
  
 

CONVENI DE COL·LABORACIÓ ESPECÍFIC ENTRE LA UNIVERSITAT 

JAUME I DE CASTELLÓ I LA UNIVERSITAT DE VALÈNCIA PEL QUAL 

S’ESTABLEIX UN MARC DE REGULACIÓ PER A LA UNITAT MIXTA UV-

UJI DENOMINADA "LABORATORI DE NEUROANATOMÍA FUNCIONAL 

UV-UJI, NeuroFun UV-UJI" 

València i Castelló, ........... de ............... de 2017 

COMPAREIXEN 

D’una part, l’Excm. Dr. Vicent Climent Jordà, en qualitat de Rector Magnífic, que 

actuant en nom i representació de la UNIVERSITAT JAUME I (en endavant, UJI), 

amb CIF núm. Q-6250003-H i domicili social a l’av. de Vicent Sos Baynat, s/n, de 

Castelló de la Plana, d’acord amb les atribucions que té conferides en virtut del seu 

càrrec. 

De l’altra part, l’Excm. Dr. Esteban Morcillo Sánchez, en qualitat de Rector Magnífic, 

que actuant en nom i representació de la UNIVERSITAT DE VALÈNCIA-ESTUDI 

GENERAL (en endavant, UV), amb CIF núm. 4618001-D i domicili social a l’av. de 

Blasco Ibáñez, 13, de València, d’acord amb les atribucions que té conferides, en virtut 

del seu càrrec. 

Tots dos representants, en endavant denominats conjuntament “les Parts”, tot 

reconeixent-se mútuament capacitat jurídica i poder suficients, subscriuen aquest 

document i a aquest efecte 

EXPOSEN 

1. Que a l’UJI desenvolupa la seua activitat un grup d’investigadors que treballa 

investigant els mecanismes cerebrals de la conducta social en ratolins i el paper dels 

sistemes olfactiu i vomeronasal en les mateixes 

2. Que, així mateix, a la UV treballa un grup d’investigadors que desenvolupa les 

mateixes línies d’investigació, dins l’àmbit de la estructura i funció dels sistemes 

olfactiu i vomeronasal i les seus alteracions a animals model de malalties de la 

conducta social 
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3. Que, amb data 31 de març de 2014, les Parts van signar un conveni de col·laboració 

per a l’establiment d’un protocol comú adreçat a la creació d’Unitats Mixtes i Unitats 

Associades d’Investigació, orientat a establir unes bases que tinguen en compte els 

aspectes generals de la col·laboració en el marc d’aquestes aliances d’R+D. 

4. Que, a causa de  l’afinitat de les línies d’investigació amb què treballen aquests 

investigadors i la col·laboració regular duta a terme al llarg del temps, les Parts 

consideren convenient formalitzar institucionalment les seues relacions tot establint 

els instruments adients, mitjançant la constitució de la Unitat Mixta d’Investigació 

UV-UJI –en endavant, “la Unitat Mixta” o “UMI”–, denominada “Laboratori de 

Neuroanatomia Funcional UV-UJI”. 

I a aquest efecte decideixen subscriure un conveni de col·laboració d’acord amb les 

següents 

ESTIPULACIONS 

PRIMERA. Objecte 

L’objecte d’aquest conveni és regular les condicions per a la constitució d’una Unitat 

Mixta d’Investigació denominada “Laboratori de Neuroanatomia Funcional UV-

UJI”, en endavant anomenada “la Unitat Mixta” o “UMI”.  

Per mitjà d’aquest conveni s’estableix la regulació del nou marc dins el qual es 

desenvoluparan les relacions entre l’UJI i la UV en el si de la referida Unitat Mixta, 

determinant, entre altres qüestions, la seua composició (personal i recursos materials), 

la utilització de les infraestructures de l’UJI i de la UV pel personal d’aquesta Unitat 

Mixta, la possibilitat de totes dues parts de desenvolupar projectes d’investigació 

conjunts, les responsabilitats i els drets de cada part relacionades amb la 

confidencialitat de la informació intercanviada o generada en el si de la Unitat Mixta, 

els drets de propietat industrial que es puguen generar com a conseqüència de 

l’activitat desenvolupada per la referida Unitat, així com la coordinació de les activitats 

de les Parts per a la prevenció de riscos laborals en l’activitat desenvolupada per la 

Unitat Mixta.  

