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CONVENI DE col-laboració entre la Universitat de Valencia 
(Estudi General) i la Generalitat -a través de l'Institut 

Cartografic Valencia adscrit a la Conselleria de Política Territorial, 
Obres Públiques i Mobilitat- per a l'elaboració dels treballs tecnics 
del primer volum de l' Aties Tematic de la Comunitat Valenciana. 

En la Ciutat de Valencia, a 11 de juny de 2021 

REUNITS 

D'una part En Xavier Navarro i García, en 
la seua condició de director de l'Institut Cartogra
fic Valencia, nomenat pel Decret 221/2015, de 4 
de desembre, de Consell, de nomenament del di
rector de l'Institut Cartografic Valencia, amb CIF 
Q9650037F, organisme creat perla Llei 9/1997, de 9 
de desembre, de la Generalitat Valenciana, de Crea
ció de l'lnstitut Cartografic Valencia i regit per la 
vigent Llei 2/2020, de 2 de desembre, de la Gene
ralitat, de la informació geografica i de l'Institut 
Cartografic Valencia. El director esta facultat per 
a aquest acte en virtut del que disposa l'article 7.2 
e) d'aquesta darrera llei i, especialment pera la sig
natura d'aquest conveni de coHaboració, tal comes
tableix l'article 160.1 de la Llei 1/2005, de 6 de fe
brer, de la Generalitat, d'Hisenda Pública, del Sec
tor Públic Instrumental i de Subvencions, per acord 
de Consell de 28 de maig de 2021. 
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D'una altra part, la Universitat de Valencia
Estudi General i, en el seu nom i representació, Na 
María Vicenta Mestre Escrivá, Rectora Mag
nífica de la Universitat de Valencia-Estudi Gene
ral, amb domicili social a la Ciutat de Valencia, 
av. Blasco Ibáñez número 13 (C.P. 46010) i amb 
CIF: Q-4618001-D, actuant en nom i representació 
d'aquesta, legitimada per a aquest acte en virtut de 
l'article 94 dels Estatuts de la Universitat de Valen
cia, aprovats pel Decret 128/2004, de 30 de juliol, 
del Consell (DOGV 2004/8213) i modificats pel De
cret 45/2013, de 28 de man;, del Consell (DOGV 
2013/6994) i facultada a partir del seu nomenament 
pel Decret 41/2018, de 6 d 'abril, del Consell (DOGV 
2018/8270). 

Tots dos representants, reconeixent-se mútua
ment capacitat jurídica suficient , subscriuen el pre
sent document i, a aquest efecte, 
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EXPOSEN 

I 

Que la Llei 14/2011, d 'l de juny, de la Cien
cia, la Tecnologia i la Innovació -que va derogar la 
Llei 13/1986, de 14 d'abril, de Foment i Coordinació 
General de la Investigació Científica i Tecnica- esta
bleix un marc general per al foment i la coordinació 
de la investigació científica i tecnica amb la finali
tat de contribuir al desenvolupament sostenible i al 
benestar social mitjarn;ant la generació i la difusió 
del coneixement i la innovació. Constitueix també 
el marc de referencia per a promoure la col-laboració 
entre universitats, organismes públics d'investigació, 
empreses i entorn socioeconomic en general, amb la 
finalitat de donar una resposta efica<; a les exigencies 
del canvi social i tecnologic. 

II 

Que la Universitat de Valencia-Estudi General 
és una Entitat de Dret Públic que desenvolupa acti
vitats de formació, recerca i desenvolupament cien
tífic i tecnologic, interessada en col-laborar amb els 
sectors socioeconomics per assegurar una de les fi
nalitats de la formació i la investigació, que és la 
innovació i la modernització del sistema productiu. 

