
CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE L’AGÈNCIA PER A LA QUALITAT DEL SISTEMA 
UNIVERSITARI DE CATALUNYA I LA UNIVERSITAT ROVIRA I VIRGILI EN EL PROCÉS 
D’INTEGRACIÓ DE L’OBTENCIÓ DE SEGELLS DE QUALITAT TEMÀTICS DURANT 
L’ACREDITACIÓ DE LES TITULACIONS OFICIALS  
 
 
                CODI: 2019_LABELS20_I_URV_C 

 
 
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 que 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, el Sra. María José Figueras Salvat, rectora de la Universitat Rovira i Virgili que actua 
en nom i representació d’aquesta institució, en l’exercici de les funcions que té atribuïdes la Llei 
orgànica 6/2001, de 21 de desembre, d’universitats, la Llei 1/2003, de 19 de febrer, d’universitats 
de Catalunya i l’article 66 de l’Estatut de la Universitat Rovira i Virgili, aprovat pel Decret 
202/2003, de 26 d’agost (DOGC 3963, de 8 de setembre de 2003), i modificat per l’Acord 
GOV/23/2012, de 27 de març (DOGC núm. 6100, de 2 d’abril de 2012). 
 
 
EXPOSEN 
 
Que correspon a l’Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya 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, 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 l’avaluació esmentada es realitza d’acord amb el que estableix el Marc per a la Verificació, 
Seguiment, la Modificació i l’Acreditació de Titulacions Oficials, aprovat per AQU Catalunya. 
Aquest marc culmina amb l’acreditació de la titulació universitària oficial segons els termes 
establerts en la Guia per a l’acreditació de les titulacions oficials de grau i màster d’AQU 
Catalunya. 
 
Que, d’altra banda, a Europa hi ha un corrent que aposta per obrir una via semblant d’abast 
continental. Aquesta opció es desenvolupa per mitjà dels anomenats labels o segells temàtics, 
que preconfiguren fonamentalment, i únicament, dos aspectes en un determinat ensenyament 
universitari que són els objectius de formació mínims, en primer lloc; i quins són els elements 
bàsics requerits per facilitar l’assoliment dels objectius de formació, en segon lloc.  
 
Que l’Agència ha aprovat un Marc per al posicionament d’AQU Catalunya respecte dels segells 
temàtics de qualitat segons el qual els processos d’obtenció dels labels s’integren en el procés 
d’acreditació regular conduït per AQU Catalunya.  
 
Que aquesta integració es realitza per mitjà de convenis amb agències internacionals que 
atorguen certificats de label i, en conseqüència, s’han de desenvolupar preferentment en anglès. 
En aquest cas, AQU Catalunya ha signat un Acord específic de col·laboració amb ASIIN 
(Akkreditierungsagentur für Studiengänge der Ingenieurwissenschaften, der Informatik, der 
Naturwissenschaften und der Mathematik, e.V), el 14 d’octubre de 2019, per a la inclusió en els 
processos regulars d’AQU Catalunya de l’avaluació adreçada a l’obtenció d’un segell temàtic.  
 
Que d’acord amb el Marc esmentat, els costos addicionals associats a l’obtenció del label aniran 
a càrrec de la universitat sol·licitant. 
 
Que l’Escola Tècnica Superior d’Enginyeria Química (ETSEQ) de la Universitat Rovira i Virgili ha 
sol·licitat que amb el procés d’acreditació de les titulacions universitàries oficials que es 
concreten al punt primer d’aquest conveni també es realitzi el procés per a l’avaluació dels 



segells temàtics ASIIN-Seal/ EUR-ACE, que serà avaluat per ASIIN, d’acord amb els termes 
d’aquest conveni. 
 
Que l’article 3.1.p) de la Llei 15/2015, del 21 de juliol, de l'Agència per a la Qualitat del Sistema 
Universitari de Catalunya estableix que AQU Catalunya pot realitzar les tasques que li siguin 
encarregades per les universitats. 
 
