
 

RESOLUCIÓ DEL RECTOR, DE DATA 26 D’OCTUBRE DE 2021, PER LA QUAL ES 
DESESTIMA LA SOL·LICITUD PRESENTADA PER LA SRA./SR. «NOM» «COGNOMS» 
EN DATA 3 DE JUNY DE 2021 
 
I. Antecedents de fet  
 
Primer. En la sessió ordinària núm. 3/2016, de 12 de maig de 2016, el Consell de Govern 
de la Universitat de Girona va aprovar la inclusió, en les memòries de programació dels 
estudis de grau, del requeriment que els estudiants acreditessin un nivell B2 d’una tercera 
llengua per a l’obtenció del títol de grau, i a tal efecte va acordar: 

Primer.- La inclusió en totes les memòries de programació dels estudis de grau de la 
Universitat de Girona del requeriment que els estudiants acreditin el nivell B2 del marc europeu 
comú de referència d’una tercera llengua per a l’obtenció del títol de grau. 
Atès que, en el moment d’adopció del present acord, la majoria del estudis es troben en una 
o altra de les situacions esmentades (verificació, seguiment, modificació o acreditació), 
aquesta inclusió s’esdevindrà necessàriament en la primera ocasió en què cada un d’ells tingui 
la possibilitat de fer-ho. 
Segon.- El requisit d’acreditació del nivell de tercera llengua per obtenir el títol s’aplicarà als 
estudiants de nou accés a l’estudi de grau que iniciïn els estudis a partir del moment de la 
incorporació del requisit a la memòria de programació de l’estudi. 

 
L’acord transcrit fou publicat al Butlletí Oficial de la Universitat de Girona (BOUdG) núm. 
3/2016, de 18 de maig de 2016 (eBOU-883).  
 
Segon. Amb anterioritat, el mateix Consell de Govern, en la seva sessió ordinària núm. 
6/2014, de 10 de juliol de 2014, va aprovar la modificació de la Normativa sobre la tercera 
llengua als estudis de grau, aprovada pel Consell de Govern en la sessió número 2/2010, 
de 25 de febrer (acord publicat al BOUdG núm. 6/2014). L’article 1 de la Normativa fruit de 
la modificació acordada establia que “per finalitzar qualsevol títol de grau a la UdG serà 
necessari acreditar, com a mínim, el nivell B2.1 d’una tercera llengua”.  
 
La normativa vigent en aquesta matèria fou aprovada pel Consell de Govern en la sessió 
núm. 5/2019, en la qual va acordar aprovar la Normativa sobre la tercera llengua als estudis 
de grau, que fou publicada al BOUdG núm. 4/2019, de 26 de juliol de 2019. Aquesta 
Normativa va entrar en vigor l’endemà de la seva publicació i va derogar totes les anteriors 
normatives relatives a aquesta temàtica. A l’article 1 d’aquesta darrera Normativa es 
disposa el següent: 
 

1. Els estudiants de grau han d’acreditar, en acabar els estudis, el coneixement d’una llengua 
estrangera d’entre les establertes en les proves per a l’accés a la universitat (PAU), amb un 
nivell equivalent al B2 del Marc europeu comú de referència per a les llengües (MECR) del 
Consell d’Europa; excepte que la memòria de programació dels estudis estableixi el 
requeriment d’un nivell superior.  
2. La memòria de programació d’estudis de cada titulació marcarà el nivell de la tercera llengua 
exigible vigent per a l’obtenció del títol.  
3. La Comissió Delegada de Docència i Estudiants establirà i mantindrà actualitzades per a 
cada curs acadèmic les llengües que tindran la consideració de tercera llengua dins de cada 



 

àmbit de coneixement, a partir de l’acord d’actualització del reconeixement de certificats i títols 
acreditatius de la competència en llengua estrangera del Consell Interuniversitari de Catalunya 
(CIC).  
4. En tot moment l’estudiant haurà d’estar informat del requisit de llengua que li correspon 
mitjançant els seu expedient acadèmic a la secretaria en xarxa. 
 

