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RELACIÓ DE CONVENIS SIGNATS AMB ALTRES INSTITUCIONS 

 

DATA DE 

SIGNATURA 

 

ORGANISME/ENTITAT 
 

OBJECTE DRETS I OBLIGACIONS 
OBLIGACIONS 

ECONÒMIQUES 

DATA DE 

FINALITZACIÓ 

17/6/2013 Acadèmia Valenciana de la Llengua 
Col·laboració amb la finalitat de coordinar futurs 
projectes de foment de la llengua i la cultura pròpies 

 
Ambdues institucions col·laboraran amb la finalitat de coordinar 
futurs projectes de foment de la llengua i la cultura pròpies. 
 

 
Renovació 
automàtica 

5/10/2017 
Agència de Qualitat de l’Ensenyament 
Superior d’Andorra  

Col·laboració institucional 

 
Ambdues entitats promouran accions en matèria de docència, 
d’investigació, d’innovació i de difusió de la cultura pròpies que 
permetan millorar i augmentar l’intercanvi del coneixement 
científic, tècnic i cultural de les institucions universitàries de 
l’Institut, impulsaran intercanvis acadèmics i culturals amb els 
grups i institucions de fora del Principat d’Andorra, amb interès 
especial amb els de l’àrea dels Pirineus i la Mediterrània, i la 
participació de la comunitat universitària en xarxes internacionals, 
promouran accions de difusió social del coneixement científic, 
tècnic i cultural. 
 

 
Renovació 
automàtica 

10/7/2015 Centre de Terminologia TERMCAT Atorgar una llicència d’ús del Multidiccionari  

 
La XVU cedirà al TERMCAT una llicència d’ús no exclusiva del 
Multidiccionari, autoritzant-ne expressament la reproducció, 
distribució, comunicació pública, transformació (adaptació, resum, 
ampliació, revisió, reelaboració i qualsevol modificació possible), 
total o parcial, així com la cessió a tercers, per a tota la durada 
dels drets, per a un àmbit territorial mundial i per a totes les 
modalitats d’explotació previstos en aquesta llicència, als efectes 
de difusió del Multidiccionari. La XVU garantirà i respondrà davant 
del TERMCAT de l’originalitat del Multidiccionari i de tots els seus 
continguts, i que no ha contret i no contraurà cap càrrega de cap 
tipus que atempti contra els drets adquirits pel TERMCAT, d’acord 
amb el que es preveu en aquesta llicència, per garantir així 
l’explotació normal i pacífica del Multidiccionari. Sens perjudici de 
la cessió atorgada al TERMCAT, la XVU podrà continuar explotant 
el Multidiccionari, per a ús propi, en la forma que considere. 
 

 
Renovació 
automàtica 
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DATA DE 
SIGNATURA 

 
ORGANISME/ENTITAT 

 

OBJECTE DRETS I OBLIGACIONS 
OBLIGACIONS 
ECONÒMIQUES 

DATA DE 
FINALITZACIÓ 

13/6/2016 Centre de Terminologia TERMCAT 
Atorgar una llicència no exclusiva d’ús de la 
Nomenclatura de gestió universitària 

 
La XVU cedirà al TERMCAT una llicència d’ús no exclusiva de       la 
Nomenclatura de gestió universitària, autoritzant-ne expressament la 
reproducció, distribució, comunicació pública, transformació (adaptació, 
resum, ampliació, revisió, reelaboració i qualsevol modificació possible), 
total o parcial, així com la cessió a tercers, per a tota la durada dels 
drets, per a un àmbit territorial mundial i per a totes les modalitats 
d’explotació previstos en aquesta llicència, als efectes de difusió de la 
Nomenclatura de gestió universitària. La XVU garantirà i respondrà 
davant del TERMCAT de l’originalitat de la Nomenclatura de gestió 
universitària i de tots els seus continguts, i que no ha contret i no 
contraurà cap càrrega de cap tipus que atempti contra els drets 
adquirits pel TERMCAT, d’acord amb el que es preveu en aquesta 
llicència, per garantir així l’explotació normal i pacífica de la 
Nomenclatura de gestió universitària. Sens perjudici de la cessió 
atorgada al TERMCAT, la XVU podrà continuar explotant la 
Nomenclatura de gestió universitària, per a ús propi, en la forma que 
considere. 
 

