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Conveni
Convenio

Addenda al conveni de creació de la Càtedra 
de l’Esport entre l’empresa Vialobra, SL, i la 
Universitat Politècnica de València per a renovar 
la Càtedra de l’Esport
Adenda al convenio de creación de la Cátedra 
del Deporte entre la empresa Vialobra, SL, y 
la Universitat Politècnica de València para la 
renovación de la Cátedra del Deporte

Addenda a la Càtedra Arquitectura Tècnica del 
CAATV entre el Col·legi Oficial d’Aparelladors i 
Arquitectes Tècnics de València i la Universitat 
Politècnica de València per a prorrogar la Càtedra 
Arquitectura Tècnica del CAATV
Adenda a la Cátedra Arquitectura Técnica del 
CAATV entre el Colegio Oficial de Aparejadores y 
Arquitectos Técnicos de Valencia y la Universitat 
Politècnica de València para la prórroga de la 
Cátedra Arquitectura Técnica del CAATV

Acord de rescissió de conveni de col·laboració 
entre l’empresa Grup UE i Secció de Crèdit SCCL 
i la Universitat Politècnica de València pel qual 
es creà el 4 de desembre de 2007 la Càtedra 
Hàbitat Saludable
Acuerdo de rescisión de convenio de 
colaboración entre la empresa Grup UE i Secció 
de Crèdit SCCL y la Universitat Politècnica de 
València por el que se creó el 4 de diciembre de 
2007 la Cátedra  Hábitat Saludable

Conveni de col·laboració entre la Universitat 
Politècnica de València i Residencias 
Universitarias, SA, (REUSA) per a crear la Galileo 
Galiei de la Gastronomía, Técnicas, Arte y 
Deportes (GASTAD)
Convenio de colaboración entre la Universitat 
Politècnica de València y Residencias 
Universitarias, SA, (REUSA) para la creación de la 
Galileo Galiei de la Gastronomía, Técnicas, Arte 
y Deportes (GASTAD)

Tipus de conveni
Tipo de convenio

Càtedra i aula 
d’empresa

Cátedra y aula de 
empresa

Càtedra i aula 
d’empresa

Cátedra y aula de 
empresa

Càtedra i aula 
d’empresa

Cátedra y aula de 
empresa

Càtedra i aula 
d’empresa

Cátedra y aula de 
empresa

Objecte del conveni
Objeto del convenio

Renovar per a l’any 2011 la Càtedra de 
l’Esport 

Renovación para el año 2011 de la 
Cátedra del Deporte

Prorrogar la Càtedra Arquitectura 
Tècnica del CAATV per a l’anualitat 2011

Prórroga de la Cátedra Arquitectura 
Técnica del CAATV para la anualidad 
2011

Donar per conclosa la Càtedra Hàbitat 
Saludable creada mitjançant un conveni 
signat el 4 de desembre de 2007

Dar por concluida la Cátedra Hábitat 
Saludable creada mediante convenio 
firmado el 4 de diciembre de 2007

Crear la Càtedra Galileo Galiei per a 
la promoció i desenvolupament de les 
arts, la ciència i tecnologia culinària i 
la promoció dels esports, amb seu al 
Col·legi Major Galileo Galiei
Creación de la Cátedra Galileo Galiei 
para la promoción y desarrollo de las 
artes, la ciencia y tecnología culinaria y 
la promoción de los deportes, con sede 
en el Colegio Mayor Galileo Galiei

 Signatura
Firma

07.06.10

10.12.10

12.01.11

01.03.11

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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Conveni de col·laboració entre la Universitat 
Politècnica de València i l’Institut Valencià 
d’Investigacions Agràries per a col·laborar en 
programes de doctorat en biotecnologia
Convenio de colaboración entre la Universitat 
Politècnica de València y el Instituto Valenciano 
de Investigaciones Agrarias para colaborar en 
programas de doctorado en Biotecnología

Addenda al conveni de creació de la Càtedra 
Arquitectura Tècnica del CAAT València entre 
el Col·legi Oficial d’Aparelladors i Arquitectes 
Tècnics de València i la Universitat Politècnica de 
València per a modificar el clausulat
Adenda al convenio de creación de la Cátedra 
Arquitectura Técnica del CAAT Valencia entre 
el Colegio Oficial de Aparejadores y Arquitectos 
Técnicos de Valencia y la Universitat Politècnica 
de València para la modificación del clausulado

Conveni de col·laboració entre la Universitat de 
València, la Universitat Politècnica de València, 
la Universitat d’Alacant, la Universitat Jaume I i 
la Universitat Miguel Hernández per a elaborar i 
posar en marxa el Campus Habitat 5U
Convenio de colaboración entre la Universitat de 
València, la Universitat Politècnica de València, 
la Universidad de Alicante, la Universitat Jaume 
I y la Universidad Miguel Hernández para la 
elaboración y puesta en marcha del Campus 
Habitat 5U

Addenda al conveni de creació de la Càtedra 
COEICV entre el Col·legi Oficial d’Enginyers 
Industrials de la Comunitat Valenciana-
demarcació València i la Universitat Politècnica 
de València per a la renovació 
Adenda al convenio de creación de la Cátedra 
COIICV entre el Colegio Oficial de Ingenieros 
Industriales de la Comunidad Valenciana-
demarcación Valencia y la Universidad Politécnica 
de Valencia para su renovación

Addenda al conveni de creació de la Càtedra 
Tecnologies per a la Salut entre l’empresa Indra 
Sistemas, SA, i la Universitat Politècnica de 
València per a renovar la Càtedra Tecnologies de 
la Salut 
Adenda al convenio de creación de la Cátedra 
Tecnologías para la Salud entre la empresa Indra 
Sistemas, SA, y la Universitat Politècnica de 
València para renovar la Cátedra Tecnologías de 
la Salud

Pràctiques d’estudiants

Prácticas de estu-
diantes

Càtedra i aula 
d’empresa

Cátedra y aula de 
empresa

Gestió administrativa

Gestión administrativa

Càtedra i aula 
d’empresa

Cátedra y aula de 
empresa

Càtedra i aula 
d’empresa

Cátedra y aula de 
empresa

Establir un marc per a col·laborar a 
reforçar la formació dels estudiants en 
les àrees relacionades amb el programa 
de Doctorat en Biotecnologia
Establecimiento de un marco para la 
colaboración a reforzar la formación de 
los estudiantes en las áreas relacionadas 
con el programa de Doctorado en 
Biotecnología

Modificar la clàusula segona de 
l’addenda del dia 10 de desembre 
de 2010 del conveni de creació de la 
Càtedra Arquitectura Tècnica del CAAT 
València
Modificación de la cláusula segunda 
de la adenda de fecha 10 de diciembre 
de 2010 del convenio de creación de la 
Cátedra Arquitectura Técnica del CAAT 
Valencia

Regular el compromís d’agregació entre 
les parts per a concretar i desenvolupar 
el projecte Campus Habitat 5U i obtenir 
la qualificació de campus d’excel·lència 
internacional
Regular el compromiso de agregación 
entre las partes para la concreción y 
desarrollo del proyecto Campus Habitat 
5U y obtener la calificación de campus 
de excelencia internacional

Renovar la Càtedra COEICV per a 
l’anualitat 2011

Renovación de la Cátedra COIICV para la 
anualidad 2011

Renovar la Càtedra Tecnologies per a la 
Salut durant un any en l’anualitat 2011 
creada pel conveni de 19 de desembre 
de 2008, renovat el 21 de juliol de 2010 

Renovación de la Cátedra Tecnologías 
para la Salud durante un año en la 
anualidad 2011 creada por el convenio 
de 19 de diciembre de 2008, renovado 
el 21 de julio de 2010

03.03.11

08.03.11

29.03.11

11.04.11

12.04.11
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Acord de rescissió de conveni de col·laboració 
entre l’empresa DIBAQ i la Universitat Politècnica 
de València pel qual es creà el 5 de febrer de 
2009 la Càtedra del DIBAQ d’Aqüicultura
Acuerdo de rescisión de convenio de 
colaboración entre la empresa DIBAQ y la 
Universitat Politècnica de València por el que 
se creó el 5 de febrero de 2009 la Cátedra del 
DIBAQ de Acuicultura

Conveni específic entre la Universitat Politècnica 
de València i Telefónica, SA, per a renovar la 
Càtedra Telefónica en Noves Tecnologies per a la 
Sostenibilitat i la Inclusió Social
Convenio específico entre la Universitat 
Politècnica de València y Telefónica, SA, para la 
renovación de la Cátedra Telefónica en Nuevas 
Tecnologías para la Sostenibilidad y la Inclusión 
Social

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

Pròrroga del conveni de col·laboració entre la 
Universitat Politècnica de València, la Universitat 
de València i l’Entitat Pública de Sanejament 
d’Aigües Residuals per a crear la Càtedra EPSAR

Prórroga del convenio de colaboración entre la 
Universitat Politècnica de València, la Universitat 
de València y la Entidad Pública de Saneamiento 
de Aguas Residuales para la creación de la 
Cátedra EPSAR