Tercer. En execució dels acords transcrits, en els plans de les noves titulacions oficials amb 
reconeixement a tot el territori nacional s’ha incorporat aquest requisit i també, de forma 
progressiva, la Universitat de Girona ha anat modificant els plans d’estudis (o memòries) de 
dites titulacions per incorporar-lo; de manera que, amb aquestes modificacions o 
verificacions, s’ha anat introduint l’exigència d’acreditar el nivell B2 d’una tercera llengua en 
els diversos plans d’estudis de les titulacions de grau que imparteix aquesta Universitat.  
 
En el quadre següent es relacionen els plans d’estudis de les titulacions de grau de la 
Universitat de Girona que preveuen l’esmentada exigència per a l’obtenció del títol, bé sigui 
perquè es van verificar amb aquest requisit o bé perquè van ser objecte d’una modificació. 
En tots dos supòsits, les titulacions han estat degudament inscrites al Registre 
d’Universitats, Centres i Títols (RUCT), prèvia aprovació segons el procediment legalment 
establert (sigui el de verificació -titulacions noves- o de modificació):  
 

Títol de grau  Inscripció al 
RUCT –data 
d’efectes-  

Curs acadèmic a partir del qual els 
estudiants que accedeixin a la titulació 
han d’acreditar el requisit 

GRAU EN FILOSOFIA 14/12/2018 2019-2020 
GRAU EN HISTÒRIA 17/12/2018 2019-2020 
GRAU EN HISTÒRIA DE L'ART 17/12/2018 2019-2020 
GRAU EN LLENGUA I LITERATURA 
ESPANYOLES 

14/12/2018 2019-2020 

GRAU EN GEOGRAFIA, ORDENACIÓ DEL 
TERRITORI I GESTIÓ DEL MEDI 

14/12/2018 2019-2020 

GRAU EN COMUNICACIÓ CULTURAL 14/12/2018 2019-2020 
GRAU EN LLENGUA I LITERATURA CATALANES 14/12/2018 2019-2020 

GRAU EN DRET 28/02/2017 2017-2018 

GRAU EN CRIMINOLOGIA 23/02/2017 2017-2018 

GRAU EN CIÈNCIES POLÍTIQUES I DE 
L'ADMINISTRACIÓ 

03/08/2018 2019-2020 

GRAU ARQUITECTURA TÈCNICA i EDIFICACIÓ 28/02/2019 2019-2020 
GRAU EN ENGINYERIA BIOMÈDICA 22/03/2019 2019-2020 

GRAU EN INFERMERIA 12/01/2021 2021-2022 
GRAU EN ADMINISTRACIÓ I DIRECCIÓ 
D'EMPRESES 

25/06/2018 2018-2019 

GRAU EN COMPTABILITAT I FINANCES 25/06/2018 2018-2019 
GRAU EN ECONOMIA 25/06/2018 2018-2019 
GRAU EN PUBLICITAT I RELACIONS 
PÚBLIQUES 

05/10/2018 2019-2020 

GRAU EN COMUNICACIÓ AUDIOVISUAL I 
MULTIMÈDIA 

03/08/2018 2019-2020 

 
Aquelles altres titulacions oficials que no apareixen en el quadre no requereixen de 
l’acreditació del nivell d’una tercera llengua estrangera a data d’aquesta resolució, sens 
perjudici que es modifiqui el requeriment posteriorment.  
 



 

No obstant això, els centres docents han de promoure, facilitar i demanar la seva 
acreditació, sens perjudici que l’expedició del títol es farà malgrat no s’acabi acreditant, i en 
cas d’acreditar-se aquesta competència es recollirà en el suplement europeu al títol. 
D’aquesta manera, quan el requisit s’incorpori al pla d’estudis ja estaran actius els 
mecanismes que permetin el compliment d’aquest requisit; tot plegat en execució d’allò 
previst a la disposició transitòria única, paràgraf segon, de la Normativa vigent sobre la 
tercera llengua als estudis de grau.  
 
