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ACORDS DEL CONSELL DE GOVERN DE 26 DE 
JUNY DE 2012
· Aprovar la participació de la Universitat Politècnica de 

València en la Fundació d’Estudis Borsaris i Financers. 
Fundació de la Comunitat Valenciana

· Aprovar la participació de la Universitat Politècnica de 
València en l’Eclipse Foundation

· Aprovar la participació de la Universitat Politècnica de 
València en l’OPC Foundation

· Aprovar la participació de la Universitat Politècnica de 
València en la Fundació per al Foment de la Investigació 
Sanitària i Biomèdica de la Comunitat Valenciana

· Aprovar la participació de la Universitat Politècnica 
de València en l’Associació d’Oficines de Congressos 
d’universitats i Fundacions Universitàries (OCUE)

· Aprovar la modificació parcial dels Estatuts de la Fundació 
Servipoli
Tots els acords anteriors estan pendents d’aprovació 
definitiva pel Consell Social

· Aprovar la modificació parcial del Reglament per a la 
Creació i Funcionament de Càtedres i Aules d’Empresa de 
la Universitat Politècnica de València

· Aprovar el conveni de col·laboració entre la Universitat 
de València, Universitat de Barcelona (UB), Universitat 
Cardenal Herrera-CEU (UCH-CEU), Universitat Illes Balears 
(UIB) i Universitat Politècnica de València (UPV) per a 
l’organització i el desenvolupament dels ensenyaments 
conjunts conduents a l’obtenció del títol oficial de Màster 
Interuniversitari en Química Orgànica, Experimental i 
Industrial

· Aprovar la modificació de calendari acadèmic del curs 
2012-2013:
El Consell de Govern va aprovar, en sessió d’1 de febrer de 
2012, el calendari acadèmic per al curs 2012-2013.

En el calendari esmentat es preveia que el període de 
matrícula d’alumnes de nou ingrés admesos en la fase A en 
estudis de grau seria del 19 al 23 de juliol, i advertia que la 
previsió estava condicionada per la publicació dels resultats 
del procés de preinscripció, per la Comissió Gestora de 
les Proves d’Accés a la Universitat del Sistema Universitari 
Valencià.  La publicació d’aquests resultats es portarà a 
cap el 18 de juliol.  Resulta convenient citar els alumnes 
per a la matrícula amb almenys un dia d’avançament, en 
considerar que poden ser residents  en una altra  comunitat  
autònoma  i  s’han  de  desplaçar  per a  realitzar-ne la 
matrícula.

D’altra banda, per decret de l’Alcaldia de l’Ajuntament 
de Gandia, de 23 de gener de 2012, la festivitat local del 
dimecres 3 d’octubre s’ha traslladat al dilluns 1 d’octubre.

En conseqüència, es proposa l’adequació del calendari 
acadèmic de la Universitat Politècnica de València per al  
curs  2012-2013,  en  els termes següents:

ACUERDOS DEL CONSEJO DE GOBIERNO DE 26 
DE JUNIO DE 2012
· Aprobación de participación de la Universitat Politècnica 

de València en la Fundación de Estudios Bursátiles y 
Financieros. Fundación de la Comunitat Valenciana

· Aprobación de participación de la Universitat Politècnica de 
València en la Eclipse Foundation

· Aprobación de participación de la Universitat Politècnica de 
València en la OPC Foundation

· Aprobación de participación de la Universitat Politècnica de 
València en la Fundación para el Fomento de la Investigación 
Sanitaria y Biomédica de la Comunitat Valenciana

· Aprobación de participación de la Universitat Politècnica 
de València en la Asociación de Oficinas de Congresos de 
Universidades y Fundaciones Universitarias (OCUE)

· Aprobación de modificación parcial de los Estatutos de la 
Fundación Servipoli
Todos los Acuerdos anteriores están pendientes de su 
aprobación definitiva por el Consejo Social

· Aprobación de modificación parcial del Reglamento para 
la Creación y Funcionamiento de Cátedras y Aulas de 
Empresa de la Universitat Politècnica de València

· Aprobación del convenio de colaboración entre la Universitat 
de València, Universitat de Barcelona (UB), Universidad 
Cardenal Herrera-CEU (UCH-CEU), Universitat Illes Balears 
(UIB) y Universitat Politècnica de València (UPV) para la 
organización y desarrollo de las enseñanzas conjuntas 
conducentes a la obtención del título oficial de Máster 
Interuniversitario en Química Orgánica, Experimental e 
Industrial

· Aprobación de modificación de calendario académico del 
curso 2012-2013:
El Consejo de Gobierno aprobó, en sesión de 1 de febrero 
de 2012, el calendario académico para el curso 2012-2013.

En dicho calendario se preveía que el período de matrícula 
de alumnos de nuevo ingreso admitidos en la fase A en 
estudios de Grado sería del 19 al 23 de julio, advirtiendo 
que la previsión estaba condicionada por la publicación de 
los resultados del proceso de preinscripción, por parte de la 
Comisión Gestora de las Pruebas de Acceso a la Universidad 
del Sistema Universitario Valenciano. La publicación de 
estos resultados se llevará a cabo el 18 de julio.  Resulta 
conveniente citar a los alumnos para su matrícula con al 
menos un día de adelanto, considerando que pueden ser 
residentes  en  otra  comunidad  autónoma  y  han  de  
desplazarse  para  realizar  su matrícula.

Por otra parte, por Decreto de la Alcaldía del Ayuntamiento 
de Gandía, de 23 de enero de 2012, la festividad local 
del miércoles 3 de octubre se ha trasladado al lunes 1 de 
octubre.

En consecuencia, se propone la adecuación del calendario 
académico de la Universitat Politècnica de  València  para  
el  curso  2012-2013,  en  los  siguientes términos:
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· El período de matrícula de los alumnos de nuevo ingreso 
admitidos en la fase A de preinscripción en estudios de 
Grado queda establecido del 20 al 24 de julio.

· Se modifica la relación de días festivos, sustituyendo el 
3 de octubre por el 1 de octubre, como festividad local 
para el campus de Gandía, y se añade a la relación de 
días con docencia cambiada el miércoles 3 de octubre, 
que tendrá horario de lunes, exclusivamente para el 
campus de Gandía.

· Aprobación de modificación de la Relación de Puestos de 
Trabajo del Personal Docente e Investigador

· Aprobación de evaluación curricular de alumnos

Corrección de errores de las cuentas anuales de la 
Universitat Politècnica de València del año 2011, aprobadas 
por el Consejo de Gobierno de 25 de abril de 2012 y por el 
Consejo Social de 30 de abril de 2012.

· El període de matrícula dels alumnes de nou ingrés 
admesos en la fase A de preinscripció en estudis de 
grau queda establit del 20 al 24 de juliol.

· Es modifica la relació de dies festius, i se substitueix el 
3 d’octubre per l’1 d’octubre, com a festivitat local per 
al campus de Gandia, i s’afegeix a la relació de dies 
ambdocència canviada el dimecres 3 d’octubre, que 
tindrà horari de dilluns, exclusivament per al campus 
de Gandia.

· Aprovar la de modificació de la relació de llocs de treball del 
personal docent i investigador

· Aprovar l’avaluació curricular d’alumnes

Correcció d’errades dels comptes anuals de la Universitat 
Politècnica de València de l’any 2011, aprovats pel Consell 
de Govern de 25 d’abril de 2012 i pel Consell Social de 30 
d’abril de 2012.

CONVENIS SIGNATS PER LA UNIVERSITAT POLI-
TÈCNICA DE VALÈNCIA I DIPOSITATS A LA SE-
CRETARIA GENERAL DE LA UNIVERSITAT DES 
DE LA PUBLICACIÓ DE L’ANTERIOR NÚMERO 
DEL BOUPV

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

Conveni
Convenio

Acord de col·laboració entre l’Excm. Ajuntament 
d’Arcos de las Salinas i la Universitat Politècnica 
de València per a realitzar activitats d’investigació 
sobre edificis de la ciutat

Acuerdo de colaboración entre el Excmo. 
Ayuntamiento de Arcos de las Salinas y la 
Universitat Politècnica de València para la 
realización de actividades de investigación sobre 
edificios de la ciudad

Acord de col·laboració entre la Universitat de 
Buffalo a través del Centre d’Energia per a les 
Exploracions d’Utilitat i la Universitat Politècnica 
de València a través de l’Institut d’Enginyeria de 
l’Energia 

Tipus de conveni
Tipo de convenio

Innovació, investigació 
i transferència de 
tecnologia

Innovación, investiga-
ción y transferencia de 
tecnología

Marc

Objecte del conveni
Objeto del convenio

Establir un marc d’actuació per a 
col·laborar en activitats d’investigació 
sobre els distints edificis de la ciutat, per 
tal d’afegir formació a alumnes, formació 
de personal, d’investigació científica i 
desenvolupament tecnològic, intercanvi 
d’experts, etc.
Establecimiento de un marco de 
actuación para la colaboración en 
actividades de investigación sobre los 
distintos edificios de la ciudad, a fin de 
añadir formación a alumnos, formación 
de personal, de investigación científica 
y desarrollo tecnológico, intercambio de 
expertos, etc.

