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Conveni
Convenio

Addenda al conveni de col·laboració entre la 
Fundació Coso, a través del Club UNESCO, per 
a la protecció del patrimoni intangible de les 
civilitzacions antigues, la Universitat Politècnica 
de València i la Universitat de València

Adenda al convenio de colaboración entre la 
Fundación Coso, a través del Club UNESCO, para 
la protección del patrimonio intangible de las 
civilizaciones antiguas, la Universitat Politècnica 
de València y la Universitat de València

Conveni de col·laboració entre l’Administració 
General de l’Estat (Ministeri d’Economia i 
Competitivitat) i la Universitat Politècnica de 
València

Convenio de colaboración entre la Administración 
General del Estado (Ministerio de Economía y 
Competitividad) y la Universitat Politècnica de 
València

Acord de col·laboració entre la Universitat 
Politècnica de València i la Chivast Education 
International

Acuerdo de colaboración entre la Universitat 
Politècnica de València y la Chivast Education 
International

Acord de col·laboració entre la Universitat 
Politècnica de València i Ferrocarrils de la 
Generalitat Valenciana

Tipus de conveni
Tipo de convenio

Càtedra i aula 
d’empresa

Cátedra y aula de 
empresa

Gestió administrativa

Gestión administrativa

Formació no reglada

Formación no reglada

Innovació, investiga
ció i transferència de 
tecnologia

Objecte del conveni
Objeto del convenio

Modificar el conveni de la Càtedra 
Internacional IECOUNESCO de Gestió, 
Confiança i Alteritat, signat el 28 de març 
de 2012, per a l’ús de les infraestructures 
pròpies en el desenvolupament de 
l’objecte de la Càtedra
Modificación del convenio de la Cátedra 
Internacional IECO-UNESCO de Gestión, 
Confianza y Alteridad, firmado el 28 
de marzo de 2012, para el uso de las 
infraestructuras propias en el desarrollo 
del objeto de la Cátedra

Col·laborar en la selecció de projectes 
relacionats amb la infraestructura 
cientificotecnològica singular Centre 
Integral per a la Millora Energètica i 
Mediambiental de Sistemes de Transport 
(CiMeT) per al cofinançament pel FEDER 
(Programa Operatiu Fons Tecnològic)
Colaboración en la selección de 
proyectos relacionados con la 
Infraestructura Científico-Tecnológica 
Singular Centro Integral para la Mejora 
Energética y Medioambiental de 
Sistemas de Transporte (CiMeT) para su 
cofinanciación por el FEDER (Programa 
Operativo Fondo Tecnológico)

Col·laborar i desenvolupar activitats 
d’ensenyament i investigació de llengua 
espanyola i el desenvolupament de 
cursos d’espanyol per a alumnes de la 
Chivast Education International
Colaboración y desarrollo de actividades 
de enseñanza e investigación de lengua 
española y el desarrollo de cursos de 
español para alumnos de la Chivast 
Education International

Col·laborar en activitats de formació 
de personal, investigació científica i 
desenvolupament tecnològic, intercanvi 

 Signatura
Firma

13.03.13

19.03.13

17.06.13

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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Acuerdo de colaboración entre la Universitat 
Politècnica de València y Ferrocarrils de la 
Generalitat Valenciana

Conveni de cooperació entre la Universitat 
Politècnica de València i la Universitat Renmin de 
la Xina a Shuzi Centre d’Educació i Alt Rendiment 

Convenio de cooperación entre la Universitat 
Politècnica de València y la Renmin University of 
China Shuzi Education a Training Center

Memoràndum de cooperació entre la Universitat 
Politècnica de València i la Universitat de Xile

Memorando de cooperación entre la Universitat 
Politècnica de València y la Universidad de Chile

Conveni singular entre la Universitat Politècnica 
de València i l’Institut PENSAR de la Universitat 
Javeriana per a la realització de pràctiques 
d’estudiants del Màster Universitari en 
Cooperació al Desenvolupament
Convenio singular entre la Universitat Politècnica 
de València y el Instituto PENSAR de la 
Universidad Javeriana para la realización de 
prácticas de estudiantes del Máster Universitario 
en Cooperación al Desarrollo

Acord de cooperació entre la Universitat 
Politècnica de València i Onergetic S.C. per a la 
cessió gratuïta d’espais a la Ciutat Politècnica de 
la Innovació

Acuerdo de cooperación entre la Universitat 
Politècnica de València y Onergetic S.C. para 
la cesión gratuita de espacios en la Ciudad 
Politécnica de la Innovación

Conveni específic entre la Universitat Politècnica 
de València i el Ministeri d’Educació Superior, 
Ciència i Tecnologia de la República Dominicana

Innovación, investiga-
ción y transferencia 
de tecnología

Formació reglada

Formación reglada

Marc

Marco

Pràctiques d’estudiants

Prácticas de 
estudiantes

Cessió d’espais

Cesión de espacios

Formació reglada

d’experts i utilització i comercialització 
a tercers de tecnologia desenvolupada 
conjuntament
Colaboración en actividades de 
formación de personal, investigación 
científica y desarrollo tecnológico, 
intercambio de expertos y utilización y 
comercialización a terceros de tecnología 
desarrollada conjuntamente

Desenvolupar un curs intensiu de 
llengua i cultura espanyoles de trenta 
crèdits ECTS de durada per a alumnat de 
la Universitat Renmin de la Xina
Desarrollo de un curso intensivo de 
lengua y cultura española de treinta 
créditos ECTS de duración para los 
alumnos de la Renmin University of China

Intercanviar professors i investigadors, 
estudiants de pre i postgrau i material 
acadèmic i altres informacions
Intercambio de profesores e 
investigadores, estudiantes de pre y 
postgrado y material académico y otras 
informaciones

Establir les condicions per a rebre a 
l’Institut d’Estudis Socials i Culturals 
PENSAR alumnes del màster per a 
realitzar les pràctiques

Establecimiento de las condiciones para 
la recepción en el Instituto de Estudios 
Sociales y Culturales PENSAR de alumnos 
del Máster para la realización de las 
prácticas

Col·laborar en activitats de formació de 
personal, investigació i desenvolupament 
tecnològic, així com establir les condicions 
que regiran la cessió gratuïta dels espais i 
instal·lacions de la Universitat
Colaboración en actividades de 
formación de personal, 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 programa de suport als 
alumnes per a la seua beca en una oferta 
formativa orientada prioritàriament a 
mestratges en diferents àrees científiques

19.06.13

21.06.13

03.07.13

04.07.13

31.07.13

05.09.13
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Convenio específico entre la Universitat 
Politècnica de València y el Ministerio de 
Educación Superior, Ciencia y Tecnología de la 
República Dominicana

Acord de cooperació entre la Universitat 
Politècnica de València i Beatriz Cort 
Azcárraga per a realitzar el programa de ràdio 
“Colaboraciones en Politécnica tal cual”
Acuerdo de cooperación entre la Universitat 
Politècnica de València y Beatriz Cort Azcárraga 
para la realización del programa de radio 
“Colaboraciones en Politécnica tal cual”

Acord de rescissió del conveni de col·laboració 
entre la Universitat Politècnica de València i 
Aluni Madrid, SL, per a l’allotjament d’estudiants 
universitaris
Acuerdo de rescisión del convenio de 
colaboración entre la Universitat Politècnica de 
València y Aluni Madrid, SL, para el alojamiento 
de estudiantes universitarios

Acord entre la Universitat Politècnica de València 
i DHL Express per a la integració com a conseller 
tipus platinum en el Consell d’Empreses del 
títol propi Diploma d’Especialització en Comerç 
Electrònic
Acuerdo entre la Universitat Politècnica de 
València y DHL Express para su integración 
como consejero tipo platinum en el Consejo 
de Empresas del título propio Diploma de 
Especialización en Comercio Electrónico

Conveni marc de col·laboració entre la Universitat 
Politècnica de València i la Universitat Autònoma 
Metropolitana, unitat Xochimilco

Convenio marco de colaboración entre 
la Universitat Politècnica de València y la 
Universidad Autónoma Metropolitana, Unidad 
Xochimilco

Conveni de col·laboració entre la Universitat 
Politècnica de València i la Universitat Autònoma 
Metropolitana, unitat Xochimilco, per a 
intercanviar estudiants
Convenio de colaboración entre la Universitat 
Politècnica de València y la Universidad 
Autónoma Metropolitana, Unidad Xochimilco, 
para el intercambio de estudiantes

Formación reglada

Culturals i esportius

Culturales y deportivos

Gestió administrativa

Gestión administrativa

Formació no reglada

Formación no reglada

Marc

Marco

Intercanvi d’estudiants

Intercambio de estu-
diantes

Establecimiento de un programa de 
apoyo a los alumnos para su beca 
en una oferta formativa orientada 
prioritariamente a Maestrías en 
diferentes áreas científicas

Establir les condicions per a cooperar 
en la realització del programa de ràdio 
“Colaboraciones en Politécnica tal cual”, 
així com la difusió a través de la UPV Ràdio
Establecimiento de las condiciones para 
la cooperación en la realización del 
programa de radio “Colaboraciones en 
Politécnica tal cual”, así como su difusión 
a través de la UPV Radio

Establir les condicions per a rescindir el 
conveni de col·laboració signat el 27 de 
febrer de 2013

Establecimiento de las condiciones para 
la rescisión del convenio de colaboración 
firmado el 27 de febrero de 2013

Establir un marc de col·laboració que 
possibilite l’empresa a constituirse com 
a membre del Consell d’Empreses del 
títol propi de Diploma d’Especialització 
en Comerç Electrònic
Establecer un marco de colaboración 
que posibilite a la empresa constituirse 
como miembro del Consejo de Empresas 
del título propio de Diploma de 
Especialización en Comercio Electrónico