La finalitat d’aquesta UMI és de naturalesa eminentment científica, sense personalitat 

jurídica pròpia, i exclou modificacions en la relació de dependència orgànica o 

funcional del personal adscrita a aquesta, excepte en el s’ha acordat ací expressament. 

SEGONA. Àmbit d’investigació 
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Les activitats i, en general, el funcionament de l’UMI es desenvoluparan en règim de 

cooperació i d’actuació conjunta, mitjançant la posada en comú de mitjans tècnics i 

recursos humans de les Parts, en els termes previstos en aquest Conveni Específic i 

sense perjudici de l’autonomia de cada entitat i de les facultats dels òrgans de govern i 

d’administració respectius, especialment pel que fa a matèries de personal, 

pressupostos i patrimoni. 

Aquesta UMI es crea per a la investigació en el camp de les neurociències , i les línies 

principals per desenvolupar són les següents: 

- Anàlisi del paper de les feromones en els comportaments sexual, agressiu i 

maternal 

- Neurobiologia dels sistemes olfactiu i vomeronasal i la seua alteració a diverses 

patologies  

- Estudi de l’estructura, connexions i neuroquímica dels circuits cerebrals que 

gestionen els comportaments socials i les seues interaccions anatomo-funcionals 

amb els sistemes quimiosensorials 

- Us d’animals model de malalties neurològiques (neurodegeneratives, trastorns de 

l’espectre autista i altres) per l’anàlisi de les alteracions anatòmiques i 

neuroquímiques del cervell social i dels sistemes quimiosensorials 

TERCERA. Personal integrat en la Unitat Mixta d’Investigació 

La UMI és constituïda per personal i recursos materials de l’UJI i de la UV. 

Pot formar part de l’UMI personal investigador i tècnic que estiga vinculat a qualsevol 

de les Parts a través de: 

- Una relació laboral, funcionarial o estatutària. 

- Una beca o contracte, en la modalitat de personal investigador en formació.  

- Un conveni de col·laboració a títol individual. 

- Altre personal col·laborador, vinculat a una tercera institució, sempre que 

intervinga l’autorització de l’entitat a la qual pertanyen i després de l’acceptació 

prèvia de la Comissió Mixta de Seguiment. 

El personal de la UV i el personal de l’UJI que s’adscriu a la Unitat Mixta d’Investigació 

és el que es relaciona, respectivament, en els annexos 1 i 2 d’aquest conveni, els quals 

formen part integrant i inseparable d’aquest conveni amb caràcter general. 
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La signatura d’aquest conveni no alterarà de cap manera la relació jurídic-laboral o 

d’un altre tipus del personal relacionat en els annexos a aquest document que seguirà 

dependent de la part amb la qual té aquesta vinculació. En aquest sentit, el personal 

relacionat en aquests annexos continuarà rebent les retribucions, si n’hi ha, a càrrec de 

la institució amb la qual estiga vinculat, on romandrà en situació de servei actiu i 

mantindrà tots els drets i obligacions inherents a la seua condició de funcionari. 

Tota variació en la composició del personal vinculat a l’UJI o la UV que s’aculla a aquest 

conveni ha de tenir la conformitat de les Parts i s’efectuarà després de la modificació 

oportuna prèvia de l’annex corresponent, modificació que s’incorporarà a aquest 

conveni, passarà a formar-ne part inseparable i s’haurà de realitzar com més prompte 

millor. La part amb la qual estiga vinculat el personal que s’incorpore a l’UMI ha de 

justificar documentalment a l’altra part aquesta vinculació amb caràcter previ a la 

incorporació d’aquest personal. 

QUARTA. Accés a les instal·lacions de la UV i de l’UJI pel personal de la 

Unitat Mixta, i utilització per aquest personal de les infraestructures, 

serveis comuns i equipament científic d’aquestes institucions 

Cadascuna de les Parts facilitarà al personal de les altres parts integrats a la Unitat 

Mixta –personal que es descriu en els annexos 1 i 2 d’aquest conveni– l’accés a les 

instal·lacions i als espais, així com l’ús d’infraestructures, serveis comuns i equipament 

científic necessaris per al desenvolupament de l’activitat científica de la Unitat Mixta, 

sense cap més limitacions, en ambdós casos,  que les que estableix el seu règim intern 

per al seu propi personal, així com les derivades de la disponibilitat i sotmetiment a les 

normes i tarifes que li siguen aplicable, si escau. 

