
  

 

 

 

 
CONVENI ESPECÍFIC DE COL·LABORACIÓ ENTRE EL GOVERN D’ANDORRA 
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 
REALITZACIÓ DE L’ESTUDI DE LA INSERCIÓ LABORAL DE LES PERSONES 
UNIVERSITÀRIES DE LA UNIVERSITAT D’ANDORRA 
 
 

CODI: 2019_INSLAB20_I_ AQUA_C 

 
REUNITS 

 
D’una part, la senyora M. Meritxell Gallo Yanes, directora del Departament d’Ensenyament 
Superior, Recerca i Ajuts a l’Estudi, en endavant DESRAE, del Ministeri d’Educació i 
Ensenyament Superior del Govern d’Andorra, especialment facultada per atorgar aquest 
contracte, segons l’Ordre ministerial del 17 de juny del 2015 publicada al Butlletí Oficial del 
Principal d’Andorra el 25 de juny del 2015. 
 
I 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, publicat al Butlletí Oficial del Principal d’Andorra el 26 d’octubre del 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). 
 
I per l’altra, 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, i amb número d’IVA ESQ0801199A. 
 
 
Les parts, en les qualitats en què respectivament actuen, 
 
 

EXPOSEN 
 
Primer. Que en l’Addenda a l’Acord marc de col·laboració entre el Departament 
d’Ensenyament Superior i Recerca del Govern d’Andorra i l’Agència per a la Qualitat del 
Sistema Universitari de Catalunya, de 16 de març de 2018, s’acorda que les parts, incloent 
l’AQUA, van formalitzar el traspàs dels compromisos assumits pel Departament d’Ensenyament 
Superior i Recerca envers AQU Catalunya, en favor de l’AQUA. 
 
Segon. Que AQU Catalunya té una experiència dilatada i contrastada en la realització 
d’enquestes d’inserció laboral dels graduats universitaris a les universitats catalanes. Fins al 
moment ha dut a terme sis edicions de les enquestes (2000, 2005, 2008, 2011, 2014 i 2017) 
que inclouen enquestes de cicles, graus, màsters i doctorats. 
 
Que aquests estudis han estat molt ben valorats per les universitats, per l’administració i per la 
societat, ateses els valuosos indicadors que ofereix al sistema en relació amb l’ocupació, la 
qualitat de l’ocupació i la valoració de la formació per part dels graduats. 
 
Tercer. Que el DESRAE a l’Estudi i l’AQUA tenen interès en realitzar per als titulats als centres 
d’Andorra una adaptació de l’enquesta que utilitzen les universitats catalanes per tal de poder 
fer l’avaluació de la inserció dels seus titulats. 
 
Quart. Que l’any 2020 és el moment idoni per a la realització de la Setena edició de l’estudi de 
la inserció laboral dels graduats en el món laboral, així com la Segona edició de la inserció 
laboral de les persones titulades universitàries als centres d’ensenyament superior d’Andorra. 



  

 

 

 

 
 
Cinquè. Que ambdues parts consideren de mutu interès subscriure aquest conveni específic 
de col·laboració per dur a terme les activitats que s’esmenten seguidament. 
 
 
És per això que les parts estableixen els següents 
 

ACORDEN 
 
Primer. Objecte 
 
Aquest conveni té per objectiu la realització de la Segon edició de l’Estudi de la inserció laboral 
de les persones titulades universitàries a Andorra el curs 2015-2016, pel que fa als bàtxelors i 
en el cas dels màsters i doctorats els cursos 2014-2015 i 2015-2016, que s’enquestaran durant 
el primer trimestre de 2020, tot coincidint amb l’Estudi de la inserció laboral dels graduats del 
Sistema Universitari de Catalunya. 
 
En concret, l’AQUA es compromet al finançament per a la realització de l’Estudi de la inserció 
laboral de les persones titulades universitàries als centres d’Andorra, des del treball de camp 
fins a la difusió de l’estudi, en els termes establerts en l’acord quart. 
 
 
Segon.  Abast, fases de la col·laboració i obligacions de les parts 
 
La col·laboració entre el DESRAE, l’AQUA i AQU Catalunya es concreta en les accions 
següents: 
 

1. DESRAE i AQUA: 
a) Proporciona un model propi d’enquesta, el qual té un nucli comú de variables 

amb el d’AQU Catalunya, per tal que sigui comparable amb les que es realitzen 
en l’estudi del Sistema Universitari de Catalunya. 

b) Finançarà el cost de l’estudi de la Inserció laboral de les persones titulades 
universitàries als centres d’Andorra que siguin enquestades per l’empresa 
encarregada de realitzar aquest servei. 

c) Sol·licitarà, als centre d’Andorra, les dades de contacte dels titulats en 
bàtxelors, màsters i doctorats que requereixi AQU Catalunya per realitzar 
l’Estudi i les facilitarà a l’empresa de treball de camp per tal que es pugui 
realitzar l’estudi. 

d) Autoritzarà a AQU Catalunya a compartir els resultats, sense fer-ne difusió 
pública, amb les universitats catalanes. 