Intercanviar experiències i personal en 
els camps de la docència, investigació 
científica i tècnica i cultura, dins de les 
àrees en què tenen interès palès
Intercambiar experiencias y personal en 
los campos de la docencia, investigación 
científica y técnica y cultura, dentro de 
las áreas en las cuales tengan interés 
manifiesto

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

16.09.13

23.09.13

23.09.13

23.09.13

26.09.13
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Addenda a l’acord de consorci per al 
desenvolupament del projecte Transatlantic 
Partnership for excellence in engineering 
Erasmus Mundus Action 2 Strand 2 Lot 1
Adenda al acuerdo de consorcio para el 
desarrollo del Proyecto Transatlantic Partnership 
for excellence in engineering Erasmus Mundus 
Action 2 Strand 2 Lot 1

Acord de col·laboració entre l’empresa Yump 
System, SL, i la Universitat Politècnica de València

Acuerdo de colaboración entre la empresa 
Yump System, SL, y la Universitat Politècnica de 
València

Conveni de col·laboració entre la Conselleria 
d’Infraestructures, Territori i Medi Ambient, 
l’Institut Valencià de l’Edificació i la Universitat 
Politècnica de València per al desenvolupament 
de treballs acadèmics i d’investigació

Convenio de colaboración entre la Conselleria 
de Infraestructuras, Territorio y Medio Ambiente, 
el Instituto Valenciano de la Edificación y 
la Universitat Politècnica de València para 
el desarrollo de trabajos académicos y de 
investigación

Conveni de col·laboració entre la Universitat 
Politècnica de València i la Fundació Universia per 
al desenvolupament de cursos oberts i massius a 
través de la plataforma <www.miriadax.net>

Convenio de colaboración entre la Universitat 
Politècnica de València y la Fundación Universia 
para el desarrollo de cursos abiertos y masivos 
a través de la plataforma <www.miriadax.net>

Acord entre la Universitat Politècnica de València 
i Sanlucar Fruit, SL, per a la integració com a 
conseller tipus premium en el Consell d’Empreses 
del Màster en Responsabilitat Social Corporativa

Acció internacional

Acción internacional

Marc

Marco

Innovació, investiga
ció i transferència de 
tecnologia

Innovación, investiga-
ción y transferencia 
de tecnología

Formació no reglada

Formación no reglada

Patrocini/subvenció

Modificar l’article 10, secció 6.2.1, 
d’intercanvi de personal amb la 
Universitat La Sapienza de Roma, signat 
el 25 de novembre de 2011
Modificación del artículo 10, sección 
6.2.1, de intercambio de personal con 
la Università degli Studi di Roma “La 
Sapienza”, firmado el 25 de noviembre 
de 2011

Col·laborar en activitats de formació 
de personal, investigació científica i 
desenvolupament tecnològic, intercanvi 
d’experts i utilització i comercialització 
a tercers de tecnologia desenvolupada 
conjuntament
Colaboración en actividades de 
formación de personal, investigación 
científica y desarrollo tecnológico, 
intercambio de expertos y utilización y 
comercialización a terceros de tecnología 
desarrollada conjuntamente

Desenvolupar els alumnes del Màster 
Arquitectura Avançada, Urbanisme, 
Paisatge i Disseny i del Màster de 
Conservació del Patrimoni Arquitectònic 
de l’ETS d’Arquitectura de treballs 
d’índole acadèmica i d’investigació
Desarrollo por los alumnos del Máster 
Arquitectura Avanzada, Urbanismo, Paisaje 
y Diseño y del Máster de Conservación 
del Patrimonio Arquitectónico de la ETS 
de Arquitectura de trabajos de índole 
académica y de investigación

Definir el marc de col·laboració per a 
fomentar la participació de la Universitat 
en la plataforma, de manera que els seus 
professors hi puguen impartir cursos 
massius i oberts en matèries relacionades 
amb les titulacions que ofereix
Definir el marco de colaboración 
para fomentar la participación de la 
Universitat en la plataforma, de forma 
que sus profesores puedan impartir 
cursos masivos y abiertos a través de la 
misma en materias relacionadas con las 
titulaciones que ofrece

Establir un marc de col·laboració que 
possibilite Sanlucar Fruit, SL, a constituir
se com a membre tipus premium del 
Consell d’Empreses

27.09.13

01.10.13

01.10.13

04.10.13

04.10.13
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Acuerdo entre la Universitat Politècnica de 
València y Sanlucar Fruit, SL, para su integración 
como consejero tipo premium en el Consejo de 
Empresas del Máster en Responsabilidad Social 
Corporativa

Acord de cooperació entre la Universitat 
Politècnica de València i Manuel Gragera 
Franganillo per a realitzar el programa de ràdio 
“Mezcal 45º”
Acuerdo de cooperación entre la Universitat 
Politècnica de València y Manuel Gragera 
Franganillo para la realización del programa de 
radio “Mezcal 45º”

Acord de col·laboració específic entre Addaya 
Centre d’Art Contemporani d’Alaró i la Universitat 
Politècnica de València per al desenvolupament 
d’una activitat cultural consistent a realitzar una 
residència artística

Acuerdo de colaboración específico entre 
Addaya Centre d’Art Contemporani de Alaró 
y la Universitat Politècnica de València para el 
desarrollo de una actividad cultural consistente 
en la realización de una residencia artística

Conveni específic entre la Universitat Politècnica 
de València i la Universitat de Guanajuato per 
a realitzar el I Simposi Internacional. Gestió 
Integrada de Ciutats i Patrimoni Mundial
Convenio específico entre la Universitat 
Politècnica de València y la Universidad de 
Guanajuato para la realización del I Symposium 
Internacional. Gestión Integrada de Ciudades y 
Patrimonio Mundial

Conveni marc de col·laboració interinstitucional 
entre la Universitat Politècnica de València i la 
Universitat de Medellín

Convenio marco de colaboración interinsti-
tucional entre la Universitat Politècnica de 
València y la Universidad de Medellín

Patrocinio/subvención

Culturals i esportius

Culturales y deportivos

Pràctiques d’estudiants

Prácticas de estu-
diantes

Realització de 
congressos

Realización de 
congresos

Marc

Marco

Establecimiento de un marco de 
colaboración que posibilite a Sanlucar 
Fruit, SL, constituirse como miembro 
tipo premium del Consejo de Empresas

Establir les condicions que regiran la 
cooperació per a realitzar el programa de 
ràdio “Mezcal 45º”, així com la difusió a 
través de la UPV Ràdio
Establecimiento de las condiciones 
que van a regir la cooperación para 
la realización del programa de radio 
“Mezcal 45º”, así como su difusión a 
través de la UPV Radio

Crear un Comitè Conjunt, entre el 
Deganat de la Facultat de Belles Arts, la 
direcció del Màster Oficial en Producció 
Artística i la direcció d’Addaya per 
a seleccionar un estudiant a fi de 
programar una residència artística d’un 
mes al final del curs acadèmic a Addaya 
Centre d’Art Contemporani d’Alaró
Creación de un Comité Conjunto, entre 
el Decanato de la Facultat de Belles 
Arts, la dirección del Máster Oficial 
en Producción Artística y la dirección 
de Addaya para seleccionar a uno 
estudiante con el fin de programar una 
residencia artística de un mes al final 
del curso académico en Addaya Centre 
d’Art Contemporani de Alaró

Definir els termes de col·laboració 
per a realitzar el simposi de caràcter 
internacional a l’Auditori de la Universitat 
de Guanajuato
Definir los términos de colaboración 
para la realización del simposio de 
carácter internacional en el Auditorio de 
la Universidad de Guanajuato

Fomentar 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
Fomentar 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

07.10.13

08.10.13

14.10.13

16.10.13
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Acord de cooperació número 20132670.001
001 cu7coop7 per al desenvolupament del 
programa cultural European Illustrated Glossary 
of Conservation Terms of Wall Painting and 
Architectonic Surfaces (EwaGlos)
Acuerdo de cooperación número 2013-
2670.001-001 cu7-coop7 para el desarrollo del 
programa cultural European Illustrated Glossary 
of Conservation Terms of Wall Painting and 
Architectonic Surfaces (EwaGlos)

Acord entre la Universitat Politècnica de València 
i Promoción Deportiva Avanzada, SLU, per a la 
integració en el Consell d’Empreses del Màster 
en Organització, Gestió i Administració d’Entitats 
i Organitzacions Esportives

Acuerdo entre la Universitat Politècnica de 
València y Promoción Deportiva Avanzada, 
SLU, para su integración en el Consejo de 
Empresas del Máster en Organización, Gestión 
y Administración de Entidades y Organizaciones 
Deportivas

Acord de cooperació entre la Universitat 
Politècnica de València i Expert Logistics, 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 Expert Logistics, SL, 
para la instalación de dicha empresa en la Ciudad 
Politécnica de la Innovación

Conveni específic entre la Universitat Politècnica 
de València i la Fundació Universia per al 
desenvolupament de la jornada amb motiu 
del Dia Internacional de les Persones amb 
Discapacitat 

Convenio específico entre la Universitat 
Politècnica de València y la Fundación Universia 
para el desarrollo de la jornada con motivo del Día 
Internacional de las Personas con Discapacidad

Innovació, investiga
ció i transferència de 
tecnologia

Innovación, investiga-
ción y transferencia 
de tecnología

Patrocini/subvenció

Patrocinio/subvención

Cessió d’espais

Cesión de espacios

Patrocini/subvenció

Patrocinio/subvención

Establir les condicions per a executar el 
projecte European Illustrated Glossary of 
Conservation Terms of Wall Painting and 
Architectonic Surfaces (EwaGlos)

Establecimiento de las condiciones para 
la ejecución del proyecto European 
Illustrated Glossary of Conservation 
Terms of Wall Painting and Architectonic 
Surfaces (EwaGlos)

