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Disposicions

DEPARTAMENT
D’INNOVACIÓ,
UNIVERSITATS I EMPRESA

AGÈNCIA PER A LA QUALITAT DEL SISTEMA
UNIVERSITARI DE CATALUNYA

RESOLUCIÓ
IUE/1007/2009, de 6 d’abril, per la qual s’obre la segona convocatòria de certii-
cació de l’adaptació de les titulacions de les universitats del sistema universitari 
de Catalunya a l’Espai Europeu d’Ensenyament Superior.

Atès que en data 2 d’abril de 2009 la Comissió especíica per a l’avaluació de 
les titulacions i programes de la Comissió d’Avaluació de la Qualitat de l’Agència 
per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya va acordar obrir la segona 
convocatòria de certiicació i aprovar el procediment de certiicació de l’adaptació 
de les titulacions de les universitats del sistema universitari de Catalunya a l’Espai 
Europeu d’Ensenyament Superior,

RESOLC:

Que es publiqui íntegrament al DOGC l’Acord número 5, de 2 d’abril de 2009, 
de la Comissió especíica per a l’avaluació de títols i programes de la Comissió 
d’Avaluació de la Qualitat de l’Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari 
de Catalunya, pel qual s’obre la segona convocatòria de certiicació i s’aprova el 
procediment de certiicació de l’adaptació de les titulacions de les universitats del 
sistema universitari de Catalunya a l’Espai Europeu d’Ensenyament Superior.

Barcelona, 6 d’abril de 2009

JOAQUIM PRATS CUEVAS

President

ACORD
número 5, de 2 d’abril de 2009, de la Comissió especíica per a l’avaluació de les 
titulacions i programes de la Comissió d’Avaluació de la Qualitat de l’Agència 
per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya, pel qual s’obre la segona 
convocatòria de certiicació i s’aprova el procediment de certiicació de l’adaptació 
de les titulacions de les universitats del sistema universitari de Catalunya a l’Espai 
Europeu d’Ensenyament Superior.

Un dels grans reptes del sistema universitari de Catalunya és la integració de 
les universitats a l’Espai Europeu d’Ensenyament Superior, els objectius del qual 
són:

1. L’establiment de criteris i mecanismes per facilitar l’adopció d’un sistema 
comparable de titulacions universitàries que possibiliti tant la mobilitat acadèmica 
com la dels graduats en la seva vida professional i, consegüentment, la promoció 
de la cohesió europea, mitjançant el reforçament dels valors socials i democràtics 
de la nostra cultura.

2. L’augment de la qualitat de la formació superior europea, la qual cosa ha de 
permetre, no només millorar el manteniment i la transmissió dels coneixements, sinó 
també aconseguir una transició més fàcil al mercat laboral dels nous titulats i, alhora, 
fer les universitats europees més atractives i competitives internacionalment.

La gran majoria de països i universitats europeus han iniciat la reforma dels 
sistemes d’educació superior per adaptar-los als requeriments que estableix la 
Declaració de Bolonya i declaracions complementàries. En aquest context, cal 
indicar que la Llei 1/2003, de 19 de febrer, d’universitats de Catalunya disposa que 
el departament competent en matèria d’universitats i les universitats han d’impul-
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sar les adaptacions curriculars necessàries per a la implantació, a Catalunya, de 
titulacions estructurades en el marc europeu d’educació superior.

Els convenis signats el 14 de maig de 2004 entre el Departament d’Universitats, 
Recerca i Societat de la Informació, l’Agència per a la Qualitat del Sistema Univer-
sitari de Catalunya (AQU Catalunya) i les universitats catalanes per a desenvolupar, 
a partir del curs acadèmic 2004-2005, un Pla pilot de titulacions adaptades al futur 
Espai Europeu d’Educació Superior, responen a aquesta nova realitat. Així mateix, 
el dia 11 de maig de 2005 les mateixes institucions van signar nous convenis per a 
la incorporació al Pla pilot de noves titulacions, a partir del curs 2005-2006.

En el període comprés entre els anys 2004 a 2007 AQU Catalunya ha efectuat 
una avaluació prèvia de les propostes d’adaptació, així com una avaluació anual 
del seguiment de la implantació d’aquestes propostes.

D’acord amb el que es preveu en els convenis que regeixen el Pla pilot d’adapta-
ció de les titulacions a l’Espai Europeu d’Ensenyament Superior, AQU Catalunya 
va aprovar, l’any 2007, el procediment per a la seva certiicació. En la primera 
convocatòria, les universitats participants en el Pla pilot varen iniciar el procés de 
certiicació de les titulacions que havien inalitzat aquesta adaptació.

