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Conveni
Convenio

Addenda al conveni de col·laboració que forma 
la Xarxa Internacional d’Estudis Constitucionals 
entre la Universitat Autònoma de l’Estat de 
Mèxic, Guadalajara, la Pontifícia Universitat 
Javeriana de Cali i la Politècnica de València
Adenda al convenio de colaboración que 
conforma la Red Internacional de Estudios 
Constitucionales entre la Universidad Autónoma 
del Estado de México,  Guadalajara, la Pontificia 
Universidad Javeriana de Cali y Politècnica de 
València

Acord entre Brüel & Kjær Sound & Vibration 
Measurement A/S i la Universitat Politècnica de 
València per a la cessió de llicència de programari 
amb fins educatius
Acuerdo entre Brüel & Kjær Sound & Vibration 
Measurement A/S y la Universitat Politècnica de 
València para la cesión de licencia de software 
con fines educativos

Acord de col·laboració entre la Universitat 
Politècnica de València i la Universitat Federal de 
Bahia

Acuerdo de colaboración entre la Universitat 
Politècnica de València y la Universidad Federal 
de Bahia

Conveni de col·laboració entre la Universitat 
Politècnica de València i Actiu Berbegal y 
Formas, SL, pel qual es patrocinen actuacions a 
la Universitat 
Convenio de colaboración entre la Universitat 
Politècnica de València y Actiu Berbegal y 
Formas, SL, por el que se patrocinan actuaciones 
en la Universitat 

Conveni de doble titulació entre la Universitat 
Politècnica de València i la Universitat de Ciències 

Tipus de conveni
Tipo de convenio

Innovació, investigació 
i transferència de 
tecnologia

Innovación, investiga  
ción y transferencia 
de tecnología

Cessió de béns

Cesión de bienes

Marc

Marco

Patrocini/subvenció

Patrocinio/subvención

Formació reglada

Objecte del conveni
Objeto del convenio

Modificar l’últim paràgraf de la clàusula 
tercera del conveni de creació de la Xarxa 
Internacional d’Estudis Constitucionals 
signat el 5 de gener de 2012

Modificación del último párrafo de la 
cláusula tercera del convenio de creación 
de la Red Internacional de Estudios 
Constitucionales firmado el 5 de enero 
de 2012

Establir les condicions per a la cessió amb 
fins docents de llicències de programari 
a l’Escola Politècnica Superior de Gandia

Establecimiento de las condiciones para 
la cesión con fines docentes de licencias 
de software en la Escuela Politécnica 
Superior de Gandía

Establir les condicions per a l’intercanvi 
d’experiències i personal en els camps de 
la docència, la investigació i la cultura en 
general dins de les àrees d’interès mutu
Establecimiento de las condiciones 
para el intercambio de experiencias y 
personal en los campos de la docencia, 
la investigación y la cultura en general 
dentro de aquellas áreas de mutuo 
interés

Establir les condicions perquè l’empresa 
subvencione el projecte formatiu 
Erasmus Mundus Intensive Programme 
MobWeb
Establecimiento de las condiciones para 
que la empresa subvencione el proyecto 
formativo Erasmus Mundus Intensive 
Programme MobWeb

Establir un marc d’actuació per 
a obtenir els títols acadèmics de 

 Signatura
Firma

07.11.12

10.04.13

31.08.12

22.01.13

CONVENIOS FIRMADOS POR LA UNIVERSITAT 
POLITÈCNICA DE VALÈNCIA Y DEPOSITADOS EN 
LA SECRETARÍA GENERAL DE LA UNIVERSITAT 
DESDE LA PUBLICACIÓN DEL ANTERIOR 
NÚMERO DEL BOUPV

CONVENIS SIGNATS PER LA UNIVERSITAT 
POLITÈCNICA DE VALÈNCIA I DIPOSITATS A LA 
SECRETARIA GENERAL DE LA UNIVERSITAT DES 
DE LA PUBLICACIÓ DE L’ANTERIOR NÚMERO 
DEL BOUPV
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Aplicades de Colònia en el marc d’un doble 
grau en la titulació d’enginyeria de sistemes de 
telecomunicació, so i imatge

Convenio de doble titulación entre la Universitat 
Politècnica de València y la Fachhochschule Köln 
en el marco de un doble grado en la titulación 
de ingeniería de sistemas de telecomunicación, 
sonido e imagen

Acord de cooperació entre la Universitat 
Politècnica de València i l’empresa Busca Mobile, 
SL, per a la instal·ació de la dita empresa a la 
Ciutat Politècnica de la Innovació

Acuerdo de cooperación entre la Universitat 
Politècnica de València y la empresa Busca 
Mobile, SL, para instalación de dicha empresa en 
la Ciudad Politécnica de la Innovación

Acord de cooperació entre la Universitat 
Politècnica de València i Electroredeval Sistemas, 
SL, per a la instal·lació de la dita empresa a la 
Ciutat Politècnica de la Innovació

Acuerdo de cooperación entre la Universitat 
Politècnica de València y Electroredeval Sistemas, 
SL, para la instalación de dicha empresa en la 
Ciudad Politécnica de la Innovación

Formación reglada

Cessió d’espais

Cesión de espacios

Cessió d’espais

Cesión de espacios

Grau en Enginyeria de Sistemes de 
Telecomunicació, So i Imatge de l’EPS de 
Gandia i de Llicenciatura en Enginyeria 
Elèctrica-Estudi en la Tecnologia de les 
Comunicacions (Bachelor Elektrotechnik-
Studienrichtung Nachrichtentechnik) 
de la Facultat d’Informació, Mitjans de 
Comunicació i Enginyeria Elèctrica
Establecimiento de un marco de 
actuación para la obtención de los títulos 
académicos de grado en Ingeniería de 
Sistemas de Telecomunicación, Sonido 
e Imagen de la EPS de Gandía y de 
Bachelor Elektrotechnik-Studienrichtung 
Nachrichtentechnik de la Faculty for 
Information, Media and Electrical 
Engineering

Establir un marc d’actuació per a 
col·laborar en activitats de formació 
de personal, d’investigació científica i 
desenvolupament tecnològic, així com 
establir les condicions que regiran la 
cessió d’ús temporal dels espais i les 
instal·lacions a la Ciutat Politècnica de la 
Innovació
Establecimiento de un marco de 
actuación para la colaboración en 
actividades de formación de personal, 
de investigación científica y desarrollo 
tecnológico, así como el establecimiento 
de las condiciones que van a regir la 
cesión de uso temporal de los espacios e 
instalaciones en la Ciudad Politécnica de 
la Innovación

Establir un marc d’actuació per a 
col·laborar en activitats de formació 
de personal, d’investigació científica i 
desenvolupament tecnològic, així com 
establir les condicions que regiran la 
cessió d’ús temporal dels espais i les 
instal·lacions a la Ciutat Politècnica de la 
Innovació
Establecimiento de un marco de 
actuación para la colaboración en 
actividades de formación de personal, 
de investigación científica y desarrollo 
tecnológico, así como el establecimiento 
de las condiciones que van a regir la 
cesión de uso temporal de los espacios e 
instalaciones en la Ciudad Politécnica de 
la Innovación

20.02.13

08.03.13

08.03.13
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Conveni de doble titulació entre la Universitat 
Politècnica de València i la Universitat de 
Maine en el marc d’un doble títol de Màster en 
Enginyeria Acústica

Convenio de doble titulación entre la Universitat 
Politècnica de València y la Universidad de Maine 
en el marco de un doble título de Máster en 
Ingeniería Acústica

Conveni de col·laboració entre la Universitat 
Politècnica de València i Italoturca de Inversiones, 
SL, pel qual es patrocinen actuacions a la 
Universitat 
Convenio de colaboración entre la Universitat 
Politècnica de València e Italoturca de Inversiones, 
SL, por el que se patrocinan actuaciones en la 
Universitat 

Conveni específic entre la Universitat Politècnica 
de València i l’Instituto de Estudios Posgrado 
Investigación y Vinculación, AC (Mèxic), per a la 
realització d’un curs de formació específica en 
models multivariants de valoració

Convenio específico entre la Universitat 
Politècnica de València y el Instituto de Estudios 
Posgrado Investigación y Vinculación, AC 
(México,) para la realización de un curso de 
formación específica en modelos multivariantes 
de valoración

Conveni de col·laboració entre la Universitat 
Politècnica de València i l’entitat mercantil Ocio 
Experience, SL, pel qual es patrocinen actuacions 
a la Universitat
Convenio de colaboración entre la Universitat 
Politècnica de València y la entidad mercantil 
Ocio Experience, SL, por el que se patrocinan 
actuaciones en la Universitat 

Conveni de col·laboració entre la Universitat 
Politècnica de València i Publicacions Universitat 