Del requeriment de la tercera llengua se n’ha fet difusió i se n’ha informat l’estudiantat per 
diferents canals de comunicació: a través dels espais web de cada centre; mitjançant 
l’expedient acadèmic de l’estudiantat, que es pot consultar telemàticament en qualsevol 
moment; a l’inici de cada curs acadèmic per part dels responsables de cada centre, etc.  
 
Quart. D’acord amb l’anterior, aquells estudiants matriculats amb posterioritat a la data 
d’efectes de les modificacions dels plans a dalt detallades, per a l’obtenció del títol de grau 
corresponent han d’acreditar el coneixement d’una tercera llengua amb un nivell equivalent 
al B2 (MERC). En cap cas s’ha exigit, ni s’exigeix, aquest requisit únicament en virtut dels 
acords del Consell de Govern referits, ni tampoc en virtut de les Lleis aprovades pel 
Parlament de Catalunya (Llei 2/2014, de mesures fiscals, administratives, financeres i del 
sector públic, posteriorment modificada per la Llei 1/2018, de 8 de maig); així com tampoc 
s’exigeix a aquells alumnes que van iniciar els seus estudis de grau amb anterioritat a les 
modificacions dels plans indicades. De manera que el referit requisit de titulació solament 
afecta a aquelles titulacions que així ho tinguin previst en el seu pla d’estudis, degudament 
modificat o inclòs en el moment de la seva verificació i posteriorment inscrit al RUCT.  
 
Cinquè. Des de l’any 2016 fins a l’actualitat, la Universitat de Girona promou el coneixement 
d’una tercera llengua en el nivell exigit de molt diverses maneres:  
 

a) La vigent Normativa sobre la tercera llengua als estudis de grau preveu que el 
coneixement es pugui acreditar de diferents maneres, per exemple, havent superat 
assignatures impartides en una tercera llengua amb un mínim de 12 crèdits, o amb la 
defensa del treball final de grau en una tercera llengua, etc. (vegeu art. 2 de la citada 
Normativa). Per tant, s’ha ampliat el ventall de possibilitats per acreditar aquest requisit.  

b) Els estudis que s’han vist afectats per aquesta modificació en el seu pla d’estudis han 
tingut un seguiment per part de les coordinacions d’estudis.  

c) S’han ofert ajuts als estudiants per bonificar en un 80 % el cost dels cursos de preparació 
per a les proves d’acreditació del nivell, per exemple, el Ajuts parla 3. Aquests ajuts es 
mantenen i l’objectiu és incrementar-los.  

 
Sisè. En data 3 de juny de 2021 van tenir entrada en el Registre General de la Universitat 
de Girona multitud de sol·licituds, en les quals se sol·licità el següent:  
 

Que se declare y aplique la nulidad de pleno derecho del requisito de tercera lengua a los 
grados en que se contempla tal requisito como establece el art. 47 de la Ley 39/2015, en tanto 
que no se ha cumplido con el procedimiento legalmente establecido. 



 

En caso de que no se aplique la anterior, solicitamos la no aplicación del requisito de la tercera 
lengua en la mayor brevedad posible, en tanto que en breve muchos estudiantes finalizarán 
el grado cumpliendo con todas las competencias a excepción del requisito de tercera lengua, 
lo que podrá conllevar una pérdida de oportunidad a los estudiantes, la cual entendemos podrá 
ser exigida judicialmente.  

 
Aquestes peticions, en síntesi, es fonamenten en els fets i fonaments Dret següents:  
 
a) Es manifesta que la publicació dels plans d’estudis bé sigui al BOE o al DOGC no es 

troba recollit el requisit de la llengua estrangera, afegint que aquest és un requisit 
indispensable tal i com estableix el Reial decret (RD) 1393/2007 (arts 24 i ss).  

b) A l’anterior s’afegeix que la sentència núm. 129/2018 de 21 de març, dictada pel Tribunal 
Superior de Justícia de Galicia, determina que no es pot exigir un tercer idioma com a 
requisit sense que consti el mateix en el pla d’estudis publicat en el BOE i en el Diari 
Oficial de la Comunitat Autònoma pertinent. 

