Decret 406/1996, de 24 de desembre, pel qual es regula l’acreditació dels
diplomes i títols propis de les universitats catalanes. (DOGC núm. 2301, de 2
de gener de 1997)
La Llei orgànica 11/1983, de 25 d'agost, de reforma universitària, preveu que
les universitats, en exercici de la seva autonomia, podran impartir ensenyaments
conduents a l'obtenció de diplomes i títols de caràcter no oficial, és a dir, propis de
la universitat.
En exercici d'aquesta competència, les universitats vénen impartint ensenyaments
conduents a l'obtenció de diplomes i títols propis que, per la seva naturalesa i
qualitat, ofereixen una bona alternativa o bé un complement a l'oferta de títols
oficials a Catalunya.
La bona acceptació per part de la població universitària de determinats diplomes
i títols propis de les universitats i la creixent demanda d'ensenyaments que
responguin a les necessitats del país, que es configuren, com a ensenyaments
propis, fa que la Generalitat de Catalunya consideri de gran interès l'oferta
d'ensenyaments conduents a l'obtenció de diplomes i títols propis de les
universitats. D'altra banda, aquest Decret pretén estimular la col·laboració entre
les universitats nacionals i les universitats estrangeres per a la impartició d'aquests
diplomes i títols.
Per tot el que s'ha exposat, i per tal de potenciar els diplomes i títols propis
universitaris que sigui d'interès que s'incloguin en l'oferta d'estudis universitaris
a Catalunya i permetre la seva introducció en la programació universitària,
aquest Decret regula el sistema d'acreditació per la Generalitat de Catalunya
dels diplomes i títols propis, que gaudeixin d'un nivell de qualitat contrastat, de
les universitats catalanes que s'hi vulguin acollir.
En virtut d'això, a proposta del conseller de la Presidència, amb l'informe
del Consell Interuniversitari de Catalunya, d'acord amb el dictamen de la
Comissió Jurídica Assessora i previ l'acord del Govern,
Decreto:
Capítol 1
Acreditació de diplomes i títols propis de les universitats
Article 1
Objecte de l'acreditació
1.1 Aquest Decret té per objecte la regulació del sistema d'acreditació per la
Generalitat de Catalunya dels diplomes propis de primer cicle graduat, i dels
títols propis de primer i segon cicle graduat superior, de les universitats
catalanes.
1.2 Podran ser objecte d'acreditació els diplomes i títols propis referits a
ensenyaments que sigui d'interès que s'incloguin en l'oferta d'estudis universitaris
a Catalunya, i que reuneixin un determinat nivell de qualitat.
Article 2

Condicions per a l'obtenció de l'acreditació
2.1 Són condicions necessàries per a l'obtenció de l'acreditació dels diplomes
i títols propis de les universitats catalanes les següents:
a) Que abastin àmbits específics per als quals no existeixin ensenyaments
conduents a l'obtenció de títols oficials i amb validesa a tot el territori de l'Estat.
b) Que responguin a una efectiva necessitat formativa del país, i tinguin una
demanda equivalent o excedent a la seva oferta.
c) Que garanteixin una adequada participació en activitats de recerca i
desenvolupament en l'àmbit específic dels departaments universitaris que
corresponguin.
d) Que quedi garantida la impartició dels ensenyaments conduents a
l'obtenció del diploma o títol propi de la universitat el temps necessari per
permetre que els alumnes matriculats que tinguin un rendiment acadèmic normal
puguin finalitzar-hi els seus estudis.
e) Que compleixin els requisits que preveu l'annex 2 d'aquest Decret.
Article 3
Procediment d'acreditació
3.1 Les sol·licituds per obtenir l'acreditació d'un diploma o títol propi s'han
d'adreçar pel rector o titular de la universitat al Comissionat per a Universitats i
Recerca, a proposta del Consell Social o de l'òrgan que tingui atribuïda la
competència en el supòsit d'universitats privades, acompanyades d'una memòria
que ha de contenir, amb el màxim de detall, els aspectes enumerats a l'annex 3
d'aquest Decret, que s'hauran de concretar amb relació al títol o diploma que se
sol·licita acreditar.
