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CONVENI ENTRE LA GENERALITAT, A TRAVÉS DE LA CONSELLERIA D’ECONOMIA SOSTENIBLE, 

SECTORS PRODUCTIUS, COMERÇ I TREBALL I LA UNIVERSITAT DE VALÈNCIA-ESTUDI 

GENERAL, PER A LA REALITZACIÓ DE LES ACTIVITATS DEL PROGRAMA “CAMPUS DE 

L’EMPRENEDORIA INNOVADORA”. ANY 2020. 

 
València, setembre de 2020 

REUNITS 

D’una part, l’Honorable Sr. Rafael Climent González, conseller d’Economia Sostenible, Sectors 

Productius, Comerç i Treball, en virtut del seu nomenament pel Decret 6/2019, de 17 de juny, del 

president de la Generalitat, pel qual es nomenen les persones titulars de les vicepresidències i de les 

conselleries, i del Decret 105/2019, de 5 de juliol, del Consell, pel qual estableix l’estructura orgànica 

bàsica de la Presidència i de les conselleries de la Generalitat, i, en ús de les facultats que confereix 

l’article 6.3 del Decret 176/2014, de 10 d’octubre, del Consell, pel qual es regulen els convenis que 

subscriga la Generalitat i el seu registre. 

 
I, d’una altra, la Sra. Maria Vicenta Mestre Escrivà, en condició de Rectora Magnífica de la Universitat de 

València-Estudi General, amb domicili social a València, av. Blasco Ibáñez núm. 13 de València (C. P. 

46010) i amb CIF: Q-4618001-D, que actua en nom i representació d’aquesta, legitimada per a aquest 

acte en virtut de l’article 94 dels estatuts de la Universitat de València, aprovats pel Decret 128/2004, de 

30 de juliol, del Consell de la Generalitat (DOCV núm. 4811 de 3-8-2004), i facultada a partir del seu 

nomenament pel Decret 41/2018, de 6 d’abril, del Consell (DOCV núm. 8270 de 10 d’abril de 2018). 

 
Les persones que hi compareixen es reconeixen mútuament la capacitat jurídica suficient, subscriuen en 

nom de les seues respectives entitats aquest conveni i, a aquest efecte, 

 
MANIFESTEN 
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I. Que la Llei 2/2012, de 14 de juny, de la Generalitat, de mesures urgents de suport a la iniciativa 

empresarial i els emprenedors, microempreses i petites i mitjanes empreses de la Comunitat Valenciana, 

desplega una sèrie de mesures dirigides de manera expressa a revitalitzar i donar suport al teixit 

productiu i a afavorir la posada en marxa de noves activitats econòmiques que generen ocupació en 

l’àmbit de la Comunitat Valenciana. 

 
L’article 20 de la Llei 2/2012, de 14 de juny, de la Generalitat, assenyala que les universitats de la 

Comunitat Valenciana prestaran l’assessorament necessari i impulsaran canals d’informació que 

permeten la comunicació de les iniciatives emprenedores i innovadores de la comunitat universitària amb 

els sectors productius de la Comunitat Valenciana, especialment en matèria d’innovació i transferència de 

tecnologia i coneixement, i realitzaran, així mateix, el seguiment i l’avaluació d’aquestes relacions i dels 

seus resultats. 

 
Aquesta mateixa llei, en la disposició addicional sisena, inclou una modificació de la Llei 4/2007, de 9 de 

febrer, de la Generalitat, de coordinació del sistema universitari valencià, i afig una nova lletra e a l’article 

18, “La promoció de la colꞏlaboració entre les universitats i les administracions públiques i ens públics i 

privats per a impulsar l’emprenedoria i les iniciatives emprenedores en la comunitat universitària i 

aconseguir la integració adequada dels estudiants i titulats universitaris dins del teixit productiu”. 

 
Així mateix, s’afig una nova lletra f a l’apartat 2 de l’article 37 de la Llei 4/2007, que queda amb la 

redacció següent: “f) Impuls de la cultura de l’emprenedoria fomentant i garantint les capacitats, les 

competències i les iniciatives emprenedores en els ensenyaments conduents a l’obtenció de títols 

universitaris oficials”. 

 
II. Que, segons disposa l’article 9 del Decret 5/2019, de 16 de juny, del president de la Generalitat, pel 

qual es determinen el nombre i la denominació de les conselleries, i les seues atribucions, a la 

Conselleria d’Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball s’assignen les competències en 

matèria d’economia sostenible, foment de l’ocupació i de l’economia social, formació professional 

ocupacional i contínua, intermediació en el mercat laboral, indústria, energia, sectors productius, comerç 

interior i exterior, fires sectorials i activitats promocionals, artesania i consum. 
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III. Que, des de la Conselleria d’Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball, es vol 

impulsar l’emprenedoria i la innovació en l’àmbit universitari, tant entre el personal docent i investigador 

com entre l’alumnat. 

 
IV. Que dins d’aquest àmbit, es desenvolupa un programa conjunt entre les cinc universitats públiques 

valencianes: “Campus de l’emprenedoria innovadora”, sota la coordinació de la Conselleria d’Economia 

Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball, pel qual les universitats posen en comú el seu 

aprenentatge i experiència en diferents iniciatives de suport a l’emprenedoria, de manera que cadascuna 

d’aquestes lidera un projecte que desenvolupen les altres universitats i que en l’exercici 2020 es 

concretarà en les actuacions següents: 

 
- “Banc de patents i coneixement” 

- “5UCV STARTUP” 

- “Aula Emprén” 

- “Mentoring” 

- “University Junior International Entrepreneurs” 

- “Emprenedoria i diversitat funcional” 

- “Gennera 5UCV” 
 
 

V. Que l’Estratègia d’especialització intelꞏligent per a la investigació i innovació (RIS3-CV) persegueix 

que la Comunitat Valenciana es constituïsca en un entorn atractiu per a afavorir la innovació empresarial 

mitjançant l’aprofitament de les oportunitats que ofereixen les empreses tractores de subcontractació i les 

empreses innovadores amb un alt potencial de creixement que es posicionen millor en el mercat global. 

En el Banc de patents, totes les tecnologies estan alineades en els objectius de RISS3. 

 
VI. Que la Universitat de València-Estudi General és una entitat de dret públic de caràcter multisectorial i 

pluridisciplinari que desenvolupa activitats de docència, investigació i desenvolupament científic i 

tecnològic, interessada a colꞏlaborar amb els sectors socioeconòmics per a assegurar una de les 

finalitats de la docència i la investigació, que és la innovació i la modernització del sistema productiu. 
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VII. Que la Llei 1/2015, de 6 de febrer, de la Generalitat, d’Hisenda Pública, del sector públic instrumental 

i de subvencions, estableix que podran concedir-se de manera directa les subvencions que preveu 

nominativament la Llei de pressupostos de la Generalitat, i s’entenen com a tals les que tenen l’objecte, 

la dotació pressupostària i el destinatari inequívocament en els seus annexos. 

