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Preàmbul 
 
El 31 de desembre de 2014 es van publicar al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya la Llei 
19/2014, del 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern i la 
Llei 21/2014, del 29 de desembre, del protectorat de les fundacions i de verificació de l’activitat 
de les associacions declarades d’utilitat pública. L’article 3 de la Llei 19/2014 estableix que 
aquesta s’aplica a les persones físiques o jurídiques que exerceixen funcions públiques o 
potestats administratives, que presten serveis públics o que perceben fons públics per a 
funcionar o per a dur a terme llurs activitat per qualsevol títol jurídic. D’acord amb això, la UOC 
ha d’aplicar les obligacions de transparència establertes pel títol II de la Llei, així com la resta 
de disposicions que li siguin aplicables. 
 
Les Normes d’organització i funcionament de la UOC aprovades per l’Acord GOV/47/2015, de 
31 de març (DOGC núm. 6844, de 2 d’abril de 2015) estableixen que la missió de la UOC es 
desenvolupa d’acord amb cinc valors fonamentals, un dels quals és la transparència en les 
informacions, amb les dades i els processos i, així mateix, la UOC aposta decididament per 
l’excel·lència, el compromís i la transparència. 
 
És obvi que l’increment de la transparència a la UOC permet una millor governança, una millor 
rendició de comptes, una major eficàcia i qualitat en la seva activitat, una relació més estreta i 
directa amb tots els agents i col·lectius amb els quals es relaciona i un millor compliment de la 
seva missió i objectius.  
 
Tenint en compte que en relació a les universitats i fundacions privades l’aplicació de la 
legislació sobre transparència i accés a la informació és limitada, es fa necessari adoptar una 
normativa interna com aquesta que desenvolupi els principis i obligacions previstos a la 
legislació vigent.  
 
La UOC està compromesa amb la transparència i ha anat adoptant diferents mesures per 
millorar-la i entre aquestes mesures hi ha l’establiment del portal de la transparència i 
l’aprovació de la Normativa de transparència de la UOC, que ha reflectir i garantir el seu 
compromís amb la transparència i totes les conseqüències que se’n deriven. 
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Capítol I. Disposicions generals 
 
Article 1. Objecte 
 
La Normativa de transparència de la UOC té per objecte regular la transparència a la UOC i 
desenvolupar els principis i obligacions previstos en la legislació vigent en matèria de 
transparència. Així mateix, mitjançant aquesta normativa es creen i regulen els òrgans de 
transparència de la UOC que són la Comissió de transparència i el Grup de treball de 
transparència. 
 
 

Article 2. Àmbit d’aplicació 
 
Aquest reglament s’aplica a la UOC i als ens que en depenen o hi estan vinculats o participats. 
 
 

Article 3. Règim jurídic 
 
El Reglament de transparència de la UOC s’aprova d’acord amb la Llei 19/2014, del 29 de 
desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern i la Llei 21/2014, del 29 
de desembre, del protectorat de les fundacions i de verificació de l’activitat de les associacions 
declarades d’utilitat pública, així com la resta de normativa aplicable. 
 
 

Capítol II. Òrgans de transparència 
 

Article 4. Comissió de transparència 
 
4.1.- La Comissió de transparència de la UOC és l’òrgan responsable d’impulsar i garantir el 
compliment de les obligacions en matèria de transparència. Té com a funció establir les 
polítiques de transparència de la Universitat, vetllar per la implementació i el desenvolupament 
de la Normativa de transparència així com supervisar i coordinar les tasques del grup de treball.  
 
4.2.- La Comissió està composta pels membres següents: 
 

a) Secretari/a General 
b) Vicerectorat responsable de Responsabilitat Social 
c) Vicerectorat responsable de Qualitat 
d) VG de Finances i Recursos 
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e) VG d’Operacions 
f) Cap de Gabinet de Rectorat i Relacions Institucionals 
g) Responsable del compliment normatiu 
h) 1 representant dels estudiants, designat pel Consell d’Estudiants d’entre els seus 

membres 
i) 1 representant del professorat, designat pels professors que formen part del Consell 

d’Universitat 
j) 1 representant del personal de gestió, designat pel personal de gestió que forma part 

del Consell d’Universitat. 
 
 
 
 
 

Article 5. Grup de treball de transparència 
 
5.1. El Grup de treball de transparència de la UOC és l’òrgan encarregat d’executar les 
polítiques de transparència de la Universitat establertes per la Comissió i adoptar les mesures 
necessàries per assolir els objectius i garantir el compliment de les obligacions en matèria de 
transparència.  
 