3.2 La Direcció General d'Universitats examinarà la sol·licitud, valorarà la
documentació que l'acompanya, demanarà els informes tècnics oportuns i
efectuarà la proposta de resolució d'atorgament o de denegació de
l'acreditació al Comissionat per a Universitats i Recerca.
3.3 La proposta de resolució haurà de ser prèviament informada per la
Comissió de Programació del Consell Interuniversitari de Catalunya.
3.4 El Comissionat per a Universitats i Recerca resoldrà la sol·licitud en el
termini màxim de tres mesos a comptar de la data de la seva presentació amb
tota la documentació requerida. Passat aquest termini sense resolució expressa,
s'entendrà desestimada.
3.5 L'acreditació es podrà concedir subjecte a terminis i condicions determinades
en la resolució d'atorgament.
Article 4
Impartició de diplomes i títols acreditats en centres docents
d'ensenyament superior que no siguin de titularitat de la universitat
4.1 Quan el diploma o títol propi pel qual se sol·liciti l'acreditació s'hagi
d'impartir en un centre docent d'ensenyament superior que no sigui
titularitat de la universitat, s'haurà de formalitzar un conveni de
col·laboració entre el titular del centre i la universitat pel qual el centre queda
vinculat a efectes acadèmics a la universitat per al corresponent títol o diploma.
4.2 Les sol·licituds s'hauran d'adreçar pel rector o titular de la universitat al
Comissionat per a Universitats i Recerca, a proposta del Consell Social o de
l'òrgan que tingui atribuïda la competència en el supòsit d'universitats privades,

acompanyada de la documentació a què fa referència l'article 3.1 i la detallada a
l'annex 4 d'aquest Decret.
4.3 La universitat haurà d'estar representada en els òrgans de govern del centre, en
la proporció que es determini en el corresponent conveni de col·laboració.
4.4 La funció supervisora la portarà a terme un delegat de la universitat, nomenat
per la universitat, que elaborarà un informe anual avaluador de la tasca docent.
Aquest informe es trametrà al Comissionat per a Universitats i Recerca. A
aquests efectes el titular del centre docent ha de facilitar al delegat de la
universitat l'accés a la documentació necessària i a les instal·lacions, als efectes
únicament de poder donar compliment a les previsions d'aquest apartat.
Article 5
Plans d'estudi
Els plans d'estudis dels diplomes o títols propis acreditats per la Generalitat de
Catalunya hauran de ser publicats per la universitat al DOGC.
Article 6
Verificació, revisió i control
6.1 La comprovació de la informació, de les condicions manifestades en la
memòria i en la documentació presentada, i dels requisits necessaris per a
l'obtenció de l'acreditació serà a càrrec del Comissionat per a Universitats
i Recerca. A aquests efectes, les universitats facilitaran l'accés a les seves
instal·lacions i a la documentació necessària.
6.2 Obtinguda l'acreditació, la Direcció General d'Universitats realitzarà el
control de la qualitat del diploma o títol i podrà efectuar, a aquests efectes, les
verificacions que consideri pertinents.
6.3 L'acreditació atorgada estarà subjecta a les revisions que el Comissionat per
a Universitats i Recerca consideri oportunes.
Article 7
Modificació de les condicions de l'acreditació
7.1 Quan es modifiquin de manera no substancial els plans d'estudis dels
diplomes i títols propis acreditats; les condicions d'estructura i equipaments o
qualsevol altra característica de la documentació que la universitat va presentar
en sol·licitar l'acreditació, la modificació obrada s'haurà de posar en coneixement
del Comissionat per a Universitats i Recerca, en el termini màxim d'un mes, el
qual podrà disposar que l'acreditació continuï en vigor, sempre que es
comprovi que no varien substancialment les circumstàncies que motivaren el seu
atorgament.
7.2 Transcorregut el termini de tres mesos de la recepció de la comunicació de
la modificació produïda sense que s'hagi dictat resolució expressa sobre la
continuïtat de l'acreditació, s'entendrà que aquesta continua vigent.
