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Codi ètic 

Agència de Qualitat de l’Ensenyament Superior 

d’Andorra (AQUA) 

Juny del 20201 

Presentació  

Aquest Codi ètic de l’Agència de Qualitat de l’Ensenyament Superior d’Andorra (AQUA) 

defineix els valors que han de guiar l’actuació del personal de l’AQUA i de les persones 

que hi col·laboren, i també els compromisos que se’n deriven, per promoure un 

comportament ètic i afavorir les bones pràctiques en el desenvolupament de les seves 

funcions. 

Valors 

Independència 

La independència s’entén com a valor que preserva la llibertat i l’autonomia avaluadores, 

acadèmiques i científiques.  

Transparència 

La transparència suposa la publicació activa de la informació rellevant sobre el control i 

l’actuació de l’AQUA, a més del reconeixement del dret d’accés a la informació pública. 

Professionalitat 

La professionalitat implica vetllar per la bona imatge i la reputació de l’AQUA, tot complint 

les disposicions legals i reglamentàries aplicables, així com els principis ètics que 

s’estableixen en aquest Codi, i evitant qualsevol situació que pugui desacreditar-les.  

Col·laboració i treball en equip 

                                            

1 Aprovat pel Comitè director de l’AQUA en la reunió del 15/06/2020 
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La col·laboració i el treball en equip signifiquen cooperar amb diferents actors amb una 

visió constructiva, admetent i valorant la diversitat i les diferències d’opinió, i contribuint 

al manteniment d’un bon ambient de treball.  

Innovació i resiliència 

La innovació i la resiliència signifiquen adaptar-se als entorns dinàmics característics de 

la societat actual, afavorint la flexibilitat i l’aprenentatge continu, i reforçar la millora 

contínua i l’increment progressiu de la qualitat.  

Sostenibilitat  

La sostenibilitat implica l’esforç transversal per minimitzar els impactes socials, 

ambientals i econòmics derivats de les seves activitats.   

Identitat 

L’AQUA expressa la seva identitat tenint en compte el context andorrà i la seva articulació 

amb un món global.  

Compromisos 

Compromís de l’AQUA amb el personal i les persones col·laboradores 

L’AQUA es compromet a fomentar el treball en equip constructiu amb el personal i les 

persones col·laboradores, en un entorn de treball respectuós amb la diversitat i la igualtat 

d’oportunitats. Així mateix, es compromet a vetllar pel foment de la motivació i el 

desenvolupament professional i humà, promovent la seguretat, l’estabilitat, la qualitat de 

vida, la formació i les oportunitats de millora. 

Compromís del personal i de les persones col·laboradores amb l’AQUA 

El personal i les persones col·laboradores es comprometen a actuar, en l’exercici de les 

seves funcions, d’acord amb la seva expertesa i sense cap altre interès que el servei que 

presten a l’AQUA. S’esforçaran a aconseguir l’excel·lència de les activitats que 

desenvolupen per mitjà de la minuciositat, la fiabilitat i la imparcialitat en la seva feina, i 

actuaran amb la diligència professional adequada. 

Compromís de l’AQUA amb les institucions d’ensenyament superior 
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Les activitats i els resultats de l’AQUA han de respectar l’autonomia de cada institució 

d’ensenyament superior i promoure’n la millora. Tot plegat s’ha de fer respectant la 

claredat, la precisió i el rigor de la informació sense comprometre’n la confidencialitat.  

Compromís de l’AQUA amb l’entorn 

L’AQUA es compromet a promoure una cultura de qualitat que fomenti el bon 

desenvolupament d’Andorra en línia amb els Objectius de Desenvolupament Sostenible, 

a partir de la millora del coneixement, la formació i la recerca. 