El personal de la UV adscrit a la Unitat Mixta pot desenvolupar, en la mesura del que és 

necessari, la seua tasca investigadora en la seu universitària de la Unitat Mixta situada 

en les instal·lacions de la Unitat Predepartamental de Medicina, el Servei Central 

d'Instrumentació Científica, el Servei d’Experimentació Animal de la UJI, sense 

perjudici del compliment de les seues obligacions docents. Així mateix, el personal de 

l’UJI adscrit a la Unitat Mixta pot desenvolupar, en la mesura del que és necessari, la 

seua tasca investigadora en les instal·lacions del Servei Central de Suport a la 

Investigació Experimental (SCSIE) de la UV, i a la seu universitària de la Unitat Mixta 

situada al Departament de Biologia Cel·lular, Funcional i Antropologia Física, sense 

perjudici de les seues obligacions docents.  
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El personal de la Unitat Mixta desenvoluparà la seua activitat científica en el si 

d’aquesta Unitat amb subjecció al compliment de les normes de funcionament i 

d’utilització internes de les infraestructures, dels serveis comuns i de l’equipament 

establertes per la part o les Parts a la seu de les quals desenvolupe aquesta activitat. 

Cadascuna de les Parts vetlarà perquè el personal adscrit a la Unitat Mixta, quan 

desenvolupe la seua activitat a les instal·lacions de les altres parts, respecten les normes 

de funcionament i d’utilització interna establertes per aquestes. Així mateix, cada part 

ha d’informar el personal de les altres parts integrat a la Unitat Mixta que faça ús de les 

seues instal·lacions, de les seues normes internes de funcionament i d’utilització de les 

seues instal·lacions, sense menyscabar la completa autonomia de cadascuna de les 

Parts. 

Tant la UV com l’UJI tenen dret a interrompre el lliure accés i estada a les instal·lacions 

del personal de l’altra part integrat a la Unitat Mixta quan aquest personal contravinga 

les seues normes de seguretat o quan de forma greu o reiterada manifeste conductes 

contràries a la seua normativa interna i posen en perill el funcionament correcte o el 

bon ordre de la institució. Aquesta circumstància s’ha de comunicar a la part a la qual 

estiga vinculat aquest personal i tractada en el menor termini possible per la part a fi 

d’aconseguir el consens oportú amb vista a l’exclusió del referit personal de la Unitat 

Mixta. 

La cobertura de les contingències que puga sofrir el personal inclòs en aquest conveni, 

és responsabilitat de la institució de la qual depenga originàriament. 

CINQUENA. Recursos materials 

Els equips adquirits amb posterioritat a la signatura d’aquest conveni, amb destinació a 

la seua utilització per la Unitat Mixta, ha de ser inventariats a la UV o a l’UJI, segons la 

institució que els haja adquirit, bé a càrrec dels seus propis pressupostos o a càrrec 

d’ajudes de les quals aquesta entitat haja estat beneficiària i hagen estat gestionats per 

ella. 

SEXTA. Projectes d’investigació conjunts 

El personal de la UV i de l’UJI que figura en els annexos 1 i 2 d’aquest Conveni pot dur 

a terme projectes d’investigació conjunts, formant part del mateix equip investigador. 

Els projectes seran presentats preferentment per la part en les dependències de la qual 

es desenvolupe majoritàriament el projecte en qüestió i/o al qual pertanye 
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l’investigador responsable, o bé mitjançant projectes d’investigació coordinats per les 

Parts, tractant sempre que hi haja un equilibri raonable entre els presentats per una 

part i l’altra. La tramitació del projecte se sotmetrà a les normes de l’entitat que el 

presente. 

En virtut de la Unitat Mixta, i en cas que es requerisca formalitzar contractes o 

convenis per a la realització de treballs de caràcter científic, tècnic o activitats de 

formació, que s’acorde amb terceres parts, en el qual participe personal de la Unitat 

Mixta adscrit a l’UJI i a la UV, aquests seran signats per ambdues parts conjuntament 

amb les esmentades terceres parts, sempre complint amb la legislació vigent en la 

matèria. 

La gestió econòmica i financera d’aquells projectes, finançats per fons externs 

competitius, que es desenvolupen de manera conjunta, recaurà en la part que els haja 

sol·licitat, i per tant siga beneficiària de l’ajuda. Totes dues parts decidiran abans de la 

presentació del projecte, de comú acord i per escrit, les obligacions de les parts, 

l’assignació dels recursos econòmics i el procediment de gestió econòmica d’aquests 

projectes, així com l’adscripció i/o la propietat del material inventariable que es puga 

adquirir en el marc de l’esmentat projecte. 

