
ACORD ESPECÍFIC ENTRE LA UNIVERSITAT D’ANDORRA, LA CAMBRA DE 
COMERÇ INDÚSTRIA I SERVEIS D’ANDORRA, EL COL·LEGI D’ADVOCATS 
D’ANDORRA I EL CONSELL DE L’ADVOCACIA CATALANA 
_______________________________________________________________ 
 
 
 
Sant Julià de Lòria, Andorra la Vella i Barcelona, 19 d’abril del 2021 
 
 
REUNITS 
 
El senyor Miquel Nicolau i Vila, rector de la Universitat d’Andorra (d’ara en endavant 
UdA), amb domicili a la plaça de la Germandat, núm. 7, AD600 de Sant Julià de Lòria. 
 
El senyor Miquel Armengol Pons, President  de la Cambra de Comerç, Indústria i Serveis 
d’Andorra (d’ara en endavant CCIS), amb domicili al C. Prat de la Creu, núm. 8, AD500 
d’Andorra la Vella.  
 
El senyor Xavier Sopena Gonzalez, degà del Col·legi d’advocats d’Andorra (d’ara en 
endavant CAA), amb domicili al carrer Prat de la Creu, 59-65 baixos B-D, AD500 
d’Andorra la Vella. 

La senyora Maria Encarnacion Orduna Pardo, vicepresidenta en funcions de presidenta 
del Consell de l'advocacia catalana  (d’ara en endavant CICAC), amb domicili al carrer  
Roger de Llúria 113, 3er, 08037 de Barcelona. 

 
 
 
MANIFESTEN 
 
 
I. Que les parts tenen personalitat pròpia per establir acords de col·laboració. 
II. Que en data 25 de gener del 2006, l’UdA i el CAA van signar un conveni marc de 

col·laboració.  
III. Que en data 24 de gener de 2003, el CAA i el CICAC van signar un conveni marc de 

col·laboració.  
IV. Que en data 14 de febrer del 2014 les tres parts van signar un acord de col·laboració 

per organitzar conjuntament un programa de formació en mediació amb l’objectiu 
principal de contribuir a la millora i perfeccionament dels professionals d’Andorra, i a 
l’adquisició de noves competències. 

V. Que en data 1 de juny del 2005 l’UdA i la CCIS van signar un acord marc de 
col·laboració. Que ambdues institucions tenen experiència en l’organització de 
programes de formació d’extensió universitària dirigits a la població del país i que al 
llarg d’aquests anys han estat diversos els programes de formació en matèria de 
comerç que han organitzat conjuntament.  

VI. Que les parts tenen interès en oferir una tercera edició del programa de postgrau en 
mediació, donant resposta a la nova legislació i incorporant la Cambra de Comerç, 
Indústria i Serveis d’Andorra en l’organització del programa.  

VII. Que el CICAC tramitarà al CMDPC l’homologació d’aquesta formació per tal que 
acrediti a l’exercici de la mediació a Catalunya, a l’igual que la formació oferta pel 
CICAC.   
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CONVENEN 
 
 
PRIMER:  Desenvolupar conjuntament el postgrau en mediació d’acord amb el descrit 

a l’annex 1. Aquest postgrau inclourà dues especialitzacions que s’ofereixen 
com a programes independents en forma de cursos d’actualització. En 
termes pressupostaris, una de les especialitzacions quedarà coberta dins 
del pressupost del postgrau global i l’altra tindrà un pressupost independent. 
Ambdós pressupostos es troben a l’annex 2. 

 
SEGON: Que la intervenció de l’UdA en l’organització del programa es concreta en:  

 L’aprovació conjunta, i el desenvolupament de la publicitat, de la 
informació i de la difusió de la formació. 

 L’aprovació conjunta, del programa, del calendari i dels requisits d’accés, 
descrits a l’annex 1. 

 L’aprovació conjunta del pressupost del programa, descrit a l’annex 2. 
 La gestió acadèmica del projecte, que inclou la participació conjunta en 

la selecció del professorat, el control dels expedients, la gestió de les 
matrícules, la confecció de les actes d’avaluació, la participació conjunta 
en el procés de selecció (en cas que hi hagi més de 20 preinscrits), 
l’avaluació i l’expedició dels diplomes descrits a l’annex 1. 

 La direcció i la coordinació acadèmica del projecte, conjuntament amb el 
CICAC. 

 La dotació dels espais i de les infraestructures necessàries per dur a 
terme l’activitat docent presencial. 

 El control del compliment de la normativa acadèmica i administrativa del 
curs. 

 La gestió econòmica del projecte, que inclou el cobrament de les 
matrícules, el pagament de les despeses corresponents a l’UdA descrites 
al pressupost del curs de l’annex 2.  

 La impartició de l’activitat docent descrita al pressupost de l’annex 2. 
 El pagament de les factures emeses pel CICAC corresponents a les 

despeses assumides per aquesta institució i detallades a l’annex 2.  
 
  
TERCER: Que la intervenció de la CCIS en l’organització del programa es concreta en:  

 L’aprovació conjunta  de la publicitat, de la informació i de la difusió de la 
formació. 

