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Raó social Desc. tipus Data conveni Descrip. doc.

Ajuntament de Manresa Conveni marc 
col·laboració 20/1/2020

L'objecte d'aquest acord és establir un marc d'actuació per a la 
col·laboració entre la UOC i l'Ajuntament de Manresa en el 
desenvolupament d'activitats d'interès mutu per a ambdues parts.

Centre de Cultura 
Contemporània de Barcelona

Conveni marc 
col·laboració 23/1/2020 L'objecte d'aquest conveni és establir els termes de col·laboració entre 

el CCCB i la UOC per a l'organització d'activitats d'interès mutu.

Universidade de A Coruña
Addenda assig. 
temp. personal 
docent

19/2/2020

L'objecte de la present addenda és establir les condicions de 
col·laboració entre ambdues universitats per a l'assignació temporal de 
professorat i/o personal tècnic de la UDC a la UOC per al 
desenvolupament de tasques de consultoria i tutoria.

Universitat Pompeu Fabra 
(UPF)

Addenda assig. 
temp. personal 
docent

19/2/2020

L'objecte d'aquesta addenda és establir les condicions de col·laboració 
entre ambdues universitats per a l'assignació temporal de professorat i/o 
personal tècnic de la UPF a la UOC per desenvolupar tasques de 
consultoria i tutoria.

Universitat de Lleida (UdL)
Addenda assig. 
temp. personal 
docent

19/2/2020

L'objecte d'aquesta addenda és establir les condicions de col·laboració 
entre ambdues universitats per a l'assignació temporal de professorat i/o 
personal tècnic de la UdL a la UOC per desenvolupar tasques de 
consultoria i tutoria.

Centre de Telecomunicacions i 
Tecnologies de la Informació - 
Departament d'Universitats, 
Recerca i Societat de la 
Informació - Generalitat de 
Catalunya

Addenda assig. 
temp. personal 
docent

19/2/2020

L'objecte d'aquesta addenda és establir les condicions de col·laboració 
entre ambdues universitats per a l'assignació temporal de professorat i/o 
personal tècnic de la CTTI a la UOC per desenvolupar tasques de 
consultoria i tutoria.

Universitat Jaume I (UJI)
Addenda assig. 
temp. personal 
docent

19/2/2020

L'objecte d'aquesta addenda és establir les condicions de col·laboració 
entre ambdues universitats per a l'assignació temporal de professorat i/o 
personal tècnic de l'UJI a la UOC per desenvolupar tasques de 
consultoria i tutoria.

Universitat de Barcelona (UB) 
(Fundació Bosch i Gimpera)

Addenda assig. 
temp. personal 
docent

19/2/2020

L'objecte d'aquesta addenda és establir les condicions de col·laboració 
entre ambdues institucions per a la gestió econòmica de l'assignació 
temporal de professorat i/o personal tècnic de la Universitat de 
Barcelona a la UOC per desenvolupar tasques de consultoria i tutoria.

Universitat de Valencia
Addenda assig. 
temp. personal 
docent

19/2/2020

L'objecte d'aquesta addenda és establir les condicions de col·laboració 
entre ambdues universitats per a l'assignació temporal de professorat i/o 
personal tècnic de la UV a la UOC per desenvolupar tasques de 
consultoria i tutoria.

Universidad Continental de 
Perú (UC)

Conveni marc 
col·laboració 24/2/2020

L'objecte d'aquest acord és establir un marc d'actuació per a la 
col·laboració entre la UOC i la UC en el desenvolupament d'activitats 
d'interès mutu per a ambdues parts.

UNED Conveni treball 
final 29/4/2020

El present conveni té per objecte establir les condicions de col·laboració 
perquè estudiants de la UNED facin pràctiques acadèmiques externes i 
TFG/TFM a la UOC i estudiants de la UOC a la UNED. 

Universitat Pompeu Fabra 
(UPF)

Conveni 
interuniversitari 30/4/2020

Aquest conveni té per objecte establir les condicions de la col·laboració 
entre les universitats signatàries per dur a terme i organitzar el màster 
universitari de Salut Planetària, que s'ha proposat per ser impartit 
conjuntament per la UOC i la UPF.

Consell Comarcal del Baix 
Empordà

Conveni marc 
col·laboració 11/5/2020

L'objecte d'aquest acord és establir un marc d'actuació per a la 
col·laboració entre la UOC i el CCBE en el desenvolupament d'activitats 
d'interès mutu per a ambdues parts.

