 
passes a seguir. El Consell de Govern també informarà al SAGA de la seva aprovació. 

6.1.21. Enviar doc ANECA 

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.  

6.1.22. Rebre o descarregar documentació d’ANECA 

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

6.1.23. 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. 

6.1.24. Rebre o descarregar documentació d’ANECA 

Un cop finalitzar el tràmit el VRTT la resolució d’ANECA, que pot ser provisional o definitiva.  

 

En el cas de que la resolució d’ANECA sigui provisional, l’ANECA emet al Rector, VRTT i al 
Degà, un informe amb els aspectes a rectificar per tal d’obtenir l’informe favorable.  

El VRTT informa a l’OSD i l’envia al SEQUA per a fer les esmenes pertinents. El responsable del 
títol amb l’assessorament tècnic del SEQUA prepararen 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. Un cop acordada la resposta a l’informe de l’ANECA, el 
SEQUA la insereix a l’aplicatiu d’oficialització de títols del Ministeri. Un cop inserida la resposta i 
memòria modificada a l’aplicatiu i amb el vistiplau del responsable, el VRTT finalitza el tràmit a 
l’aplicatiu del Ministeri i envia la documentació a l’ANECA per a la seva avaluació (en el supòsit 
que les esmenes hagin suposat un canvi substancial a la memòria, aquesta s’elevarà al Consell 
de Govern per a la seva aprovació) . ANECA avalua la resposta a l’informe provisional i remet la 
resolució definitiva (favorable o desfavorable) al Rector, al VRTT i al degà.  

 

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

 

En el cas de que la resolució d’ANECA sigui definitiva favorable i hem rebut la resolució del 
Consell de Ministres, s’envia a OSD per a que tramiti la documentació pertinent per a la seva 
aprovació per la CAIB.  

 

6.1.25. Gestió de la documentació per a la tramitació al Consell Social 

L’OSD prepara i tramita la documentació necessària (pla d'estudis, certificació de l'aprovació del 
Consell de Govern de la UIB, informe d'ANECA, resolució del Consell de Ministres, i altra 
documentació si escau) per a sol·licitar l’informe favorable per a la implantació del nou estudi per 
part del Consell Social. 
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6.1.26. Aprovació d’implantació per part del Consell Social. 

El Consell Social aprova la implantació del nou estudi i envia informe a l’OSD. 

 

6.1.27. Gestió de la documentació per a la tramitació a la CAIB.  

L’OSD prepara i tramita la documentació necessària (certificat consell social, certificat consell de 
govern, memòria oficial del pla d’estudis, memòria econòmica, informe de l’ANECA, resolució del 
consell d’universitats) per a l’aprovació de l’acord d’implantació del nou estudi per part de la 
CAIB. 

 

6.1.28. Publicació de documents a butlletins oficials. 

L’OSD prepara i tramita la documentació necessària per a la publicació als butlletins oficials 
BOIB/BOE. 

7. Fluxograma 

 

8. Seguiment i mesurament 

- Nombre total de sol·licituds de títols 
- Estat en el que es troben 

9. Tràmits del procediment 

No es cau 

10. Responsabilitats 

SEQUA  

11. Actors 

Comissió d’elaboració i disseny 

SEQUA 

OSD 
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Junta de centre 

Consell de Direcció 

Vicerector Competent 

Consell de Govern 

Consell Social 

Saga 

Degà/ Director (són informats) 

ANECA 

Consejo de Universidades 

12. Processos relacionats 

No escau 

 

 

13. Historial de revisions 

Versió Data 
aprovació 

Canvis respecte a l’anterior 

V1 05/02/2020  

   

   

 


