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1. Directriu 2.04  Procés de modificació de títol universitari 
 

TAULA REVISIÓ DEL PROCÉS 

Versió Autor Revisor Data d’aprovació 

D2.04 _ V.2 Unitat de Qualitat Equip Directiu 25/10/2016 

D2.04 _ V.3 Unitat de Qualitat Equip Directiu 20/03/2018 

 

GRUPS D’INTERÈS 

Aquest procés va dirigit a la totalitat dels grups d’interès de la FPCEE i, en particular, a: 
 

 Públic intern: Equip Directiu, Equip de Gestió Acadèmica, directors, coordinadors acadèmics de 
titulació i vicedegans respectius, professorat, investigadors i personal no docent. 

 Públic intermedi: estudiants de la FPCEE, equip de gestió de la Fundació Blanquerna, Rectorat de 
la URL i diversos òrgans de gestió de qualitat de la URL (UQIAD-URL). 

 Públic extern: administracions públiques autonòmiques, estatals i internacionals. 
 
 

PROPIETARI DEL PROCÉS 

Vicedegans 

 

ÒRGANS DE GESTIÓ     FUNCIONS  . 

   

Unitat de Qualitat i Innovació 

Academicodocent de la URL (UQIAD-URL) 
Establir directrius i processos per al desenvolupament de 

les modificacions necessàries per als títols.  

Facilitar informació normativa de les modificacions.  

Revisar les propostes de modificació.  

Confeccionar el cronograma intern d’aprovació.  

Equip Directiu Determinar la planificació del centre. 

Analitzar i aprovar si considera les propostes de 
modificacions.  

Gestionar les modificacions del centre. 

Vicedegà / d’estudis Responsabilitzar-se del procés.  

(Equip de Gestió Acadèmica: directors, 
coordinadors acadèmics de titulació i vicedegans 
respectius) 

Vetllar perquè el títol s’adapti a la normativa vigent i als 
objectius de la FPCEE.  

Proposar i valorar les millores en les titulacions que 
considerin oportunes, fruit de l’anàlisi i la reflexió feta per 
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l’equip corresponent, per al desenvolupament de l’estudi 
d’acord amb els objectius de l’àrea (VD).  

Elevar aquesta proposta a la línia N+1, fins que sigui 
valorada per l’Equip Directiu. 

Implantar les modificacions.   

Vicedegà / d’estudis 

(Equip de Gestió Acadèmica: directors, 
coordinadors acadèmics de titulació i vicedegans 
respectius) 

Responsabilitzar-se del procés. 

Vetllar perquè el títol s’adapti a la normativa vigent i als 
objectius de la FPCEE.  

Proposar i valorar les millores en les titulacions que 
considerin oportunes, fruit de l’anàlisi i la reflexió feta per 
l’equip corresponent, per al desenvolupament de l’estudi 
d’acord amb els objectius de l’àrea (VD).  

Elevar aquesta proposta a la línia N+1, fins que sigui 
valorada per l’Equip Directiu. 

Implantar les modificacions.   

Directors/coordinadors d’estudis Proposar les millores que considerin oportunes per a les 
titulacions, fruit de l’anàlisi i la reflexió a l’entorn del 
desenvolupament que hagin tingut i dels objectius que 
com a directors/coordinadors s’hagin fixat.  

Unitat de Qualitat / Responsable de Qualitat de 
l’FPCEE  

 

Actualitzar i comunicar els criteris que cal seguir per 
implementar les modificacions d’acord amb la legalitat 
vigent i amb les directrius de la URL/FPCEE/AQU/MECES. 

Fer l’acompanyament i el seguiment del procés de 
proposta de modificacions, així com de la implementació 
d’aquestes. 

Si escau, enviar l’informe a l’AQU o a l’entitat 
corresponent. 

Altres responsables i responsabilitats  Identificades al fluxograma. 

 

 

OBJECTIU I ÀMBIT D’APLICACIÓ 

Permetre l’evolució dels títols oficials d’acord amb les directrius i els processos interns (FPCEE, Fundació 
Blanquerna i URL) i amb els reglaments externs de les diferents administracions públiques. 