c) Que aquesta exigència representa un greuge comparatiu amb estudiants d’altres 
universitats als quals no se’ls exigeix aquest requisit per a l’obtenció del títol tot i haver 
cursat exactament els mateixos estudis, i possibilitant així que –a diferència dels 
sol·licitants- puguin accedir a aquelles professions per a les quals els habilita la titulació 
de grau o, fins i tot, accedir als estudis del màster habilitador.  

d) Es considera que la Universitat de Girona no ha aportat les eines necessàries a 
l‘estudiantat per assolir el nivell B2.  

e) S’insisteix que en el pla d’estudis resumit per mòduls i per cursos, publicat al BOE i en 
el DOGC, no apareix enlloc l’exigència del nivell B2 d’una llengua estrangera, per la qual 
cosa la persona peticionant entén que la Universitat no va aprofitar l’oportunitat 
d’introduir aquest requisit de coneixement per la via que preveu l’article 12.5 del RD 
1393/2007. Per tot plegat, atès que aquest requisit no es troba en el pla d’estudis aprovat 
i publicat, no es pot imposar a l’estudiantat per a l’obtenció del títol.  

f) Malgrat l’anterior, en el mateix escrit de sol·licitud, s’afirma que “la autonomía 
universitaria permite que cada Universidad tome la iniciativa en la elaboración del plan 
de estudios de cara al procedimiento de verificación y acreditación de los títulos, pero 
no ampara, que una vez aprobado y publicado el plan de estudios, se introduzca la 
exigencia del nivel B2 de la lengua extranjera”.  

g) Per últim, les sol·licituds també es basen en les recomanacions fetes pel Síndic de la 
Universitat de Girona i en altres afirmacions o consideracions que es diuen haver 
transmès des del Rectorat i des del Vicerectorat de Qualitat i Transparència.  

 
Respecte aquesta última al·legació, cal posar de manifest que les manifestacions i fets que 
s’atribueixen als òrgans esmentats no s’ajusten a la realitat dels fets.  
 
Setè. Per resolució rectoral de 16 de juliol de 2021 es va disposar l’ampliació del termini per 
resoldre les peticions formulades en data 3 de juny de 2021, i es va fixar un termini màxim 
de 3 mesos més per dictar resolució.  
 
Vuitè. Atès que el vostre escrit de sol·licitud, presentat en la data indicada, reuneix els 
requisits establerts per l’article 66 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del Procediment 



 

administratiu comú de les administracions públiques, per mitjà de la present i dintre del 
termini legalment establert, es resol la vostra petició de conformitat amb els fonaments de 
Dret que segueixen.  
 
II. Fonaments de Dret 
 
Primer. Validesa del contingut dels plans d’estudis que incorporen el requisit 
d’acreditació  
 
El dret fonamental a l’autonomia universitària es troba reconegut a l’article 27.10 de la 
Constitució i es troba desenvolupat en primera instància a la Llei orgànica 6/2001, de 21 de 
desembre, d’Universitats (d’ara endavant, LOU). Així, al seu article 2 s’estableix que 
l’autonomia universitària comprèn, entre d’altres aspectes, l’elaboració dels seus Estatuts i 
“l’elaboració i aprovació dels plans d’estudis i investigació i dels ensenyaments específics 
de formació al llarg de tota la vida”. Així mateix, l’article 15 de la LOU determina que al 
Consell de Govern li pertoca establir les directrius i procediments per a l’aplicació de les 
seves línies estratègiques i programàtiques en els àmbits organitzatius dels ensenyaments, 
i en tot cas li pertoca exercir les funcions que es preveuen a la LOU i als Estatuts de la 
universitat.  
 
