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Disposicions

DEPARTAMENT
D’INNOVACIÓ,
UNIVERSITATS I EMPRESA

AGÈNCIA PER A LA QUALITAT DEL SISTEMA
UNIVERSITARI DE CATALUNYA

RESOLUCIÓ
IUE/865/2009, de 23 de març, per la qual es dóna publicitat a l’acreditació dels 
manuals d’avaluació docent de les universitats públiques catalanes.

Atès que en data 4 de març de 2009 la Comissió especíica per a la valoració dels 
mèrits i activitats individuals de la Comissió d’Avaluació de la Qualitat de l’Agència 
per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya va acordar l’acreditació dels 
manuals d’avaluació docent de les universitats públiques de Catalunya que complien 
les instruccions establertes en la Resolució IUE/2436/2008, de 25 de juliol,

RESOLC:

Que es publiqui íntegrament al DOGC l’Acord número 2, de 4 de març de 2009, 
de la Comissió especíica per a la valoració dels mèrits i activitats individuals de 
la Comissió d’Avaluació de la Qualitat de l’Agència per a la Qualitat del Sistema 
Universitari de Catalunya, pel qual s’acrediten els manuals d’avaluació docent de les 
universitats públiques de Catalunya que han complert les instruccions establertes 
en la Resolució IUE/2436/2008, de 25 de juliol.

Barcelona, 23 de març de 2009

JOAQUIM PRATS CUEVAS

President

ACORD

número 2, de 4 de març de 2009, de la Comissió especíica per a la valoració dels 
mèrits i activitats individuals de la Comissió d’Avaluació de la Qualitat de l’Agèn-
cia per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya, pel qual s’acrediten 
els manuals d’avaluació docent de les universitats públiques de Catalunya que 
han complert les instruccions establertes en la Resolució IUE/2436/2008, de 25 
de juliol.

La Resolució IUE/2436/2008, de 25 de juliol, dóna publicitat a les instruccions 
per a l’acreditació dels manuals d’avaluació docent de les universitats públiques 
catalanes i estableix que l’acreditació d’aquests manuals correspon a la Comissió 
especíica per a la valoració dels mèrits i activitats individuals.

Les resolucions IUE/7/2008, de 4 de gener, i IUE/1254/2008, de 18 d’abril, donen 
publicitat a la certiicació dels manuals d’avaluació docent de les universitats públi-
ques catalanes, que contenien unes condicions que calia haver resolt abans d’iniciar 
el procés d’acreditació i unes recomanacions o propostes de millora del model.

Un cop certiicats els manuals, d’acord amb el disseny establert per l’Agència 
per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya, per a l’acreditació del 
procés d’avaluació docent s’ha seguit el procediment establert en la Resolució 
IUE/2436/2008, de 25 de juliol, que ha comportat l’elaboració, per la universitat, 
d’un informe d’autoavaluació de l’aplicació del model d’avaluació docent i dels 
seus resultats, així com la seva avaluació posterior per un comitè extern. Aquesta 
avaluació ha estat tramesa a la Comissió especíica per a la valoració dels mèrits i 
activitats individuals per tal d’analitzar si és procedent la seva acreditació.

Tal com disposa l’apartat 8 de l’Annex de la Resolució IUE/2436/2008, de 25 de 
juliol, l’acreditació dels manuals emesa per la Comissió especíica per a la valoració 
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dels mèrits i activitats individuals és vàlida ins al dia 31 de desembre de 2012. Així 
mateix, entre altres inalitats, aquest manual acreditat és l’instrument que les univer-
sitats utilitzen per a la valoració dels mèrits individuals docents del personal docent 
i investigador, funcionari i contractat, de les universitats públiques catalanes per a 
l’assignació de les retribucions addicionals, d’acord amb la normativa aplicable.

És per això que la Comissió especíica per a la valoració dels mèrits i activitats 
individuals acorda:

Acreditar el procés d’avaluació docent contingut en els manuals d’avaluació 
docent de les universitats públiques següents:

Universitat de Barcelona
Universitat Autònoma de Barcelona
Universitat Politècnica de Catalunya
Universitat Pompeu Fabra
Universitat de Girona
Universitat de Lleida
Universitat Rovira i Virgili

L’acord d’acreditació dels manuals de les universitats esmentades té efectes des 
del dia 1 de gener de 2009 i és vàlid ins al dia 31 de desembre de 2012.

Contra aquest Acord, que no exhaureix la via administrativa, es pot interposar 
recurs d’alçada davant la Comissió permanent d’AQU Catalunya en el termini d’un 
mes comptador a partir de l’endemà de la publicació d’aquest Acord al DOGC.

(09.086.189)
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