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Marc normatiu 

La Llei orgànica 2/2006, de 3 de maig, d'educació, al capítol VI estableix l’ordenació dels 

ensenyaments artístics. 

El Reial decret 1614/2009, de 26 d'octubre, modificat pel RD21/2015 de 23 de gener, pel qual 

s'estableix l'ordenació dels ensenyaments artístics superiors regulats per la Llei orgànica 2/2006, 

de 3 de maig, d'educació, regula, a través dels articles 8 i 9, i dels capítols III i IV, els 

ensenyaments artístics superiors oficials de grau i de màster. 

Pel que fa als títols superiors (equivalents al títol de grau), l'article 11 del Reial decret 1614/2009, 

de 26 d'octubre, estipula que govern de l’Estat, prèvia consulta a les comunitats autònomes i al 

Consejo Superior de Enseñanzas Artísticas, establirà el contingut bàsic d’aquests 

ensenyaments. Les administracions educatives aprovaran els Plans d’estudis corresponents a 

cada títol.  

Pel que fa als estudis de postgrau, la Llei orgànica 2/2006, de 3 de maig, d'educació, a l'article 

58 disposa que correspon al govern de l’Estat, amb consulta prèvia a les comunitats autònomes 

i al Consejo Superior de Enseñanazas Artísticas, regular les condicions per a l'oferta d'estudis 

de postgrau en els centres d'ensenyaments artístics superiors. Així mateix, estableix que aquests 

estudis conduiran a títols equivalents, a tots els efectes, als títols universitaris de postgrau. 

A l'article 14 del Reial decret 1614/2009, de 26 d'octubre, s'estableix que els plans d'estudis dels 

títols de màster en ensenyaments artístics seran elaborats per les administracions educatives a 

iniciativa pròpia o a proposta dels centres. 

A l’article 13 del Reial decret 1614/2009, de 26 d'octubre, s’estableix que les agències d’avaluació 

autonòmiques avaluaran les propostes de títols d’acord amb els protocols establerts.  

En el Real decret 21/2015 que modifica el Reial decret 1614/2009 en l’apartat nou del seu article 

únic, preveu que les administracions educatives impulsaran sistemes i procediments d’avaluació 

interna i externa periòdiques de la qualitat d’aquests ensenyaments. 

El Reial decret 1393/2007, de 29 d’octubre, pel qual s’estableix l’ordenació dels ensenyaments 

universitaris oficials, modificat pel Reial decret 861/2010, de 2 de juliol, el Reial decret 99/2011, 

de 28 de gener i el Reial decret 534/2013, de 12 de juliol (d’ara endavant, RD 1393/2007), 

estableix un nou marc normatiu que pretén l’adaptació de totes les titulacions universitàries a les 

directrius de l’Espai europeu d’educació superior (EEES) i estableix que seran les agències 

d’avaluació autonòmiques les encarregades d’establir els protocols d’avaluació necessaris per a 

la verificació i acreditació. 

El Decret 85/2014, de 10 de juny, ordena el desplegament a Catalunya dels ensenyaments 

artístics superiors, regula a través dels articles 26, 27 i 28 del seu capítol VI  la qualitat, avaluació 

i supervisió dels ensenyaments. 
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L’article 3. 1c de la  LLei 15/2015, del 21 de juliol, de l'Agència per a la Qualitat del Sistema 

Universitari de Catalunya, estableix que correspon a l’Agencia l’avaluació, la certificació, el 

seguiment i l’acreditació, d’acord amb estàndards acadèmics i socials internacionals, dels 

ensenyaments conduents a l’obtenció de títols oficials i propis que imparteixen les universitats i 

altres centres d’educació superior. 

Per tant, es fa necessari fixar el procediment per a l’elaboració, la sol·licitud i l’avaluació dels 

plans d'estudis de títols d’ensenyaments artístics a què han d'ajustar-se els centres que els 

vulguin impartir. 
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Procediment 

Proposta de pla d'estudis 

La proposta de plans d'estudis de títols d’ensenyaments artístics constitueix el compromís que 

assumeix el centre docent sobre les característiques d'aquests ensenyaments i les condicions 

en les quals es desenvoluparan. 