 
VIII. La Llei 1/2015, en l’article 168.1.A, en el tercer paràgraf, estableix que els convenis seran 

l’instrument habitual per a canalitzar les subvencions quan tinguen la naturalesa de corrents, i l’únic 

susceptible d’utilitzar-se per a les subvencions de capital. 

 
IX. La finalitat d’aquest conveni és canalitzar a favor de la beneficiària la subvenció que figura en el 

vigent pressupost de la Generalitat dins del crèdit consignat en el capítol IV, “Transferències corrents”, i 

l’import de la dotació és de 125.000 €, així com establir les condicions i els compromisos que ha de 

complir la beneficiària. 

 
X. La Llei de pressupostos de la Generalitat per a l’exercici 2020 preveu una línia de subvenció en el 

programa 322.55, “Promoció d’emprenedors, cooperativisme i economia social”, línia S7864000 del 

capítol IV, i concreta l’objecte i la dotació d’aquesta i n’és beneficiària, entre altres, la Universitat de 

València, Estudi General. 

 
XI. La línia de subvenció S7864000, “Campus de l’emprenedoria innovadora”, es troba recollida en 

l’objectiu 3, “Promoure el model econòmic de desenvolupament sostenible a la Comunitat Valenciana”, 

amb atenció especial al foment de l’economia social i l’emprenedoria, del Pla estratègic de subvencions 

de la Conselleria d’Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball 2019-2021, aprovat per la 

Resolució del conseller d’Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball, de 24 d’abril de 

2019. 

 
Així mateix, la línia de subvenció esmentada es troba vinculada amb el subobjectiu 4.1, “Consolidació de 

la cultura de l’emprenedoria sostenible”, del Pla estratègic d’emprenedoria de la Comunitat Valenciana 

(2019-2023). 

 
XII. En la redacció d’aquest conveni, s’ha observat el que estableix el Decret 176/2014, de 10 d’octubre, 

del Consell, que regula els convenis que subscriga la Generalitat i el seu registre, i la Llei 40/2015, d’1 

d’octubre, de règim jurídic del sector públic. 
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XIII. Hi ha una autorització expressa per a subscriure aquest conveni per l’Acord del Consell de data 31 

de juliol de 2020, tal com estableix l’article 12.6.b del Decret 176/2014, de 10 d’octubre, del Consell, pel 

qual es regulen els convenis que subscriga la Generalitat i el seu registre. 

 
XIV. El text d’aquest conveni compleix amb el que preveu el Decret 128/2017, de 29 de setembre, del 

Consell, sobre el procediment de notificació i comunicació a la Comissió Europea dels projectes de la 

Generalitat dirigits a establir, concedir o modificar ajudes públiques. 

 
L’objecte d’aquestes ajudes és fer front a les despeses generades per la realització, per part de les 

universitats públiques valencianes, de les accions relatives als programes inclosos dins del “Campus de 

l’emprenedoria innovadora” que són: el programa “Banc de patents i coneixement”, “5UCV STARTUP”, 

“Aula Emprén”, “Mentoring”, “University Junior International Entrepreneurs”, “Emprenedoria i diversitat 

funcional” i “Gennera 5UCV” durant l’exercici 2020. 

 
Per la realització d’aquestes activitats, no es rebran més ingressos que els que estiguen justificats com a 

despeses elegibles i que es corresponguen amb despeses derivades de l’execució de les activitats. 

 
L’entitat beneficiària i l’objecte de l’ajuda no compleixen amb el requisit del falsejament de la competència 

que afecte els intercanvis comercials entre els estats membres. Es tracta d’activitats excloses del 

concepte d’activitat econòmica, ja que són activitats primàries de les universitats, per ser projectes de 

formació i disseminació de resultats i, per tant, no estan afectades per la política de competència de la 

Unió Europea, per la qual cosa no és aplicable el principi d’incompatibilitat amb el mercat comú formulat 

en l’apartat 1 de l’article 107 del TFUE, i, per tant, no és obligatòria la seua notificació a la Comissió 

Europea. En el cas que l’entitat realitze tant activitats econòmiques com no econòmiques, haurà de 

portar una separació comptable de les dues i no es podran sufragar activitats econòmiques mitjançant 

aquesta mesura. 

 
Prenent en consideració tot l’anterior, es conclou que aquesta ajuda no és ajuda d’estat i no falseja la 

competència, per la qual cosa no és aplicable el principi d’incompatibilitat amb el mercat comú formulat 

en l’apartat 1 de l’article 107 del TFUE. 
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XV. Havent-se declarat l’estat d’alarma pel Reial decret 463/2020, de 14 de març, per a la gestió de la 

situació de crisi sanitària ocasionada per la COVID-19, declarada per l’Organització Mundial de la Salut 

l’11 de març de 2020 com a «pandèmia global», durant aquest exercici 2020 es produeixen situacions 

excepcionals, les conseqüències de les quals transcendeixen a tots els àmbits de les administracions, 

particulars, persones físiques i jurídiques, que han de reformular les seues actuacions per a adaptar-se i 

poder fer front a un nou escenari sanitari, econòmic i social. Per això, es considera de rellevància 

especial el foment de les actuacions que han dut a terme les universitats públiques valencianes en 

matèria d’emprenedoria, dins del programa “Campus de l’emprenedoria innovadora”, ja que com a fonts 

de coneixement superior poden coadjuvar a trobar noves solucions emprenedores, a través de patents i 

resultats d’investigació, la resolució de reptes o establint nous models que ajuden a palꞏliar les 

conseqüències que han provocat aquesta crisi. A causa de la situació de confinament i mesures de 

distància social imposades a conseqüència de l’estat d’alarma, una part de les accions que preveu 

aquest conveni es podrà desenvolupar de manera telemàtica, utilitzant les tècniques de teletreball i de 

formació a distància i en línia que resulten necessàries. 

 
Per tot això, les dues parts intervinents signen aquest conveni de colꞏlaboració, que es regirà d’acord 

amb les següents 

 
CLÀUSULES 

 
 

PRIMERA. Objecte del conveni i actuacions subvencionables 
 
 

1. Aquest conveni té per objecte definir els termes de la colꞏlaboració entre la Generalitat i la Universitat 

de València-Estudi General (d’ara en avant, la Universitat) per al desenvolupament de les activitats 

incloses en el programa “Campus de l’emprenedoria innovadora”. Aquesta colꞏlaboració es concreta en 

les activitats següents: 



7 

 

 

a) “Banc de patents i coneixement”. La Universitat seleccionarà un conjunt d’invencions, patents i altres 

resultats d’investigació científica i tecnològica, o idees de negoci desenvolupades pel seu personal 

investigador i els posarà a la disposició de la Conselleria d’Economia Sostenible, Sectors Productius, 

Comerç i Treball, que els difondrà de manera no discriminatòria ni exclusiva a través de la pàgina web 

del Banc de Patents (http://bancodepatentes.gva.es), allotjada en el servidor de la Generalitat, que és 

d’accés públic i gratuït. 