5.2. El grup de treball està compost pels membres següents:  
 

a) Secretari/a general. 
b) Cap de l’Àrea de Tecnologia. 
c) Cap de l’Àrea de Planificació i Qualitat. 
d) Cap de l’Àrea d’Economia.  
e) Cap de l’Àrea d’Assessoria Jurídica. 
f) Cap de l’Àrea de Persones. 
g) Cap de l’Àrea de Comunicació 
h) Cap de l’Oficina dels Vicerectorats 

 
 

Article 6. Règim i funcionament de la Comissió i el Grup de treball de 
transparència 
 
6.1. La Comissió de transparència es reunirà, almenys, un cop l’any a fi d’establir les polítiques 
i criteris de transparència de la Universitat, assessorar la Universitat en matèria de 
transparència i supervisar les tasques del Grup de treball. 
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6.2. El Grup de treball de transparència es reunirà, almenys, dos cops l’any (un per semestre) 
a fi de portar a terme les tasques i activitats necessàries per complir els objectius i vetllar pel 
compliment de les obligacions de la UOC en matèria de transparència.  
  
6.3. Els membres que conformen el Grup de treball poden delegar la seva assistència a una 
persona de la seva àrea.  
 
6.4. En tot allò que no reguli aquest Reglament s’aplicarà, supletòriament, el Reglament del 
Consell de Govern. 
 
 
 
 
 
 

Capítol III. Obligacions i informació subjecte al règim 
de transparència 
  

Article 7. Obligacions de la UOC 
 
Les obligacions a les quals està subjecte la UOC en matèria de transparència són les que 
estableix la Llei i les normes que la desenvolupen, essent-ne de destacar les les següents: 
 

a) Fer pública la informació subjecte al règim de transparència al Portal de transparència, 
a la Seu electrònica i als llocs web de la UOC.  

b) Difondre la informació d’una manera veraç i objectiva. 
c) Garantir que la informació es difon de manera constant i s’actualitza permanentment. 
d) Organitzar la informació de manera que sigui fàcilment accessible i comprensible i que 

en faciliti una consulta àgil i ràpida. 
e) Ordenar temàticament la informació perquè sigui fàcil i intuïtiva de localitzar.  
f) Facilitar la consulta de la informació amb l’ús de mitjans informàtics en formats fàcilment 

comprensibles i que permetin la interoperabilitat i la reutilització. 
g) Establir procediments basats en indicadors objectius per a avaluar el compliment de les 

obligacions de transparència. 
 
 

Article 8. Límits a les obligacions de transparència 
 
8.1. Els límits a les obligacions de transparència són aquells que estableix la Llei i les normes 
que la desenvolupen, especialment els relatius  a la proteció de dades de caràcter personal.  
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8.2. Els límits a les obligacions de transparència s’apliquen d’acord amb llur finalitat, tenint en 
compte les circumstàncies de cada cas i s’interpreten restrictivament en benefici del principi de 
transparència sense que puguin ampliar-se per analogia.  
 
 

Article 9. Informació subjecte al règim de transparència 
 
D’acord amb el principi de transparència, la UOC ha de fer pública la informació que estableix 
la Llei i les normes que la desenvolupen. Com a mínim hi figurarà la següent informació: 
 
A) INFORMACIÓ INSTITUCIONAL 
 

1. Estratègia 
- Missió 
- Visió 
- Plans estratègics, instruments de desplegament, grau de compliment i resultats 
obtinguts 

 2. Govern i organització 
- Estructura i composició dels òrgans de govern 
- Organització institucional i estructura interna 
- Responsables dels diferents departaments, escoles, estudis, etc., les funcions 
i contacte 
- Empreses vinculades 

 3. Normativa 
- Normes relatives a l’organització i funcionament de la universitat 
- Normativa acadèmica i econòmica 
- Codis ètic i de conducta 
- Directives, instruccions i circulars internes. 

 4. Altra informació rellevant 
- Convenis  
- Posició en rànquings i classificacions 
- Estudis i informes 
- Resolucions i actes amb rellevància pública 
 

B) INFORMACIÓ ACADÈMICA 
 

1. Programes acadèmics 
  - Oferta de titulacions 
  - Documentació sobre verificació i acreditació 
  - Sistemes de garantia de la qualitat 
  - Informació estadística sobre els programes 

- Indicadors de qualitat: taxes d’èxit, de graduació i abandonament 
  - Indicadors de satisfacció 
  - Dades d’internacionalitació 
 2. Professorat 



 

 

Reglament de transparència de la UOC  2017  Pàg. 8 

 
 