Establir un marc d’acció per a cooperar 
en activitats relatives a la capacitació de 
personal, desenvolupament tecnològic 
i investigació científica, l’intercanvi 
de professionals experts i l’ús i 
comercialització per tercers de tecnologia 
desenvolupada conjuntament

Signatura
Firma

21.10.11

14.11.11
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Acuerdo de colaboración entre la Universidad 
de Buffalo a través del Centro de Energía para 
las Exploraciones de Utilidad y la Universitat 
Politècnica de València a través del Instituto de 
Ingeniería de la Energía

Protocol per a col·laborar i intercanviar estudiants 
i docents entre la Universitat Politècnica de 
València i la Universitat de Buffalo

Protocolo para colaboración e intercambio 
de estudiantes y docentes entre la Universitat 
Politècnica de València y la Universidad de 
Buffalo

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

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

Conveni de col·laboració entre la Universitat 
Politècnica de València i la Pontifícia Universitat 
Catòlica del Perú per a l’intercanvi d’estudiants

Convenio de colaboración entre la Universitat 
Politècnica de València y la Pontificia Universidad 
Católica del Perú para el intercambio de 
estudiantes

Acord específic entre la Parròquia de la Mare 
de Déu dels Àngels de Mislata i la Universitat 
Politècnica de València per a restaurar el temple 
d’aquesta parròquia

Acuerdo específico entre la Parroquia de Nuestra 
de los Ángeles de Mislata y la Universitat 
Politècnica de València para la restauración del 
templo de esta parroquia

Marco

Intercanvi d’estudiants

Intercambio de estu-
diantes

Marc

Marco

Intercanvi d’estudiants

Intercambio de estu-
diantes

Innovació, investigació 
i transferència de 
tecnologia

Innovación, investiga-
ción y transferencia 
de tecnología

Establecimiento de un marco de acción para 
la cooperación en las actividades relativas 
a la capacitación de personal, desarrollo 
tecnológico y la investigación científica, 
el intercambio de profesionales expertos 
y el uso y comercialización por terceros de 
tecnología desarrollada conjuntamente

Establir un programa d’intercanvi 
d’estudiants i de personal docent, així 
com el desenvolupament conjunt de 
programes d’investigació i intercanvi 
d’investigació, ensenyament, apre-
nentatge i materials informàtics
Establecimiento de un programa de 
intercambio de estudiantes y de personal 
docente, así como el desarrollo conjunto 
de programas de investigación e 
intercambio de investigación, enseñanza, 
aprendizaje y materiales informáticos

Fomentar l’intercanvi d’experiències i 
personal en els camps de la docència, 
la investigació i la cultura 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 aquellas 
áreas de mutuo interés

Definir els termes de col·laboració per 
a establir un programa d’intercanvi 
d’estudiants de l’Escola Politècnica 
Superior de Gandia i de la Facultat de 
Ciències i Arts de la Comunicació
Definición de los términos de colaboración 
para el establecimiento de un programa 
de intercambio de estudiantes de la 
Escuela Politécnica Superior de Gandia y 
de la Facultad de Ciencias y Artes de la 
Comunicación

Establir les condicions generals per a un 
programa d’activitats d’investigació sobre 
l’edifici de la parròquia de la Mare de Déu 
dels Àngels de Mislata i de formació de 
l’alumnat de grau de l’Escola Tècnica 
Superior d’Enginyeria de l’Edificació
Establecimiento de las condiciones 
generales para un programa de 
actividades de investigación sobre el 
edificio de la Parroquia de Nuestra 
Señora de los Ángeles de Mislata y de 
formación de los alumnos de grado de la 
Escuela Técnica Superior de Ingeniería de 
la Edificación

17.02.12

20.02.12

21.02.12

24.02.12
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Conveni de col·laboració entre la Universitat 
Politècnica de València i Publicacions de la 
Universitat de València per a coeditar l’obra 
Entre aquella España nuestra... y la peregrina

Convenio de colaboración entre la Universitat 
Politècnica de València y Publicacions de la 
Universitat de València para la coedición de 
la obra Entre aquella España nuestra... y la 
peregrina

Conveni de col·laboració entre la Universitat 
Politècnica de València i Logisland, SA, pel qual 
es patrocina el Fòrum d’Ocupació 2012 del 
campus d’Alcoi
Convenio de colaboración entre la Universitat 
Politècnica de València y Logisland, SA, por el 
que se patrocina el Foro de Empleo 2012 del 
Campus de Alcoy

Acord de cooperació entre la Universitat 
Politècnica de València i David Granero Tortosa 
per a realitzar el programa de ràdio “La curiosidad 
mató al gato pero satisfacción le trajo”
Acuerdo de cooperación entre la Universitat 
Politècnica de València y David Granero Tortosa 
para la realización del programa de radio “La 
curiosidad mató al gato pero satisfacción le trajo”

Acord de cooperació entre la Universitat 
Politècnica de València i Estudios JR la Sala per a 
realitzar el programa de ràdio “Únete a nuestra 
música”
Acuerdo de cooperación entre la Universitat 
Politècnica de València y Estudios JR la Sala para 
la realización del programa de radio “Únete a 
nuestra música”

Acord de col·laboració entre l’Il·lustre Municipi 
de Quilicura  i  la Universitat Politècnica de 
València

Acuerdo de colaboración entre la Ilustre 
Municipalidad de Quilicura  y  la Universitat 
Politècnica de València

Acord de cooperació entre la Universitat 
Politècnica de València i Electroredeval Sistemas, 

Gestió administrativa

Gestión administrativa

Patrocini/Subvenció

Patrocinio/Subvención

Culturals i esportius

Culturales y deportivos

Culturals i esportius

Culturales y deportivos

Marc

Marco

Cessió d’espais

Establir les condicions per a l’edició en 
llengua espanyola, format llibre i suport 
paper, publicació i distribució en l’àmbit 
territorial de tot el món de l’obra Entre 
aquella España nuestra... y la peregrina
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 la obra Entre aquella 
España nuestra... y la peregrina

Establir les condicions per a la subvenció 
del Fòrum d’Ocupació 2012 del campus 
d’Alcoi

Establecimiento de las condiciones para 
la subvención del Foro de Empleo 2012 
del Campus de Alcoy

Cooperar per a realitzar el programa de 
ràdio “La curiosidad mató al gato pero 
satisfacción le trajo”, així com l’emissió a 
través de la UPV Ràdio
Cooperación para la realización del 
programa de radio “La curiosidad mató 
al gato pero satisfacción le trajo”, así 
como su emisión a través de la UPV Radio

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

Establir un marc d’actuació en activitats 
de formació de personal, investigació 
científica i desenvolupament tecnològic, 
intercanvi d’experts i utilització i 
comercialització a tercers de tecnologia 
desenvolupada conjuntament
Establecimiento de un marco de 
actuación en actividades de formación 
de personal, investigación científica y 
desarrollo tecnológico, intercambio de 
expertos y utilización y comercialización 
a terceros de tecnología desarrollada 
conjuntamente

Establir un marc d’actuació en activitats 
de formació de personal, investigació 

28.02.12

29.02.12

03.03.12

05.03.12

07.03.12
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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 Electroredeval Sistemas, 
SL, para la instalación de dicha empresa en la 
Ciudad Politécnica de la Innovación

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

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

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

Conveni de col·laboració entre la Universitat 
Politècnica de València i Saunier Duval 
Sicosa, SA, pel qual es patrocina el títol propi 
d’Especialista Universitari en Instal·lacions 
Tècniques d’Edificació 2011-2012
Convenio de colaboración entre la Universitat 
Politècnica de València y Saunier Duval Sicosa, 
SA, por el que se patrocina el título propio 
de Especialista Universitario en Instalaciones 
Técnicas de Edificación 2011-2012

Conveni marc de col·laboració entre la Universitat 
Politècnica de València i la Universitat Nacional 
Tècnica d’Ucraïna

Convenio marco de colaboración entre 
la Universitat Politècnica de València y la 
Universidad Nacional Técnica de Ucrania

Cesión de espacios

Cessió d’espais

Cesión de espacios

Marc

Marco

Patrocini/Subvenció

Patrocinio/Subvención

Marc

Marco

científica i desenvolupament tecnològic, 
així com les condicions que han de regir 
l’ús temporal dels espais i instal·lacions a 
la Ciutat Politècnica de la Innovació
Establecimiento de un marco de 
actuación en actividades de formación 
de personal, investigación científica y 
desarrollo tecnológico, así como las 
condiciones que van a regir el uso 
temporal de los espacios e instalaciones 
en la Ciudad Politécnica de la Innovación

