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DATA SIGNATURA PARTS SIGNANTS OBJECTE CONVENI VIGÈNCIA 

25/03/2003 ICIQ, AGAUR 
Col·laboració ICIQ-AGAUR en el marc dels serveis d'estrangeria a personal 

investigador per a l'obtenció de permisos de treball i residència a Catalunya 

31/12/2003 
Prorrogable per 

acord de les parts 

01/09/2003 ICREA, ICIQ 
Establir el marc de col·laboració entre ICIQ i ICREA per al desenvolupament 
de les actuacions de recerca proposades per l'ICIQ i aprovades pel Patronat 

ICREA 

2 anys. Prorrogues 
anuals 

automàtiques 

01/09/2003 ICREA, ICIQ Annex al conveni de 01/09/2003 - Línia de recerca del Prof. Anton Vidal  
 

23/09/2003 ICIQ - Universitat Illes Balears 
Conveni marc - Regular la mobilitat de professionals i/o personal 

investigador entre les parts 
Indefinit 

30/09/2003 ICIQ-UAB 
Conveni marc - Regular la mobilitat de professionals i/o personal 

investigador entre les parts 
Indefinit 

30/09/2003 ICIQ - Universidad Autonoma De Madrid 
Conveni marc - Regular la mobilitat de professionals i/o personal 

investigador entre les parts 
Indefinit 

02/12/2003 ICIQ - URV Adscripció ICIQ a la URV com a institut universitari de recerca  Indefinit  

01/09/2004 ICREA, ICIQ Annex al conveni de 01/09/2003 - Línia de recerca del Prof. Pau Ballester   

02/06/2005 AEQT, ICIQ 
Establir els principis de la col·laboració AEQT-ICIQ en el camp de divulgació 
científica i en el desenvolupament de projectes d'investigació. Promoure la 

interacció i comunicació entre les empreses integrants AEQT i l'ICIQ. 

3 anys. Prorrogues 
anuals 

automàtiques 

12/06/2006 ICREA, ICIQ 
Addenda al conveni de 01/09/2009. Modificar clàusula 7a del Conveni 
relativa als Drets de propietat intel·lectual i industrial; incorporar una 

clàusula de prevenció riscos i una de protecció de dades 

La mateixa que el 
Conveni signat el 

01/09/2003 

16/10/2006 ICREA, ICIQ Annex al conveni de 01/09/2003 - Línia de recerca del Prof. Arjan Kleij   
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29/03/2007 ICIQ, ICFO Acord de col·laboració per a realitzar activitats conjuntes d'investigació 
3 anys. Prorrogues 

anuals 
automàtiques 

02/09/2007 ICIQ- ICREA 
Conveni marc  per al desenvolupament de les actuacions de recerca 

proposades per l'ICIQ i aprovades pel patronat de la institució  
2 anys i renovació 

automàtica 

01/11/2007 ICREA, ICIQ 
Annex al conveni de 01/09/2003 - Línia de recerca del Prof. Emilio 

Palomares  

02/01/2008 ICREA, ICIQ 
Addenda al conveni de 01/09/2009. Modificar les clàusules relatives als 

Drets de propietat intel·lectual i industrial, prevenció riscos i protecció de 
dades; incorporar-ne una de confidencialitat 

La mateixa que el 
Conveni signat el 

01/09/2003 

09/01/2008 AGAUR - ICIQ 
Regular la col·laboració AGAUR - ICIQ en matèria d'estrangeria. Assessorar 

centre en tràmits per personal investigador estranger 
08/01/2009 i 

pròrroga tàcita 

07/03/2008 ICIQ - Universidad de Valladolid 
Conveni marc - Regular la mobilitat de professionals i/o personal 

investigador entre les parts 
Indefinit 

06/07/2009 ICIQ - IBEC 
Conveni marc - Regular la mobilitat de professionals i/o personal 

investigador entre les parts 
05/07/2014 

09/09/2009 ICREA, ICIQ 
Annex al conveni de 01/09/2003 - Línia de recerca del Prof. Paolo 

Melchiorre  

21/09/2009 ICIQ- Gobierno De Navarra  Personal investigador en formació 21/09/2013 