SETENA. Comitès Ètics 

Cadascuna de les Parts possibilitarà l’accés als seus comitès ètics dels projectes i de les 

activitats d’investigació de l’altra part vinculats amb l’activitat desenvolupada per la 

Unitat Mixta que així ho requerisquen per exigències de la legislació vigent. 

OCTAVA. Avaluació científica de la Unitat Mixta 

La Unitat Mixta pot ser sotmesa a l’avaluació científica que puguen realitzar els òrgans 

competents de l’UJI i de la UV, en les mateixes condicions que l’avaluació científica 

efectuada a la resta dels grups d’investigació d’aquestes parts. 

NOVENA. Direcció científica 

La Unitat Mixta ha de tenir un responsable o director, així com un codirector, que 

podran pertànyer indistintament a qualsevol de les entitats signatàries d’aquest 

conveni. La proposta del seu nomenament ha de ser feta per la Comissió de Seguiment i 

ratificat pels representants legals de l’UJI i la UV. Són funcions del seu director 

representar la Unitat Mixta d’Investigació davant l’UJI i la UV;  proposar i, una vegada 
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aprovats, executar els plans estratègics i d’objectius que ha de dur a terme la Unitat 

Mixta en els temes d’investigació que li siguen propis i resoldre, en primera instància, 

els conflictes que puguen sorgir entre els membres de la Unitat Mixta com a 

conseqüència de la tasca pròpia d’aquesta. 

DESENA. Difusió de la col·laboració. Publicacions 

En tots els actes de difusió i divulgació de l’activitat investigadora desenvolupada en el 

si de la Unitat Mixta, i en qualsevol dels supòsits de difusió dels resultats, les Parts 

vetlaran per la menció adequada de tots els investigadors participants, fent constar la 

seua vinculació a l’UJI o a la UV, així com a “Laboratori de Neuroanatomia Funcional - 

NeuroFun, Unitat Mixta UV-UJI”. Igualment, la consideració d’aquest grup com a 

Unitat Mixta s’ha d’esmentar de forma expressa en totes les activitats científiques que 

siguen desenvolupades per aquesta Unitat. 

ONZENA. Publicitat 

La consideració del “Laboratori de Neuroanatomia Funcional - NeuroFun, Unitat Mixta 

UV-UJI” ha de ser esmentada de forma expressa i visible a les dependències de l’UJI i 

de la UV en què es duga a terme l’activitat investigadora de la Unitat Mixta. 

DOTZENA. Confidencialitat 

Qualsevol informació que s’intercanvie, es facilite o es cree entre les Parts durant el 

desenvolupament de l’activitat investigadora en el si de la Unitat Mixta ha de ser 

mantinguda en estricta confidencialitat. 

La part receptora només pot revelar aquesta informació al seu personal quan siga 

necessari per al desenvolupament de l’activitat investigadora de la Unitat Mixta, amb  

l’autorització prèvia de qui la va subministrar. 

No hi haurà cap deure de confidencialitat quan: 

- La informació siga de coneixement general. 

- La informació siga accessible, legítimament i públicament, per vies alienes a aquest 

conveni, als convenis que es puguen generar a l’empara d’aquest. 

- La informació siga obtinguda d’un tercer que tinga dret legítim a utilitzar, difondre o 

comunicar aquesta informació. 
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- Hi haja obligació de subministrar aquesta informació davant un requeriment legal o 

judicial. En aquest supòsit, s’ha de notificar immediatament a la part 

subministradora. 

Així mateix, la part receptora solament revelarà la informació que siga requerida 

legalment o judicialment. 

Aquest compromís de confidencialitat es mantindrà vigent amb independència de la 

vigència d’aquest conveni mentre la informació mantinga el caràcter de confidencial. 

Les obligacions de confidencialitat s’estenen a tot el personal integrant de la Unitat 

Mixta, així com els representants, assessors i qualssevol altres persones vinculades a les 

Parts i a les que aquestes tinguen necessitat de revelar la informació confidencial per al 

desenvolupament d’aquest conveni, sent responsable del seu manteniment la part amb 

la qual aquest personal tinga vinculació. Aquesta part respondrà del seu incompliment. 

