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La Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), d'acord amb l'article 1 de la seva Ilei 
orgánica, és una corporació pública, organisme descentralitzat de l'Estat, dotada de plena capacitat 
jurídica, els fins de la qual són impartir educació superior per formar professionals, investigadors, 
professors universitaris i técnics útils a la societat, organitzar i realitzar investigacions i estendre tant 
com sigui possible els beneficis de la cultura. El Dr, Eduardo Bárzana García, d'acord amb les 
atribucions que es deriven del seu cárrec de secretan general i segons l'Acord que delega i 
distribueix competéncies per a la subscripció de convenis, contractes i resta d'instruments 
consensuals en qué la Universitat formi part, publicat a la Gaceta UNAM del 5 de setembre de 2011, 
está facultat per signar aquest conveni. Als efectes d'aquest conveni, assenyala com a domicili legal 
la Torre de Rectoría, 9é pis, de la Ciutat Universitária, Delegació Coyoacán, Méxic, Districte Federal, 
CP 04510. 

La Universitat Rovira i Virgili (URV) és una universitat pública creada per la Llei 36/1991, de 30 de 
desembre de 1991, pel Parlament de Catalunya i la seva finalitat és la prestació del servei públic de 
l'educació superior i la investigació, a través de la docéncia i de l'estudi, i está representada pel Dr. 
Josep Anton Ferré Vidal, rector de la URV en virtut del seu nomenament pel Decret 72/2014, de 27 
de maig (DOGC 6633, de 29 de maig de 2014), que representa aquesta institució d'acord amb les 
competéncies que preveu l'article 66 de l'Estatut de la URV, aprovat pel Decret 202/2003, de 26 
d'agost (DOGC 3963, de 8 de setembre de 2003), i modificat per l'Acord GOV/23/2012, de 27 de 
mar9 (DOGC 6100, de 2 d'abril de 2012). La URV té el domicili legal al carrer de l'Escorxador, s/n, 
CP 43003 de Tarragona, Espanya, i NIF Q-9350003-A. 

PREÁMBUL 

Aquest conveni el subscrivim la Universitat Rovira i Virgili (en endavant la URV) i la Universidad Nacional 
Autónoma de México (en endavant UNAM), considerant que ambdues universitats reconeixem la 
importáncia d'oferir als estudiants l'oportunitat de conéixer els plans d'estudis, la Ilengua i la cultura 
dels páisos participants. Per aixó, les universitats citades acordem: 
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1. OBJECTIU 

L'objectiu primordial d'aquest conveni és desenvolupar activitats de col.laboració entre la URV i la 
UNAM, per promoure l'intercanvi académic entre ambdues parts. Reconeixent la importáncia de la 
col.laboració mútua i de les contribucions que fem ambdues institucions d'educació superior a la societat, 
les parts volem promoure l'intercanvi entre els alumnes de totes dues universitats. 

En conseqüéncia, la UNAM i la URV estableixen un programa d'intercanvi d'estudiants que permeti a 
l'alumne inscrit a una universitat (universitat d'origen) cursar assignatures a l'altra (universitat 
d'acollida) perqué Ii siguin acreditades com a part dels requisits necessaris per obtenir un grau 
académic a la universitat d'origen. 

Els estudiants proposats per una universitat són acceptats a l'altra universitat amb l'objectiu de 
cursar un conjunt d'assignatures preacordades. Per poder ser candidats en aquest programa 
d'intercanvi, els estudiants han de complir tots els requisits establerts tant per la universitat d'origen 
com per la universitat d'acollida. 

2. OBLIGACIONS I DRETS DELS PARTICIPANTS 

2.1. Els estudiants acceptats en aquest programa d'intercanvi han de: 

a) Estar inscrits com a alumnes a temps complet i haver realitzat els pagaments d'inscripció i 
taxes a la seva universitat. 

b) Comprometre's a estudiar com a mínim un semestre peró no més d'un any complet a la 
universitat d'acollida, amb el programa d'estudis aprovat préviament per les autoritats 
académiques corresponents de la universitat d'origen. 

c) Assumir: 
I. 	Les despeses diverses que exigeixi la universitat d'acollida, com ara les 

d'assegurança médica, material de laboratori, activitats esportives o altres activitats 
especials; es comunicará l'import d'aquestes despeses a l'interessat amb antelació. 

Il. 

	

	Les despeses de transport, allotjament i alimentació, així com altres despeses de 
manutenció. 

2.2. Els estudiants poden sol.licitar a la universitat d'origen ajuda financera dels programes de suport 
a la mobilitat estudiantil. 