La proposta de plans d'estudis de títols d’ensenyaments artístics superiors haurà d'anar 

acompanyada d'una memòria que, tot adequant-se al Reial decret 1614/2009, de 26 d'octubre, 

incorporarà els apartats que s'estableixen a l’annex 1 del RD 1393/2007, que són els següents: 

1. Descripció del títol 

2. Justificació 

3. Competències 

4. Accés i admissió d’estudiants 

5. Planificació de la titulació 

6. Personal acadèmic 

7. Recursos materials i serveis 

8. Resultats previstos 

9. Sistema de garantia interna de qualitat 

10. Calendari d’implantació 

La memòria del pla d’estudis es desenvoluparà seguint el model normalitzat d’AQU Catalunya 

“Memòria per a la verificació del títol oficial”, publicat al web de l’Agència, www.aqu.cat.  

Presentació de la proposta de pla d’estudis 

El centre haurà de presentar la sol·licitud i la memòria al Departament d’Ensenyament, amb 

competències en matèria d'educació en ensenyaments artístics superiors. La memòria s’haurà 

de presentar en català i en castellà.  

El Departament comprovarà si la proposta s'ajusta al que preveu aquest procediment i podrà 

sol·licitar els aclariments que consideri necessaris. Si la proposta no reuneix els requisits exigits 

se sol·licitarà al centre interessat esmeni les mancances observades.  
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Avaluació de la proposta de pla d’estudis en el cas dels títols superiors 
artístics 

Un cop revisada la proposta, el Departament d’Ensenyament lliurarà la memòria de verificació, 

en català i castellà a la plataforma web que AQU Catalunya indiqui . 

AQU Catalunya procedirà a l’avaluació d’acord amb la Guia per a l'elaboració i la verificació de 

les propostes de titulacions d’Educació Superior de títol superior, grau i màster. El protocol es 

desplega a partir dels criteris i les directrius per a la verificació aprovats per les agències 

d’avaluació de la qualitat competents per emetre els informes de verificació en compliment del 

RD 1393/2007 (article 24.3) i validats per la Red Española de Agencias para la Calidad 

Universitaria (REACU). Evidentment, l’avaluació de les propostes tindrà en compte, en les 

diferents dimensions que les componen, l’establert en el Reial decret 1614/2009, de 26 d'octubre 

i la seva modificació Reial decret 25/2015 de 23 de gener, en el Reial Decret 303/2010, de 15 

març, el Decret 85/2014, de 10 de juny, i també la resta de normatives que regulen els 

ensenyaments artístics superiors. 

La proposta serà assignada a la Comissió específica d’avaluació (CEA) d’Arts i Humanitats. La 

CEA emetrà un informe previ de verificació que serà comunicat al Departament d’Ensenyament, 

que l’haurà de trametre, en un termini de quinze dies naturals, al centre perquè hi faci 

al·legacions, si escau.  

El centre haurà de trametre al Departament d’Ensenyament la nova memòria amb les 

al·legacions i el Departament la reenviarà a AQU Catalunya. El termini per respondre les 

al·legacions és de 20 dies naturals des del moment en què el centre ha tingut coneixement de 

l’informe previ. A la nova memòria caldrà que s’identifiquin de forma clara els canvis introduïts. 

La CEA valorarà les al·legacions fetes pel centre i emetrà un informe final d’avaluació per a la 

verificació.  

AQU Catalunya farà arribar l’informe final d’avaluació al Departament d’Ensenyament a través 

de la plataforma d’avaluació, en un termini de sis mesos des de la data d’entrada de la sol·licitud 

d’avaluació. 

Un cop el Departament d’Ensenyament hagi aprovat el pla d’estudis el publicarà al DOGC i 

autoritzarà la seva implantació al Centre mitjançant la resolució corresponent.  