7.3 Els canvis substancials de les circumstàncies i condicions que motivaren
l'atorgament de l'acreditació es tramitaran com una renovació de l'acreditació,
d'acord amb el procediment que preveu l'article 8.
Article 8
Renovació de l'acreditació
8.1 Quan es modifiqui la relació de matèries contingudes en el Pla d'estudis, el
nombre de crèdits o el grau d'experimentalitat, quan passi a ser impartit en un

centre docent d'ensenyament superior que no sigui titularitat de la universitat i,
en general, quan es produeixin canvis substancials de les circumstàncies que
varen motivar el seu atorgament, caldrà procedir a renovar l'acreditació.
8.2 La sol·licitud de renovació de l'acreditació s'haurà d'adreçar pel rector o
titular de la universitat al Comissionat per a Universitats i Recerca, amb els
requisits i amb la documentació que es preveu en aquest Decret per a la
sol·licitud d'acreditació.
8.3 Quan el diploma o títol acreditat passi a impartir-se en un centre docent
d'ensenyament superior que no sigui de titularitat de la universitat, a la sol·licitud
de renovació s'haurà d'acompanyar, a més de la documentació a que fa
referència l'apartat precedent, la que preveu l'annex 4 d'aquest Decret.
8.4 La resolució de renovació de l'acreditació es produirà d'acord amb el
procediment i requisits que preveu l'article 3 d'aquest Decret.
8.5 Les universitats hauran de publicar al DOGC les modificacions dels
plans d'estudis dels diplomes i títols propis acreditats per la Generalitat de
Catalunya.
Article 9
Revocació de l'acreditació
9.1 El Comissionat per a Universitats i Recerca podrà revocar l'acreditació
atorgada, prèvia audiència a la universitat afectada, quan variïn substancialment
les condicions que varen motivar el seu atorgament i no s'hagi sol·licitat dins
del termini establert en aquest Decret la renovació de l'acreditació i, en general,
quan es detecti un incompliment de l'ordenament jurídic.
9.2 Amb caràcter previ a l'inici de l'expedient de revocació, el Comissionat
per a Universitats i Recerca requerirà a la universitat per tal que, dins del termini
que es fixi en el requeriment i en funció de la deficiència detectada i
comprovada, procedeixi a esmenar-la. Passat aquest termini sense que la
universitat hagi regularitzat l'anomalia, s'incoarà l'expedient de revocació.
9.3 L'expedient de revocació s'iniciarà per la Direcció General d'Universitats,
que el sotmetrà a audiència de la universitat a l'efecte que formuli les
al·legacions i presenti la documentació que consideri pertinent. Un cop
complert aquest tràmit la Direcció General d'Universitats sol·licitarà informe a
la Comissió de Programació del Consell Interuniversitari de Catalunya sobre la
revocació i elevarà al Comissionat per a Universitats i Recerca la proposta de
resolució.
9.4 En la resolució de revocació es determinarà el calendari de cessament
progressiu dels ensenyaments per tal de permetre que els alumnes matriculats
que tinguin un rendiment acadèmic normal puguin finalitzar els seus estudis com
a diploma o títol acreditat.
Article 10
Condicions d'expedició
Els diplomes i títols propis acreditats per la Generalitat de Catalunya seran
expedits pels rectors de les universitats públiques o càrrecs equivalents de les
universitats privades, d'acord amb el model que estableix l'annex 1 d'aquest
Decret.
Article 11
Col·laboració

En l'atorgament de l'acreditació de la Generalitat a un diploma o títol propi
d'una universitat catalana és valorarà positivament la col·laboració amb altres
universitats de reconegut prestigi.