Conveni de col·laboració entre la Universitat 
Politècnica de València i el Col·legi Oficial 
d’Enginyers de Telecomunicacions de la 
Comunitat Valenciana per a crear la Càtedra 
COETCV
Convenio de colaboración entre la Universitat 
Politècnica de València y el Colegio Oficial 
de Ingenieros de Telecomunicaciones de la 
Comunitat Valenciana para la creación de la 
Cátedra COITCV

Conveni entre la Universitat Politècnica de 
València i l’Autoritat Portuària de València per a 

Càtedra i aula 
d’empresa

Cátedra y aula de 
empresa

Càtedra i aula 
d’empresa

Cátedra y aula de 
empresa

Càtedra i aula 
d’empresa

Cátedra y aula de 
empresa

Càtedra i aula 
d’empresa

Cátedra y aula de 
empresa

Càtedra i aula 
d’empresa

Cátedra y aula de 
empresa

Càtedra i aula 
d’empresa

Rescindir el conveni de col·laboració 
pel qual es creà la Càtedra DIBAQ 
d’Aqüicultura

Rescindir el convenio de colaboración 
por el que se creó la Cátedra DIBAQ de 
Acuicultura

Renovar per a l’anualitat 2011 el conveni 
pel qual es creà la Càtedra Telefónica en 
Noves Tecnologies per a la Sostenibilitat i 
la Inclusió Social
Renovación para la anualidad 2011 del 
convenio por el que fue creada la Cátedra 
Telefónica en Nuevas Tecnologías para la 
Sostenibilidad y la Inclusión Social

Renovar la Càtedra Vialobra de 
Ferrocarrils per a l’anualitat 2011

Renovación de la Cátedra Vialobra de 
Ferrocarriles para la anualidad 2011

Prorrogar d’acord mutu el conveni de 
crea ció de la Càtedra EPSAR durant dos 
anys, corresponents a la promoció del 
Màster d’Enginyeria Ambiental 2010-
2012
Prorrogar de mutuo acuerdo el convenio 
de creación de la Cátedra EPSAR 
durante dos años, correspondientes a 
la promoción del Máster de Ingeniería 
Ambiental 2010-2012

Crear la Càtedra COETCV com a marc 
de col·laboració per a realitzar activitats 
d’interès general, amb seu a l’ETSE 
Telecomunicació

Creación de la Cátedra COITCV como 
marco de colaboración para la realización 
de actividades de interés general, con 
sede en la ETSI Telecomunicación

Regular la concessió directa de la 
subvenció per al desenvolupament de 

12.04.11

12.04.11

12.05.11

02.06.11

27.06.11
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realitzar la Càtedra Port de València Planificació, 
Gestió i Desenvolupament Sostenible dels Ports

Convenio entre la Universitat Politècnica de 
València y la Autoridad Portuaria de Valencia 
para la realización de la Cátedra Puerto de 
Valencia Planificación, Gestión y Desarrollo 
Sostenible de los Puertos

Addenda al conveni de la Càtedra SEIASA de la 
Meseta Sur entre la societat estatal i la Universitat 
Politècnica de València per a modificar la 
denominació
Adenda al convenio de la Cátedra SEIASA 
de la Meseta Sur entre la Sociedad Estatal y 
la Universitat Politècnica de València para la 
modificación de la denominación

Addenda al conveni de càtedra entre la 
Universitat  Politècnica de València i el Centre 
d’Estratègies i Desenvolupament de València 
(CEYD) per a renovar la Càtedra València Ciutat 
curs 2011-2012
Adenda al convenio de Cátedra entre la 
Universitat  Politècnica de València y el Centro 
de Estrategias y Desarrollo de Valencia (CEYD) 
para la renovación de la Cátedra Valencia Ciudad 
curso 2011-2012

Conveni de col·laboració entre la Universitat 
Politècnica de València i l’empresa Bayer 
CropScience per a crear la Càtedra Bayer 
CropScience

Convenio de colaboración entre la Universitat 
Politècnica de València y la empresa Bayer 
CropScience para la creación de la Cátedra Bayer 
CropScience

Conveni de col·laboració entre la Fundació 
Vodafone España, la Universitat Politècnica 
de València i la Universitat de València per a 
la posada en marxa del programa Campus 
d’Excel·lència Internacional (subvenció privada), 
convocatòria CEI 2011
Convenio de colaboración entre la Fundación 
Vodafone España, la Universitat Politècnica 
de València y la Universitat de València para la 
puesta en marcha del programa Campus de 
Excelencia Internacional (subvención privada), 
convocatoria CEI 2011

Cátedra y aula de 
empresa

Càtedra i aula 
d’empresa

Cátedra y aula de 
empresa

Càtedra i aula 
d’empresa

Cátedra y aula de 
empresa

Càtedra i aula 
d’empresa

Cátedra y aula de 
empresa

Patrocini/subvenció

Patrocinio/subvención

la Càtedra Port de València Planificació, 
Gestió i Desenvolupament Sostenible 
dels Ports 
Regular la concesión directa de la 
subvención para el desarrollo de Cátedra 
Puerto de Valencia Planificación, Gestión 
y Desarrollo Sostenible de los Puertos

Acordar la modificació de la denominació 
de la càtedra per a anomenar-se Càtedra 
SEIASA

Acuerdo de modificación de la 
denominación de la Cátedra que pasa a 
llamarse Cátedra SEIASA

Renovar la Càtedra València Ciutat per al 
curs acadèmic 2011-2012

Renovación de la Cátedra Valencia 
Ciudad para el curso académico 2011-
2012

Crear la Càtedra Bayer CropScience per a 
promoure i desenvolupar coneixements 
cientificotecnològics en l’àmbit de la 
producció i protecció dels conreus, amb 
seu a l’ETSEAMN
Creación de la Cátedra Bayer CropScience 
para la promoción y desarrollo de 
conocimientos científico-tecnológicos en 
el ámbito de la producción y protección 
de los cultivos, con sede en la ETSIAMN

Col·laborar per a realitzar parcialment, 
dins del  Projecte VLC/CAMPUS. Valencia, 
International Campus of Excellence el 
campus infoaccessible, tendent a ajudar 
les persones amb síndrome d’Asperger

Colaboración para la realización parcial, 
dentro del Proyecto VLC/CAMPUS. 
Valencia, International Campus of 
Excellence el campus info-accesible, 
tendente a ayudar a las personas con 
síndrome de Asperger

28.07.11

26.09.11

07.10.11

07.11.11

30.11.11
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Acord de col·laboració específic entre Levante 
Televisión i la Universitat Politècnica de València 
per a la cessió de programes, notícies i la 
col·laboració d’experts en espais televisius
Acuerdo de colaboración específico entre 
Levante Televisión y la Universitat Politècnica de 
València para la cesión de programas, noticias 
y la colaboración de expertos en espacios 
televisivos

Addenda al conveni singular de col·laboració 
en programes de cooperació educativa entre la 
Universitat Politècnica de València i la Generalitat 
a través de la Conselleria de Governació per a 
realitzar pràctiques formatives dels estudiants

Adenda al convenio singular de colaboración en 
programas de cooperación educativa entre la 
Universitat Politècnica de València y la Generalitat 
a través de la Conselleria de Gobernación para 
la realización de prácticas formativas de los 
estudiantes

Conveni singular de cooperació educativa per 
a assessorament municipal entre la Universitat 
Politècnica de València i la Diputació de València

Convenio singular de cooperación educativa para 
asesoramiento municipal entre la Universitat 
Politècnica de València y la Diputación de 
Valencia

Conveni marc de col·laboració interinstitucional 
entre la Universitat Politècnica de València i 
l’associació Exchange Social Network Valencia

Convenio marco de colaboración 
interinstitucional entre la Universitat Politècnica 
de València y la Asociación Exchange Social 
Network Valencia

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

Acuerdo marco de colaboración entre el 
Ayuntamiento de Torrent y la Universitat 
Politècnica de València

Culturals i esportius

Culturales y 
deportivos

Pràctiques d’estudiants

Prácticas de 
estudiantes

Pràctiques d’estudiants

Prácticas de estu-
diantes

Marc

Marco

Marc

Marco

Col·laborar per a cedir programes, 
notícies universitàries i científiques, 
així com la col·laboració d’experts en 
programes de totes dues entitats
Colaboración para la cesión de 
programas, noticias universitarias y 
científicas, así como la colaboración 
de expertos en programas de ambas 
entidades

Prorrogar per a l’exercici 2012 el conveni 
singular de col·laboració en programes 
de cooperació educativa entre la UPV i 
la Generalitat per a realitzar pràctiques 
formatives dels estudiants universitaris, 
signat el 6 de març de 2008
Prórroga para el ejercicio 2012 del 
convenio singular de colaboración en 
programas de cooperación educativa 
entre la UPV y la Generalitat para la 
realización de prácticas formativas de los 
estudiantes universitarios firmado el 6 de 
marzo de 2008