 
Per a fer-ho, la Universitat realitzarà l’estudi de potencialitat i viabilitat dels resultats seleccionats i 

aportarà una fitxa explicativa que continga la descripció de la invenció, els sectors d’aplicació 

empresarial, els avantatges tècnics o els beneficis empresarials previstos, l’estat de desenvolupament de 

la tecnologia, el seu nivell de protecció i la colꞏlaboració buscada; així com un breu resum (cinquanta 

paraules) d’aquesta fitxa i un document audiovisual explicatiu de la patent (d’una duració entre dos i tres 

minuts). Tota la documentació anterior ha d’estar confeccionada en castellà i anglés. 

 
Així mateix, la Universitat farà actuacions dirigides a dinamitzar les patents i els resultats d’investigació 

inclosos en el “Banc de patents i coneixement”, a fi de facilitar-ne la transferència als sectors productius. 

 
La Generalitat, per mitjà de la Direcció General d’Emprenedoria i Cooperativisme, realitzarà la difusió de 

la pàgina web del Banc de patents. Així mateix, la Universitat durà a terme la difusió de la pàgina web del 

Banc de patents en el seu web. 

 
La Universitat d’Alacant exerceix el lideratge del Banc de patents. 

 
 

b) “5UCV STARTUP”. La Universitat convocarà, paralꞏlelament a la resta d’universitats públiques 

valencianes, el concurs “5UCV STARTUP” a fi de proposar a la Direcció General d’Emprenedoria i 

Cooperativisme les candidatures als premis. 

 
La Direcció General d’Emprenedoria i Cooperativisme nomenarà les persones que formaran part del jurat 

encarregat de seleccionar els projectes premiats. D’acord amb el veredicte del jurat, la Universitat 

resoldrà la concessió i el pagament dels premis que, si escau, hagen recaigut en els projectes presentats 

per aquella. 
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La Universitat Politècnica de València exerceix el lideratge de l’activitat “5UCV STARTUP”. 
 
 

c) “Aula Emprén”. Escola taller per a personal docent motivador, estructurat en dues fases. La primera 

fase consisteix en la realització de cursos de formació per a professorat de la Universitat amb la finalitat 

d’afavorir l’esperit emprenedor i el desenvolupament d’aquest en l’alumnat. La formació es dirigeix a 

docents de la Universitat de qualsevol àrea de coneixement amb inquietud de promoure una actitud 

emprenedora entre l’alumnat de la Universitat que els permeta desenvolupar iniciatives empresarials, 

particularment entre els qui cursen titulacions no relacionades amb l’àrea de gestió empresarial que 

tenen més dificultats per a la generació d’empreses. 

 
La segona fase té per objecte traslladar els coneixements adquirits pel personal docent assistent al curs 

de formació al seu alumnat, i constituir equips multidisciplinaris coordinats pel personal docent i formats 

per estudiants per a la presentació d’iniciatives emprenedores i iniciatives socials, de manera que es 

desenvolupen competències i habilitats que estimulen la creativitat de l’alumnat i milloren la seua 

ocupabilitat. 

 
La Universitat de València exerceix el lideratge de l’activitat “Aula Emprén”. 

 
 

d) “Mentoring”. Programa de formació i mentoria dels diferents colꞏlectius universitaris perquè es 

produïsca una transmissió de coneixements i experiència efectiva que ajude al desenvolupament de 

projectes emprenedors. 

 
La Universitat Miguel Hernández d’Elx exerceix el lideratge de l’activitat “Mentoring”. 

e) “University Junior International Entrepreneurs (UJIE)”. Selecció entre l’alumnat de la Universitat per a 

la realització de pràctiques a l’estranger en empreses consolidades, relacionades amb la idea de negoci 

presentada per qui hi participe. El programa inclou la formació prèvia en el curs “Emprenedoria 

internacional”. 

 
La Universitat Jaume I de Castelló exerceix el lideratge de l’activitat “University Junior International 

Entrepreneurs”. 
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f) “Emprenedoria i diversitat funcional“. Actuacions dirigides a facilitar l’emprenedoria entre les persones 

de la comunitat universitària amb diversitat funcional, entre les quals destaca, principalment, 

l’organització de la Jornada d’Emprenedoria Inclusiva 2020. 

La Universitat de València exerceix durant l’any 2020 el lideratge de les activitats d’emprenedoria i 

diversitat funcional. 

 
g) “Gennera 5UCV“. Programa de resolució de reptes per empreses. A través d’aquest programa, equips 

d’estudiants universitaris i persones diplomades que resolen reptes estratègics plantejats per empreses. 

Les persones participants, després de rebre formació mitjançant sessions de capacitació en habilitats per 

a la innovació, reben mentoria en grups de treball dirigits a la generació de solucions i escenaris 

d’oportunitat per a resoldre els reptes llançats per les empreses. 

 
La Universitat d’Alacant exerceix el lideratge de l’activitat “Gennera 5UCV”. 

 
 

2. Totes les activitats que s’inclouen en el “Campus de l’emprenedoria innovadora” es prestaran per la 

Universitat de manera gratuïta. 

 
SEGONA. Despeses subvencionables i quantia d’aquestes 

 
 

1. La Generalitat, per mitjà de la Conselleria d’Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i 

Treball, es compromet a afectar, dins del programa pressupostari 322.55 denominat “Promoció 

d’emprenedors, cooperativisme i economia social”, amb càrrec a l’exercici pressupostari de l’any 2020, la 

quantitat següent per al desenvolupament de les activitats que s’executaran i preveu aquest conveni: la 

línia de subvenció S7864000, capítol IV, denominada “Campus de l’emprenedoria innovadora”, està 

dotada amb una quantitat màxima estimada per a la Universitat de València de 125.000 euros que 

s’abonarà amb càrrec a l’aplicació pressupostària 11.02.01.322.55.440.02. 

 
Aquest import es destinarà a finançar les despeses en què incórrega l’entitat beneficiària per a la 

realització de les activitats que es detallen en la clàusula primera d’aquest conveni, sempre que resulten 

necessàries per a la consecució, corresponguen de manera indubtable a l’activitat subvencionada, 

d’acord amb la naturalesa d’aquesta i es realitzen en el termini establit en aquest conveni. 



