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Conveni de col·laboració entre l’Administració de la Generalitat de Catalunya, 
mitjançant el Departament d’Educació, i l’Agència per a la Qualitat del Sistema 
Universitari de Catalunya per al desenvolupament de les activitats de verificació, 
modificació, seguiment i acreditació dels plans d’estudis dels ensenyaments 
artístics superiors i per l’assessorament en l’assegurament de la qualitat d’aquests 
ensenyaments. 
 
 
Barcelona,  
 
D’una part, la senyora Núria Cuenca i León, secretària general d’Educació del 
Departament d’Educació, nomenada pel Decret 16/2018, de 2 de juny (DOGC núm. 7634 
de 4 de juny de 2018) i actuant en l’exercici de les facultats delegades per la Resolució 
ENS/1839/2011, de 20 de juliol, de delegació de competències de la persona titular del 
Departament d’Ensenyament (DOGC núm. 5930, de 28 de juliol). 
 
i de l’altra, el senyor Josep Joan Moreso Mateos, president de l'Agència per a la Qualitat 
del Sistema Universitari de Catalunya (en endavant AQU Catalunya), amb NIF 
Q0801199A, nomenat per l’Acord GOV/87/2013, de 18 de juny, (DOGC núm. 6404, de 26 
de juny de 2013), que actua en l’exercici de les funcions que té atribuïdes a l’article 7 del 
Decret 93/2003, d'1 d’abril, pel qual s’aproven els Estatuts de l’AQU Catalunya. 
 
 
EXPOSEN 
 
 

1. La Llei 12/2009, del 10 de juliol, d’educació (LEC), regula en els articles 65 al 67 els 
ensenyaments artístics, els quals tenen per finalitat facilitar una formació artística de 
qualitat i garantir la formació dels professionals corresponents. Així mateix, el Títol XI en 
regula l’avaluació del sistema educatiu. 

 
La Llei orgànica 2/2006, de 3 de maig, d’educació (LOE), regula en els articles 54 al 58 
els ensenyaments artístics superiors: 
 

 L’article 54.3 de la LOE, modificat per la Llei orgànica 8/2013, de 9 de desembre, per 
a la millora de la qualitat educativa (LOMCE), estableix que els alumnes que hagin 
acabat els estudis superiors de música o de dansa obtenen el títol superior de 
música o dansa en l’especialitat de què es tracti, que és equivalent al títol universitari 
de grau. 

 

 L’article 55.3 de la LOE, modificat per la LOMCE, disposa que els qui hagin superat 
els ensenyaments d’art dramàtic obtenen el títol superior d’art dramàtic, que és 
equivalent al títol universitari de grau. 

 

 L’article 56.2 de la LOE, modificat per la LOMCE, estableix que els alumnes que 
superin els ensenyaments de conservació i restauració de béns culturals obtenen el 
títol superior de conservació i restauració de béns culturals, que és equivalent al títol 
universitari de grau.  

 

 L’article 57.4 de la LOE, modificat per la LOMCE, estableix que els estudis superiors 
de disseny condueixen al títol superior de disseny, en l’especialitat que correspongui, 
que és equivalent al títol universitari de grau. 
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2. Els ensenyaments artístics superiors formen part de l’Espai Europeu d’Educació 
Superior, fet que comporta un canvi en l’estructura dels ensenyaments però també en la 
seva metodologia, atès que centra el seu objectiu en el procés d’aprenentatge de cada 
alumne, que adquireix competències en un context que s’estén al llarg de la vida. Per 
assolir aquest objectiu, s’incorporen nous elements als plans d’estudis, com l’autonomia 
en el disseny dels plans d’estudis, combinat amb un sistema de garantia de qualitat de 
l’ensenyament. 

 
3. L’article 65.8 de la Llei d’educació estableix que l’Administració educativa exerceix les 

funcions específicament relacionades amb els ensenyaments artístics superiors. 
 

4. El Reial decret 1614/2009, de 26 d’octubre, pel qual s’estableix l’ordenació dels 
ensenyaments artístics superiors regulats per la Llei orgànica 2/2006, de 3 de maig, 
d’educació, preveu, en els articles 13 i 17, la intervenció dels corresponents òrgans 
d’avaluació. 

 
El Decret 85/2014, de 10 de juny, dels ensenyaments artístics superiors, té per objecte 
establir la regulació dels ensenyaments artístics superiors a Catalunya. Aquests 
ensenyaments formen part de l’educació superior i s’articulen en ensenyaments que 
condueixen al títol superior, i en ensenyaments de postgrau. Aquest decret preveu la 
intervenció de l’òrgan responsable de l’avaluació pel que fa a l’aprovació dels plans 
d’estudi (articles 14 i 24), la renovació de l’acreditació del títol de màster (article 20) i 
l’avaluació dels ensenyaments artístics superiors (capítol VI).  
 

