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MODIFICACIÓ DEL DOMICILI D’AQU CATALUNYA 
 

FETS 

D’acord amb l’article 2.2. del Decret 315/2016, de 8 de novembre, pel qual s'aproven els Estatuts de 

l'Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya, correspon al Consell de Govern 

acordar el domicili d’AQU Catalunya, com també modificar-lo. 

El mes de gener de 2019, Infraestructures.cat va comunicar a AQU Catalunya la no renovació del 

contracte d’arrendament dels espais del Carrer Vergós, 36, de Barcelona a l’Agència, el qual finalitza 

el 30 d’abril de 2020. 

El 13 de novembre de 2020, la Direcció General de Patrimoni de la Generalitat de Catalunya va emetre 

l’Informe en relació a la proposta de canvi d’ubicació de les dependències d’AQU Catalunya per la qual 

cosa proposava el trasllat d’AQU Catalunya a l’edifici d’Enric Granados, 33, edifici actualment ocupat 

pel Centre d’Iniciatives per a la Reinserció (CIRE), un cop el CIRE s’hagi traslladat al nou Districte 

Administratiu. 

El 27 de gener de 2020, la Direcció General de Patrimoni va emetre l’Informe en relació a la proposta 

de subrogació per part d’AQU Catalunya i de l’Entitat Autònoma de Jocs i Apostes (EAJA) en el 

contracte d’arrendament de l’edifici situat al carrer Enric Granados, 33, de Barcelona, seu actual del 

CIRE, el qual cedeix amb motiu del seu trasllat al Districte Administratiu de la Marina de Port. 

CARACTERÍSTIQUES DE LA NOVA SEU 

L’Edifici d’Enric Granados, 33, actualment està arrendat pel CIRE des de l’1 d’octubre de 2017 per un 

període de 5 anys + 5 anys ampliables. 

L’edifici compta amb una planta baixa, una planta soterrani, sis plantes d’oficines, una planta terrat (on 

està ubicada la sala tècnica informàtica).  

L’ocupació d’aquest edifici de 2.018,65 m2 construïts es farà de manera parcial, a AQU Catalunya li 

correspon un 57% de la superfície per espais privatius (de les plantes 3 a 6, més part de la planta 

soterrani) i a l’EAJA un 29% de superfície privativa (les plantes 1 i 2, part de la planta baixa i la planta 

soterrani), més un 14% d’espais comuns a repartir de manera proporcional. 

AQU Catalunya tindrà una capacitat per uns 70 llocs de treball (actualment n’ocupa més de 60). Al ser 

l’entitat que més espais ocupa, li correspon la gestió dels serveis generals de l’edifici. 

 

L’ocupació de l’edifici comportarà unes despeses fins ara no suportades per l’Agència, i que s’han 

inclòs a la proposta de pressupost de la Generalitat de Catalunya per a AQU Catalunya per a 2020: 
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Imports aproximats d’acord amb el % 

d’ocupació d’AQU 

Adequació dels espais (obres, trasllat, etc.) 150.000 € 

Renda anual 250.000 €/ 1r any - 308.000 €/ darrer any 

Costos manteniment edifici anuals 100.000 € 

 

ACORD 

D’acord amb l’article 2.2. del Decret 315/2016, de 8 de novembre, pel qual s’aproven els Estatuts 

d’AQU Catalunya, el Consell de Govern aprova a proposta del director d’AQU Catalunya: 

 

1. La modificació del domicili d’AQU Catalunya, que passarà a ser el Carrer d’Enric Granados, 

33, 08007 de Barcelona. 

 

2. Que s’informi a les autoritats pertinents, així com a la societat en general, del canvi de domicili 

d’AQU Catalunya, quan s’hagi fet efectiu.  

 

EFECTES 

Els efectes d’aquests acords seran a partir de la seva aprovació.  