Cada part adoptarà les mesures que estime necessàries i adients per evitar la divulgació 

de la informació confidencial i, ben especialment, quant als seus investigadors, 

empleats o personal que hi tinga accés. Amb aquest finalitat, cada part ha d’informar el 

seu personal de les obligacions en matèria de confidencialitat que té en virtut d’aquest 

conveni i per al compliment del qual requereix la seua col·laboració. 

Les dades, els informes o els resultats obtinguts en relació amb l’objecte d’aquest 

conveni també tenen el caràcter d’informació confidencial. 

Quan una de les Parts o qualsevol dels seus empleats, representants, assessors, 

investigadors o persones vinculades vulga utilitzar els resultats parcials o finals 

generats per projectes d’investigació conjunts desenvolupats en el si de la Unitat Mixta, 

en part o íntegrament, per a la seua publicació com a article, conferència o qualsevol 

altra modalitat, ha de sol·licitar la conformitat de l’altra part per escrit mitjançant mitjà 

fefaent, a la qual ha d’acompanyar còpia de la publicació que pretenga dur a terme. 

L’altra part ha de respondre en el termini màxim de trenta dies, comunicant la seua 

autorització, les seues reserves o la seua disconformitat i els motius d’això. 

Transcorregut aquest termini sense obtenir resposta, s’entendrà que el silenci és la 

tàcita autorització per a la seua difusió. 

Com a principi general d’entesa, s’estima que no pot ser difosa ni presentada a 

coneixement públic cap informació que puga menyscabar els drets de propietat 

industrial i intel·lectual de les Parts. Per això, els resultats que puguen inhabilitar, per 

la seua publicació o difusió, el reconeixement de drets de propietat industrial o 
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intel·lectual, han de ser considerats com a matèria reservada i no difusible, tret que hi 

haja la conformitat entre les Parts per fer-ho, tal com estipula aquesta clàusula. 

TRETZENA. Propietat dels resultats obtinguts en el desenvolupament del 

conveni i explotació de resultats 

Els resultats de la propietat intel·lectual i industrial derivats de l’activitat investigadora 

o d’un altre tipus del personal de la UV es regiran pel que disposa la seua normativa 

vigent i el que disposen els Estatuts de la UV. Igualment, els resultats de la propietat 

intel·lectual i industrial derivats de l’activitat investigadora del personal de l’UJI es 

regiran pel que disposa la normativa vigent sobre aquest tema. 

Quan d’aquesta col·laboració deriven resultats enregistrables, i reconeixent-se totes 

dues parts el coneixement preexistent aportat a la investigació en col·laboració, el qual 

s’aportarà com a annex al conveni de cotitularitat, es procedirà a la tramitació de les 

oportunes sol·licituds de protecció que es podran efectuar indistintament i sempre de 

mutu acord, a través de la UV o de l’UJI.  

Quan en l’obtenció de resultats susceptibles de protecció industrial i/o intel·lectual haja 

participat personal de la UV i de l’UJI, la titularitat de la patent, del prototip, del model 

d’utilitat o del programa d’ordinador o altres drets de propietat industrial i/o 

intel·lectual, serà compartida. El percentatge de participació en la cotitularitat es 

calcularà en el moment oportú en funció de les contribucions intel·lectuals i materials 

de totes dues institucions a les activitats investigadores de què haguen derivat els 

esmentats resultats. A aquest efecte, les Parts realitzaran prèviament les consultes 

oportunes als i autors i autores i als inventors i inventores. 

La participació en les despeses i beneficis que deriven de la protecció i de l’explotació 

de resultats conjunts, seran distribuïts proporcionalment al percentatge de la seua 

participació en la propietat. 

Això no obstant, si alguna de les Parts no està interessada en l’obtenció del títol de 

protecció consegüent, l’altra quedarà en llibertat per sol·licitar-la en el seu nom i 

expenses, i rebrà en exclusiva els beneficis derivats de la seua explotació. En aquest cas, 

la part que vulga obtenir protecció requerirà a l’altra perquè en un termini no superior 

a trenta dies manifeste per escrit la seua conformitat o negativa, entenent-se que el 

transcurs del referit termini sense resposta facultarà la primera per formalitzar el 

dipòsit corresponent en les condicions susdites. 
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Les Parts s’obliguen a prestar-se tota la col·laboració i a subministrar-se tota 

informació que calga, en particular, per al registre adequat d’aquests drets de propietat 

intel·lectual o industrial davant el registre competent, i, en general, per garantir la 

salvaguarda dels drets corresponents. Així mateix, quan una de les Parts s’assabente 

d’un resultat que haja estat generat en el si d’aquest conveni, ho comunicarà a l’altra 

part immediatament. 