5. D’acord amb la Llei 93/2003, d’1 d’abril, pel qual s’aproven els Estatuts de l'Agència per 
a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya, l’AQU Catalunya és una entitat de 
dret públic de la Generalitat de Catalunya que ajusta la seva activitat al dret privat. 

 
6. L’AQU Catalunya és el principal instrument per a la promoció i l'avaluació de la qualitat 

al sistema universitari català. L’article 2 de la llei 15/2015, del 21 de juliol de l’Agència 
per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya, estableix que l’AQU Catalunya té 
la finalitat de promoure i garantir la qualitat de l’educació superior, d’acord amb 
estàndards acadèmics i socials internacionals i europeus de qualitat i de conformitat 
amb la normativa vigent, i proporcionar als agents de l’educació superior criteris i 
referents per a assolir els màxims estàndards de qualitat en el compliment de llurs 
funcions, tot atenent l’interès que la societat té per una educació superior de qualitat.. 

 
7. D’acord amb l’article 3.c de la llei esmentada, té la funció d’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. 
 

 
8. L’AQU Catalunya col·labora amb el Departament d’Educació en l’àmbit de 

l’assegurament de la qualitat dels ensenyaments artístics superiors, ja siguin els 
ensenyaments artístics de títol superior de l’especialitat corresponent o els màsters en 
ensenyaments artístics. 
 
El 19 de juny de 2012 es va signar el Conveni de col·laboració entre l’Administració de 
la Generalitat de Catalunya, mitjançant el Departament d’Ensenyament, i l’AQU 
Catalunya per a la verificació, el seguiment, la modificació i l'acreditació dels 
ensenyaments artístics superiors. 
 
El 21 de gener de 2014 es va signar el Conveni de col·laboració entre l’Administració 
de la Generalitat de Catalunya, mitjançant el Departament d’Ensenyament, i l’Agència 
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per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya per a l’assessorament i 
l’avaluació del disseny dels Sistemes de garantia interna de la qualitat dels 
ensenyaments artístics superiors (Programa AUDIT-EAS). 
 
Així mateix, AQU Catalunya ha adaptat les guies d’avaluació a les especificitats dels 
ensenyaments artístics superiors com la Guia per a l'elaboració i la verificació de les 
propostes de titulacions universitàries de grau i màster, la Guia per al seguiment dels 
títols d'ensenyaments artístics superiors i la Guia d'avaluació del disseny del sistema 
de garantia interna de la qualitat dels ensenyaments artístics superiors, així com els 
respectius models de memòries i informes per a aquests títols. 
 

9. El 30 de setembre de 2015 es va signar el Conveni de col·laboració entre 
l’Administració de la Generalitat de Catalunya, mitjançant el Departament 
d’Ensenyament, i l’Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya per 
al desenvolupament de les activitats de verificació, modificació, seguiment i acreditació 
dels plans d’estudis dels ensenyaments artístics superiors i per l’assessorament en 
l’assegurament de la qualitat d’aquests ensenyaments. La vigència d’aquest conveni 
va finalitzar el 31 d’agost de 2019, d’acord amb el previst a la clàusula cinquena de 
l’Addenda segona al conveni, signada el 3 d’octubre de 2017. 
 

10. D’acord amb l’article 108.3 de la Llei 26/2010, de 3 d’agost, de règim jurídic i de 
procediment de les administracions públiques de Catalunya, aquestes, en l’àmbit de 
les competències respectives i per a la consecució de finalitats d’interès comú, poden 
subscriure convenis i protocols amb altres administracions públiques i amb els seus 
organismes i entitats públiques dependents. 

 
Per tot això, el Departament d’Educació, i AQU Catalunya volen continuar col·laborant i 
decideixen signar un conveni amb el contingut i en els termes i condicions que consten en 
les següents 
 
 
CLÀUSULES 
 
 
Primera - Objecte 
 
1. L’objecte d’aquest conveni és establir els termes de la col·laboració entre el 
Departament d’Educació i l’AQU Catalunya en relació amb els processos de verificació, 
modificació, seguiment i acreditació dels plans d’estudis dels ensenyaments artístics 
superiors, d’acord amb el que disposi la normativa aplicable a cada tipus de titulació 
esmentada a l’article 4 del Decret 85/2014, de 10 de juny. 
 
