
 

 

Benvolguts/des: 

En relació a l´actual procés d´esmenes de qualificació implantat recentment, tant per part de 

vosaltres com d´alguns professors, ens heu fet arribar consultes, dubtes... sobre diversos 

aspectes del funcionament del procés davant del desplegament d´algunes de les novetats. Per 

a poder resoldre algunes de les qüestions ens hem adreçat al Gabinet Jurídic i li hem traslladat 

les problemàtiques. Les qüestions plantejades giren bàsicament sobre: 

- Casuístiques que se us presenten quan un professor demana modificar una nota, a la 

baixa. 

- Preocupació dels professors per assegurar que totes les modificacions han estat 

demanades pel professor competent. 

Pel que fa a les esmenes, els punts clau sobre els que ha fet èmfasi el Gabinet Jurídic són: 

- Legislació aplicable. Article 109 (Revocació d’actes i rectificació d’errors) de la Llei 

39/2015, d’1 d’octubre, del Procediment Administratiu comú de les Administracions 

Públiques: 

1. Les Administracions públiques podran revocar, mentre no hagi transcorregut el 

termini de preinscripció, els seus actes de gravamen o desfavorables, sempre 

que la revocació no constitueixi dispensa o exempció no permesa per les lleis, 

ni sigui contrària al principat d´igualtat, a l´interès públic o a l’ordenament 

jurídic. A la pràctica això significa que si s´hagués de modificar una nota a la 

baixa, per poder fer la rectificació, la URV hauria de presentar un recurs contra 

ella mateixa, o sigui el que en la Normativa Acadèmica consta com a revisió 

d´actes per via administrativa. És un procediment complicat, i té un cost 

econòmic. S´ha d´evitar. 

 

2. Les Administracions Públiques podran, així mateix, rectificar en qualsevol 

moment, d´ofici o a instància dels interessats, els errors materials, de fet o 

aritmètics existents en els seus actes. Si s´accepten esmenes a la baixa, ha 

d´estar fonamentat sols per alguna de les causes que estableix aquest apartat.  

 



Així doncs, en el cas que el canvi suposi una baixada de notes, en principi, no pot 

ser acceptada. Sols cabria autoritzar-lo si per part de la Secretaria es constata que 

corresponen a: errors materials, de fet o aritmètics. 

Per exemple: 

. d´un 6´7 a 6´1. L´argument del professor és que a l´hora de transcriure la nota 

va confondre l´1 pel 7 

. a l´hora de fer la mitjana de varies proves es va deixar de computar una d’elles 

. hi havia tres estudiants amb cognom Sánchez i es va confondre entre ells a 

l´hora de qualificar-los 

. va cometre un error en un dels estudiants, i es va mantenir l´errada en els 

estudiants qualificats després 

.  altres exemples d´aquesta tipologia 

 

En aquests casos, el professor haurà de presentar una sol·licitud adreçada al 

Vicerector i haurà d´adjuntar un informe detallant l’errada. Per altra banda, el 

professor haurà d´haver traslladat a l´estudiant implicat que la seva nota ha estat 

modificada i els motius. 

 

El Vicerector emetrà una resolució autoritzant o no la modificació que us 

traslladarem. Haureu d´efectuar el canvi d´acord amb el que s´estableixi a la 

resolució. 

 

- Una vegada finalitzats els períodes en què els estudiants poden demanar revisió de les 

qualificacions, el professorat no ha d´admetre fora de termini fer revisions a petició 

dels estudiants. Reiterem que sols cap modificacions d´ofici si el professor ha detectat: 

errors materials, de fet o aritmètics. 

Hem preparat un esquema de funcionament de com heu d´actuar quan es presenten 

sol·licituds d´esmenes, intentant recollir les diferents casuístiques. 

Us agrairem que ens informeu si amb el funcionament previst se us resolen les consultes, 

dubtes, etc, que se us han platejat en aquestes primeres setmanes de desplegament de la 

seva normativa. 

Salutacions cordials, 
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