Establir un marc d’actuació que possibilite 
Promoción Deportiva Avanzada, SLU, a 
constituirse com a membre del Consell 
d’Empreses del títol propi de Màster 
en Organització, Gestió i Administració 
d’Entitats i Organitzacions Esportives
Establecer un marco de actuación 
que posibilite a Promoción Deportiva 
Avanzada, SLU, constituirse como 
miembro del Consejo de Empresas del 
título propio de Máster en Organización, 
Gestión y Administración de Entidades y 
Organizaciones Deportivas

Col·laborar en activitats de formació 
de personal, investigació científica i 
desenvolupament tecnològic, així com 
determinar les condicions que regiran 
la cessió d’ús temporal dels espais i 
instal·lacions a la Ciutat Politècnica de la 
Innovació
Colaboración en actividades de formación 
de personal, 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

Col·laborar per a organitzar i celebrar 
la jornada Dia Internacional de les 
Persones amb Discapacitat, a realitzar el 
dia 3 de desembre de 2013 amb motiu 
del Dia Internacional de Persones amb 
Discapacitat
Colaboración para la organización 
y celebración de la jornada Día 
Internacional de las Personas con 
Discapacidad, a realizar el día 3 de 
diciembre de 2013 con motivo del 
Día Internacional de Personas con 
Discapacidad

16.10.13

17.10.13

18.10.13

21.10.13
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Conveni marc de col·laboració entre la Universitat 
Politècnica de València i la Universitat d’Anna 
(Índia)

Convenio marco de colaboración entre 
la Universitat Politècnica de València y la 
Universidad de Anna (India)

Addenda al conveni de creació de la Càtedra 
Fulton entre l’empresa Fulton i la Universitat 
Politècnica de València per a la renovació de la 
Càtedra Fulton
Adenda al convenio de creación de la Cátedra 
Fulton entre la empresa Fulton y la Universitat 
Politècnica de València para la renovación de la 
Cátedra Fulton

Acord entre la Universitat Politècnica de València 
i la Fundació Xiquet a Major per a la integració 
com a conseller tipus premium en el Consell 
d’Empreses del Màster en Responsabilitat Social 
Corporativa

Acuerdo entre la Universitat Politècnica de 
València y la Fundació Xiquet a Major para 
su integración como consejero tipo premium 
en el Consejo de Empresas del Máster en 
Responsabilidad Social Corporativa

Acord de cooperació entre la Universitat 
Politècnica de València i Pyro Fire Extinction, 
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 Pyro Fire Extinction, SL, 
para la cesión gratuita de espacios en la Ciudad 
Politécnica de la Innovación

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

Marc

Marco

Càtedra i aula 
d’empresa

Cátedra y aula de 
empresa

Patrocini/subvenció

Patrocinio/subvención

Cessió d’espais

Cesión de espacios

Cessió d’espais

Promoure un intercanvi d’informació en 
els camps de l’ensenyament, investigació 
i cultura en general en les àrees d’interès 
mutu
Promover un intercambio de información 
en los campos de la enseñanza, 
investigación y cultura en general en 
aquellas áreas de mutuo interés

Establir les condicions per a renovar entre 
el 6 de juliol de 2013 i el 7 de juliol de 
2014 el conveni de creació de la Càtedra 
Fulton, signat el 5 de juliol de 2012 
Establecimiento de las condiciones para 
la renovación entre el 6 de julio de 2013 
y el 7 de julio de 2014 del convenio de 
creación de la Cátedra Fulton, firmado el 
5 de julio de 2012

Establir un marc de col·laboració que 
possibilite la Fundació Xiquet a Major 
a constituirse com a membre tipus 
premium del Consell d’Empreses del títol 
propi Màster en Responsabilitat Social 
Corporativa
Establecimiento de un marco de 
colaboración que posibilite a la Fundació 
Xiquet a Major constituirse como 
miembro tipo premium del Consejo de 
Empresas del título propio Máster en 
Responsabilidad Social Corporativa

Col·laborar en activitats de formació 
de personal, investigació científica i 
desenvolupament tecnològic, així com 
determinar les condicions que regiran la 
cessió d’ús temporal gratuïta dels espais 
i instal·lacions a la Ciutat Politècnica de 
la Innovació
Colaboración en actividades de formación 
de personal, investigación científica 
y desarrollo tecnológico, así como la 
determinación de las condiciones que 
van a regir la cesión de uso temporal 
gratuita de los espacios e instalaciones 
en la Ciudad Politécnica de la Innovación

Col·laborar en activitats de formació 
de personal, investigació científica i 
desenvolupament tecnològic, així com 
determinar les condicions que regiran la 
cessió d’ús temporal gratuïta dels espais 
i instal·lacions a la Ciutat Politècnica de 
la Innovació

21.10.13

21.10.13

22.10.13

23.10.13

23.10.13
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Acuerdo de cooperación entre la Universitat 
Politècnica de València y Comercial de Productos 
Eficientes, SL, 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 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 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

Cesión de espacios

Cessió d’espais

Cesión de espacios

Cessió d’espais

Cesión de espacios

Cessió d’espais

Cesión de espacios

Colaboración en actividades de 
formación de personal, investigación 
científica y desarrollo tecnológico, 
así como la determinación de las 
condiciones que van a regir la cesión de 
uso temporal gratuita de los espacios e 
instalaciones en la Ciudad Politécnica de 
la Innovación

Col·laborar en activitats de formació 
de personal, investigació científica i 
desenvolupament tecnològic, així com 
determinar les condicions que regiran la 
cessió d’ús temporal gratuïta dels espais 
i instal·lacions a la Ciutat Politècnica de 
la Innovació
Colaboración en actividades de formación 
de personal, investigación científica 
y desarrollo tecnológico, así como la 
determinación de las condiciones que 
van a regir la cesión de uso temporal 
gratuita de los espacios e instalaciones 
en la Ciudad Politécnica de la Innovación

Col·laborar en activitats de formació 
de personal, investigació científica i 
desenvolupament tecnològic, així com 
determinar les condicions que regiran la 
cessió d’ús temporal gratuïta dels espais 
i instal·lacions a la Ciutat Politècnica de 
la Innovació
Colaboración en actividades de 
formación de personal, investigación 
científica y desarrollo tecnológico, 
así como la determinación de las 
condiciones que van a regir la cesión de 
uso temporal gratuita de los espacios e 
instalaciones en la Ciudad Politécnica de 
la Innovación

Col·laborar en activitats de formació 
de personal, investigació científica i 
desenvolupament tecnològic, així com 
determinar les condicions que regiran la 
cessió d’ús temporal gratuïta dels espais 
i instal·lacions a la Ciutat Politècnica de 
la Innovació
Colaboración en actividades de formación 
de personal, investigación científica 
y desarrollo tecnológico, así como la 
determinación de las condiciones que 
van a regir la cesión de uso temporal 
gratuita de los espacios e instalaciones 
en la Ciudad Politécnica de la Innovación

23.10.13

23.10.13

23.10.13
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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

Acord de cooperació entre la Universitat 
Politècnica de València i multimèdia Recruiting 
Solutions, 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 multimedia Recruiting 
Solutions, SL, para la cesión gratuita de espacios 
en la Ciudad Politécnica de la Innovación

Acord de cooperació entre la Universitat 
Politècnica de València i Sportyguest 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 Sportyguest 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 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, 

Cessió d’espais

Cesión de espacios

Cessió d’espais

Cesión de espacios

Cessió d’espais

Cesión de espacios

Cessió d’espais

Cesión de espacios

Col·laborar en activitats de formació 
de personal, investigació científica i 
desenvolupament tecnològic, així com 
determinar les condicions que regiran la 
cessió d’ús temporal gratuïta dels espais 
i instal·lacions a la Ciutat Politècnica de 
la Innovació
Colaboración en actividades de formación 
de personal, investigación científica 
y desarrollo tecnológico, así como la 
determinación de las condiciones que 
van a regir la cesión de uso temporal 
gratuita de los espacios e instalaciones 
en la Ciudad Politécnica de la Innovación

Col·laborar en activitats de formació 
de personal, investigació científica i 
desenvolupament tecnològic, així com 
determinar les condicions que regiran la 
cessió d’ús temporal gratuïta dels espais 
i instal·lacions a la Ciutat Politècnica de 
la Innovació
Colaboración en actividades de formación 
de personal, investigación científica 
y desarrollo tecnológico, así como la 
determinación de las condiciones que 
van a regir la cesión de uso temporal 
gratuita de los espacios e instalaciones 
en la Ciudad Politécnica de la Innovación

Col·laborar en activitats de formació 
de personal, investigació científica i 
desenvolupament tecnològic, així com 
determinar les condicions que regiran la 
cessió d’ús temporal gratuïta dels espais 
i instal·lacions a la Ciutat Politècnica de 
la Innovació
Colaboración en actividades de formación 
de personal, investigación científica 
y desarrollo tecnológico, así como la 
determinación de las condiciones que 
van a regir la cesión de uso temporal 
gratuita de los espacios e instalaciones 
en la Ciudad Politécnica de la Innovación

Col·laborar en activitats de formació 
de personal, investigació científica i 
desenvolupament tecnològic, així com 
determinar les condicions que regiran la 
cessió d’ús temporal gratuïta dels espais 
i instal·lacions a la Ciutat Politècnica de 
la Innovació
Colaboración en actividades de formación 
de personal, investigación científica 

23.10.13

23.10.13

23.10.13

23.10.13
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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

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 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 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 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 Belike, SL, per a la 

Cessió d’espais

Cesión de espacios

Cessió d’espais

Cesión de espacios

Cessió d’espais

Cesión de espacios

Cessió d’espais

y desarrollo tecnológico, así como la 
determinación de las condiciones que 
van a regir la cesión de uso temporal 
gratuita de los espacios e instalaciones 
en la Ciudad Politécnica de la Innovación

