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1. Presentació de dades identificatives
1.1. Norma
Norma vigent:


Específica de les pràctiques. No hi ha.



Genèrica plans d’estudi:

1. Decret 43/2013, de 6 de setembre, pel qual s’estableix a les Illes Balears el
pla d’estudis dels ensenyaments artístics superiors conduents al títol
superior de disseny de les especialitats de disseny gràfic, disseny
d’interiors, disseny de moda i disseny de producte i se’n regula l’avaluació.
2. Decret 26/2014, de 13 de juny, pel qual s’estableix el pla d’estudis dels
ensenyaments artístics superiors conduents al títol superior d’art dramàtic
en l’especialitat d’interpretació i se’n regula l’avaluació.
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3. Decret 4/2017, de 13 de gener, pel qual s’estableix el pla d’estudis dels
ensenyaments artístics superiors conduents al Títol Superior de Música de
les especialitats de Composició, Interpretació, Musicologia i Pedagogia i
se’n regula l’avaluació.
Norma en projecte: Ordre del conseller d’Educació i Universitat per la qual es
regulen a les Illes Balears les pràctiques acadèmiques externes de l'alumnat dels
ensenyaments artístics superiors. (Fase del projecte: Tramitació administrativa)
1.2. Destinataris
Destinatari de la norma: Centres que imparteixen ensenyaments artístics a les
Illes Balears.
Nombre: 3 (Escola d’Art i Superior de Disseny de les Illes Balears, Escola d’Art
Dramàtic de les Illes Balears i Conservatori Superior de Música de les Illes Balears.
1.3. Procediment
Nombre total de procediments que s’estableixen al projecte: un (reconeixement
de crèdits per experiència laboral, professional i/o empresarial prèvia, previst als
decrets d’aprovació dels plans d’estudi).
2. Valoració econòmica de les càrregues
L’import total de la càrrega per als ciutadans és de 1.275,00* euros. Per a la seva
quantificació, vegeu el document annex.
(* L’import exacte dependrà del nombre de documents justificatius que presenti cada sol·licitant.
Aquest nombre és impossible de determinar a priori ja que depèn de cada cas en concret.)

3. Conclusions

3.1. Valoració de les càrregues establertes amb relació a l’objecte de la
normativa en projecte
Les càrregues establertes en la normativa vigent són les considerades adients i
necessàries. No s’hi ha pogut aplicar mesures per eliminar cap de les càrregues
que comporta el procediment indicat amb anterioritat
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La normativa en projecte no presenta cap càrrega econòmica addicional per als
administrats, siguin empreses, entitats o ciutadans en particular per a les
persones afectades per les seves disposicions.
L’objecte de l’ordre és regular les pràctiques acadèmiques externes que realitzen
els alumnes dels ensenyaments artístics superiors en el marc la seva formació
acadèmica.
3.2. Comparació de càrregues entre la norma vigent i el projecte.
No hi ha norma vigent específica de les pràctiques. Només la possibilitat de
convalidar-les per experiència professional que recullen els decrets de plans
d’estudis.
La norma esmentada no estableix càrregues addicionals per als administrats. No
hi ha anàlisi de càrregues associat a la normativa vigent.

3.3. Reducció de càrregues amb relació a la normativa vigent
La normativa vigent no estableix procediments addicionals als establerts a la
normativa vigent. No obstant això és possible la reducció d’aquestes implantant
sistemes de matrícula telemàtica.
Palma, 8 d’octubre de 2018

La cap del Servei d’Universitat

Olga Uría Guerrero
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PROCEDIMENT 1
Descripció de la
càrrega a la norma
(inclosa la referència
a l’article)

Sol·licitud de convalidacions
Identificació
de la càrrega
d’acord amb
el llistat
tipificat

Presentació sol·licitud
convalidacions (article
9)

1

Presentació
documentació
acreditativa

4

Tipologia de la
càrrega
d’acord amb el
llistat tipificat
Presentar una
sol·licitud
presencialment
Presentació
convencional de
documents,
factures o
requisits

Quantitat

Cost
unitari

Sectors
econòmics
impactats

1.00

80,00*

1.00

5,00*

Volum

Quantificació
de la càrrega
administrativa

Volum anual
d’expedients

Freqüència

Ciutadans
(Estudiants)

15

1,00

1.200,00*

Ciutadans
(Estudiants)

15

1,00

75,00*

Població

Cost total del
1.275,00*
procediment 1
Cost global de la
1.275,00
norma
* L’import exacte dependrà del nombre d’alumnes que sol·licitin convalidacions. Aquest nombre és impossible de determinar a priori ja que depèn
de cada cas en concret. S’estima com a màxim 15 peticions anuals.
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