12/02/2010 
ICIQ - University of Strasbourg (Unistra), 

França 
Conveni marc - Regular la mobilitat de professionals i/o personal 

investigador entre les parts 
Indefinit  

10/03/2010 ICFO,ICIQ,CRnE-UPC 
Conveni marc de col·laboració científica entre les parts signants. Trobar 

sinèrgies entre les 3 institucions 

3 anys. Prorrogues 
anuals 

automàtiques 
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15/03/2010 ICIQ, ICAC 
Conveni marc  de col·laboració entre ambdues institucions. Posada en 

pràctica mitjançant la signatura de Convenis específics 

4 anys. Prorrogues 
anuals 

automàtiques 

15/03/2010 ICIQ, ICAC 
Conveni específic per a l'ús del difractòmetre de Raigs X per part 

d'investigadors de l'ICAC 
Quan finalitzi 

l'objecte del Conveni 

15/03/2010 
ICIQ - Vienna Univeristy of technology, 

Austria 
Conveni marc - Regular la mobilitat de professionals i/o personal 

investigador entre les parts 
Indefinit  

12/04/2010 
ICIQ - Consiglio Nazionale delle Ricerche - 

Istituto di scienze e tecnologie 
Molecolare, Perugia, Italia 

Conveni marc - Regular la mobilitat de professionals i/o personal 
investigador entre les parts 

Indefinit  

01/09/2010 ICREA, ICIQ 
Annex al conveni de 01/09/2003 - Línia de recerca del Prof. José Ramón 

Galán Mascarós  

01/09/2010 ICREA, ICIQ Annex al conveni de 01/09/2003 - Línia de recerca del Prof. Kilian Muñiz   

31/05/2011 ICIQ - URV Finançament ajuts pre-doctorals 30/05/2015 

01/06/2011 
ICIQ - Ege University Institute of Solar 

Energy in Turkey 
Conveni marc - Regular la mobilitat de professionals i/o personal 

investigador entre les parts 
Indefinit  

01/10/2011 ICIQ- URV 
Regular les condicions per a la realització a l'ICIQ del treball de fi de màster 

dels estudiants de màster de la URV 
30/09/2012 i 

pròrroga automàtica  

15/12/2011 ICIQ - Università Degli studi Di Perugia  
Conveni marc - Regular la mobilitat de professionals i/o personal 

investigador entre les parts 
14/12/2016 

05/07/2012 
ICIQ- University of Pennsylvania, 

department of chemistry 
Conveni marc - Regular la mobilitat de professionals i/o personal 

investigador entre les parts 
04/07/2015 

29/08/2012 ICIQ, IPHES  
Conveni marc de col·laboració en recerca científica, docència i socialització. 

L'aplicació d'aquest Conveni es farà mitjançant la signatura de Convenis 
específics 

Indefinit 
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29/08/2012 ICIQ, IPHES 
Conveni específic per a fixar els termes pel desenvolupament conjunt de 

recerques i anàlisis arqueomètriques 
Indefinit 

08/10/2012 ICIQ - Universidad de Granada 
Conveni marc - Regular la mobilitat de professionals i/o personal 

investigador entre les parts 
08/10/2017 

01/11/2012 
ICIQ - LEIBNIZ-INSTITUT  " LIKAT", 

Alemania 
Conveni marc - Regular la mobilitat de professionals i/o personal 

investigador entre les parts 
30/10/2015 

19/11/2012 ICIQ - University of Bologna 
Conveni marc - Regular la mobilitat de professionals i/o personal 

investigador entre les parts 
18/11/2017 

18/12/2012 ICIQ- Fundaquim, Uruguay 
Conveni marc - Regular la mobilitat de professionals i/o personal 

investigador entre les parts 
18/12/2015 

24/01/2013 Federal University of Sao Carlos -Brazil 
Conveni marc - Regular la mobilitat de professionals i/o personal 

investigador entre les parts 
24/01/2018 

26/03/2013 
ICIQ - Graduate School of Science, OSAKA 

prefecture University 
Conveni marc - Regular la mobilitat de professionals i/o personal 

investigador entre les parts 
26/03/2018 

01/04/2013 
ICIQ, CSIR-INDIAN INSTITUTE OF 

CHEMICAL TECHNOLOGY (CSIR-IICT) 