 L’aprovació conjunta, del programa, del calendari i dels requisits d’accés, 
descrits a l’annex 1. 

 L’aprovació conjunta del pressupost del programa, descrit a l’annex 2. 
 La gestió acadèmica del projecte, que inclou la participació conjunta en 

la selecció del professorat i la participació conjunta en el procés de 
selecció (en cas que hi hagi més de 20 preinscrits). 

 La facturació a l’UdA de les despeses a càrrec de la CCIS previstes al 
pressupost de l’annex 2. 

 
QUART: Que la intervenció del CAA en l’organització del programa es concreta en:  

 L’aprovació conjunta, i el desenvolupament de la publicitat, de la 
informació i de la difusió de la formació. 

 L’aprovació conjunta, del programa, del calendari i dels requisits d’accés, 
descrits a l’annex 1. 

 L’aprovació conjunta del pressupost del programa, descrit a l’annex 2. 
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 La gestió acadèmica del projecte, que inclou la participació conjunta en 
la selecció del professorat i la participació conjunta en el procés de 
selecció (en cas que hi hagi més de 20 preinscrits). 

 
CINQUÈ: Que la intervenció del CICAC en l’organització del programa es concreta en:  

 L’aprovació conjunta  de la publicitat, de la informació i de la difusió de la 
formació. 

 L’aprovació conjunta, del programa, del calendari i dels requisits d’accés, 
descrits a l’annex 1. 

 L’aprovació conjunta del pressupost del programa, descrit a l’annex 2. 
 La gestió acadèmica del projecte, que inclou la participació conjunta en 

la selecció del professorat, el control dels expedients, la gestió de les 
matrícules, la participació conjunta en el procés de selecció (en cas que 
hi hagi més de 20 preinscrits), l’avaluació i l’expedició dels diplomes 
descrits a l’annex 1. 

 La gestió necessària amb el CMDPC per a l’obtenció de l’acreditació per 
a l’exercici de la professió a Catalunya. 

 La direcció i la coordinació acadèmica del projecte, conjuntament amb 
l’UdA. 

 La facturació a l’UdA de les despeses a càrrec del CICAC previstes al 
pressupost de l’annex 2. 

 La impartició de l’activitat docent descrita al pressupost de l’annex 2. 
 
 

SISÈ:    En cas que no s’arribi al mínim d’estudiants de 15 (postgrau) i 10 (curs 
d’actualització de l’especialització addicional) previstos al pressupost de 
l’annex 2, el programa no serà ofert. Tanmateix, aquesta distribució pot 
variar sempre i quan la suma de les inscripcions cobreixi el pressupost de 
despeses dels dos programes. 

 

SETÈ:   Si hi ha entre 15/10 i 20 estudiants els ingressos de les matrícules 
addicionals s’utilitzaran per millorar les activitats ofertes al programa i en 
cas que hi continuï havent un excedent, es repartirà, a parts iguals, entre 
les tres institucions que participen en el desenvolupament acadèmic del 
programa i que figuren al pressupost de l’annex 2 (UdA, CCISA i CICAC).   

 

VUITÈ:    A efectes del present acord, les parts senyalen com a interlocutors i 
domicilis per a notificacions els que figuren a continuació: 

 
Universitat d’Andorra (UdA) 
Betlem Sabrià Bernadó, coordinadora d’extensió universitària 
Plaça de la Germandat, núm. 7  
AD600 Sant Julià de Lòria. Andorra 
Tel.: +376 743000 
bsabria@uda.ad 
 
Cambra de Comerç, Indústria i Serveis d’Andorra (CCIS) 
Stella Canturri 
C. Prat de la Creu, 8 
AD500 Andorra la Vella 
Tel.: +376 809292 
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stella@ccis.ad 
 
Col·legi d’Advocats d’Andorra (CAA) 
Cristina Madrigal Vendrell, membre del Col·legi d’Advocats 
d’Andorra  
Carrer Prat de la Creu, 59-65 baixos B-D 
AD500 Andorra la vella 
Tel.: +376 806930 
caa@cada.ad 
 
Consell de l’advocacia catalana (CICAC) 
Anna Valera Espiña, responsable comissió de mediació del 
Consell 
Carrer Roger de Llúria 113, 3er 
08037 Barcelona 
Tel.: +34 934875068 
a.valera@cicac.cat  
 

 
NOVÈ: Les Parts s’atorguen mútuament llur consentiment perquè les dades 

personals que consten en aquest contracte, així com les dades personals 
a les quals les Parts tinguin accés en l’execució del mateix, s’incorporin 
als seus respectius fitxers i siguin tractades de conformitat amb allò 
previst per la normativa aplicable en la matèria, amb la finalitat de poder 
executar-lo correctament. 