 

INFORMACIONS PRÈVIES 
 

 Criteri i directrius per a la Garantia de Qualitat a l’EEES (ENQA-EUA). 

 Real Decreto 1393/2007, por el cual se establece la ordenación de las 
enseñanzasuniversitarias oficiales y otralegislaciónvigente relacionada con títulos oficiales. 

 Real Decreto 861/2010, de 2 de julio, por el que se modifica el Real Decreto 1393/2007. 
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 Real Decreto 99/2011, de 28 de enero, por el que se regulan las enseñanzas oficiales de 
doctorado. 

 LeyOrgánica 6/2001, de 21 de diciembre de Universidades. 

 LeyOrgánica 4/2007, de 12 de abril, por la que se modifica la LeyOrgánica 6/2001, de 21 de 
diciembre, de Universidades (LOMLOU). 

 Marc VSMA de AQU Catalunya. 

 Document «Procesos para la comunicación y/o evaluación de las modificacionesintroducidas 
en los títulosuniversitarios de grado y máster», d’AQU Catalunya. 

 Document «Directrices para la disminución de la intensidadevaluativa en los procesos de 
verificación y modificación». 

 Estatuts de la URL. 

 Intranet de titulacions oficials. 

 Altres documents relacionats amb l’avaluació de titulacions. 

 Recomanacions de seguiment dels títols oficials (REACU). 
 

DESCRIPCIÓ DEL PROCÉS 

L’Equip Directiu aprova la planificació anual del centre on hi ha els terminis que cal tenir presents en cas 
de voler portar a terme una modificació en alguna de les titulacions oficials.    

Aquest calendari és conegut per totes les persones que tenen responsabilitat de gestió acadèmica. 

Les modificacions en els títols poden tenir orígens diferents: 

 Per una reacció davant d’un canvi de normativa que obligui a adaptar els termes de la 
memòria a la nova situació. 

 Fruit del seguiment, l’anàlisi i la reflexió de l’equip de coordinació acadèmica o de l’Equip 
Directiu. 

 Fruit de la voluntat de la institució d’oferir un producte que estigui en una línia estratègica 
diferent. 

En tots els casos, aquesta intenció o voluntat de modificar el títol s’ha de veure reflectida en l’informe de 
seguiment de la titulació que es fa.  

Un cop identificada la necessitat, ha de ser notificada i documentada perquè l’equip de gestió acadèmica 
l’aprovi i pugui ser elevada a l’Equip Directiu del centre, que n’haurà de valorar l’interès i l’impacte i 
procedir a aprovar-la o desestimar-la. 

Si la modificació és aprovada per l’Equip Directiu, ha de seguir el procés transversal de la URL. Això vol dir 
que s’ha de presentar la proposta de modificació a la URL perquè sigui aprovada en el format facilitat per 
la Universitat amb el certificat emès pel responsable de Qualitat. 

La proposta de modificació arriba a la Junta de Govern de la URL, que decideix si el canvi prospera. 

En el cas que la modificació sigui substancial i aprovada per la Junta de Govern de la URL, es fa el tràmit 
per fer arribar la proposta de modificació a l’Agència Catalana d’Universitats i al Consejo de Universidades, 
que decidiran sobre la idoneïtat de la proposta i faran un informe de resolució que arribarà a la URL i a la 
FPCEE. 

Si l’informe és favorable s’implantarà en els terminis previstos.     
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SEGUIMENT, REVISIÓ I MILLORA 
 
El seguiment és biennal. 

La revisió del procés pot tenir l’origen en la identificació de punts de millora interns (FPCEE, la 
Fundació Blanquerna o la UQUIAT-URL), així com per motius externs, canvis en alguna llei o 
normativa, guies de seguiment, etc.   
 

Registres/evidències Responsable 

Informes de seguiment de títols Directors/coordinadors d’estudis 

Informe de seguiment de centre ED 

 
Proposta modificació Vicedegà corresponent 

Fitxa aplicatiu URL Vicedegà 

Web Servei de Comunicació 

Informe AQ Web VD corresponent 
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