
Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya      Núm. 4506 – 9.11.2005 36113

DEPARTAMENT
D’UNIVERSITATS,
RECERCA I SOCIETAT
DE LA INFORMACIÓ

AGÈNCIA PER A LA QUALITAT
DEL SISTEMA UNIVERSITARI
DE CATALUNYA

RESOLUCIÓ
UNI/3130/2005, de 28 d’octubre, per la qual es
dóna publicitat a l’Acord relatiu al procediment
per a l’emissió de les certificacions o avaluacions
de l’Agència per a la Qualitat del Sistema Uni-
versitari de Catalunya relatives a l’activitat do-
cent del personal docent i investigador, funcio-
nari i contractat, de les universitats públiques de
Catalunya.

Atès que en data 27 de setembre de 2005 la
Comissió Específica 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 aprovar el procediment per a l’emissió de les
certificacions o avaluacions de l’Agència per
a la Qualitat del Sistema Universitari de Ca-
talunya relatives a l’activitat docent del perso-
nal docent i investigador, funcionari i contrac-
tat, de les universitats públiques de Catalunya,

RESOLC:

Que es publiqui íntegrament al DOGC l’A-
cord de 27 de setembre de 2005 de la Comissió
Específica per a la Valoració dels Mèrits i Ac-
tivitats Individuals de la Comissió d’Avaluació
de la Qualitat de l’Agència per a la Qualitat del
Sistema Universitari de Catalunya, pel qual
s’aprova el procediment per a l’emissió de les
certificacions o avaluacions de l’Agència per a
la Qualitat del Sistema Universitari de Cata-
lunya relatives a l’activitat docent del personal
docent i investigador, funcionari i contractat, de
les universitats públiques de Catalunya.

Barcelona, 28 d’octubre de 2005

ANTONI SERRA I RAMONEDA

President

ACORD
número 2, de 27 de setembre de 2005, de la Co-
missió Específica per a la Valoració dels Mèrits
i Activitats Individuals de la Comissió d’Avalu-
ació de la Qualitat de l’Agència per a la Quali-
tat del Sistema Universitari de Catalunya, pel qual
s’aprova el procediment per a l’emissió de les cer-
tificacions o avaluacions de l’Agència per a la
Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya
relatives a l’activitat docent del personal docent
i investigador, funcionari i contractat, de les uni-
versitats públiques de Catalunya

Atès que l’article 137 de la Llei 1/2003, de 19
de febrer, d’universitats de Catalunya, estableix
que el principal instrument per a la promoció i
l’avaluació de la qualitat és l’Agència per a la
Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya
i que l’article 138 de la Llei d’universitats de
Catalunya concreta que les seves finalitats són
l’avaluació de la qualitat, la certificació dels
processos i l’acreditació de l’aprenentatge dels
ensenyaments del sistema universitari de Cata-
lunya s’han d’orientar a llur adequació perma-
nent a les demandes socials, als requisits de qua-
litat de formació universitària i a la millora
contínua de llurs processos, en el marc de l’es-
pai europeu d’educació superior;

Atès que els articles 140 i 144 de la Llei 1/2003,
de 19 de febrer, d’universitats de Catalunya, atri-
bueixen a la Comissió d’Avaluació de la Qua-
litat funcions en l’avaluació de l’activitat docent;

Atès el Conveni signat entre el Departament
d’Universitats, Recerca i Societat de la Informa-
ció i l’Agència per a la Qualitat del Sistema
Universitari de Catalunya pel qual s’encarre-
ga l’avaluació de l’activitat docent del perso-
nal docent i investigador, funcionari i contrac-
tat, de les universitats públiques de Catalunya
a AQU Catalunya segons els procediments
anàlegs que hagi establert en l’avaluació de
l’activitat docent, d’acord amb el que es disposa
en l’article 140.2.q) de la Llei d’universitats de
Catalunya;

Atès que, tal com estableix l’article 148.1 de
la Llei 1/2003, de 19 de febrer, d’universitats de
Catalunya, les comissions avaluadores de l’A-
gència per a la Qualitat del Sistema Universitari
de Catalunya actuen amb independència, la
Comissió Específica per a la Valoració dels
Mèrits i Activitats Individuals ha aprovat el
procediment per a l’emissió de les certificaci-
ons o avaluacions de l’Agència per a la Quali-
tat del Sistema Universitari de Catalunya rela-
tives a l’activitat docent del personal docent i
investigador, funcionari i contractat, de les uni-
versitats públiques de Catalunya, d’acord la Llei
1/2003, de 19 de febrer, d’universitats de Cata-
lunya;

És per això que la Comissió Específica per a
la Valoració dels Mèrits i Activitats Individuals
acorda:

—1 Aprovar el procediment per a l’emissió de
les certificacions o avaluacions de l’Agència per
a la Qualitat del Sistema Universitari de Cata-
lunya relatives a l’activitat docent del personal
docent i investigador, funcionari i contractat, de
les universitats públiques de Catalunya.