Formació reglada

Formación reglada

Patrocini/subvenció

Patrocinio/subvención

Formació no reglada

Formación no reglada

Patrocini/subvenció

Patrocinio/subvención

Culturals i esportius

Establir un marc d’actuació per a 
col·laborar l’EPS de Gandia i la Facultat 
de Ciència i Tecnologia a fi d’establir 
les condicions que han de complir 
els estudiants per a obtenir els títols 
acadèmics de Màster en Enginyeria 
Acústica de la Universitat Politècnica de 
València i de Master d’Acoustique et 
Mechanique de la Universitat de Maine
Establecimiento de un marco de 
actuación para la colaboración entre la 
EPS de Gandía y la Facultad de Ciencia 
y Tecnología a fin de establecer las 
condiciones que deben cumplir los 
estudiantes para la obtención de los títulos 
académicos de Máster en Ingeniería 
Acústica de la Universitat Politècnica de 
València y de Master d’Acoustique et 
Mechanique de la Universidad de Maine

Establir les condicions per a la subvenció 
per l’empresa de les LXIII Jornades 
DIFUTEC: la internacionalització 

Establecimiento de las condiciones para 
la subvención por parte de la empresa 
de las LXIII Jornadas DIFUTEC: la 
internacionalización

Definir els termes de col·laboració per al 
desenvolupament del curs de formació 
específica Models Multivariants de 
Valoració de cinc crèdits de durada en 
modalitat a distància a realitzar entre el 
15 d’abril i el 15 de juny de 2013
Definir los términos de colaboración 
para el desarrollo del curso de formación 
específica Modelos Multivariantes de 
Valoración de cinco créditos de duración 
en modalidad a distancia a realizar entre 
el 15 de abril y el 15 de junio de 2013

Establir les condicions perquè l’empresa 
patrocine el Seminari Forthcoming 
Spanish Architecture a celebrar a 
València els dies 1 a 3 de juliol de 2013
Establecimiento de las condiciones para 
que la empresa patrocine el Seminario 
Forthcoming Spanish Architecture a 
celebrar en Valencia los días 1 a 3 de 
julio de 2013

Establir les condicions per a l’edició en 
llengua espanyola, format llibre i suport 

09.03.13

15.03.13

22.03.13

25.03.13
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de València per a la coedició de l’obra El 
Cabanyal, un barrio patrimonial a rehabilitar

Convenio de colaboración entre la Universitat 
Politècnica de València y Publicacions Universitat 
de València para la coedición de la obra El 
Cabanyal, un barrio patrimonial a rehabilitar

Acord Testing Center de Certiport entre Máster 
Distancia, SA, i la Universitat Politècnica de 
València per al programa formatiu HP ATA 
Education and Certification Programs

Acuerdo Testing Center de Certiport entre 
Máster Distancia, SA, y la Universitat Politècnica 
de València para el programa formativo HP ATA 
Education and Certification Programs

Conveni específic entre la Universitat Politècnica 
de València i Hommax Sistemas, SA, per a l’ús 
d’equipament de circuit tancat de televisió en 
l’àmbit docent de la Universitat

Convenio específico entre la Universitat 
Politècnica de València y Hommax Sistemas, 
SA, para el uso de equipamiento de circuito 
cerrado de televisión en el ámbito docente de 
la Universitat

Conveni marc de col·laboració interinstitucional 
entre la Universitat Politècnica de València i 
Hommax Sistemas, SA

Convenio marco de colaboración interinstitucional 
entre la Universitat Politècnica de València y 
Hommax Sistemas, SA

Conveni marc de col·laboració entre l’Institut 
Tecnològic Tèxtil (AITEX) i la Universitat 
Politècnica de València
Convenio marco de colaboración entre el 
Instituto Tecnológico Textil (AITEX) y la Universitat 
Politècnica de València

Culturales y deportivos

Formació no reglada

Formación no reglada

Cessió de béns

Cesión de bienes

Marc

Marco

Marc

Marco

paper; publicació i distribució en l’àmbit 
territorial de tot el món d’El Cabanyal, 
un barrio patrimonial a rehabilitar
Establecimiento de las condiciones para 
la edición en lengua española, formato 
libro y soporte papel; publicación y 
distribución en el ámbito territorial de 
todo el mundo de El Cabanyal, un barrio 
patrimonial a rehabilitar

Establir les condicions perquè la 
Universitat Politècnica de València, a 
través de l’ETSE Informàtica, esdevinga 
Testing Center de Certiport dins de 
l’estructura de Partners de Master-D per 
al programa formatiu HP ATA Education 
and Certification Programs 
Establecimiento de las condiciones para 
que la Universitat Politècnica de València, 
a través de la ETSE Informàtica, se 
convierta en Testing Center de Certiport 
dentro de la estructura de Partners de 
Master-D para el programa formativo 
HP ATA Education and Certification 
Programs

Utilitzar els productes de l’empresa 
en l’àmbit docent de l’Escola Tècnica 
Superior d’Enginyers de Telecomunicació 
en les assignatures d’Imatge i So i de 
Sistemes de Vídeo
Utilizar los productos de la empresa 
en el ámbito docente de la Escuela 
Técnica Superior de Ingenieros de 
Telecomunicación en las asignaturas de 
Imagen y Sonido y de Sistemas de Vídeo

Fomentar l’intercanvi d’experiències en 
els camps de la docència, la investigació 
i la cultura en general, dins de les àrees 
en què ambdues tenen interès palès
Fomentar el intercambio de experiencias 
en los campos de la docencia, la 
investigación y la cultura en general, 
dentro de aquellas áreas en las cuales 
ambas tengan interés manifiesto

Definir un marc àgil de col·laboració que 
permeta el desenvolupament conjunt de 
projectes concrets d’interès mutu
Definición de un marco ágil de 
colaboración que permita el desarrollo 
conjunto de proyectos concretos de 
interés mutuo

25.03.13

04.04.13

09.04.13

09.04.13

10.04.13
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Acord de col·laboració entre Ciutat de les Arts 
i les Ciències, SA, i la Universitat Politècnica de 
València

Acuerdo de colaboración entre Ciudad de 
las Artes y las Ciencias, SA, y la Universitat 
Politècnica de València

Acord entre la Universitat Politècnica de València 
i CN-TENIS, SLU, per a la integració en el 
Consell d’Empreses del títol propi de Màster en 
Organització, Gestió i Administració d’Entitats i 
Organitzacions Esportives

Acuerdo entre la Universitat Politècnica de 
València y CN-TENIS, SLU, para su integración 
en el Consejo de Empresas del título propio 
de Máster en Organización, Gestión y 
Administración de Entidades y Organizaciones 
Deportivas

Conveni de col·laboració per a l’intercanvi 
d’estudiants entre la Universitat Politècnica de 
València i la Universitat Tècnica Federico Santa 
María
Convenio de colaboración para el intercambio 
de estudiantes entre la Universitat Politècnica de 
València y la Universidad Técnica Federico Santa 
María

Acord específic d’intercanvi d’estudiants i 
personal acadèmic entre la Universitat Politècnica 
de València i la Universitat de Nou Mèxic en nom 
de l’Institut Llatinoamericà i Ibèric
Acuerdo específico de intercambio de estudiantes 
y personal académico entre la Universitat Politèc-
nica de València y la Universidad de Nuevo México 
en nombre del Instituto Latinoamericano e Ibérico

Memoràndum d’entesa entre la Secció d’Afers 
Públics de l’ambaixada dels Estats Units 
d’Amèrica a Espanya i Andorra i la Universitat 
Politècnica de València, a través del Centre de 
Llengües 
Memorando de entendimiento entre la Sección 
de Asuntos Públicos de la embajada de los 
Estados Unidos de América en España y Andorra 
y la Universitat Politècnica de València, a través 
del Centro de Lenguas

Culturals i esportius

Culturales y deportivos

Formació no reglada

Formación no reglada

Intercanvi d’estudiants

Intercambio de estu-
diantes

Intercanvi d’estudiants

Intercambio de estu-
diantes

Culturals i esportius

Culturales y deportivos

Establir un marc de col·laboració perquè 
els membres de la comunitat universitària 
obtinguen condicions favorables a 
adquirir entrades a la Ciutat de les Arts i 
de les Ciències
Establecimiento de un marco de 
colaboración para que los miembros de 
la comunidad universitaria obtengan 
condiciones favorables en la adquisición 
de entradas en la Ciudad de las Artes y 
de las Ciencias

Establir un marc d’actuació que 
possibilite l’empresa constituir-se com a 
membre del Consell d’Empreses del títol 
propi de Màster en Organització, Gestió i 
Administració d’Entitats i Organitzacions 
Esportives
Establecimiento de un marco de 
actuación que posibilite a la empresa 
constituirse como miembro del Consejo 
de Empresas del título propio de Máster en 
Organización, Gestión y Administración 
de Entidades y Organizaciones Deportivas

Definir els termes de col·laboració per 
a establir un programa d’intercanvi 
d’estudiants de grau

Definir los términos de colaboración 
para el establecimiento de un programa 
de intercambio de estudiantes de grado