III 

Que l'Institut Cartografic Valencia, organisme 
autonom adscrit a la Conselleria de Política Terri
torial, Obres Públiques i Mobilitat, és l'organisme 
competent en materia cartografica i geodesica en 
l'ambit de la comunitat autónoma de Valencia i que 
té l'objectiu d'impulsar, coordinar i fomentar les tas
ques de desenvolupament cartografic, fotogrametric, 
geodesic, topografic i de qualsevol altra tecnologia 
geografica en l'ambit de les competencies de la Ge
neralitat. 

IV 

Que, per tal de contribuir al desenvolupament 
social, és de fonamental importancia establir rela
cions de col-laboració en els camps de la ciencia i de 
la cultura, en particular de la cartografia en tant que 
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instrument de divulgació de les realitats territorials 
valencianes. 

V 

Que, des del Departament de Geografia de la 
Universitat de Valencia, a través de la Unitat 
d'investigació Estudis del Territori, Paisatge i Patri
moni, s'ha dut a terme una labor de divulgació de les 
realitats territorials durant els últims 15 anys mitja
n<;ant la realització d'accions basades en la confec
ció de mapes tema.tics, recollits en obres com l 'Atles 
del Patrimoni Cultural, l'Atles dels Recursos Terri
torials Valencians, l' Atles dels paisatges valencians 
o el Cataleg dels Recursos Territorials Valencians. 
Aquesta Unitat d 'investigació ha dissenyat i propo
sat la confecció de l' Atles Tematic de la Comunitat 
Valenciana. 

VI 

Que, per tant, les parts consideren convenient 
acréixer les seues relacions establint per a aixo els 
instruments adequats. 

I, a aquest efecte, decideixen subscriure aquest 
conveni de col-laboració d'acord ambles següents 

ESTIPULACIONS 

PRIMERA. 
Objecte 

L'objecte d'aquest conveni de col-laboració és es
tablir les bases pera la col-laboració entre la Univer
sitat de Valencia (Estudi General) i la Generalitat 
-a través de l'Institut Cartografic Valencia adscrit 
a la Conselleria de Política Territorial, Obres Pú
bliques i Mobilitat- per a l'elaboració dels treballs 
tecnics cartografics i continguts del primer volum de 
l'Atles Tema.tic de la Comunitat Valenciana. 

Aquests treballs tecnics cartografics i aquests 
continguts, d'acord amb la planificació referida en 
l'estipulació onzena, conduiran a la publicació, a 
principis de 2021, i després de la finalització dels 
treballs, del primer volum de l'Atles tema.tic de la 
Comunitat Valenciana, el qual contindra el següent: 
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l. L'escenari físic. On es realitzen les activitats 
dels valencians? (8-10 mapes). 

a) Mapes sobre relleu (topografia), climato
logía, hidrología (xarxa fluvial i regim flu
vial), geología. 

b) Riscos naturals. Erosió i desertificació. 

e) Altres modalitats de variables que mos
tren les condicions físiques del territori 
valencia. 

2. La configuració del territori valencia: per que 
tenim l'actual organització territorial? (6-7 
mapes). 

a) Com és l'actual organització territorial 
interna i com ha sigut al llarg dels segles. 

b) Mapes histories previs a la fundació del 
Regne de Valencia (roma, arab). 

e) Mapes histories del Regne de Valencia 
des de la seua fundació a la seua aboli
ció (1238-1707). 

d) Mapes histories posteriors ( divisió bor
bónica, napoleónica, liberal (provincial) , 
autonómica). 

3. El territori valencia i el seu lloc en l'escenari 
mundial ( 6-7 mapes). 

a) Mapes de localització de Valencia en el 
món. On estem respecte al nostre entorn 
immediat? On estem en el món? 

1) La Conca Mediterrania. 
2) La Península Iberica. 

3) El Corredor Mediterrani. 