Regular la col·laboració per a realitzar-
ne el programa de pràctiques formatives 
dels alumnes a la Diputació i entitats 
locals de la província de València
Regular la colaboración para la realización 
de su programa de prácticas formativas 
de los alumnos en la Diputación y en 
Entidades Locales de la provincia de 
Valencia

Fomentar l’intercanvi d’experiències en 
els camps de la docència, investigació 
i cultura en les àrees que totes dues 
tinguen interès palès
Fomentar el intercambio de experiencias 
en los campos de la docencia, 
investigación y cultura en aquéllas áreas 
en las cuales ambas tengan interés 
manifiesto

Establir un marc d’actuació per a 
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
Establecimiento de un marco de 
actuación para la colaboración en 
actividades de formación de personal, 

02.01.12

11.01.12

26.01.12

26.01.12

16.02.12
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Addenda al conveni de col·laboració entre 
l’Agència Valenciana d’Avaluació i Prospectiva i 
la Universitat Politècnica de València

Adenda al convenio de colaboración entre la 
Agencia Valenciana de Evaluación y Prospectiva 
y la Universitat Politècnica de València

Addenda II al conveni entre l’Institut Valencià 
d’Investigacions Agràries i la Universitat 
Politècnica de València per al desenvolupament 
del projecte d’investigació “Estudio y 
cuantificación de la aplicación de boquillas 
antideriva”
Adenda II al convenio entre el Instituto 
Valenciano de Investigaciones Agrarias y  la 
Universitat Politècnica de València para el 
desarrollo del proyecto de investigación “Estudio 
y cuantificación de la aplicación de boquillas 
antideriva”

Addenda al conveni de creació de la Càtedra 
Tecnologies per a la Salut entre l’empresa Indra 
i la Universitat Politècnica de València per a 
renovar la Càtedra Tecnologies per a la Salut
Adenda al convenio de creación de la Cátedra 
Tecnologías para la Salud entre la empresa Indra 
y la Universitat Politècnica de València para la 
renovación de la Cátedra Tecnologías para la 
Salud

Conveni de col·laboració entre la Universitat 
Politècnica de València, Fundació Universia 
i Portal Universia, SA, per a desenvolupar el 
projecte Red de Orientación Laboral (ROL)
Convenio de colaboración entre la Universitat 
Politècnica de València, Fundación Universia 
y Portal Universia, SA, para el desarrollo del 
proyecto Red de Orientación Laboral (ROL)

Conveni de col·laboració entre la Universitat 
Politècnica de València i Actiu Berbegal y 

Gestió administrativa

Gestión administrativa

Innovació, investiga-
ció i transferència de 
tecnologia

Innovación, investiga-
ción y transferencia 
de tecnología

Càtedra i aula 
d’empresa

Cátedra y aula de 
empresa

Gestió administrativa

Gestión administrativa

Patrocini/subvenció

investigación científica y desarrollo 
tecnológico, intercambio de expertos 
y utilización y comercialización a 
terceros de tecnología desarrollada 
conjuntamente

Modificar les condicions econò-
miques del conveni signat el 5 
d’octubre de 2009 per a avaluar la 
convocatòria d’ajudes per a projectes 
de noves línies d’investigació multi-
disciplinàries
Modificación de las condiciones 
económicas del Convenio firmado el 5 de 
octubre de 2009 para la evaluación de la 
convocatoria de ayudas para proyectos 
de nuevas líneas de investigación 
multidisciplinares

Modificar la data de l’assaig previst en 
el conveni a causa de circumstàncies 
meteorològiques adverses que han 
provocat un retard en la realització de 
les proves de camp previstes

Modificación de la fecha del ensayo 
previsto en el convenio debido a 
circunstancias meteorológicas adversas 
que han provocado un retraso en la 
realización de las pruebas de campo 
previstas

Establir les condicions per a renovar la 
Càtedra Tecnologies per a la Salut durant 
l’anualitat 2013

Establecimiento de las condiciones para 
la renovación de la Cátedra Tecnologías 
para la Salud durante la anualidad 2013

Establir les condicions del programa Red 
de Orientación Laboral per a estudiants 
universitaris mitjançant la creació 
d’espais d’orientació i formació laboral 
Establecimiento de las condiciones del 
programa Red de Orientación Laboral 
para estudiantes universitarios mediante 
la creación de espacios de orientación y 
formación laboral

Establir les condicions perquè l’empresa 
subvencione el projecte formatiu 

19.09.12

19.12.12

28.12.12

11.01.13
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Formas, SL, pel qual es patrocinen actuacions 
a la Universitat (Erasmus Intensive Programme 
MobWeb)
Convenio de colaboración entre la Universitat 
Politècnica de València y Actiu Berbegal y 
Formas, SL, por el que se patrocinan actuaciones 
en la Universitat (Erasmus Intensive Programme 
MobWeb)

Conveni marc de col·laboració interinstitucional 
entre la Universitat Politècnica de València i la 
Fundació Shakespeare España
Convenio marco de colaboración 
interinstitucional entre la Universitat Politècnica 
de València y la Fundación Shakespeare España

Conveni de col·laboració entre l’Agència 
Valenciana d’Avaluació i Prospectiva i la 
Universitat Politècnica de València per a 
realitzar el Llibre Verd d’ocupabilitat dels titulats 
universitaris a la Comunitat Valenciana
Convenio de colaboración entre la Agència 
Valenciana d’Avaluació i Prospectiva y la 
Universitat Politècnica de València para la 
realización del Libro Verde de empleabilidad 
de los titulados universitarios en la Comunitat 
Valenciana

Conveni específic entre la Universitat Politècnica 
de València i la Universitat de Santander per a 
realitzar un programa específic de formació en 
planificació financera i una estada d’estudiants a 
la Universitat Politècnica de València
Convenio específico entre la Universitat 
Politècnica de València y la Universidad de 
Santander para realizar un programa específico 
de formación en planificación financiera y 
una estancia de estudiantes en la Universitat 
Politècnica de València

Conveni de col·laboració interinstitucional entre 
la Universitat Politècnica de València i el Centre 
d’Estudis i Investigacions Comarcals Alfons el 
Vell
Convenio de colaboración interinstitucional 
entre la Universitat Politècnica de València y 
el Centre d’Estudis i Investigacions Comarcals 
Alfons el Vell

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

Patrocinio/subvención

Culturals i esportius

Culturales y depor-
tivos

Gestió administrativa

Gestión administrativa

Formació no reglada

Formación no reglada

Marc

Marco

Cessió d’espais

Erasmus Mundus Intensive Programme 
MobWeb

Establecimiento de las condiciones para 
que la empresa subvencione el proyecto 
formativo Erasmus Mundus Intensive 
Programme MobWeb

Intercanviar experiències i personal en els 
camps de la cultura en les àrees d’interès 
mutu
Intercambio de experiencias y personal 
en los campos de la cultura en aquellas 
áreas de mutuo interés

Col·laborar per a realitzar el Llibre 
Verd sobre l’ocupabilitat dels titulats 
universitaris a la Comunitat Valenciana

Colaboración para la realización del 
Libro Verde sobre la empleabilidad de los 
titulados universitarios en la Comunitat 
Valenciana

Establir les condicions per a realitzar 
un programa específic de formació i 
una estada d’estudiants a la Universitat 
Politècnica de València

Establecimiento de las condiciones para 
la realización de un programa específico 
de formación y una estancia de 
estudiantes en la Universitat Politècnica 
de València

Establir les condicions per a fomentar 
l’intercanvi d’experiències en els camps 
de la investigació i la cultura i en 
particular l’accés a RiuNet
Establecimiento de las condiciones para 
fomentar el intercambio de experiencias 
en los campos de la investigación y la 
cultura y en particular el acceso a RiuNet

Establir un marc d’actuació per a 
col·laborar en activitats de formació de 
personal, investigació i desenvolupament 
tecnològic, així com la cessió gratuïta 
d’espais i instal·lacions de la Universitat

22.01.13

30.01.13

25.02.13

20.03.13

25.03.13

22.04.13
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Acuerdo de cooperación entre la Universitat 
Politècnica de València y Belike Software, SL, 
para la cesión gratuita de espacios en la Ciudad 
Politécnica de la Innovación

Addenda al conveni de creació de la Càtedra 
Prosegur entre l’empresa Prosegur, l’empresa 
PEG Valencia i la Universitat Politècnica de 
València per a modificar la Càtedra Prosegur
Adenda al convenio de creación de Cátedra 
Prosegur entre la empresa Prosegur, la empresa 
PEG Valencia y la Universitat Politècnica de 
València para la modificación de la Cátedra 
Prosegur

Conveni específic entre la Universitat Politècnica 
de València i Telefónica, SA, per a renovar la 
Càtedra Telefónica Tecnologies per a la Innovació 
Social i Ambiental
Convenio específico entre la Universitat 
Politècnica de València y Telefónica, SA, para la 
renovación de la Cátedra Telefónica Tecnologías 
para la Innovación Social y Ambiental

Conveni de donació de material bibliogràfic 
subscrit entre la Universitat Politècnica de 
València i la Universitat Tècnica d’Ambato