Pel que fa als títols universitaris oficials amb validesa a tot el territori nacional, l’article 35 
de la LOU disposa que el Govern establirà les condicions i directrius per a l’obtenció 
d’aquests. Dites directrius es regulen al RD 1393/2007, de 29 d’octubre, pel qual s’estableix 
l’ordenament dels ensenyaments universitaris oficials, concretament i pel que aquí 
interessa, als articles 12, 25 i 28 es regulen, respectivament, aquelles qüestions que tenen 
a veure amb les directrius a tenir en compte per a l’elaboració dels plans d’estudis; el 
procediment de verificació del títols, en altres paraules, el procediment a seguir per a la 
implantació d’un títol oficial de grau; i la modificació dels plans d’estudis de grau. Dintre del 
procediment de verificació i de modificació de les titulacions oficials de grau, cal destacar el 
tràmit d’inscripció al Registre d’Universitats, Centres i Títols (RUCT), atès que dita inscripció 
té caràcter constitutiu i és un registre públic mitjançant el qual es poden consultar els plans 
d’estudis oficials i les seves modificacions.  
 
Per altra banda, als Estatuts de la Universitat de Girona també són presents diferents 
preceptes sobre aquesta matèria; l’art. 66, apartat h), atribueix al Consell de Govern de la 
Universitat de Girona l’aprovació dels nous plans d’estudis i les seves modificacions, sens 
perjudici dels posteriors tràmits que s’han de complir d’acord amb el procediment previst a 
l’abans referit RD 1393/2007.  
 
Dintre del marc legal referenciat i fent ús de les atribucions que la Universitat de Girona té 
conferides en virtut de la seva autonomia universitària, es van adoptar els acords del 
Consell de de Govern citats als antecedents de fet d’aquesta resolució, i seguint el 
procediment legalment establert van ser objecte de modificació els plans de les titulacions 
oficials relacionades a l’antecedent de fet tercer, per tal d’introduir com a requisit per a 
l’obtenció del títol de grau l’exigència del coneixement d’una tercera llengua.  
 



 

De fet, com s’ha fet palès als antecedents d’aquesta resolució (veure, sisè, apartat f), en 
l’escrit de sol·licitud presentat i en la mateixa resolució judicial del Tribunal Superior de 
Justícia de Galícia a la qual es fa referència es reconeix clarament la facultat de les 
universitats d’introduir en els seus plans d’estudis requisits de titulació com el que ens 
ocupa, per tant, des d’aquest punt de vista no hi ha impediment legal per a l’existència 
d’aquest requisit.  
 
Segon. Eficàcia dels plans d’estudis que incorporen el requisit d’acreditació  
 
La persona sol·licitant esgrimeix en la seva instància que als plans d’estudis publicats al 
Boletín Oficial del Estado (BOE) i el Diari Oficial de la Generalitat (DOGC) no apareix el 
requisit de coneixement d’una tercera llengua per l’obtenció del títol de grau.  
 
Amb relació a aquesta al·legació, en primer lloc cal advertir que la publicació a què 
s’al·ludeix en la sol·licitud no és pròpiament la del pla d’estudis de la titulació sinó el model 
de memòria del pla en qüestió, el contingut de la qual i la seva publicació es troben 
regulades a l’art. 26 del RD 1393/2007, que prescriu el següent:  
 

1. Tras la autorización de la Comunidad Autónoma y la verificación del plan de estudios a que 
se refiere el artículo anterior, el Ministerio de Educación y Ciencia elevará al Gobierno la 
propuesta para el establecimiento del carácter oficial del título y su inscripción en el RUCT, 
cuya aprobación mediante acuerdo del Consejo de Ministros será publicada en el Boletín 
Oficial del Estado.  
2. La inscripción en el RUCT a que se refiere este artículo tendrá como efecto la consideración 
inicial de título acreditado.  
3. Una vez que el Gobierno haya aprobado el carácter oficial del título, el Rector de la 
Universidad ordenará publicar el plan de estudios en el Boletín Oficial del Estado y en el diario 
oficial de la correspondiente comunidad autónoma. 
A estos efectos la publicación deberá recoger los términos expresados en el apartado 5.1 de 
la Memoria contenida en el anexo I de este real decreto.  
 