Establir les bases específiques que han 
de regular l’intercanvi d’estudiants de 
nivell llicenciatura i postgrau i personal 
acadèmic
Establecimiento de las bases específicas 
que han de regular el intercambio de 
estudiantes de nivel de licenciatura y de 
postgrado y de personal académico

Establir conjuntament un centre 
d’activitats i informació per al públic 
conegut com l’American Space Valencia

Establecer conjuntamente un centro de 
actividades e información para el público 
conocido como el American Space 
Valencia

11.04.13

15.04.13

16.04.13

16.04.13

16.04.13
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Acord general entre la Universitat Politècnica de 
València i la Universitat Tècnica Federico Santa 
María

Acuerdo general entre la Universitat Politècnica 
de València y la Universidad Técnica Federico 
Santa María

Acord marc de col·laboració interinstitucional 
entre la Universitat Politècnica de València i la 
Universitat Nacional Agrària La Molina

Acuerdo marco de colaboración interinstitucional 
entre la Universitat Politècnica de València y la 
Universidad Nacional Agraria La Molina

Conveni de col·laboració entre la Universitat 
Politècnica de València i la Universitat 
Iberoamericana Puebla per a l’intercanvi 
d’estudiants

Convenio de colaboración entre la Universitat 
Politècnica de València y la Universidad 
Iberoamericana Puebla para el intercambio de 
estudiantes

Conveni marc de col·laboració interinstitucional 
entre el Consell d’Avaluació, Acreditació i 
Assegurament de la Qualitat de l’Educació 
Superior de l’Equador i la Universitat Politècnica 
de València

Convenio marco de colaboración 
interinstitucional entre el Consejo de Evaluación, 
Acreditación y Aseguramiento de la Calidad de 
la Educación Superior del Ecuador y la Universitat 
Politècnica de València

Concert educatiu entre el Centre Integrat Públic 
de Formació Professional Luis Suñer Sanchis 
i la Universitat Politècnica de València per a la 
realització de pràctiques formatives 

Concierto educativo entre el Centro Integrado 
Público de Formación Profesional Luis Suñer 

Marc

Marco

Marc

Marco

Intercanvi d’estudiants

Intercambio de estu-
diantes

Marc

Marco

Pràctiques d’estudiants

Prácticas de estu-
diantes

Fomentar l’intercanvi d’experiències en 
els camps de la docència, la investigació 
i la cultura en general, dins de les àrees 
en què ambdues tenen interès palès
Fomentar el intercambio de experiencias 
en los campos de la docencia, la 
investigación y la cultura en general, 
dentro de aquellas áreas en las cuales 
ambas tengan interés manifiesto

Fomentar l’intercanvi d’experiències en 
els camps de la docència, la investigació 
i la cultura en general, dins de les àrees 
en què ambdues tenen interès palès
Fomentar el intercambio de experiencias 
en los campos de la docencia, la 
investigación y la cultura en general, 
dentro de aquellas áreas en las cuales 
ambas tengan interés manifiesto

Definir els termes de col·laboració per 
a establir un programa d’intercanvi 
d’estudiants de l’ETSE de l’Edificació 
i estudiants d’arquitectura de la 
Universitat Iberoamericana Puebla
Definición de los términos de 
colaboración para el establecimiento 
de un programa de intercambio de 
estudiantes de la ETSI de la Edificación 
y estudiantes de arquitectura de la 
Universidad Iberoamericana Puebla

Establir vincles i delinear els mecanismes 
que permeten realitzar activitats 
conjuntes i emprendre accions de 
cooperació, intercanvi i aprofitament 
d’iguals experts acadèmics, personal 
tècnic i directiu i materials tecnològics
Establecer vínculos y delinear los 
mecanismos que permitan realizar 
actividades conjuntas y emprender 
acciones de cooperación, intercambio 
y aprovechamiento de pares expertos 
académicos, personal técnico y directivo 
y materiales tecnológicos

Establir les condicions per a realitzar 
pràctiques d’alumnes de cicles formatius 
de grau mitjà i superior i/o programes 
de qualificació professional inicial i/o 
ensenyaments d’arts plàstiques i disseny 
al Departament d’Enginyeria Elèctrica
Establecimiento de las condiciones para 
la realización de prácticas de alumnos 

16.04.13

17.04.13

18.04.13

18.04.13

19.04.13
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Sanchis y la Universitat Politècnica de València 
para la realización de prácticas formativas

Addenda al conveni de creació de Càtedra 
Acal entre l’empresa Acal, SL, i la Universitat 
Politècnica de València per a la renovació de la 
Càtedra Acal Ciutat Sostenible

Adenda al convenio de creación de Cátedra 
Acal entre la empresa Acal, SL, y la Universitat 
Politècnica de València para la renovación de la 
Cátedra Acal Ciudad Sostenible

Acord de col·laboració entre la Universitat 
Politècnica de València i l’Associació Química 
i Mediambiental del Sector Químic de la 
Comunitat Valenciana (QUIMACOVA)

Acuerdo de colaboración entre la Universitat 
Politècnica de València y la Asociación Química 
y Medioambiental del Sector Químico de la 
Comunidad Valenciana (QUIMACOVA)

Addenda a l’acord de col·laboració entre la 
Federació Empresarial Clúster Disseny Alcoi i la 
Universitat Politècnica de València, signat el 28 
de maig de 2010

Adenda al acuerdo de colaboración entre la 
Federación Empresarial Clúster Diseño Alcoy y la 
Universitat Politècnica de València, firmado el 28 
de mayo de 2010

Acord entre la Universitat Politècnica de 
Catalunya i la Universitat Politècnica de València 
per al desenvolupament del projecte Cross-
cutting Development into Technology Studies 
(Desenvolupament Transversal en Estudis 
Tecnològics)

Acuerdo entre la Universitat Politècnica de 
Catalunya y la Universitat Politècnica de València 
para el desarrollo del proyecto Cross-cutting 
Development into Technology Studies

Càtedra i aula 
d’empresa

Cátedra y aula de 
empresa

Marc

Marco

Marc

Marco

Innovació, investigació 
i transferència de tec-
nologia

Innovación, investiga-
ción y transferencia 
de tecnología

de ciclos formativos de grado medio y 
superior y/o programas de cualificación 
profesional inicial y/o enseñanzas de artes 
plásticas y diseño en el Departamento de 
Ingeniería Eléctrica

Renovar per un any la Càtedra Acal 
Ciutat Sostenible creada mitjançant el 
conveni signat el 22 de març de 2011

Renovación por un año de la Cátedra 
Acal Ciudad Sostenible creada mediante 
convenio firmado el 22 de marzo de 
2011

Establir un marc d’actuació per a col·la-
borar en el foment i la rea lització 
d’activitats de formació de personal, 
d’investigació científica i desen-
volupament tecnològic, d’inter canvi 
d’experts i de transferència de tecnologia
Establecimiento de un marco de 
actuación para la colaboración en el 
fomento y realización de actividades de 
formación de personal, de investigación 
científica y desarrollo tecnológico, 
de intercambio de expertos y de 
transferencia de tecnología

Prorrogar l’acord de col·laboració signat 
el 28 de maig de 2010 que especifica 
la valoració econòmica del període 
prorrogat des de l’1 de juny de 2013 fins 
al 31 de maig de 2014
Prórroga del Acuerdo de Colaboración 
firmado el 28 de mayo de 2010 
especificando la valoración económica 
del periodo prorrogado desde el 1 de 
junio de 2013 hasta el 31 de mayo de 
2014

Establir les condicions per a la 
participació de la Universitat Politècnica 
de València en el projecte Cross-cutting 
Development into Technology Studies, 
GC Reference DCI-NSAED.12.280.929, 
coordinat per la Universitat Politècnica 
de Catalunya
Establecimiento de las condiciones para la 
participación de la Universitat Politècnica 
de València en el proyecto Cross-cutting 
Development into Technology Studies, 
GC Reference DCI-NSAED.12.280.929, 
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Acord de cooperació entre la Universitat 
Politècnica de València i Sopsocial Spain, SL, per 
a la cessió gratuïta d’espais a la Ciutat Politècnica 
de la Innovació

Acuerdo de cooperación entre la Universitat 
Politècnica de València y Sopsocial Spain, SL, 
para la cesión gratuita de espacios en la Ciudad 
Politécnica de la Innovación

Acord de cooperació entre la Universitat 
Politècnica de València i Move Your Brain, SL, per 
a la cessió gratuïta d’espais a la Ciutat Politècnica 
de la Innovació

Acuerdo de cooperación entre la Universitat 
Politècnica de València y Move Your Brain, SL, 
para la cesión gratuita de espacios en la Ciudad 
Politécnica de la Innovación

Acord de cooperació entre la Universitat 
Politècnica de València i Jukelab Musical, SL, per 
a la cessió gratuïta d’espais a la Ciutat Politècnica 
de la Innovació

Acuerdo de cooperación entre la Universitat 
Politècnica de València y Jukelab Musical, SL, 
para la cesión gratuita de espacios en la Ciudad 
Politécnica de la Innovación