Col·laborar en activitats de formació 
de personal, investigació científica i 
desenvolupament tecnològic, així com 
determinar les condicions que regiran la 
cessió d’ús temporal gratuïta dels espais 
i instal·lacions a la Ciutat Politècnica de 
la Innovació
Colaboración en actividades de formación 
de personal, investigación científica 
y desarrollo tecnológico, así como la 
determinación de las condiciones que 
van a regir la cesión de uso temporal 
gratuita de los espacios e instalaciones 
en la Ciudad Politécnica de la Innovación

Col·laborar en activitats de formació 
de personal, investigació científica i 
desenvolupament tecnològic, així com 
determinar les condicions que regiran la 
cessió d’ús temporal gratuïta dels espais 
i instal·lacions a la Ciutat Politècnica de 
la Innovació
Colaboración en actividades de formación 
de personal, investigación científica 
y desarrollo tecnológico, así como la 
determinación de las condiciones que 
van a regir la cesión de uso temporal 
gratuita de los espacios e instalaciones 
en la Ciudad Politécnica de la Innovación

Col·laborar en activitats de formació 
de personal, investigació científica i 
desenvolupament tecnològic, així com 
determinar les condicions que regiran la 
cessió d’ús temporal gratuïta dels espais 
i instal·lacions a la Ciutat Politècnica de 
la Innovació
Colaboración en actividades de 
formación de personal, investigación 
científica y desarrollo tecnológico, 
así como la determinación de las 
condiciones que van a regir la cesión de 
uso temporal gratuita de los espacios e 
instalaciones en la Ciudad Politécnica de 
la Innovación

Col·laborar en activitats de formació 
de personal, investigació científica i 

23.10.13

23.10.13

23.10.13
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cessió gratuïta d’espais a la Ciutat Politècnica de 
la Innovació

Acuerdo de cooperación entre la Universitat 
Politècnica de València y Belike, 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

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 d’ampliació del termini d’execució del 
conveni de col·laboració del dia 19 de març de 
2013 entre l’Administració General de l’Estat 
(Ministeri d’Economia i Competitivitat) i la 
Universitat Politècnica de València 

Acuerdo de ampliación del plazo de ejecución 
del convenio de colaboración de fecha 19 
de marzo de 2013 entre la Administración 
General del Estado (Ministerio de Economía y 
Competitividad) y la Universitat Politècnica de 
València

Conveni de cooperació entre la Universitat 
Politècnica de València i la Universitat Cardenal 
Herrera per a establir la col·laboració entre 
l’Institut de Ciència i Tecnologia Animal i el 
Departament de Producció i Sanitat Animal
Convenio de cooperación entre la Universitat 
Politècnica de València y la Universidad Cardenal 
Herrera para establecer la colaboración entre 
el Instituto de Ciencia y Tecnología Animal y el 
Departamento de Producción y Sanidad Animal

Cesión de espacios

Cessió d’espais

Cesión de espacios

Gestió administrativa

Gestión administrativa

Innovació, investiga
ció i transferència de 
tecnologia

Innovación, investiga-
ción y transferencia 
de tecnología

desenvolupament tecnològic, així com 
determinar les condicions que regiran la 
cessió d’ús temporal gratuïta dels espais 
i instal·lacions a la Ciutat Politècnica de 
la Innovació
Colaboración en actividades de formación 
de personal, investigación científica 
y desarrollo tecnológico, así como la 
determinación de las condiciones que 
van a regir la cesión de uso temporal 
gratuita de los espacios e instalaciones 
en la Ciudad Politécnica de la Innovación

Col·laborar en activitats de formació 
de personal, investigació científica i 
desenvolupament tecnològic, així com 
determinar les condicions que regiran la 
cessió d’ús temporal gratuïta dels espais 
i instal·lacions a la Ciutat Politècnica de 
la Innovació
Colaboración en actividades de formación 
de personal, investigación científica 
y desarrollo tecnológico, así como la 
determinación de las condiciones que 
van a regir la cesión de uso temporal 
gratuita de los espacios e instalaciones 
en la Ciudad Politécnica de la Innovación

Prorrogar la vigència del conveni de 
col·laboració fins al 31 de desembre 
de 2014 per a seleccionar projectes 
relacionats amb la infraestructura 
cientificotecnològica singular CiMeT per 
al  cofinançament pel FEDER (Programa 
Operatiu Fons Tecnològic)
Prorrogar la vigencia del convenio de 
colaboración hasta el 31 de diciembre 
de 2014 para la selección de proyectos 
relacionados con la Infraestructura 
Científico-Tecnológica Singular CiMeT 
para su cofinanciación por el FEDER 
(Programa Operativo Fondo Tecnológico)

Establir les condicions per a la 
col·laboració mútua per a realitzar 
activitats d’investigació i formació

Establecimiento de las condiciones para 
la colaboración mutua para la realización 
de actividades de investigación y 
formación

23.10.13

23.10.13

24.10.13

28.10.13
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Conveni de col·laboració entre la Universitat 
Politècnica de València i la Federació de Rem de 
la Comunitat Valenciana

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

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

Convenio de colaboración entre la Universitat 
Politècnica de València y la Universitat de 
València

Modificació de l’apèndix 1 de  l‘acord de 
cooperació entre la Universitat Politècnica de 
València i Balmart Sistemas Electrónicos y de 
Comunicaciones, SL, per a instal·lar la dita 
empresa a la Ciutat Politècnica de la Innovació
Modificación del apéndice 1 del 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 col·laboració entre la Universitat 
Politècnica de València i la Universitat de Siracusa

Acuerdo de colaboración entre la Universitat 
Politècnica de València y la Universidad de 
Siracusa

Acord de cooperació entre la Universitat 
Politècnica de València i Advanced Wave Sensor, 
SL, per a instal·lar la dita empresa a la Ciutat 
Politècnica de la Innovació

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

Conveni de col·laboració entre la Fundació 
Iberdrola i la Universitat Politècnica de València 

Culturals i esportius

Culturales y deportivos

Culturals i esportius

Culturales y deportivos

Cessió d’espais

Cesión de espacios

Marc

Marco

Cessió d’espais

Cesión de espacios

Patrocini/subvenció

Col·laborar en el Programa d’Escoles 
Esportives de la Universitat en la 
coordinació i l’organització de diferents 
cursos d’iniciació al rem
Colaboración en el Programa de 
Escuelas Deportivas de la Universitat 
en la coordinación y organización de 
diferentes cursos de iniciación al remo

Col·laborar amb l’Escola Esportiva de Tir 
amb Arc per a  promocionar el tir amb 
arc en la comunitat universitària
Colaboración con la Escuela Deportiva de 
Tiro con Arco para la promoción del tiro 
con arco en la comunidad universitaria

Modificar l’apèndix 1 de determinació 
dels espais de l’acord signat el 23 d’abril 
de 2013

Modificación del apéndice 1 de 
determinación de los espacios del 
acuerdo firmado el 23 de abril de 2013

Intercanviar informació i innovació en els 
camps de la docència, la investigació i la 
cultura en general en les àrees d’interès 
mutu
Intercambio de información e innovación 
en los campos de la docencia, la 
investigación y la cultura en general en 
las áreas de mutuo interés

Col·laborar en activitats de formació 
de personal, investigació científica i 
desenvolupament tecnològic, així com 
determinar les condicions que regiran la 
cessió d’ús temporal gratuïta dels espais 
i instal·lacions a la Ciutat Politècnica de 
la Innovació
Colaboración en actividades de formación 
de personal, investigación científica 
y desarrollo tecnológico, así como la 
determinación de las condiciones que 
van a regir la cesión de uso temporal 
gratuita de los espacios e instalaciones 
en la Ciudad Politécnica de la Innovación

Establir els termes i condicions 
que regulen les relacions mútues i 

30.10.13

30.10.13

30.10.13

30.10.13

01.11.13
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per a la materialització de les ajudes a la 
investigació

Convenio de colaboración entre la Fundación 
Iberdrola y la Universitat Politècnica de València 
para la materialización de las ayudas a la 
investigación

Acord de col·laboració entre la Xarxa 
d’Innovació en Tecnologies Mèdiques i Sanitàries 
i la Universitat Politècnica de València per a la 
participació de la Universitat Politècnica de 
València com a entitat col·laboradora de la Xarxa 
ITEMAS 
Acuerdo de colaboración entre la Red de 
Innovación en Tecnologías Médicas y Sanitarias 
y la Universitat Politècnica de València para la 
participación de la Universitat Politècnica de 
València como entidad colaboradora de la Red 
ITEMAS

Conveni de col·laboració entre el Wessex 
Institute of Technology i la Universitat Politècnica 
de València
Convenio de colaboración entre el Wessex 
Institute of Technology y la Universitat Politècnica 
de València

Conveni de col·laboració empresarial entre 
la Fundació Garrigues Abogados y Asesores 
Tributarios i la Universitat Politècnica de València             
Convenio de colaboración empresarial entre 
la Fundación Garrigues Abogados y Asesores 
Tributarios y la Universitat Politècnica de València

Acord de col·laboració entre l’empresa Caucus 
Mediación, CB, i la Universitat Politècnica de 
València

Acuerdo de colaboración entre la empresa 
Caucus Mediación, CB, y la Universitat Politècnica 
de València

Patrocinio/subvención

Innovació, investiga
ció i transferència de 
tecnologia

Innovación, investiga-
ción y transferencia 
de tecnología

Marc

Marco

Patrocini/subvenció

Patrocinio/subvención

Marc

Marco

recíproques per a materialitzar durant el 
curs 20132014 l’ajuda a la investigació 
al programa centrat en l’enginyeria 
electroquímica aplicada a la producció 
d’hidrogen
Establecimiento de los términos y 
condiciones que regulan las relaciones 
mutuas y recíprocas para la materialización 
durante el curso 2013-2014 de la Ayuda 
a la Investigación al programa centrado 
en la ingeniería electroquímica aplicada a 
la producción de hidrógeno

Establir el marc de col·laboració per a 
emmarcar i coordinar la participació de 
la Universitat Politècnica de València en 
qualitat d’entitat col·laboradora de la 
Xarxa ITEMAS

