
 
 
PEQ 023. SUPRESSIÓ I EXTINCIÓ DE TITULACIONS OFICIALS 

 

1. OBJECTIU  

Gestionar l’extinció o supressió de les titulacions de grau i màsters de l’ESCAC. 

 

2. DESENVOLUPAMENT DELS PROCEDIMENTS 

 

ACCIÓ DESCRIPCIÓ RESPONSABLE TERMINIS 
Identificar la conveniència de la 
supressió i/o extinció d’una titulació. 

El director del centre, conjuntament amb el 
responsable de la titulació, identifica la conveniència 
d’extingir o suprimir una titulació atenent els supòsits 
següents:  

- Que una modificació substancial de la 
titulació suposi una reverificació de la 
titulació que impliqui la seva extinció. 

- Que una titulació no superi el procés 
d’acreditació.  

- Que la direcció decideixi la supressió d’una 
titulació per no assolir els criteris de 
programació universitària establerts o per 
una altra causa justificada.  

El director proposa a la Junta de Centre la 
consideració de la supressió de la titulació.  

Director 
Responsables de la titulació 

 

Comunicació de la supressió de la 
titulació. 

El director d’estudis comunica al Vicerectorat de 
Política Acadèmica i Qualitat la conveniència d’iniciar 
el procés de supressió de la titulació.  

Director d’estudis  



 
 

Elaboració de la memòria de 
supressió i del calendari d’extinció. 

Una vegada el Vicerectorat de Política Acadèmica i 
Qualitat comunica al centre que s’ha aprovat la 
supressió de la titulació proposada, s’inicia el procés 
per a l’elaboració de la memòria de supressió i 
calendari d’extinció.  
En el cas d’una reverificació que implica la supressió 
del títol, se segueix el procediment descrit al PEQ 20, 
que determina que la comissió promotora inclou en el 
punt 10 de la memòria de verificació el cronograma 
d’extinció de l’antiga titulació.  
Quan la supressió del títol no implica una nova 
titulació i/o reverificació, és el responsable de la 
titulació qui redacta la memòria de supressió i 
defineix el calendari d’extinció.  
En ambdós casos es garanteix que es posa a 
disposició dels estudiants tota la informació sobre el 
procés d’extinció.  

Director d’estudis 
Comissió promotora 

 

Aprovació de la memòria de 
supressió i del calendari d’extinció.  

El director d’estudis presenta la memòria de la 
supressió i el calendari d’extinció a la Junta per a la 
seva aprovació. 

Director d’estudis 
Junta de Centre 

 

Tramesa de la memòria de supressió 
i calendari d’extinció. 

El director d’estudis tramet al Vicerectorat de Política 
Acadèmica i de Qualitat la memòria de supressió i el 
calendari d’extinció de la titulació.  

Director d’estudis  

Publicació de la memòria de la 
supressió de la titulació. 

La responsable de comunicació publica a la web la 
memòria de supressió de la titulació. 

Responsable de comunicació  

Docència i avaluació en el període 
d’extinció.  

Durant el període establert en el calendari d’extinció 
aprovat per les institucions pertinents, la secretària 
d’estudis i el responsable de la titulació vetllen 
perquè els estudiants matriculats puguin finalitzar els 
seus estudis amb conformitat amb la normativa 
vigent.  

Secretària d’estudis 
Responsable de la titulació 

 



 
 
 

3. REVISIÓ I MILLORA DEL PROCÉS 

QUÈ COM RESPONSABLE TERMINIS 
Revisió i millora del procés. La Comissió de Qualitat fa la revisió del procés i, si 

escau, presenta propostes de millora.  
Comissió de Qualitat Anualment 

 

 

4. REGISTRES I/O EVIDÈNCIES 

Codi Documentació Ubicació Gestor de la documentació 
DOC_PEQ023_01 Acta d’aprovació de la Junta de supressió de la titulació. Secretaria acadèmica Secretària acadèmica 
DOC_PEQ023_02 Acta d’aprovació de la Junta de la memòria de supressió 

i calendari d’extinció. 
Secretaria acadèmica Secretària acadèmica 

DOC_PEQ023_03 Memòria de supressió i calendari d’extinció. Secretaria acadèmica Secretària acadèmica 
 

 

5. NORMATIVA APLICABLE 

Normativa d’extinció de titulacions i plans d’estudi de la Universitat de Barcelona. 

Processos per a la comunicació i/o avaluació de les modificacions introduïdes en els títols universitaris de grau i màster de l’AQU Catalunya. 