4) Europa. 

b) El territori valencia a l'Espanya autonó
mica. 

e) El territori valencia a la Unió Europea 
(regions NUTS). 

d) El territori valencia en la conca medite
rrania ( físic). 

e) El territori valencia en la conca medite
rrania (ports, aeroports, demografia). 

f) El territori valencia en l'eix mediterrani 
(ferroviari, carreteres). 

g) Valencia es troba en una zona de clima 
subtropical temperat i demograficament 
molt poblada. 

h) Comparació amb ciutats que es troben en 
la mateixa latitud que Valencia ( entre 38 
i 41 º): Pequín, Istanbul, Napols, Lisboa, 
Nova York, Washington D. C., San Fran
cisco. 
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i) Comparació amb ciutats entre les lon
gituds -1 i 1 (meridia de Greenwich): 
Londres, Caen, Bordeus, Saragossa, Ora, 
Gao, Acera ... ). 

4. La població valenciana. Una societat moderna. 
Una demografia de territori desenvolupat (10 
mapes). 

a) Variables classiques (estructura de lapo
blació per edat i sexe, natalitat, mortali
tat, fecunditat, etc.). 

b) Comportament demografic: saldo migra
tori, saldo vegetatiu, saldo real. 

e) Comportament demografic territorial: 
despoblació, exode rural, urbanització. 

d) Característiques formatives de la pobla
ció. 

5. El territori valencia i els seus usos: un mosaic 
d'usos del sol (10 mapes). 

a) Mapes d 'usos del sol: silvicultura, agricul
tura, urba, industrial (a partir de SIOSE 
o de CORINE). Es tracta de mapes de 
cobertures de sol que poden mostrar-se 
per separat o en un sol mapa amb capes 
superposades (sols agrícoles + forestals + 
urbans). 

b) Protagonisme del sol agrícola: mapifica
ció cartografia dels cultius principals. 

e) Mapes d'evolució de cultius, segons dis
ponibilitat de fonts (1950-1985-2019). 

6. La indústria valenciana (10 mapes). 

a) Una act ivitat económica amb arrelament 
historie: els sectors industrials tradicio
nals. Des de la protoindústria al desen
volupament actual. Mapes per períodes, 
recursos i especialitzacions. 

b) Mapes de sol industrial per municipis (in
dústria predominant per municipis, per 
comarques i per arees funcionals). 

e) Mapes de sol industrial per sectors: ma
pa de presencia industrial (afiliats a la 
SS) per sector. Mapa de la indústria 
de l'automobil, cera.mica, calc;;at, textil, 
agroalimentaria, metall, química, etc. 

d) Mapa d'equipament industrial. Polígons 
industrials. Enclavaments logístics. 

7. L'activitat turística (10 mapes). 

a) El turisme és un sector clau en l'economia 
de Valencia i per aixo convé crear un 
apartat específic dedicat a ell. 
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b) Recursos turístics. Principals recursos 
que atrauen als turistes a un territori. De
terminació. 

e) L'especialització turística: turisme de sol 
i platja, cultural, gastronomic, lúdic, re
ligiós, etc. Turisme de ciutat. Turisme 
d 'interior. 

d) Productes turístics valencians. Tipolo
gies. Escales territorials. 

8. Activitats comercials (5 mapes) . 

a) El comer<; és un sector clau en l'economia 
de qualsevol territori. 

b) Equipament comercial: comer<; minorista 
i majorista. 

e) Formats, localització, arees comercials. 

d) Comen, exterior ( exporta-
cions / im portacions): productes, regions 
comercials. 

9. Serveis públics (10 mapes). 

a) Identificació de !' «Estat del Benestar»: 
serveis sanitaris, educatius ... 

b) Uns serveis públics moderns i eficients 
augmenten el nivell de vida dels ciu
tadans que els reben. Identificació de 
les zones que posseeixen aquest ti
pus d'equipaments i les zones mancades 
d'aquests: les desigualtats territorials. 

e) Temes diversos: sanitaris, educatius, judi
cials ( administració de j ustícia) , segure
tat (serveis de policía local, autonómica, 
nacional), defensa (bases militars i res
ta d 'equipaments), serveis culturals (mu
seus, tea tres, al tres serveis). 