Acord de cooperació entre la Universitat 
Politècnica de València i Mybrana Network, 
SL, per a la cessió gratuïta d’espais a la Ciutat 
Politècnica de la Innovació

Cessió d’espais

Cesión de espacios

Cessió d’espais

Cesión de espacios

Cessió d’espais

Cesión de espacios

Cessió d’espais

coordinado por la Universitat Politècnica 
de Catalunya

Establir un marc d’actuació per a col·laborar 
en activitats de formació de personal, 
d’investigació i desenvolupament 
tecnològic, així com establir les condicions 
que regiran la cessió gratuïta dels espais i 
les instal·lacions de la Universitat
Establecimiento de un marco de 
actuación para la colaboración en 
actividades de formación de personal, de 
investigación y desarrollo tecnológico, 
así como el establecimiento de las 
condiciones que van a regir la cesión 
gratuita de los espacios e instalaciones 
de la Universitat

Establir un marc d’actuació per a 
col·laborar en activitats de formació 
de personal, d’investigació i 
desenvolupament tecnològic, així com 
establir les condicions que regiran 
la cessió gratuïta dels espais i les 
instal·lacions de la Universitat
Establecimiento de un marco de 
actuación para la colaboración en 
actividades de formación de personal, de 
investigación y desarrollo tecnológico, 
así como el establecimiento de las 
condiciones que van a regir la cesión 
gratuita de los espacios e instalaciones 
de la Universitat

Establir un marc d’actuació per a 
col·laborar en activitats de formació 
de personal, d’investigació i 
desenvolupament tecnològic, així com 
establir les condicions que regiran 
la cessió gratuïta dels espais i les 
instal·lacions de la Universitat
Establecimiento de un marco de 
actuación para la colaboración en 
actividades de formación de personal, de 
investigación y desarrollo tecnológico, 
así como el establecimiento de las 
condiciones que van a regir la cesión 
gratuita de los espacios e instalaciones 
de la Universitat

Establir un marc d’actuació per a 
col·laborar en activitats de formació 
de personal, d’investigació i 
desenvolupament tecnològic, així com 
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Acuerdo de cooperación entre la Universitat 
Politècnica de València y Mybrana Network, SL, 
para la cesión gratuita de espacios en la Ciudad 
Politécnica de la Innovación

Acord de cooperació entre la Universitat 
Politècnica de València i Medea Ingeniería per a 
la cessió gratuïta d’espais a la Ciutat Politècnica 
de la Innovació

Acuerdo de cooperación entre la Universitat 
Politècnica de València y Medea Ingeniería 
para la cesión gratuita de espacios en la Ciudad 
Politécnica de la Innovación

Protocol d’intencions entre la Universitat 
Politècnica de València i la Generalitat 
Valenciana per a la posada en marxa del banc 
de patents de la Comunitat Valenciana dins 
del programa del Campus de l’Emprenedor 
Innovador
Protocolo de intenciones entre la Universitat 
Politècnica de València y la Generalitat Valenciana 
para la puesta en marcha del banco de patentes 
de la Comunitat Valenciana dentro del programa 
del Campus del Emprendedor Innovador

Acord de cooperació entre la Universitat 
Politècnica de València i Training Experience 
Valencia CB per a la cessió gratuïta d’espais a la 
Ciutat Politècnica de la Innovació

Acuerdo de cooperación entre la Universitat 
Politècnica de València y Training Experience 
Valencia CB para la cesión gratuita de espacios 
en la Ciudad Politécnica de la Innovación

Cesión de espacios

Cessió d’espais

Cesión de espacios

Innovació, investigació 
i transferència de tec-
nologia

Innovación, investiga-
ción y transferencia de 
tecnología

Cessió d’espais

Cesión de espacios

establir les condicions que regiran 
la cessió gratuïta dels espais i les 
instal·lacions de la Universitat
Establecimiento de un marco de actuación 
para la colaboración en actividades de 
formación de personal, de investigación 
y desarrollo tecnológico, así como el 
establecimiento de las condiciones que 
van a regir la cesión gratuita de los 
espacios e instalaciones de la Universitat

Establir un marc d’actuació per a 
col·laborar en activitats de formació 
de personal, d’investigació i 
desenvolupament tecnològic, així com 
establir les condicions que regiran 
la cessió gratuïta dels espais i les 
instal·lacions de la Universitat
Establecimiento de un marco de 
actuación para la colaboración en 
actividades de formación de personal, de 
investigación y desarrollo tecnológico, 
así como el establecimiento de las 
condiciones que van a regir la cesión 
gratuita de los espacios e instalaciones 
de la Universitat

Desenvolupar en el marc del Campus 
de l’Emprenedor Innovador del Banc 
de Patents un programa de valorització 
i visualització per a la transferència de 
les patents, enfocada al mercat i als 
diferents sectors productius
Desarrollo en el marco del Campus del 
Emprendedor Innovador del Banco de 
Patentes un programa de valorización y 
visualización para la transferencia de las 
patentes, enfocada al mercado y a los 
diferentes sectores productivos

Establir un marc d’actuació per a 
col·laborar en activitats de formació 
de personal, d’investigació i 
desenvolupament tecnològic, així com 
establir les condicions que regiran 
la cessió gratuïta dels espais i les 
instal·lacions de la Universitat
Establecimiento de un marco de actuación 
para la colaboración en actividades de 
formación de personal, de investigación 
y desarrollo tecnológico, así como el 
establecimiento de las condiciones que 
van a regir la cesión gratuita de los 
espacios e instalaciones de la Universitat

22.04.13

22.04.13

22.04.13

22.04.13



BOUPV
Butlletí Oficial de la Universitat Politècnica de València

71
06/2013

75

Acord de cooperació entre la Universitat 
Politècnica de València i Innovación Elastic 
Confort, SL, per a la cessió gratuïta d’espais a la 
Ciutat Politècnica de la Innovació

Acuerdo de cooperación entre la Universitat 
Politècnica de València e Innovación Elastic 
Confort, SL, para la cesión gratuita de espacios 
en la Ciudad Politécnica de la Innovación

Acord de cooperació entre la Universitat 
Politècnica de València i Diagnoma CB per a la 
cessió gratuïta d’espais a la Ciutat Politècnica de 
la Innovació

Acuerdo de cooperación entre la Universitat 
Politècnica de València y Diagnoma CB para 
la cesión gratuita de espacios en la Ciudad 
Politécnica de la Innovación

Acord de cooperació entre la Universitat 
Politècnica de València i Negocios Inteligentes 
7Experience, SL, per a la cessió gratuïta d’espais 
a la Ciutat Politècnica de la Innovació

Acuerdo de cooperación entre la Universitat 
Politècnica de València y Negocios Inteligentes 
7Experience, SL, para la cesión gratuita de 
espacios en la Ciudad Politécnica de la Innovación

Acord de cooperació entre la Universitat 
Politècnica de València i Apprentice, SL, per a la 
cessió gratuïta d’espais a la Ciutat Politècnica de 
la Innovació

Cessió d’espais

Cesión de espacios

Cessió d’espais

Cesión de espacios

Cessió d’espais

Cesión de espacios

Cessió d’espais

Establir un marc d’actuació per a 
col·laborar en activitats de formació 
de personal, d’investigació i 
desenvolupament tecnològic, així com 
establir les condicions que regiran 
la cessió gratuïta dels espais i les 
instal·lacions de la Universitat
Establecimiento de un marco de 
actuación para la colaboración en 
actividades de formación de personal, de 
investigación y desarrollo tecnológico, 
así como el establecimiento de las 
condiciones que van a regir la cesión 
gratuita de los espacios e instalaciones 
de la Universitat

Establir un marc d’actuació per a col·laborar 
en activitats de formació de personal, 
d’investigació i desenvolupament 
tecnològic, així com establir les condicions 
que regiran la cessió gratuïta dels espais i 
les instal·lacions de la Universitat
Establecimiento de un marco de 
actuación para la colaboración en 
actividades de formación de personal, de 
investigación y desarrollo tecnológico, 
así como el establecimiento de las 
condiciones que van a regir la cesión 
gratuita de los espacios e instalaciones 
de la Universitat

Establir un marc d’actuació per a 
col·laborar en activitats de formació 
de personal, d’investigació i 
desenvolupament tecnològic, així com 
establir les condicions que regiran 
la cessió gratuïta dels espais i les 
instal·lacions de la Universitat
Establecimiento de un marco de 
actuación para la colaboración en 
actividades de formación de personal, de 
investigación y desarrollo tecnológico, 
así como el establecimiento de las 
condiciones que van a regir la cesión 
gratuita de los espacios e instalaciones 
de la Universitat

Establir un marc d’actuació per a 
col·laborar en activitats de formació 
de personal, d’investigació i 
desenvolupament tecnològic, així com 
establir les condicions que regiran 
la cessió gratuïta dels espais i les 
instal·lacions de la Universitat
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Acuerdo de cooperación entre la Universitat 
Politècnica de València y Apprentice, SL, para 
la cesión gratuita de espacios en la Ciudad 
Politécnica de la Innovación