Convenio de donación de material bibliográfico 
celebrado entre la Universitat Politècnica de 
València y la Universidad Técnica de Ambato

Conveni de col·laboració entre la Universitat 
Politècnica de València i la Unión Alcoyana, SA, 
de Seguros y Reaseguros pel qual es patrocina el 
9è Fòrum d’Ocupació del campus d’Alcoi
Convenio de colaboración entre la Universitat 
Politècnica de València y la Unión Alcoyana, SA, 
de Seguros y Reaseguros por el que se patrocina 
el 9º Foro de Empleo del Campus de Alcoy

Conveni de col·laboració entre la Universitat 
Politècnica de València i l’Institut Tecnològic Tèxtil 
pel qual es patrocina el 9è Fòrum d’Ocupació del 
campus d’Alcoi
Convenio de colaboración entre la Universitat 
Politècnica de València y el Instituto Tecnológico 
Textil por el que se patrocina el 9º Foro de 
Empleo del Campus de Alcoy

Cesión de espacios

Càtedra i aula 
d’empresa

Cátedra y aula de 
empresa

Càtedra i aula 
d’empresa

Cátedra y aula de 
empresa

Cessió de béns

Cesión de bienes

Patrocini/subvenció

Patrocinio/subvención

Patrocini/subvenció

Patrocinio/subvención

Establecimiento de un marco de 
actuación para la colaboración en 
actividades de formación de personal, 
investigación y desarrollo tecnológico, 
así como la cesión gratuita de espacios e 
instalaciones de la Universitat

Modificar les clàusules primera, 
de durada, i segona, d’aportació 
econòmica, del conveni de creació de la 
càtedra, signat el 7 de febrer de 2011 
Modificación de las cláusulas primera, 
de duración, y segunda, de aportación 
económica, del convenio de creación de 
Cátedra, firmado el 7 de febrero de 2011

Renovar per a l’any 2013 la Càtedra 
Telefónica, creada mitjançant el conveni 
signat el 23 de maig de 2005

Renovación para el año 2013 de la 
Cátedra Telefónica, creada mediante 
el Convenio firmado el 23 de mayo de 
2005

Establir les condicions per a donar un 
fons bibliogràfic de l’ETSEAMN a la 
Universitat Tècnica d’Ambato per a usos 
docents i investigadors
Establecimiento de las condiciones para 
la donación de un fondo bibliográfico 
de la ETSIAMN a la Universidad Técnica 
de Ambato para usos docentes e 
investigadores

Establir les condicions per a subvencionar 
l’empresa el 9è Fòrum d’Ocupació 
d’Alcoi

Establecimiento de las condiciones para 
la subvención por la empresa del 9º Foro 
de Empleo de Alcoy

Establir les condicions per a subvencionar 
l’empresa el 9è Fòrum d’Ocupació 
d’Alcoi

Establecimiento de las condiciones para 
la subvención por la empresa del 9º Foro 
de Empleo de Alcoy

29.04.13

08.05.13

16.05.13

31.05.13

31.05.13
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Conveni de col·laboració entre la Universitat 
Politècnica de València i Korott, SL, pel qual es 
patrocina el 9è Fòrum d’Ocupació del campus 
d’Alcoi
Convenio de colaboración entre la Universitat 
Politècnica de València y Korott, SL, por el que 
se patrocina el 9º Foro de Empleo del Campus 
de Alcoy

Conveni de col·laboració entre la Universitat 
Politècnica de València i Diagram Software, SL, 
pel qual es patrocina el 9è Fòrum d’Ocupació del 
campus d’Alcoi
Convenio de colaboración entre la Universitat 
Politècnica de València y Diagram Software, SL, 
por el que se patrocina el 9º Foro de Empleo del 
Campus de Alcoy

Conveni de col·laboració entre la Universitat 
Politècnica de València i Multiscan Technologies, 
SL, pel qual es patrocina el 9è Fòrum d’Ocupació 
del campus d’Alcoi
Convenio de colaboración entre la Universitat 
Politècnica de València y Multiscan Technologies, 
SL, por el que se patrocina el 9º Foro de Empleo 
del Campus de Alcoy

Conveni de col·laboració entre la Universitat 
Politècnica de València i Posiciona Consultores, 
SL, pel qual es patrocina el 9è Fòrum d’Ocupació 
del campus d’Alcoi
Convenio de colaboración entre la Universitat 
Politècnica de València y Posiciona Consultores, 
SL, por el que se patrocina el 9º Foro de Empleo 
del Campus de Alcoy

Conveni de col·laboració entre la Universitat 
Politècnica de València i Nirvel Cosmetics, SL, 
pel qual es patrocina el 9è Fòrum d’Ocupació del 
campus d’Alcoi
Convenio de colaboración entre la Universitat 
Politècnica de València y Nirvel Cosmetics, SL, 
por el que se patrocina el 9º Foro de Empleo del 
Campus de Alcoy

Conveni específic per al curs 2013-2014 de 
l’acord marc general subscrit entre la Fundació 
Carolina i la Universitat Politècnica de València 
per a dotar de beques el Màster Universitari en 
Tecnologia Energètica per a Desenvolupament 
Sostenible
Convenio específico para el curso 2013-2014 
del acuerdo marco general suscrito entre la 
Fundación Carolina y la Universitat Politècnica de 

Patrocini/subvenció

Patrocinio/subvención

Patrocini/subvenció

Patrocinio/subvención

Patrocini/subvenció

Patrocinio/subvención

Patrocini/subvenció

Patrocinio/subvención

Patrocini/subvenció

Patrocinio/subvención

Formació reglada

Formación reglada

Establir les condicions per a subvencionar 
l’empresa el 9è Fòrum d’Ocupació 
d’Alcoi

Establecimiento de las condiciones para 
la subvención por la empresa del 9º Foro 
de Empleo de Alcoy

Establir les condicions per a subvencionar 
l’empresa el 9è Fòrum d’Ocupació 
d’Alcoi

Establecimiento de las condiciones para 
la subvención por la empresa del 9º Foro 
de Empleo de Alcoy

Establir les condicions per a subvencionar 
l’empresa el 9è Fòrum d’Ocupació 
d’Alcoi

Establecimiento de las condiciones para 
la subvención por la empresa del 9º Foro 
de Empleo de Alcoy

Establir les condicions per a subvencionar 
l’empresa el 9è Fòrum d’Ocupació 
d’Alcoi

Establecimiento de las condiciones para 
la subvención por la empresa del 9º Foro 
de Empleo de Alcoy

Establir les condicions per a subvencionar 
l’empresa el 9è Fòrum d’Ocupació 
d’Alcoi

Establecimiento de las condiciones para 
la subvención por la empresa del 9º Foro 
de Empleo de Alcoy

Establir les condicions per a concedir 
fins a tres beques d’especialització 
professional a Espanya dins del programa 
de formació de beques de postgrau per 
al màster 

Establecimiento de las condiciones para 
la concesión de hasta  tres becas de 
especialización profesional en España 

31.05.13

31.05.13

31.05.13

31.05.13

31.05.13

06.06.13
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València para la dotación de becas en el Máster 
Universitario en Tecnología Energética para 
Desarrollo Sostenible

Conveni específic per al curs 2013-2014 de 
l’acord marc general subscrit entre la Fundació 
Carolina i la Universitat Politècnica de València 
per a dotar de beques el Màster Universitari en 
Conservació del Patrimoni Arquitectònic
Convenio específico para el curso 2013-2014 
del acuerdo marco general suscrito entre la 
Fundación Carolina y la Universitat Politècnica de 
València para la dotación de becas en el Máster 
Universitario en Conservación del Patrimonio 
Arquitectónico

Acord de col·laboració específic entre TV-A (Arte 
Quatre Victor, SL) i la Universitat Politècnica de 
València per a la cessió de programes, notícies i 
la col·laboració d’experts en espais televisius
Acuerdo de colaboración específico entre TV-A 
(Arte Quatre Victor, SL) y la Universitat Politècnica 
de València para la cesión de programas, noticias 
y la colaboración de expertos en espacios 
televisivos

Conveni específic de cooperació educativa 
anys 2013 i successius per a formar professorat 
iberoamericà en estudis de doctorat entre la 
Fundació Carolina i la Universitat Politècnica de 
València

Convenio específico de cooperación educativa 
años 2013 y sucesivos para la formación de 
profesores iberoamericanos en estudios de 
doctorado entre la Fundación Carolina y la 
Universitat Politècnica de València

Conveni entre la Universitat Complutense de 
Madrid i la Universitat Politècnica de València 
per a l’exposició “El Centro de Cálculo de la 
Universidad de Madrid (1968-1982) del Cálculo 
Numérico a la Creatividad Abierta”

Convenio entre la Universidad Complutense de 
Madrid y la Universitat Politècnica de València 
para la exposición “El Centro de Cálculo de la 
Universidad de Madrid (1968-1982) del Cálculo 
Numérico a la Creatividad Abierta”