Article 12
Registre
12.1 La Direcció General d'Universitats portarà un registre informatitzat de
diplomes i títols propis de les universitats acreditats per la Generalitat de
Catalunya. Al registre hi hauran de constar, si és el cas, les dades següents:
a) Denominació completa del diploma o títol acreditat.
b) Nombre de crèdits i la seva equivalència en hores lectives docents o de
pràctiques.
c) Nombre de places oferides.
d) Durada i condicions de l'acreditació.
e) Data de la Resolució d'atorgament de l'acreditació i data de la seva publicació al
DOGC.
f) Nom de la universitat i del centre docent integrat on s'imparteix el diploma
o títol, tot especificant el seu emplaçament.
g) En el supòsit que el diploma o títol s'imparteixi en un centre docent que no
sigui titularitat de la universitat, nom del centre docent tot especificant el seu
emplaçament, el seu titular, i el nom de la universitat que ha convingut amb el
centre la impartició del diploma o títol.
h) Descripció i dates de les modificacions de les condicions de l'acreditació.
i) Data de les renovacions de l'acreditació.
j) Data de revocació de l'acreditació.
12.2 La Direcció General d'Universitats mantindrà actualitzada la informació
que consta al registre. A aquests efectes introduirà, d'ofici, totes les incidències
o modificacions que es produeixin.
Article 13
Documentació
En tots els procediments regulats per aquest Decret no caldrà presentar la
documentació que es trobi en poder del Comissionat per a Universitats i Recerca,
tret que aquesta hagi estat modificada.
Capítol 2
Finançament dels diplomes i títols propis acreditats
Article 14
Finançament
14.1 Les universitats públiques només podran rebre col·laboració econòmica
amb càrrec als pressupostos de la Generalitat de Catalunya per als diplomes i
títols propis si han estat prèviament acreditats. Aquesta participació, que estarà
condicionada a les disponibilitats pressupostàries, s'instrumentarà a través del
corresponent conveni de finançament, que s'haurà de formalitzar entre el
Departament o organisme corresponent de la Generalitat de Catalunya i el
rector de la universitat, previ informe favorable del Departament
d'Economia i Finances i el Comissionat per a Universitats i Recerca. El
conveni establirà, en tot cas, els components del cost i del finançament dels
estudis. En cap cas, el finançament global podrà superar el seu cost.

14.2 En cas de revocació o renúncia de l'acreditació, la universitat pública
deixarà de percebre la contribució al finançament del diploma o títol propi a
càrrec dels pressupostos de la Generalitat de Catalunya que tingués concedida.
Disposicions addicionals
-1 En el supòsit que una universitat vulgui instar, d'acord amb la normativa
vigent, el reconeixement d'un diploma o títol propi com a títol oficial, ho
haurà de comunicar amb caràcter previ al Comissionat per a Universitats i
Recerca.
-2 El reconeixement pel Govern de l'Estat d'un diploma o títol propi com a títol
universitari oficial no implica per a la universitat que l'imparteix l'autorització per
impartir el títol reconegut. En aquest cas es requerirà la seva inclusió en la
Programació Universitària de Catalunya i la posterior implantació del títol a
la Universitat corresponent pel Govern de la Generalitat de Catalunya, en els
termes previstos a la normativa vigent.
-3 El reconeixement d'un diploma o títol propi com oficial no eximeix la
universitat o el centre que l'imparteix de mantenir l'oferta formativa com a títol
propi de manera que permeti finalitzar els estudis als alumnes que,
havent-los-hi iniciat com a propis, tinguin un rendiment acadèmic normal,
sens perjudici que se sol·liciti l'homologació del títol propi obtingut com a
títol oficial.
-4 El Comissionat per a Universitats i Recerca, en l'elaboració de la
Programació Universitària de Catalunya, podrà instar les universitats a impartir
un diploma o títol propi, que sigui d'especial interès incloure en l'oferta
d'estudis universitaris a Catalunya. Aquest diploma o títol serà acreditat per la
Generalitat.
-5 A la Universitat Oberta de Catalunya, en concordància amb el que preveu
l'article 7 de la seva Llei de reconeixement, li serà d'aplicació l'article 14
d'aquest Decret.
Disposició final
Aquest Decret entrarà en vigor l'endemà de la seva publicació al DOGC.