Un cop resolta la primera convocatòria, l’any 2009 s’obre la segona a la qual s’hi 
podran presentar les titulacions que hagin implantat el procés d’adaptació de la 
titulació a l’Espai Europeu d’Ensenyament Superior.

Aquest procés de certiicació respon també a les necessitats següents:
1. Garantir la qualitat de les propostes de títols propis tenint en compte que s’han 

formulat adequadament i segons les recomanacions d’AQU Catalunya (incloses en 
el conveni del Pla pilot).

2. Permetre la incorporació al títol propi rebut pels estudiants d’una marca de 
qualitat vinculada a la correcta adaptació dels ensenyaments a l’Espai Europeu.

3. Reforçar la posició d’aquests ensenyaments en el marc de la universitat i de 
l’oferta acadèmica en general.

L’article 140.1 de la Llei 1/2003, de 19 de febrer, d’universitats de Catalunya, 
disposa que AQU Catalunya té com a objectiu l’avaluació, l’acreditació i la cer-
tiicació de la qualitat en l’àmbit de les universitats i dels centres d’ensenyament 
superior de Catalunya.

D’altra banda, l’article 144.1 de la Llei 1/2003, de 19 de febrer, d’universitats 
de Catalunya, estableix que correspon a la Comissió d’Avaluació de la Qualitat 
de l’Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya l’esmentada 
certiicació.

La Comissió d’Avaluació de la Qualitat desenvolupa la seva activitat mitjançant 
les comissions especíiques que tenen atribuïdes funcions d’avaluació, certiicació 
i acreditació. D’acord amb l’article 148.1 de la Llei 1/2003, de 19 de febrer, d’uni-
versitats de Catalunya, les comissions avaluadores de l’Agència per a la Qualitat 
del Sistema Universitari de Catalunya actuen amb independència. En concret, el 
procediment de certiicació de l’adaptació de les titulacions de les universitats del 
sistema universitari de Catalunya a l’Espai Europeu d’Ensenyament Superior cor-
respon a la Comissió especíica per a l’avaluació de les titulacions i programes.

És per això que la Comissió especíica per a l’avaluació de les titulacions i pro-
grames acorda:

—1 Obrir la segona convocatòria de certiicació i aprovar el procediment de 
certiicació de l’adaptació de les titulacions de les universitats del sistema univer-
sitari de Catalunya a l’Espai Europeu d’Ensenyament Superior, que consta annex 
a aquest Acord.
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—2 El president de l’Agència per la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya 
ha de donar publicitat del present Acord al DOGC, i n’ha de garantir la difusió 
com a mínim en català, castellà i anglès mitjançant la seva publicació en el web de 
l’Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya.

ANNEX

Segona convocatòria de certiicació i procediment de certiicació de l’adaptació 
de les titulacions de les universitats del sistema universitari de Catalunya a l’Espai 
Europeu d’Ensenyament Superior

—1 Objecte
L’objecte d’aquest Acord és obrir la segona convocatòria de certiicació i aprovar 

el procediment de certiicació de l’adaptació de les titulacions de les universitats del 
sistema universitari de Catalunya a l’Espai Europeu d’Ensenyament Superior.

—2 Sol·licituds i requisits de participació
2.1 El rector o rectora de la universitat podrà sol·licitar a AQU Catalunya la 

certiicació de l’adaptació de les titulacions a l’Espai Europeu d’Ensenyament 
Superior. Aquesta sol·licitud s’adreçarà al president de la Comissió d’Avaluació de 
la Qualitat d’AQU Catalunya.

2.2 Els impresos de sol·licitud es poden obtenir al web de l’Agència per a la 
Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya (http://www.aqucatalunya.cat) i a 
la seu d’AQU Catalunya (Via Laietana, 28, 5a planta, 08003 Barcelona).

—3 Documentació
3.1 A la sol·licitud cal adjuntar la següent documentació demostrativa de la 

correcta adaptació de les titulacions a l’Espai Europeu d’Ensenyament Superior:
a) Informació pública de l’ensenyament (darrer curs):
Guia de l’estudiant matriculat.
Informació pública destinada a potencials estudiants.
Informe d’evidències que demostrin l’accessibilitat i disponibilitat per part dels 

estudiants de la informació pública esmentada.
b) Orientacions complementàries.
c) Sistema d’indicadors associats al període d’adaptació de la prova pilot.
d) Descripció de les estratègies d’adaptació i innovació que la Universitat hagi 

posat en funcionament durant la implantació de la prova. (Document únic per 
universitat)

3.2 L’Agència podrà demanar que s’esmenin o completin la sol·licitud i/o do-
cumentació quan no s’hagi presentat o sigui incompleta, en el termini de 10 dies 
des de la seva notiicació. Cas que passat aquest termini no s’aporti la informació 
i/o documentació sol·licitada es podrà entendre que la Universitat desisteix de la 
seva sol·licitud.

