
   

ADDENDA A L’ACORD MARC DE COL·LABORACIÓ ENTRE L’AGÈNCIA DE QUALITAT 
DE L’ENSENYAMENT SUPERIOR D’ANDORRA I L’AGÈNCIA PER A LA QUALITAT DEL 
SISTEMA UNIVERSITARI DE CATALUNYA PER A LA VERIFICACIÓ I LA RENOVACIÓ DE 
TITULACIONS D’ANDORRA 
 
 

CODI: 2020_ANDAVA20_I_AQUA_AD 

 
 
D’una part, el senyor Josep Joan Moreso Mateos, president de l’Agència per a la Qualitat del 
Sistema Universitari de Catalunya, en endavant AQU Catalunya, nomenat per l’Acord 
GOV/97/2018, de 9 d'octubre, (DOGC núm. 7724, de 11 d’octubre de 2018), que actua en 
exercici de les funcions de té atribuïdes a l’article 11 del Decret 315/2016, de 8 de novembre, 
pel qual s’aproven els Estatuts de l’Agència per la Qualitat del Sistema Universitari de 
Catalunya.  
 
Per l’altra, la senyora Marta Fonolleda Riberaygua, directora de l’Agència de Qualitat de 
l’Ensenyament Superior d’Andorra (en endavant AQUA), en virtut de l’edicte de nomenament 
del 20 d’octubre de 2016 i d’acord amb l’article 11 de la Llei 9/2016, del 28 de juny, de creació 
de l’Agència de Qualitat de l’Ensenyament Superior d’Andorra (AQUA). 
 
Les parts, en les qualitats en què respectivament actuen, 
 

EXPOSEN 
 
Primer. Que AQU Catalunya i el Departament d'Ensenyament Superior i Recerca del Ministeri 
d’Educació i Joventut del Govern d’Andorra varen signar el 20 de novembre de 2014 un Acord 
marc de col·laboració segons el qual ambdues institucions es van comprometre a contribuir al 
desplegament i manteniment d’activitats que assegurin la qualitat dels ensenyaments 
d’educació superior del Principat d’Andorra, d’acord amb les directrius i estàndards vigents en 
l’Espai Europeu d’Ensenyament Superior. 
 
Segon. Que AQU Catalunya, el Ministeri d’Educació i Ensenyament Superior del Govern 
d’Andorra i l’AQUA varen signar el 16 de març del 2018 una Addenda a l’Acord marc de 
col·laboració del 20 de novembre del 2014, segons la qual es comprometien a traspassar els 
compromisos assumits pel Departament d’Ensenyament Superior i Recerca envers AQU 
Catalunya, en favor d’AQUA.  
 
Tercer. Que AQU Catalunya, regulada en la Llei 15/2015, de 21 de juliol, de l'Agència per a la 
Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya té una àmplia experiència en la realització dels 
processos d'avaluació de la qualitat (verificació, seguiment, modificació i acreditació), que se 
succeeixen al llarg de la vida de les titulacions, i estableix vincles coherents entre ells i promou 
una major eficiència en la gestió. 
 
Quart. Que l’Agència de Qualitat de l’Ensenyament Superior d’Andorra (AQUA) té interès en 
que AQU Catalunya col·labori en la tasca d’avaluació de la qualitat dels títols de Bàtxelor en 
Disseny i Bàtxelor en Enginyeria d’Organització Industrial (avaluacions ex-ante) i del Bàtxelor 
en Informàtica (evaluació ex-post), tot seguint la metodologia d’AQU Catalunya, d’acord amb el 
Marc per a la verificació, el seguiment, la modificació i l'acreditació dels títols oficials (MVSMA). 
 
Cinquè. Que ambdues parts consideren de mutu interès subscriure aquesta Addenda a l’Acord 
marc de col·laboració perquè, dins el conjunt de programes per a la garantia de la qualitat de 
les titulacions andorranes que correspon a l’Agència de Qualitat de l’Ensenyament Superior 
d’Andorra (en endavant AQUA), AQU Catalunya intervingui elaborant els informes externs de 
les titulacions esmentades. 
 



   

Sisè. Que d’acord amb l’article 2.2.d) de la Llei 15/2015, de 21 de juliol, de l'Agència per a la 
Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya, AQU Catalunya ha esdevingut una agència de 
referència internacional en l’acreditació i l’assegurament de la qualitat, que ofereix serveis a 
universitats i a d’altres entitats de l’Estat espanyol, europees i d’arreu del món, amb atenció 
preferent a les universitats catalanes. AQU Catalunya està inscrita al Registre Europeu 
d’Agències de la Qualitat a Europa des de l’any 2008 i, conseqüentment, els resultats d’aquesta 
avaluació són reconeguts i tenen efectes dins de l’Espai Europeu d’Educació Superior. 
 