Formació reglada

Formación reglada

Culturals i esportius

Culturales y depor-
tivos

Formació reglada

Formación reglada

Culturals i esportius

Culturales y depor-
tivos

dentro del programa de formación de 
becas de postgrado para el Máster

Establir les condicions per a concedir 
fins a dos beques d’especialització 
professional a Espanya dins del programa 
de formació de beques de postgrau per 
al màster
Establecimiento de las condiciones para 
la concesión de hasta dos becas de 
especialización profesional en España 
dentro del programa de formación de 
becas de postgrado para el Máster

Col·laborar per a cedir programes, 
notícies universitàries i científiques, així 
com intercanviar experts en programes 
de totes dues entitats
Colaboración para la cesión de 
programas, noticias universitarias y 
científicas, así como el intecambio 
de expertos en programas de ambas 
entidades

Establir les condicions per a concedir fins 
a tres beques destinades a formació de 
docents d’universitats iberoamericanes 
amb què la Fundació Carolina ha subscrit 
convenis de cooperació educativa i estan 
en vigor per a programes de doctorat 
impartits per la UPV
Establecimiento de las condiciones 
para la concesión de hasta tres becas 
destinadas a formación de docentes de 
Universidades iberoamericanas con las 
que la Fundación Carolina haya suscrito 
convenios de cooperación educativa 
y estén en vigor para programas de 
doctorado impartidos por la UPV

Definir el marc, règim i termes de 
la col·laboració i participació de la 
Universitat Politècnica de València en 
la itinerància de l’exposició produïda 
i organitzada per la Universitat 
Complutense de Madrid
Definición del marco, régimen y términos 
de la colaboración y participación de la 
Universitat Politècnica de València en la 
itinerancia de la exposición producida 
y organizada por la Universidad 
Complutense de Madrid

06.06.13

06.06.13

06.06.13

13.06.13
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Conveni de col·laboració entre la Universitat 
Politècnica de València i Management 
Committee of Cost Action FA 1106

Convenio de colaboración entre la Universitat 
Politècnica de València y Management 
Committee of Cost Action FA 1106

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

Convenio de colaboración entre la Universitat 
Politècnica de València y la Universidad Técnica 
de Darmstadt

Conveni singular entre la Universitat Politècnica 
de València i la Industria Agraria La Palma 
(INDUPALMA) per a realitzar pràctiques 
d’estudiants del Màster Universitari en 
Cooperació al Desenvolupament
Convenio singular entre la Universitat Politècnica 
de València y la Industria Agraria La Palma 
(INDUPALMA) para la realización de prácticas 
de estudiantes del Máster Universitario en 
Cooperación al Desarrollo

Acord de col·laboració entre la Universitat 
Politècnica de València i Aurora Software and 
Testing, SL, per a instal·lar la dita empresa a la 
Ciutat Politècnica de la Innovació

Acuerdo de colaboración entre la Universitat 
Politècnica de València y Aurora Software and 
Testing, SL, para la instalación de dicha empresa 
en la Ciudad Politécnica de la Innovación

Formació no reglada

Formación no reglada

Formació no reglada

Formación no reglada

Pràctiques d’estudiants

Prácticas de estu-
diantes

Marc

Marco

Establir les condicions per al 
desenvolupament del programa 
Multiple gene assembly technologies 
for metabolic engineering and fruit 
biotechnology, dins de les activitats 
de l’Organització per a la Cooperació 
Europea en Ciència i Tecnologia
Establecimiento de las condiciones para 
el desarrollo del programa Multiple gene 
assembly technologies for metabolic 
engineering and fruit biotechnology, 
dentro de las actividades de la 
Organization for European Cooperation 
in Science and Technology

Establir les condicions per al 
desenvolupament del programa 
Multiple gene assembly technologies 
for metabolic engineering and fruit 
biotechnology, dins de les activitats 
de l’Organització per a la Cooperació 
Europea en Ciència i Tecnologia
Establecimiento de las condiciones para 
el desarrollo del programa Multiple gene 
assembly technologies for metabolic 
engineering and fruit biotechnology, 
dentro de las actividades de la 
Organization for European Cooperation 
in Science and Technology

Determinar les condicions perquè una 
alumna del màster realitze pràctiques a 
la Industria Agraria La Palma del 16 de 
setembre al 15 de desembre de 2013

Determinación de las condiciones para 
que una alumna del Máster realice 
prácticas en la Industria Agraria La Palma 
del 16 de septiembre al 15 de diciembre 
de 2013

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

16.06.13

16.06.13

18.06.13

24.06.13
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Conveni de cooperació entre l’Institut Valencià 
d’Investigacions Agràries i la Universitat 
Politècnica de València per a reconèixer l’Institut 
de Ciència i Tecnologia Animal de la dita 
universitat com a unitat associada a l’IVIA
Convenio de cooperación entre el Instituto 
Valenciano de Investigaciones Agrarias y la 
Universitat Politècnica de València para el 
reconocimiento del Instituto de Ciencia y 
Tecnología Animal de dicha Universidad como 
unidad asociada al IVIA

Conveni marc de col·laboració per a realitzar 
pràctiques externes entre la Universitat de 
Valladolid i la Universitat Politècnica de València
Convenio marco de colaboración para la 
realización de prácticas externas entre la 
Universidad de Valladolid y la Universitat 
Politècnica de València

Conveni de col·laboració entre l’Ajuntament del 
Puig de Santa Maria i la Universitat Politècnica 
de València per a realitzar treballs acadèmics i 
d’investigació al terme municipal del Puig dins 
del Taller Urbanisme i Paisatge

Convenio de colaboración entre el Ajuntament 
del Puig de Santa Maria y la Universitat 
Politècnica de València para la realización de 
trabajos académicos y de investigación en el 
término municipal del Puig dentro del Taller 
Urbanismo y Paisaje

Conveni entre la Universitat Politècnica de 
València i l’Ajuntament d’Alcoi per a col·laborar 
amb l’Escola Politècnica Superior d’Alcoi en el 
programa d’activitats denominat Càtedra Alcoi 
Ciutat del Coneixement
Convenio entre la Universitat Politècnica de 
València y el Ayuntamiento de Alcoy para 
colaborar con la Escuela Politécnica Superior de 
Alcoy en el programa de actividades denominado 
Cátedra Alcoy Ciudad del Conocimiento

Conveni programa de pràctiques externes 
d’estudiants entre la Universitat de Valladolid i la 
Universitat Politècnica de València

Convenio programa de prácticas externas de 
estudiantes entre la Universidad de Valladolid y 
la Universitat Politècnica de València

Innovació, investi-
gació i transferència 
de tecnologia

Innovación, investiga-
ción y transferencia 
de tecnología

Pràctiques d’estudiants

Prácticas de estu-
diantes

Innovació, investi-
gació i transferència 
de tecnologia

Innovación, investiga-
ción y transferencia 
de tecnología

Càtedra i aula 
d’empresa

Cátedra y aula de 
empresa

Pràctiques d’estu-
diants

Prácticas de 
estudiantes

Associar l’Institut de Ciència i Tecnologia 
Animal de la Universitat al Centre 
d’Investigació i Tecnologia Animal de 
l’Institut Valencià de Tecnologies Agràries 
com a unitat associada
Asociación del Instituto de Ciencia y 
Tecnología Animal de la Universitat al 
Centro de Investigación y Tecnología 
Animal del Instituto Valenciano de 
Tecnologías Agrarias como unidad 
asociada

Establir les condicions per a rebre 
alumnes de la Universitat de Valladolid 
en pràctiques externes
Establecimiento de las condiciones 
para la recepción de alumnos de la 
Universidad de Valladolid en prácticas 
externas

Realitzar el Taller d’Urbanisme i 
Paisatge de treballs d’índole acadèmica 
i d’investigació relatius a l’ordenació 
territorial, urbanística, mediambiental 
i paisatgística del terme municipal del 
Puig 
Realización por el Taller de Urbanismo y 
Paisaje de trabajos de índole académica y 
de investigación relativos a la ordenación 
territorial, urbanística, medioambiental y 
paisajística del Término Municipal del Puig

Establir un marc d’actuació per a 
col·laborar i realitzar diverses activitats 
conjuntes centrades en la càtedra

Establecimiento de un marco de 
actuación para la colaboración realizando 
diversas actividades conjuntas centradas 
en la Cátedra

Establir les condicions per a acollir 
estudiants en pràctiques en el Màster 
d’Enginyeria Agronòmica durant 150 
hores
Establecimiento de las condiciones 
para el acogimiento de estudiantes en 
prácticas en el Máster de Ingeniería 
Agronómica durante 150 horas

26.06.13

27.06.13

28.06.13

28.06.13

28.06.13
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Conveni de col·laboració entre la Universitat 
Politècnica de València i la Universitat de 
Guanajuato per a intercanviar estudiants
Convenio de colaboración entre la Universitat 
Politècnica de València y la Universidad de 
Guanajuato para el intercambio de estudiantes