3. IMPLEMENTACIÓ 

3.1. Cada universitat ha de nomenar una persona responsable de l'intercanvi d'estudiants. Amb 
aquest propósit, la UNAM designa el director general de Cooperació i Internacionalització (DGECI),, 
Armando Lodigiani Rodríguez, i la URV designa la directora del Centre Internacional, Marina Casals. 
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PER LA UNAM 
Responsable: 
Armando Lodigiani Rodríguez 
Director general de Cooperació i 
Internacionalització 

Adreca postal: 
Dirección General de Cooperación e 
Internacionalización 
San Francisco 400. Esq. Luz Saviñon, 
Col. Del Valle, C.P. 03100, Delegación 
Benito Juárez, México D.F. 

Teléfon: 
+(5255) 5448 3800 

Correu electrónic: 
alodigianir@global.unam.mx  

Web: 
http://www.global.unam.mx/ 

PER LA URV 
Responsable: 
Marina Casals 
Directora del Centre Internacional 

Adreca postal: 
Centre Internacional 
Av. PaTsos Catalans, 17-19 
43007, Tarragona 
Espanya 

Teléfon:  
+34977558461 

Correu electrónic:  
marinacasals@urv.cat; mou@urv.cat 

Web:  
http://www.urv ,cat/international/index.html 

3.2. Cada universitat ha d'enviar la informació pertinent dels seus candidats a la universitat 
d'acollida, Aquestes candidatures han d'anar acompanyades de l'historial académic oficial dels 
estudiants participants i la resta de documentació que requereixi la universitat d'acollida. 

Les sollicituds dels estudiants de Ilicenciatura o grau que vulguin iniciar cursos a la universitat 
d'acollida durant el mes d'agost/setembre s'han d'enviar a la universitat entre mar9 i abril en el cas 
de la UNAM i abans del 15 de juny en el cas de la URV; les sollicituds per als cursos que comencin 
durant el mes de gener/febrer s'han d'enviar a la UNAM entre setembre i octubre, i abans del 15 de 
novembre en el cas de la URV. Les dates exactes les han de notificar cada semestre la UNAM i la 
URV. 

La Universitat d'acollida té la decisió final sobre totes les admissions d'estudiants rebuts com a 
estudiants d'intercanvi, Les parts preveiem que la universitat d'acollida accepti una candidatura, tret 
que es donin circumstáncies extraordináries i, en aquests casos, la universitat d'origen ha de 
presentar soHicituds addicionals perqué les valori la universitat d'acollida. 

3.3. Cada universitat s'ha d'encarregar de difondre el programa d'intercanvi entre els seus 
estudiants; amb aquest objectiu, les universitats acordem intercanviar tots els documents que 
ofereixin informació als candidats sobre els plans i programes d'estudi disponibles a cada institució. 

3 



UNIVERSITAT 
ROVIRA I VIRGILI 

Número de registre: 42270-1980-17-VIII-15 

3.4. Ambdues institucions ens comprometem a acceptar, per curs académic, un nombre máxim 
d'estudiants de l'altra universitat per un máxim de mesos. Els termes d'aquest compromís 
s'especifiquen a l'ANNEX que s'adjunta a aquest conveni. Les parts hem de fer tot el possible 
perqué existeixi paritat en la quantitat d'alumnes intercanviats, peró es reconeix que periódicament 
puguin presentar-se petits desequilibris en el nombre d'alumnes intercanviats. Ambdues institucions 
ens comprometem a intentar equilibrar els fluxos de mobilitat d'estudiants. Els estudiants d'intercanvi 
estan exempts de les taxes académiques a la universitat d'acollida en totes les assignatures que 
hagin acordat els respectius coordinadors del programa. 

3.5. Cada universitat ha de prendre les mesures necessáries per assegurar que tots els estudíants 
d'intercanvi es puguin ínscriure i trobin plaça en tots els cursos préviament aprovats per ambdues 
institucions, d'acord amb els punts 1 i 3.2 d'aquest convení. 

3.6. La universitat d'acollida es compromet a facílitar informació sobre allotjament als estudiants 
d'intercanvi. 

3.7. Els estudiants d'intercanvi han de disposar d'una assegurança médica adequada que els 
proporcioni els serveís i la atenció de salut necessaris, d'acord amb els estándards establerts per la 
universitat d'acollida. Per al cas de la URV, els estudiants d'intercanvi han d'acreditar disposar d'una 
assegurança de responsabilitat civil. 

3.8. A la institucíó de destinació, els estudiants han de tenir accés als serveis dirigits a estudiants en 
condicions idéntiques que els estudiants de la institució d'acollida, sempre que la utilització d'aquests 
serveis tingui relació amb la activitat que duen a terme. 

3,9. Els participants en aquest intercanvi han d'assegurar-se personalment d'obtenir el visat 
necessari i ajustar-se a totes les lleis i reglaments relatius a immigració del país de la universitat 
d'acollida, 

4. VIGÉNCIA DEL CONVENI 

Aquest conveni té vigéncia des de la data de signatura i té una durada di (un) any, prorrogable 
automáticament per períodes anuals. 