En compliment del precepte transcrit, tots els plans d’estudis dels títols oficials de grau de 
la Universitat de Girona han estat degudament publicats seguint el model de memòria 
annexat al RD 1393/2007 (que no és el pla d’estudis aprovat sinó una síntesi de la seva 
estructura). I el que resulta ser més important a efectes d’eficàcia dels plans d’estudis 
conduents a l’obtenció d’una titulació oficial, tot ells es troben també inscrits al RUCT, així 
com també les seves modificacions, incloses aquelles que han incorporat l’exigència d’una 
tercera llengua. Altrament, les modificacions dels plans d’estudis que han pogut succeir-se 
amb posterioritat només han estat objecte de publicació al BOE i al DOGC si aquella 
modificació ha comportat una variació del contingut de la memòria dels corresponents 
estudis, tal i com estipula l’article 28.3: “Las modificaciones aceptadas que afecten al 
apartado 5.1 de la Memoria para la solicitud de verificación de títulos oficiales contendida 
en el anexo I, darán lugar a una nueva publicación del plan de estudios de acuerdo con lo 
establecido en el artículo 26.3 de este real decreto.”  
 
Conseqüentment, les modificacions dels plans d’estudis que no han comportat una variació 
dels continguts de la memòria recollida a l’apartat 5.1 de l’Annex I del RD 1393/2007 no han 



 

estat objecte d’una nova publicació perquè el seu contingut no ha experimentat cap 
modificació, i si ha estat així, únicament s’ha tornat a publicar la memòria que requereix el 
precitat article 26.3, en el qual no tenen cabuda aspectes com el requisit que aquí ens 
ocupa; fet que també passa amb d’altres continguts que figuren al pla d’estudis però que 
no es reflecteixen a la memòria publicada del mateix.  
 
Malgrat la limitació de la publicació prevista al reiterat art. 26.3, això no implica que el 
requisit de la tercera llengua no estigui subjecte a cap tipus de publicitat, ans al contrari, ho 
està i de forma permanent a través del RUCT, Registre que fou creat amb aquesta finalitat 
mitjançant la disposició addicional vigèsima de la LOU: “En el Ministerio de Educación y 
Ciencia existirá el Registro de universidades, centros y títulos. Este registro tendrá carácter 
público y en él se inscribirán, además de las universidades y centros, los títulos oficiales 
con validez en todo el territorio nacional. Podrán inscribirse también otros títulos a efectos 
informativos que expidan las universidades. El Gobierno regulará su régimen, organización 
y funcionamiento.” 
 
La regulació del RUCT la trobem al RD 1509/2008, de 12 de setembre, pel qual es regula 
el Registre d’Universitats, Centres i Títols, del qual resulta adient presents els articles 
següents:  
 

Artículo 1. Registro de Universidades, Centros y Títulos. 
1. En el Ministerio de Ciencia e Innovación se constituye el Registro de Universidades, 
Centros y Títulos (RUCT), que tendrá carácter público y de registro administrativo, a todos 
los efectos previstos en la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de Universidades, en 
su disposición adicional vigésima, en redacción introducida por la Ley Orgánica 4/2007, de 
12 de abril, de modificación de la Ley Orgánica de Universidades. 
2. Se inscribirán en el RUCT, las Universidades y los Centros universitarios. Asimismo, 
deberán inscribirse los títulos universitarios de carácter oficial y con validez en todo el 
territorio nacional, establecidos de acuerdo con lo previsto en el Real Decreto 1393/2007 
de 29 de octubre, por el que se establece la ordenación de las enseñanzas universitarias 
oficiales. También podrán inscribirse, a petición de la universidad expedidora, otros títulos 
de carácter no oficial, a efectos informativos. 
3. En el RUCT se incluirá la información actualizada relativa al sistema universitario 
español, para lo que se inscribirán en el mismo los datos relevantes relativos a 
Universidades, Centros y Títulos. 
Artículo 3. Efectos de la Inscripción en el RUCT. 
1. La inscripción en el RUCT tendrá efectos informativos respecto de la situación jurídica 
de las universidades y centros, así como de los títulos. 
2. En el caso de los títulos oficiales, tendrá además efectos constitutivos respecto de la 
creación de títulos universitarios oficiales y llevará aparejada la consideración inicial de 
título acreditado a los efectos de lo establecido en el artículo 26 del Real Decreto 
1393/2007, de 29 de octubre. 
Artículo 4. Funciones del RUCT. 
Las funciones del RUCT son las siguientes: 
a) Inscripción y anotación de los datos registrales correspondientes a Universidades, 
Centros y Títulos universitarios. 
b) Emisión de certificaciones sobre los datos registrados. 



