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Acord de la Junta del Consell Interuniversitari de Catalunya, sobre els criteris per a la
programació universitària, per al curs 2020-2021
D’acord amb l’article 116 de la Llei 1/2003, de 19 de febrer, d’universitats de Catalunya, la
programació universitària de Catalunya és l’instrument de planificació, coordinació i
reordenació dels ensenyaments que ofereixen les universitats de Catalunya, que inclou, com
a mínim, els ensenyaments conduents a l’obtenció dels títols universitaris oficials de grau, de
màster universitari i de doctorat.
Així mateix, la programació universitària de Catalunya és elaborada per períodes pluriennals
i ha de tenir en compte les demandes de les universitats i s’ha de basar en els criteris
proposats pel Consell Interuniversitari de Catalunya.
En aquest context, la Direcció General d’Universitats, analitza cada curs acadèmic els
projectes de programació universitària presentats per les universitats, en el marc de la
programació universitària de Catalunya, i una vegada autoritzada la seva presentació per a
la verificació dels plans d’estudis, s’inicia el procés d’implantació per a la declaració de la
seva oficialitat i la inscripció consegüent al RUCT.
En el marc de la Comissió de Programació i Ordenació Acadèmica, s’ha evidenciat la
necessitat d’avançar el calendari per a la programació universitària i la implantació posterior
dels estudis universitaris, amb un doble objectiu:


Els processos de difusió, preinscripció i matrícula, vinculats als estudis inclosos a
la programació universitària, s’haurien de dur a terme amb les màximes garanties
legals i de qualitat.



La implantació dels estudis, la declaració d’oficialitat del títol i la inscripció
consegüent al RUCT s’hauria de formalitzar abans de l’inici de les seves activitats
acadèmiques.

En conseqüència, a proposta de la Comissió de Programació i Ordenació Acadèmica, la
Junta del Consell Interuniversitari de Catalunya adopta l’acord següent:
Acord únic.- Aprovar els criteris per a la programació universitària de Catalunya, per al curs
2020-2021, en els termes que s’indiquen a l’Annex 1.
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ANNEX 1: CRITERIS DE PROGRAMACIÓ UNIVERSITÀRIA, PER AL CURS 2020-2021
Els criteris de programació universitària s’han treballat, àmpliament, en el marc del Consell
Interuniversitari de Catalunya. Concretament, en data 9 de juny de 2016, la Junta del CIC va
aprovar els criteris per a la programació dels estudis universitaris oficials, per al període
2017-2020, els quals continuen vigents.
La programació universitària de Catalunya, per al curs 2020-2021, preveurà, si les
universitats així ho demanen, els estudis de grau i de màster universitari sol·licitats per al
curs 2019-2020, i posposats per al curs acadèmic següent, en el marc de la Junta del
Consell Interuniversitari de Catalunya.
La Direcció General d’Universitats tornarà a analitzar els projectes esmentats i aprovarà la
seva programació i autorització per a la verificació corresponent, per al curs 2020-2021, si
escau.
D’altra banda, les universitats podran presentar altres projectes nous que, pel seu valor
estratègic, es declarin prioritaris, en el marc de la programació universitària de Catalunya,
per al curs 2020-2021, d’acord amb la planificació pluriennal del centre i la seva adequació
als criteris generals següents:


Resposta a la demanda per part dels estudiants i la demanda-necessitat social.



Expertesa i qualitat del centre-universitat per a la impartició d’aquests estudis.



Manteniment del nombre de places amb finançament públic i del nombre de places
adreçades a estudiants nacionals.



Contribució dels estudis a l’enfortiment i la racionalització del conjunt dels estudis
relacionats en el centre-universitat.



Adaptació als criteris de flexibilització de les estructures de grau, de màster universitari i
de doctorat, si escau, d’acord amb les especificacions indicades a l’Annex 2.1.



Ajustament als paràmetres de qualitat i d’eficiència dels centres-estudis disponibles a la
Secretaria d’Universitats i Recerca (ràtio d’eficiència), d’acord amb les especificacions
indicades a l’Annex 2.2.



Ajustament als paràmetres de qualitat i d’ocupació disponibles a l’AQU Catalunya.