Acord de cooperació entre la Universitat 
Politècnica de València i Boatstar, SL, per a la 
cessió gratuïta d’espais a la Ciutat Politècnica de 
la Innovació

Acuerdo de cooperación entre la Universitat 
Politècnica de València y Boatstar, SL, para 
la cesión gratuita de espacios en la Ciudad 
Politécnica de la Innovación

Acord de cooperació entre la Universitat 
Politècnica de València i Bitsnbrains, SL, per a la 
cessió gratuïta d’espais a la Ciutat Politècnica de 
la Innovació

Acuerdo de cooperación entre la Universitat 
Politècnica de València y Bitsnbrains, SL, para 
la cesión gratuita de espacios en la Ciudad 
Politécnica de la Innovación

Acord de cooperació entre la Universitat 
Politècnica de València i Yeeply Mobile, SL, per a 
la cessió gratuïta d’espais a la Ciutat Politècnica 
de la Innovació

Acuerdo de cooperación entre la Universitat 
Politècnica de València y Yeeply Mobile, SL, 
para la cesión gratuita de espacios en la Ciudad 
Politécnica de la Innovación

Cesión de espacios

Cessió d’espais

Cesión de espacios

Cessió d’espais

Cesión de espacios

Cessió d’espais

Cesión de espacios

Establecimiento de un marco de 
actuación para la colaboración en 
actividades de formación de personal, de 
investigación y desarrollo tecnológico, 
así como el establecimiento de las 
condiciones que van a regir la cesión 
gratuita de los espacios e instalaciones 
de la Universitat

Establir un marc d’actuació per a 
col·laborar en activitats de formació 
de personal, d’investigació i 
desenvolupament tecnològic, així com 
establir les condicions que regiran 
la cessió gratuïta dels espais i les 
instal·lacions de la Universitat
Establecimiento de un marco de 
actuación para la colaboración en 
actividades de formación de personal, de 
investigación y desarrollo tecnológico, 
así como el establecimiento de las 
condiciones que van a regir la cesión 
gratuita de los espacios e instalaciones 
de la Universitat

Establir un marc d’actuació per a 
col·laborar en activitats de formació 
de personal, d’investigació i 
desenvolupament tecnològic, així com 
establir les condicions que regiran 
la cessió gratuïta dels espais i les 
instal·lacions de la Universitat
Establecimiento de un marco de 
actuación para la colaboración en 
actividades de formación de personal, de 
investigación y desarrollo tecnológico, 
así como el establecimiento de las 
condiciones que van a regir la cesión 
gratuita de los espacios e instalaciones 
de la Universitat

Establir un marc d’actuació per a 
col·laborar en activitats de formació 
de personal, d’investigació i 
desenvolupament tecnològic, així com 
establir les condicions que regiran 
la cessió gratuïta dels espais i les 
instal·lacions de la Universitat
Establecimiento de un marco de 
actuación para la colaboración en 
actividades de formación de personal, de 
investigación y desarrollo tecnológico, 
así como el establecimiento de las 
condiciones que van a regir la cesión 
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Acord de cooperació entre la Universitat 
Politècnica de València i Videocvon per a la 
cessió gratuïta d’espais a la Ciutat Politècnica de 
la Innovació

Acuerdo de cooperación entre la Universitat 
Politècnica de València y Videocvon para la cesión 
gratuita de espacios en la Ciudad Politécnica de 
la Innovación

Acord de cooperació entre la Universitat 
Politècnica de València i Balmart Sistemas 
Electrónicos y de Comunicaciones, SL, per a 
la instal·lació de la dita empresa a la Ciutat 
Politècnica de la Innovació

Acuerdo de cooperación entre la Universitat 
Politècnica de València y Balmart Sistemas 
Electrónicos y de Comunicaciones, SL, para 
la instalación de dicha empresa en la Ciudad 
Politécnica de la Innovación

Acord de cooperació entre la Universitat 
Politècnica de València i Carlos Seror Ruiz per a 
la realització del programa de ràdio “Universo 
Audio”
Acuerdo de cooperación entre la Universitat 
Politècnica de València y Carlos Seror Ruiz para 
la realización del programa de radio “Universo 
Audio”

Acord de cooperació entre la Universitat 
Politècnica de València i José Manuel Martí 
Gisbert per a la realització del programa de ràdio 
“Slicksounds”
Acuerdo de cooperación entre la Universitat 
Politècnica de València y José Manuel Martí 
Gisbert para la realización del programa de radio 
“Slicksounds”

Cessió d’espais

Cesión de espacios

Cessió d’espais

Cesión de espacios

Culturals i esportius

Culturales y deportivos

Culturals i esportius

Culturales y deportivos

gratuita de los espacios e instalaciones 
de la Universitat

Establir un marc d’actuació per a 
col·laborar en activitats de formació 
de personal, d’investigació i 
desenvolupament tecnològic, així com 
establir les condicions que regiran 
la cessió gratuïta dels espais i les 
instal·lacions de la Universitat
Establecimiento de un marco de 
actuación para la colaboración en 
actividades de formación de personal, de 
investigación y desarrollo tecnológico, 
así como el establecimiento de las 
condiciones que van a regir la cesión 
gratuita de los espacios e instalaciones 
de la Universitat

Establir un marc d’actuació per a 
col·laborar en activitats de formació 
de personal, d’investigació científica i 
desenvolupament tecnològic, així com 
determinar les condicions que regiran 
la cessió d’ús temporal dels espais i les 
instal·lacions a la Ciutat Politècnica de la 
Innovació
Establecimiento de un marco de 
actuación para la colaboración en 
actividades de formación de personal, 
de investigación científica y desarrollo 
tecnológico, así como la determinación 
de las condiciones que van a regir la 
cesión de uso temporal de los espacios e 
instalaciones en la Ciudad Politécnica de 
la Innovación

Establir les condicions per a cooperar 
en la realització del programa de ràdio 
“Universo Radio”, així com l’emissió a 
través de la UPV Ràdio
Establecimiento de las condiciones para 
la cooperación en la realización del 
programa de radio “Universo Radio”, así 
como su emisión a través de la UPV Radio

Establir les condicions per a cooperar 
en la realització del programa de ràdio 
“Slicksounds”, així com l’emissió a través 
de la UPV Ràdio
Establecimiento de las condiciones para 
la cooperación en la realización del 
programa de radio “Slicksounds”, así 
como su emisión a través de la UPV Radio
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Conveni de col·laboració entre la Universitat 
Politècnica de València i la Federació de Tennis 
de la Comunitat Valenciana

Convenio de colaboración entre la Universitat 
Politècnica de València y la Federación de Tenis 
de la Comunitat Valenciana

Conveni de col·laboració per a l’intercanvi 
d’estudiants entre la Universitat Politècnica de 
València i la Universitat de Valparaíso
Convenio de colaboración para el intercambio 
de estudiantes entre la Universitat Politècnica de 
València y la Universidad de Valparaíso

Conveni de cooperació institucional entre 
la Universitat Politècnica de València i la 
Universitat Nacional del Nord-est per a la 
impartició del Mestratge en Sistemes i Xarxes de 
Telecomunicacions

Convenio de cooperación institucional entre 
la Universitat Politècnica de València y la 
Universidad Nacional del Nordeste para la 
impartición de la Maestría en Sistemas y Redes 
de Telecomunicaciones

Acord de cooperació entre la Universitat 
Politècnica de València i Bienetec, SL, per a 
la instal·lació de la dita empresa a la Ciutat 
Politècnica de la Innovació

Acuerdo de cooperación entre la Universitat 
Politècnica de València y Bienetec, SL, para 
la instalación de dicha empresa en la Ciudad 
Politécnica de la Innovación

Culturals i esportius

Culturales y deportivos

Intercanvi d’estudiants

Intercambio de estu-
diantes

Formació no reglada

Formación no reglada

Cessió d’espais

Cesión de espacios

Col·laborar el Servei d’Esports i la 
Federació de Tennis de la Comunitat 
Valenciana per a desenvolupar dins 
del Programa Escoles Esportives de la 
Universitat la coordinació i l’organització 
de diferents cursos d’iniciació i 
perfeccionament de tennis
Colaboración entre el Servicio de 
Deportes y la Federación de Tenis de la 
Comunitat Valenciana para el desarrollo 
dentro del Programa Escuelas Deportivas 
de la Universitat la coordinación y 
organización de diferentes cursos de 
iniciación y perfeccionamiento de tenis

Definir els termes de col·laboració per 
a establir un programa d’intercanvi 
d’estudiants de grau
Definir los términos de colaboración 
para el establecimiento de un programa 
de intercambio de estudiantes de grado

Definir els termes de col·laboració per 
a intercanviar PDI del Departament 
de Comunicacions i de la Facultat de 
Ciències Exactes i Naturals i Agrimensura 
per a la impartició del mestratge amb 
titulació de la Universitat Nacional del 
Nord-est
Definir los términos de colaboración para 
el intercambio de PDI del Departamento 
de Comunicaciones y de la Facultad 
de Ciencias Exactas y Naturales y 
Agrimensura para la impartición de la 
Maestría con titulación de la Universidad 
Nacional del Nordeste