Barcelona, 24 de desembre de 1996
Jordi Pujol
President de la Generalitat de Catalunya
Xavier Trias i Vidal de Llobatera
Conseller de la Presidència
Annex 1
Model de diploma o títol

(No es reprodueix l’annex 1)
Annex 2
Requisits per a l'acreditació
-1 Criteris generals
1.1 Els plans d'estudi dels diplomes o títols propis hauran de ser aprovats per
l'òrgan que es determini en els estatuts de la universitat pública o en les normes
d'organització i funcionament de la universitat privada. En el supòsit d'universitats
públiques, en cas que no s'especifiqui, per la Junta de Govern.
1.2 L'autorització de la impartició dels ensenyaments conduents a l'obtenció
d'un diploma o títol propi, del seu pressupost i del preu de matrícula del
diploma o títol s'haurà d'efectuar per l'òrgan que es determini als estatuts de la
universitat pública o en les normes d'organització i funcionament
de la
universitat privada. En el supòsit d'universitats públiques, en cas que no
s'especifiqui, pel Consell Social.
1.3 Les universitats designaran un responsable de cada estudi, el qual vetllarà
expressament pel manteniment de la qualitat del diploma o títol i coordinarà el
professorat i l'atenció personalitzada a l'alumne.
1.4 Les universitats i, en el seu cas, el centre docent d'ensenyament superior que
hagi convingut amb la universitat la impartició d'un diploma o títol propi han de
garantir l'accés dels alumnes matriculats a cada estudi, a la biblioteca i, si
s'escau, als laboratoris docents i d'investigació, així com a la resta de
serveis i instal·lacions necessaris per tal que puguin portar a terme
un adequat desenvolupament i seguiment del curs.
-2 Condicions respecte del professorat i personal d'administració
2.1 Professorat:
Títols:
Equivalent a un primer i segon cicle: entre el 30 i el 50% de doctors.
Equivalent a un segon cicle: entre el 30 i el 50% de doctors.
Diplomes: entre el 20 i el 30% de doctors.
2.2 Personal d'administració i serveis:
Ràtio: 0,5-0,7 de PAS per professor.
-3 Condicions respecte dels espais docents
3.1 Aules:
Fins a 40 alumnes: 1,5 m2 per alumne.
De 40 alumnes en endavant: 1, 25 m2 per alumne.
3.2 Altres serveis:
Laboratoris experimentals: en el supòsit que calguin laboratoris, 7 m2 per
alumne.
Biblioteca: places de biblioteca per a un 5% dels alumnes totals matriculats.
-4 Condicions respecte de l'equipament
La universitat i, en el seu cas, el centre docent d'ensenyament superior que
imparteixi el títol, han de disposar o preveure la inversió en l'equipament
necessari per al normal desenvolupament de les activitats.

-5 Condicions pedagògiques, d'accés i d'organització i estructura dels
ensenyaments
5.1 Per a l'accés a un diploma propi de primer cicle o a un títol propi de primer
cicle es requerirà la titulació i proves d'accés exigides per la normativa vigent
per a l'accés als diplomes i títols amb validesa acadèmica oficial, sens
perjudici que, si és el cas, les universitats puguin determinar altres proves
complementàries.
5.2 Per a l'accés a un títol propi de segon cicle, es requerirà haver superat una
diplomatura oficial, un primer cicle d'un títol oficial o un primer cicle d'un
diploma o títol propi, sempre que tinguin una identitat substancial, d'acord amb
els criteris que es determinin per la universitat a la memòria que acompanya
la sol·licitud d'acreditació del títol propi de segon cicle.
5.3 Un mínim de crèdits en funció de la diplomatura o titulació que es tracti:
180 crèdits per un diploma.
300 crèdits per un títol equivalent a un primer i segon cicle.
150 crèdits per un títol equivalent a un segon cicle.
-6 Altres condicions per garantir la qualitat del diploma o títol
La constitució, a la universitat, d'una comissió d'avaluació i seguiment del
diploma o títol.
Recerca:
En el cas d'un títol caldrà que el 50% del professorat faci recerca.