—4 Presentació de la sol·licitud i documentació
El termini per a la presentació de les sol·licituds per a la certiicació de l’adaptació 

de les titulacions a l’Espai Europeu d’Ensenyament Superior s’obre el dia 18 de maig 
de 2009 i inalitza el dia 19 de juny de 2009, ambdós inclosos.

—5 Instruccions i criteris per a la certiicació de l’adaptació de les titulacions 
a l’Espai Europeu d’Ensenyament Superior

5.1 Instruccions.
Per a la certiicació de l’adaptació de les titulacions a l’Espai Europeu d’Ense-

nyament Superior caldrà que la documentació esmentada en el punt 3.1 segueixi les 
instruccions aprovades per la Comissió especíica per a l’avaluació de les titulacions i 
programes relatives al sistema de garantia extern de la qualitat dels títols participants 
en el Pla pilot d’adaptació a l’Espai Europeu d’Ensenyament Superior, i publicades 
a la pàgina web d’AQU Catalunya (http://www.aqucatalunya.cat).
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5.2 Criteris.
a) Haver lliurat anualment els informes de seguiment a AQU Catalunya d’acord 

amb les característiques establertes per la Comissió especíica per a l’avaluació de 
les titulacions i programes, en el supòsit de les titulacions incloses en el marc de les 
proves pilot d’adaptació a l’Espai Europeu d’Ensenyament Superior.

b) Haver implantat completament el procés d’adaptació de la titulació a l’Espai 
Europeu d’Ensenyament Superior.

c) Guia de l’ensenyament i/o altra documentació de caràcter públic que demostri 
que els estudiants han pogut tenir coneixement que aquest ensenyament s’ha adaptat 
a l’Espai Europeu d’Ensenyament Superior.

d) Disposar d’un sistema d’indicadors de qualitat d’acord amb les instruccions 
a què fa esment l’apartat precedent.

e) Valoració de les estratègies d’adaptació i innovació a l’Espai Europeu d’En-
senyament Superior a nivell d’universitat.

—6 Termini per a la certiicació
La certiicació de l’adaptació de les titulacions a l’Espai Europeu d’Ensenyament 

Superior o la seva denegació es notiicarà al rector o rectora de la universitat en el 
termini màxim de 6 mesos a comptar de la presentació de la sol·licitud amb tota la 
documentació preceptiva.

—7 Òrgan competent per emetre la certiicació
L’òrgan competent per a acordar o denegar la certiicació de l’adaptació de les 

titulacions a l’Espai Europeu d’Ensenyament Superior és la Comissió especíica per 
a l’avaluació de les titulacions i programes de la Comissió d’Avaluació de la Qualitat 
de l’Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya.

L’Acord de la comissió, que no exhaureix la via administrativa, pot ser objecte 
de recurs d’alçada davant la Comissió Permanent de l’Agència per a la Qualitat del 
Sistema Universitari de Catalunya. La resolució que resolgui el recurs d’alçada 
exhaureix la via administrativa.

—8 Vigència de les certiicacions
La certiicació emesa per la Comissió especíica per a l’avaluació de les titulacions 

i programes té una vigència de 6 anys. Un cop superat aquest termini, el mecanis-
me de garantia de la qualitat aplicable haurà de ser el de l’avaluació/certiicació o 
acreditació de la qualitat de l’ensenyament aplicable en aquell moment.

—9 Notiicació
9.1 El president de la Comissió especíica per a l’avaluació de les titulacions i 

programes notiicarà la certiicació de l’adaptació de les titulacions a l’Espai Europeu 
d’Ensenyament Superior o la seva denegació al rector o rectora de la universitat a 
través de qualsevol mitjà legal que permeti tenir constància de la seva recepció.

9.2 La notiicació es podrà practicar utilitzant mitjans telemàtics d’acord amb el 
que estableix l’article 59.3 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic 
de les administracions públiques i del procediment administratiu comú, sempre 
que els interessats hagin assenyalat aquest mitjà com a preferent o hagin consentit 
expressament la seva utilització.

—10 Publicitat de les certiicacions
AQU Catalunya publicarà a la seva pàgina web els resultats del procés de certii-

cació de l’adaptació de les titulacions a l’Espai Europeu d’Ensenyament Superior.

(09.092.147)
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