Setè. Que una de les funcions d’AQU Catalunya és 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 els centres d’educació superior, 
d’acord amb l’article 3.1.c) de la Llei 15/2015, del 21 de juliol, de l'Agència per a la Qualitat del 
Sistema Universitari de Catalunya. 
 
Que d’acord amb l’article 3.1.p) de la Llei 15/2015, del 21 de juliol, disposa que es pot 
encomanar la realització de tasques a AQU Catalunya, que en aquest supòsit es concreta 
mitjançant una addenda al conveni de col·laboració esmentat anteriorment. 
 
El que s’ha exposat anteriorment justifica la necessitat de signar aquesta Addenda entre AQU 
Catalunya i AQUA, per la qual cosa ambdues parts, 
 

ACORDEN 
 
Primer. Objecte 
 
1. Aquesta Addenda té per objecte l’avaluació per part d'AQU Catalunya dels Bàtxelor en 
Disseny i del Bàtxelor en Enginyeria d’Organització Industrial (Avaluacions ex-ante) i del 
Bàtxelor en Informàtica (avaluació ex-post), 
 
2. Per a la realització de les avaluacions ex-ante s’aplicarà la Guia per a l'elaboració i la 
verificació de les propostes de titulacions universitàries de grau i màster (juliol 2019), la qual 
s’adaptarà en els termes següents: 

o No li és aplicable el punt 1.2.Marc normatiu. 

o En el punt 2.2.Procés d’avaluació:  

o No li són aplicables els apartats 1, 2, 3, 10 de forma completa.  

o S’adapta el punt 5 de la forma següent: enlloc d’un informe previ, s’emet a 
AQUA un informe extern previ de verificació. 

o S’adapta el punt 6 de la forma següent: la interacció serà entre la CEA i AQUA, 
que és l’encarregada de fer d’intermediària amb la titulació. 

o En els apartats 9, no li són aplicables la utilització dels instruments informàtics. 
Se substitueix el CU per l’AQUA. Enlloc d’un informe final de verificació s’emet 
l’informe extern definitiu de verificació.  

o En el punt 3.Dimensions i estàndards d’avaluació: 

o Pel que fa al punt 1.5.Criteris i requisits de matriculació, la normativa de 
permanència no és objecte d’avaluació 

o No són objecte d’avaluació els aspectes següents: 1.6. Suplement europeu al 
títol; 4.4. Els criteris i els procediments de transferència i reconeixement de 
crèdits; 5.4. Els mecanismes de coordinació docent i supervisió; 8. Resultats 
previstos; 9.4. Anàlisi i difusió de la inserció laboral dels titulats  

o El criteri 2.1 s’entén amb relació amb el sistema universitari d’Andorra i no de 
Catalunya. 

o L’aspecte 3. Competències pren com a referència el MATES (Marc Andorrà de 
Titulacions d’Ensenyament Superior) i no el MECES 

http://www.aqu.cat/doc/doc_35450717_1.pdf
http://www.aqu.cat/doc/doc_35450717_1.pdf


   

o S’adapta el punt 4.1. de la forma següent: en comptes d’informes finals, s’elaboraran  
informes externs finals. El resultat de l’avaluació s’expressa en termes de recomanació 
favorable o desfavorable. No aplica la referència a la plataforma informàtica del 
Ministeri. AQU Catalunya envia l’informe a l’AQUA enlloc de al Consell Universitari, 
efectes que consideri oportuns. En compliment amb els Estàndards i Directrius per a 
l’assegurament de la qualitat (2015), el lloc on es publicarà l’informe extern definitiu de 
verificació serà el web d’AQU Catalunya enlloc de la plataforma EUC (estudis.aqu.cat). 

o No li són aplicables els punts 4.2. i 4.3. 

 

3. Per a la realització de l’avaluació ex-post s’aplicarà la guia per a l’acreditació de les 
titulacions universitàries oficials de grau i màster (juliol 2019), la qual s’adaptarà en els termes 
següents: 
 

o No li és aplicable el punt 1.2.Marc normatiu ni el 4. Resultats de l’avaluació 

o En el punt 2.3.Procés d’acreditació:  

o No li són aplicables els apartats 1, 2, 3, 7, 14 i 15 - de forma completa.  

o En l’apartat 11 i  13 els informes d’acreditació no son d’aplicació. Correspon a 
l’AQUA emetre els informes d’acreditació. 

o En el punt 2.5. L’autoinforme, els apartats “exposició pública” i “Validació final i remissió 
a AQU Catalunya” no són d’aplicació 

o En el punt 3.Estàndards i criteris d’avaluació: 

o En l’apartat 3.1 es pren com a referència el MATES (Marc Andorrà de 
Titulacions d’Ensenyament Superior) i no el MECES; no és d’aplicació el criteri 
1.4 sobre mecanismes de coordinació 