L’explotació per tercers dels resultats d’investigació de titularitat conjunta requerirà la 

subscripció del contracte de llicència oportú signat per totes les entitats titulars.  

CATORZENA. Memòria anual 

La Unitat Mixta ha d’elaborar anualment una memòria explicativa de l’activitat 

investigadora realitzada per aquesta i dels resultats científics obtinguts durant aquest 

període, memòria que s’ha de trametre a la UV i a  l’UJI. Així mateix, aquests resultats 

d’investigació s’han d’incloure també en les memòries d’investigació de la UV i de l’UJI. 

QUINZENA. Comissió Mixta de Seguiment 

Per facilitar el desenvolupament de les activitats de la Unitat Mixta, així com per 

efectuar un seguiment d’aquest conveni, es pot constituir una Comissió Mixta de 

Seguiment paritària, integrada per dos representants de cadascuna de les Parts. Les 

funcions d’aquesta Comissió Mixta són les següents: 

a) Vetlar pel compliment d’aquest conveni i dirimir totes les discrepàncies que 

puguen sorgir en la seua interpretació, aplicació i execució. 

b) Proposar la modificació del conveni quan circumstàncies no previstes en aquest 

així ho aconsellen en interpretar-lo. 

c) Instar a les Parts al compliment de les seves obligacions quan es detecti alguna 

anomalia que no sigui causa de rescissió del Conveni. 

SETZENA. Coordinació d’activitats preventives 

Totes dues parts es comprometen al compliment del Reial decret 171/2004, de 30 de 

gener, pel qual es desenvolupa l’article 24 de la Llei 31/1995, de 8 de novembre, de 

prevenció de riscos laborals, en matèria de coordinació d’activitats empresarials. Del 

contingut de les activitats objecte d’aquest conveni que puguen afectar aquestes 

matèries, se n’han d’assabentar els Serveis de Prevenció de cada universitat. 
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DISSETENA. Protecció de dades personals 

Les Parts manifesten que coneixen, compleixen i se sotmeten de forma expressa a la 

legislació espanyola en matèria de protecció de dades de caràcter personal (Llei 

Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal i Reial 

decret 1720/2007, de 21 desembre, pel qual s’aprova el Reglament que desplega 

aquesta llei), i es comprometen a donar un ús adient a les dades d’aquesta naturalesa 

que s’obtinguen com a conseqüència del desplegament d’aquest conveni. Per això, totes 

dues parts consenten que les dades personals d’aquest conveni es puguen incorporar a 

fitxers de titularitat de cadascuna d’aquestes amb l’única finalitat de fer-ne la gestió 

adient. L’exercici dels drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició es pot dur a 

terme en els termes establerts legalment mitjançant comunicació a la entitat respectiva 

al seu domicili social. 

DIVUITENA. Entrada en vigor i durada 

Aquest conveni entrarà en vigor a partir de la data de la seva signatura i tindrà una 

durada de quatre anys. En qualsevol moment abans de la finalització del termini 

previst, els signants del conveni podran acordar unànimement la seua pròrroga per un 

període de fins a quatre anys addicionals o la seua extinció. 

No obstant açò, qualsevol de les Parts podrà en tot moment resoldre el Conveni, 

mitjançant comunicació per escrit a l'altra part amb una antelació mínima de tres 

mesos a la data en què vaja a donar-se per finalitzat el Conveni, sense perjudici de la 

finalització dels projectes que en virtut del present Conveni es troben en execució. 

DINOVENA. Ampliació de la cooperació 

Les Parts poden modificar aquest document per mutu acord i per escrit. 

Els responsables del seguiment del conveni han de comunicar per escrit als gestors 

administratius de totes dues institucions aquesta intenció a fi de fer-ne la modificació. 

VINTENA. Causes de resolució del conveni 

Aquest conveni es pot resoldre per les causes següents: 

1. El transcurs del termini de vigència del conveni sense haver-se acordat la pròrroga 

del mateix. 
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2. Per mutu acord de les parts: els responsables del seguiment del conveni han de 

comunicar per escrit a les seues oficines de transferència respectives aquesta 

intenció a fi d’efectuar-ne la resolució per escrit. 