Establecimiento del marco de 
colaboración para enmarcar y coordinar 
la participación de la Universitat 
Politècnica de València en calidad de 
Entidad Colaboradora de la Red ITEMAS

Definir un marc àgil de col·laboració que 
permeta desenvolupar projectes concrets 
d’interès mutu per a ambdues parts
Definición de un marco ágil de 
colaboración que permita el desarrollo 
de proyectos concretos de interés mutuo 
para ambas partes

Establir les condicions per a concedir una 
beca al millor treball de final de titulació 
a l’Escola Politècnica Superior d’Alcoi
Establecimiento de las condiciones 
para la concesión de una beca al mejor 
trabajo de final de titulación en la Escuela 
Politécnica Superior de Alcoy

Col·laborar en activitats de formació 
de personal, investigació científica i 
desenvolupament tecnològic, intercanvi 
d’experts i utilització i comercialització 
a tercers de tecnologia desenvolupada 
conjuntament
Colaboración en actividades de 
formación de personal, investigación 
científica y desarrollo tecnológico, 
intercambio de expertos y utilización y 
comercialización a terceros de tecnología 
desarrollada conjuntamente

01.11.13

04.11.13

04.11.13

04.11.13

07.11.13
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Acord de col·laboració interuniversitari entre la 
Universitat Politècnica de València i la Universitat 
Nacional Cheng Kung

Acuerdo de colaboración interuniversitario 
entre la Universitat Politècnica de València y la 
Universidad Nacional de Cheng Kung

Acord per a l’intercanvi d’estudiants entre la 
Universitat Politècnica de València i la Universitat 
Nacional Cheng Kung

Acuerdo para el intercambio de estudiantes 
entre la Universitat Politècnica de València y la 
Universidad Nacional de Cheng Kung

Addenda 3 a l’acord de col·laboració entre la 
Universitat Politècnica de València i la Universitat 
de l’Estat de Washington per a realitzar el 
programa formatiu Business in Spain
Adenda 3 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 entre la Universitat Politècnica 
de València i la Universitat de Còrdova per 
a realitzar el curs Simulació de Processos 
Ambientals i Químics
Convenio específico entre la Universitat 
Politècnica de València y la Universidad de 
Córdoba para la realización del curso Simulación 
de Procesos Ambientales y Químicos

Conveni de col·laboració entre la Confederació 
Empresarial Valenciana i la Universitat Politècnica 
de València

Convenio de colaboración entre la Confederación 
Empresarial Valenciana y la Universitat Politècnica 
de València

Document d’adhesió pel Banc Sabadell, SA, 
al conveni de la Càtedra Cultura Directiva i 
Empresarial signat entre la Universitat Politècnica 
de València i empreses i institucions
Documento de adhesión por el Banco Sabadell, 
SA, al convenio de la Cátedra Cultura Directiva 

Marc

Marco

Intercanvi d’estudiants

Intercambio de 
estudiantes

Formació no reglada

Formación no reglada

Formació no reglada

Formación no reglada

Formació no reglada

Formación no reglada

Càtedra i aula 
d’empresa

Cátedra y aula de 
empresa

Establir les condicions per a promoure 
l’intercanvi d’experiències i personal 
docent i investigador en les àrees 
d’interès mutu
Establecimiento de las condiciones para 
promover el intercambio de experiencias 
y personal docente e investigador en las 
áreas de mutuo interés

Establir relacions educatives i de 
cooperació específiques entre ambdues 
institucions amb vista a promoure 
intercanvis acadèmics i culturals
Establecimiento de unas específicas 
relaciones educativas y de cooperación 
entre ambas instituciones en orden a 
promover intercambios académicos y 
culturales

Establir les condicions per a realitzar el 
programa formatiu Business in Spain 
amb alumnes de la Universitat de l’Estat 
de Washington
Establecimiento de las condiciones para 
la realización del programa formativo 
Business in Spain con alumnos de la 
Universidad del Estado de Washington

Definir els termes de col·laboració per a 
realitzar el curs Simulació de Processos 
Ambientals i Químics, de duescentes 
hores de durada
Definir los términos de colaboración 
para la realización del curso Simulación 
de Procesos Ambientales y Químicos, de 
doscientas horas de duración

Establir les condicions per a realitzar les 
proves de certificació de coneixements 
per a acreditar el domini de llengua 
estrangera anglès nivells A2, B1, B2 i C1
Establecimiento de las condiciones 
para la realización de las pruebas de 
certificación de conocimientos para 
la acreditación del dominio de lengua 
extranjera inglés niveles A2, B1, B2 y C1

Establir les condicions per a l’adhesió 
durant el període d’un any del Banc 
Sabadell al conveni de la Càtedra Cultura 
Directiva i Empresarial
Establecimiento de las condiciones para 
la adhesión durante el periodo de un 

07.11.13

07.11.13

11.11.13

11.11.13

11.11.13

11.11.13
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y Empresarial firmado entre la Universitat 
Politècnica de València y empresas e instituciones

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

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

Document d’adhesió de l’empresa Olleros 
Abogados al conveni de la Càtedra Cultura 
Directiva i Empresarial signat entre la Universitat 
Politècnica de València i un grup d’empreses i 
institucions del Consell Social
Documento de adhesión de la empresa Olleros 
Abogados al convenio de la Cátedra Cultura 
Directiva y Empresarial firmado entre la 
Universitat Politècnica de València y un grupo de 
empresas e instituciones del Consejo Social

Conveni marc entre la Universitat Politècnica de 
València i el Banc d’Aliments de València

Convenio marco entre la Universitat Politècnica 
de València y el Banco de Alimentos de Valencia

Acord de col·laboració entre l’Ajuntament de 
l’Eliana i la Universitat Politècnica de València

Acuerdo de colaboración entre el Ayuntamiento 
de L’Eliana y la Universitat Politècnica de València

Conveni marc de col·laboració entre la Universitat 
Politècnica de València i la Fundació Formació i 
Desenvolupament Urbanístic

Convenio marco de colaboración entre la 
Universitat Politècnica de València y la Fundación 
Formación y Desarrollo Urbanístico

Conveni de col·laboració entre la Universitat 
Politècnica de València i la Facultat de Ciències 
Econòmiques de la Universitat de Buenos Aires 
per a intercanviar estudiants

Marc

Marco

Càtedra i aula 
d’empresa

Cátedra y aula de 
empresa

Marc

Marco

Marc

Marco

Marc

Marco

Intercanvi d’estudiants

año del Banco Sabadell al convenio de la 
Cátedra Cultura Directiva y Empresarial

Fomentar l’intercanvi d’experiències i 
personal en els camps de la docència, la 
investigació i la cultura en general en les 
àrees d’interès mutu
Fomentar el intercambio de experiencias 
y personal en los campos de la docencia, 
la investigación y la cultura en general en 
las áreas de mutuo interés

Adherirse l’empresa Olleros Abogados, 
SLP, al conveni de creació de la Càtedra 
Cultura Directiva i Empresarial, signat el 
6 d’abril de 2009

Adhesión de la empresa Olleros 
Abogados, SLP, al convenio de creación 
de la Cátedra Cultura Directiva y 
Empresarial, firmado el 6 de abril de 
2009

Establir les condicions per a la promoció 
i el foment del voluntariat social en 
l’àmbit universitari
Establecimiento de las condiciones para 
la promoción y fomento del voluntariado 
social en el ámbito universitario

Establir un marc d’actuació per a 
dinamitzar l’emprenedoria i activitats 
de formació, investigació científica i 
desenvolupament tecnològic, coordinats 
per l’Institut LabHuman
Establecimiento de un marco de actuación 
para dinamizar el emprendimiento y 
actividades de formación, investigación 
científica y desarrollo tecnológico, 
coordinados por el Instituto LabHuman

Establir un marc de col·laboració àgil que 
permeta desenvolupar conjuntament 
projectes concrets d’interès mutu per a 
ambdues parts
Establecimiento de un marco de 
colaboración ágil que permita el desarrollo 
conjunto de proyectos concretos de 
interés mutuo para ambas partes

Establir un programa d’intercanvi 
d’estudiants de grau de la Universitat 
Politècnica de València i d’estudiants 
de grau de la Facultat de Ciències 

11.11.13

12.11.13

12.11.13

15.11.13

15.11.13
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Convenio de colaboración entre la Universitat 
Politècnica de València y la Facultad de Ciencias 
Económicas de la Universidad de Buenos Aires 
para el intercambio de estudiantes

Conveni específic entre la Universitat Politècnica 
de València i la Universitat de Louisiana Sud
oriental per a realitzar cursos de formació 
específica en llengua i cultura espanyoles, Viva 
Valencia Verano de 2014

Convenio específico entre la Universitat 
Politècnica de València y la Southeastern 
Louisiana University para la realización de cursos 
de formación específica en lengua y cultura 
española, Viva Valencia Verano de 2014

Conveni marc de cooperació entre la Universitat 
Politècnica de València i la Corporació Centre 
Nacional de Control d’EnergiaCENACE

Convenio marco de cooperación entre 
la Universitat Politècnica de València y la 
Corporación Centro Nacional de Control de 
Energía-CENACE

Addenda I al conveni marc de cooperació entre la 
Universitat Politècnica de València i la Universitat 
Nacional Kazakh AlFarabi 

Adenda I al convenio marco de cooperación 
entre la Universitat Politècnica de València y la 
Universidad Nacional Al-Farabi Kazakh

Conveni específic de col·laboració tecnològica 
entre la Universitat Politècnica de València i la 
Universitat Catòlica Sant Antoni de Múrcia

Convenio específico de colaboración tecnológica 
entre la Universitat Politècnica de València y la 
Universidad Católica San Antonio de Murcia

Acord internacional de cooperació per a establir 
un programa de doble titulació de màster entre la 