Consell Comarcal del Baix 
Empordà

Addenda 
descomptes 11/5/2020

La UOC i el CCBE acorden facilitar l'accés als estudis universitaris 
oficials i propis de la UOC, així com als programes formatius 
comercialitzats per les empreses que formen part del grup empresarial 
de la UOC, als professionals dels ajuntaments vinculats.

Conferencia de Rectores de las 
Universidades Españolas 
(CRUE)

Conveni 
específic 23/7/2020

En virtut del present conveni, CRUE es compromet a donar suport 
econòmic a la UOC amb fons de la subvenció, en els termes que 
posteriorment es precisaran, per a la seva col·laboració amb la 
Secretaria Tècnica de l'OCUD.

Departamento Administrativo 
de la Fundación Pública de la 
República de Colombia (DAFP)

Addenda 
descomptes 27/7/2020

La UOC i el DAFP acorden facilitar l'accés als estudis universitaris 
oficials i propis de la UOC, així com als programes formatius 
comercialitzats per les empreses que formen part del grup empresarial 
de la UOC, als servidors públics de DAFP. 
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Ministerio de Inclusión 
Económica y Social

Addenda 
formació 
col·lectius

27/7/2020

L'objecte del present conveni específic (addenda) és establir les 
condicions de col·laboració de les parts en el pla de formació i 
desenvolupament de professionals vinculats a MIES, mitjançant la 
promoció de l'accés als ensenyaments universitaris oficials

Ajuntament de Barcelona
Institut de Cultura de Barcelona 
(ICUB)

Conveni 
específic 31/7/2020

L'objecte d'aquest conveni és regular l'atorgament de la subvenció 
directa a la Fundació Universitat Oberta de Catalunya per al 
desenvolupament del projecte Foment de la recerca participativa i de la 
innovació digital i democràtica a través de laboratori.

Fundació Blanquerna
Departament de Polítiques 
Digitals i Administració Pública - 
Generalitat de Catalunya

Conveni 3/8/2020

L'objecte d'aquest conveni de col·laboració entre l'Administració de la 
Generalitat de Catalunya, mitjançant el Departament de Polítiques 
Digitals i Administració Pública, com a responsable del sistema ACTIC, i 
la Fundació Universitat Oberta de Catalunya.

Universidad de Granada

Addenda 
personal 
docent 
col·laborador

1/9/2020

L'objecte de la present addenda és establir les condicions de 
col·laboració entre totes dues universitats per a l'assignació temporal de 
professorat i/o personal tècnic de la UGR a la UOC per al 
desenvolupament de tasques de consultoria i tutoria.

Universitat Autònoma de 
Barcelona (UAB)

Addenda 
personal 
docent 
col·laborador

1/9/2020

L'objecte d'aquesta addenda és establir les condicions de col·laboració 
entre ambdues universitats per a l'assignació temporal de professorat i/o 
personal tècnic de UAB a la UOC per desenvolupar tasques de 
consultoria i tutoria.

Universitat Politècnica de 
Catalunya (UPC) Pròrroga 1/9/2020

Prorrogar el conveni des de l'1 de setembre de 2020 fins al 31 d'agost 
de 2021. Les restants clàusules i condicions del conveni de data 24 de 
juliol de 2017 romandran en vigor i seran de plena aplicació en tant que 
no s'oposin al present document.

Universitat Jaume I (UJI)

Addenda 
personal 
docent 
col·laborador

1/9/2020

L'objecte d'aquesta addenda és establir les condicions de col·laboració 
entre ambdues universitats per a l'assignació temporal de professorat i/o 
personal tècnic de la UJI a la UOC per desenvolupar tasques de 
consultoria i tutoria.

Formació Professional Inicial i 
Ensenyaments de Règim 
Especial - Departament 
d'Educació de la Generalitat de 
Catalunya

Conveni 1/9/2020

Aquest conveni marc té com a objectiu establir les relacions entre la 
Universitat Oberta de Catalunya i el Departament d'Educació per a la 
cooperació acadèmica en l'àmbit dels ensenyaments artístics superiors 
d'arts plàstiques.

Universitat de Barcelona (UB) Resolució 14/9/2020

Amb aquest document la UB i la UOC manifesten la voluntat de resoldre 
el conveni interuniversitari formalitzat en data 4 de desembre de 2012, 
així com també l'addenda al conveni signada el 10 de maig de 2013 amb 
la finalitat d'establir les condicions de col·laboració.

