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CREACIÓ DE LA COMISSIÓ D’AVALUACIÓ INSTITUCIONAL I 
DE PROGRAMES 

 

Antecedents 

La Llei 1/2003, de 19 de febrer, d’Universitats de Catalunya (en endavant LUC), en el seu 

article 144 creava dins AQU Catalunya la Comissió d’Avaluació de la Qualitat, amb caràcter 

permanent que té com a funcions vetllar per la qualitat dels ensenyaments universitaris, de les 

institucions i dels serveis i dels sistemes institucionals d'avaluació del professorat implantats 

per les universitats que inclouen, també, determinats aspectes relacionats amb la valoració de 

mèrits docents per a la gestió del professorat. 

La composició de la Comissió d’Avaluació de la Qualitat es concreta en l’article 14 dels Estatuts 

d’AQU Catalunya (Decret, 93/2003, d’1 d’abril) i està formada per: 

a) El president o presidenta, que és nomenat pel titular del departament competent en 

matèria d’universitats entre persones de reconeguts mèrits acadèmics, escoltat el 

president o presidenta de l’Agència. 

b) Fins a sis persones de reconegut mèrit acadèmic o professional de la comunitat 

universitària de Catalunya. 

c) Fins a sis persones de reconegut mèrit acadèmic o professional de la comunitat 

universitària internacional. 

La Comissió d’Avaluació de la Qualitat pot exercir les seves funcions mitjançant les comissions 

específiques que la mateixa Comissió d’Avaluació de la Qualitat constitueixi. A aquests efectes, 

haurà de determinar-ne la composició i els requisits i el procediment de designació dels seus 

membres. 

El 2 de desembre de 2010 el Consell de Direcció d’AQU Catalunya va aprovar la 

reestructuració de la Comissió d’Avaluació de la Qualitat per exercir les funcions del Marc per a 

la verificació, el seguiment, la modificació i l’acreditació de les titulacions universitàries oficials. 

Després de la modificació aquesta Comissió quedava estructurada de la manera següent: 
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Creació de la Comissió d’Avaluació Institucional i de 
Programes 

Context 

La Llei 15/2015, de 21 de juliol, de l’Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de 

Catalunya estableix en l’article 11 que les funcions d’avaluació, acreditació i certificació es 

poden exercir per mitjà de les comissions que creï el Consell de Govern d’AQU Catalunya.  

En l’article 14 es concreta que correspon al Consell de Govern, a proposta del president d’AQU 

Catalunya, la creació, modificació i supressió de les comissions permanents d’avaluació 

acreditació i certificació, per al compliment de les funcions de l’Agència, i també de les 

comissions específiques no permanents per al desenvolupament d’encàrrecs concrets. 

A proposta del president el Consell de Govern acorda la creació de la Comissió d’Avaluació 

d’Institucions i Programes que pren com a base la Comissió d’Avaluació de la Qualitat. 
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La Comissió d’Avaluació Institucional i de Programes 

Funcions 

La Comissió d’Avaluació Institucional i de Programes té caràcter permanent i es proposa la 

seva creació per assumir les funcions següents de l’article 3 de la Llei 15/2015: 

a) L’avaluació de la docència, la recerca, la transferència de coneixement i la gestió del 

sistema universitari. 

b) L’avaluació, certificació, auditoria i acreditació de la qualitat de les universitats, de 

llurs centres de recerca i innovació i dels centres d’educació superior. 

c) L’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. 

d) El foment de l’avaluació i la comparació de criteris de qualitat, d’acord amb 

estàndards internacionals, especialment pel que fa a la docència, la recerca i la 

transferència del coneixement. 

j) L’elaboració i la comunicació d’informació sobre els dèficits de qualitat detectats en 

les universitats, llurs centres de recerca i innovació i els centres d’educació superior, 

amb l’objectiu de millorar-ne la qualitat. 

m) El foment i l’impuls de la recerca i la innovació sobre els models i els processos 

d’avaluació, certificació i acreditació de la qualitat. 

o) El foment d’avaluacions temàtiques i de processos de garantia interna de qualitat de 

les universitats i els centres d'educació superior i el desenvolupament de processos 

d’avaluació i garantia externa de la qualitat. 

Membres 

La Comissió d’Avaluació Institucional i de Programes està constituïda pels membres següents: 

a) El director de l’Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya, que 

n’ostenta la presidència. 

b) Fins a deu acadèmics de trajectòria professional reconeguda.  

c) Fins a dos professionals de reconegut prestigi amb experiència en l’àmbit de la gestió 

de la qualitat. 

d) Fins a dos estudiants que estiguin cursant un estudi universitari de grau, postgrau o 

doctorat en una universitat del sistema universitari de Catalunya. 

El president de la Comissió d’Avaluació Institucional i de Programes desenvolupa les funcions 

pròpies de la presidència d’un òrgan col·legiat, d’acord amb la normativa reguladora dels 

òrgans col·legiats aplicable a Catalunya. Ha d’informar periòdicament al Consell de Govern de 

l’Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya del desenvolupament de les 

seves activitats, així com dels acords adoptats. 
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Els membres de la Comissió d’Avaluació Institucional i de Programes són designats pel Consell 

de Govern, a proposta del president de la Comissió. 

La Comissió d’Avaluació Institucional i de Programes pot exercir les seves funcions mitjançant 

les comissions específiques que la mateixa Comissió constitueixi. El president de cadascuna 

d’aquestes comissions específiques ha d’ésser un membre de la Comissió d’Avaluació 

Institucional i de Programes, designat pel president d’aquesta Comissió.  

Els membres de les comissions específiques són designats pel president de la Comissió 

d’Avaluació Institucional i de Programes. S’hi ha d’integrar, en tot cas, membres externs al 

sistema universitari i de recerca català. 

Els membres de la Comissió d’Avaluació Institucional i de Programes i de les comissions 

específiques són nomenats per un període de quatre anys, renovable una sola vegada, sempre 

i quan mantingui la condició d’estudiant en el cas dels membres estudiants. Una vegada 

finalitzat llur mandat, han de continuar en el càrrec en funcions fins que no prenguin possessió 

llurs successors. Per tal de garantir la consistència en l’aplicació dels criteris de la Comissió 

d’Avaluació Institucional i de Programes aquesta es renovarà per terços. 

 

Constitució 

Els membres de la Comissió d’Avaluació de la Qualitat cessaran com a membres d’aquesta 

comissió a data de 31 de desembre de 2015. Els membres de la Comissió d’Avaluació 

Institucional i de Programes seran nomenats a data 1 de gener de 2016. 

 

Elevació de la CAIP als Estatuts 

Atesa la importància de les funcions que desenvolupa aquesta comissió el Consell de Govern 

considera necessari que la Comissió d’Avaluació Institucional i de Programes es reguli als 

Estatuts d’AQU Catalunya. 


