CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE
………………………………………………….
I
LA UNIVERSITAT DE VALÈNCIA. ESTUDI GENERAL
València, ……………………….

COMPAREIXEN

D’una part, la Universitat de València–Estudi General (d’ara endavant UVEG),
amb CIF Q-4618001-D, i domicili a l’avinguda de Blasco Ibáñez, 13, de
València, i en nom i representació d’aquesta, el seu rector, Esteban Morcillo
Sánchez, amb poders suficients per a la formalització d’aquest acte en virtut del
que estableixen els Estatuts de la UVEG, poders que no li han estat derogats ni
modificats.

D’altra part................... (d’ara endavant l’Entitat) amb CIF ......................... i
seu a ............................................, que va ser constituïda davant el notari d
.................. .................................., el dia .......d ........ de ......., inscrita en el
Registre Mercantil de .......... el dia ........ d ......... de ......, i en nom i
representació d’aquesta, ............................., que actua en qualitat d
..................., amb DNI ...................., i de la qual té concedit poder en
escriptura atorgada davant el notari d .............. ......................................... el
dia ...... d ........... de ........, poder que no li ha estat derogat.
Ambdós representants es reconeixen mútuament capacitat jurídica suficient per
subscriure aquest document i, a aquest efecte,

EXPOSEN

1. Que les parts tenen objectius i interessos comuns en l’àrea d ..............
2. Que per a contribuir al desenvolupament social és d’una importància
fonamental establir relacions de col·laboració en els camps de la ciència i la
cultura.
3. Que les parts consideren, per tant, convenient acréixer les relacions i, amb
aquesta finalitat, establir els instruments adequats.
I a aquest efecte, decideixen subscriure un acord de col·laboració segons les
següents,

ESTIPULACIONS
PRIMERA. Objecte
L’objecte d’aquest acord és establir les bases per a la col·laboració entre el
professor/la
professora
____________
del
Departament
________________________ i l’Entitat per ____ (especifiqueu les activitats en
què es col·laborarà).

SEGON. Compromisos de les parts
A fi de satisfer els objectius definits en l’article anterior, ambdues parts es
comprometen, en la mesura dels mitjans de què disposen, i d’acord amb les
normes de cada institució i de cada estat, si és el cas, a:
a) Intercanvi recíproc de llibres, publicacions i altres materials, sempre que no
hi haja compromisos anteriors que ho impedisquen.
b) Assessorament mutu en qüestions relacionades amb l’activitat d’ambdues
parts.

c) Altres qüestions que siguen considerades d’interès mutu, dins les
disponibilitats de les parts i les activitats que constitueixen l’objecte d’aquest
acord.
(ELS PUNTS QUE A CONTINUACIÓ S’EXPRESSEN SÓN EXEMPLES QUE ES
PODEN MANTENIR O SUBSTITUIR PER D’ALTRES QUE INTERESSEN A LES
PARTS SIGNANTS)

En concret, les parts es comprometen a:
Per part de l’Entitat:
_________________________________
Per part de la Universitat:
_________________________________

TERCERA. Personal implicat
Les persones que participen en les activitats derivades de l’objecte d’aquest
acord figuren en l’annex I. Els responsables del seguiment i el compliment de
l’acord
són
el
professor/la
professora
_______________
i
__________________, per part de l’Entitat.

QUARTA. Ampliació de la cooperació
Si de comú acord es duguera a terme alguna acció concreta no establerta en
aquest document, aquesta acció serà objecte d’un contracte entre ambdues
parts, en el qual haurà de figurar l’objecte de la col·laboració, el pla de treball,
els participants i el finançament. Aquests contractes seran incorporats com a
addendes a aquest conveni.

CINQUENA. Confidencialitat
Cada una de les parts es compromet a no difondre, en cap aspecte, les
informacions científiques o tècniques pertanyents a l’altra part a les quals han
pogut tenir accés en el desenvolupament d’aquest conveni.
Aquesta obligació no serà aplicable quan:
a) La part receptora puga demostrar que coneixia prèviament la informació
rebuda.
b) La informació rebuda siga o passe a ser de domini públic.

c) La part receptora obtinga autorització prèvia i per escrit per a la seua
revelació.
d) La informació siga requerida judicialment.

SISENA. Sentit de l’acord
Aquest acord no s’ha d’interpretar en el sentit d’haver creat una relació legal o
financera entre les parts. Així mateix, constitueix una declaració d’intencions la
finalitat de la qual és promoure autèntiques relacions de benefici mutu en
matèria de col·laboració. I no comporta cap cost econòmic per a cap de les
parts, amb la qual cosa l’aplicació d’aquest acord no implica cap percepció
econòmica per a les parts implicades.
SETENA. Propietat intel·lectual i difusió de resultats

Ací cal establir els drets de propietat intel·lectual sobre els coneixements, previs
a la signatura de l’acord, que posseeix cada una de les parts i les condicions de
propietat i divulgació de resultats de les informacions, coneixements, etc., que
s’originen per mitjà de la col·laboració establerta en aquest document.
VUITENA. Durada
L’acord subscrit ací té una validesa mínima d ____ anys a partir de la data de
la signatura, després dels quals es podrà renovar a iniciativa de qualsevol de les
parts, amb l’acord previ que en aquest sentit s’establirà abans de la data
d’acabament.
NOVENA. Modificació
Les parts podran modificar aquest document per mutu acord i per escrit.
DESENA. Resolució del contracte
Aquest contracte es pot resoldre per les causes següents:
1. Per mutu acord de les parts.
Els responsables tècnics del projecte han de comunicar per escrit a l’OTRI
aquesta intenció per procedir a resoldre’l.
2. Per cas fortuït o força major.
Si per aquest motiu alguna de les parts es veu obligada a resoldre aquest
contracte, ho haurà de comunicar de forma fefaent a l’altra part.
3. Per incompliment de les obligacions.

ONZENA. Discrepàncies
Les parts es comprometen a resoldre de manera amistosa qualsevol desacord
que puga sorgir en el desenvolupament d’aquest acord. Tot això sense perjudici
de poder interposar els recursos que s’estimen oportuns davant la jurisdicció
competent.
I en prova de conformitat del que s’ha exposat, signen aquest document en dos
exemplars, al lloc i en la data indicats més amunt.
PER L’ENTITAT

_____________

PER LA UNIVERSITAT DE VALÈNCIA

Esteban Morcillo Sánchez