Establir un marc d’actuació per a 
col·laborar en activitats de formació 
de personal, d’investigació científica i 
desenvolupament tecnològic, així com 
determinar les condicions que regiran 
la cessió d’ús temporal dels espais i les 
instal·lacions a la Ciutat Politècnica de la 
Innovació
Establecimiento de un marco de 
actuación para la colaboración en 
actividades de formación de personal, 
de investigación científica y desarrollo 
tecnológico, así como la determinación 
de las condiciones que van a regir la 
cesión de uso temporal de los espacios e 
instalaciones en la Ciudad Politécnica de 
la Innovación

24.04.13

24.04.13

25.04.13

27.04.13
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Conveni entre la Universitat Politècnica de 
València i l’Institut Tecnològic Tèxtil (AITEX) per 
a la realització d’un Diploma d’Especialització en 
Desenvolupament de Productes Tèxtils
Convenio entre la Universitat Politècnica 
de València y el Instituto Tecnológico Textil 
(AITEX) para la realización de un Diploma de 
Especialización en Desarrollo de Productos 
Textiles

Acord de col·laboració entre la Universitat 
Politècnica de València i Ams R&D Spain, SL, per 
a la instal·lació de la dita empresa a la Ciutat 
Politècnica de la Innovació

Acuerdo de colaboración entre la Universitat 
Politècnica de València y Ams R&D Spain, SL, 
para la instalación de dicha empresa en la Ciudad 
Politécnica de la Innovación

Acord de cooperació entre la Universitat 
Politècnica de València i VLC Photonics, SL, per 
a la instal·lació de la dita empresa a la Ciutat 
Politècnica de la Innovació

Acuerdo de cooperación entre la Universitat 
Politècnica de València y VLC Photonics, SL, para 
la instalación de dicha empresa en la Ciudad 
Politécnica de la Innovación

Conveni entre l’empresa Mikrotikls, SA, i la 
Universitat Politècnica de València per a la 
realització de Mikrotik Certifications MTCNA

Convenio entre la empresa Mikrotikls, SA, y 
la Universitat Politècnica de València para la 
realización de Mikrotik Certifications MTCNA

Formació no reglada

Formación no reglada

Cessió d’espais

Cesión de espacios

Cessió d’espais

Cesión de espacios

Formació no reglada

Formación no reglada

Establir les condicions per a realitzar el 
títol propi Diploma d’Especialització en 
Desenvolupament de Productes Tèxtils 
de 34 crèdits ECTS
Establecimiento de las condiciones para 
la realización del título propio Diploma 
de Especialización en Desarrollo de 
Productos Textiles de 34 créditos ECTS

Establir un marc d’actuació per a 
col·laborar en activitats de formació 
de personal, d’investigació científica i 
desenvolupament tecnològic, així com 
determinar les condicions que regiran 
la cessió d’ús temporal dels espais i les 
instal·lacions a la Ciutat Politècnica de la 
Innovació
Establecimiento de un marco de 
actuación para la colaboración en 
actividades de formación de personal, 
de investigación científica y desarrollo 
tecnológico, así como la determinación 
de las condiciones que van a regir la 
cesión de uso temporal de los espacios e 
instalaciones en la Ciudad Politécnica de 
la Innovación

Establir un marc d’actuació per a 
col·laborar en activitats de formació 
de personal, d’investigació científica i 
desenvolupament tecnològic, així com 
determinar les condicions que regiran 
la cessió d’ús temporal dels espais i les 
instal·lacions a la Ciutat Politècnica de la 
Innovació
Establecimiento de un marco de 
actuación para la colaboración en 
actividades de formación de personal, 
de investigación científica y desarrollo 
tecnológico, así como la determinación 
de las condiciones que van a regir la 
cesión de uso temporal de los espacios e 
instalaciones en la Ciudad Politécnica de 
la Innovación

Establir les condicions per les quals 
la Universitat Politècnica de València 
participa en el programa MikroTik 
Academy Trainer
Establecimiento de las condiciones 
por las que la Universitat Politècnica 
de València participa en el programa 
MikroTik Academy Trainer

29.04.13

30.04.13

30.04.13

03.05.13
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Protocol addicional als convenis de cooperació 
acadèmica i educativa, signats per les Corts 
Valencianes i les universitats de la Comunitat 
Valenciana curs 2012-2013 (Universitat 
Politècnica de València)

Protocolo adicional a los convenios de 
cooperación académica y educativa, firmados 
por las Cortes Valencianas y las Universidades 
de la Comunitat Valenciana curso 2012-2013 
(Universitat Politècnica de València)

Conveni de col·laboració entre la Universitat 
Politècnica de València i la Universitat de Xile per 
a l’intercanvi d’estudiants
Convenio de colaboración entre la Universitat 
Politècnica de València y la Universidad de Chile 
para el intercambio de estudiantes

Addenda 1 a l’acord de col·laboració entre la 
Universitat Politècnica de València i la Universitat 
de l’Estat de Washington per a la realització del 
programa formatiu Business in Spain
Adenda 1 al acuerdo de colaboración entre 
la Universitat Politècnica de València y la 
Universidad del Estado de Washington para la 
realización del programa formativo Business in 
Spain

Addenda 2 a l’acord de col·laboració entre la 
Universitat Politècnica de València i la Universitat 
de l’Estat de Washington per a la realització del 
programa formatiu Business in Spain
Adenda 2 al acuerdo de colaboración entre 
la Universitat Politècnica de València y la 
Universidad del Estado de Washington para la 
realización del programa formativo Business in 
Spain

Conveni específic de col·laboració entre la 
Universitat Politècnica de València i la Universitat 
d’El Salvador per a executar el projecte INFOACES 
(ALFA III)

Convenio específico de colaboración entre 
la Universitat Politècnica de València y la 
Universidad de El Salvador para ejecutar el 
proyecto INFOACES (ALFA III)

Formació no reglada

Formación no reglada

Intercanvi d’estudiants

Intercambio de estu-
diantes

Formació no reglada

Formación no reglada

Formació no reglada

Formación no reglada

Innovació, investigació 
i transferència de 
tecnologia

Innovación, investiga-
ción y transferencia 
de tecnología

Establir les condicions per a realitzar 
el 6 de maig de 2013 a la Universitat 
Politècnica de València del curs de dret 
parlamentari Iniciativa legislativa popular 
y otras instituciones de participación 
democrática
Establecimiento de las condiciones para 
la realización el 6 de mayo de 2013 en 
la Universitat Politècnica de València del 
curso de derecho parlamentario Iniciativa 
legislativa popular y otras instituciones 
de participación democrática

Definir els termes de col·laboració per 
a establir un programa d’intercanvi 
d’estudiants de grau
Definición de los términos de 
colaboración para el establecimiento 
de un programa de intercambio de 
estudiantes de grado

Establir les condicions per a desenvolupar 
el programa formatiu Business in Spain 
des del 18 de maig de 2013 fins al 14 de 
juliol de 2013
Establecimiento de las condiciones para 
el desarrollo del programa formativo 
Business in Spain desde el 18 de mayo 
de 2013 al 14 de julio de 2013

Modificar la clàusula I.B, 2.b de l’acord 
signat el 20 d’abril de 2012 relativa a 
l’allotjament per a realitzar el programa 
formatiu Business in Spain
Modificación de la cláusula I.B, 2.b del 
Acuerdo firmado el 20 de abril de 2012 
relativa al alojamiento para la realización 
del programa formativo Business in 
Spain

Establir les condicions per a executar en 
l’àmbit tècnic, científic i administratiu 
el projecte de cooperació internacional 
Sistema Integral d’Informació sobre 
les Institucions d’Educació Superior 
d’Amèrica Llatina
Establecimiento de las condiciones 
para ejecutar a nivel técnico, científico 
y administrativo el proyecto de 
cooperación internacional Sistema 
Integral de Información sobre las 
Instituciones de Educación Superior de 
América Latina

06.05.13

07.05.13

07.05.13

07.05.13

08.05.13
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Protocol addicional al conveni de cooperació 
entre la Universitat Politècnica de València i la 
Universitat Federal de Bahia per a promocionar 
l’intercanvi d’estudiants
Protocolo adicional al convenio de cooperación 
entre la Universitat Politècnica de València y la 
Universidad Federal de Bahia para promocionar 
el intercambio de estudiantes

Acord marc de cooperació entre la Universitat 
Politècnica de València i la Pontifícia Universitat 
Catòlica de Minas Gerais

Acuerdo marco de cooperación entre la 
Universitat Politècnica de València y la Pontificia 
Universidad Católica de Minas Gerais