 
Renovació 
automàtica 

24/7/2017 Centre de Terminologia TERMCAT Col·laboració en l’àmbit terminològic 

 
El TERMCAT oferirà assessorament terminològic preferent a les 
universitats que integren la XVU, incorporarà el professorat expert dels 
diferents àmbits d’actuació de les universitats que integren la XVU com a 
especialistes i recollirà les observacions i comentaris en l’estudi dels 
termes, posarà a disposició la seua plataforma terminològica en línia 
(GdTWeb), les eines de consulta i de descàrrega terminològica en línia i 
gratuïtes de què disposa en el seu web per a la difusió de continguts 
terminològics cedits pels serveis lingüístics de les universitats, oferirà la 
possibilitat que terminòlegs que hi estiguen vinculats duguen a terme 
estades formatives al Centre de Terminologia i facilitarà la participació 
dels serveis lingüístics en la normalització de termes i l'aprovació de 
neologismes de les àrees de coneixement de les universitats. 
La XVU facilitarà l’assessorament del professorat expert de les àrees de 
coneixement universitàries per a la realització de les activitats del 
TERMCAT, impulsarà projectes terminològics, en col·laboració amb el 
TERMCAT, per a l’establiment de les denominacions en llengua catalana, 
contribuirà a difondre la terminologia que elabori el TERMCAT, posarà a 
disposició del TERMCAT terminologia de producció pròpia perquè la 
difonga a través de les seues plataformes, d’acord les condicions d’ús 
establertes en els convenis específics, i col·laborarà en la creació de 
propostes de normalització dels termes i l'aprovació de neologismes de 
les àrees de coneixement de les universitats a través dels serveis 
lingüístics. 
 

 1/6/2025 
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DATA DE 
SIGNATURA 

 
ORGANISME/ENTITAT 

 

OBJECTE DRETS I OBLIGACIONS 
OBLIGACIONS 
ECONÒMIQUES 

DATA DE 
FINALITZACIÓ 

18/11/2015 
Col·lectiu Universitat Jaume I per la 
Llengua i la Cultura 

Col·laboració per a l’organització i promoció 
d’activitats conjuntament 

 
S'acorda la col·laboració entre la XVU i el CULC amb l'organització  i 
finançament d'almenys una activitat anual segons disponibilitat 
pressupostària, sempre amb finalitat acadèmica. 
 

 
Renovació 
automàtica 

2/1/2017 
Departament d’Ensenyament 
Generalitat de Catalunya 

Promoció de la Lliga de Debat de Secundària i 
Batxillerat  

 
La XVU propiciarà la participació dels centres de Secundària i Batxillerat, 
incorporarà al grup de treball de la Lliga un expert en representació del 
Departament, facilitarà activitats de formació per als docents dels 
centres, inclourà la col·laboració del Departament en la difusió i 
Comunicació. El Departament col·laborarà en la difusió i presentació de 
l’activitat. 
 

 26/01/2023 

18/10/2012 Govern d’Andorra Col·laboració institucional 

 
Ambdues institucions promouran accions en matèria de docència, 
d’investigació, de normalització de la llengua i de difusió de la cultura 
pròpies que permetan millorar i augmentar l’intercanvi del coneixement 
científic, tècnic i cultural de les institucions universitàries de la XVU, 
fomentaran la mobilitat dels estudiants, els professors i el personal 
d’administració i serveis entre les universitats membres de la XVU i 
aquestes amb la resta del sistema universitari europeu i internacional, 
impulsaran intercanvis acadèmics i culturals amb els grups i institucions 
de fora del Principat d’Andorra, amb interès especial amb els de l’àrea 
dels Pirineus i la Mediterrània. Promouran la participació de la comunitat 
universitària en xarxes internacionals, i accions de difusió social del 
coneixement científic, tècnic i cultural. 
 

 
Renovació 
automàtica 

23/10/2008 Institut Privat d’Estudis Món Juïc Col·laboració institucional 

 
Fomentar la redacció en català de les tesis doctorals a les universitats 
del IJLV, promoure que aquest fet sigui percebut com un prestigi tant 
per l’alumnat com pel professorat, assegurar la difusió a nivell 
internacional de les tesis redactades en català que assoleixin un alt nivell 
de qualitat.  
 

 
Renovació 
automàtica 

1/4/2005 Institut Ramon Llull Col·laboració institucional 

 
Cooperació en l’organització d’activitats i utilització de recursos i 
desenvolupament de projectes comuns. 
 