Agència de Gestió d'Ajuts 
Universitaris i de Recerca 
(AGAUR)

Conveni 17/9/2020
L'objecte del conveni és instaurar un marc de relacions entre la UOC i 
l'AGAUR per facilitar instruments de finançament de l'import de la 
matrícula als estudiants que compleixin els requisits.

Universitat de les Illes Balears 
(UIB) Novació 2/10/2020

L'objecte d'aquest document és modificar el que estableix el pacte sisè, 
relatiu a «Entrada en vigor i durada», del conveni marc de col·laboració 
subscrit per les parts en data 15 d'octubre de 1996.

Universitat de Lleida (UdL) Novació 2/10/2020
L'objecte d'aquest document és modificar el que estableix el pacte sisè, 
relatiu a «Entrada en vigor i durada», del conveni marc de col·laboració 
subscrit per les parts en data 2 de maig de 1995.

Consejo Superior de Deportes 
(CSD) Conveni 19/11/2020

El present conveni té per objecte regular la col·laboració entre el CSD i 
la UOC, amb l'objectiu de facilitar la formació i la inserció laboral dels 
esportistes d'alt nivell i alt rendiment.

Consejería de Educación, 
Juventud y Deporte de la 
Comunidad de Madrid

Conveni 26/11/2020
L'objecte del present conveni és l'establiment de les bases i les 
condicions que regiran la col·laboració entre la Comunitat de Madrid 
(Conselleria d'Educació i Joventut) i la Universitat Oberta de Catalunya.

Universitat Autònoma de 
Barcelona (UAB)

Addenda 
personal 
docent 
col·laborador

1/12/2020

L'objecte d'aquesta addenda és establir les condicions de col·laboració 
entre ambdues universitats per a l'assignació temporal de professorat i/o 
personal tècnic de UAB a la UOC per desenvolupar tasques de 
consultoria i tutoria.

Departament d'Educació - 
Generalitat de Catalunya
Departament de Justícia - 
Generalitat de Catalunya

Pròrroga 2/12/2020

Es prorroga la vigència del conveni de col·laboració signat el dia 2 
desembre de 2019 entre el Departament de Justícia, el Departament 
d'Educació de la Generalitat de Catalunya i la Universitat Oberta de 
Catalunya (UOC) per impulsar els estudis de la UOC.

Universitat de Barcelona (UB) 
(Fundació Bosch i Gimpera) Pròrroga 3/12/2020

L'objecte d'aquesta addenda, segons l'acord de continuïtat de les 
activitats de col·laboració docent, de recerca i serveis durant el curs 
acadèmic 2020-2021, és establir les condicions de col·laboració entre 
ambdues institucions.

Conferencia de Rectores de las 
Universidades Españolas 
(CRUE)

Conveni 3/12/2020

En virtut del present acord, CRUE es compromet a donar una ajuda 
econòmica a la UOC, sempre que la RedOTRI disposi de mitjans 
econòmics propis, perquè la UOC realitzi les activitats acordades pel 
Comitè Executiu d'I+D.
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Universidad de Salamanca

Addenda 
personal 
docent 
col·laborador

9/12/2020

L'objecte de la present addenda és establir les condicions de 
col·laboració entre totes dues universitats per a l'assignació temporal de 
professorat i/o personal tècnic de la USAL a la UOC per al 
desenvolupament de tasques de consultoria i tutoria.

Ajuntament de Salt Addenda punt 
UOC 17/12/2020

L'objecte d'aquest acord és establir un marc d'actuació per a la 
col·laboració entre la UOC i l'Ajuntament en el desenvolupament 
d'activitats d'interès mutu per a ambdues parts.

Ajuntament de Salt Addenda 
descomptes 17/12/2020

La UOC i l'Ajuntament acorden facilitar l'accés a estudis universitaris 
oficials i propis de la UOC, així com a programes formatius 
comercialitzats per les empreses que formen part del grup empresarial 
de la UOC, als treballadors vinculats a l'Ajuntament de Salt.

Agència de Gestió d'Ajuts 
Universitaris i de Recerca 
(AGAUR)

Conveni 18/12/2020 Conveni per al tractament de dades de caràcter personal en el marc de 
les convocatòries que gestiona l'AGAUR.

Universidad Nacional Abierta y 
a Distancia (UNAD)

Addenda 
mobilitat 
d'estudiants

23/12/2020

L'objecte de la present addenda és establir les condicions en què es 
durà a terme la mobilitat d'estudiants entre totes dues universitats.
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