2. Per a la realització de les actuacions esmentades en el primer punt d’aquesta clàusula 
s’han adaptat i es mantindran actualitzades les Guies per a la verificació, modificació, 
seguiment i acreditació dels ensenyaments artístics superiors. 
 
3. També és objecte d’aquest conveni l’establiment de les condicions d’assessorament i 
avaluació del seguiment i la certificació, si escau, dels Sistemes de garantia interna de la 
qualitat dels ensenyaments artístics superiors, realitzats a través del Programa AUDIT-
EAS. 
 
4. Així mateix, i en relació amb l’assegurament de la qualitat de l’educació superior, l’AQU 
Catalunya oferirà diverses activitats que contribueixin a la millora dels ensenyaments 
artístics superiors. 
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Segona - Procediment de verificació, modificació, seguiment i acreditació dels 
ensenyaments artístics superiors 
 
1. En el procediment de verificació, modificació, seguiment i acreditació dels 
ensenyaments artístics superiors es distingeixen els dos models d’avaluació següents: 
 
a) Per a les propostes d’ensenyaments conduents a títol superior, les parts signants del 
conveni acorden l’aplicació del “Marc per a la verificació, el seguiment, la modificació i 
l'acreditació dels títols oficials”, establert per AQU Catalunya, amb les especificitats 
previstes al Capítol II (Ensenyaments artístics oficials conduents a títol superior) del 
Decret 85/2014, de 10 de juny. 
 
b) Per a les propostes d’ensenyaments artístics oficials de màster, s’aplicarà el que 
estableix el Capítol III (Ensenyaments artístics oficials de màster) del Decret 85/2014, de 
10 de juny, i l’article 13 i següents del Reial decret 1614/2009, de 26 d’octubre. En aquest 
cas, les parts acorden també l’aplicació del Marc per a la verificació, el seguiment, la 
modificació i l'acreditació dels títols oficials establert per AQU Catalunya. 
 
2. En l’exercici de les funcions relatives a la qualitat, avaluació i supervisió dels 
ensenyaments artístics superiors esmentats en el punt primer d’aquesta clàusula, i 
regulades en el Capítol VI del Decret 85/2014, de 10 de juny, hi ha d’haver una 
coordinació estreta entre els òrgans competents de les parts signatàries del conveni. 
Aquesta coordinació es concreta en la realització de reunions periòdiques amb els 
responsables que designin les parts, la concreció de plans de millora, l’impuls de bones 
pràctiques que s’hagin identificat en els processos d’avaluació i seguiment i accions 
formatives i de sensibilització de tots els agents i institucions implicades en la impartició, 
control i avaluació dels ensenyaments artístics superiors. 
 
Tercera - Compromisos del Departament d’Educació 
 
a) El Departament d’Educació, mitjançant la Direcció General de Formació Professional 
Inicial i Ensenyaments de Règim Especial, seguirà el procediment previst en el Marc per 
a la verificació, el seguiment, la modificació i l'acreditació dels títols oficials establert per 
AQU Catalunya, amb les especificitats establertes en el Decret 85/2014, de 10 de juny, 
pel que fa a la presentació de les propostes d’ensenyaments artístics superiors d’acord 
amb els models establerts en el Marc, així com també facilitarà la interlocució amb els 
centres d’ensenyament superior que hagin presentat les propostes esmentades per tal de 
realitzar els aclariments que es considerin convenients. 
 
b) El Consell Superior d’Avaluació del Sistema Educatiu col·laborarà en aquest procés 
aportant els seus coneixements i experiència en matèria d’avaluació del sistema educatiu. 
També nomenarà un membre observador que participarà en l’aplicació del Marc per a la 
verificació, el seguiment, la modificació i l'acreditació dels ensenyaments artístics 
superiors. 
 
c) La Inspecció d’Educació participarà en l’aplicació del Marc per a la verificació, el 
seguiment, la modificació i l'acreditació dels títols oficials pel que fa a les actuacions 
relatives al seguiment d’aquests ensenyaments. 
 
 
Quarta - Compromisos de l’AQU Catalunya 
 
a) L’AQU Catalunya, mitjançant la Comissió corresponent, aplicarà el procediment 
d’avaluació establert en el Marc per a la verificació, el seguiment, la modificació i 
l'acreditació dels títols oficials, amb les especificitats establertes en el Decret 85/2014, de 
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10 de juny. En concret, la Comissió avaluadora que desenvoluparà les funcions 
establertes a la clàusula primera d’aquest conveni serà la Comissió específica d’Arts i 
Humanitats de la Comissió d’Avaluació de la Qualitat (o la Comissió de l’Agència que 
tingui assignades les funcions d’avaluació en altres processos d’avaluació, certificació i 
acreditació). Si escau, incorporarà en el procés d’avaluació experts dels àmbits dels 
ensenyaments artístics superiors que s’avaluen. L’AQU Catalunya també realitzarà 
tasques d’assessorament i acompanyament als òrgans del Departament d’Educació. 
 