10. Investigació i innovació (5-6 mapes). 

a) Perque una societat siga moderna i sos
tenible a llarg termini ha de prioritzar la 
investigació i la innovació i ha de facili
tar l'accés a l'educació superior als seus 
conciutadans, amb la finalitat que siguen 
més lliures i independents. 

b) Universitats (centres públics privats). 
Implantació territorial. 

e) Área d'influencia dels centres 
d'investigació. 

d) Instituts tecnologics ( desenvolupament 
industrial i tecnologic). 

e) Innovació i territori: variables territorials, 
segons sectors productius. 
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11. Cultura i patrimoni ( 6-7 mapes). 

a) La cultura fa als ciutadans lliure pensa
dors. Perque una societat prospere ha de 
ser justa i igualitaria. Així mateix, és ne
cessari que els seus ciutadans siguen cul
tes i aprecien el valor de la cultura i del 
patrimoni que els envolta. 

b) Producció bibliografica. Oferta cultural. 
Editorials, IDECOs, d'associacions cultu
rals, etc. 

e) Recursos del patrimoni cultural. B.I.C. , 
B.R.L., etc. 

d) Festes amb reconeixement oficial. 

12. Llengua valenciana (3 mapes). 

a) El valencia és la llengua propia i és el tret 
més distintiu de la identitat valenciana. 
Aquesta !lengua es parla historicament en 
la major part del territori . La historia ha 
condicionat que tant les comarques caste
llanoparlants com les valencianoparlants 
tinguen hui un grau de coneixement del 
valencia molt dispar. 

b) Mapes lingüístics: zona de predomini lin
güístic i mapa de coneixement del valen
cia (parlar, escriure, entendre). 

e) Variants, dialectes, transicions ... 

13. Medí ambient (10 mapes). 

a) Una societat culta i amant de la seua cul
tura i territori esta més preocupada per 
la qualitat mediambiental del seu entorn. 

b) Gestió mediambiental, relacionada amb 
qualitat de l'aigua, abocadors, dessali
nitzadores, transvasaments, incendis fo
restals, etc. 

e) Canvi clima.tic: variables diverses. 

14. Territoris vulnerables (3 mapes) . 

a) Mapes de zones vulnerables, amb un en
focament holístic, on es reflectisquen els 
deseq uilibris en funció de les variables de 
dimensió física i humana. 

15. Paisatges (6-7 mapes). 

a) Una societat preocupada per la qualitat 
del seu medí ambient és més conscient de 
la necessitat de preservar i protegir el seu 
paisatge. 
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b) Cartografia en relació amb les tipologies 
de paisatges valencians: naturals, antro
pitzats; agraris, industrials , urbans , sim
bolics, etc. a partir de !'obra «Paisat
ges Turístics Valencians» realitzada per 
aquest equip de la Universitat de Valen
cia. 

16. Corematica (3 mapes). 

ANUALITATS 

202 1 R.eali l.za(:16 deis trcball!I thcnics del primer volum 

a) Mapes conceptuals del territori valencia, 
per a la definició de l'organització del te
rritori valencia. 

El pla general previst de l'Atles Tema.tic és el 
següent: 

VOLUMS (3) 

2022 

H..:a.lil~ú Jd,i treLot.11,i rd..doa ... UI ,m,U 1,.. alll.:ió (,.ri.- gr.:.liq,ie,1 i a ltreai 11.úciou,i rdacic.,1...Jm ••mL aq, ..,_,,1.>1 lreL..11111) Jd ¡,riuu,r vol11111: ATLES TEr-.lÁTIU Ai:JH.E:UJAT UE LA GUMUS ITAT VALENt.:tAXA 
ltc..fü~&d<J Jd,1 lrclilllbi i..'.=1ia1 i J ·oJiciú Jet \'ul,uu "i. l lli l'TB::i TEIUU'l'OIU:\LS 

2023 

Rcc, ,~ oatnral., C.nvi climi.t ie. Rises 11&tnraU.. 
0.-m,-.p;rl'lfil\. l)n,,í"""hl,viñ, Oimnn1,iñ .....,.¡¡,.¡ i e.nl tnrAI. 