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

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

Establir les condicions per a subvencionar 
del títol propi d’Especialista Universitari 
en Instal·lacions Tècniques en l’Edificació 
(Edició 2011-2012)

Establecimiento de las condiciones 
para la subvención del título propio de 
Especialista Universitario en Instalaciones 
Técnicas en la Edificación (Edición 2011-
2012)

Fomentar l’intercanvi d’experiències 
en els camps de la investigació i el 
desenvolupament tecnològic, dins de les 
àrees en què ambdues tinguen interès 
palès
Fomentar el intercambio de experiencias 
en los campos de la investigación y 
el desarrollo tecnológico, dentro de 
aquéllas áreas en las cuales ambas 
tengan interés manifiesto

 
08.03.12

08.03.12

15.03.12

21.03.12

22.03.12
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Conveni de col·laboració entre la Universitat 
Politècnica de València i l’Associació d’Amics 
de la Música d’Alcoi per a difondre activitats 
culturals entre l’alumnat i el personal docent i no 
docent del campus d’Alcoi
Convenio de colaboración entre la Universitat 
Politècnica de València y la Asociación de 
Amigos de la Música de Alcoy para la difusión 
de actividades culturales entre los alumnos y el 
personal docente y no docente del Campus de 
Alcoy

Addenda I (2012-2013) al conveni específic 
de cooperació educativa entre el Ministeri 
d’Educació Superior, Ciència i Tecnologia de la 
República Dominicana i la Universitat Politècnica 
de València
Adenda I (2012-2013) al convenio específico 
de cooperación educativa entre el Ministerio de 
Educación Superior, Ciencia y Tecnología de la 
República Dominicana y la Universitat Politècnica 
de València

Addenda al conveni de col·laboració entre la 
Universitat Politècnica de València i l’empresa 
Acal, SL, per a renovar la Càtedra ACAL Ciutat 
Sostenible
Adenda al Convenio de colaboración entre la 
Universitat Politècnica de València y la empresa 
Acal, SL, para la renovación de la Cátedra ACAL 
Ciudad Sostenible

Acord de cooperació entre la Universitat 
Politècnica de València i Juana Lloret Fernández 
per a realitzar el programa de ràdio “Pasearte”
Acuerdo de cooperación entre la Universitat 
Politècnica de València y Juana Lloret Fernández 
para la realización del programa de radio “Pasearte”

Acord de cooperació entre la Universitat 
Politècnica de València i Juan Ramón Rovira 
Esteban per a realitzar el programa de ràdio “I 
love rock’n’roll”
Acuerdo de cooperación entre la Universitat 
Politècnica de València y Juan Ramón Rovira 
Esteban para la realización del programa de 
radio “I love rock’n’roll”

Acord de cooperació entre la Universitat 
Politècnica de València i Antoni de Pàdua Aura 
Gómez per a  realitzar el programa de ràdio 
“Interfase”
Acuerdo de cooperación entre la Universitat 
Politècnica de València y Antoni de Pàdua Aura 
Gómez para la realización del programa de radio 
“Interfase”

Culturals i esportius

Culturales y deportivos

Formació no reglada

Formación no reglada

Càtedra i aula 
d’empresa

Cátedra y aula de 
empresa

Culturals i esportius

Culturales y deportivos

Culturals i esportius

Culturales y deportivos

Culturals i esportius

Culturales y deportivos

Promoure la participació dels alumnes 
joves de la Universitat en les activitats 
de música que organitza l’Associació 
d’Amics de la Música d’Alcoi

Promover la participación de los alumnos 
jóvenes de la Universitat en las actividades 
de música que organiza la Asociación de 
Amigos de la Música de Alcoy

Determinar el calendari acadèmic i 
econòmic dels màsters oficials de la 
Universitat que s’ofereixen a la República 
Dominicana per a estades becades a 
València
Determinación del calendario académico 
y económico de los Másteres Oficiales 
de la Universitat que se ofertan en la 
República Dominicana para estancias 
becadas en Valencia

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

Cooperar per a realitzar el programa de 
ràdio “Pasearte”, així com l’emissió a 
través de la UPV Ràdio
Cooperación para la realización del 
programa de radio “Pasearte”, así como 
su emisión a través de la UPV Radio

Cooperar per a realitzar el programa 
de ràdio “I love Rock’N’Roll”, així com 
l’emissió a través de la UPV Ràdio

Cooperación para la realización del 
programa de radio “I love Rock’N’Roll”, 
así como su emisión a través de la UPV 
Radio

Cooperar per a realitzar el programa de 
ràdio “Interfase”, així com l’emissió a 
través de la UPV Ràdio

Cooperación para la realización del 
programa de radio “Interfase”, así como 
su emisión a través de la UPV Radio

23.03.12

26.03.12

27.03.12

27.03.12

28.03.12

28.03.12
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Addenda al conveni de creació de Càtedra Cemex 
Sostenibilitat entre l’empresa Cemex España, 
SA, i la Universitat Politècnica de València per a 
renovar la Càtedra Cemex Sostenibilitat

Adenda al convenio de creación de Cátedra 
Cemex Sostenibilidad entre la empresa Cemex 
España, SA, y la Universitat Politècnica de 
València para la renovación de la Cátedra Cemex 
Sostenibilidad

Addenda al conveni marc de cooperació entre 
la Universitat Politècnica de València i el Col·legi 
Oficial d’Enginyers Tècnics en Topografia de la 
Comunitat Valenciana
Adenda al convenio marco de cooperación entre 
la Universitat Politècnica de València y el Colegio 
Oficial de Ingenieros Técnicos en Topografía de 
la Comunitat Valenciana

Acord de cooperació entre la Universitat 
Politècnica de València i Carlos Martínez Sañudo 
per a realitzar el programa de ràdio “Metal y tal”
Acuerdo de cooperación entre la Universitat 
Politècnica de València y Carlos Martínez Sañudo 
para la realización del programa de radio “Metal 
y tal”

Addenda al conveni marc de cooperació 
entre la Universitat Politècnica de València i el 
Col·legi Oficial d’Enginyers de Telecomunicació 
demarcació a la Comunitat Valenciana
Adenda al convenio marco de cooperación entre 
la Universitat Politècnica de València y el Colegio 
Oficial de Ingenieros de Telecomunicación 
demarcación en la Comunidad Valenciana

Conveni de col·laboració entre la Universitat 
Politècnica de València i la Fundació Universitat 
de Caxias do Sul per a intercanviar estudiants
Convenio de colaboración entre la Universitat 
Politècnica de València y la Fundación 
Universidade de Caxias do Sul para el intercambio 
de estudiantes

Acord marc de col·laboració interinstitucional 
entre la Universitat Politècnica de València i la 
Fundació Universitat de Caxias do Sul

Acuerdo marco de colaboración interinstitucional 
entre la Universitat Politècnica de València y la 
Fundación Universidade de Caxias do Sul

Addenda al conveni de creació de Càtedra 
COEICV entre el Col·legi Oficial d’Enginyers 

Càtedra i aula 
d’empresa

Cátedra y aula de 
empresa

Marc

Marco

Culturals i esportius

Culturales y deportivos

Marc

Marco

Intercanvi d’estudiants

Intercambio de 
estudiantes

Marc

Marco

Càtedra i aula 
d’empresa

Renovar la Càtedra Cemex Sostenibilitat, 
creada mitjançant el conveni signat el 6 
d’octubre de 2008, des del 5 d’octubre 
de 2011 fins un any des de la data de 
signatura d’aquest document
Renovación de la Cátedra Cemex 
Sostenibilidad creada mediante convenio 
firmado el 6 de octubre de 2008 desde el 
5 de octubre de 2011 hasta un año desde 
la fecha de firma del presente documento

Modificar les clàusules segona i cinquena 
del conveni marc signat l’11 de maig de 
2007

Modificación de las cláusulas segunda y 
quinta del convenio marco firmado el 11 
de mayo de 2007

Cooperar per a realitzar el programa de 
ràdio “Metal y Tal”, així com l’emissió a 
través de la UPV Ràdio
Cooperación en la realización del 
programa de radio “Metal y Tal”, así 
como su emisión a través de la UPV Radio

Modificar les clàusules segona i cinquena 
del conveni marc signat el 16 de setembre 
de 2005

Modificación de las cláusulas segunda y 
quinta del Convenio Marco firmado el 16 
de septiembre de 2005

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

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

Renovar la Càtedra COEICV per un 
període d’un any, des del 10 d’abril de 

28.03.12

30.03.12

02.04.12

02.04.12

03.04.12

03.04.12
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Industrials de la Comunitat Valenciana-
Demarcació València i la Universitat Politècnica 
de València per a renovar la Càtedra COEICV
Adenda al convenio de creación de Cátedra COIICV 
entre el Colegio Oficial de Ingenieros Industriales 
de la Comunidad Valenciana-Demarcación 
Valencia y la Universitat Politècnica de València 
para la renovación de la Cátedra COIICV