 

c) Coordinación y colaboración con los Registros que pudiesen existir sobre los mismos o 
análogos datos a los registrados. 
d) Información de los datos registrados mediante el establecimiento de los oportunos 
mecanismos de acceso. 
e) Mantenimiento del archivo documental en soporte informático en el que se depositarán 
los documentos que hayan servido para realizar las inscripciones. 
Artículo 7. Consulta del RUCT. 
1. La consulta al RUCT será pública y se realizará mediante la puesta a disposición de los 
interesados de los soportes informáticos en la forma que se establezca por el Ministerio 
Ciencia e Innovación.  

 
En conclusió, no és correcte afirmar que el requisit de coneixement d’una tercera llengua 
no apareix al pla d’estudis publicat, donat que la publicació feta al BOE i al DOGC, en 
acompliment de l’art. 26.3 del RD 1393/2007, no és la del pla d’estudis sinó una memòria 
regulada que informa parcialment del contingut del pla d’estudis, essent la seva publicació 
íntegra la realitzada a través del RUCT.  
 
Tampoc resulta admissible entendre que la modificació per la qual s’introdueix el requisit 
controvertit no pot desplegar la seva plena eficàcia si aquesta no ha estat publicada al BOE 
i al DOCG, a través de la memòria prevista a l’article 26.3 del RD 1392/2007. En primer lloc, 
perquè si s’acceptés aquesta tesi deixaria de tenir sentit la publicitat del RUCT i els efectes 
constitutius que s’atorga a la inscripció dels títols oficials, a més de replicar-se 
innecessàriament la informació objecte de publicació. En aquest sentit val a dir que, 
prèviament a dur a terme la inscripció dels títols, es requereix la publicació de l’acord del 
Consell de Ministres pel qual s’estableix el caràcter d’oficial del títol, requisit que no 
s’estableix per a la publicació del meritat art. 26.3 del RD 1393/2007. En segon lloc, no hi 
ha cap norma que estableixi la publicació com a condició d’eficàcia.  
 
Tercer. Aplicació del pla d’estudis modificat 
Els plans d’estudis per la seva modificació han seguit tot el procediment legalment establert 
(art. 28 del RD 1393/2007), i fruit d’aquest s’ha incorporat en els plans d’estudis indicats a 
l’antecedent tercer d’aquesta resolució, de forma clara i destacada, el requisit de 
coneixement d’una tercera de la següent manera: “Para la obtención del título de Grado en 
… es necesario que los estudiantes acrediten el nivel B2 del marco común europeo de 
referencia de una tercera lengua.”  
 
Així, doncs, la Universitat de Girona ha de procedir a l’expedició del corresponent títol oficial 
de grau una vegada la o l’estudiant hagi superat el pla d’estudis, d’acord amb el que 
determina l’article 37 de la LOU i l’article 14 del RD 1002/2010, de 5 d’agost, sobre expedició 
de títols universitaris oficials.  
 
Conseqüentment, no és possible l’expedició del títol sense reunir les exigències recollides 
en el pla d’estudis. Les modificacions del pla d’estudis no poden ser en cap cas d’aplicació 
retroactiva i, per tant, únicament s’haurà d’estar a la data de matriculació de l’estudiant i al 
pla d’estudis al qual es troba acollit aquest per determinar si la modificació que inclou 
l’exigència d’una tercera llengua és, o no, un requisit indispensable per a l’obtenció del títol 
de grau, donat que aquest requisit no es pot establir directament mitjançant acords o 



 

disposicions legals, la qual cosa significaria obviar el marc legal abans explicitat, ergo es 
donaria lloc a una actuació no ajustada a Dret.  
 