3. Per desaparició de les circumstàncies que en el seu moment van donar lloc a la 

constitució de la Unitat Mixta. 

4. Per cas fortuït o força major: si per aquest motiu alguna de les parts es veu obligada a 

resoldre aquest contracte, ho ha de comunicar a l’altra part de forma fefaent. 

5. Per la resolució, instada per una de les Parts davant l'incompliment de l'altra Part. 

En aquests supòsits, la Part complidora podrà resoldre el present Conveni sense 

responsabilitat addicional de cap tipus si, havent requerit a la Part incomplidora de 

forma fefaent perquè complirà amb les seues obligacions, està persistirà en el seu 

incompliment transcorregut un mes des de la recepció del referit requeriment. En 

aquest cas les parts quedaran obligades al compliment dels seus respectius 

compromisos fins que es produïsca la resolució del Conveni. I, en tot cas, pel 

venciment del seu termini de vigència o de qualsevol de les seues pròrrogues. 

6. Per la denúncia del Conveni per una de les Parts, en els termes previstos en la 

clàusula Divuitena. 

7. Per decisió judicial declaratòria de la nul·litat del conveni. 

8. Per qualsevol altra causa diferent de les anteriors prevista en el conveni o en altres 

lleis. 

En cas de dissolució de la Unitat Mixta, es duran a terme les operacions de liquidació 

que siguen necessàries tenint en compte els drets de propietat existents sobre equips. 

Així mateix es determinaran els percentatges de cotitularitat corresponents a cada 

entitat sobre els resultats identificats susceptibles de generar Drets de Propietat 

Intel·lectual i Industrial derivats de l'activitat d'aquesta Unitat Mixta, i que no hagen 

sigut prèviament registrats. Respecte dels drets de propietat intel·lectual i industrial 

sobre els ja existisca algun registre o títol conjunt, aquests perduraran durant tota la 

vida de protecció dels mateixos. Aquestes operacions de liquidació es duran a terme en 

un termini màxim de sis mesos a explicar des de la data efectiva de la resolució de la 

Unitat Mixta. 

VINT-I-UNENA. Discrepàncies 
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Les Parts es comprometen a resoldre de manera amistosa qualsevol desacord que puga 

sorgir en el desplegament d’aquest conveni. Tot això sense perjudici de poder 

interposar els recursos que s’estimen oportuns davant la jurisdicció competent. 

I, en prova de conformitat de tot el que antecedeix, signen en doble exemplar aquest 

document al lloc i la data damunt indicats. 

 

 

Per la Universitat Jaume I  Per la Universitat de València 

  

  

  

  

Vicent Climent Jordà  Esteban Morcillo Sánchez 

Rector Rector 
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ANNEX 1 

RELACIÓ DE PERSONAL VINCULAT A LA UV QUE S’ADSCRIU A 

“Laboratori de Neuroanatomia Funcional UV-UJI, Unitat Mixta UV-UJI” 

Nom Categoria/Dpt. Signatura 

Enrique Lanuza Navarro 

Prof Titular. Dept Biologia 

Cel·lular, Biologia Funcional i 

Antropologia Física 

Coord. Unitat Mixta 

 

Carmen Agustín Pavón 
Prof Ajudanta Doctora, Dept 

Biologia Cel·lular, Biologia 

Funcional i Antropologia Física 

 

María Abellán Álvaro 
PAS Laboral, Dept Biologia 

Cel·lular, Biologia Funcional i 

Antropologia Física 
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ANNEX 2 

RELACIÓ DE PERSONAL VINCULAT A LA UJI QUE S’ADSCRIU A 

“Laboratori de Neuroanatomia Funcional UV-UJI, Unitat Mixta UV-UJI” 

Nom Categoria/Dpt. Signatura 

Fernando Martínez García Catedràtic, Unitat predep. de 

Medicina Coord. Unitat Mixta 
 

Hugo Salais López Investigador predoctoral FPU, 

Unitat predep. de Medicina 
 

Cinta Navarro Moreno 
Investigadora predoctoral 

Prometeu, Unitat predep. de 

Medicina 

 

David Aguado Llera 
Investigador postdoctoral 

Prometeu, Unitat predep. de 

Medicina 

 

Manuela Barneo Muñoz Técnico de investigación Prometeu, 

Unitat predep. de Medicina 
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