10 

 

 

2. Seran despeses elegibles i, per tant, subvencionables, les que es generen entre l’1 de gener i el 30 de 

novembre de 2020, d’acord amb l’article 31 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de 

subvencions, pels conceptes següents: 

 
a) Sous i cotitzacions socials de les persones docents i investigadores i d’administració i serveis, tant 

pròpies com contractades per la Universitat, d’acord amb la normativa que resulte aplicable, que es 

destinen al desenvolupament de les actuacions que s’indiquen en la clàusula primera. 

 
b) Despeses corresponents als serveis prestats per persones professionals, entitats o empreses amb les 

quals es contracten els serveis necessaris per al desenvolupament dels programes: 

 
 Lloguer de sales i equips. 

 Elaboració de material audiovisual. 

 Material fungible. 

 Publicitat i comunicació. 

 Honoraris, trasllats i allotjament de ponents i docents externs a la Universitat. 

 Despeses de traducció i publicacions. 

 Despeses derivades de l’organització d’esdeveniments (traducció, personal de suport, mitjans 

audiovisuals, servei d’àpats, etc.). 

 Despeses de formació en habilitats comunicatives, emprenedoria i similars per a les persones 

dels equips inventors de les patents i tecnologies que vagen a presentar-les en esdeveniments 

de transferència tecnològica. 

 
c) Dietes, trasllats i allotjament, de personal propi i contractat per a les actuacions subvencionades 

recollides en la clàusula primera, així com de les persones representants de les candidatures 

seleccionades per la Universitat com a finalistes i que acudisquen a la presentació dels seus projectes en 

qualsevol de les dues modalitats del concurs “5UCV STARTUP”. 

 
d) Import econòmic dels premis del concurs “5UCV STARTUP”. 

 
 

e) Beques del programa “University Junior International Entrepreneurs”. 
 
 

f) Despeses de l’auditoria prevista per a la revisió de la documentació justificativa d’aquest conveni. 
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3. La Universitat, com a poder adjudicador, ha de respectar, en l’execució de l’ajuda, els preceptes de la 

Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector públic, per la qual es transposen a l’ordenament 

jurídic espanyol les directives del Parlament Europeu i del Consell 2014/23/UE i 2014/24/UE, de 26 de 

febrer de 2014. 

 
4. Tindran la consideració de despesa efectiva les quantitats que ha satisfet l’entitat beneficiària en 

concepte d’IVA i altres impostos indirectes com a conseqüència de la despesa en les activitats objecte 

del conveni, sempre que l’import no es puga recuperar, totalment o parcialment, per aquesta, la qual 

cosa s’haurà d’acreditar degudament. 

 
5. La Universitat de la Universitat de València-Estudi General podrà subcontractar part de l’activitat que 

cal realitzar. Aquesta subcontractació no excedirà el 50 % de l’import de l’activitat sumant els preus de 

tots els subcontractes. 

 
Les empreses contractistes quedaran obligades només davant de la Universitat de València-Estudi 

General que assumirà la total responsabilitat de l’execució de l’activitat amb l’Administració. 

 
6. A l’efecte del que preveu l’apartat anterior, la Universitat de València-Estudi General serà responsable 

que en l’execució de l’activitat concertada amb terceres parts es respecten els límits que establisca 

aquest conveni quant a la naturalesa i la quantia de les despeses, i les contractistes estaran subjectes al 

deure de colꞏlaboració per a permetre la verificació adequada del compliment d’aquests límits. 

 
7. D’acord amb el que disposa l’article 29.7 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de 

subvencions, en cap cas podrà concertar l’entitat beneficiària l’execució total o parcial de les activitats 

que es realitzaran amb: 

 

a) Persones o entitats incurses en alguna de les prohibicions de l’article 13 de la Llei 38/2003, de 17 

de novembre, general de subvencions. 

 
b) Persones o entitats que hagen percebut altres subvencions per a la realització de l’activitat objecte 

de contractació. 
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c) Intermediàries o assessores en les quals els pagaments es definisquen com un percentatge de cost 

total de l’operació, llevat que aquest pagament estiga justificat amb referència al valor de mercat del 

treball realitzat o els serveis prestats. 

 
d) Persones o entitats vinculades amb l’entitat beneficiària, llevat que concórreguen les 

circumstàncies següents: 

1a. Que s’obtinga la prèvia autorització expressa de la Conselleria d’Economia Sostenible, Sectors 

Productius, Comerç i Treball. 

2a. Que l’import subvencionable no excedisca el cost en què ha incorregut l’entitat vinculada. 
 
 

La subcontractació amb persones o entitats vinculades amb l’entitat beneficiària s’ha de realitzar d’acord 

amb les condicions normals de mercat i tal subcontractació no podrà arribar al 25 % de l’activitat que es 

realitzarà, sumant els preus de tots els subcontractes. 

 

L’Administració podrà comprovar, dins del període de prescripció, tant el cost com el valor de mercat de 

les activitats subcontractades. 

 
TERCERA. Acreditació de requisits per a obtindre la condició d’entitat beneficiària 

 
 

La Universitat de València-Estudi General ha acreditat, amb anterioritat a la signatura d’aquest conveni, 

que no està incursa en cap prohibició segons els apartats 2 i 3 de l’article 13 de la Llei 38/2003, de 17 de 

novembre, general de subvencions, per a obtindre la condició d’entitat beneficiària d’ajuda pública. 

Igualment, ha acreditat que es troba al corrent en el compliment de les seues obligacions tributàries i 

davant de la Seguretat Social en els termes que estableix el Reial decret 887/2006, de 21 de juliol, que 

aprova el Reglament de la Llei general de subvencions, i que compleix amb les obligacions que estableix 

la normativa sobre integració laboral de persones amb diversitat funcional, de conformitat amb l’article 5 

del Decret 279/2004, de 17 de desembre, del Consell, pel qual es regulen mesures en els procediments 

de contractació administrativa i de concessió de subvencions per al foment de l’ocupació de les persones 

amb discapacitat. 

 
QUARTA. Justificació i termini 

 
 

1. La justificació de les despeses podrà efectuar-se fins al 30 de novembre de 2020. 
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2. La Universitat justificarà la realització d’activitats en la manera que estableix l’article 30 de la Llei 

general de subvencions mitjançant la presentació del compte justificatiu, acompanyada d’un informe 

d’auditoria de comptes per una persona professional inscrita com a exercent en el Registre Oficial 

d’Auditors de Comptes dependent de l’Institut de Comptabilitat i Auditoria de Comptes, de conformitat 

amb el que estableix l’article 74 del Reglament de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de 

subvencions, aprovat pel Reial decret 887/2006, de 21 de juliol, i d’acord amb l’Ordre EHA/1434/2007, de 

17 de maig, que contindrà la documentació següent: 

 
a) Memòria relativa a les actuacions subvencionades, amb la indicació dels resultats aconseguits per 

aquestes. 

 
b) Memòria econòmica abreujada justificativa del cost de les activitats realitzades, que ha d’incloure el 

que preveuen les lletres a, d, e, f i g de l’article 72.2 de l’esmentat Reglament de la Llei 38/2003, 

sense perjudici de l’obligació de l’entitat beneficiària de mantindre a la disposició de la direcció 

general competent en matèria d’emprenedoria la documentació que recull la lletra b d’aquest article. 