Intercambio de 
estudiantes

Formació no reglada

Formación no reglada

Marc

Marco

Marc

Marco

Formació no reglada

Formación no reglada

Formació reglada

Econòmiques de la Universitat de Buenos 
Aires
Establecimiento de un programa de 
intercambio de estudiantes de Grado de 
la Universitat Politècnica de València y de 
estudiantes de Grado de la Facultad de 
Ciencias Económicas de la Universidad 
de Buenos Aires

Col·laborar per a desenvolupar un 
programa d’estudi que oferisca cursos 
d’estiu de llengua i cultura espanyoles 
de quaranta hores de durada per a 
alumnes seleccionats per la Universitat 
de Louisiana Sudoriental
Colaboración para desarrollar un 
programa de estudio ofreciendo 
cursos de verano de lengua y cultura 
española de cuarenta horas de duración 
para alumnos seleccionados por la 
Southeastern Louisiana University

Col·laborar per a desenvolupar 
activitats d’investigació, de capacitació, 
estudis especialitzats, de laboratoris i 
biblioteques i en activitats acadèmiques
Colaboración para el desarrollo de 
actividades de investigación, de 
capacitación, estudios especializados, de 
laboratorios y bibliotecas y en actividades 
académicas

Modificar l’article 1.2 de l’acord signat 
el 12 de setembre de 2013, i incloure 
en la col·laboració l’àrea de lingüística 
aplicada
Modificación del artículo 1.2 del acuerdo 
firmado el 12 de septiembre de 2013, 
incluyendo en la colaboración el área de 
lingüística aplicada

Col·laborar en les tasques de formació 
i assistència tècnica en la implantació 
de videoapunts a la Universitat Catòlica 
de Múrcia per personal tècnic de la 
Universitat Politècnica de València
Colaboración en las tareas de formación 
y asistencia técnica en la implantación de 
videoapuntes en la Universidad Católica 
de Murcia por parte de personal técnico 
de la Universitat Politècnica de València

Col·laborar en un programa de doble 
titulació del Màster Universitari en 

18.11.13

18.11.13

19.11.13

20.11.13

20.11.13
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Universitat Politècnica de València i la Universitat 
de Ciències Aplicades d’Ansbach

Acuerdo internacional de cooperación para 
el establecimiento de un programa de doble 
titulación de máster entre la Universitat 
Politècnica de València y la Universidad de 
Ciencias Aplicadas de Ansbach

Acord entre la Universitat Politècnica de València 
i el Consorci Hospital General Universitari de 
València per a la integració com a conseller tipus 
premium en el Consell d’Empreses del Màster en 
Responsabilitat Social Corporativa
Acuerdo entre la Universitat Politècnica de 
València y el Consorcio Hospital General 
Universitario de Valencia para la integración 
como consejero tipo premium en el Consejo de 
Empresas del Máster en Responsabilidad Social 
Corporativa

Conveni de col·laboració entre la Universitat 
Politècnica de València i Consultoría 3.0 
Ingeniería Humanista, SL, pel qual es patrocinen 
actuacions a la Universitat
Convenio de colaboración entre la Universitat 
Politècnica de València y Consultoría 3.0 
Ingeniería Humanista, SL, por el que se 
patrocinan actuaciones en la Universitat

Acord marc de col·laboració interinstitucional 
entre la Universitat Politècnica de València i la 
Universitat Catòlica Boliviana Sant Pau

Acuerdo marco de colaboración interinstitucional 
entre la Universitat Politècnica de València y la 
Universidad Católica Boliviana San Pablo

Conveni específic entre la Universitat Politècnica 
de València i la Universitat Catòlica Boliviana 
Sant Pau per a realitzar el programa de formació 
Simulació de Processos Ambientals i Químics
Convenio específico entre la Universitat 
Politècnica de València y la Universidad Católica 
Boliviana San Pablo para la realización del 
programa de formación Simulación de Procesos 
Ambientales y Químicos

Formación reglada

Formació no reglada

Formación no reglada

Patrocini/subvenció

Patrocinio/subvención

Marc

Marco

Formació no reglada

Formación no reglada

Gestió d’Empreses, Productes i Serveis 
de la Universitat Politècnica de València i 
del Master Internationales Produkt und 
Servicemanagement de la Universitat de 
Ciències Aplicades d’Ansbach
Colaboración en un programa de doble 
titulación del Máster Universitario en 
Gestión de Empresas, Productos y 
Servicios de la Universitat Politècnica 
de València y del Master Internationales 
Produkt- und Servicemanagement de 
la Universidad de Ciencias Aplicadas de 
Ansbach

Establir un marc de col·laboració que 
possibilite al Consorci constituirse com 
a membre tipus premium del Consell 
d’Empreses del títol propi de Màster en 
Responsabilitat Social Corporativa
Establecer un marco de colaboración que 
posibilite al Consorcio constituirse como 
miembro tipo premium del Consejo de 
Empresas del título propio de Máster en 
Responsabilidad Social Corporativa

Establir les condicions per a subvencionar 
la LXIV Jornada DIFUTEC: Empresa 
Sostenible. Propostes de Millora per a un 
Model Empresarial Més Humà
Establecimiento de las condiciones para la 
subvención de la LXIV Jornada DIFUTEC: 
Empresa Sostenible. Propuestas de 
Mejora para un Modelo Empresarial Más 
Humano

Fomentar l’intercanvi d’experiències i 
personal en els camps de la docència, la 
investigació i la cultura en general en les 
àrees d’interès mutu
Fomentar el intercambio de experiencias 
y personal en los campos de la docencia, 
la investigación y la cultura en general en 
las áreas de mutuo interés

Definir els termes de col·laboració per 
a realitzar el programa de formació 
Simulació de Processos Ambientals i 
Químics
Definir los términos de colaboración para 
la realización del programa de formación 
Simulación de Procesos Ambientales y 
Químicos

25.11.13

25.11.13

25.11.13

25.11.13

25.11.13
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Protocol de col·laboració entre el Programa 
UniemprendeWoman Emprende de la 
Universitat de Santiago de Compostel·la i 
l’Institut IDEES de la Universitat Politècnica de 
València per al desenvolupament del Projecte 
Xarxa Woman Emprende per a Emega

Protocolo de colaboración entre el Programa 
Uniemprende-Woman Emprende de la 
Universidad de Santiago de Compostela y el 
Instituto IDEAS de la Universitat Politècnica de 
València para el desarrollo del Proyecto Red 
Woman Emprende para Emega

Protocol de col·laboració entre la Universitat 
de Santiago de Compostel·la i la Universitat 
Politècnica de València per a desenvolupar el 
Projecte Xarxa Woman Emprende per a Emega

Protocolo de colaboración entre la Universidad 
de Santiago de Compostela y la Universitat 
Politècnica de València para el desarrollo del 
Proyecto Red Woman Emprende para Emega

Acord de doble titulació entre la Universitat 
Politècnica de València i l’Escola d’Enginyers de 
Télécom Lilla 1 

Acuerdo de doble titulación entre la Universitat 
Politècnica de València y Télécom Lille 1 École 
d’Ingénieurs

Acord de doble titulació entre la Universitat 
Politècnica de València i Télécom Bretagne

Acuerdo de doble titulación entre la Universitat 
Politècnica de València y Télécom Bretagne

Innovació, investiga
ció i transferència de 
tecnologia

Innovación, investiga-
ción y transferencia 
de tecnología

Innovació, investiga
ció i transferència de 
tecnologia

Innovación, investiga-
ción y transferencia 
de tecnología

Formació reglada

Formación reglada

Formació reglada

Formación reglada

Col·laborar para fomentar la cooperació 
i el treball en xarxa, desenvolupar 
conjuntament serveis, metodologies, eines 
i productes per a l’aprenentatge mutu de 
nous enfocaments i nous models de gestió 
en la creació de xarxes d’intercooperació 
en l’àmbit de la igualtat de sexe
Colaboración para fomentar la 
cooperación y el trabajo en red, 
desarrollar conjuntamente servicios, 
metodologías, herramientas y productos 
para el aprendizaje mutuo de nuevos 
enfoques y nuevos modelos de gestión en 
la creación de redes de intercooperación 
en el ámbito de la igualdad de género

Col·laborar para fomentar la cooperació 
i el treball en xarxa, desenvolupar 
conjuntament serveis, metodologies, 
eines i productes per a l’aprenentatge 
mutu de nous enfocaments i nous 
models de gestió en la creació de xarxes 
d’intercooperació en l’àmbit de la igualtat 
de sexe
Colaboración para fomentar la 
cooperación y el trabajo en red, 
desarrollar conjuntamente servicios, 
metodologías, herramientas y productos 
para el aprendizaje mutuo de nuevos 
enfoques y nuevos modelos de gestión en 
la creación de redes de intercooperación 
en el ámbito de la igualdad de género

Establir les condicions que regulen el 
programa de doble titulació entre el 
Màster en Enginyeria de Telecomunicació 
de la UPV i el Diplôme d’ingénieur de 
Télécom Lilla 1
Establecimiento de las condiciones que 
regulan el programa de doble titulación 
entre el Máster en Ingeniería de 
Telecomunicación de la UPV y el Diplôme 
d’ingénieur de  Télécom Lille 1

Establir les condicions que regulen el 
programa de doble titulació entre el 
Màster en Enginyeria de Telecomunicació 
de la UPV i l’Ingénieur Télécom de 
Télécom Bretagne
Establecimiento de las condiciones 
que regulan el programa de doble 
titulación entre el Máster en Ingeniería 
de Telecomunicación de la UPV y el 
Ingénieur Télécom de Télécom Bretagne

25.11.13

25.11.13

26.11.13

26.11.13
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Conveni de col·laboració entre la Universitat 
Politècnica de València i la Coordinadora 
d’Associacions de VIH i SIDA de la Comunitat 
Valenciana 
Convenio de colaboración entre la Universitat 
Politècnica de València y la Coordinadora de 
Asociaciones de VIH y SIDA de la Comunidad 
Valenciana