 
2. AQU Catalunya: 

a) Serà l’encarregada de la coordinació, el disseny, la contractació i la supervisió 
de l’estudi de camp i dels estudis que se’n derivin. 

b) S’encarregarà de la gestió, explotació dels resultats de l’enquesta d’inserció 
laboral dels graduats.  

c) Trametrà a l’AQUA els resultats específics i les microdades corresponents a les 
titulacions dels centres d’Andorra, fruit de l’estudi, i els informes que s’hagin 
realitzat. 

 
 
Tercer. Funcions d’AQU Catalunya 
 
AQU Catalunya és l’encarregada, entre altres, de la coordinació, el disseny, la contractació i la 
supervisió de l’estudi de camp, dels estudis que se’n derivin, així com també es responsabilitza 
de l’explotació dels resultats agregats del sistema universitari. 
 



  

 

 

 

 
AQU Catalunya trametrà a l’AQUA els resultats específics de l’estudi i les microdades 
corresponents a Andorra fruit de l’estudi i els informes que s’hagin realitzat. 
 
 
Quart. Determinació de la mostra  
 
La mostra es calcularà a partir de les persones titulades en bàtxelor, màster i doctorat de les 
promocions que s’han enumerat en l’acord primer. 
 
El criteri general per fixar la mostra en aquest estudi és l’assoliment d’un error mostral del 8% 
per titulació i centre. Tanmateix, per un criteri de prudència i viabilitat econòmica, s’estableix 
que com a màxim la resposta de les enquestes ha d’arribar al 70%. 
 
 
Cinquè. Pressupost i finançament. 
 
L’AQUA finançarà aquest estudi amb 1.500 euros.  
 
Aquesta operació es considera subjecta al territori d’aplicació de l’IVA per regles de localització 
segons l’article 69.Ú.2º de la normativa de l’Estat Espanyol Llei 37/1992, de 28 de desembre de 
l'impost sobre el valor afegit. Per la qual cosa AQU Catalunya emetrà la corresponent factura 
on repercutirà la quota corresponent d’IVA del 21%. L’import total a pagar per l’AQUA serà de 
1.815 euros IVA inclòs. 
 
Aquesta quantitat l’aportarà l’AQUA, mitjançant transferència bancària al número de compte de 
“la Caixa” núm. 2100 5000 51 0200030583, abans del dia 31 de març de 2019. 
 
 
Sisè. Calendari 
 
La preparació per al treball de camp es durà a terme durant el 2019. 
El treball de camp de l’enquesta es realitzarà durant el primer trimestre de l’any 2020. 
La presentació de resultats es farà entre el 2020 i 2021. 
 
 
Setè. Comissió de seguiment  
 
La Comissió de seguiment està formada per membres d’AQU Catalunya, del DESRAE i de 
l’AQUA. Entre d’altres funcions, la Comissió de seguiment es reunirà a fi de verificar i 
comprovar el resultat dels compromisos esmentats anteriorment, i interpretarà els dubtes que 
puguin sorgir del desenvolupament de l’estudi i de les accions que se’n puguin derivar. 
 
 
Vuitè. Tractament de les dades de caràcter personal 
 
En el tractament de les dades de caràcter personal que s’utilitzin s’atendrà allò que disposa la 
normativa vigent en matèria de protecció de dades. 
 
En aquest sentit, AQU Catalunya trametrà a l’AQUA l’estructura de la base de dades per 
realitzar l’enquesta i fer els estudis pertinents, així com els codis de titulació. L’AQUA enviarà 
aquesta base de dades complimentada a l’empresa que farà el treball de camp, la qual serà 
l’encarregada del tractament de les dades de caràcter personal. Finalment, l’empresa que hagi 
realitzat el treball de camp trametrà a AQU Catalunya la base de dades amb els resultats 
obtinguts en la qual no hi constaran les dades de caràcter personal. 
 
 
 



  

 

 

 

 
Novè. Vigència 
 
El present conveni entrarà en vigor l’endemà de la seva signatura i s’extingirà quan AQU 
Catalunya hagi tramès els resultats de l’estudi al DESRAE i a l’AQUA i hagi realitzat la 
presentació dels resultats i elaborat els estudis que se’n derivin. 
 
 
Desè. Resolució 
 
El present conveni podrà ésser resolt: 
 

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 aquest Acord marc, per duplicat i amb un 
sol efecte a Andorra la Vella, el 7 de febrer de 2019 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

M. Meritxell Gallo Yanes 
 

Marta Fonolleda Riberaygua Josep Joan Moreso Mateos 

Directora Directora President 
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