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C- Rols

Consejo de 
Universidades / 
MECD

Correspon al Consejo de Universidades (CU), a partir
de l’informe favorable de verificació de l’agència
avaluadora, verificar la denominació del títol, la seva
coherència amb el pla d’estudis i l’ajustament del pla
d’estudis als requisits legals establerts. Si el resultat
és positiu, el CU dictarà la resolució de verificació

AQU

L’Agència per la Qualitat del Sistema Universitari a
Catalunya (AQU) és l’encarregada d’avaluar la
proposta de nova titulació i n’emetrà un informe que
envia a la Universitat, al CU i al MECD.

DGU
Correspon a la DGU valorar i emetre el certificat amb
l’autorització d’inici d’activitats de la nova titulació

CIC

Correspon al CIC aprovar el mapa de titulacions
universitàries del Sistema Universitari a Catalunya
(SUC)

Centre docent

Són els encarregats de l’organització dels
ensenyaments i dels processos acadèmics,
administratius i de gestió que porten a l’obtenció dels
títols de grau i de màster. Correspon a la Junta de
Facultat o Escola proposar l’aprovació o modificació
dels plans d’estudi.

GPA

Gabinet de Planificació i Avaluació El Gabinet és 
l’encarregat de donar suport al desenvolupament 
institucional de la UdG en els àmbits de la planificació 
estratègica, l’avaluació i la qualitat, la programació 
acadèmica i els sistemes d’informació interns i externs 
per a la presa de decisions.

Gerència
Correspon a Gerència emetre l’informe sobre 
l’adequació dels espais on s’impartirà la nova titulació

SOTIM

Correspon al Serveis d’Obres Tècniques i 
Manteniment (SOTIM) proporcionar a la gerència 
informació fefaent per a l’emissió del certificat 
d’espais

D- Diagrama de FluxA- Abast del subprocés 
Aquest subprocés abasta des del registre de la memòria a la seu electrònica del 
MECD per a la seva aprovació per part de l’agència avaluadora fins al registre al 
RUCT i la publicació del pla d’estudis al BOE.

E- Activitats i responsabilitats
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01. Entrada de la memòria a la seu 
electrònica del MED R/A

El GPA entra la informació de la memòria a la seu electrònica del MECD.
En aquest moment cal que el Consell Interuniversitari de Catalunya hagi aprovat la inclusió del títol en la Programació
Universitària de Catalunya (Ref. a PIMPEU)

02. Detecció d’incidències I/C R/A
El GPA detecta possibles incidències que s’hagin pogut produir en la memòria des del moment en què en va emetre
l’informe tècnic

03. Modifica a la memòria R/A S/C
Si s’han detectat incidències, el centre docent les resol modificant la memòria. Resoltes totes les incidències, el GPA
valida la entrada de la memòria a la seu.

04. Avaluació de la proposta (AQU) R/A
La memòria entrada a la seu electrònica del MECD la rep AQU, que l’avalua i n’emet l’informe d’avaluació. Si l’informe
d’AQU conté aspectes a revisar, el centre docent modifica la memòria i es reprèn el procés en el punt 01.

05. Informació interna R/A El GPA informa de l’informe positiu d’AQU a l’ACRI i el SGAE als efectes administratius que correspongui.

06. Resolució de verificació CU
R/A

Si l’avaluació d’AQU és positiva, el CU en rep una notificació automàtica per tal que n’emeti la resolució favorable. Per a
poder fer-ho, és necessari que en paral·lel la DGU hagi emès el certificat amb l’autorització d’inici d’activitats (punts del
8 al 13)

(20). Obertura provisional a Gausnet R/A Conclòs el procés extern amb el registre al RUCT, el GPA activa la nova titulació a GAUSNET

07. Adequació dels espais a normativa S R/A
El SOTIM, amb el suport del GPA, analitza si els espais en què s’impartirà la nova titulació són suficients i estan ajustats
a normativa

08. Redacció certificat espais S I R/A En cas afirmatiu, redacta el certificat d’espais i l’eleva a Gerència per a la seva signatura.

09. Espai alternatiu adequat R S S
En cas afirmatiu el procés torna al punt 08. En cas negatiu, cal analitzar l’existència de possibles espais alternatius
adequats. En cas que no n’hi hagi, la proposta queda temporalment desestimada a l’espera de la solució definitiva

10. Signatura certificat espais
S R A Gerència signa el certificat d’espais

11. Elaboració del quadre de finançament
R/A C En paral·lel a la signatura del certificat d’espais, el GPA elabora el quadre de finançament: ingressos/despeses)

Llegenda: R- Responsable execució A- ”Accountable”/Responsabilitat S- Suport C- Consultat I-Informat  / + opcional



12. Fitxa DGU amb informació addicional C R/A Igualment, el GPA haurà completat la informació requerida per la DGU a partir de la memòria acadèmica de la nova
titulació

13. Informació a PIMPEU fase 2
R/A El GPA registra a PIMPEU fase 2 tota la informació necessària per obtenir l'autorització d’inici d’activitats per part de

la DGU, i.e. el certificat d’espais, quadre de finançament,

14. Autorització inici activitats DGU R/A C/S
Amb tota la informació complimentada a PIMPEU, la DGU promou la resolució d’autorització d’inici d’activitats de la
nova titulació.

15. Publicació resolució al DOGC R/A Publicació al DOGC de la resolució de la DGU

16. Aprovació memòria Consell Ministres R/A El Consell de Ministres aprova el registre del nou estudi al RUCT

17. Publicació de la resolució del CM al 
BOE R/A Es publica la resolució del Consell de Ministres al BOE

18. Registre al RUCT
R/A

El MECD incoa el registre de la nova titulació al RUCT

19. Publicació pla d’estudis al BOE R/A El GPA incoa la publicació del pla d’estudis al BOE

(20. Obertura provisional a Gausnet) Cfr. supra darrera de 6

21. Obertura definitiva a Gausnet R/A Conclòs el procés extern amb el registre al RUCT, el GPA activa la nova titulació a GAUSNET

Llegenda: R- Responsable execució A- ”Accountable”/Responsabilitat S- Suport C- Consultat I-Informat  / + opcional
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