En el cas d'un diploma caldrà que el 30% del professorat faci recerca
Annex 3
Documentació a adjuntar a la sol·licitud d'acreditació
a) Denominació del títol o diploma.
b) L'acreditació de la personalitat del titular de la universitat privada. En el
supòsit de persones jurídiques hauran d'aportar els estatuts.
c) Les normes d'organització i funcionament en el supòsit d'universitats
privades.
d) En el supòsit que el diploma o títol s'imparteixi en col·laboració amb una
altra universitat, caldrà adjuntar l'acord de col·laboració que hagin formalitzat.
e) Memòria descriptiva del Pla d'estudis del diploma o títol propi, fent esment, en
el supòsit d'universitats públiques, de la Programació Universitària de Catalunya
en la que es contempli la implantació del corresponent diploma o títol, que
permeti l'anàlisi del seu contingut pedagògic i de l'estructura organitzativa dels
corresponents ensenyaments, i que haurà d'especificar el nombre de crèdits o
d'hores lectives del diploma o títol.
f) Si és el cas, la descripció de les activitats de recerca que es duen a terme, fent
esment dels programes a impartir i dels objectius a assolir.
g) Nom del responsable de l'estudi, especificant la seva titulació.
h) Indicació del/s sector/s de població interessada a cursar aquests tipus d'estudis
i del grau de resposta a les seves necessitats, identificades i concretes.
Justificació de la demanda social dels estudis corresponents i de l'oferta del
nombre de llocs escolars detallats curs a curs.

i) L'import del preu de la matrícula: s'acompanyarà certificació del Consell
Social o de l'òrgan que tingui atribuïda la competència, en el supòsit
d'universitats privades, de la seva aprovació. Si és el cas, s'indicaran les beques i
exempcions que puguin gaudir els alumnes.
j) Descripció de la plantilla de professorat amb indicació del nom i cognoms,
titulació i règim de dedicació així com de la seva formació i experiència per
garantir la qualitat docent i, si és el cas, investigadora.
k) Descripció de la plantilla de personal d'administració i serveis.
l) Determinació de l'emplaçament dels centres i descripció dels espais que es
destinen als corresponents ensenyaments, acompanyats de plànols, assenyalant
si es tracta d'espais comuns o compartits amb d'altres ensenyaments.
m) Si és el cas, descripció dels recursos humans i materials destinats a les
activitats de recerca.
n) Descripció de l'equipament especialitzat i informàtic que es destina a la
impartició dels estudis corresponents.
o) Criteris d'accés: titulació requerida per accedir als ensenyaments conduents
a l'obtenció del diploma o títol, i tipus de selecció dels candidats si la demanda
excedeix de l'oferta de llocs escolars. En tot cas, la titulació requerida serà
la mínima exigida per poder cursar ensenyaments universitaris de caràcter
oficial.
p) Declaració del compromís de mantenir la impartició dels estudis el temps
suficient per tal que els alumnes que els hagin iniciat puguin finalitzar-los.
Annex 4
Documentació a adjuntar a la sol·licitud quan el diploma o títol propi s'imparteix
en un centre que no és titularitat de la universitat
a) L'acreditació de la personalitat del titular del centre.En el supòsit de persones
jurídiques, hauran d'aportar el document de constitució i els estatuts.
b) Les normes d'organització i funcionament del centre, que hauran de respectar
el principi de llibertat acadèmica.
c) Un conveni de col·laboració per a la impartició dels diplomes i títols propis
formalitzat entre el titular del centre docent d'ensenyament superior i el rector o
titular de la universitat, que haurà de recollir, com a mínim, els aspectes
següents:
Mètodes d'inspecció i supervisió acadèmica que exercirà la universitat
Criteris d'avaluació dels alumnes, que serà realitzada per la universitat o pel
mateix centre amb la participació de la universitat.
Criteris d'accés al centre docent.
Nom del responsable de l'estudi, especificant la seva titulació.
La distribució, funcional i econòmica, entre el centre docent d'ensenyament
superior i la universitat dels serveis acadèmics i/o administratius.
El compromís de mantenir en funcionament el centre durant el període mínim que
permeti finalitzar els estudis als alumnes matriculats.