Novació al conveni de col·laboració entre 
Circuito del Motor y Promoción Deportiva, SA, 
i la Universitat Politècnica de València per al 
desenvolupament d’accions de suport tecnològic 
al Circuit de la Comunitat Valenciana Ricardo 
Tormo
Novación al convenio de colaboración entre 
Circuito del Motor y Promoción Deportiva, SA, 
y la Universitat Politècnica de València para el 
desarrollo de acciones de apoyo tecnológico 
al Circuit de la Comunitat Valenciana Ricardo 
Tormo

Conveni de col·laboració entre l’Ajuntament de 
València, la Universitat de València i la Universitat 
Politècnica de València per a desenvolupar el 
programa València-Conviu

Convenio de colaboración entre el Ayuntamiento 
de Valencia, la Universitat de València y la 
Universitat Politècnica de València para el 
desarrollo del programa València-Conviu
Acord de col·laboració específic entre la Fu

ndació Xam i la Universitat Politècnica de 
València per al desenvolupament d’una activitat 
cultural

Acuerdo de colaboración específico entre la 
Fundación Xam y la Universitat Politècnica de 
València para el desarrollo de una actividad 
cultural

Acord per a intercanviar estudiants entre la 
Universitat de Mie i la Universitat Politècnica de 
València

Intercanvi d’estu-
diants

Intercambio de estu-
diantes

Innovació, investi-
gació i transferència 
de tecnologia

Innovación, investiga-
ción y transferencia 
de tecnología

Gestió administrativa

Gestión administrativa

Culturals i esportius

Culturales y deportivos

Intercanvi d’estudiants

Establir els termes de col·laboració per 
a implantar un programa d’intercanvi 
d’estudiants de grau
Establecimiento de los términos de 
colaboración para la implantación de un 
programa de intercambio de estudiantes 
de grado

Modificar el conveni signat el 18 
de novembre de 2011 respecte a 
la contraprestació a abonar per la 
Universitat Politècnica de València i la 
durada del conveni

Modificación del convenio firmado el 
18 de noviembre de 2011 respecto 
a la contraprestación a abonar por la 
Universitat Politècnica de València y la 
duración del convenio

Desenvolupar el programa València-
Conviu amb el doble objectiu d’atenuar 
determinades situacions de persones 
majors que viuen soles i els problemes 
d’allotjament per als joves estudiants no 
residents
Desarrollo del programa València-
Conviu con el doble objetivo de atenuar 
determinadas situaciones de personas 
mayores que viven solas y los problemas 
de alojamiento para los jóvenes 
estudiantes no residentes

Establir les condicions per a crear un 
comitè conjunt entre el Deganat de la 
Facultat de Belles Arts, una professora 
i la direcció de la Fundació XAM, 
que seleccione els millors treballs de 
l’alumnat a fi de programar una exposició 
col·lectiva al llarg del curs acadèmic
Establecimiento de las condiciones para 
la creación de un Comité Conjunto entre 
el Decanato de la Facultad de Bellas 
Artes, una profesora y la dirección de 
la Fundación XAM, que seleccione los 
mejores trabajos de los alumnos/as con 
el fin de programar una exposición 
colectiva a lo largo del curso académico

Establir les condicions per a implantar un 
programa d’intercanvi d’estudiants entre 
totes dues universitats

01.07.13

03.07.13

04.07.13

04.07.13

08.07.13
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Acuerdo para el intercambio de estudiantes 
entre la Mie University y la Universitat Politècnica 
de València

Acord de cooperació i intercanvi entre la 
Universitat de Mie i la Universitat Politècnica de 
València

Acuerdo de cooperación e intercambio entre 
la Mie University y la Universitat Politècnica de 
València

Conveni singular entre la Universitat Politècnica 
de València i l’ONG Asas de Socorro per a 
realitzar pràctiques d’estudiants del Màster 
Universitari en Cooperació al Desenvolupament
Convenio singular entre la Universitat Politècnica 
de València y la ONG Asas de Socorro para la 
realización de prácticas de estudiantes del Máster 
Universitario en Cooperación al Desarrollo

Addenda al conveni de creació de la Càtedra DKV 
Art i Salut entre l’empresa DKV Assegurances i la 
Universitat Politècnica de València per a renovar 
la Càtedra DKV Art i Salut
Adenda al convenio de creación de la Cátedra 
DKV Arte y Salud entre la empresa DKV Seguros 
y la Universitat Politècnica de València para la 
renovación de la Cátedra DKV Arte y Salud

Conveni marc de cooperació entre la Universitat 
Politècnica de València i el Col·legi d’Economistes 
de València
Convenio marco de cooperación entre la 
Universitat Politècnica de València y el Colegio 
de Economistas de Valencia

Conveni de col·laboració entre la Universitat 
Politècnica de València i Ricerca sul Sistema 
Energetico – RSE S.p.A, per a patrocinar activitats 
a la Universitat
Convenio de colaboración entre la Universitat 
Politècnica de València y Ricerca sul Sistema 
Energetico – RSE S.p.A, para el patrocinio de 
actividades en la Universitat

Conveni entre la Universitat Politècnica de 
València i l’Institut Valencià d’Investigacions 

Intercambio de 
estudiantes

Marc

Marco

Pràctiques d’estu-
diants

Prácticas de estu-
diantes

Càtedra i aula 
d’empresa

Cátedra y aula de 
empresa

Marc

Marco

Patrocini/subvenció

Patrocinio/subvención

Prestació de serveis

Establecimiento de las condiciones para 
la implantación de un programa de 
intercambio de estudiantes entre ambas 
Universidades

Establir les condicions per a realitzar 
programes d’intercanvi de personal, 
estudiants, publicacions, activitats 
d’investigació i altres actuacions d’interès 
per a totes dues parts
Establecimiento de las condiciones para la 
realización de programas de intercambio 
de personal, estudiantes, publicaciones, 
actividades de investigación y otras 
actuaciones de interés para ambas partes

Establir les condicions per a realitzar 
pràctiques d’alumnes del màster de l’1 
d’octubre de 2013 al 31 de gener de 
2014
Establecimiento de las condiciones para 
la realización de prácticas de alumnos 
del Máster del 1 de octubre de 2013 al 
31 de enero de 2014

Renovar la Càtedra DKV d’Art i Salut des 
del 26 de gener de 2013 fins al 25 de 
gener de 2014

Renovación de la Cátedra DKV de Arte 
y Salud desde el 26 de enero de 2013 
hasta el 25 de enero de 2014

Fomentar activitats de difusió mitjançant 
l’organització de conferències, seminaris, 
jornades i congressos
Fomentar actividades de difusión 
mediante la organización de 
conferencias, seminarios, jornadas y 
congresos

Establir les condicions per a subvencionar 
l’activitat Summer School: Inorganic 
membranes for green chemical 
production and clean power generation
Establecimiento de las condiciones para 
la subvención de la actividad Summer 
School: Inorganic membranes for green 
chemical production and clean power 
generation

Establir les condicions perquè l’IVIA 
realitze el suport tecnològic per al 

08.07.13

09.07.13

09.07.13

12.07.13

15.07.13
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Agràries per al disseny, instal·lació i posada en 
marxa d’una xarxa d’adquisició remota de dades 
per a balanços hídrics
Convenio entre la Universitat Politècnica de 
València y el Instituto Valenciano de Investigaciones 
Agrarias para el diseño, instalación y puesta en 
marcha de una red de adquisición remota de 
datos para balances hídricos

Conveni de col·laboració entre la Universitat 
Politècnica de València i el Forschungszentrum 
Jülich GmbH (FZJ) (Centre de Recerca de Jülich) 
per a patrocinar activitats a la Universitat
Convenio de colaboración entre la Universitat 
Politècnica de València y Forschungszentrum 
Jülich GmbH (FZJ) para el patrocinio de 
actividades en la Universitat

Conveni marc de cooperació entre la Universitat 
Politècnica de València i la Universitat Nacional 
Kazakh al-Farabi 
Convenio marco de cooperación entre 
la Universitat Politècnica de València y la 
Universidad Nacional Al-Farabi Kazakh

Conveni específic entre la Universitat Politècnica 
de València i la Universitat de Santander per a 
realitzar el títol propi de Diploma d’Especialització 
en Gerència Estratègica
Convenio específico entre la Universitat 
Politècnica de València y la Universidad de 
Santander para la realización del título propio 
de Diploma de Especialización en Gerencia 
Estratégica

Acord entre la Universitat Politècnica de València 
i Avanza Golf Panorámica, SL, per a la integració 
en el consell d’empreses del títol propi de Màster 
en Organització, Gestió i Administració d’Entitats 
i Organitzacions Esportives
Acuerdo entre la Universitat Politècnica de 
València y Avanza Golf Panorámica, SL, para su 
integración en el consejo de empresas del título 
propio de Máster en Organización, Gestión y 
Administración de Entidades y Organizaciones 
Deportivas

Acord d’intercanvi d’estudiants entre la 
Universitat Politècnica de València i la Universitat 
d’Austràlia Meridional
Acuerdo de intercambio de estudiantes entre la 
Universitat Politècnica de València y la University 
of South Australia