Aquest conveni pot donar-se per finalitzat anticipadament per qualsevol de les parts mitjançant 
notificació escríta a l'altra part amb 6 (sis) mesos d'antelació a la data de finalització anticipada. 

En el cas de finalitzadó anticipada, ambdues parts hem de prendre les mesures necessáries per 
evitar perjudicis, tant a nosaltres mateixes com a tercers, amb el benentés que han de continuar les 
accions ja iniciades fins que es concloguin. 
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5. DRETS D'AUTOR 

La titularitat dels drets d'autor pel que fa a l'aspecte patrimonial correspon a la part a qué pertany el 
personal que hagi realitzat el treball objecte de publicació, i s'ha de donar el reconeixement pertinent 
a qui hagi intervingut en la realització del treball mencionat. 

Les parts convenim que les publicacions de diverses categories (llibres, quadernets, articles, pósters 
d'investigació, págines web, bases de dades, etc,), així com les coproduccions i la difusió 
corresponent que es pugui generar en virtut d'aquest instrument, s'han de fer de mutu acord. 

Queda expressament entés que les parts podem utilitzar els resultats obtinguts en les activitats 
emparades per aquest instrument en les nostres tasques académiques. 

6. RELACIÓ LABORAL 

Les parts convenim que el personal aportat per cadascuna de les parts per a l'execució d'aquest 
conveni s'entén relacionat exclusivament amb la part que el va contractar, per aquest motiu 
cadascuna de les parts assumeix la seva responsabilitat per aquest concepte, i en cap cas es 
consideraran com a patrons solidaris o substituts. 

7. CAS FORTUiT I FORÇA MAJOR 

Queda expressament pactat que les parts no tenen responsabilitat civil pels danys i perjudicis que 
puguin produir-se com a conseqüéncia de cas fortdit o força major, particularment per l'aturada de 
tasques académiques o administratives, amb el benentés que, un cop superat l'esdeveniment, es 
reprenguin les activitats en la forma i els termes que determinem les parts. 

8. MODIFICACIONS 

Aquest conveni es pot modificar o addicionar per acord mutu per escrit de les parts, mitjançant la 
signatura del conveni modificatiu respectiu; les modificacions o addicions obliguen els signataris a 
partir de la data de la signatura. 

9. INTERPRETACIÓ I CONTROVÉRSIES 

Aquest conveni és producte de la bona fe, per aquest motiu els conflictes que puguin sorgir pel que 
fa a la interpretació, formalització i compliment s'han de resoldre de mutu acord entre les parts, 
mitjançant una negociació consensual. En el cas que aquest acord no sigui possible, els signants 
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hem de sotmetre les divergéncies amb relació a la interpretació o al compliment d'aquest conveni a 
un altre mitjá de resolució, que hem de determinar de mutu acord. 

10. PROTECCIÓ DE DADES 

La confidencialitat de les dades i el tractament de la informació estan protegits per la legislació sobre 
protecció de dades de carácter personal. Les parts es comprometen a respectar la legislació sobre 
protecció de dades de carácter personal aplicable per a cadascuna, en tot el que s'apliqui a la 
informació objecte d'aquest conveni. 

Un cop llegit aquest instrument, i coneixent-ne les parts el contingut i l'abast, el signem per duplicat, 
en catalá i en castellá, i ambdues versions són igualment válides. 

PER LA UNIVERSIDAD NACIONAL 	PER LA UNIVERSITAT ROVIRA I VIRGILI 
AUTÓNOMA DE MÉXICO 

DR. EDUARDO BÁRZANA GARCÍA 	DR. JOSEP ANTON FERRÉ VIDAL 
SECRETARI GENERAL 
	 RECTOR 

ENG. ARMANDO LODIGIANI RODRÍGUEZ 
DIRECTOR GENERAL DE COOPERACIÓ 

I INTERNACIONALITZACIÓ 

LLOC I DATA: 	 LLOC I DATA: 
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PER LA UNIVERSIDAD NACIONAL 	PER LA UNIVERSITAT ROVIRA I VIRGILI 
AUTÓNOMA DE MÉXICO 

c/s---  
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ANNEX 
Mobilitat d'estudiants 

Un cop Ilegit aquest annex, i coneixent-ne les parts el contingut i l'abast, el signem per duplicat en 
catalá i en castellá, i ambdues versions són igualment válides. 

DR. EDUARDO BÁRZANA GARCÍA 
	

DR. JOSEP ANTON FERRÉ VIDAL 
SECRETARI GENERAL 
	

RECTOR 
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ENG, ARMANDO LODIGIANI RODRÍGUEZ 
DIRECTOR GENERAL DE COOPERACIÓ 

I INTERNACIONALITZACIÓ 

LLOC I DATA: 
	

LLOC I DATA: 
	9D- 
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