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Convenis 2020 
 

 
 
 
 
Relació de convenis signats durant el 2020 classificats en dos grans grups i per ordre cronològic de 
signatura: 
 
 
Convenis i acords de col·laboració per a l'elaboració, difusió o revisió de dades o obres 
terminològiques 
 

 Pròrroga del conveni de col·laboració entre l’Acadèmia Valenciana de la Llengua i el Centre 
de Terminologia TERMCAT (30/04/2020) 

 

 Conveni marc entre el Consorci del Centre de Terminologia TERMCAT i el Centre Basc de 
Terminologia i Lexicografia UZEI (14/05/2020) 

 

 Conveni de col·laboració entre el Departament de Salut i el Consorci del Centre de 
Terminologia TERMCAT per dur a terme quatre projectes terminològics de l’àmbit de la salut 
(29/07/2020) 

 

 Acord específic 2020 de col·laboració entre l’Institut d’Estudis Catalans, l’Acadèmia de 
Ciències Mèdiques i de la Salut de Catalunya i de Balears, la Fundació Acadèmia de Ciències 
Mèdiques i de la Salut de Catalunya i de Balears, Enciclopèdia Catalana, el Departament de 
Salut de la Generalitat de Catalunya i el Consoci del Centre de Terminologia TERMCAT per a 
impulsar l’actualització de les dades terminològiques del Diccionari enciclopèdic de medicina 
(DEM) i la seva difusió (31/07/2020) 

 

 Conveni de col·laboració entre la Fundació de a Jardineria i el Paisatge i el Consorci del 
Centre de Terminologia TERMCAT per a elaborar i difondre els glossaris de les Normes 
tecnològiques de jardineria i paisatgisme (04/11/2020) 

 
 
Convenis amb universitats per a la realització de pràctiques 
 

 Projecte formatiu annex al conveni de cooperació educativa amb la Universitat Jaume I de 
Castelló (Fabio Badenes Tejero) (15/01/2020) 
 

 Conveni singular de cooperació educativa entre la Universitat Jaume I de Castelló i el 
Consorci del Centre de Terminologia TERMCAT en matèria de pràctiques acadèmiques 
externes (25/02/2020) 
 

 Conveni de cooperació educativa per a la realització de pràctiques acadèmiques externes 
curriculars, relatiu al conveni marc subscrit per la Fundació Universitat de Girona: Innovació i 

http://arxiu.termcat.cat/transparencia/convenis/avl-2020.pdf
http://arxiu.termcat.cat/transparencia/convenis/avl-2020.pdf
http://arxiu.termcat.cat/transparencia/convenis/uzei-2020.pdf
http://arxiu.termcat.cat/transparencia/convenis/uzei-2020.pdf
http://arxiu.termcat.cat/transparencia/convenis/seguretatalim-covid19-snomed-recullsnomed-2020.pdf
http://arxiu.termcat.cat/transparencia/convenis/seguretatalim-covid19-snomed-recullsnomed-2020.pdf
http://arxiu.termcat.cat/transparencia/convenis/dem-2020-especific.pdf
http://arxiu.termcat.cat/transparencia/convenis/dem-2020-especific.pdf
http://arxiu.termcat.cat/transparencia/convenis/dem-2020-especific.pdf
http://arxiu.termcat.cat/transparencia/convenis/dem-2020-especific.pdf
http://arxiu.termcat.cat/transparencia/convenis/dem-2020-especific.pdf
http://arxiu.termcat.cat/transparencia/convenis/dem-2020-especific.pdf
http://arxiu.termcat.cat/transparencia/convenis/ntj-2020.pdf
http://arxiu.termcat.cat/transparencia/convenis/ntj-2020.pdf
http://arxiu.termcat.cat/transparencia/convenis/ntj-2020.pdf
http://arxiu.termcat.cat/transparencia/convenis/uji-2020.pdf
http://arxiu.termcat.cat/transparencia/convenis/uji-2020.pdf
http://arxiu.termcat.cat/transparencia/convenis/uji-2020.pdf
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formació i el Centre de Terminologia TERMCAT en data 20 de març de 2018 (Eulàlia Arderiu 
Renau) (02/03/2020) 

 

 Conveni de cooperació educativa per a la realització de pràctiques acadèmiques externes 
curriculars, relatiu al conveni marc subscrit per la Fundació Universitat de Girona: Innovació i 
formació i el Centre de Terminologia TERMCAT en data 20 de març de 2018 (Maria Rodeja 
Fernández) (02/03/2020) 
 

 Projecte formatiu annex al conveni de cooperació educativa amb la Universitat Jaume I de 
Castelló (Fabio Badenes Tejero) (15/07/2020) 

 

 Addenda al conveni de cooperació educativa per a la realització de pràctiques acadèmiques 
externes curriculars, relatiu al conveni marc subscrit per la Fundació Universitat de Girona: 
Innovació i formació i el Centre de Terminologia TERMCAT en data 20 de març de 2018 
(Eulàlia Arderiu Renau) (23/07/2020) 

 

 Addenda al conveni de cooperació educativa per a la realització de pràctiques acadèmiques 
externes curriculars, relatiu al conveni marc subscrit per la Fundació Universitat de Girona: 
Innovació i formació i el Centre de Terminologia TERMCAT en data 20 de març de 2018 
(Maria Rodeja Fernández) (24/07/2020) 

 

 Conveni de cooperació educativa entre la Universitat Autònoma de Barcelona i el Consorci 
del Centre de Terminologia TERMCAT, per a la realització de pràctiques acadèmiques 
externes curriculars (22/09/2020) 

 

 Conveni específic de col·laboració entre el Centre de Terminologia TERMCAT i la Universitat 
Autònoma de Barcelona (Núria Lopera Garcia) (29/09/2020) 

 

 Conveni de cooperació educativa de pràctiques acadèmiques externes entre la Universitat de 
Salamanca i el Consorci del Centre de Terminologia TERMCAT (30/09/2020) 

 
 
 

http://arxiu.termcat.cat/transparencia/convenis/uab-2020-marc.pdf
http://arxiu.termcat.cat/transparencia/convenis/uab-2020-marc.pdf
http://arxiu.termcat.cat/transparencia/convenis/uab-2020-marc.pdf
http://arxiu.termcat.cat/transparencia/convenis/usal-2020.pdf
http://arxiu.termcat.cat/transparencia/convenis/usal-2020.pdf