Propostes d’especial rellevància que afavoreixin la millora de la qualitat, l’eficiència i la
internacionalització de l’oferta d’estudis.



Potenciar una oferta d’estudis universitaris, a nivell de SUC, amb una clara orientació a
la col·laboració interuniversitària i a l’assoliment de l’objectiu de competitivitat (projecció)
internacional.



Amb caràcter general, no es podrà autoritzar la reverificació d’estudis que estiguin
pendents del procés d’acreditació corresponent. Només, i de forma excepcional, es
considerarà la reverificació d’estudis, prèvia a l’acreditació, quan obeeixi a raons
degudament justificades per la universitat responsable.

Aquests projectes, una vegada analitzats i autoritzats, per part de la Direcció General
d’Universitats, segons la seva adequació als criteris esmentats, seran elevats a la Junta del
CIC, per al seu informe favorable, si escau, i inclosos a la Resolució de programació
universitària, per al curs 2020-2021, signada pel conseller/a competent en matèria
d’universitats, si la universitat així ho demana.
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En aquest últim supòsit, la implantació dels estudis corresponents restarà condicionada a
l’obtenció de la Resolució de verificació favorable, per part del Consell d’Universitats, i al
compliment dels requisits preceptius sobre el professorat, els espais docents i els altres
aspectes econòmics i legals establerts a aquest efecte.
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Annex 2.1: Criteris de flexibilització de les estructures de grau
La flexibilització de les estructures de grau i de màster universitari i de doctorat hauria de
respondre a un doble vessant:


Incrementar l’autonomia de les universitats per organitzar les seves estratègies i les
estructures acadèmiques



Potenciar la millora de l’eficiència del sistema universitari de Catalunya

Els principis en els quals s’hauria de fonamentar el treball per a la flexibilització de les
estructures de grau, de màster universitari i de doctorat haurien de ser:


Universalització: Facilitar una formació de fins a 240 crèdits al major nombre
d’estudiants.



Adaptació al perfil dels estudiants: Varietat de models organitzatius dels centres en
funció de les característiques del seu estudiantat.



Planificació integral del grau i del màster en cada universitat/centre: Buscar el màxim de
consens entre la comunitat universitària.



Claredat: Organitzar un model explicable a la societat i als diversos col·lectius de la
comunitat universitària.



Innovació pedagògica: Aprofitar les noves estructures per aprofundir en innovacions ja
presents en el sistema (estudis dobles, graus oberts, entrades comunes, formació
dual...). I per incorporar-ne de noves: sortides a diversos nivells (180-240-300), grausmàsters integrats, entre altres.

El nivell d’anàlisi és el projecte acadèmic del centre docent o de l’àmbit de coneixement en
la universitat. Ha d’integrar una visió global, amb inclusió de l’oferta d’estudis de grau i de
màster universitari, d’acord amb les especificacions següents:


Les ofertes, com a criteri general, s’haurien d’estructurar en combinacions de graus de
180 ECTS i de 240 ECTS, amb màsters universitaris d’entre 60 ECTS i 120 ECTS.
Caldrà garantir que aquestes estructures s’adapten a les competències MECES.



Amb caràcter general, les propostes no han d’implicar un increment en el nombre de
places adreçades al mercat local (total crèdits ECTS x nombre de places dels estudis de
grau i de màsters universitaris), ni en el nombre de titulacions de grau.