 
4. El procediment que se seguirà serà el següent: 
 

o AQUA trametrà a AQU Catalunya les propostes de titulació i l’autoinforme per ser 
avaluats, així com informació del context d’Andorra. 

o AQU Catalunya la remetrà a la Comissió específica (CEA) corresponent d’acord amb 
els estàndards i criteris d’avaluació de la Guia esmentada. 

o La CEA emetrà un informe extern previ de verificació, sobre el qual els responsables de 
la titulació, mitjançant AQUA podran fer arribar els aclariments que estimin oportuns 
així com les al·legacions. 

o La CEA avaluarà les al·legacions i emetrà un informe extern final que trametrà a 
AQUA, als efectes que consideri oportuns. 

o Les apel·lacions i les acreditacions corresponen a l’AQUA, com a organisme que emet 
l’informe final de verificació i acreditació. 

 

 
Segon. Obligacions de les parts 
 
1. Pel que fa a AQU Catalunya, les Comissions avaluadores que desenvoluparan les funcions 
establertes a les clàusules primera i segona d’aquest conveni serà la Comissió específica d’Arts 
i Humanitats i la Comissió específica d'Enginyeria i Arquitectura, segons l’àrea a la qual pertany 
cada titulació, de la Comissió d’Avaluació Institucional i de Programes d’AQU Catalunya, que té 
assignades les funcions d’avaluació en els processos de verificació de l’ensenyament que 
s’avalua. 

 
2. AQUA s’encarregarà de coordinar el procés i contacte amb les universitats andorranes. 
 
 



   

Tercer. Finançament 
 
De conformitat amb la present addenda, AQUA transferirà al compte de l'Agència per a la 
Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya – IBAN: ES48 2100 5000 5102 0003 0583 -  la 
quantitat de 7.400€. 
 
Aquesta operació es considera no subjecta al territori d’aplicació de l’IVA per regles de 
localització segons l’article 69.1.1r de la Llei 37/1992 del Regne d'Espanya, de 28 de desembre 
de l'impost sobre el valor afegit. 
 
Aquesta aportació econòmica es farà efectiva en un únic termini com a molt tard el 28 de febrer 
del 2021, prèvia emissió de la factura per part d’AQU Catalunya. 
 
 
Quart. Tractament i protecció de dades de caràcter personal en relació amb les activitats 
objecte  
 
Si en la realització de l'anàlisi descrit en l'acord primer, el comitè d’avaluació o AQU Catalunya 
té accés a dades de caràcter personal s'aplicarà la normativa andorrana relativa a la protecció 
de dades de caràcter personal. 
 
  
Cinquè. Comissió de seguiment 
 
El seguiment i desenvolupament d'aquesta Addenda correspon a la Comissió de seguiment 
constituïda en l’Acord marc de col·laboració esmentat anteriorment. 
 
 
 
Sisè. Vigència 
 
La vigència d'aquest conveni s'acabarà amb l'emissió de l’Informe final de verificació i, si escau, 
del recurs d’alçada que s’especifica al procediment de verificació de les titulacions. 
 
 
Setè. Resolució de controvèrsies 
 
Totes les qüestions i les divergències que puguin sorgir entre les parts per raó de la 
interpretació, l'aplicació o l'execució d'aquesta Addenda seran resoltes, en primer lloc, en el si 
de la Comissió de seguiment, o bé, per amigable resolució. 
 
 
Vuitè. Resolució de l'acord 
 
El present acord quedarà resolt per les següents causes: 
a. Fi de la durada del present conveni. 
b. Incompliment dels pactes i concessions del present conveni. 
c. La impossibilitat sobrevinguda, legal o material, de compliment de l'acord. 
d. Mutu acord entre les parts. 
e. Per altres causes legalment establertes. 
 
En el supòsit b, la part afectada per l'incompliment dirigirà a l'altra per mitjà d'una comunicació 
escrita, notificada per un mitjà que acrediti la recepció, comminant a corregir en un termini 
màxim de 30 dies hàbils, moment en què la rescissió serà efectiva. 
 
 
Novè. Resolució 



   

 
Aquesta Addenda podrà ésser resolta: 
 

a) per mutu acord de les parts. 
b) per l’incompliment dels compromisos establerts en el present conveni. 

 
 
 
I, en prova de conformitat els sotasignats formalitzen aquesta Addenda, per duplicat i amb un 
sol efecte a 
 
 
Andorra,   Barcelona,  

 
Per l’Agència de Qualitat de l’Ensenyament 
Superior d’Andorra  
 
 
 
 
 
 
 
 

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

Marta Fonolleda Riberaygua 
 

 Josep Joan Moreso Mateos 
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