 
Renovació 
automàtica 
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DATA DE 

SIGNATURA 

 

ORGANISME/ENTITAT 
 

OBJECTE DRETS I OBLIGACIONS 
OBLIGACIONS 

ECONÒMIQUES 

DATA DE 

FINALITZACIÓ 

15/1/2009 Institut Ramon Muntaner Col·laboració institucional 

 
Ambdues entitats afavoriran la creació de grups de recerca transversals 
per a treballar en projectes conjunts i fomentar els contactes i 
col·laboracions de cada universitat amb els centres d’estudis del 
corresponent territori, afavoriran l’intercanvi d’informació sobre les 
activitats, projectes, publicacions, recursos i convocatòries amb 
l’establiment d’enllaços directes en les respectives pàgines web i 
l’establiment de canals de comunicació que facen arribar la informació al 
conjunt dels dos col·lectius, obriran la possibilitat que els congressos i 
jornades realitzades des dels centres d’estudis puguen comptar amb la 
col·laboració de la Universitat, i que puguen ser reconeguts amb crèdits 
de lliure elecció. Col·laboraran en l’elaboració de publicacions que 
consideren d’interès comú, es facilitarà als centres d’estudis implicats la 
publicació dels seus treballs dins el servei de publicacions de les 
universitats dels seus àmbits territorials d’acord amb els seus règims de 
funcionament intern. Se cercarà la forma més adient de reconèixer 
l’activitat que els professors universitaris realitzin dins dels centres 
d’estudis, entenent-la com una voluntat d’apropar el coneixement 
científic a la societat, així com les fórmules per acreditar les activitats de 
recerca realitzades pels centres d’estudis. 
 

 
Renovació 
automàtica 

17/4/2016 La Cívica – Escola Valenciana 

 
Organització per part de la Cívica-Escola 
Valenciana d’una Lliga de Debat entre els 
estudiants de secundària o batxillerat dels instituts 
del País Valencià, d’acord amb el model de la Lliga 
de Debat Universitari de la XVU 
 

La XVU col·laborarà amb La Cívica-Escola Valenciana en l’assessorament 
de la Lliga de Debat de Secundària i Batxillerat. 

 
Renovació 
automàtica 

3/11/2020 Òmnium Cultural 

Col·laboració per al foment del premi Jesús Tuson 
i del premi a la creació de continguts audiovisuals 
en català, aranès i llengua de signes catalana a les 
xarxes 

 
Ambdues entitats col·laboraran en l’organització del Premi Jesús Tuson i 
del Premi a la creació de continguts audiovisuals en català, aranès i 
llengua de signes catalana (LSC) a les xarxes amb: convocatòria i 
recepció dels premis, jurat, difusió, comunicació i pagament dels premis. 
 

X 3/11/2023 

17/12/2020 Universitat Abat Oliba CEU 
Col·laboració per a la promoció i organització de la 
Lliga de Debat de Secundària i Batxillerat 

 
La XVU organitzarà la fase final de la Lliga i la Universitat la fase local.  
 

X 16/12/2023 

13/4/2022 
Universitat d’Alacant i Escola 
Valenciana 

Col·laboració per a la promoció i organització de la 
Lliga de Debat de Secundària i Batxillerat 

 
La XVU organitzarà la fase final de la Lliga i la Universitat la fase local.  
 

X 12/4/2025 

15/12/2020 Universitat d’Andorra 
Col·laboració per a la promoció i organització de la 
Lliga de Debat de Secundària i Batxillerat 

 
La XVU organitzarà la fase final de la Lliga i la Universitat la fase local.  
 

X 14/12/2023 

7/5/2021 Universitat Autònoma de Barcelona 
Col·laboració per a la promoció i organització de la 
Lliga de Debat de Secundària i Batxillerat 

 
La XVU organitzarà la fase final de la Lliga i la Universitat la fase local. 
 

X 6/5/2024 
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DATA DE 
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OBLIGACIONS 
ECONÒMIQUES 

DATA DE 
FINALITZACIÓ 

15/2/2021 Universitat de Barcelona 
Col·laboració per a la promoció i organització de la 
Lliga de Debat de Secundària i Batxillerat 

 
La XVU organitzarà la fase final de la Lliga i la Universitat la fase local. 
 