En tot cas, la memòria econòmica abreujada ha de contindre: 

 
- Relació detallada de les despeses en què ha incorregut l’entitat beneficiària en la realització de 

l’activitat subvencionada, degudament agrupades, amb la identificació de la persona o empresa 

creditora i del document, el concepte de la despesa, l’import (amb la indicació de l’import total amb 

l’IVA exclòs, l’import imputat a la subvenció amb l’IVA exclòs, l’IVA corresponent a la quantitat 

imputada a la subvenció i la suma total de l’import imputat més l’IVA) i la data d’emissió, així com 

la justificació del pagament d’aquestes. 

 
- Si escau, relació de les quantitats inicialment pressupostades i les desviacions esdevingudes. 

 
 

- Declaració responsable de la Universitat amb la indicació dels resultats que s’han obtingut. 
 
 

- En cas que l’activitat subvencionada es finance amb aquesta subvenció i, a més, amb altres 

subvencions, ajudes, ingressos o recursos, s’haurà d’aportar una declaració responsable que 

continga una relació detallada d’aquestes, amb la indicació de l’import, la procedència i l’aplicació 

de tals fons a les activitats subvencionades. 
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- Certificacions acreditatives que la Universitat es troba al corrent en les seues obligacions 

tributàries autonòmiques i estatals, i de Seguretat Social, o autoritzen de manera telemàtica la 

Conselleria d’Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball per a la seua obtenció. 

 
- Declaració responsable de l’article 34.5 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de 

subvencions, de trobar-se al corrent en el pagament d’obligacions per reintegrament de 

subvencions. 

 
3. L’entitat beneficiària està obligada a posar a la disposició de qui realitze l’auditoria tots els llibres, 

registres i documents que li solꞏliciten per a efectuar la revisió, així com a conservar-los a fi de les 

actuacions de comprovació i control que preveu la legislació vigent. En el cas que les activitats es 

financen, amb la subvenció i, a més, amb altres subvencions, ajudes, ingressos o recursos, s’hi haurà 

d’acreditar l’aplicació de tals fons a les activitats subvencionades. 

 
En cap cas, la suma de totes les ajudes podrà superar la despesa efectuada. 

 
 

4. Les factures corresponents a les despeses corrents que s’acullen a aquest conveni s’han d’ajustar al 

que estableix el Reial decret 1619/2012, de 30 de novembre, pel qual s’aprova el reglament que regula 

les obligacions de facturació. 

 
En tot cas, haurà d’observar-se el que estableixen els articles 30 i 31 de l’esmentada llei general de 

subvencions, respecte de la justificació de les subvencions públiques i de les despeses subvencionables, 

respectivament. 

 
5. D’acord amb el que preveu l’article 31.2 de l’LGS, es considerarà despesa realitzada la que haja sigut 

efectivament pagada. Sense perjudici de l’anterior, quan es tracte de tributs i seguretat social a càrrec de 

l’entitat beneficiària, s’entendrà també despesa realitzada la que haja sigut reportada abans de finalitzar 

el termini de justificació i es trobe en període d’ingrés voluntari no vençut a la mateixa data, i s’ha 

d’acreditar el pagament efectiu quan es produïsca. 

 
En el cas que les despeses elegibles justificades siguen inferiors a la subvenció concedida, serà 

procedent la minoració en la quantitat corresponent. 
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6. L’entitat beneficiària queda obligada a fer constar, en totes les factures i els documents que tinga i que 

hagen servit per a justificar la despesa subvencionada, mitjançant una estampilla o un altre procediment 

que deixe la constància adequada en els originals, que han sigut utilitzats per a acreditar la despesa en 

l’expedient o l’ajuda de què es tracte i, si escau, la quantia en què resulten afectats per la subvenció 

concedida. L’obligació esmentada els serà exigible, siga quin siga el format en què s’haja creat o 

formalitzat el document o factura, i comportarà l’obligació de conservar-los durant el termini de què 

dispose l’Administració per a revisar la subvenció concedida i verificar el compliment de la resta 

d’obligacions o càrregues sorgides de la concessió, i s’ha de garantir a l’auditor o auditora i, si escau, a 

l’òrgan gestor de les ajudes l’accés a aquesta i la comprovació que estan estampillades. Especialment, 

quedarà obligada l’entitat beneficiària a fer constar aquestes circumstàncies quan pretenga fer ús de la 

mateixa factura o document en la justificació de qualsevol altra ajuda o subvenció; en aquest cas, haurà 

de manifestar expressament que la documentació justificativa de la despesa s’ha presentat o utilitzat 

prèviament per a acreditar-ho en una subvenció. 

 
La falta de compliment d’aquestes obligacions comportarà el reintegrament de les quantitats percebudes 

i l’exigència de l’interés de demora corresponent des del moment del pagament de la subvenció fins al 

dia en què s’acorde la procedència del reintegrament, o la data en què l’entitat deutora ingresse el 

reintegrament si és anterior a aquesta, d’acord amb el que disposa l’article 37 de l’LGS. 

 
CINQUENA. Informe d’auditoria 

 
 

1. L’auditor o auditora de comptes que duga a terme la revisió del compte justificatiu serà qui designe la 

Universitat i s’ajustarà al que disposa l’Ordre EHA/1434/2007, de 17 de maig, per la qual s’aprova la 

norma d’actuació dels auditors de comptes en la realització dels treballs de revisió de comptes 

justificatius de subvencions, en l’àmbit del sector públic estatal, que preveu l’article 74 del Reglament de 

la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions. 
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2. Qui duga a terme l’auditoria emetrà un informe en el qual detallarà les comprovacions realitzades i farà 

constar tots els fets o les excepcions que puguen suposar un incompliment, per part de la persona 

beneficiària, de la normativa aplicable o de les condicions que s’imposen per a la percepció de la 

subvenció, i hauran de proporcionar la informació amb suficient detall i precisió perquè l’òrgan gestor 

puga concloure sobre aquest tema. Aquest informe contindrà els aspectes i l’estructura que estableix 

l’article 7 de l’esmentada Ordre EHA/1434/2007. 