Tanmateix, com s’ha posat de relleu en l’antecedent cinquè, des de l’any 2016 la Universitat 
ha proporcionat diferents mecanismes a l’estudiantat per tal que aquest pugui desenvolupar 
la competència d’una tercera llengua i acreditar-la.  
 
Quart. Inexistència de greuge comparatiu  
 
Com s’ha raonat al fonament de Dret primer, la confecció dels plans d’estudis entra dintre 
de les atribucions de cada universitat -respectant els mínims legals fixats-, conformant-se 
d’aquesta manera la diferent oferta universitària, que justament per aquesta circumstància 
és diversa i opcional per a aquelles persones que desitgen iniciar el seus estudis en una o 
altra universitat.  
 
Efectivament, hi ha universitats que no exigeixen una tercera llengua i n’hi ha d’altres que 
sí: aquelles que han optat per la introducció d’aquest requisit en els seus plans d’estudis i 
ho han fet per adequar-los a l’Espai Europeu d’Educació Superior en el qual la competència 
lingüística en una segona llengua resulta quelcom indispensable per a l’obtenció dels títols 
de grau. A més, forma part de les finalitats de la Universitat de Girona buscar la major 
qualitat en la prestació dels serveis i cercar l’excel·lència en la docència; i també procurar 
que els seus plans d’estudis garanteixin una formació de qualitat amb el compromís d’ajudar 
a la integració al mercat laboral del seu estudiantat (articles 7, 139.1.p i 190.1 dels Estatuts 
de la UdG).  
 
Amb tot, el compliment del marc referit no suposa un greuge comparatiu sinó un compliment 
de les obligacions legals per part de la Universitat de Girona.  
 
Cinquè. A la vista dels antecedents i fonaments de Dret precedents, i en virtut de les 
competències que m’han estat atribuïdes pels articles 93 i 97 dels Estatuts de la Universitat 
de Girona (ACORD GOV/94/2011, de 7 de juny, pel qual s’aprova la modificació dels 
Estatuts de la Universitat de Girona i es disposa la publicació del seu text íntegre –DOGC 
núm. 5897, de 9 de juny de 2011) i, pel RD 1065/2017, de 22 de desembre, de nomenament 
del rector de la Universitat de Girona (DOGC núm. 7525, de 29 de desembre de 2017), 
 
 
Resolc: 
 
Primer. Desestimar íntegrament la vostra sol·licitud de data 3 de juny de 2021.  
 
Segon. Notificar aquesta resolució a la persona sol·licitant de conformitat amb allò establert 
als articles 40 i 41 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, de Procediment administratiu comú de 
les administracions públiques (LPAP).  
 



 

Tercer. Ordenar la publicació d’aquesta resolució al BOUdG, al BOE i al DOGC, per raons 
d’interès públic, de conformitat amb allò establert a l’article 43 de la LPAP.  
 
 

El rector en funcions, 
 
Joaquim Salvi Mas 
 
 
Contra aquesta resolució, que posa fi a la via administrativa i independentment de la seva execució immediata, les persones interessades 
poden interposar, amb caràcter potestatiu, recurs de reposició davant del rector de la Universitat de Girona en el termini d’un mes a 
comptar de l’endemà de la seva notificació, d’acord amb el que disposen els articles 123 i 124 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del 
procediment administratiu comú; o bé interposar directament recurs contenciós administratiu davant els jutjats contenciosos 
administratius de Girona, en el termini de dos mesos a comptar de l’endemà de la seva notificació, d’acord amb els articles 8.3, 14.1 i 
46.1de la L1ei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa.  
 
Igualment, les persones interessades poden interposar qualsevol altre recurs que considerin convenient per a la defensa dels seus 
interessos. 
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