DECLARACIÓ DEL CONSELL DE DIRECCIÓ D’AQU
CATALUNYA SOBRE L’AVALUACIÓ EX ANTE DE GRAUS I
MÀSTERS A CATALUNYA
El Consell de Direcció d’AQU Catalunya, format pels rectors i els presidents del Consell Social
de les universitats públiques catalanes, els rectors de les universitats privades i acadèmics de
reconegut prestigi, declara:

AQU Catalunya és la primera agència de qualitat que es va crear a l’Estat espanyol. Des
de 1996 avalua la qualitat de les titulacions universitàries i des de 2005 realitza l’avaluació ex
ante dels programes oficials de postgrau.
L’any 2000 va esdevenir la primera agència de qualitat certificada amb la norma ISO 9001. És
membre fundador (2000) i membre de ple dret (2008) de l’European Association for
Quality Assurance in Higher Education (ENQA).
El 2008 ha estat una de les tres primeres agències a ser inclosa al Registre Europeu per a
l'Assegurament de la Qualitat en l'Educació Superior (EQAR). Aquest fet, culmina els
esforços de l’Agència per complir amb els requisits fixats pels Ministres responsables de
l’Educació Superior a Europa en les diferents declaracions institucionals europees (Comunicat
de Berlín, 2003; Comunicat de Bergen, 2005; i Comunicat de Londres, 2007); garanteix
l’aplicació dels Estàndards europeus en la realització de les avaluacions; i, d’acord amb
aquests estàndards, possibilita el reconeixement mutu amb la resta d’agències europees
reconegudes.
AQU Catalunya és, doncs, una agència internacionalment reconeguda, que efectua les
avaluacions d’acord amb els estàndards internacionals de qualitat, amb experiència
contrastada, i que ofereix les garanties de qualitat establertes en els Estàndards europeus.

La Llei orgànica 4/2007, de 12 d’abril que modifica la Llei orgànica d’universitats disposa que
l’Agencia Nacional de Evaluación de la Calidad y Acreditación (ANECA) i els òrgans
d’avaluació creats per llei en les Comunitats Autònomes, “d’acord amb els estàndards
internacionals de qualitat, establiran mecanismes de cooperació i reconeixement mutu
(...)”. Així mateix també diu que “ El Govern, previ informe de la Conferencia General de Política
universitaria, regularà les condicions per tal que les universitats sotmetin a avaluació i
seguiment el desenvolupament efectiu dels ensenyaments oficials, així com el
procediment per a la seva acreditació”.
El Reial Decret 1393/2007, de 29 d’octubre, que estableix l’ordenació dels ensenyaments
universitaris oficials, fa una interpretació restrictiva de la llei i atribueix en exclusiva a l’ANECA
les funcions d’avaluació dels plans d’estudis, deixant sense efecte aquestes funcions que
AQU Catalunya exercia des de 2005. Per defensar les competències de Catalunya en

avaluació i garantia de la qualitat i de l’excel·lència de l’ensenyament universitari, reconegudes
a l’Estatut d’Autonomia de Catalunya, el Govern de la Generalitat de Catalunya va presentar,
ara fa un any, un conflicte positiu de competència a l’Estat, pendent encara de ser resolt.

En el mes de novembre de 2008, la Conferencia General de Política universitaria i el Consejo
de Universidades del Ministerio de Ciencia e Innovación van acordar que l’ANECA signés
convenis de cooperació amb les agències de qualitat avaluades favorablement d’acord amb els
estàndards internacionals, com és el cas d’AQU Catalunya, per tal que aquestes poguessin
assumir les funcions d’avaluació ex ante. Dos mesos després, tot i les reiterades reclamacions
del Comissionat per a Universitats i Recerca al Ministeri per l’incompliment d’aquests acords, la
signatura dels convenis no s’ha realitzat i se’n desconeixen les causes.

El Consell de Direcció entén que AQU Catalunya és l’agència que ha de dur a terme
l’avaluació ex ante dels ensenyaments que impartiran les universitats catalanes a partir
del curs 2010-2011. Aquesta avaluació ha de ser coherent amb el procés que s’aplica a la resta
de l’Estat però, a més a més, ha d’incorporar els criteris de programació aprovats en Junta
General del Consell Interuniversitari de Catalunya (novembre 2007), criteris que garantiran,
entre altres coses, que els titulats tinguin un bon coneixement d'una tercera llengua i hagin
realitzat pràctiques externes.

Donat l’endarreriment en el procés de signatura dels convenis, el qual podria implicar que AQU
Catalunya no pogués dur a terme l’avaluació ex ante dels ensenyaments de les universitats
catalanes que han d’entrar en funcionament el curs 2010-2011, el Consell de Direcció donarà
tot el suport al Govern de la Generalitat de Catalunya per reclamar amb urgència al
Ministerio de Ciencia e Innovación que faci efectius els acords de la Conferencia General de
Política Universitaria i del Consejo de Universidades per tal que AQU Catalunya assumeixi la
funció d’avaluació ex ante de graus i màsters, mentre no es resolgui el conflicte positiu de
competència en curs.

Barcelona, 22 de gener de 2009