Conveni de col·laboració entre la Universitat 
Politècnica de València i el Col·legi Oficial 
d’Enginyers Tècnics Industrials d’Alacant 
(Delegació d’Alcoi) pel qual es patrocina el 
Fòrum d’Ocupació 2012 del campus d’Alcoi
Convenio de colaboración entre la Universitat 
Politècnica de València y  el Colegio Oficial de 
Ingenieros Técnicos Industriales de Alicante 
(Delegación de Alcoy) por el que se patrocina el 
Foro de Empleo 2012 del campus de Alcoy

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
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 entre la Universitat de Florència Eugene 
Academic Network i la Universitat Politècnica 
de València per a organitzar l’acte Eugene Third 
Scientific Meeting

Convenio entre la Universidad de Florencia 
Eugene Academic Network y la Universitat 
Politècnica de València para la organización del 
acto Eugene Third Scientific Meeting

Conveni de col·laboració entre l’Institut Valencià 
d’Investigacions Agràries i la Universitat 
Politècnica de València per a desenvolupar el 
projecte d’investigació “Estudio y cuantificacion 
de la aplicación de boquillas antideriva”
Convenio de colaboración entre el Instituto 
Valenciano de Investigaciones Agrarias y la 
Universitat Politècnica de València para el 
desarrollo del proyecto de investigación “Estudio 
y cuantificacion de la aplicación de boquillas 
antideriva”

Conveni de cooperació interuniversitari per 
a  impartir  un programa de doctorat en 
matemàtiques entre la Universitat Politècnica de 
València i la Universitat de València

Cátedra y aula de 
empresa

Patrocini/Subvenció

Patrocinio/Subvención

Formació no reglada

Formación no reglada

Cessió d’espais

Cesión de espacios

Innovació, investigació 
i transferència de 
tecnologia

Innovación, investiga-
ción y transferencia 
de tecnología

Formació reglada

2012 fins al 9 d’abril de 2013

Renovación de la Cátedra COIICV por un 
periodo de un año, desde el 10 de abril 
de 2012 hasta el 9 de abril de 2013

Establir les condicions per a subvencionar 
el Fòrum d’Ocupació 2012 del campus 
d’Alcoi

Establecimiento de las condiciones para 
la subvención del Foro de Empleo 2012 
del Campus de Alcoy

Establir les condicions per a desenvolupar 
del programa formatiu Business in Spain 
des del 15 de juny fins al 4 d’agost de 
2012
Establecimiento de las condiciones para 
el desarrollo del programa formativo 
Business in Spain desde el 15 de junio al 
4 de agosto de 2012

Establir un marc de col·laboració per a la 
dotació econòmica en l’organització de 
l’acte Eugene Third Scientific Meeting a 
l’ETSE del Disseny els dies 15 i 16 de maig 
de 2012
Establecimiento de un marco de 
colaboración para la dotación económica 
en la organización del acto Eugene Third 
Scientific Meeting en la ETSI del Diseño 
los días 15 y 16 de mayo de 2012

Establir les condicions per a portar a 
efecte el projecte d’investigació esmentat

Establecimiento de las condiciones para 
llevar a efecto el mencionado proyecto 
de investigación

Realitzar conjuntament un programa 
de doctorat en matemàtiques acreditat 
mitjançant un títol oficial de doctor o 
doctora amb la denominació que consta 

04.04.12

10.04.12

11.04.12

12.04.12

17.04.12
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Convenio de cooperación interuniversitario para 
la impartición de un programa de doctorado en 
matemáticas entre la Universitat Politècnica de 
València y la Universitat de València

Protocol d’intencions entre el Col·legi d’Enginyers 
de Saxònia-Anhalt i la Universitat Politècnica de 
València
Protocolo de intenciones entre el Colegio de 
Ingenieros de Sajonia-Anhalt y la Universitat 
Politècnica de València

Acord de cooperació entre la Universitat 
Politècnica de València i Antonio Martínez Corzo 
per a realitzar el programa de ràdio “Tradición 
sonora”
Acuerdo de cooperación entre la Universitat 
Politècnica de València y Antonio Martínez 
Corzo para la realización del programa de radio 
“Tradición sonora”

Acord de cooperació per a desenvolupar l’acció 
de la Unió Europea Erasmus Mundus 2009-2013 
Action 1a Joint Master Course Erasmus Mundus 
Master Course In City Regeneration reCity

Acuerdo de cooperación para el desarrollo 
de la acción de la Unión Europea Erasmus 
Mundus 2009-2013 Action 1a Joint Master 
Course Erasmus Mundus Master Course In City 
Regeneration reCity

Acord de cooperació entre la Universitat 
Politècnica de València i Antonio Martínez Corzo 
per a realitzar el programa de ràdio “Celtismos”

Acuerdo de cooperación entre la Universitat 
Politècnica de València y Antonio Martínez 
Corzo para la realización del programa de radio 
“Celtismos”

Addenda al conveni marc de col·laboració entre 
la Universitat Politècnica de València i el Colegio 
Oficial de Ingenieros Agrónomos de Levante
Adenda al convenio marco de colaboración entre 
la Universitat Politècnica de València y el Colegio 
Oficial de Ingenieros Agrónomos de Levante

Conveni específic de col·laboració entre la 
Universitat Nacional Autònoma de Mèxic i la 

Formación reglada

Acció internacional

Acción internacional

Culturals i esportius

Culturales y deportivos

Acció internacional

Acción internacional

Culturals i esportius

Culturales y deportivos

Marc

Marco

Intercanvi d’estudiants

al Registre d’Universitats, Centres i Títols, 
d’acord amb el Reial Decret 99/2011, de 
28 de gener
Realización conjunta de un programa de 
doctorado en matemáticas acreditado 
mediante un título oficial de doctor o 
doctora con la denominación que figure 
en el Registro de Universidades, Centros 
y Títulos conforme al Real Decreto 
99/2011, de 28 de enero

Portar a cap una acció conjunta per a 
promoure el reconeixement professional 
i la mobilitat dels enginyers a Europa
Llevar a cabo una acción conjunta para 
promover el reconocimiento profesional 
y la movilidad de los ingenieros en Europa

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

Establir les condicions per a implantar un 
consorci que desenvolupe el programa 
Erasmus Mundus Master Course In City 
Regeneration reCity per al període 2009-
2013
Establecimiento de las condiciones para 
implantar un consorcio que desarrolle 
el programa Erasmus Mundus Master 
Course In City Regeneration reCity para 
el periodo 2009-2013

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

Modificar les clàusules segona i cinquena 
del conveni marc signat el 27 de setembre 
de 1999
Modificación de las cláusulas segunda y 
quinta del convenio marco firmado el 27 
de septiembre de 1999

Definir els termes per a establir un 
programa d’intercanvi acadèmic i 

18.04.12

19.04.12

20.04.12

20.04.12

20.04.12

23.04.12
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Universitat Politècnica de València per a establir 
un programa d’intercanvi estudiantil

Convenio específico de colaboración entre la 
Universidad Nacional Autónoma de México y 
la Universitat Politècnica de València  para el 
establecimiento de un programa de intercambio 
estudiantil

Conveni de col·laboració entre la Universitat 
Politècnica de València i la Universitat Pontifícia 
Bolivariana per a  intercanviar estudiants
Convenio de colaboración entre la Universitat 
Politècnica de València y la Universidad Pontificia 
Bolivariana para el intercambio de estudiantes

Addenda al conveni marc de cooperació entre 
la Universitat Politècnica de València i el Col·legi 
d’Enginyers Tècnics d’Obres Públiques zona de 
València-Castelló
Adenda al convenio marco de cooperación entre 
la Universitat Politècnica de València y el Colegio 
de Ingenieros Técnicos de Obras Públicas zona 
de Valencia-Castellón

Conveni de col·laboració entre la Universitat 
Politècnica de València i la Coordinadora Alcoià-
Comtat pel Valencià per a promoure l’ús del 
valencià a la societat
Convenio de colaboración entre la Universitat 
Politècnica de València y la Coordinadora Alcoià-
Comtat pel Valencià para promover el uso del 
valenciano en la sociedad

Conveni de col·laboració entre la Universitat 
Politècnica de València i la Fundació Asindown 
per a executar el projecte programa d’inserció 
sociolaboral

Convenio de colaboración entre la Universitat 
Politècnica de València y la Fundación Asindown 
para la ejecución del proyecto programa de 
inserción sociolaboral

Conveni específic de col·laboració entre la 
Universitat de Ciències i Arts de Chiapas i la 