 

Avaluació de la proposta de pla d’estudis en el cas dels màsters en 
ensenyaments artístics  

Un cop revisada la proposta, el Departament d’Ensenyament enviarà la memòria en castellà a la 

Dirección General de Evaluación, Cultura y Deporte del Ministerio de Educación, per a la seva 

homologació, de conformitat amb l'article 13 del Reial decret 1614/2009, de 26 d'octubre. 

http://www.aqu.cat/doc/doc_35450717_1.pdf
http://www.aqu.cat/doc/doc_35450717_1.pdf
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El MECD enviarà la proposta de Pla d’estudis/Pla docent a AQU Catalunya, que l’avaluarà 

d’acord amb els protocols establerts. 

AQU Catalunya procedirà a l’avaluació d’acord amb la Guia per a l'elaboració i la verificació de 

les propostes de titulacions d’Educació Superior de títol superior, grau i màster. El protocol es 

desplega a partir dels criteris i les directrius per a la verificació aprovats per les agències 

d’avaluació de la qualitat competents per emetre els informes de verificació en compliment del 

RD 1393/2007 (article 24.3) i validats per la Red Española de Agencias para la Calidad 

Universitaria (REACU). Evidentment, l’avaluació de les propostes tindrà en compte, en les 

diferents dimensions que les componen, l’establert en el Reial Decret 1614/2009, de 26 d'octubre; 

en el Reial Decret 303/2010, de 15 març, i també la resta de normatives que regulen els 

ensenyaments artístics superiors. 

La proposta serà assignada a la Comissió específica d’avaluació (CEA) d’Arts i Humanitats. La 

CEA emetrà un informe previ de verificació que serà comunicat al Departament d’Ensenyament, 

que l’haurà de trametre, en un termini de quinze dies naturals, al centre perquè hi faci 

al·legacions, si escau.  

El centre haurà de trametre al Departament d’Ensenyament la nova memòria amb les 

al·legacions i el Departament la reenviarà a AQU Catalunya. El termini per respondre les 

al·legacions és de 20 dies naturals des del moment en què el centre ha tingut coneixement de 

l’informe previ. A la nova memòria caldrà que s’identifiquin de forma clara els canvis introduïts. 

La CEA valorarà les al·legacions fetes pel centre i emetrà un informe final d’avaluació per a la 

verificació.  

AQU Catalunya farà arribar l’informe final d’avaluació i el pla d’estudis actualitzat al MECD en un 

termini de sis mesos des de la data d’entrada de la sol·licitud de verificació del MECD.  

El MECD enviarà el pla d’estudis al Consejo Superior de Enseñanzas Artísticas a fi que emeti 

informe.  

El MECD dictarà la resolució d’homologació tenint en compte l’informe de l’agència avaluadora i 

del Consejo Superior de Enseñanzas Artísticas.  

Aquesta resolució serà comunicada al Departament d’Ensenyament juntament amb l’Informe d’ 

AQU i es publicarà al BOE, tal com preveu l’apartat 5 de l’article 13 que inclou el Reial decret 

21/2015, modificació del Reial decret 1614/2009. I l’inscriurà en el Registro Central de Títols. 

El Departament d’Ensenyament comunicarà al centre la resolució del MECD i li trametrà l’informe 

de l’agència avaluadora i del Consejo Superior de Enseñanzas Artísticas abans de la seva 

autorització.  

El Departament d’Ensenyament podrà recórrer contra la resolució d’homologació davant el 

Ministeri d’Educació.  

 

http://www.aqu.cat/doc/doc_35450717_1.pdf
http://www.aqu.cat/doc/doc_35450717_1.pdf
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El Departament d’Ensenyament autoritzarà la implantació del títol al Centre sol·licitant. 

Publicació dels resultats  

AQU Catalunya publicarà tots els informes finals d’avaluació dels ensenyaments artístics 

superiors al web de l’Agència, www.aqu.cat, un cop el Departament d’Ensenyament li comuniqui 

el resultat del procés d’autorització en el cas dels títols superiors o finalitzi el procés 

d’homologació per part del MECD, en el cas dels màsters.   

Metavaluació del procediment 

Anualment, AQU Catalunya i el Departament d’Ensenyament podran establir mesures per a la 

millora d’aquest procediment. 

 

 

http://www.aqu.cat/
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