Prestación de servicios

Patrocini/subvenció

Patrocinio/subvención

Marc

Marco

Formació no reglada

Formación no reglada

Formació no reglada

Formación no reglada

Intercanvi d’estu-
diants

Intercambio de estu-
diantes

disseny, instal·lació i posada en marxa de 
la xarxa 

Establecimiento de las condiciones para 
que el IVIA realice el apoyo tecnológico 
para el diseño, instalación y puesta en 
marcha de la red 

Establir les condicions per a subvencionar 
l’activitat Summer School: Inorganic 
membranes for green chemical 
production and clean power generation
Establecimiento de las condiciones para 
la subvención de la actividad Summer 
School: Inorganic membranes for green 
chemical production and clean power 
generation

Establir les condicions per a una 
cooperació en el camp de la docència i 
investigació
Establecimiento de las condiciones para 
una cooperación en el campo de la 
docencia e investigación

Definir els termes de col·laboració per a 
la realització del títol propi de 30 crèdits 
ECTS

Definición de los términos de 
colaboración para la realización del título 
propio de 30 créditos ECTS

Establir un marc de col·laboració que 
possibilite l’empresa a constituir-se com 
a membre del Consell d’Empreses del 
títol propi

Establecer un marco de colaboración 
que posibilite a la empresa constituirse 
como miembro del Consejo de Empresas 
del título propio

Establir les condicions que regularan els 
intercanvis d’estudiants entre ambdues 
universitats
Establecimiento de las condiciones 
que van a regular los intercambios de 
estudiantes entre ambas Universidades

15.07.13

15.07.13

16.07.13

17.07.13

17.07.13

18.07.13
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Acord entre la Universitat Politècnica de València 
i Alwan wa Awtar (Universitat Nord-americana 
del Caire) per a realitzar pràctiques d’estudiants 
del Màster Universitari en Cooperació al 
Desenvolupament
Acuerdo entre la Universitat Politècnica de 
València y Alwan wa Awtar para la realización de 
prácticas de estudiantes del Máster Universitario 
en Cooperación al Desarrollo

Conveni de col·laboració entre la Universitat 
d’Oviedo i la Universitat Politècnica de València 
per a realitzar un títol conjunt de Màster en 
Cultura Científica i de la Innovació
Convenio de colaboración entre la Universidad 
de Oviedo y la Universitat Politècnica de València 
para la realización de un título conjunto de 
Máster en Cultura Científica y de la Innovación

Acord entre la Universitat Politècnica de València 
i Semrush per a la integració d’aquesta empresa 
en el consell d’empreses del títol propi de 
Diploma d’Especialització en Comerç Electrònic
Acuerdo entre la Universitat Politècnica de 
València y Semrush para la integración de 
esta empresa en el consejo de empresas del 
título propio de Diploma de Especialización en 
Comercio Electrónico

Annex II a l’acord per a fomentar l’ús del 
transport públic ferroviari que presta Ferrocarrils 
de la Generalitat Valenciana entre els estudiants, 
personal docent i personal no docent adscrit a la 
Universitat Politècnica de València
Anexo II al acuerdo para fomentar el uso 
del transporte público ferroviario que presta 
Ferrocarrils de la Generalitat Valenciana entre 
los estudiantes, personal docente y personal no 
docente adscrito a la Universitat Politècnica de 
València

Acord de doble titulació entre la Universitat 
Politècnica de València i la Universitat de 
Ciències Aplicades de Colònia per a implantar 
un programa de doble titulació en enginyeria de 
sistemes de telecomunicació

Acuerdo de doble titulación entre la Universitat 
Politècnica de València y la Cologne University 
of Applied Sciences para la implantación de un 
programa de doble titulación en ingeniería de 
sistemas de telecomunicación

Pràctiques d’estu-
diants

Prácticas de estu-
diantes

Formació reglada

Formación reglada

Formació no reglada

Formación no reglada

Gestió administrativa

Gestión administrativa

Formació reglada

Formación reglada

Determinar les condicions perquè un 
alumne del màster realitze pràctiques 
a Alwan wa Awtar des de setembre de 
2013 fins al març de 2014

Determinación de las condiciones para 
que un alumno del Máster realice 
prácticas en Alwan wa Awtar desde 
septiembre de 2013 a marzo de 2014

Establir l’associació per a dissenyar i 
impartir conjuntament el pla d’estudis 
del màster

Establecer la asociación para diseñar 
e impartir conjuntamente el plan de 
estudios del Máster

Establir un marc de col·laboració que 
possibilite l’empresa a constituir-se com 
a membre del Consell d’Empreses del 
títol propi
Establecer un marco de colaboración 
que posibilite a la empresa constituirse 
como miembro del Consejo de Empresas 
del título propio

Modificar la clàusula segona de l’annex I 
signat l’1 de setembre de 2012 relativa a 
la sol·licitud dels títols de transport

Modificación de la cláusula segunda del 
Anexo I firmado el 1 de septiembre de 
2012 relativa a la solicitud de los títulos 
de transporte

Establir les condicions per a implantar 
el Grau d’Enginyeria de Sistemes de 
Telecomunicació, So i Imatge i de 
Llicenciatura en Ciències  Elèctriques-
Estudi en la Tecnologia de les 
Comunicacions
Establecimiento de las condiciones para 
la implantación del Grado de Ingeniería 
de Sistemas de Telecomunicación, 
Sonido e Imagen y de Bachelor of 
Science Elektrotechnik-Studienrichtung 
Nachrichtentechnik

20.07.13

22.07.13

22.07.13

22.07.13

23.07.13
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Conveni entre la Universitat Politècnica de 
València i Logística y Acondicionamientos 
Industriales, SAU, per realitzar formació en 
protecció radiològica per a la recàrrega de la 
Central Nuclear de Cofrents
Convenio entre la Universitat Politècnica de 
València y Logística y Acondicionamientos 
Industriales, SAU, para la realización de 
formación en protección radiológica para la 
recarga de la Central Nuclear de Cofrentes

Acord de col·laboració mútua entre Opinno i la 
Universitat Politècnica de València per a difondre 
i promoure Emtech España 2013 

Acuerdo de mutua colaboración entre Opinno 
y la Universitat Politècnica de València para la 
difusión y promoción de Emtech España 2013

Conveni específic de col·laboració entre la 
Universitat Politècnica de València i la Universitat 
del Carib per a l’intercanvi en les àrees de 
valoració i taxació, jardineria i paisatge, economia 
i gestió del turisme rural
Convenio específico de colaboración entre 
la Universitat Politècnica de València y la 
Universidad del Caribe para el intercambio en 
las áreas de valoración y tasación, jardinería y 
paisaje, economía y gestión del turismo rural

Conveni general de col·laboració acadèmica, 
científica i cultural entre la Universitat Politècnica 
de València i la Universitat del Carib
Convenio general de colaboración académica, 
científica y cultural entre la Universitat Politècnica 
de València y la Universidad del Caribe

Acord de col·laboració entre la Universitat 
Politècnica de València i el programa conjunt de 
la Universitat de Correus i Telecomunicacions de 
Pequín i Queen Mary, Universitat de Londres, per 
a intercanviar estudiants
Acuerdo de colaboración entre la Universitat 
Politècnica de València y el Programa Conjunto de la 
Beijing University of Posts and Telecommunications 
and Queen Mary, Universidad de Londres, para el 
intercambio de estudiantes

Acord entre l’Organització de les Nacions Unides 
per a l’Educació, la Ciència i la Cultura i la 
Universitat Politècnica de València per a establir 
a la Universitat una seu del Fòrum Universitat i 
Patrimoni

Formació no reglada

Formación no reglada

Innovació, investiga-
ció i transferència de 
tecnologia

Innovación, investi-
gación y transferencia 
de tecnología

Innovació, investiga-
ció i transferència de 
tecnologia

Innovación, investi-
gación y transferencia 
de tecnología

Marc

Marco

Intercanvi d’estudiants

Intercambio de 
estudiantes

Innovació, investiga-
ció i transferència de 
tecnologia

Establir les condicions per a realitzar el 
curs a través de l’aplicació PoliformaT 
amb una durada de 6 crèdits ECTS

Establecimiento de las condiciones para 
la realización del curso a través de la 
aplicación PoliformaT con una duración 
de 6 créditos ECTS

Establir les accions de col·laboració per 
a la difusió de l’esdeveniment Emtech 
España 2013 a celebrar durant els dies 5 
i 6 de novembre de 2013
Establecer las acciones de colaboración 
para la difusión del evento Emtech 
España 2013 a celebrar durante los días 
5 y 6 de noviembre de 2013

Establir un programa d’intercanvi 
acadèmic, científic, tècnic i d’extensió en 
les àrees de valoració i taxació, jardineria 
i gestió del turisme rural

Establecimiento de un programa de 
intercambio académico, científico, 
técnico y de extensión en las áreas de 
valoración y tasación, jardinería y gestión 
del turismo rural