—2 Les sol·licituds i la documentació que es
tramitin en el marc del procediment annex a
aquest Acord, en tant no sigui efectiu el proce-
diment telemàtic d’acord amb la normativa vi-
gent i en el marc del projecte Administració
Oberta de Catalunya, s’hauran de presentar
com a mínim en suport paper, sens perjudici
que es puguin avançar en suport electrònic a
certificacio.docencia@aqucatalunya.org.

—3 El president de l’Agència per a la Quali-
tat del Sistema Universitari de Catalunya ha de
donar publicitat d’aquest Acord al DOGC, i
n’ha de garantir la difusió com a mínim en ca-
talà, castellà i anglès mitjançant la publicació en
el web de l’Agència per a la Qualitat del Siste-
ma Universitat de Catalunya, en suport paper
i electrònic.

ANNEX

Procediment per a l’emissió de les certificacions
o avaluacions de l’Agència per a la Qualitat del
Sistema Universitari de Catalunya relatives a l’ac-
tivitat docent del personal docent i investigador,
funcionari i contractat, de les universitats públi-
ques de Catalunya

—1 Objecte
L’objecte d’aquest Acord és aprovar el pro-

cediment per a l’emissió de les certificacions o
avaluacions de l’Agència per a la Qualitat del

Sistema Universitari de Catalunya relatives a
l’activitat docent del personal docent i investi-
gador, funcionari i contractat, de les universitats
públiques de Catalunya.

—2 Sol·licituds
2.1 Podran sol·licitar la certificació o l’ava-

luació de l’Agència relativa a l’informe de llur
activitat docent el personal docent i investiga-
dor, funcionari i contractat, de les universitats
públiques de Catalunya que acreditin una acti-
vitat docent mínima de tres anys.

2.2 Els impresos de sol·licitud (en català,
castellà i anglès) es poden obtenir al web http:/
/www.aqucatalunya.org, a l’Agència per a la
Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya
(Via Laietana, 28, 5a planta, 08003 Barcelona)
i al Departament d’Universitats, Recerca i So-
cietat de la Informació de la Generalitat de
Catalunya (Via Laietana, 33, 6a planta, 08003
Barcelona).

2.3 A la sol·licitud que presenti la persona
interessada s’ha de fer constar, com a mínim:

a) Nom i cognom de la persona sol·licitant.
b) Adreça a efectes de notificació i, si s’es-

cau, adreça electrònica.
c) Número del document d’identitat perso-

nal (DNI o passaport).
d) Universitat a la qual pertany.
e) Documents acreditatius del compliment

dels requisits de l’apartat 2.1.
2.4 En la sol·licitud, caldrà formular-hi una

declaració responsable de la veracitat de les
dades al·legades i de tota la documentació apor-
tada per la persona sol·licitant, que s’hi ha de
detallar. Així, també s’hi ha de fer constar que
la manca de veracitat de la informació o docu-
mentació necessària per a l’emissió de la certi-
ficació corresponent comporta la seva invalidesa
a tots els efectes.

—3 Documentació
3.1 A la sol·licitud cal adjuntar l’informe o

informes favorables de l’avaluació de l’activitat
docent del sol·licitant d’acord amb el Manual
d’Avaluació Docent, emesos per la universitat,
en els quals es farà constar, com a mínim:

a) L’experiència i els mèrits docents de l’in-
teressat que hagin estat objecte d’avaluació.

b) El període de temps avaluat.
c) La referència expressa al procediment i els

criteris emprats per efectuar l’avaluació, d’acord
amb el punt 4 d’aquest Acord.

3.2 L’Agència podrà demanar que s’esme-
nin o completin la sol·licitud i/o documenta-
ció quan no s’hagi presentat o sigui incompleta,
en el termini de 10 dies des de la seva noti-
ficació. En cas que la persona interessada no
aporti la informació i/o documentació sol·-
licitada es podrà entendre que desisteix de la
seva sol·licitud.