X 14/2/2024 

17/2/2021 Universitat Internacional de Catalunya 
Col·laboració per a la promoció i organització de la 
Lliga de Debat de Secundària i Batxillerat 

 
La XVU organitzarà la fase final de la Lliga i la Universitat la fase local. 
 

X 16/2/2024 

25/3/2021 Universitat Jaume I i Escola Valenciana 
Col·laboració per a la promoció i organització de la 
Lliga de Debat de Secundària i Batxillerat 

 
La XVU organitzarà la fase final de la Lliga i la Universitat la fase local. 
 

X 24/3/2024 

17/12/2020 Universitat de Lleida 
Col·laboració per a la promoció i organització de la 
Lliga de Debat de Secundària i Batxillerat 

 
La XVU organitzarà la fase final de la Lliga i la Universitat la fase local. 
 

X 16/12/2023 

29/3/2022 
Universitat Miguel Hernández d’Elx i 
Escola Valenciana 

Col·laboració per a la promoció i organització de la 
Lliga de Debat de Secundària i Batxillerat 

 
La XVU organitzarà la fase final de la Lliga i la Universitat la fase local. 
 

X 28/3/2023 

19/2/2021 Universitat Pompeu Fabra 
Col·laboració per a la promoció i organització de la 
Lliga de Debat de Secundària i Batxillerat 

 
La XVU organitzarà la fase final de la Lliga i la Universitat la fase local. 
 

X 18/2/2024 

22/3/2021 Universitat Rovira i Virgili 
Col·laboració per a la promoció i organització de la 
Lliga de Debat de Secundària i Batxillerat 

 
La XVU organitzarà la fase final de la Lliga i la Universitat la fase local. 
 

X 21/3/2024 

12/1/2021 
Universitat de València i Escola 
Valenciana 

Col·laboració per a la promoció i organització de la 
Lliga de Debat de Secundària i Batxillerat 

 
La XVU organitzarà la fase final de la Lliga i la Universitat la fase local. 
 

X 11/1/2024 

8/1/2021 
Universitat de Vic-Universitat Central 
de Catalunya 

Col·laboració per a la promoció i organització de la 
Lliga de Debat de Secundària i Batxillerat 

 
La XVU organitzarà la fase final de la Lliga i la Universitat la fase local. 
 

X 7/1/2024 

17/9/2020 Universitat d’Alacant Conveni de cessió  

 
Cessió de drets de traducció, distribució i comunicació pública de les 
Guies per a una docència universitària amb perspectiva de gènere. 
 

 16/9/2024 

24/9/2020 Universitat de Barcelona Conveni de cessió  

 
Cessió de drets de traducció, distribució i comunicació pública de les 
Guies per a una docència universitària amb perspectiva de gènere. 
 

 23/9/2024 

15/9/2020 Universitat de les Illes Balears Conveni de cessió  

 
Cessió de drets de traducció, distribució i comunicació pública de les 
Guies per a una docència universitària amb perspectiva de gènere. 
 

  

17/9/2020 
Universitat de Vic-Universitat Central 
de Catalunya 

Conveni de cessió  
Cessió de drets de traducció, distribució i comunicació pública de les 
Guies per a una docència universitària amb perspectiva de gènere. 

 

Fins a 
compliment 
de la seua 
finalitat 
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DATA DE 

SIGNATURA 

 

ORGANISME/ENTITAT 
 

OBJECTE DRETS I OBLIGACIONS 
OBLIGACIONS 

ECONÒMIQUES 

DATA DE 

FINALITZACIÓ 

26/9/2022 
Universitat Autònoma de Barcelona i 
Institut Ramon Muntaner 

Col·laboració institucional 

 
Col·laboració per posar en valor la dedicació del personal docent i 
investigador en la tercera missió de la universitat i els processos de 

transferència de coneixement en l’entorn més immediat. 
 

 25/9/2025 

25/10/2022 
Universitat de Barcelona i Institut 
Ramon Muntaner 

Col·laboració institucional 

 
Col·laboració per posar en valor la dedicació del personal docent i 
investigador en la tercera missió de la universitat i els processos de 

transferència de coneixement en l’entorn més immediat. 
 

 24/10/2025 

23/5/2022 
Universitat de Girona i Institut Ramon 
Muntaner 

Col·laboració institucional 

 
Col·laboració per posar en valor la dedicació del personal docent i 
investigador en la tercera missió de la universitat i els processos de 

transferència de coneixement en l’entorn més immediat. 
 