Vo\um 3. Soct.ora eooOOmia.. \'ISIÓ INTEGRAL 
Ro.::ur&OS, 11,gricultura, indÚJ!;tria, .en1cis, turisme. 

SEGONA. 
Compromisos de les parts 

A fi de satisfer els objectius definits en 
l'estipulació anterior, ambdues parts es comprome
ten, en la mesura dels mitjans de que puguen dis
posar, i conforme a les normes de la Universitat de 
Valencia-Estudi General i de l'Institut Cartografic 
Valencia, a: 

■ Per part de l'Institut Cartografic Valencia: 

• Aportar la quantitat de 35.000,00 
(trenta-cinc mil) euros, amb ca
rrec a l'aplicació pressupostaria 
23.01.00.551.21.4, línia nominativa 
S8552 , «Conveni amb la Universitat de 
Valencia per a l'elaboració de l'atles del 
País Valencia» de l'exercici pressupostari 
de 2021. 

• Aportar les capes de cartografia basica 
necessaries amb la finalitat que les ca
pes tema.tiques elaborades en el marc del 
conveni de coHaboració s'adeqüen conve
nientment a la cartografia basica. 

■ Per part de la Universitat de Valencia-Estudi 
General: 

• Aportar la metodología, els instruments i 
el personal necessaris per a dur a terme 
el projecte. 

• L'elaboració deis 120 mapes estructurats 
en 15 arees tema.tiques que contindra el 
primer volum de l'Atles Tema.tic. 

• L'elaboració dels comentaris de cada ma
pa, que permetran llur interpretació, re
dactats per especialistes universitaris. 
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• L'elaboració de suports de figures i qua
dres complementaris. 

• L'elaboració del suport fotografic i audio
visual, segons la tematica tractada. 

TERCERA. 
Aportació economica 

La Conselleria de Política Territorial, Obres Pú
bliques i Mobilitat finarn;ara aquests treballs amb 
una aportació de 35.000,00 (trenta-cinc mil) eu
ros, amb carrec a l'aplicació pressupostaria núme
ro 23.01.00.551.21.4, línia S8552 del pressupost de 
l'Institut Cartografic Valencia per a l'exercici 2021 
que, d'acord amb l'article 22.2 i 28 de la Llei 
38/2003, de 17 de novembre, General de Subven
cions i 168 de la Llei 1/2015, de 6 de febrer, de 
la Generalitat, d'Hisenda Pública, del sector públic 
instrumental i de subvencions, es tracta d'una sub
venció nominativa prevista en els citats pressupos
tos. 

El pagament anual de la subvenció s 'efectuara 
mitjarn;ant l'abonament anticipat del 30 % de 
l'import de la subvenció concedida. La res
ta s'abonara previa justificació documental de 
!'efectiva aplicació de la totalitat dels fons subven
cionats, que haura de presentar-se, en tot cas, abans 
del 10 de desembre de 2021 , mitjanc;ant compte jus
tificatiu de la despesa realitzada 

Aquesta bestreta, de conformitat amb el que 
s'estableix en l'article 171.5 lletra g) de la citada 
Llei 1/2015, de 6 de febrer, de la Generalitat , esta 
exonerada de la constitució de garanties per tractar
se d'una universitat de caracter públic. 
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l. La quantitat establida es destinara a fina
rn,ar les despeses específiques d'execució deis 
treballs ressenyats necessaris per a executar 
aquest acord de cooperació, i que hagen sigut 
realitzades des de 1'1 de gener de 2021 fins al 
31 de desembre de 2021, en els següents con
ceptes: 

a) Despeses de personal propi, contractat 
o que puga contractar la Universitat 
de Valencia-Estudi General, a l'efecte 
d 'aquest conveni, i que realitze activitats 
objecte d'aquest. S'acceptaran dos tipus 
de despeses de personal de la Universitat 
de Valencia. 