 
Per a emetre l’informe, l’auditor o auditora haurà de comprovar: 

 
 

a) L’adequació del compte justificatiu de la subvenció que ha presentat la beneficiària i que aquest 

s’haja subscrit per una persona amb poders suficients per a fer-ho. 

b) El contingut de la memòria d’actuació, per a la qual cosa ha d’estar alerta davant de la possible 

falta de concordança entre la informació que conté aquesta memòria i els documents que hagen servit 

de base per a revisar la justificació econòmica. 

c) Que la informació econòmica que conté la memòria està basada en una relació classificada de les 

despeses de l’activitat subvencionada, amb la identificació de les creditores i dels documents — 

factures, nòmines i butlletins de cotització a la Seguretat Social—, l’import total d’aquestes i el que 

s’imputa a la subvenció, la data d’emissió i, si escau, la data de pagament. 

d) Que les entitats disposen de documents originals acreditatius de les despeses justificades, d’acord 

amb el que preveu l’article 30.3 de la Llei general de subvencions, i que aquests documents s’han 

reflectit en els registres comptables. 

e) Que les despeses que integren la relació compleixen els requisits per a tindre la consideració de 

despesa subvencionable, d’acord amb el que estableix l’article 31 de la Llei general de subvencions i 

la clàusula segona d’aquest conveni; que s’han classificat correctament, d’acord amb el contingut de 

les bases reguladores que recull aquest conveni, i que hi ha la coherència necessària entre les 

despeses justificades i la naturalesa de les activitats subvencionades. 

f) També es comprovarà que l’import es desglossa adequadament en el compte justificatiu. 

g) Que les entitats beneficiàries disposen d’ofertes de diferents empreses proveïdores, en els supòsits 

que preveu l’article 31.3 de la Llei general de subvencions, i d’una memòria que justifique 

raonablement l’elecció de l’empresa proveïdora en els casos en què no haja recaigut en la proposta 

econòmica més avantatjosa. 
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h) Que no s’han realitzat subcontractacions de l’activitat subvencionada o que, si escau, aquestes 

subcontractacions han sigut autoritzades. 

i) Que s’han complit els resultats que cal aconseguir o el grau de compliment d’aquests, que estableix 

la clàusula tercera, amb la indicació expressa, si escau, dels imports de minoració. 

j) Que no s’han concedit altres subvencions, ajudes, ingressos o recursos per a la mateixa finalitat, 

procedents de qualssevol administracions o ens públics o privats, nacionals, de la Unió Europea o 

d’organismes internacionals, que siguen incompatibles o que superen els costos de l’activitat 

subvencionada. 

k) Que les factures i els documents que hagen servit per a justificar la despesa subvencionada s’han 

marcat, siga mitjançant una estampilla o un altre procediment que deixe la constància adequada en 

els originals, a fi de reflectir que s’han utilitzat per a acreditar la despesa en l’expedient o l’ajuda de 

què es tracte i, si escau, la quantia que s’imputa a la subvenció concedida. 

l) Acreditació del pagament de les factures. 
 
 

3. Al final del seu treball, qui realitze l’auditoria solꞏlicitarà a l’entitat beneficiària una carta, signada per la 

persona que va subscriure el compte justificatiu, en la qual s’indicarà que s’ha informat l’auditor o 

auditora sobre totes les circumstàncies que puguen afectar la correcta percepció, aplicació i justificació 

de la subvenció. També s’hi inclouran les manifestacions que siguen rellevants i que servisquen 

d’evidència addicional a la persona auditora sobre els procediments que s’han realitzat. 

 
SISENA. Comprovació i pagament de la subvenció 

 
 

1. Els pagaments corresponents a les activitats realitzades s’efectuaran a la finalització d’aquestes, 

després que els serveis competents de la Conselleria comproven el compte justificatiu acompanyat de 

l’informe d’auditoria. 

 
2. En el cas que l’import justificat siga inferior a la subvenció que preveu aquest conveni, o es produïsca 

la concurrència d’altres ajudes que puguen superar el cost de les actuacions, l’aportació de la Conselleria 

es minorarà en la quantia corresponent, i l’entitat beneficiària, si escau, haurà de reintegrar les quantitats 

corresponents i els interessos de demora des del moment del pagament de la subvenció. 
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SETENA. Obligacions de la Conselleria d’Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball 

La Conselleria d’Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball es compromet a: 

a) Coordinar les actuacions de les universitats en l’execució dels programes que inclou aquest 

conveni. 

 
b) Facilitar a l’entitat beneficiària el suport necessari en el desenvolupament dels programes. 

 
 

c) Realitzar la difusió i publicitat de les accions subvencionades. 
 
 

d) Aprovar la despesa i proposar el pagament de l’ajuda segons les despeses degudament 

justificades. 

 
HUITENA. Obligacions de l’entitat beneficiària 

 
 

1. L’entitat beneficiària es compromet a: 
 
 

a) Acreditar davant de la Subdirecció General d’Economia Social i Emprenedoria l’execució de les 

actuacions objecte de subvenció. 

 
b) Facilitar a la subdirecció general esmentada les tasques de seguiment i control tècnic de les 

actuacions que s’estimen pertinents. 

 
c) Comunicar a la Conselleria d’Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball, a través 

de la Subdirecció General d’Economia Social i Emprenedoria, la concessió, si escau, de les ajudes 

rebudes d’altres administracions públiques o ens públics o privats destinats a les mateixes finalitats. 

 
d) Facilitar totes les dades i la informació relacionades amb la subvenció concedida que els 

requerisca la Conselleria d’Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball, així com 

comunicar les incidències i les variacions que s’hi produïsquen. 
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e) Sotmetre’s i prestar la seua colꞏlaboració a les funcions de control financer que corresponen a la 

Intervenció General de la Generalitat en relació amb la subvenció concedida. 

 
f) Així mateix, l’entitat haurà de complir amb la resta d’obligacions derivades de la normativa aplicable 

en matèria de subvencions. 

 
g) Fer constar de manera explícita en la difusió i la publicitat de les accions subvencionades el suport 

de la Conselleria d’Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball. 

 
h) Comunicar a la Conselleria d’Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball, per mitjà 

de la Subdirecció General d’Economia Social i Emprenedoria, la informació relativa a l’organització 

d’actes i esdeveniments corresponents a les activitats subvencionades, a fi de dotar-los de la difusió i 

la publicitat adequades mitjançant els canals de què dispose la Conselleria. 

 
i) La concessió de premis subjectes a convocatòria de la Universitat haurà de sotmetre’s al contingut 

de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, així com a la Llei 39/2015, d’1 

d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, amb caràcter 

subsidiari. 

 
2. En les activitats en què l’entitat beneficiària actue com a líder, es compromet a: 

 
 

a) Coordinar i impulsar les actuacions de la resta de les entitats que participen en el projecte que 

lidera, la qual cosa inclou concretar les activitats que s’han de realitzar i el calendari d’aquestes, i 

donar trasllat d’això a la Conselleria d’Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball. 

 
b) Recaptar informació dels indicadors d’activitat del programa que es lidera, així com la determinació, 

recollida i anàlisi d’indicadors de resultat o impacte i el trasllat d’aquests a la Conselleria d’Economia 

Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball. 

 
c) Elaborar una memòria conjunta del programa amb propostes de millora. 

