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09 EDUCACIÓ, INVESTIGACIÓ, CULTURA I ESPORT

00119 CONSORCI ESPACIAL VALENCIÀ, VAL SPACE CONSORTIUM

SECCIÓ :

ENTITAT :

1.- Coordinació de la cooperació econòmica, tècnica i administrativa de les entitats que formen el Consorci Espacial Valencià, a fi de 
posar en comuns mitjans per a la investigació sobre el sector Espai, amb especial èmfasi en la col·laboració vigent amb l'Agència 
Espacial Europea i els laboratoris conjunts que amb el Consorci Espacial Valencià gestiona en la Comunitat Valenciana.

1.1.- Realització d'activitats d'investigació científica i servicis de desenvolupament tecnològic en qualsevol àmbit d'activitat 
relacionat amb el sector Espai, l'increment de la seguretat i de la qualitat de producció dels sistemes espacials, així com la realització 
de totes aquelles activitats encaminades, directament o indirectament, a aconseguir el progrés social i econòmic a Europa en el que al 
sector Espai es referix.

1.1.1.- Realització de programes d'investigació i desenvolupament en el camp de la tecnologia espacial. 
1.1.2.- Col·laboració en processos d'investigació, innovació, regulació, formació i divulgació amb quants organismes, públics i 
privats, nacionals o internacionals, s'ocupen del desenvolupament de tecnologies que s'apliquen en el sector Espai. 
1.1.3.- Transferència a empreses i altres entitats interessades de la tecnologia generada en la investigació del VSC. 
1.1.4.- Realització d'estudis, informes, projectes, assessorament i regulació sobre normes i especificacions del sector Espai. 
1.1.5.- La prestació de servicis d'assessorament tècnica i diagnosi, així com la certificació de sistemes i productes en el sector Espai. 
1.1.6.- La preparació i realització d'assajos, test, tècniques d'anàlisis, estratègies de síntesi i processos de disseny, així com per mitjà 
de mètodes de mesura i especificacions de sistemes espacials. 
1.1.7.- El foment de la formació contínua de professionals i estudiants relacionats amb el sector Espai, per mitjà de la col·laboració 
en programes de postgrau (doctorat i màster), cursos, seminaris i congressos. 
1.1.8.- En línies generals, la realització de qualsevol activitat encaminada al progrés de la ciència, la tecnologia, la qualitat, la 
legislació, la competitivitat i expansió del sector de l'Espai a Europa i fora d'ella.
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