1) Des peses de personal específicament 
contractat amb carrec al conveni. 
La seua justificació documental es 
realitzara mitjarn,ant l'aportació del 
corresponent contracte de treball, ai
xí com dels documents de nomines i 
TC2 de cotitzacions a la seguretat so
cial. 

2) Despeses del personal propi amb de
dicació parcial al projecte. P er la de
dicació horaria imputada al projecte 
s'acreditara mitjarn_;ant el calcul del 
cost/hora de cada un deis membres 
de l'equip d 'investigació i de la certi
ficació del detall d'aquesta dedicació 
per persona/mes/activitat. 

b) Despeses de desplac,ament i dietes. 

e) Despeses derivades de subministraments 
i serveis externs per a la realització de 
les accions objecte del present conveni, no 
superior al 50 % del pressupost. 

d) Prestacions de serveis realitzades per 
determinades unitats de la Universitat 
de Valencia Estudi General. Les tari
fes seran les publicades en el Reglament 
d'Execució Pressupostaria de la Univer
sitat de Valencia Estudi General. 

2. S'eximira de l'obligatorietat d'acreditar el pa
gament efectiu de les cotitzacions a la Segure
tat Social reportades en els mesas d'octubre, 
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novembre i desembre, atés que, per a alguns 
deis codis de compte de cotització, la Univer
sitat de Valencia disposa d'una autorització, 
acreditada mitjanc,ant la Resolució núm. 9 de 
28 de desembre de 1987, per la qual l'ingrés 
de les quotes s'ha de realitzar als tres mesas 
de la data de la seua meritació. En aquest sen
tit, els corresponents documents TCl i TC2 es 
presentaran una vegada s'haja produi"t el pa
gament efectiu d 'aquests. 

La justificació de despeses haura d'incloure 
una memoria de les activitats realitzades que 
han sigut financ,ades amb la subvenció i deis 
resultats obtinguts i una memoria económica 
justificativa del cost de les activitats realitza
des, tot aixo, de conformitat amb el que 
s'estableix en els articles 169 i 171 de la Llei 
1/2015, de 6 de febrer, de la Generalitat , 
d'Hisenda Pública, del Sector Públic Instru
mental i de Subvencions, l'article 30 de la 
Llei General de Subvencions i l'article 72 del 
Reial decret 887 /2006, de 21 de juliol, pel qual 
s'aprova el Reglament de la Llei General de 
Subvencions. 

Les despeses s'acreditaran mitjanc,ant factures 
i altres documents de valor probatori equiva
lent amb validesa en el trafic jurídic mercantil 
o amb eficacia administrativa, en els termes 
establits reglamentariament. 

L'acreditació de les despeses també podra 
efectuar-se mitjanc,ant factures electroniques, 
sempre que complisquen els requisits exigits 
per a la seua acceptació en l'ambit tributari. 

Les prestacions de serveis realitzades per de
terminades unitats de la Universitat de Va
lencia Estudi General es justificaran docu
mentalment mitjanc,ant document/val de com
pensació interna, amb el detall deis serveis 
realitzats1 . En el suposit d'incompliment de 
l'obligació de justificació o d 'alteració de la fi
nalitat per a la qua! va ser concedida la sub
venció, s'exigira el reintegrament de les quan
titats indegudament percebudes, sense perju
dici dels altres efectes jurídics, previstos en els 
articles 37 i següents de la Llei 38/2003, de 17 
de novembre, general de subvencions. 