 
 

d) Reportar a la Conselleria d’Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball els 

problemes que incidisquen en l’execució correcta dels programes. 
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NOVENA. Transparència 
 
 

Aquest conveni serà objecte de publicació íntegra en el portal de transparència de la Generalitat a través 

de la GVA Oberta en el termini de 10 dies hàbils des que s’inscriga en el Registre de convenis de la 

Generalitat a fi de complir amb les obligacions de transparència que estableix la Llei 2/2015, de 2 d’abril, 

de transparència, bon govern i participació ciutadana de la Comunitat Valenciana. 

 
La Universitat de València procedirà a publicar en el seu portal de transparència el text íntegre del 

conveni subscrit, així com, si escau, les modificacions i les addendes d’aquest, d’acord amb el que 

disposa l’article 9.1.c de la Llei 2/2015, de 2 d’abril, de la Generalitat, de transparència, bon govern i 

participació ciutadana de la Comunitat Valenciana. 

 
DESENA. Autorització per a la difusió de resultats 

 
 

Amb l’objectiu d’aconseguir la màxima difusió de la cultura emprenedora, les actuacions que es realitzen 

a conseqüència d’aquest conveni podran ser divulgades indistintament per la Conselleria d’Economia 

Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball de la Generalitat i per la Universitat de València-Estudi 

General. 

 
En qualsevol cas, s’haurà de respectar la normativa vigent aplicable en matèria de protecció de dades de 

caràcter personal. 

 
ONZENA. Tractament de dades de caràcter personal 

 
 

La subscripció d’aquest conveni comportarà el tractament de les dades de caràcter personal, facilitades 

per l’entitat, per part de la Conselleria d’Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball. 

 
L’entitat que subscriu el conveni haurà d’informar les terceres parts, les dades de caràcter personal de 

les quals es faciliten, de la comunicació i el tractament d’aquestes per part d’aquesta conselleria, així 

com haurà d’haver recaptat d’aquestes el corresponent consentiment per a tal fi, si escau. 
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Així mateix, s’informa de: 

1. Responsable del tractament: la Conselleria d’Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i 

Treball. 

2. Finalitat del tractament i tractament/s afectat/s: atendre la preparació i execució d’aquest conveni i la 

tramitació de l’ajuda canalitzada mitjançant aquest, d’acord amb el que estableix la Llei 38/2003, de 17 

de novembre, general de subvencions, i la seua normativa de desplegament, i, supletòriament, la Llei 

39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques. 

3. Origen de les dades: les dades personals recollides procedeixen de la informació i justificació 

presentades per l’entitat, o els seus representants en les fases de preparació, execució i justificació del 

conveni. 

4. Registre d’activitats de tractament: 

http://www.indi.gva.es/documents/161328120/167503914/RATGEN004.pdf. 

5. Drets de les persones: 

a) Les persones interessades tenen dret a solꞏlicitar l’accés a les seues dades personals, la rectificació o 

supressió d’aquestes, la limitació del seu tractament o a oposar-se a aquest. Per a exercitar els drets, 

han de presentar un escrit davant de la Sotssecretaria de la Conselleria d’Economia Sostenible, Sectors 

Productius, Comerç i Treball. Hauran d’especificar quin d’aquests drets solꞏlicita que li siga satisfet i, si no 

autoritzen l’obtenció de dades d’identitat de l’entitat o, si escau, de la persona que exercisca la 

representació legal, hauran d’aportar la corresponent documentació acreditativa de la identitat i 

representació. També podran exercitar els seus drets de manera telemàtica a través de l’enllaç següent: 

https://www.gva.es/va/inicio/procedimientos?id_proc=19970 

b) Reclamació davant de l’Agència Espanyola de Protecció de Dades. Si les persones interessades 

entenen que s’han vist perjudicades pel tractament dels seus drets o en l’exercici d’aquests, poden 

presentar una reclamació davant de l’Agència Espanyola de Protecció de Dades per mitjà de la seu 

electrònica accessible a través de la pàgina web https://www.aepd.es/. 

6. Delegació de Protecció de Dades: en tot cas, podran contactar amb la Delegació de Protecció de 

Dades de la Generalitat Valenciana a través de: 

Adreça electrònica: dpd@gva.es 

Adreça postal: passeig de l’Albereda, 16 - 46010 València 

7. Més informació de protecció de dades: 

https://www.gva.es/downloads/publicados/PR/TEXTO_INFORMACION_ADICIONAL.pdf 
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DOTZENA. Comissió Mixta de Seguiment 
 
 

1. De conformitat amb el que preveu l’article 9 del Decret 176/2014 i l’article 49 f de la Llei 40/2015, d’1 

d’octubre, de règim jurídic del sector públic, es constitueix una Comissió Mixta de Seguiment i Control, 

que estarà integrada per dos representants de cada una de les parts. 

 
L’òrgan mixt de seguiment i control realitzarà les funcions següents: 

a) Supervisar l’execució del conveni, així com adoptar les decisions i dictar les instruccions 

necessàries amb la finalitat d’assegurar la correcta realització de les activitats que s’hi han convingut, 

incloent-hi, a aquest efecte, la solució, en primera instància, de les controvèrsies d’interpretació i 

compliment que puguen plantejar-se respecte dels convenis subscrits. 

 
b) Informar les parts dels retards i les incidències que es puguen presentar durant l’execució del 

conveni, així com, si escau, proposar les corresponents actualitzacions o modificacions. 

 
Les actes, els acords i els informes que s’emeten en el desenvolupament i l’execució de les funcions de 

la Comissió Mixta de Seguiment s’hauran de remetre a la Direcció General d’Emprenedoria i 

Cooperativisme. 

 
2. La Comissió Mixta estarà composta per les persones següents: 

 
 

Per la Universitat de València-Estudi General: 

- La persona titular del Vicerectorat d’Ocupació i Programes Formatius, o persona en qui delegue. 

- La persona titular de la direcció de l’Oficina de Polítiques per a l’Excelꞏlència, o la persona en qui 

delegue. 

 
De la Conselleria d’Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball: 

- La persona titular de la Subdirecció General d’Economia Social i Emprenedoria, o la persona en 

qui delegue. 

- La persona titular de la direcció del Servei de Foment de l’Emprenedoria, o la persona en qui 

delegue. 
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Exercirà la Presidència de la Comissió Mixta la persona titular de la Subdirecció General d’Economia 

Social i Emprenedoria, o la persona en qui delegue, i la Secretaria de la Comissió Mixta, la persona 

titular de la Direcció de Servei de Foment de l’Emprenedoria o la persona en qui delegue. 