És per això que les parts estableixen els següents 
 
 
ACORDS 
 
Primer. Objectiu 
 
Aquest conveni té l’objectiu següent: 
 
Integrar en el procés d’acreditació de les titulacions universitàries oficials d’AQU Catalunya, que 
s’enumeren a continuació, el procés d’avaluació per a l’obtenció dels segells temàtics (labels) 
següents, que s’imparteixen a l’ETSEQ de la Universitat Rovira i Virgili: 

 

a. Acreditació d’AQU Catalunya i segell temàtic ASIIN i EUR-ACE per part d’ASIIN: 
i. Màster Universitari en Enginyeria Química 
ii. Màster Universitari en Enginyeria ambiental i sostenibilitat energètica 

 
 
Segon. Abast de la col·laboració en el procés d’integració de l’acreditació de les 
titulacions i l’avaluació per a l’obtenció dels segells temàtics 
 
La col·laboració entre AQU Catalunya i la Universitat Rovira i Virgili consisteix en el següent:  

1. AQU Catalunya es compromet a realitzar les accions següents: 

a. Coordinar i organitzar el procés integrat d’acreditació de les titulacions universitàries 
oficials i el procés per a l’obtenció dels segells temàtics esmentats a l’acord primer 
d’aquest conveni, incloent la gestió de tots els experts i avaluadors nomenats. 

b. Ser l’interlocutor amb ASIIN per tal que el procés per a l’obtenció dels segells 
temàtics esmentats encaixi amb el procés d’acreditació de les titulacions 
universitàries oficials citades. 

c. Realitzar els pagaments dels serveis d’ASIIN que són els següents:  

i. Cost de l’avaluació dels segells temàtics de l’acord primer punt primer, que 
és: 

1. Segell temàtic ASIIN\EUR-ACE: 10,630.00 € + 21% IVA = 
12.862,3€. Aquest import inclou l’IVA autorepercutit no deduïble per 
AQU Catalunya.   

2. Cost dels viatges, allotjament i manutenció dels avaluadors 
nomenats per ASIIN. La despesa s’abonarà a AQU Catalunya al 
mes de setembre de 2020, una vegada es conegui l’import exacte de 
la despesa efectuada. 
Cost mitjà previst per avaluador d’ASIIN: 500 euros. Nombre de 
persones previstes:3 
 
 

2. La Universitat Rovira i Virgili es compromet a realitzar les accions següents: 

a. Donar suport al procés integrat d’acreditació de les titulacions universitàries oficials i 
el procés per a l’obtenció dels segells temàtics esmentats a l’acord primer d’aquest 
conveni, tal com estableixen les guies d’acreditació d’AQU Catalunya i d’ASIIN per a 
l’obtenció dels esmentats labels. 

b. Contribuir, en part, a les despeses del procés integrat, que són les referents al 
procés per a l’obtenció dels segells temàtics esmentats, d’acord amb el que 
s’exposa en aquest conveni. 

c. Intercanvi d’experiències amb AQU Catalunya en aquest procés integrat. 



d. Realitzar el pagament a ASIIN del cost d’emissió dels segells temàtics per cada 
titulació avaluada positivament.  

 
 
Tercer. Pressupost i finançament. 
 
Atès que AQU Catalunya coordina i organitza el procés integrat d’acreditació de les titulacions 
universitàries oficials i del procés per a l’obtenció dels segells temàtics esmentats en l’acord 
primer d’aquest conveni, la Universitat Rovira i Virgili transferirà a AQU Catalunya, en 
compensació de les despeses incorregudes per AQU Catalunya, que inclouen el pagament dels 
costos exposats en l’acord segon (avaluació dels segells temàtics i despeses de viatges dels 
avaluadors d’ASIIN). La Universitat Rovira i Virgili farà un primer pagament de 12.862,3€ euros al 
compte corrent d’AQU Catalunya núm. ES48 2100 5000 5102 0003 0583 abans del 30 d’abril de 
2020 amb càrrec a la partida pressupostària 06.AB.00.05.00 una vegada finalitzada la visita 
d’acreditació, la Universitat Rovira i Virgili farà un segon pagament al mateix compte corrent 
d’AQU Catalunya pel concepte de despeses de viatges dels avaluadors d’ASIIN. Les despeses 
per l’emissió dels segells les abonarà directament la Universitat Rovira i Virgili a ASIIN. 
 