 
DESÉ:  Cadascuna de les Parts guardarà la més estricta confidencialitat sobre la 

informació i/o les dades tècniques, financeres i/o comercials i/o d’altra 
índole de l’altra a les quals pogués tenir accés com a conseqüència dels 
tractes previs, atorgament i execució d’aquest contracte, tant durant la 
seva vigència com de manera indefinida amb posterioritat a la seva 
finalització. Això sense perjudici que, d’acord amb la legislació vigent, 
s’hagués de facilitar aquestes dades i/o informació a tercers, o que la part 
en el seu cas titular de les dades i/o informació ho autoritzés prèviament 
a l’altra part per escrit, o que les dades i/o la informació es trobessin en 
el domini públic sense la vulneració d’aquest compromís de 
confidencialitat. 

 
ONZÉ:  En tots aquells casos que, com a conseqüència i en aplicació dels acords 

establerts en aquest conveni, l’entitat consideri necessari fer ús de les 
marques i/o signes distintius de l’altra part, aquesta haurà de demanar 
una llicència d’ús, especificant concretament les marques i/o signes 
distintius que vol utilitzar i els tipus d’explotacions que té previst realitzar. 

 
DOTZÈ:  Vigència del programa: La vigència del present acord s’estableix per a 

una edició amb inici previst el mes de setembre del 2021  i es renovarà 
per períodes d’igual durada previ acord de les parts. 

 
TRETZÈ: Les Parts es comprometen a resoldre mitjançant un procediment de 

mediació qualsevol controvèrsia que pogués sorgir en el 
desenvolupament del present conveni. Les condicions d’aquest 
procediment de mediació hauran de ser acordades per escrit entre les 
Parts i en tot cas es procedirà de conformitat amb allò que disposi la 
legislació andorrana en vigor en matèria de mediació. En cas que les 
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Parts no es posin d’acord en les condicions del procediment de mediació, 
o en cas que el procediment de mediació que es dugui a terme no resolgui 
el desacord o la discrepància entre les Parts, aquestes se sotmetran a la 
competència exclusiva dels tribunals del Principat d’Andorra, amb 
renúncia expressa a qualsevol altre fur que, conforme a Dret, els pogués 
correspondre.  

 
 
En prova de conformitat, les parts signen el present Acord, per quadruplicat, en el lloc i data 
assenyalats a l’encapçalament. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Miquel Nicolau i Vila 
Rector de la Universitat d’Andorra 

Miquel Armengol Pons 
Cambra de Comerç, Indústria i Serveis 
d’Andorra 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Xavier Sopena Gonzalez  
Degà del Col·legi d’Advocats d’Andorra 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Maria Encarnacion Orduna Pardo 
Vicepresidenta en funcions de presidenta del 
Consell de l’Advocacia Catalana 
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ANNEX 1- Informació del programa 
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ANNEX 2- Pressupost 
 

 

PRESSUPOST POSTGRAU EN MEDIACIÓ COMPLET (part comuna de 120 hores + una part específica de 30 hores)

Ingressos 
Concepte Percentatge Preu unitat Unitats Total 
Matrícules curs complet postgrau 2.300,00 € 15,00 34.500,00 €

Total Ingressos 34.500,00 €

Despeses
Concepte
Estructura CICAC 2.000,00 €
Estructura Cambra 2.000,00 €
Docència professors fora d'Andorra 9.000,00 €

90,00 € 100,00
Desplaçaments 2.784,00 €

220,00 € 12,00
Taxa duana 12€/desplaçament 12,00 €

Docència professors Andorra 4.500,00 €
90,00 € 50,00

Tribunal avaluació (2 membres) 90,00 € 15,00 2.700,00 €
Coordinació acadèmica CICAC (Antoni Vidal) 2.000,00 €
Coordinació acadèmica UdA (Ramon) 2.000,00 €
Altres activitats 1.316,25 €
IGI 4,50% 883,44 €
IGI deducció -883,44 €
CASS 15,50% 1.216,75 €
Estructura UdA 13,00% 4.485,00 €

Gestió acadèmica expedients
Suport administratiu i tècnic

Entorn virtual
Expedició de diplomes

Publicitat i promoció (tríptic digital) 498,00 €
34.500,00 €

BALANÇ FINAL 0,00



 17

 

PRESSUPOST PART ESPECÍFICA (30 hores)

Ingressos 
Concepte Percentatge Preu unitat Unitats Total 
Matrícules curs complet postgrau 655,00 € 10,00 6.550,00 €

Total Ingressos 6.550,00 €

Despeses
Concepte
Estructura CICAC 500,00 €
Estructura Cambra 500,00 €
Docència professors fora d'Andorra 2.700,00 €

90,00 € 30,00
Desplaçaments 1.160,00 €

220,00 € 5,00
Taxa duana 12€/desplaçament 12,00 €

Docència professors Andorra 0,00 €
90,00 € 0,00

Coordinació acadèmica CICAC (Antoni Vidal) 500,00 €
Coordinació acadèmica UdA (Ramon) 500,00 €
Altres activitats 112,50 €
IGI 4,50% 241,20 €
IGI deducció -241,20 €
CASS 15,50% 77,50 €
Estructura UdA 500,00 €

Gestió acadèmica expedients
Suport administratiu i tècnic

Entorn virtual
Expedició de diplomes

Publicitat i promoció (tríptic digital) 0,00 €
6.550,00 €

BALANÇ FINAL 0,00
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