 
En la designació dels representants de la Generalitat en l’òrgan de seguiment, es procurarà la presència 

equilibrada de dones i homes, en aplicació del que preveu el II Pla d’igualtat de dones i homes de 

l’Administració de la Generalitat, aprovat per l’Acord de 10 de març de 2017, del Consell. 

 
Els acords es prendran per majoria de les persones assistents. En cas d’empat, dirimirà el vot de la 

persona que exercisca la presidència de la Comissió Mixta. 

 
3. La Comissió Mixta s’ajustarà, quant al seu funcionament, al que estableix la secció 3a, “Òrgans 

colꞏlegiats de les diferents administracions públiques”, del capítol II, del títol preliminar de la Llei 40/2015, 

d’1 d’octubre, de règim jurídic del sector públic. 

 
TRETZENA. Règim de compatibilitat 

 
 

1. Aquesta ajuda és compatible amb la percepció per l’entitat beneficiària d’altres subvencions, 

patrocinis, ajudes, ingressos, recursos, etc., procedents de qualssevol administracions o ens públics o 

privats que financen les activitats subvencionades, tot i que l’entitat beneficiària haurà de comunicar 

expressament a la Conselleria d’Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball la solꞏlicitud i 

l’obtenció d’aquests. La comunicació de l’obtenció d’altres ajudes s’haurà de realitzar en el moment que 

en tinga coneixement l’entitat beneficiària i, en tot cas, amb anterioritat a la justificació de l’aplicació dels 

fons concedits. 

 
En cap cas, l’import de la subvenció, aïlladament o en concurrència amb altres subvencions, ajudes, 

ingressos o recursos, podrà superar el cost per a l’entitat beneficiària de l’activitat subvencionada. 

 
L’obtenció concurrent d’altres aportacions no declarades per l’entitat beneficiària donarà lloc a la 

resolució total de l’ajuda concedida. 
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2. L’obtenció sobrevinguda d’altres aportacions o l’existència d’altres fonts de finançament no previstes 

per l’entitat beneficiària que, en unió amb l’ajuda concedida mitjançant aquest conveni, excedisquen el 

cost de l’activitat subvencionada, donarà lloc a la minoració de la subvenció per a adequar-la al límit 

expressat i, si escau, a l’exigència de reintegrament de les quantitats indegudament percebudes amb els 

interessos d’aquestes des de la data de percepció. A aquests efectes, l’entitat beneficiària posarà en 

coneixement de la Direcció General d’Emprenedoria i Cooperativisme l’obtenció d’altres fonts de 

finançament dins dels 15 dies següents a aquell en què l’entitat beneficiària tinga notícia de la concessió 

o percepció. 

 
CATORZENA. Control i seguiment 

 
 

1. La Subdirecció General d’Economia Social i Emprenedoria realitzarà el control i el seguiment de les 

accions a través de les comprovacions que considere necessàries perquè l’entitat beneficiària complisca 

les seues obligacions i les condicions i els termes que fixa aquest conveni. 

 
2. Donarà lloc a l’obertura d’expedient de revocació total o parcial de la subvenció concedida amb 

obligació de reintegrament de les quantitats que s’hagen lliurat quan concórreguen les causes de l’article 

37 de la Llei general de subvencions i, particularment, les següents: 

a) L’incompliment de les condicions i els terminis establits, així com de les obligacions que s’indiquen en 

el número anterior. 

b) La falta de justificació de les despeses efectivament realitzades i la concessió amb posterioritat 

d’altres ajudes públiques que en el seu conjunt excedisquen els límits establits. 

 
Per a determinar els efectes de l’incompliment, s’atendrà el caràcter essencial o no del requisit, la 

condició o l’obligació incomplida. 

 
El procediment de revocació total o parcial, porte implícit o no el de reintegrament de subvencions, 

s’iniciarà d’ofici en els termes de l’article 58 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment 

administratiu comú de les administracions públiques. 
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QUINZENA. Naturalesa del conveni 
 
 

Aquest conveni és de caràcter administratiu i es troba exclòs de l’àmbit d’aplicació de la Llei 9/2017, de 8 

de novembre, de contractes del sector públic, per la qual es transposen a l’ordenament jurídic espanyol 

les directives del Parlament Europeu i del Consell 2014/23/UE i 2014/24/UE, de 26 de febrer de 2014. Es 

regirà per les clàusules d’aquest, per la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, i pel 

que estableixen el títol X i les disposicions concordants de la Llei 1/2015, de 6 de febrer, de la 

Generalitat, d’Hisenda Pública, del sector públic instrumental i de subvencions, així com el capítol VI del 

títol preliminar de la Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de règim jurídic del sector públic, i el Decret 176/2014, 

de 10 d’octubre, del Consell, pel qual regula els convenis que subscriga la Generalitat i el seu registre. 

 
SETZENA. Vigència 

 
 

Aquest conveni entrarà en vigor en el moment de la seua signatura i s’estendrà fins al 31 de desembre 

de 2020. Amb càrrec al present conveni es podran finançar les actuacions que s’hi recullen, realitzades 

des del dia 1 de gener de 2020 fins al 30 de novembre de 2020. 

 
DESSETENA. Causes de resolució 

 
 

1. L’incompliment per qualsevol de les parts de les condicions que estableix aquest conveni podrà donar 

lloc a la seua resolució, sense perjudici del que disposa l’article 37 de la Llei 38/2003, de 17 de 

novembre, general de subvencions. 

 
Així mateix, serà causa de resolució del conveni el mutu acord de les parts. La resolució anticipada no 

afectarà les activitats en curs, que es continuaran desenvolupant per la Universitat i es podrà incloure el 

cost d’aquestes en el compte justificatiu. 

 
2. La Conselleria d’Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball procedirà a minorar la 

quantia de la subvenció concedida en cas de no justificar-se la totalitat d’aquesta. 
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DIHUITENA. Legislació i jurisdicció aplicables 
 
 

La resolució de les controvèrsies que puguen plantejar-se sobre la interpretació i execució d’aquest 

conveni hauran de solucionar-se de mutu acord entre les parts, en el si de la Comissió Mixta que fixa la 

clàusula onzena d’aquest conveni. 

 
Per a qualsevol controvèrsia que no puga resoldre’s en la Comissió Mixta, les parts se sotmetran a la 

jurisdicció contenciosa administrativa i als jutjats i tribunals de la ciutat de València. 

 
I, en prova de conformitat amb tot el que s’ha indicat anteriorment, les parts signen aquest document. 

 
 
 
 
 

EL CONSELLER D’ECONOMIA SOSTENIBLE, 

SECTORS PRODUCTIUS, COMERÇ 

I TREBALL 

LA RECTORA DE LA UNIVERSITAT DE VALÈNCIA- 

ESTUDI GENERAL 
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