Intercambio de 
estudiantes

Intercanvi d’estudiants

Intercambio de 
estudiantes

Marc

Marco

Culturals i esportius

Culturales y deportivos

Pràctiques d’estu-
diants

Prácticas de 
estudiantes

Culturals i esportius

estudiantil entre els estudiants de 
postgrau en Art: Producció i Investigació, 
de la Facultat de Belles Arts de la UPV, i els 
estudiants de postgrau en Arts i Disseny 
de l’Escola Nacional d’Arts Plàstiques de 
la UNAM
Definición de los términos para el 
establecimiento de un programa de 
intercambio académico y estudiantil 
entre los estudiantes de postgrado en 
Arte: Producción e Investigación de la 
Facultad de Bellas Artes de la UPV y los 
estudiantes de postgrado en Artes y 
Diseño de la Escuela Nacional de Artes 
Plásticas de la UNAM

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

Modificar les clàusules segona i cinquena 
del conveni marc signat el 15 de setembre 
de 2010

Modificación de las cláusulas segunda y 
quinta del convenio marco firmado el 15 
de septiembre de 2010

Promoure l’ús del valencià a la societat 
i especialment als àmbits de les dues 
entitats

Promover el uso del valenciano en la 
sociedad y especialmente en los ámbitos 
de las dos entidades

Instrumentar la col·laboració per 
a implantar el Programa d’Inserció 
Sociolaboral que, en una primera fase, 
consisteix a realitzar pràctiques de 
formació professional a la Universitat per 
joves amb discapacitat psíquica 
Instrumentar la colaboración para la 
implantación del Programa de Inserción 
Sociolaboral consistente, en una primera 
fase, en la realización de prácticas de 
formación profesional en la Universitat por 
parte de jóvenes con discapacidad psíquica

Unir esforços amb vista a acréixer-ne la 
cooperació, especialment pel que fa a 

23.04.12

23.04.12

25.04.12

25.04.12

26.04.12
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Universitat Politècnica de València per a realitzar 
el Festival d’Art Urbà Poliniza 2012

Convenio específico de colaboración entre la 
Universidad de Ciencias y Artes de Chiapas y 
la Universitat Politècnica de València para la 
realización del Festival de Arte Urbano Poliniza 
2012

Addenda al conveni marc de cooperació entre 
la Universitat Politècnica de València i el Col·legi 
de Doctors i Llicenciats en Filosofia i Lletres i en 
Ciències de València i Castelló
Adenda al convenio marco de cooperación entre 
la Universitat Politècnica de València y el Colegio 
de Doctores y Licenciados en Filosofía y Letras y 
en Ciencias de Valencia y Castellón

Acord de col·laboració específic entre el Club 
de Patinatge Artístic Santa Rosa d’Alcoi i 
la Universitat Politècnica de València per a 
desenvolupar una activitat esportiva al Campus 
d’Estiu
Acuerdo de colaboración específico entre el 
Club de Patinaje Artístico Santa Rosa de Alcoy 
y la Universitat Politècnica de València para 
el desarrollo de una actividad deportiva en el 
Campus de Verano

Acord de cooperació entre la Universitat 
Politècnica de València i Bienetec, 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 Bienetec, SL, para 
la instalación de dicha empresa 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 
instal·lar la dita empresa a la Ciutat Politècnica 
de la Innovació

Acuerdo de cooperación entre la Universitat 
Politècnica de València y Balmart Sistemas 

Culturales y deportivos

Marc

Marco

Culturals i esportius

Culturales y deportivos

Cessió d’espais

Cesión de espacios

Cessió d’espais

Cesión de espacios

l’èxit del Festival d’Art Urbà Poliniza, i 
fomentar-ne el desenvolupament del 
programa i la col·laboració recíproca en 
aquest esdeveniment 
Unir esfuerzos con miras a acrecentar su 
cooperación, especialmente en lo referido 
al éxito del Festival de Arte Urbano 
Poliniza, fomentando el desarrollo de su 
programa y la colaboración recíproca en 
este evento

Modificar les clàusules segona i cinquena 
del conveni marc signat l’11 de novembre 
de 2011

Modificación de las cláusulas segunda y 
quinta del convenio marco firmado el 11 
de noviembre de 2011

Col·laborar per al desenvolupament de 
l’activitat cultural i esportiva del Campus 
d’Estiu durant el mes de juliol de 2012, 
incloent-hi competicions esportives i 
activitats culturals
Colaboración para el desarrollo de la 
actividad cultural y deportiva del Campus 
de Verano durante el mes de julio de 2012, 
incluyéndose en el mismo competiciones 
deportivas y actividades culturales

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

26.04.12

26.04.12

27.04.12

27.04.12

27.04.12
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Electrónicos y de Comunicaciones, SL, para 
la instalación de dicha empresa en la Ciudad 
Politécnica de la Innovación

Addenda al conveni de creació de la Càtedra 
Juan Arizo Serrulla entre la Fundació de la 
Comunitat Valenciana Juan Arizo Serrulla i la 
Universitat Politècnica de València per a renovar 
la Càtedra Juan Arizo Serrulla
Adenda al convenio de creación de Cátedra Juan 
Arizo Serrulla entre la Fundación de la Comunitat 
Valenciana Juan Arizo Serrulla y la Universitat 
Politècnica de València para la renovación de la 
Cátedra Juan Arizo Serrulla

Acord de cooperació entre la Universitat 
Politècnica de València i Javier Hernando Gallego 
per a realitzar el programa de ràdio “Skratch 
Roots”
Acuerdo de cooperación entre la Universitat 
Politècnica de València y Javier Hernando 
Gallego para la realización del programa de 
radio “Skratch Roots”

Acord per a implantar i gestionar el programa 
Erasmus Mundus Action 2 Welcome de mobilitat 
d’estudiants i personal entre universitats 
europees i universitats d’Egipte i del Líban
Acuerdo para la implantación y gestión del 
programa Erasmus Mundus Action 2 Welcome 
de movilidad de estudiantes y personal entre 
universidades europeas y universidades de 
Egipto y Líbano

Conveni específic de col·laboració tecnològica 
entre la Universitat Politècnica de València i la 
Universitat Catòlica Sant Antoni de Múrcia per a 
assessorar i formar en l’aplicació Polimèdia

Convenio específico de colaboración tecnológica 
entre la Universitat Politècnica de València y la 
Universidad Católica San Antonio de Murcia para 
el asesoramiento y formación de la aplicación 
Polimedia

Conveni de col·laboració tecnològica entre la 
Universitat Politècnica de València i la Universitat 
Catòlica Sant Antoni de Múrcia per a la cessió 
d’ús lliure del programa Polimèdia
Convenio de colaboración tecnológica entre 
la Universitat Politècnica de València y la 

Càtedra i aula 
d’empresa

Cátedra y aula de 
empresa

Culturals i esportius

Culturales y deportivos

Acció internacional

Acción internacional

Innovació, investigació 
i transferència de 
tecnologia

Innovación, investi-
gación y transferencia 
de tecnología

Cessió de béns

Cesión de bienes

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

Renovar la càtedra per un període de 
tres anys des del 31 de desembre de 
2011, data de finalització del conveni 
de creació de la càtedra, signat l’11 de 
novembre de 2008 
Renovación de la cátedra por un periodo 
de tres años desde el 31 de diciembre de 
2011, fecha de finalización del convenio 
de creación de la cátedra firmado el 11 
de noviembre de 2008

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

Establir les condicions per al 
desenvolupament del projecte Erasmus 
Mundus Action 2 Welcome

Establecimiento de las condiciones 
para el desarrollo del proyecto Erasmus 
Mundus Action 2 Welcome

Col·laborar en les tasques 
d’assessorament i de formació de la 
implantació de Polimèdia a la Universitat 
Catòlica Sant Antoni de Múrcia, així com 
en el lliurament de la documentació 
corresponent
Colaboración en las tareas de 
asesoramiento y formación de la 
implantación de Polimedia en la 
Universidad Católica San Antonio de 
Murcia, así como en la entrega de la 
documentación correspondiente

Cedir lliurement l’ús del programa 
informàtic Polimèdia com a sistema 
de producció i difusió de continguts 
multimèdia
Cesión libre del uso del programa 
informático Polimedia como sistema de 

27.04.12

01.05.12

03.05.12

03.05.12

03.05.12
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Universidad Católica San Antonio de Murcia para 
la libre cesión de uso del programa Polimedia

Addenda al conveni marc de col·laboració entre 
la Universitat Politècnica de València i el Col·legi 
Oficial de Llicenciats en Ciències Ambientals de 
la Comunitat Valenciana
Adenda al convenio marco de colaboración entre 
la Universitat Politècnica de València y el Colegio 
Oficial de Licenciados en Ciencias Ambientales 
de la Comunitat Valenciana

Acord de cooperació entre la Universitat 
Politècnica de València i Sergio Ramírez de 
Arellano Moreno per a realitzar el programa de 
ràdio “Ya no puedo más”
Acuerdo de cooperación entre la Universitat 
Politècnica de València y Sergio Ramírez 
de Arellano Moreno para la realización del 
programa de radio “Ya no puedo más”