3.3 Excepcionalment, en el supòsit que la
persona interessada no pugui aportar, per raons
justificades a criteri de la Comissió Específica
d’Avaluació dels Mèrits i Activitats Individuals,
l’informe favorable d’avaluació de la seva acti-
vitat docent, haurà d’especificar a la sol·licitud
aquesta circumstància i aportar un currículum
d’acord amb el model publicat al web de l’Agèn-
cia per a la Qualitat del Sistema Universitari de
Catalunya, als efectes de la seva avaluació per
l’Agència.

3.4 En el procediment regulat per aquest
Acord, no caldrà aportar la documentació que
ja estigui en poder de l’Agència per a la Qua-
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litat del Sistema Universitari de Catalunya, tret
que hagi estat modificada.

—4 Procediment per a la redacció de l’infor-
me d’avaluació

4.1 Les universitats que tenen certificat el
Manual d’Avaluació Docent per l’Agència per
a la Qualitat del Sistema Universitari de Cata-
lunya hauran d’avaluar l’activitat docent de la
persona sol·licitant segons el Manual certificat,
seguint el protocol publicat al web de l’Agèn-
cia per a la Qualitat del Sistema Universitari de
Catalunya.

4.2 Les universitats que no tenen certificat
el manual hauran d’emetre un informe d’ava-
luació de l’activitat docent atenent els criteris
d’avaluació establerts per aquest supòsit al punt
9 d’aquest Acord i seguint el protocol publicat
al web de l’Agència per a la Qualitat del Siste-
ma Universitari de Catalunya. Aquest informe
haurà d’estar signat pel vicerector de professorat
o, si s’escau, pel responsable acadèmic compe-
tent en matèria de professorat de la universitat.

—5 Presentació de la sol·licitud
5.1 Les sol·licituds per a la certificació de

l’informe de l’activitat docent del personal do-
cent i investigador, funcionari i contractat, de les
universitats públiques de Catalunya es poden
presentar durant tot l’any a partir de l’endemà
de la publicació d’aquest Acord al DOGC.

5.2 Les sol·licituds s’han d’adreçar al/a la
president/a de la Comissió d’Avaluació de la
Qualitat de l’Agència per a la Qualitat del Sistema
Universitari de Catalunya i s’han de presentar a
l’Agència en suport paper o telemàtic. Les sol·-
licituds telemàtiques es presentaran d’acord amb
la regulació del procediment que s’aprovi. Els in-
teressats podran sol·licitar informació a l’adreça
certificacio.docencia@aqucatalunya.org.

—6 Certificacions de l’Agència
6.1 La certificació de l’Agència valida els

informes favorables d’avaluació de l’activitat
docent aportats per les persones sol·licitants.

6.2 Les certificacions les emet el/la presi-
dent/a de la Comissió Específica d’Avaluació
dels Mèrits i Activitats Individuals de la Comis-
sió d’Avaluació de la Qualitat, d’acord amb el
que preveu l’article 14 i 17 dels Estatuts de
l’Agència per a la Qualitat del Sistema Univer-
sitari de Catalunya.

6.3 Aquestes certificacions s’emeten en
funció dels informes favorables emesos per les
universitats que tenen certificat el Manual d’A-
valuació Docent per l’Agència per a la Quali-
tat del Sistema Universitari de Catalunya, o bé
dels emesos per les universitats que atenen el
protocol i criteris establerts en el punt 9.

6.4 En els supòsits que l’Agència no pugui
validar els informes d’avaluació aportats per la
persona interessada o en el supòsit previst al
punt 3.3 d’aquest Acord, la Comissió Específica
d’Avaluació del Mèrits i Activitats Individuals
emetrà, per acord, l’informe d’avaluació corres-
ponent.

6.5 Els acords de la Comissió Específica,
que no exhaureixen la via administrativa, poden
ser objecte de recurs d’alçada davant el presi-
dent o presidenta de la Comissió d’Avaluació de
la Qualitat, en el termini d’un mes a comptar de
l’endemà de la seva notificació. La resolució que
resolgui el recurs d’alçada exhaureix la via ad-
ministrativa.

—7 Terminis i informació
7.1 La certificació o, si s’escau, l’informe

favorable d’avaluació o la denegació o emissió
d’informe desfavorable respectiva s’han de no-
tificar en el termini màxim de sis mesos a comp-
tar de la presentació de la sol·licitud, sens per-
judici que s’emetin amb la màxima celeritat
possible. Transcorregut aquest termini sense
notificació expressa s’entendrà atorgada la cer-
tificació o emès l’informe d’avaluació favorable-
ment.

7.2 Els interessats podran obtenir informa-
ció de l’estat de la seva sol·licitud a l’adreça elec-
trònica certificacio.docencia@aqucatalunya.org
o a les dependències de l’Agència per a la Qua-
litat del Sistema Universitari de Catalunya.