Aquest cost se satisfà en estricta compensació de les despeses incorregudes per AQU 
Catalunya en la gestió del procés integrat d’acreditació i d’avaluació dels segells temàtics fruit de 
l’agrupació de les entitats, per assolir els objectius d’aquest procés integrat com un projecte 
comú, i en estricta restitució de l’equilibri de les quotes assignades per la consecució d’aquest 
Conveni. 
 
 
Quart. Calendari 
 
El procés integrat d’acreditació de les titulacions universitàries oficials i el procés per a l’obtenció 
dels segells temàtics esmentats a l’acord primer d’aquest conveni tindrà lloc durant el segon 
semestre de 2020. 
 
 
Cinquè. Protecció de dades 
 
Les parts ens comprometem a guardar la més estricta confidencialitat sobre les informacions, les 
dades i la documentació derivada del procés d’integració de l’acreditació de les titulacions i 
l’avaluació per a l’obtenció dels segells temàtics quan aquestes no sigui d'ús públic i incloguin 
dades de caràcter personal en virtut d’aquest conveni i dels convenis específics; a no utilitzar-les 
per a usos diferents als previstos, i a vetllar perquè es compleixi la normativa sobre protecció de 
dades personals  i d'acord amb els compromisos amb la qualitat i la seguretat de la informació 
per part dels avaluadors d’AQU Catalunya. L’accés a les dades de caràcter personal i la cessió a 
tercers només es poden dur a terme quan així ho prevegin expressament aquest conveni i els 
convenis específics o quan ho estableixi una llei. 
 
 
Sisè. Vigència 
 
El present conveni entrarà en vigor l’endemà de la seva signatura i s’extingirà quan AQU 
Catalunya hagi finalitzat el procés integrat d’acreditació de les titulacions universitàries oficials i 
del procés per a l’obtenció dels segells temàtics, previsiblement el mes de desembre de 2020. 
 
 
Setè. Resolució 
 
Aquest conveni es pot extingir pel compliment de les actuacions que en constitueixen 
l’objecte o perquè s’ha incorregut en causa de resolució. Són causes de resolució: 

 
a) El transcurs del termini de vigència del conveni sense que se n’hagi acordat la 

pròrroga. 
b) L’acord unànime de tots els signants. 



c) L’incompliment de les obligacions i els compromisos assumits per part d’algun dels 
signants.  
En aquest cas, qualsevol de les parts pot notificar a la part incomplidora un 
requeriment perquè compleixi en un termini determinat les obligacions o els 
compromisos que es consideren incomplets. Aquest requeriment s’ha de comunicar 
al responsable del mecanisme de seguiment, vigilància i control de l’execució del 
conveni i a les altres parts signants. 
Si, un cop transcorregut el termini indicat en el requeriment, l’incompliment persisteix, 
la part que el va adreçar ha de notificar a les parts signants la concurrència de la 
causa de resolució i el conveni s’entén resolt. Si el conveni s’extingeix per aquesta 
causa, les parts que es considerin lesionades poden demanar una indemnització a 
les altres parts incomplidores per danys i perjudicis. 

d) Per decisió judicial declaratòria de la nul·litat del conveni. 
e) Per qualsevol causa diferent de les anteriors prevista en el conveni o en altres lleis. 

 
En tots els casos s’han de finalitzar totes les tasques i compromisos previstos en el moment 
de l’extinció del present conveni.  
 
 

Vuitè. Publicitat 

En aplicació de l’article 8 de la Llei 19/2014, del 29 de desembre, de transparència, accés a la 
informació pública i bon govern, aquest document es publica al Portal de Transparència de la 
URV i d’AQU Catalunya 
 

 
I, com a prova de conformitat amb el contingut d’aquest conveni, les parts el signen, 
 
 
 
 
Per l'Agència per a la  
Qualitat del Sistema  
Universitari de Catalunya 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
President 

Per la Universitat Rovira i Virgili 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Rectora  
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