  - Perfils i CVs 
  - Categories 
  - Acreditacions de docència i de recerca 
 3.- Estudiants 
  - Nombre i perfil d’estudiants matriculats i evolució al llarg del temps 
  - Nombre de graduats i evolució 
  - Indicadors d’inserció laboral 

 
C) INFORMACIÓ DE RECERCA I TRANSFERÈNCIA 
  
 1. Estructura i finançament de la recerca 
  - Centres de recerca 
  - Grups de recerca 
  - Programes i projectes 
  - Finançament 
 2. Personal de recerca 

3. Activitat de recerca 
  - Resultats de la recerca: nombre d’articles i treballs, tesis, patents...) 
 4. Activitat de transferència 
 
 
 
  
D) INFORMACIÓ SOBRE RECURSOS DE LA UNIVERSITAT 
 

1. Personal 
- Volum i estructura del personal (professorat i gestió) 
- Classificació del personal: % categories; % gènere; % internacional 
- Bandes salarials 
- Processos de selecció i promoció 
- Convenis i acords laborals 
- Polítiques laborals: salut i seguretat; formació i educació; diversitat i igualtat 
d’oportunitats; beneficis. 

 2. Pressupost i contractació 
 - Pressupost aprovat de l’exercici i últim pressupost liquidat 

- Balanç de situació i compte de pèrdues i guanys 
- Estats financers 
- Auditoria de comptes i memòria econòmica 
- Auditoria d’òrgans de control extern 
- Subvencions rebudes 
- Contractes de regulació harmotizada 

 3. Patrimoni 
  - Inventari i gestió del patrimoni 
  - Equipaments de valor especial 
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E) INFORMACIÓ SOBRE L’ACTIVITAT DE LA UNIVERSITAT 
 
 1.  Memòries 
  - Memòria d’activitats anual 
  - Informes anuals del Síndic de Greuges de la universitat 
 2. Serveis 
  - Cartes de serveis 
  - Indicadors de satisfacció 

Capítol IV. El Portal de transparència i la Seu 
electrònica 
 

Article 10. Portal de transparència 
 
10.1. El Portal de transparència de la UOC és l’espai en el qual es fa pública la informació 
subjecta al règim de transparència, juntament amb la Seu electrònica i els llocs web de la UOC. 
Tot això en compliment des les obligacions establertes per aquesta Normativa i la resta de 
normativa aplicable. 
 
10.2. La informació s’ha d’organitzar d’acord amb els principis establerts a l’article 7 d’aquesta 
Normativa.  
 
10.3. El Portal de transparència de la UOC ha de complir amb les prescripcions de la Llei 
19/2014 i la resta de normativa aplicable.  
 
10.4. La informació subjecte al règim de transparència s’ha d’anar publicant al Portal de 
transparència de la UOC a mesura que aquest vagi evolucionant amb la incorporació de nous 
espais i continguts, i es farà com a mínim anualment.  

 
Article 11. La Seu electrònica de la UOC  
 
11.1. La Seu Electrònica de la UOC està regulada per la Normativa de la seu electrònica 
aprovada pel Comitè de Direcció Executiu del 4 de novembre de 2013. 
 
11.2. Juntament amb Portal de transparència i altres mitjans electrònics de comunicació, la Seu 
electrònica facilita l’accés a la informació, als serveis i als tràmits electrònics d’acord amb els 
principis de publicitat, d’accés fàcil i efectivitat, completesa i exactitud, actualització, identitat i 
anonimat. 
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11.3. La Seu electrònica inclou, almenys, aquells continguts que estableix l’article 6 de la seva 
Normativa.     

 
Article 12. Reutilització de la informació de la UOC 
 
12.1. La UOC ha de facilitar, en la mesura del possible, la informació subjecte al règim de 
transparència en format reutilitzable. La reutilització de la informació és lliure i no està subjecta 
a restriccions, llevat dels supòsits en què se sotmeti a l’obtenció d’una llicència de 
reconeixement de “Creative Commons”. 
 
12.2. El Portal de la Transparència ha d’especificar el tipus de reutilització aplicable a la 
informació que conté, i també ha d’incloure un avís legal sobre les condicions de la reutilització. 
 
12.3. S’ha de garantir que en el procés de reutilització no s’altera el contingut de la informació 
reutilitzada ni se’n desnaturalitza el sentit, i també cal citar la font de les dades i indicar la data 
de la darrera actualització. 
 

Disposició final. Entrada en vigor 
 
Aquesta Normativa entrarà en vigor el dia de la seva publicació a la Seu electrònica de la UOC.  