MOU per establir la col·laboració entre ambdues institucions. Inclou 
intercanvi d'investigadors, projectes R&D en catàlisi, química 

supramolecular i energies renovables 
3 anys prorrogables 

06/06/2013 ICIQ - Lomonsov Moscow State Univeristy  
Conveni marc - Regular la mobilitat de professionals i/o personal 

investigador entre les parts 
05/06/2018 

10/06/2013 ICIQ - Universidad Castilla la Mancha  Pràctiques externes curriculars i extracurriculars 
1 any, prorroga 

automàtica 

25/09/2013 
ICIQ - Indian Institute Of Chemical 

Technology 
Conveni marc - Regular la mobilitat de professionals i/o personal 

investigador entre les parts 
25/09/2016 

01/10/2013 ICREA, ICIQ Annex al conveni de 01/09/2003 - Línia de recerca del Prof. Rubén Martín 
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28/11/2013 URV -Sapineza University Rome, Italia 
Conveni marc - Regular la mobilitat de professionals i/o personal 

investigador entre les parts 
4 anys , pròrroga 

automàtica  

01/01/2014 ICIQ - University 'CA' Foscari Venezia Conveni marc - Regular mobilitat dels estudiants PHD 31/12/2019 

14/01/2014 
ICIQ - CNRS ( French national center for 

scientific research)  
Conveni marc - Regular la mobilitat de professionals i/o personal 

investigador entre les parts 
13/01/2019 

01/02/2014 
ICIQ - INSTITUTE of Organic Chemistry, 

Alemania 
Conveni marc - Regular la mobilitat de professionals i/o personal 

investigador entre les parts 
31/01/2019 

27/02/2014 
URV - UNIVERSITÄT REGENSBURG, 

Alemania 
Conveni per la co-supervisió de les tesis doctorals 

4 anys , pròrroga 
automàtica  

28/02/2014 ICIQ - Universitat JAUME I Castelló 
Conveni singular de cooperació educativa en matèria de pràctiques 

acadèmiques externes  
1 any, prorroga 

automàtica 

04/04/2014 
ICIQ - Universidad Nacional  Del Sud-Bahia 

Blanca 
Conveni marc - Regular la mobilitat de professionals i/o personal 

investigador entre les parts 
04/04/2019 

11/04/2014 BAYER, ICIQ Patrocini de dues beques pre-doctorals del programa de beques ICIQ 2 anys 

02/06/2014 ICIQ - Universidad Complutense Madrid 
Conveni marc - Regular la mobilitat de professionals i/o personal 

investigador entre les parts 
02/06/2019 

11/06/2014 ICIQ- Fundació Catalunya La Pedrera  Conveni marc Programa Joves I Ciència 31/12/2014 

01/09/2014 
ICIQ - WORKS RESEARCH INSTITUTE IN 

JAPAN 
Conveni marc - Regular la mobilitat de professionals i/o personal 

investigador entre les parts 
31/08/2019 

05/11/2014 ICIQ, OBRA SOCIAL LA CAIXA Programa internacional de beques La Caixa-Severo Ochoa 
1 any prorrogable a 

4 

03/12/2014 BASF, ICIQ Patrocini programa de seminaris 3 anys 
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01/01/2015 AGAUR - ICIQ 
Regular l'adhesió de l'entitat ICIQ al node de suport a a mobilitat que 

coordina i gestiona l'AGAUR 
31/12/2015 i 

pròrroga tàcita 

09/02/2015 ICIQ- Universitat de Girona  
Conveni marc - Regular la mobilitat de professionals i/o personal 

investigador entre les parts 
09/02/2020 

18/03/2015 
ICIQ - Sapienza University dep of 

chemistry 
Conveni marc - Regular la mobilitat de professionals i/o personal 

investigador entre les parts 
17/03/2020 

01/04/2015 ICIQ - Universidad de Chile 
Conveni marc - Regular la mobilitat de professionals i/o personal 

investigador entre les parts 
31/03/2020 

22/04/2015 ICIQ - University of Michigan Conveni marc per l'intercanvi d'estudiants durant els estius 2015/2016 3 anys 