Addenda al conveni marc de cooperació entre 
la Universitat Politècnica de València i el Col·legi 
Oficial de Doctors i Llicenciats en Belles Arts i 
Professors de Dibuix de la Comunitat Valenciana
Adenda al convenio marco de cooperación entre 
la Universitat Politècnica de València y el Colegio 
Oficial de Doctores y Licenciados en Bellas Artes y 
Profesores de Dibujo de la Comunitat Valenciana

Conveni singular entre la Universitat Politècnica 
de València i el col·legi de Mèxic AC per a realitzar 
pràctiques d’estudiants del Màster Universitari 
en Cooperació al Desenvolupament
Convenio singular entre la Universitat Politècnica 
de València y el Colegio de México AC para la 
realización de prácticas de estudiantes del Máster 
Universitario en Cooperación al Desarrollo

Addenda al conveni marc de cooperació entre 
la Universitat Politècnica de València i el Col·legi 
Oficial d’Enginyers de Camins, Canals i Ports de 
la Comunitat Valenciana
Adenda al convenio marco de cooperación entre 
la Universitat Politècnica de València y el Colegio 
Oficial de Ingenieros de Caminos, Canales y 
Puertos de la Comunidad Valenciana

Acord de cooperació entre l’Institut Politècnic de 
Porto i la Universitat Politècnica de València per 
a desenvolupar el projecte Praxis Erasmus-ENW
Acuerdo de cooperación entre el Instituto 
Politécnico de Oporto y la Universitat Politècnica 
de València para el desarrollo del proyecto Praxis 
Erasmus-ENW

Marc

Marco

Culturals i esportius

Culturales y deportivos

Marc

Marco

Pràctiques d’estu-
diants

Prácticas de estudian-
tes

Marc

Marco

Acció internacional

Acción internacional

producción y difusión de contenidos 
multimedia

Modificar les clàusules segona i cinquena 
del conveni marc signat el 21 de 
novembre de 2011

Modificación de las cláusulas segunda y 
quinta del convenio marco firmado el 21 
de noviembre de 2011

Establir les condicions per a la cooperació 
a realitzar el programa de ràdio “Ya no 
puedo más”, així com l’emissió a través 
de la UPV Ràdio
Establecimiento de las condiciones para 
la cooperación en la realización del 
programa de radio “Ya no puedo más”, 
así como su emisión a través de la UPV 
Radio

Modificar les clàusules segona i cinquena 
del conveni marc signat el 12 de 
novembre de 2010

Modificación de las cláusulas segunda y 
quinta del Convenio Marco firmado el 12 
de noviembre de 2010

Determinar les condicions per a 
realitzar pràctiques d’alumnes del 
Màster Universitari en Cooperació al 
Desenvolupament al col·legi de Mèxic AC
Determinación de las condiciones para la 
realización de prácticas de alumnos del 
Máster Universitario en Cooperación al 
Desarrollo en el Colegio de México AC

Modificar les clàusules segona i cinquena 
del conveni marc signat el 18 d’abril de 
2011

Modificación de las cláusulas segunda y 
quinta del convenio marco firmado el 18 
de abril de 2011

Establir les condicions per a desenvolupar 
el projecte Praxis Erasmus-ENW

Establecimiento de las condiciones para 
el desarrollo del proyecto Praxis Erasmus-
ENW

04.05.12

04.05.12

07.05.12

09.05.12

09.05.12

09.05.12
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Conveni de col·laboració entre la Universitat 
Politècnica de València i l’empresa Iberdrola 
Generación, SA, per a col·laborar en el Màster 
en Matèria de Protecció Radiològica (Edició 
2011-2012)
Convenio de colaboración entre la Universitat 
Politècnica de València y la empresa Iberdrola 
Generación, SA, para la colaboración en el 
Máster en Materia de Protección Radiológica 
(Edición 2011-2012)

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

Addenda al conveni marc de cooperació entre 
la Universitat Politècnica de València i el Col·legi 
Oficial d’Enginyers Tècnics Agrícoles i Perits 
Agrícoles de València i Castelló
Adenda al Convenio marco de cooperación entre 
la Universitat Politècnica de València y el Colegio 
Oficial de Ingenieros Técnicos Agrícolas y Peritos 
Agrícolas de Valencia y Castellón

Acord de cooperació entre la Universitat 
Politècnica de València i Jesús López-Peláez 
Calomarde per a realitzar el programa de ràdio 
“Radio Rock on Air”
Acuerdo de cooperación entre la Universitat 
Politècnica de València y Jesús López-Peláez 
Calomarde para la realización del programa de 
radio “Radio Rock on Air”

Addenda al conveni marc de cooperació 
entre la Universitat Politècnica de València i el 
Col·legi Oficial d’Enginyers en Informàtica de la 
Comunitat Valenciana
Adenda al convenio marco de cooperación 
entre la Universitat Politècnica de València y el 
Colegio Oficial de Ingenieros en Informática de 
la Comunidad Valenciana

Conveni de col·laboració entre Fermax i la 
Universitat Politècnica de València, a través 
del Centre d’Investigació Art i Entorn, per a 

Formació no reglada

Formación no reglada

Marc

Marco

Marc

Marco

Culturals i esportius

Culturales y deportivos

Marc

Marco

Innovació, investigació 
i transferència de 
tecnologia

Establir les condicions per a col·laborar 
en l’edició 2011-2012 del títol propi de 
la Universitat de Màster en Matèria de 
Protecció Radiològica

Establecimiento de las condiciones para 
la colaboración en la edición 2011-
2012 del título propio de la Universitat 
de Máster en Materia de Protección 
Radiológica

Prorrogar l’acord de col·laboració signat 
el 28 de maig de 2010 que especifica la 
valoració econòmica del període prorrogat 
i modificar l’autorització d’ocupació 
temporal d’espais i instal·lacions a l’Escola 
Politècnica Superior d’Alcoi
Prórroga del acuerdo de colaboración 
firmado el 28 de mayo de 2010 
especificando la valoración económica 
del periodo prorrogado y modificando 
la autorización de ocupación temporal 
de espacios e instalaciones en la Escuela 
Politécnica Superior de Alcoy

Modificar les clàusules segona i cinquena 
del conveni marc signat l’1 de desembre 
de 2010

Modificación de las cláusulas segunda y 
quinta del convenio marco firmado el 1 
de diciembre de 2010

Establir les condicions per a la cooperació 
a realitzar el programa de ràdio “Radio 
Rock on Air”, així com l’emissió a través 
de la UPV Ràdio
Establecimiento de las condiciones para 
la cooperación en la realización del 
programa de radio “Radio Rock on Air”, 
así como su emisión a través de la UPV 
Radio

Modificar les clàusules segona i cinquena 
del conveni marc signat el 9 de novembre 
de 2011

Modificación de las cláusulas segunda y 
quinta del convenio marco firmado el 9 
de noviembre de 2011

Establir les bases que han de regir la 
col·laboració  per a realitzar el projecte 
d’execució de pintures murals en una 

11.05.12

13.05.12

14.05.12

17.05.12

18.05.12
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desenvolupar un projecte d’execució de pintures 
murals a la façana de Fermax
Convenio de colaboración entre Fermax y la 
Universitat Politècnica de València, a través del 
Centro de Investigación Arte y Entorno, para 
el desarrollo de un proyecto de ejecución de 
pinturas murales en la fachada de Fermax

Acord de cooperació entre la Universitat 
Politècnica de València i Juan Carlos Mataix 
Román per a realitzar el programa de ràdio 
“Toxicosmos”
Acuerdo de cooperación entre la Universitat 
Politècnica de València y Juan Carlos Mataix 
Román para la realización del programa de radio 
“Toxicosmos”

Conveni marc de col·laboració entre l’Asociación 
Española para la Calidad i la Universitat 
Politècnica de València

Convenio marco de colaboración entre la 
Asociación Española para la Calidad y la 
Universitat Politècnica de València

Conveni per a formar personal entre la Universitat 
Politècnica de València i l’Asociación Española 
para la Calidad amb l’objecte d’impartir el curs 
de Gestor Mediambiental
Convenio para la formación de personal entre la 
Universitat Politècnica de València y la Asociación 
Española para la Calidad al objeto de  impartir el 
curso de Gestor Medioambiental

Acord marc de cooperació interuniversitari entre 
la Universitat Politècnica de València i el Consorci 
d’Estudis Avançats de Barcelona

Acuerdo marco de cooperación interuniversitario 
entre la Universitat Politècnica de València y el 
Consorcio de Estudios Avanzados de Barcelona

Acord específic de col·laboració entre la 
Universitat Politècnica de València i el Consorci 
d’Estudis Avançats de Barcelona per a realitzar el 
programa de Cursos d’Estiu per a 2012