 22/5/2025 

29/9/2022 
Universitat de Lleida i Institut Ramon 
Muntaner 

Col·laboració institucional 

 
Col·laboració per posar en valor la dedicació del personal docent i 
investigador en la tercera missió de la universitat i els processos de 
transferència de coneixement en l’entorn més immediat.  
 

 28/9/2025 

26/9/2022 
Universitat Rovira i Virgili i Institut 
Ramon Muntaner 

Col·laboració institucional 

 
Col·laboració per posar en valor la dedicació del personal docent i 
investigador en la tercera missió de la universitat i els processos de 
transferència de coneixement en l’entorn més immediat.  
 

 25/9/2025 

31/10/2006 Universitat Jaume I 
Definició i establiment dels mitjans de coordinació 
dels serveis de prevenció de l’UJI i de la XVU per a 
complir l’article 24 de la LPRL 

 
La identificació, l’avaluació i la gestió dels riscos derivats de la 
construcció de l’edifici, les infraestructures i les instal·lacions generals, 
seran assumits pels tècnics de prevenció de l’UJI. La identificació, 
l’avaluació i la gestió dels riscos derivats de l’activitat de la XVU que es 
desenvolupe a l’UJI es realitzaran conjuntament per les dues parts i es 
realitzaran per a tota persona independentment de la seua relació 
laboral amb qualsevol de les dues entitats. La informació que ha de 
facilitar-se a terceres empreses, en matèria de coordinació d’activitats, 
anirà a càrrec de la XVU. En cas d’emergència o accident, cadascuna de 
les parts ho comunicarà a l’altra. La investigació d’accidents, si escau, es 
realitzarà conjuntament per les dues parts. El personal de la XVU tindrà 
accés a la formació que s’organitze des de la OPGM de l’UJI. La revisió, 
l’actualització i la realització d’accions per a la implantació del Pla 
d’emergència es realitzarà conjuntament per les dues parts. Els tècnics 
de la OPGM podran assessorar a la persona designada per a la redacció 
de documentació en matèria de prevenció de riscos laborals. La XVU 
haurà de conéixer el Pla de Prevenció de l’UJI.  
 

 
Renovació 
automàtica 
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OBJECTE DRETS I OBLIGACIONS 
OBLIGACIONS 

ECONÒMIQUES 

DATA DE 

FINALITZACIÓ 

14/2/2007 Universitat Jaume I 
Ubicació de la seu de la XVU a l’Edifici Àgora de 
l’UJI 

 
La seu de la XVU s’ubicarà a l’UJI, als locals de l’Àgora. L’UJI assumirà 
els serveis de neteja i manteniments dels locals i les instal·lacions, així 
com de la central d’intrusions. 
 

 
Renovació 
automàtica 

11/6/2008 Universitat Jaume I 
Cooperació educativa perquè alumnat de l’UJI 
realitze estades en pràctiques a la XVU 

 
La XVU es compromet a acceptar estudiantat de la Universitat Jaume I, 
per a la realització de pràctiques en règim d’estades en pràctiques, les 
quals es desenvoluparan d’acord amb el règim de durada màxima 
establert. 
 

 
Renovació 
automàtica 

26/3/2018 

 
Universitat de Vic – Universitat Central 
de Catalunya i Ajuntament de Torelló 
 

Col·laboració per a la difusió de la beca Segimon 
Serrallonga 

La XVU farà difusió de beca Segimon Serrallonga.  21/4/2024 

16/7/2019 
Universitats d’A Coruña, Vigo i 
Santiago de Compostela 

Cessió gratuïta dels drets de reproducció, 
distribució, traducció al gallec i comunicació 
pública de les Guies per a una docència 
universitària amb perspectiva de gènere a les 
entitats signatàries 

 
La XVU cedirà la reproducció, distribució, traducció i comunicació de les 
11 guies. Les universitats es faran càrrec dels costos de les traduccions 
al gallec, edició, producció i distribució de les guies al gallec, respectarà 
la Llei de Propietat Intel·lectual, incorporarà el copyright ©Xarxa Vives 
d’Universitats, no vendrà les guies i enviarà a la XVU un exemplar imprès 
de cada edició. 
 

 
Renovació 
automàtica 

 


