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CONVENIS DE COL.LABORACIÓ DE RECERCA O FORMACIÓ (Vigents a 01/07/2022)
Objecte Durada Data signatura Finançament
Conveni de regulació de l'adscripció de l'activitat de recerca del personal docent i 
investigador de la Universitat Autònoma de Barcelona al Centre d'Estudis Demogràfics. 4 anys prorrogables 24/2/21

Mitjançant acord 
específic

Conveni de col.laboració entre la Fundació Institució Catalana de Recerca i Estudis Avançats 
(ICREA) i el Centre d'Estudis Demogràfics (CED). 5 anys prorrogables 4/11/20

Mitjançant acord 
específic

Conveni de col.laboració entre el Centre d'Estudis Demogràfics i la Universitat de Barcelona 
per la reconeixement d'investigadors vinculats.

Del 29/07/2021 al 
31/12/2023 29/7/21

Mitjançant acord 
específic

Conveni específic entre el Centre d'Estudis Demogràfivs i la Universitat Autònoma de 
Barcelona pel cofinançament d'un tècnic de suport. Anual 17/9/21 Si
Conveni específic entre el Centre d'Estudis Demogràfivs i la Universitat Autònoma de 
Barcelona pel cofinançament d'un investigador del programa TALENT. Quatrimestral 28/1/22 Si
Conveni entre la Universitat Pompeu Fabra i el Consorci Centre d’Estudis Demogràfics per a 
la regulació de l’adscripció del Dr. Albert Esteve per a activitats de direcció del Consorci 
públic de recerca i direcció de projectes científics. 4 anys prorrogables 1/7/21 Si
Conveni entre la Universitat Autònoma de Barcelona i el Centre d'Estudis Demogràfics per a 
la realització de l' European Master in Demography.

Anual renovable fins 
a 4 anys 28/9/21 Si

Conveni marc de col.laboració entre el Centre d'Estudis Demogràfics i el Consorci Sanitari de 
Terrassa en matèria de salut i envelliment. 3 anys prorrogables 16/4/20

Mitjançant acord 
específic

Conveni de col.laboració entre la Fundació Privada Amics de la Gent Gran i el Centre 
d'Estudis Demogràfics.

2 anys prorrogables 
previ acord 7/9/20

Mitjançant acord 
específic



 

 

Adhesió al conveni de col.laboració entre l'administració de la Generalitat de Catalunya i 
iCERCA per al manteniment del Sistema d'Informació UNEIX en l'àmbit de la recerca. Indefinit 18/11/15 No
Conveni entre el Centre d'Estudis Demogràfics i el Consorci de Serveis Universitaris de 
Catalunua CSUC sobre el tractament de dades en el Portal de la Recerca 3 anys prorrogables 25/06/2019 No
Conveni entre la Universitat Autònoma de Barcelona i el Centre d'Estudis Demogràfics en el 
marc del programa de doctorat en demografia.

Anual renovable fins 
a 4 anys 7/10/2021 No

Conveni marc de col.laboració entre el Centre d'Estudis Demogràfics, el Centre de Visió per 
Computador i el Bisbat de Sant Feliu de Llobregat.

Anual renovable 
automàticament 28/7/2015 No


