
DISPOSICIONS

DEPARTAMENT D'ECONOMIA I CONEIXEMENT

RESOLUCIÓ ECO/1902/2014, de 31 de juliol, per la qual s'obre el procediment per a la presentació de
sol·licituds per a la renovació de l'acreditació de les titulacions universitàries oficials de grau, màster
universitari i doctorat de les universitats del sistema universitari de Catalunya.

La Llei 1/2003, de 19 de febrer, d’universitats de Catalunya, atribueix al departament competent en matèria
d’universitats la implantació i la supressió en universitats públiques i el reconeixement en universitats privades,
d’ensenyaments conduents a l’obtenció de títols universitaris de caràcter oficial.

L’ordenació de la implantació dels ensenyaments universitaris oficials fou regulada, amb caràcter bàsic, pel
Reial decret 1393/2007, de 29 d’octubre, i pel Reial decret 99/2011, de 28 de gener, en relació amb els
ensenyaments de doctorat. L’article 27 bis del Reial decret 1393/2007, preveu el procediment per a la
renovació de l’acreditació del títols universitaris oficials i estableix que la universitat efectuarà la corresponent
sol·licitud, per a la renovació de l’acreditació, d’acord amb el procediment i els terminis que estableixin les
comunitats autònomes.

Atès que la Llei 1/2003, de 19 de febrer, d’universitats de Catalunya, en el seu article 140.2, atribueix a
l’Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya, l’avaluació dels ensenyaments conduents a
l’obtenció de títols oficials i propis, que imparteixen les universitats i els centres docents d’ensenyament
superior i, també, l’acreditació dels ensenyaments, en el marc de l’espai europeu de la qualitat.

De conformitat amb les competències que m’atorga l’article 68 del Decret 38/2014, de 25 de març,

Resolc:

Article 1

S’obre el procediment per a la renovació de les acreditacions de les titulacions universitàries oficials de grau,
màster universitari i doctorat, corresponents als ensenyaments que imparteixen les universitats del Sistema
Universitari de Catalunya.

Article 2

La sol·licitud de renovació de l’acreditació de cadascuna de les titulacions universitàries oficials, degudament
subscrita pel rector o la rectora, o per l’òrgan que tingui l’exercici de la competència de la universitat, que
imparteix l’ensenyament, i complimentada de conformitat amb el model normalitzat, s’adreçarà a la Direcció
General d’Universitats, a través de l’Extranet de les Administracions Catalanes (www.eacat.cat).

Article 3

Des de la Direcció General d’Universitats es donarà trasllat de les sol·licituds de renovació de l’acreditació a la
Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya (AQU), als efectes que procedeixi a la tramitació
de l’expedient, de conformitat amb el procediment previst a l’article 27 bis del Real decret 1393/2007, de 29
d’octubre.

Article 4

El termini per a la renovació de l’acreditació resta obert durant tot l’any. Les universitats hauran de presentar
la sol·licitud per iniciar el procediment, amb una antelació mínima de sis mesos, abans de la data màxima per
a la renovació de l’acreditació.
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Disposició final

Aquesta Resolució entrarà en vigor l’endemà de la seva publicació al Diari Oficial de la Generalitat de
Catalunya.

Barcelona, 31 de juliol de 2014

Lluís Jofre i Roca

Director general d’Universitats

(14.219.018)
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