Acord de cooperació entre la Universitat 
Politècnica de València i Juan de Ribera Berenguer 
Gómez per a la realització del programa de ràdio 
“La Variete”
Acuerdo de cooperación entre la Universitat 
Politècnica de València y Juan de Ribera 
Berenguer Gómez para la realización del 
programa de radio “La Variete”

Terme addicional a l’acord marc de cooperació 
entre la Universitat Politècnica de València i la 
Pontifícia Universitat Catòlica de Minas Gerais 
per a l’intercanvi d’estudiants

Término adicional al acuerdo marco de 
cooperación entre la Universitat Politècnica de 
València y la Pontificia Universidad Católica de 
Minas Gerais para el intercambio de estudiantes

Conveni de col·laboració entre la Universitat 
Politècnica de València i la Facultat d’Agronomia 
de la Universitat de Buenos Aires per a l’intercanvi 
d’estudiants

Convenio de colaboración entre la Universitat 
Politècnica de València y la Facultad de 
Agronomía de la Universidad de Buenos Aires 
para el intercambio de estudiantes

Conveni entre la Universitat Politècnica de 
València, la Universitat de València i l’entitat 

Intercanvi d’estudiants

Intercambio de estu-
diantes

Marc

Marco

Culturals i esportius

Culturales y deportivos

Intercanvi d’estudiants

Intercambio de estu-
diantes

Intercanvi d’estudiants

Intercambio de estu-
diantes

Formació reglada

Definir els termes de col·laboració per 
a establir un programa d’intercanvi 
d’estudiants de grau i de postgrau

Definición de los términos de 
colaboración para el establecimiento 
de un programa de intercambio de 
estudiantes de grado y de postgrado

Donar suport al desenvolupament 
d’activitats de cooperació en totes les 
àrees acadèmiques oferides per ambdues 
universitats
Dar soporte al desarrollo de actividades 
de cooperación en todas las áreas 
académicas ofrecidas por ambas 
Universidades

Establir les condicions per a cooperar en 
la realització del programa de ràdio “La 
Variete”, així com l’emissió a través de la 
UPV Ràdio
Establecimiento de las condiciones para 
cooperar en la realización del programa 
de radio “La Variete”, así como su 
emisión a través de la UPV Radio

Establir els criteris per a intercanviar 
alumnes en l’àmbit dels estudis de 
grau, postgrau i activitats d’extensió 
universitària en diverses àrees, i respectar 
les normes internes de cada institució
Establecer los criterios para el intercambio 
de alumnos en el ámbito de los estudios 
de grado, postgrado y actividades de 
extensión universitaria en varias áreas, 
respetando las normas internas de cada 
institución

Definir els termes de col·laboració per 
a establir un programa d’intercanvi 
d’estudiants de grau de l’ETSE 
Agronòmica i del Medi Natural i de la 
Facultat d’Agronomia de la Universitat 
de Buenos Aires
Definición de los términos de colabo-
ración para el establecimiento de un 
programa de intercambio de estudiantes 
de grado de la ETSI Agronómica y del 
Medio Natural y de la Facultad de Agro-
nomía de la Universidad de Buenos Aires

Establir un marc d’actuació a fi de 
reforçar la formació dels estudiants en 

13.05.13

13.05.13

13.05.13

13.05.13

17.05.13
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pública de Sanejament d’Aigües Residuals de 
la Comunitat Valenciana per a la formació dels 
estudiants del Màster en Enginyeria Ambiental
Convenio entre la Universitat Politècnica de 
València, la Universitat de València y la Entidad 
Pública de Saneamiento de Aguas Residuales de 
la Comunidad Valenciana para la formación de los 
estudiantes del Máster en Ingeniería Ambiental

Acord marc de col·laboració interinstitucional 
entre el Liceu Francès de València i la Universitat 
Politècnica de València

Acuerdo marco de colaboración interinstitucional 
entre el Liceo Francés de Valencia y la Universitat 
Politècnica de València

Conveni de col·laboració entre la Universitat 
Politècnica de València i la Universitat de Còrdova 
per a l’intercanvi d’estudiants

Convenio de colaboración entre la Universitat 
Politècnica de València y la Universidad de 
Córdoba para el intercambio de estudiantes

Conveni de col·laboració entre la Universitat 
Politècnica de València i la Universitat Autònoma 
de Querétaro per a l’intercanvi d’estudiants

Convenio de colaboración entre la Universitat 
Politècnica de València y la Universidad 
Autónoma de Querétaro para el intercambio de 
estudiantes

Conveni de cooperació educativa per a la 
realització de pràctiques acadèmiques externes 
entre la Universitat Politècnica de Catalunya i la 
Universitat Politècnica de València

Formación reglada

Marc

Marco

Intercanvi d’estudiants

Intercambio de estu-
diantes

Intercanvi d’estudiants

Intercambio de estu-
diantes

Pràctiques d’estudiants

les àrees relacionades amb el Màster en 
Enginyeria Ambiental

Establecimiento de un marco de 
actuación a fin de reforzar la formación 
de los estudiantes en las áreas 
relacionadas con el Máster en Ingeniería 
Ambiental

Fomentar l’intercanvi d’experiències i 
personal en els camps de la docència, 
la investigació i la cultura en general, 
dins de les àrees en què ambdues tenen 
interès palès
Fomentar el intercambio de experiencias 
y personal en los campos de la docencia, 
la investigación y la cultura en general, 
dentro de aquellas áreas en las cuales 
ambas tengan interés manifiesto

Definir els termes de col·laboració per 
a establir un programa d’intercanvi de 
docents, investigadors i estudiants de 
l’ETSE Agronòmica i del Medi Natural i 
de la Facultat d’Enginyeria Agronòmica 
de la Universitat de Còrdova
Definición de los términos de 
colaboración para el establecimiento 
de un programa de intercambio de 
docentes, investigadores y estudiantes de 
la ETSI Agronómica y del Medio Natural y 
de la Facultad de Ingeniería Agronómica 
de la Universidad de Córdoba

Definir els termes de col·laboració per 
a establir un programa d’intercanvi 
d’estudiants de grau i postgrau de l’ETSE 
Agronòmica i del Medi Natural i de la 
Universitat Autonòma de Querétaro, 
així com la mobilitat de docents i 
investigadors
Definir los términos de colaboración 
para el establecimiento de un programa 
de intercambio de estudiantes de grado 
y postgrado de la ETSI Agronómica y 
del Medio Natural y de la Universidad 
Autonóma de Querétaro, así como la 
movilidad de docentes e investigadores

Establir les condicions per a realitzar 
pràctiques d’un alumne de la Universitat 
Politècnica de Catalunya al Departament 
d’Enginyeria Rural i Agroalimentària 
amb una durada de 150 hores

20.05.13

23.05.13

29.05.13

29.05.13

29.05.13
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Convenio de cooperación educativa para la 
realización de prácticas académicas externas 
entre la Universitat Politècnica de Catalunya y la 
Universitat Politècnica de València

Acord marc de col·laboració interinstitucional 
entre la Universitat Politècnica de València i la 
Universitat Autònoma de Querétaro

Acuerdo marco de colaboración interinstitucional 
entre la Universitat Politècnica de València y la 
Universidad Autónoma de Querétaro

Conveni de col·laboració per a la creació d’un 
consorci espanyol que participe en el projecte 
Foodbest i candidat a formar part de la futura 
KIC (Knowledge Innovation Community) en 
l’àrea d’alimentació

Convenio de colaboración para la creación de 
un consorcio español participante en el proyecto 
Foodbest y candidato a formar parte de la futura 
KIC (Knowledge Innovation Community) en el 
área de alimentación

Conveni específic de col·laboració entre 
el Ministeri d’Economia i Competitivitat i 
la Universitat Politècnica de València per a 
l’avaluació cientificotècnica de determinats 
instituts universitaris d’investigació
Convenio específico de colaboración entre el 
Ministerio de Economía y Competitividad y 
la Universitat Politècnica de València para la 
evaluación científico-técnica de determinados 
Institutos Universitarios de Investigación

Conveni específic de col·laboració entre la 
Universitat Politècnica de València i la Universitat 
de Concepción per a l’intercanvi d’estudiants

Convenio específico de colaboración entre 
la Universitat Politècnica de València y la 
Universidad de Concepción para el intercambio 
de estudiantes

Prácticas de estu-
diantes

Marc

Marco

Innovació, investigació 
i transferència de 
tecnologia

Innovación, investi-
gación y transferencia 
de tecnología

Gestió administrativa

Gestión administrativa

Intercanvi d’estudiants

Intercambio de estu-
diantes

Establecimiento de las condiciones para 
la realización de prácticas de un alumno 
de la Universitat Politècnica de Catalunya 
en el Departamento de Ingeniería Rural 
y Agroalimentaria con una duración de 
150 horas

Fomentar l’intercanvi acadèmic d’expe-
riències i personal en els camps de la 
docència, la investigació i la cultura en les 
àrees d’interès palès
Fomentar el intercambio académico de 
experiencias y personal en los campos de 
la docencia, la investigación y la cultura 
en aquellas áreas de interés manifiesto