Innovación, investi-
gación y transferencia 
de tecnología

Culturals i esportius

Culturales y deportivos

Marc

Marco

Formació no reglada

Formación no reglada

Marc

Marco

Formació no reglada

façana de FERMAX, situada a l’avinguda 
Tres Creus, 133, de la ciutat de València
Establecimiento de las bases que regirán 
la colaboración  para la realización 
del proyecto de ejecución de pinturas 
murales en una fachada de FERMAX sita 
en la avenida Tres Cruces número 133 de 
la ciudad de Valencia

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

Definir un marc àgil de col·laboració 
que permeta el desenvolupament de 
projectes concrets d’interès mutu per a 
impulsar activitats de promoció de bones 
pràctiques en la gestió de qualitat per a 
la transferència de coneixements
Definición de un marco ágil de 
colaboración que permita el desarrollo 
de proyectos concretos de interés 
mutuo para el impulso  de actividades 
de promoción de buenas prácticas en la 
gestión de calidad para la transferencia 
de conocimientos

Realitzar el curs sobre gestió mediam-
biental de 16 hores presencials i 150 hores 
a distància al campus d’Alcoi utilitzant la 
plataforma de teleformació PoliformaT
Realización del curso sobre gestión 
medioambiental de 16 horas presenciales 
y 150 horas a distancia en el Campus 
de Alcoy y utilizando la plataforma de 
teleformación PoliformaT

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

Definir els termes de col·laboració per 
a desenvolupar i impartir el programa 
de Cursos d’Estiu 2012 durant dues 
setmanes, del 16 al 20 de juny

21.05.12

21.05.12

22.05.12

22.05.12

22.05.12

23.05.12
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Acuerdo específico de colaboración entre la 
Universitat Politècnica de València y el Consorcio 
de Estudios Avanzados de Barcelona para la 
realización del programa de Cursos de Verano 
para 2012

Addenda al conveni marc de cooperació entre 
la Universitat Politècnica de València i el Col·legi 
Oficial d’Enginyers Tècnics Industrials de València
Adenda al convenio marco de cooperación entre 
la Universitat Politècnica de València y el Colegio 
Oficial de Ingenieros Técnicos Industriales de 
Valencia

Addenda al conveni marc de cooperació entre 
la Universitat Politècnica de València i el Col·legi 
Oficial d’Enginyers Industrials de la Comunitat 
Valenciana
Adenda al convenio marco de cooperación 
entre la Universitat Politècnica de València y el 
Colegio Oficial de Ingenieros Industriales de la 
Comunidad Valenciana

Addenda al conveni marc de col·laboració entre 
la Universitat Politècnica de València i el Col·legi 
Oficial d’Enginyers Químics de la Comunitat 
Valenciana
Adenda al convenio marco de colaboración entre 
la Universitat Politècnica de València y el Colegio 
Oficial de Ingenieros Químicos de la Comunitat 
Valenciana

Acord marc de col·laboració interinstitucional 
entre la Universitat Politècnica de València i la 
Universitat Estatal de Pedagogia Lev Tolstoi de 
Tula
Acuerdo marco de colaboración interinstitucional 
entre la Universitat Politècnica de València y la 
Tula State Lev Tolstoy Pedagogical University

Conveni específic per a implementar el curs 
“Herramientas de Design Thinking. Hacia 
un diseño de servicios y cocreativo” entre la 
Universitat Politècnica de València i la Universitat 
Tecnològica de Xile
Convenio específico para la implementación de 
un curso “Herramientas de Design Thinking. 
Hacia un diseño de servicios y cocreativo” 
entre la Universitat Politècnica de València y la 
Universidad Tecnológica de Chile

Extensió de l’acord de col·laboració entre la 
Universitat Politècnica de València i el Programa 
de Petites Donacions a ONG del fons per al medi 
ambient mundial 

Formación no reglada

Marc

Marco

Marc

Marco

Marc

Marco

Marc

Marco

Formació no reglada

Formación no reglada

Marc

Definición de los términos de colabo-
ración para el desarrollo e impartición 
del programa de Cursos de Verano 2012 
durante dos semanas desde el 16 al 20 
de junio

Modificar les clàusules segona i cinquena 
del conveni marc signat el 28 de maig de 
2012
Modificación de las cláusulas segunda y 
quinta del convenio marco firmado el 28 
de mayo de 2012

Modificar les clàusules segona i cinquena 
del conveni marc signat l’11 de gener de 
2011

Modificación de las cláusulas segunda y 
quinta del convenio marco firmado el 11 
de enero de 2011

Modificar les clàusules segona i cinquena 
del conveni marc signat el 3 de març de 
2010

Modificación de las cláusulas segunda y 
quinta del convenio marco firmado el 3 
de marzo de 2010

Fomentar l’intercanvi d’experiències i 
personal en els camps de la docència, 
la investigació i la cultura 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 las áreas 
de mutuo interés

Definir la col·laboració per a realitzar un 
programa específic de formació i una 
estada d’estudiants

Definir la colaboración para la realización 
de un programa específico de formación 
y una estancia de estudiantes

Prorrogar per un període de quatre anys 
l’acord de col·laboració signat el 15 de 
juliol de 2008, l’objectiu del qual és 
enfortir les organitzacions locals del sud 

28.05.12

28.05.12

28.05.12

29.05.12

30.05.12
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Extensión del acuerdo de colaboración entre la 
Universitat Politècnica de València y el Programa 
de Pequeñas Donaciones a ONG del fondo para 
el medio ambiente mundial

Addenda al conveni marc de cooperació entre 
la Universitat Politècnica de València i el Col·legi 
Oficial d’Enginyers de Forests
Adenda al Convenio marco de cooperación entre 
la Universitat Politècnica de València y el Colegio 
Oficial de Ingenieros de Montes

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

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

Conveni marc entre l’Agència Valenciana 
de Mobilitat, Ferrocarrils de la Generalitat 
Valenciana i la Universitat Politècnica de València 
per a establir accions que faciliten la mobilitat al 
campus de Vera de la UPV

Convenio marco entre la Agencia Valenciana 
de Movilidad, Ferrocarrils de la Generalitat 
Valenciana y la Universitat Politècnica de València 
para el establecimiento de acciones que faciliten 
la movilidad en el campus de Vera de la UPV

Acord de col·laboració específic entre la Kir Royal 
Gallery de València i la Universitat Politècnica de 
València per a desenvolupar una exposició anual 

Marco

Marc

Marco

Intercanvi d’estudiants

Intercambio de 
estudiantes

Marc

Marco

Culturals i esportius

occident de Guatemala perquè siguen 
capaces d’executar-ne els projectes i 
donar-hi sostenibilitat
Prórroga por un periodo de cuatro años 
del acuerdo de colaboración firmado el 
15 de julio de 2008 cuyo objeto es el 
fortalecimiento de las organizaciones 
locales del sur occidente de Guatemala 
para que sean capaces de ejecutar sus 
propios proyectos y darle sostenibilidad 
a los mismos

Modificar les clàusules segona i cinquena 
del conveni marc signat l’11 de maig de 
2011
Modificación de las cláusulas segunda y 
quinta del convenio marco firmado el 11 
de mayo de 2011

Definir els termes de la col·laboració 
per a establir un programa d’intercanvi 
d’estudiants amb àmbit d’aplicació a la 
Universitat Politècnica de València dels 
estudiants de les escoles d’Enginyeria 
Agronòmica i del Medi Natural, 
d’Enginyeria Geodèsica, Cartogràfica i 
Topogràfica i d’Alcoi
Definición de los términos de la 
colaboración para el establecimiento 
de un programa de intercambio de 
estudiantes con ámbito de aplicación 
en la Universitat Politècnica de València 
de los estudiantes de las escuelas de 
Ingeniería Agronómica y del Medio 
Natural, de Ingeniería Geodésica, 
Cartográfica y Topográfica y de Alcoy

Establir accions conjuntes entre les parts 
per les quals s’atenen les necessitats 
d’informació sobre transport públic de la 
comunitat universitària i amb l’objectiu 
final d’impulsar-ne un canvi en els hàbits 
de mobilitat, per a dirigir-los cap a modes 
de transport sostenibles
Establecimiento de acciones conjuntas 
entre las partes por las que se atiendan 
las necesidades de información sobre 
transporte público de la comunidad 
universitaria y con el objetivo final de 
impulsar un cambio en sus hábitos de 
movilidad, dirigiéndolos hacia modos de 
transporte sostenibles

Desenvolupar una activitat cultural i crear 
un comitè conjunt que seleccione els 
millors treballs del màster oficial per tal 
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dels millors treballs del Màster en Art: Producció 
i Investigació

Acuerdo de colaboración específico entre la 
Kir Royal Gallery de Valencia y la Universitat 
Politècnica de València para el desarrollo de una 
exposición anual de los mejores trabajos del 
Máster en Arte: Producción e Investigación

Acord de col·laboració específic entre la 
Universitat Politècnica de València i el col·legi 
Sant Roc per a  participar els alumnes del col·legi 
en l’Escola d’Estiu al campus d’Alcoi