b) Pel que fa a la col·laboració en qüestions d’assegurament de la qualitat d’educació 
superior, l’AQU Catalunya impulsarà l’organització de jornades de sensibilització en 
matèria d’assegurament de la qualitat de l’educació superior, activitats de formació, 
intercanvi d’experiències, així com qualsevol altra activitat similar a les anteriors dirigida a 
l’assegurament de la qualitat de l’educació superior. 
 
Cinquena - Finançament i justificació 
 
Per a l’any 2019, el Departament d’Educació aportarà a l’AQU Catalunya la quantitat de 
43.000,00 euros (exempts d’IVA) a càrrec de la partida D/226003700/4240/0042 
FPROGEN del pressupost de la Generalitat de Catalunya vigent per a l’any 2019 per tal 
de col·laborar en les actuacions descrites a la clàusula primera. L’import de cada actuació 
prevista es concreta a l’annex d’aquest conveni. 
 
El pagament de la quantitat esmentada es farà contra factura presentada per AQU 
Catalunya abans de l’10 de desembre de 2019 i que serà conformada per l’òrgan 
competent del Departament d’Educació. 
 
Sisena - Comissió de seguiment 
 
Per al seguiment i control de les actuacions previstes en aquest conveni es constituirà 
una Comissió de seguiment, formada per un membre nomenat per cadascuna de les 
parts signants. 
 
Les funcions d’aquesta comissió seran, entre d’altres, el control i seguiment de les 
actuacions de col·laboració establertes en aquest conveni, així com el seguiment del 
finançament. Així mateix aquesta comissió coneixerà dels possibles casos d’incompliment 
de les obligacions i compromisos assumits per cadascuna de les parts i establirà les 
conseqüències aplicables en cas d’incompliment. 
 
La Comissió de seguiment realitzarà la supervisió i seguiment dels costos de la 
col·laboració esmentada. 
 
Setena - Vigència 
 
Aquest conveni serà vigent des de l’endemà de la seva signatura i fins el 31 d’agost de 
2023. A partir de l’any 2020 es podrà formalitzar una addenda anual en la qual es 
concretaran les actuacions a desenvolupar i l’aportació econòmica del Departament 
d’Educació, si s’escau.  
 
Vuitena - Publicitat dels informes d’avaluació 
 
Els informes d’avaluació del desenvolupament del Decret 85/2014, de 10 de juny, i altres 
activitat d’avaluació, certificació i acreditació seran publicats al web d’AQU Catalunya.  
 
Novena - Causes de resolució 
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Són causes de resolució del conveni les previstes a l’article 51 de la llei 40/2015, d’1 
d’octubre, de règim jurídic del sector públic. 
També es pot resoldre per denúncia d’una de les parts, feta amb un mínim de dos mesos 
d’antelació. 
 
 
Desena - Resolució de conflictes 
 
En relació a les qüestions litigioses sorgides sobre la interpretació, la modificació, la 
resolució, els efectes i els possibles problemes d’incompliment d’aquest conveni, que no 
puguin ser resoltes de mutu acord entre les parts en el si de la Comissió que es crea a la 
clàusula sisena, seran resoltes per la jurisdicció contenciosa administrativa. 
  
 I en prova de conformitat, les parts signen aquest conveni. 
  
 
La secretària general del 
Departament d’Educació 
 

 El president de l’Agència per  
a la Qualitat del Sistema 
Universitari de Catalunya 
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Annex  
 
 

Activitat 
 

Nota Cost (€) 

Verificació, Modificació, 
Seguiment, Acreditació 
dels plans d’estudis dels 
d’ensenyaments artístics 
 

 
Cost de les avaluacions dels plans d’estudis.  
 
S’inclouen totes les sessions de formació, 
assessorament i jornades necessàries. 

 
 
 

27.250,00 
 
 
 

Jornades  
 

Assessorament 

Enquesta d’inserció 
laboral 

Cost indirecte 

450 hores del personal AQU. Inclou l’adaptació i 
realització de Guies i Metodologies adaptades 
als Ensenyaments Artístics Superiors. 
Cost: 450 hores X 35 €/hora= 15.750 

15.750,00 

 
Cost total de les activitats 

43.000,00 

Inclou tots els centres de titularitat  pública i de titularitat privada que imparteixen 
ensenyaments artístics superiors a Catalunya 
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