Establir el marc consorcial en què es 
desenvoluparan les relacions entre les 
institucions del consorci Foodbest Iberia 
durant la participació en el projecte 
Foodbest per a una KIC en alimentació 
i crear un CLC (Co-location Centre) 
francoespanyol o espanyol
Establecer el marco consorcial donde 
se van a desarrollar las relaciones entre 
las instituciones del consorcio Foodbest 
Iberia durante la participación en el 
proyecto Foodbest para una KIC en 
alimentación y crear un CLC (Co-location 
Centre) Franco-Español o Español

Realitzar l’avaluació cientificotècnica 
per l’Agencia Nacional de Evaluación 
y Prospectiva de determinats instituts 
universitaris d’investigació de la 
Universitat
Realización de la evaluación científico-
técnica por parte de la Agencia 
Nacional de Evaluación y Prospectiva de 
determinados Institutos Universitarios de 
Investigación de la Universitat

Definir els termes de col·laboració per 
a establir un programa d’intercanvi 
d’estudiants de pregrau de la Universitat 
Politècnica de València i de grau de la 
Universitat de Concepción
Definir los términos de colaboración 
para el establecimiento de un programa 
de intercambio de estudiantes de 
pregrado de la Universitat Politècnica de 
València y de grado de la Universidad de 
Concepción

29.05.13

30.05.13

04.06.13

06.06.13
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Acord de cooperació entre la Universitat 
Politècnica de València i Feasa Valencia, SLU, 
per a la instal·lació de la dita empresa a la Ciutat 
Politècnica de la Innovació

Acuerdo de cooperación entre la Universitat 
Politècnica de València y Feasa Valencia, SLU, 
para la instalación de dicha empresa en la Ciudad 
Politécnica de la Innovación

Conveni entre la Universitat de València i la 
Universitat Politècnica de València per a la 
realització de pràctiques externes d’estudiants

Convenio entre la Universitat de València y 
la Universitat Politècnica de València para la 
realización de prácticas externas de estudiantes

Conveni de col·laboració entre la Universitat 
Politècnica de València i la Fundació Universitat 
de Bogotà Jorge Tadeo Lozano per a l’intercanvi 
d’estudiants

Convenio de colaboración entre la Universitat 
Politècnica de València y la Fundación 
Universidad de Bogotá Jorge Tadeo Lozano para 
el intercambio de estudiantes

Conveni de col·laboració per a l’assessorament i 
suport tecnològic entre la Universitat Politècnica 
de València i l’empresa  Box 55, SL, en el 
desenvolupament del projecte Moto3 

Convenio de colaboración para el asesoramiento 
y apoyo tecnológico entre la Universitat 
Politècnica de València y la empresa  Box 55, SL, 
en el desarrollo del proyecto Moto3

Cessió d’espais

Cesión de espacios

Pràctiques d’estudiants

Prácticas de estu-
diantes

Intercanvi d’estudiants

Intercambio de estu-
diantes

Innovació, investigació 
i transferència de 
tecnologia

Innovación, investiga-
ción y transferencia de 
tecnología

Establir un marc d’actuació per a 
col·laborar en activitats de formació 
de personal, d’investigació científica i 
desenvolupament tecnològic, així com 
determinar les condicions que regiran 
la cessió d’ús temporal dels espais i les 
instal·lacions a la Ciutat Politècnica de la 
Innovació
Establecimiento de un marco de 
actuación para la colaboración en 
actividades de formación de personal, 
de investigación científica y desarrollo 
tecnológico, así como la determinación 
de las condiciones que van a regir la 
cesión de uso temporal de los espacios e 
instalaciones en la Ciudad Politécnica de 
la Innovación

Establir les condicions perquè un 
alumne de la Universitat de València 
realitze pràctiques formatives externes a 
l’Institut Agroforestal del Mediterrani de 
la Universitat Politècnica de València
Establecimiento de las condiciones 
para que un alumno de la Universitat 
de València realice prácticas formativas 
externas en el Instituto Agroforestal 
del Mediterráneo de la Universitat 
Politècnica de València

Definir els termes per a establir un 
programa d’intercanvi d’estudiants de 
grau de la Universitat Politècnica de 
València i de pregrau de la Universitat 
Jorge Tadeo Lozano
Definición de los términos para el 
establecimiento de un programa de 
intercambio de estudiantes de grado de 
la Universitat Politècnica de València y de 
pregrado de la Universidad Jorge Tadeo 
Lozano

Establir les condicions per a col·laborar 
entre les parts per a realitzar el projecte 
d’assessorament i suport tecnològic 
per a l’Optimació de les motos de la 
categoria MOTO 3
Establecimiento de las condiciones 
para la colaboración entre las partes 
para la realización del proyecto de 
asesoramiento y apoyo tecnológico 
para la Optimización de las motos de la 
categoría MOTO 3

07.06.13

07.06.13

12.06.13

12.06.13
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Conveni de col·laboració entre la Universitat i la 
Universitat de Las Palmas de Gran Canaria per 
a la celebració de les V Jornades Internacionals 
sobre Investigació en Arquitectura i Urbanisme

Convenio de colaboración entre la Universitat y 
la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria 
para la celebración de las V Jornadas Inter-
nacionales sobre Investigación en Arquitectura 
y Urbanismo

Addenda al conveni de creació de la Càtedra 
AIMPLAS entre l’Associació d’Investigació 
de Materials Plàstics i Connexes (AIMPLAS) 
i la Universitat Politècnica de València per a la 
renovació de la càtedra
Adenda al convenio de creación de la Cátedra 
AIMPLAS entre la Asociación de Investigación 
de Materiales Plásticos y Conexas (AIMPLAS) 
y la Universitat Politècnica de València para la 
renovación de la Cátedra

Conveni de col·laboració entre la Universitat 
Politècnica de València i Abbvie Farmacéutica, 
SLU, per a la creació de la Càtedra de 
Coneixement de la Malaltia a través de l’Art

Convenio de colaboración entre la Universitat 
Politècnica de València y Abbvie Farmacéutica, 
SLU, para la creación de la Cátedra de 
Conocimiento de la Enfermedad a través del Arte

Addenda al conveni de creació de la Càtedra 
Consum entre l’empresa Consum i la Universitat 
Politècnica de València per a la renovació de la 
Càtedra Consum

Adenda al convenio de creación de Cátedra 
Consum entre la empresa Consum y la Universitat 
Politècnica de València para la renovación de la 
Cátedra Consum

Conveni de col·laboració entre la Universitat 
Politècnica de València i l’Espai d’Oci i Cultural 
Rambleta
Convenio de colaboración entre la Universitat 
Politècnica de València y el Espacio de Ocio y 
Cultural Rambleta

Gestió administrativa

Gestión administrativa

Càtedra i aula 
d’empresa

Cátedra y aula de 
empresa

Càtedra i aula 
d’empresa

Cátedra y aula de 
empresa

Càtedra i aula 
d’empresa

Cátedra y aula de 
empresa

Marc

Marco

Establir les condicions per a la celebració 
de les V Jornades Internacionals sobre 
Investigació en Arquitectura i Urbanisme 
a la Universitat de Las Palmas de Gran 
Canaria, 23-25 d’octubre de 2013
Establecimiento de las condiciones 
para la celebración de las V Jornadas 
Inter nacionales sobre Investigación 
en Arquitectura y Urbanismo en la 
Universidad de Las Palmas de Gran 
Canaria, 23-25 de octubre de 2013

Renovar la Càtedra AIMPLAS creada 
mitjançant el conveni signat el 28 d’abril 
de 2010 per un període de tres anys

Renovación de la Cátedra AIMPLAS 
creada mediante el convenio firmado el 
28 de abril de 2010 por un periodo de 
tres años

Crear la Càtedra Coneixement de la 
Malaltia a través de l’Art, amb la finalitat 
divulgar i conèixer la malaltia inflamatòria 
intestinal per la difusió d’obres d’art i 
amb seu a la Facultat de Belles Arts
Creación de la Cátedra Conocimiento de 
la Enfermedad a través de Arte, con la 
finalidad de divulgación y conocimiento 
de la Enfermedad Inflamatoria Intestinal 
a través de la difusión de obras de Arte 
y con sede en la Facultad de Bellas Artes

Establir la renovació per un període d’un 
any, prorrogables fins un màxim de tres, 
del conveni de creació de la Càtedra 
Consum signat el 28 de maig de 2007 i 
renovat posteriorment el 28 de maig de 
2010 
Establecimiento de la renovación por un 
periodo de un año, prorrogables hasta 
un máximo de tres, del convenio de 
creación de la Cátedra Consum firmado 
el 28 de mayo de 2007 y posteriormente 
renovado el 28 de mayo de 2010

Establir les bases de col·laboració, així 
com el reconeixement mutu d’ambdues 
entitats
Establecer las bases de colaboración, 
así como el reconocimiento mutuo de 
ambas entidades

20.06.13

25.06.13

02.07.13

02.07.13

03.07.13   
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