Acord de col·laboració entre la Universitat 
Politècnica de València i l’Hospital Universitari i 
Politècnic La Fe per a la col·laboració en formació 
de Gestió Sanitària Ajustada i Competències per 
al Lideratge
Acuerdo de colaboración entre la Universitat 
Politècnica de València y el Hospital Universitari 
i Politècnic La Fe para la colaboración en 
formación de Lean Health-Care y Competencias 
para el Liderazgo

Conveni de cooperació entre la Universitat 
Politècnica de València i la Universitat de 
València per al desenvolupament del Màster 
Universitari Advanced Sciences of Modern 
Telecommunications/ Ciències Avançades de les 
Telecomunicacions Modernes

Convenio de cooperación entre la Universitat 
Politècnica de València y la Universitat 
de València para el desarrollo del Máster 
Universitario Advanced Sciences of Modern 
Telecommunications/Ciencias Avanzadas de las 
Telecomunicaciones Modernas

Conveni singular entre la Universitat Politècnica 
de València i l’Associació Civil ProPatagonia 
per a la realització de pràctiques d’estudiants 
del Màster Universitari en Cooperació al 
Desenvolupament

Convenio singular entre la Universitat Politècnica 
de València y la Asociación Civil ProPatagonia 
para la realización de prácticas de estudiantes 
del Máster Universitario en Cooperación al 
Desarrollo

Acord de cooperació entre el Centre d’Excel·lència 
de l’Organització del Tractat de l’Atlàntic Nord i 
la Universitat Politècnica de València

Culturals i esportius

Culturales y 
deportivos

Formació no reglada

Formación no reglada

Formació reglada

Formación reglada

Pràctiques d’estudiants

Prácticas de 
estudiantes

Marc

Cooperar a través de la Facultat de Belles 
Arts de Sant Carles per a fomentar la 
normalització social del VIH i la sida, per 
mitjà la informació oportuna a l’alumnat
Cooperación a través de la Facultad de 
Bellas Artes de San Carlos para fomentar 
la normalización social del VIH y el Sida, 
mediante la oportuna información a las/
los estudiantes

Establir el marc de col·laboració en 
matèria de formació relacionat amb 
els cursos de Gestió Sanitària Ajustada 
i Competències per al Lideratge per a 
realitzar una proposta formativa
Establecimiento del marco de 
colaboración en materia de formación 
relacionado con los cursos de Lean 
Health-Care y Competencias para el 
Liderazgo para la realización de una 
propuesta formativa

Establir les condicions que regulen la 
participació de la Universitat Politècnica 
de València en el Máster Universitari 
en Advanced Sciences of Modern 
Telecommunications/Ciències Avançades 
de les Telecomunicacions Modernes de 
la Universitat de València
Establecimiento de las condiciones que 
regulan la participación de la Universitat 
Politècnica de València en el Máster 
Universitario en Advanced Sciencies of 
Modern Telecommunications/Ciencias 
Avanzadas de las Telecomunicaciones 
Modernas de la Universitat de València

Establir les condicions per a realitzar 
pràctiques una alumna del Màster 
Universitari en Cooperació al 
Desenvolupament en l’Associació Civil 
ProPatagonia des de l’11 de novembre 
de 2013 fins al 4 de març de 2014
Establecimiento de las condiciones para 
la realización de prácticas de una alumna 
del Máster Universitario en Cooperación 
al Desarrollo en la Asociación Civil 
ProPatagonia desde el 11 de noviembre 
de 2013 al 4 de marzo de 2014

Establir les condicions per a cooperar 
en activitats de desenvolupament 
tecnològic, investigació científica i 
intercanvi de professionals experts

28.11.13

29.11.13

29.11.13

30.11.13

01.12.13



BOUPV
Butlletí Oficial de la Universitat Politècnica de València

76
12/2013

59

Acuerdo de cooperación entre el Centro de 
Excelencia de la Organización del Tratado del 
Atlántico Norte y la Universitat Politècnica de 
València

Conveni de col·laboració per a la creació de 
l’Aula d’Infància i Adolescència

Convenio de colaboración para la creación del 
Aula de Infancia y Adolescencia

Acte de protocol corresponent al conveni entre 
la Universitat Politècnica de València i Banco 
Santander, SA

Acto de protocolo correspondiente al convenio 
entre la Universitat Politècnica de València y 
Banco Santander, SA

Addenda al conveni de Càtedra entre la 
Universitat  Politècnica de València i la Fundació 
de la Comunitat Valenciana per a la Promoció 
Estratègica, el Desenvolupament i la Innovació 
Urbana per a la renovació de la Càtedra València 
Ciutat
Adenda al convenio de Cátedra entre la 
Universitat  Politècnica de València y la Fundación 
de la Comunitat Valenciana para la Promoción 
Estratégica, el Desarrollo y la Innovación Urbana 
para la renovación de la Cátedra Valencia Ciudad

Conveni de col·laboració entre la Universitat 
Politècnica de Madrid i la Universitat Politècnica 

Marco

Càtedra i aula 
d’empresa

Cátedra y aula de 
empresa

Marc

Marco

Càtedra i aula 
d’empresa

Cátedra y aula de 
empresa

Formació reglada

Establecimiento de las condiciones 
para la cooperación en actividades de 
desarrollo tecnológico, investigación 
científica e intercambio de profesionales 
expertos

Crear l’Aula d’Infància i Adolescència, 
que serà el marc de col·laboració entre 
la Universitat Politècnica de València i 
l’Obra Social la Caixa; France Telecom, 
SA; Fundació Agrupació; Centre Associat 
a la UNED de Vilareal; Fundació Isidora 
Petrusa, i  Trinidad Cantos González
Colegio Educatio per a realitzar activitats 
d’interès general a través de la Facultat 
d’Administració i Direcció d’Empreses
Creación de la Aula de Infancia y 
Adolescencia, que será el marco de 
colaboración entre la Universitat 
Politècnica de València y la Obra Social 
la Caixa; France Telecom, SA; Fundació 
Agrupació; Centro Asociado a la 
UNED de Vila-real; Fundación Isidora 
Petrusa, y  Trinidad Cantos González-
Colegio Educatio para la realización de 
actividades de interés general a través de 
la Facultad de Administración y Dirección 
de Empresas

Col·laborar ambdues entitats en 
contingut docent i investigador i 
de suport a l’activitat acadèmica 
desenvolupats a l’empara del conveni 
signat l’1 d’octubre de 2013
Colaboración de ambas entidades en 
contenido docente e investigador y 
de apoyo a la actividad académica 
desarrollados al amparo del convenio 
firmado el 1 de octubre de 2013

Establir les condicions per a renovar la 
Càtedra València Ciutat per al període 
de setembre de 2012 al 31 de desembre 
de 2013

Establecimiento de las condiciones para 
la renovación de la Cátedra Valencia 
Ciudad para el periodo de septiembre de 
2012 hasta el 31 de diciembre de 2013

Instrumentar la realització conjunta 
de Doctorat de Enginyeria Geomàtica, 

02.12.13

03.12.13

09.12.13
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de València per a la implantació del programa de 
doctorat conjunt en Enginyeria Geomàtica

Convenio de colaboración entre la Universidad 
Politécnica de Madrid y la Universitat Politècnica 
de València para la implantación del programa 
de doctorado conjunto en Ingeniería Geomática

Acord de col·laboració entre la Fundació 
Mediambiental, la Societat Civil Particular Valle 
Residencial Los Monasterios i la Universitat 
Politècnica de València

Acuerdo de colaboración entre la Fundació 
Mediambiental, la Sociedad Civil Particular Valle 
Residencial Los Monasterios y la Universitat 
Politècnica de València

Acord de doble titulació entre la Universitat Lliure 
de Brussel·les (Escola Politècnica de Brussel·les) i 
la Universitat Politècnica de València

Acuerdo de doble titulación entre la Universidad 
Libre de Bruselas (École Polytechnique de 
Bruxelles) y la Universitat Politècnica de València

Conveni de col·laboració entre la Universitat 
Politècnica de València i l’Agrupació Falles 
Marítim

Formación reglada

Marc

Marco

Formació reglada

Formación reglada

Culturals i esportius

conduent a l’obtenció del títol de 
doctor/a per la Universitat Politècnica 
de València i Universitat Politècnica de 
Madrid, amb vista a un aprofitament 
millor dels recursos formatius
Instrumentar la realización conjunta de 
Doctorado de Ingeniería Geomática, 
conducente a la obtención del título de 
doctor/a por la Universitat Politècnica 
de València y Universidad Politécnica 
de Madrid, con vistas a un mejor 
aprovechamiento de sus recursos 
formativos

Col·laborar en activitats de formació 
de personal, investigació científica i 
desenvolupament tecnològic, adreçades 
a la millora del coneixement pràctic 
relacionat amb la implementació, 
seguiment i posada al punt de tècniques 
de fitodepuració d’aigües residuals en 
edars convencionals, o com a alternativa 
a aquestes
Colaboración en actividades de formación 
de personal, investigación científica 
y desarrollo tecnológico, dirigidas a 
la mejora del conocimiento práctico 
relacionado con la implementación, 
seguimiento y puesta a punto de 
técnicas de fitodepuración de aguas 
residuales en EDARs convencionales, o 
como alternativa a las mismas

Definir els termes i les condicions amb 
què s’ofereix als estudiants de l’ETSE 
Industrials i de l’ETSE Informàtica i als 
estudiants de l’Escola Politècnica de 
Brussel·les realitzar part dels estudis 
en l’altra institució i obtenir de manera 
simultània el títol d’enginyer en 
ambdues
Definir los términos y condiciones bajo 
los cuales se ofrece a los estudiantes 
de la ETSI Industriales y de la ETSI 
Informática y los estudiantes de la École 
Polytechnique de Bruxelles realizar parte 
de sus estudios en la otra institución y 
obtener de forma simultánea el título de 
ingeniero en ambas