04/05/2015 
ICIQ- Radboud University Nijmegen, 

Holanda 
Conveni Marc pràctiques curriculars i extra-curriculars  Indefinit  

26/05/2015 ICIQ- UB 
Conveni marc - Regular la mobilitat de professionals i/o personal 

investigador entre les parts 
4 anys. Renovables 

automàticament  

08/06/2015 
ICIQ - Max Planck Institute für 

kohlenforschung 
Conveni marc - Regular la mobilitat de professionals i/o personal 

investigador entre les parts 
07/05/2020 

26/06/2015 
ICIQ - TECHNISCHE UNIVERSITÄT 

DORMUND, Alemania 
Conveni marc . Practiques curriculars i extra curriculars Indefinit  

03/07/2015 
ICIQ, MAX PLANCK INSTITUT FÜR 

KOHLENFORSCHUNG (KOFO) 
Regular la mobilitat de personal investigador entre les parts 5 anys 

07/07/2015 ICIQ - Aarhus University, Dinamarca 
Conveni marc - Regular la mobilitat de professionals i/o personal 

investigador entre les parts 
06/07/2020 
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10/07/2015 
ICIQ - IUPAC - MINIESTERIO DE 
ECONOMIA I COMPETITIVIDAD 

Facilitar la col·laboració entre les institucions signants en relació al comité 
Espanyol de la IUPAC que es crea per a representar els interessos de la 

comunitat científica i empresarial espanyola en IUPAC 

09/07/2019, 
prorrogables  

13/07/2015 ICIQ-California Institute of Technology  
Conveni marc - Regular la mobilitat de professionals i/o personal 

investigador entre les parts 
12/07/2020 

16/07/2015 
ICIQ, CALTECH (California Institute of 

Technology) 
Regular la mobilitat de personal investigador entre les parts 5 anys 

17/09/2015 ICIQ, IC Timosoara, Romania 
Establir la col·laboració entre el grup de recerca de la Dr. Eugenia Fagadar-

Cosma i el grup del Prof. Miquel A. Pericàs 
5 anys 

13/10/2015 ICREA, ICIQ 
ORGANITZACIÓ "ICREA CONFERENCE ON FUNCTIONAL MOLECULAR 

NANOCONTAINERS" 
Finalitzat l'objecte 

del conveni 

22/10/2015 
ICIQ- GEORG AUGUST, Universitat 

Gottingen, Alemania 
Conveni marc - Regular la mobilitat de professionals i/o personal 

investigador entre les parts 
16/11/2020 

01/12/2015 ICREA, ICIQ Annex al conveni de 01/09/2003 - Línia de recerca del Dr. Julio Lloret   

19/01/2016 
ICIQ – Korean Research Institute of 

Chemical Technology (KRICT) 
Activitats de recerca cooperativa 5 anys 

08/02/2016 ICIQ, Hiroshima University 
Conveni marc - Regular la mobilitat de professionals i/o personal 

investigador entre les parts 
7/02/2021 

24/02/2016 
ICIQ, National Institute of Technology, 

Kitakyushu College 
Conveni marc - Regular la mobilitat de professionals i/o personal 

investigador entre les parts 
23/02/2021 

02/03/2016 ICIQ, Okayama University 
Conveni marc - Regular la mobilitat de professionals i/o personal 

investigador entre les parts 
01/03/2021 

17/03/2016 
ICIQ, Center for Research in 

Nionanosciences 
Conveni marc - Regular la mobilitat de professionals i/o personal 

investigador entre les parts 
16/03/2021 
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11/04/2016 ICIQ, Departament d'Ensenyament 
Desenvolupar , en règim d'alternança i amb formació dual, el cicle formatiu 
de grau superior de programació de la producció en fabricació mecànica, a 

l'Institut Domènech i Montaner de Reus 
2021 

16/04/2016 ICIQ, Izmir Katip Celebi University 
Conveni marc - Regular la mobilitat de professionals i/o personal 

investigador entre les parts 
15/04/2021 

15/05/2016 ICIQ, Université Paris Descartes 
Conveni marc - Regular la mobilitat de professionals i/o personal 

investigador entre les parts 
14/06/2021 

16/06/2016 ICIQ, Departament d'Ensenyament 
Desenvolupar, en règim d'alternança i amb formació dual, el cicle formatiu 

de grau superior d'Administració de Sistemes Informàtics en Xarxa, a 
l'institut Francesc Vidal I Barraquer de Tarragona 

2020 

20/06/2016 ICIQ, Bilkent University 
Conveni de col·laboració que regula les pràctiques universitàries no 

curriculars 
12/08/2016 

 