Establir les bases i els mecanismes de 
col·laboració en àrees d’interès comú

Establecer las bases y mecanismos de 
colaboración en áreas de interés común

Establir un programa d’intercanvi 
d’estudiants de l’àrea de l’enginyeria de 
telecomunicació

Establecimiento de un programa de 
intercambio de estudiantes del área de 
la ingeniería de telecomunicación

Establir les condicions per a ubicar a 
la Universitat una seu que promoga 
un sistema integrat d’investigació, 
ensenyament, informació i comunicació 
del patrimoni cultural y natural

24.07.13

26.07.13

26.07.13

26.07.13

29.07.13

29.07.13
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Acuerdo entre la Organización de las Naciones 
Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura 
y la Universitat Politècnica de València para 
el establecimiento en la Universitat una sede 
Forum University and Heritage

Conveni de col·laboració entre la Universitat 
Politècnica de València i la Universitat Nacional 
Autònoma de Mèxic per a coeditar el catàleg 
“Visionario”
Convenio de colaboración entre la Universitat 
Politècnica de València y la Universidad Nacional 
Autónoma de México para la coedición del 
catálogo “Visionario”

Conveni de col·laboració entre la Universitat 
Politècnica de València i el Col·legi d’Enginyers 
Tècnics Industrials d’Alacant pel qual es patrocina 
el 9è Fòrum d’Ocupació del campus d’Alcoi
Convenio de colaboración entre la Universitat 
Politècnica de València y el colegio de Ingenieros 
Técnicos Industriales de Alicante por el que se 
patrocina el 9º Foro de Empleo del campus de 
Alcoy

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

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

Acord de col·laboració entre la Universitat de 
Palerm i la Universitat Politècnica de València per 
a desenvolupar programes de doctorat

Acuerdo de colaboración entre la Università 
degli studi di Palermo y la Universitat Politècnica 
de València para el desarrollo de programas de 
doctorado

Acord entre la Universitat Politècnica de València 
i la Universitat Europea de València per a 
col·laborar en projectes d’investigació

Acuerdo entre la Universitat Politècnica de 
València y la Universidad Europea de Valencia 
para colaborar en proyectos de investigación

Innovación, investi-
gación y transferencia 
de tecnología

Culturals i esportius

Culturales y 
deportivos

Patrocini/subvenció

Patrocinio/subvención

Pràctiques d’estu-
diants

Prácticas de estu-
diantes

Formació reglada

Formación reglada

Formació reglada

Formación reglada

Establecimiento de las condiciones para 
la ubicación en la Universitat de una sede  
que promueva un sistema integrado de 
investigación, enseñanza, información y 
comunicación de la herencia cultural y 
natural

Establir les condicions generals per a 
coeditar en exclusiva un catàleg de 
l’obra plàstica de José Miguel González 
Casanova
Establecimiento de las condiciones 
generales para coeditar en exclusiva 
un catálogo de la obra plástica de José 
Miguel González Casanova

Establir les condicions per a la subvenció 
per l’empresa del 9è Fòrum d’Ocupació 
d’Alcoi

Establecimiento de las condiciones para 
la subvención por parte de la empresa 
del 9º Foro de Empleo de Alcoy

Establir les condicions perquè un alumne 
de la Universitat de València realitze 
pràctiques formatives externes a l’Institut 
de Tecnologia Química de la Universitat 
Politècnica de València
Establecimiento de las condiciones para 
que un alumno de la Universitat de 
València realice prácticas formativas exter-
nas en el Instituto de Tecnología Química 
de la Universitat Politècnica de València

Establir les condicions per al 
desenvolupament dels programes 
de doctorat en Plantes Fruiteres 
Mediterrànies i Recursos Agronòmics i 
Tecnologies
Establecimiento de las condiciones 
para el desarrollo de los programas de 
doctorado en Mediterranean Fruit Crops 
y Agronomic Resources and Technologies

Establir un marc d’actuació a fi de 
reforçar la formació i impulsar la 
investigació dels estudiants i professors 
d’ambdues universitats
Establecimiento de un marco de 
actuación a fin de reforzar la formación 
e impulsar la investigación de los 

29.07.13

31.07.13

11.09.13

12.09.13

19.09.13
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Conveni específic entre la Universitat Politècnica 
de València i l’Institut Republicà per al 
Desenvolupament i Aprenentatge de Lideratge i 
Investigació Pedagògica del Sistema Educatiu de 
la República del Kazakhstan
Convenio específico entre la Universitat 
Politècnica de València y el Instituto Republicano 
para el Desarrollo y Aprendizaje de Liderazgo e 
Investigación Pedagógica del Sistema Educativo 
de la República de Kazajstán

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

Conveni marc entre la Universitat Politècnica 
de València i l’Institut Republicà per al 
Desenvolupament i Aprenentatge de Lideratge i 
Investigació Pedagògica del Sistema Educatiu de 
la República del Kazakhstan
Convenio marco entre la Universitat Politècnica 
de València y el Instituto Republicano para 
el Desarrollo y Aprendizaje de Liderazgo e 
Investigación Pedagógica del Sistema Educativo 
de la República de Kazajstán

Acord marc de col·laboració entre la Universitat 
Politècnica de València i la Universitat 
d’Agricultura d’Eslovàquia a Nitra

Acuerdo marco de colaboración entre la 
Universitat Politècnica de València y la Slovak 
University of Agriculture in Nitra

Conveni de col·laboració entre la Universitat 
Politècnica de València i la Fundació SINTEF 
per a patrocinar la Summer School: Inorganic 
membranes for green chemical production and 
clean power generation
Convenio de colaboración entre la Universitat 
Politècnica de València y la Fundación SINTEF 
para el patrocinio de la Summer School: Inorganic 
membranes for green chemical production and 
clean power generation

Formació no reglada

Formación no reglada

Intercanvi d’estu-
diants

Intercambio de estu-
diantes

Marc

Marco

Marc

Marco

Patrocini/subvenció

Patrocinio/subvención

estudiantes y profesores de las dos 
Universidades

Establir les condicions per a la impartició 
del programa formatiu denominat 
Tècniques d’Ensenyament per al 
Desenvolupament

Establecimiento de las condiciones para 
la impartición del programa formativo 
denominado Teaching Techniques 
Development

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

Promoure l’intercanvi d’experiències i 
personal en les àrees d’interès comú 
en els camps de l’ensenyament, la 
investigació i la cultura

Promover el intercambio de experiencias 
y personal en las áreas de interés común 
en los campos de la enseñanza, la 
investigación y la cultura

Establir les condicions generals per a 
cooperar en activitats d’investigació en 
l’àrea de tecnologia d’aliments
Establecimiento de las condiciones 
generales para la cooperación en 
actividades de investigación en el área 
de tecnología de alimentos

Establir les condicions per al patrocini 
de l’Escola d’Estiu: membranes 
inorgàniques per a la producció química 
verda i la generació d’energia neta

Establecimiento de las condiciones para 
el patrocinio de la Summer School: 
Inorganic membranes for green chemical 
production and clean power generation

23.09.13

23.09.13

23.09.13

24.09.13

24.09.13
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Acord de col·laboració entre l’Asociación 
Española de Codificación Comercial i la 
Universitat Politècnica de València

Acuerdo de colaboración entre la Asociación 
Española de Codificación Comercial y la 
Universitat Politècnica de València

Conveni marc de col·laboració interinstitucional 
entre la Universitat Politècnica de València, 
Europreven Servicios de Prevencion de Riesgos 
Laborales, SL, i OTP Oficina Técnica de 
Prevención, SL
Convenio marco de colaboración 
interinstitucional entre la Universitat Politècnica 
de València, Europreven Servicios de Prevencion 
de Riesgos Laborales, SL, y OTP Oficina Técnica 
de Prevención, SL

Conveni de cooperació interuniversitària entre la 
Universitat Politècnica de València i la Universitat 
de Ciències Aplicades d’Hamburg 

Convenio de cooperación interuniversitaria 
entre la Universitat Politècnica de València y la 
Hamburg University of Applied Sciences

Marc

Marco

Marc

Marco

Marc

Marco

Establir un marc d’actuació per a 
col·laborar en activitats de formació en 
estàndards i pràctiques d’eficiència entre 
alumnat d’últims cursos de formació de 
grau i postgrau
Establecimiento de un marco de 
actuación para la colaboración en 
actividades de formación en estándares 
y prácticas de eficiencia entre alumnado 
de últimos cursos de formación de Grado 
y Posgrado

Fomentar l’intercanvi d’experiències en 
els camps de la docència, investigació i 
cultura dins de les àrees d’interès palès

Fomentar el intercambio de experiencias 
en los campos de la docencia, 
investigación y cultura  dentro de 
aquellas áreas de interés manifiesto

Fomentar la col·laboració amb vista a la 
difusió d’experiències en el camp de la 
docència, investigació i cultura dins de 
les àrees d’interès palès
Fomentar la colaboración en aras a la 
difusión de experiencias en el campo 
de la docencia, investigación y cultura 
dentro de aquellas áreas de interés 
manifiesto

02.10.13

02.10.13

04.10.13
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