
 

Nota de premsa 24/10/2008   1 

 

Nota de premsa 24/10/2008 

El Govern recupera les competències d’AQU Catalunya, que 
verificarà els nous graus de les universitats catalanes a partir 
del curs 2009-2010 
La signatura del conveni de col·laboració i reconeixement entre ANECA i les agències 

autonòmiques permetrà a AQU Catalunya verificar els ensenyaments de grau i màster a 

Catalunya.  

Fins a l’any 2006, en el marc de la LOU, AQU Catalunya va ser l’agència de qualitat que 

avaluava, a partir d’estàndards i referents europeus, els màsters oficials que havien d’oferir les 

universitats catalanes. 

El text de la LOMLOU de 12 d’abril de 2007 no impedeix que l’agència catalana continuï tenint 

competència en la verificació d’ensenyaments, però el posterior Reial Decret 1393/2007, de 29 

d’octubre, pel qual s’estableix l’ordenació dels ensenyaments universitaris oficials, fa una 

lectura restrictiva de la llei i estableix que la Agencia Nacional de Evaluación de la Calidad y 

Acreditación, ANECA, és l’única agència competent en la verificació d’ensenyaments oficials. 

L’Estatut d’Autonomia de Catalunya dóna competència completa a AQU Catalunya en aquesta 

matèria. Per aquest motiu al mes d’abril de 2008, el Govern va presentar un conflicte positiu de 

competència a l'Estat per defensar les funcions de l’agència catalana, ja que és imprescindible 

que el procés d’adaptació dels ensenyaments universitaris a l’espai europeu d’educació 

superior es pugui liderar des de Catalunya. 

Les negociacions del Comissionat per a Universitats i Recerca han permès l’establiment d’un 

nou marc de cooperació que suposa el reconeixement mutu entre ANECA i les agències 

autonòmiques per dur a terme la verificació de graus i màsters.  

Així, sense renunciar a la modificació del Reial Decret 1393/2007, AQU Catalunya verificarà els 

graus que impartiran les universitats catalanes el curs 2009-2010, aplicant la metodologia 

establerta al conveni, tot incorporant els criteris de programació aprovats en junta general del 

Consell Interuniversitari de Catalunya al novembre de 2007. Aquests criteris permetran que els 

titulats tinguin un bon coneixement de la llengua anglesa i hagin realitzat pràctiques en 

institucions i empreses. 

Fins al moment AQU Catalunya ha verificat 473 propostes de màster. Amb aquesta experiència 

d’avaluació ex ante, l’agència catalana, que ha començat a treballar en la metodologia per a 

l’avaluació ex post dels títols oficials una vegada implantats, ha demostrat capacitat i solvència 

suficients com per dur a terme la verificació dels graus. La via de verificació dels nous graus de 

les universitats catalanes serà exclusivament AQU Catalunya, que no avaluarà ensenyaments 

d’altres comunitats. 
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AQU Catalunya és la primera agència de qualitat que es va crear a l’Estat espanyol. L’avalen 

onze anys d’experiència i tradició en el disseny de metodologies d’avaluació i gestió 

d’avaluacions, principalment en l’àmbit de les titulacions universitàries. Actualment AQU 

Catalunya és membre de ple dret d’European Association for Quality Assurance in Higher 

Education (ENQA) i per tant és una agència internacionalment reconeguda, que efectua les 

avaluacions d’acord amb els estàndards internacionals de qualitat.  