Es podria considerar incrementar el nombre de titulacions de màster universitari que
s’ofereixen, sempre que aquesta nova oferta respongui a les necessitats sorgides de la
transformació de graus de 240 ECTS a 180 ECTS i es respecti el criteri vigent
d’eficiència.
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Annex 2.2: Càlcul ràtio d’eficiència del centres universitaris, per tal de programar
nous estudis universitaris oficials, per al curs 2020-2021
Atès que la programació universitària s’elabora, actualment, amb dos anys d’antelació, com
a mínim, la informació de la matrícula analitzada per a valorar l’eficiència dels centres
responsables, és la corresponent a les darreres dades disponibles, anteriors al curs objecte
de programació universitària.
Cal remarcar que es considera d’especial rellevància mantenir degudament actualitzada la
programació universitària i el Registre Oficial de Centres i Estudis Universitaris a Catalunya.
Per aquest motiu, és necessari que les universitats comuniquin, a l’inici de cada curs
acadèmic, mitjançant UNEIX, les dades dels seus estudis universitaris oficials, amb atenció
especial als graus, als màsters universitaris i als doctorats previstos que, per raó de la
demanda o per altres causes, finalment, no s’imparteixin
Aquests estudis s’inclouran, en tot cas, en el càlcul de la ràtio d’eficiència del centre
responsable corresponent i seran considerats com a estudis universitaris ineficients si no
tenen la matrícula degudament informada o no s’ha comunicat la situació acadèmica
sobrevinguda, fet que podria comportar la ineficiència del centre i la no programació de nous
estudis.
Els criteris indicats es tindran en compte en l’elaboració de l’informe d’evolució de places i
matrícula, de nou ingrés, de graus i de màsters universitaris, del mes de febrer de 2019, que
inclourà les dades de matrícula definitives del curs 2017-2018, que es lliurarà a la CPOA
corresponent.
Això no obstant, en el marc de la programació universitària, el criteri d’eficiència no serà
d’aplicació directa, per a aquells estudis impartits per les universitats privades sense ànim de
lucre (UNISSAL), els quals hauran d’estar vinculats a criteris de qualitat, imprescindibles per
al bon funcionament dels ensenyaments i no als de finançament.
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ANNEX 1: CALENDARI DE PROGRAMACIÓ I IMPLANTACIÓ, PER ALS CURSOS 2018-2019, 2019-2020 i 2020-2021
DATES PREVISTES

ACTUACIONS
2018-2019
CPOA
20/04/17
Junta
04/05/17
Del 21/04/2017 al
15/06/2017
CPOA 13/07/17
CPOA 21/09/17
Junta
27/10/2017

Del 15/11/2017 al
31/12/2017
CPOA
07/02/18
Junta
20/02/18

2020-2021
CPOA
28/09/18
Junta
05/10/18
Del 15/11/2018 al
31/12/2018
CPOA
febrer 2019
Junta
febrer 2019

16/10/2017

15/04/2018

Abril 2019

Del 17/10/2017 al
15/11/2017

Del 15/09/2018 al
30/10/2018

Setembre-Octubre
2019

15/04/2018

15/11/2018

Novembre 2019

Maig 2018

Febrer 2019

Febrer 2020

Del 15/02/2018 al
15/03/2018

Del 15/02/2019 al
15/03/2019

Febrer-Març 2020

Resolució de programació universitària, signada pel conseller/a

Juliol 2018

Març 2019

Març 2020

Saló de l’Ensenyament

Març 2018

Març 2019

Març 2020

CPOA
05/04/18
Junta
11/04/2018

CPOA
Abril 2019
Junta
Abril 2019

CPOA
Abril 2020
Junta
Abril 2020

Juliol-Setembre
2018*

Maig 2019

Maig 2020

Juny 2018

Juny 2019

Juny 2020

Proposta de criteris de programació i revisió del calendari de programació i
implantació, si escau
Establiment dels criteris de programació i del calendari de programació i
implantació, si escau
Fase 1 PIMPEU: Introducció de sol·licituds de programació d’estudis
Proposta de programació universitària i autorització per a la seva verificació
Aprovació de la programació universitària i autorització per a la seva verificació
Data límit per introduir les memòries a l’aplicatiu VERIFICA
Fase 2 PIMPEU: Introducció de les dades d’implantació dels estudis
Data límit Informe favorable de verificació AQU Catalunya, en cas contrari, es
posposarà el seu inici per al proper curs
Data límit Resolució favorable de verificació del Consell d’Universitats, en cas
contrari, es posposarà el seu inici per al proper curs
Introducció de les places a ROC, per part de les universitats

Proposta de l’oferta de places de nou accés
Autorització de l’oferta places nou accés
Implantació al DOGC: les universitats hauran d’esmenar les mancances detectades,
en cas contrari, es posposarà el seu inici per al proper curs
Preinscripció general, graus a univ. públiques i UVic-UCC

2019-2020
Ja aprovats per
Junta 04/05/17
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