—8 Notificació
8.1 La notificació es produirà per qualsevol

mitjà legal que permeti tenir constància de la
seva recepció per part del sol·licitant.

8.2 La notificació es podrà practicar utilit-
zant mitjans telemàtics d’acord amb el que es-
tableix l’article 59.3 de la Llei 30/1992, de 26 de
novembre, de règim jurídic de les administra-
cions públiques i del procediment administra-
tiu comú, sempre que els interessats hagin as-
senyalat aquest mitjà com a preferent o hagin
consentit expressament la seva utilització.

—9 Criteris d’avaluació de la docència i publi-
citat

9.1 En el supòsit d’informes d’avaluació
emesos per universitats que no tinguin certifi-
cat de l’Agència un Manual d’Avaluació de la
Docència, caldrà que els interessats aportin jun-
tament amb l’informe d’avaluació positiva una
certificació emesa per l’òrgan competent de la
universitat o que faci esment dels criteris i pro-
cediments seguits en l’avaluació. L’Agència
valorarà especialment, als efectes de l’emissió
del certificat corresponent, que a l’informe s’ha-
gin tingut en consideració els criteris següents:

a) Existència d’un document que reculli les
evidències aportades pel candidat avaluat i que
inclogui una anàlisi del conjunt d’aspectes de la
seva activitat docent.

b) Tipologia de l’experiència docent, que
valori la docència universitària impartida en
primer, segon i tercer cicles, la participació en
matèries obligatòries i la diversitat de matèri-
es impartides.

c) Grau de compliment de l’encàrrec docent
i de la realització de tasques relacionades amb
la docència.

d) Qualitat de la planificació docent atenent
el disseny i adequació del pla docent així com
els recursos i material docent emprat.

e) Qualitat del desenvolupament i actuació
com a professor universitari incloent la formació
per a l’activitat docent, la participació en pro-
jectes d’innovació docent en convocatòries com-
petitives i en tasques de transició a l’espai eu-
ropeu.

f) Adequació dels resultats de l’activitat do-
cent desenvolupada.

g) Grau de satisfacció dels estudiants i gra-
duats.

h) Participació en la promoció i l’avaluació
de la qualitat docent.

i) Reconeixement extern de la qualitat do-
cent.

9.2 Als efectes del que s’estableix en aquest
punt, l’Agència considerarà com a document de
referència la Guia per al disseny i la implanta-

ció d’un model institucional d’avaluació docent
del professorat a les universitats públiques cata-
lanes, publicat a http://www.aqucatalunya.org.

—10 Protecció de les dades de caràcter personal
En relació amb les dades de caràcter perso-

nal que coneguin en l’exercici de les seves fun-
cions la Comissió d’Avaluació de la Qualitat i,
si s’escau, la Comissió Específica per a l’Avalu-
ació dels Mèrits i Activitats Individuals, vetllaran
pel ple respecte dels drets dels interessats i per
l’estricte compliment de les obligacions que
imposa la normativa vigent en matèria de pro-
tecció de dades de caràcter personal.

Les dades de caràcter personal que s’han de
facilitar per a l’emissió de les certificacions es-
mentades, així com el resultat d’aquestes, s’in-
clouran en el fitxer automatitzat de certificació
de docència. AQU Catalunya podrà cedir total-
ment o parcialment les dades dels sol·licitants
i els resultats obtinguts a les universitats públi-
ques, al Departament d’Universitats, Recerca
i Societat de la Informació i altres institucions
públiques.

La persona sol·licitant podrà exercir, respecte
de les seves dades, els drets reconeguts per la
Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de
protecció de dades de caràcter personal, i par-
ticularment, els drets d’accés, rectificació o
cancel·lació de dades i oposició, si resultés per-
tinent, així com el de revocació del consentiment
per a la cessió de les seves dades.

Els drets referits anteriorment els podrà exer-
cir la persona sol·licitant mitjançant sol·licitud
escrita i signada a AQU Catalunya.

—11 Finalitat de la certificació
La certificació o avaluació regulada en aquest

procediment permet, entre d’altres finalitats,
participar en programes de promoció del pro-
fessorat de les universitats públiques de Cata-
lunya.

—12 Publicitat
Els criteris, procediments i protocols de la

Comissió d’Avaluació de la Qualitat i de la Co-
missió Específica per a la Valoració dels Mèrits
i Activitats Individuals, als efectes de l’avaluació
de la docència universitària, seran públics i se’n
donarà publicitat al web de l’Agència per a la
Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya,
així com per altres mitjans que l’Agència acordi.
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