Establir les condicions per a realitzar 
accions de promoció de la cultura i 
l’esport valencià en l’entorn universitari

10.12.13

11.12.13

12.12.13

16.12.13
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Convenio de colaboración entre la Universitat 
Politècnica de València y la Agrupació Falles 
Marítim

Acord per al desenvolupament del projecte 
número 544490tempus120131estempus
jpcr entre la Comissió de la Unió Europea i la 
Universitat Politècnica de València

Acuerdo para el desarrollo del proyecto número 
544490-tempus-1-2013-1-es-tempus-jpcr entre 
la Comisión de la Unión Europea y la Universitat 
Politècnica de València

Addenda al conveni de creació de la Càtedra 
Consum entre l’empresa Consum i la Universitat 
Politècnica de València per a la modificació del 
clausulat
Adenda al convenio de creación de la Cátedra 
Consum entre la empresa Consum y la Universitat 
Politècnica de València para la modificación del 
clausulado

Addenda al conveni de col·laboració entre 
l’Ajuntament de València i la Universitat 
Politècnica de València per a la formació 
d’estudiants del Màster Universitari en 
Conservació del Patrimoni Arquitectònic
Adenda al convenio de colaboración entre 
el Ayuntamiento de Valencia y la Universitat 
Politècnica de València para la formación 
de estudiantes del Máster Universitario en 
Conservación del Patrimonio Arquitectónico

Conveni de col·laboració entre la Universitat 
Politècnica de València i la Conselleria d’Educació, 
Formació i Ocupació de la Generalitat per a 
la realització d’actuacions del Programa d’Alt 
Rendiment Acadèmic (ARA)2013

Convenio de colaboración entre la Universitat 
Politècnica de València y la Conselleria de 
Educación, Formación y Empleo de la Generalitat 
para la realización de actuaciones del Programa 
de Alto Rendimiento Académico (ARA)-2013

Culturales y 
deportivos

Acció internacional

Acción internacional

Càtedra i aula 
d’empresa

Cátedra y aula de 
empresa

Formació reglada

Formación reglada

Gestió administrativa

Gestión administrativa

Establecimiento de las condiciones para 
la realización de acciones de promoción 
de la cultura y el deporte valenciano en 
el entorno universitario

Establir els termes i condicions per 
a executar l’acció denominada A 
Methodology for the Formation for 
Highly Qualified Engineers at Masters 
Level in the Design and Development of 
Advanced Industrial Informatics Systems
Establecimiento de los términos y 
condiciones para la ejecución de la 
acción denominada A Methodology 
for the Formation for Highly Qualified 
Engineers at Masters Level in the Design 
and Development of Advanced Industrial 
Informatics Systems

Modificar el conveni de la Càtedra 
Consum renovat el 2 de juliol de 2013 
i ampliar les activitats i l’aportació 
econòmica
Modificación del convenio de la Cátedra 
Consum renovado el 2 de julio de 2013 
ampliando las actividades y la aportación 
económica

Actualitzar el conveni signat a fi de 
reforçar la formació dels estudiants de la 
Universitat en les àrees relacionades amb 
el màster gestionat per l’Escola Tècnica 
Superior d’Arquitectura
Actualización del convenio firmado 
a fin de reforzar la formación de los 
estudiantes de la Universitat en las áreas 
relacionadas con el Máster gestionado 
por la Escuela Técnica Superior de 
Arquitectura

Col·laborar per a la gestió i el 
funcionament d’un programa d’alt 
rendiment acadèmic destinat als 
estudiants universitaris que acrediten 
millors aptituds, i facilitarlos totes les 
ajudes i suports que es troben disponibles 
i que contribuïsquen a aconseguir el 
rendiment acadèmic superior possible
Colaboración para la gestión y 
funcionamiento de un programa de alto 
rendimiento académico destinado a los 
estudiantes universitarios que acrediten 
mejores aptitudes, facilitándoles todas 
las ayudas y apoyos que se encuentren 

16.12.13

17.12.13

18.12.13
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Addenda de modificació de l’acord de cooperació 
entre l’empresa Balmart Sistemas Electrónicos 
y de Comunicaciones, SL, i la Universitat 
Politècnica de València
Adenda de modificación del acuerdo de 
cooperación entre la empresa Balmart Sistemas 
Electrónicos y de Comunicaciones, SL, y la 
Universitat Politècnica de València

Conveni de col·laboració entre el Ministeri 
d’Educació, Cultura i Esport i la Universitat 
Politècnica de València pel qual es formalitza 
l’encàrrec de gestió per a l’avaluació de l’activitat 
investigadora dels professors contractats 

Convenio de colaboración entre el Ministerio 
de Educación, Cultura y Deporte y la Universitat 
Politècnica de València por el que se formaliza 
la encomienda de gestión para la evaluación 
de la actividad investigadora de los profesores 
contratados

Modificació del conveni de col·laboració entre 
el Ministeri d’Educació, Cultura i Esport i la 
Universitat Politècnica de València pel qual es 
formalitza l’encàrrec de gestió per a l’avaluació 
de l’activitat investigadora

Modificación del convenio de colaboración entre 
el Ministerio de Educación, Cultura y Deporte y 
la Universitat Politècnica de València por el que 
se formaliza la encomienda de gestión para la 
evaluación de la actividad investigadora

Addenda al conveni de col·laboració entre 
la Confederació Empresarial Valenciana i 
la Universitat Politècnica de València per a 
la continuació de les activitats de la Unitat 
d’Orientació Empresarial
Adenda al convenio de colaboración entre 
la Confederación Empresarial Valenciana y 
la Universitat Politècnica de València para la 
continuación de las actividades de la Unidad de 
Orientación Empresarial

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

Cessió d’espais

Cesión de espacios

Gestió administrativa

Gestión administrativa

Gestió administrativa

Gestión administrativa

Patrocini/subvenció

Patrocinio/subvención

Intercanvi d’estudiants

disponibles y que contribuyan a lograr 
el mayor rendimiento académico posible

Establir les condicions per a modificar la 
superfície cedida a la Ciutat Politècnica 
de la Innovació

Establecimiento de las condiciones para 
la modificación de la superficie cedida en 
la Ciudad Politécnica de la Innovación

Formalitzar l’encàrrec de gestió perquè 
la Comissió Nacional Avaluadora de 
l’Activitat Investigadora avalue l’activitat 
investigadora del professorat contractat 
permanent de la Universitat Politècnica 
de València
Formalizar la encomienda de gestión para 
que la Comisión Nacional Evaluadora 
de la Actividad Investigadora evalúe la 
actividad investigadora del profesorado 
contratado permanente de la Universitat 
Politècnica de València

Modificar la clàusula segona, apartat 
primer, lletra d del conveni signat el 19 
d’octubre de 2012 relatiu a la forma 
de pagament de les avaluacions del 
professorat contractat amb caràcter 
permanent de la Universitat Politècnica 
de València
Modificación de la cláusula segunda, 
apartado primero, letra d del convenio 
firmado el 19 de octubre de 2012 relativo 
a la forma de pago de las evaluaciones de 
los profesores contratados con carácter 
permanente de la Universitat Politècnica 
de València

Establir les condicions de pròrroga del 
conveni de col·laboració per a continuar 
les activitats de la Unitat d’Orientació 
Empresarial, signat el 26 de desembre 
de 2009
Establecimiento de las condiciones de 
prórroga del convenio de colaboración 
para la continuación de las actividades 
de la Unidad de Orientación Empresarial, 
firmado el 26 de diciembre de 2009

Col·laborar per a establir un programa 
d’intercanvi d’estudiants de grau

20.12.13

26.12.13
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Convenio de colaboración entre la Universitat 
Politècnica de València y la Universidad de 
Palermo para el intercambio de estudiantes

Acord entre la Universitat Politècnica de València 
i Télécom Bretagne per a l’intercanvi d’estudiants

Acuerdo entre la Universitat Politècnica de 
València y Télécom Bretagne para el intercambio 
de estudiantes

Acord marc de cooperació interuniversitària 
entre la Universitat Politècnica de València i 
Télécom Bretagne

Acuerdo marco de cooperación interuniversitaria 
entre la Universitat Politècnica de València y 
Télécom Bretagne

Addenda al conveni marc i a l’acord d’intercanvi 
d’estudiants entre la Universitat Politècnica de 
València i la Universitat Tsinghua (Xina)

Adenda al convenio marco y del acuerdo de 
intercambio de estudiantes entre la Universitat 
Politècnica de València y la Tsinghua University 
(China)

Intercambio de 
estudiantes

Intercanvi d’estudiants

Intercambio de 
estudiantes

Marc

Marco

Marc

Marco

Colaboración para el establecimiento 
de un programa de intercambio de 
estudiantes de Grado

Col·laborar per a establir un programa 
d’intercanvi d’estudiants de doctorat de 
telecomunicacions
Colaboración para el establecimiento 
de un programa de intercambio 
de estudiantes de doctorado de 
telecomunicaciones

Col·laborar en activitats acadèmiques, 
d’investigació científica i 
desenvolupament tecnològic, fomentar 
l’intercanvi d’experiències i personal en 
els camps de la docència, investigació 
i cultura en general, dins de les àrees 
d’interès mutu
Colaboración en actividades académicas, 
de investigación científica y desarrollo 
tecnológico, fomentar el intercambio de 
experiencias y personal en los campos 
de la docencia, investigación y cultura 
en general, dentro de aquellas áreas de 
mutuo interés

Establir les condicions per a renovar 
per cinc anys l’acord marc signat el 10 
de maig de 2006 i l’acord d’intercanvi 
d’estudiants signat el 17 de novembre 
de 2008
Establecimiento de las condiciones 
para la renovación por cinco años del 
acuerdo marco firmado el 10 de mayo 
de 2006 y del acuerdo de intercambio de 
estudiantes firmado el 17 de noviembre 
de 2008

27.12.13

27.12.13

27.12.13
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