Acuerdo de colaboración específico entre la 
Universitat Politècnica de València y el Colegio 
San Roque para la participación de los alumnos 
del Colegio en la Escola d’Estiu en el campus de 
Alcoy

Addenda a l’acord de cooperació entre la 
Universitat Politècnica de Valencia i la Sra. María 
Rosario Vidal Blasco per a instal·lar una farmàcia 
al campus de Vera 
Adenda al acuerdo de cooperación entre la 
Universitat Politècnica de Valencia y Dª María 
Rosario Vidal Blasco para la instalación de una 
farmacia en el campus de Vera

Conveni de col·laboració entre la Universitat 
Politècnica de València i la Universitat Federal de 
Pará per a  intercanviar estudiants
Convenio de colaboración entre la Universitat 
Politècnica de València y la Universidad Federal 
de Pará para el intercambio de estudiantes

Conveni singular entre la Universitat Politècnica 
de València i el Programa de Petites Donacions a 
ONG del fons per al medi ambient mundial
Convenio singular entre la Universitat Politècnica 
de València y el Programa de Pequeñas Donaciones 
a ONG del fondo para el medio ambiente mundial

Acord de cooperació entre la Universitat 
Politècnica de València i Luis Alberto Tormo 
Gea per a realitzar el programa de ràdio “Brutal 
Noise”
Acuerdo de cooperación entre la Universitat 
Politècnica de València y Luis Alberto Tormo Gea 
para la realización del programa de radio “Brutal 
Noise”

Conveni específic entre la Universitat Politècnica 
de València i la Reial Societat Econòmica d’Amics 
del País de València

Culturales y deportivos

Culturals i esportius

Culturales y deportivos

Cessió d’espais

Cesión de espacios

Intercanvi d’estudiants

Intercambio de 
estudiantes

Pràctiques d’estu-
diants

Prácticas de estu-
diantes

Culturals i esportius

Culturales y deportivos

Innovació, investigació 
i transferència de 
tecnologia

de programar una exposició col·lectiva al 
final de cada curs acadèmic

Desarrollo de una actividad cultural creando 
un comité conjunto que selecciones los 
mejores trabajos del máster oficial con el 
fin de programar una exposición colectiva 
al final de cada curso académico

Col·laborar per a la participació dels 
alumnes del Col·legi Sant Roc en l’Escola 
d’Estiu, L’Escola dels Còmics, al campus 
d’Alcoi a desenvolupar-se durant el mes 
de juliol de 2012
Colaboración para la participación de los 
alumnos del Colegio San Roque en la 
Escola d’Estiu, L’Escola dels Còmics, en el 
Campus de Alcoy a desarrollarse durante 
el mes de julio de 2012

Modificar la clàusula segona, apartat a, 
de l’acord signat el 18 de novembre de 
2010

Modificación de la cláusula segunda, 
apartado a, del acuerdo firmado el 18 de 
noviembre de 2010

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 un programa de pràctiques per 
als alumnes del Màster Universitari en 
Cooperació al Desenvolupament
Establecimiento de un programa de 
prácticas para los alumnos del Máster 
Universitario en Cooperación al Desarrollo

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

Cedir l’ús de les bases documentals de 
l’arxiu digitalitzat de la Reial Societat 
Econòmica d’Amics del País de València i 
allotjar-los als servidors de la Universitat
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Convenio específico entre la Universitat 
Politècnica de València y la Real Sociedad 
Económica de Amigos del País de Valencia

Conveni específic entre la Facultat d’Arquitectura, 
Disseny i Urbanisme de la Universitat de Buenos 
Aires i la Universitat Politècnica de València per a 
cooperació acadèmica
Convenio específico entre la Facultad de 
Arquitectura, Diseño y Urbanismo de la Universidad 
de Buenos Aires y la Universitat Politècnica de 
València para cooperación académica

Acord d’entesa per a desenvolupar del projecte 
número 517153-Tempus-1-2011-1-de-Tempus-
JPGR entre la Universitat Politècnica de València 
i la Universitat de Bielefeld
Acuerdo de entendimiento para el desarrollo del 
Proyecto número 517153-Tempus-1-2011-1-de-
Tempus-JPGR entre la Universitat Politècnica de 
València y la Universidad de Bielefeld

Acord de cooperació entre la Universitat 
Politècnica de València i Margarita Pérez 
Sabariego per a realitzar el programa de ràdio 
“El mundo de las ideas”
Acuerdo de cooperación entre la Universitat 
Politècnica de València y Margarita Pérez 
Sabariego para la realización del programa de 
radio “El mundo de las ideas”

Acord de cooperació entre la Universitat 
Politècnica de València i Francisco Valiente Pérez 
per a realitzar el programa de ràdio “Los sonidos 
del planeta azul”
Acuerdo de cooperación entre la Universitat 
Politècnica de València y Francisco Valiente Pérez 
para la realización del programa de radio “Los 
sonidos del planeta azul”

Conveni de col·laboració entre la Universitat 
Politècnica de València i l’Asociación Nacional 
de la Industria del Prefabricado de Hormigón 
pel qual patrocina el curs “Las tuberías en los 
sistemas de abastecimiento y saneamiento”
Convenio de colaboración entre la Universitat 
Politècnica de València y la Asociación Nacional 
de la Industrial del Prefabricado de Hormigón 
por el que patrocina el curso “Las tuberías en los 
sistemas de abastecimiento y saneamiento”

Acord de cooperació entre la Universitat 
Politècnica de València i Ricardo Bonet Linares 

Innovación, investi-
gación y transferencia 
de tecnología

Innovació, investigació 
i transferència de 
tecnologia

Innovación, investig-
ación y transferencia 
de tecnología

Innovació, investigació 
i transferència de 
tecnologia

Innovación, investi-
gación y transferencia 
de tecnología

Culturals i esportius

Culturales y deportivos

Culturals i esportius

Culturales y deportivos

Patrocini/Subvenció

Patrocinio/Subvención

Culturals i esportius

Cesión de uso de las bases documentales 
del archivo digitalizado de la Real 
Sociedad Económica de Amigos del País 
de Valencia y albergarlos en los servidores 
de la Universitat

Establir una cooperació acadèmica en 
l’àrea d’arquitectura, disseny i urbanisme 
a través d’activitats i programes 
d’ensenyament i investigació
Establecimiento de una cooperación 
académica en el área de Arquitectura, 
diseño y urbanismo a través de actividades 
y programas de enseñanza e investigación

Establir les condicions per a executar el 
programa europeu i determinar els drets 
i obligacions de les parts

Establecimiento de las condiciones para 
la ejecución del programa europeo 
determinando los derechos y obligaciones 
de las partes

Establir les condicions per a la cooperació 
a realitzar el programa de ràdio “El 
mundo de las ideas”, així com l’emissió 
a través de la UPV Ràdio
Establecimiento de las condiciones para la 
cooperación en la realización del programa 
de radio “El mundo de las ideas”, así como 
su emisión a través de la UPV Radio

Establir les condicions per a la cooperació 
a realitzar el programa de ràdio “Los 
sonidos del planeta azul”, així com 
l’emissió a través de la UPV Ràdio
Establecimiento de las condiciones 
para la cooperación en la realización 
del programa de radio “Los sonidos del 
planeta azul”, así como su emisión a 
través de la UPV Radio

Establir les condicions per a subvencionar-
ne el 7è curs

Establecimiento de las condiciones para 
la subvención del 7º Curso

Establir les condicions per a la cooperació 
a la realitzar el programa de ràdio 
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per a realitzar el programa de ràdio “Tiempo de 
Clásicos”
Acuerdo de cooperación entre la Universitat 
Politècnica de València y Ricardo Bonet Linares 
para la realización del programa de radio 
“Tiempo de Clásicos”

Memoràndum d’entesa en educació superior, 
ciència i investigació entre la Universitat 
Politècnica de València i la Fundació Coordinació 
de Perfeccionament de Personal de Nivell 
Superior

Memorándum de entendimiento en educación 
superior, ciencia e investigación entre la 
Universitat Politècnica de València y la Fundación 
Coordinación de Perfeccionamiento de Personal 
de Nivel Superior

Culturales y depor-
tivos

Marc

Marco

“Tiempo de Clásicos”, així com l’emissió 
a través de la UPV Ràdio
Establecimiento de las condiciones para 
la cooperación en la realización del 
programa de radio “Tiempo de Clásicos”, 
así como su emisión a través de la UPV 
Radio

Establir el programa CAPES-UPV que 
busca aprofundir en la cooperació entre 
acadèmics i científics d’institucions 
brasileres i espanyoles en les àrees que 
siguen mútuament beneficioses per a les 
comunitats d’ambdós països
Establecimiento del programa CAPES-
UPV buscando profundizar la cooperación 
entre académicos y científicos de 
instituciones brasileñas y españolas en las 
áreas que sean mutuamente beneficiosas 
para las comunidades de ambos países

26.06.12

26.06.12     