1 Aquest paragraf esta relacionat amb la lletra d) de la quarta est ipulació i es refereix a tots aquells serveis (fotocopies, 
reprografia, audiovisuals , publicacions, serveis de laboratori de caracter científic tecnologic, etc.) que poden ser prestats per 
altres empreses, pero també per la UV. Pertanyer a la UV podría utilitzar-se pera desenvolupar a lgunes de les obres sense 
haver de recórrer a tercers (per exemple, podría ser el cas que calgués gravar un vídeo). Jaque no és possible emetre una 
factura, atés que la UV disposa d'un únic CIF, sol resoldre's mitjan«;;ant la presentació de vals d 'indemnització interna, on 
es demostra que la persona interessada a sol·licitar el servei ha pagat les quantitats pactades, que són públiques i es poden 
consultar en la normativa d 'execució pressupostaria de la Universitat de Valencia. 
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CINQUENA. 
Propietat dels resultats obtinguts en 
el desenvolupament del conveni de 

coHaboració 

La propietat dels resultats obtinguts en el desen
volupament del conveni de col-laboració restaran en 
propietat de la Universitat de Valencia-Estudi Ge
neral. 

Les publicacions que es realitzen com a resultat 
d'aquest conveni de col-laboració, inclouran les re
ferencies de totes dues entitats. Els logotips de la 
Generalitat i de l'Institut Cartografic Valencia se
ran sempre presents junt amb el de la Universitat 
de Valencia-Estudi General. 

SISENA. 
Comissió de seguiment 

Per a tal de facilitar el desenvolupament del con
veni de coHaboració i llur seguiment, la vigilancia 
i el control de l'execució, es constituira una comis
sió de seguiment integrada pel Director General, que 
n'ostentara la presidencia, el Cap de Servei de Carto
grafia, i el Cap del Servei d'Observació del Territori , 
tots tres, per part de l'Institut Cartografic Valencia, 
que n'ostentara la secretaria, o per persones en els 
qui deleguen, i el Cap/Director del Departament de 
Geografia, el director científic de l'Atles Tematic i un 
investigador de l'Atles per part de la Universitat de 
Valencia-Estudi General. La comissió de seguiment 
dictara les seues normes internes de funcionament, 
i es reunira quan ho sol·licite alguna de les parts i, 
almenys dues vegades al llarg de l'any 2021. Es pro
curara la presencia equilibrada de dones i homens en 
aplicació del que es disposa en el II Pla d'Igualtat de 
Dones i Homes de l' Administració de la Generalitat, 
aprovat el 10 de mar<; de 2017. 

Llur funcionament es regira pels articles 15 i se
güents de la Llei 40/2015, d'l d'octubre, de Regim 
Jurídic del Sector Públic. 

Les copies de les actes, dels acords o dels informes 
d 'aquest organ es remetran al director de l'Institut 
Cartografic Valencia i a la Secció d'R+D+I Contrac
tada de la Universitat de Valencia-Estudi General. 
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SETENA. 
Duració 

Aquest conveni de col-laboració romandra vigent, 
a partir de llur firma, fins al 31 de desembre de 
2021 sense perjudici del que s'estableix en la clau
sula quarta en relació amb les despeses previes a la 
signatura. 

HUITENA. 
Confidencialitat de la Informació i 

publicació de resultats 

Cadascuna de les parts es compromet a no difon
dre, sota cap aspecte, les informacions científiques o 
tecniques pertanyents a l'altra part a les quals hi 
hagen pogut tindre accés en el desenvolupament de 
la coHaboració objecte d'aquest conveni. L'obligació 
de confidencialitat es refereix en particular a tota 
la informació científica o tecnica, així com a tot el 
know-how i la propietat industrial i/o inteHectual 
que les parts posen a la disposició del projecte i que 
siguen resultat de treballs desenvolupats previament 
o en paraHel a la signatura d'aquest conveni de col
laboració. 

Aquesta obligació no sera aplicable quan: 

■ La part receptora puga demostrar que coneixia 
previament la informació rebuda. 

■ La informació rebuda siga o passe a ser de do
mini públic. 

■ La part receptora obtinga autorització previa 
i per escrit per a la seua revelació. 

■ La informació siga requerida judicialment. 

Totes dues parts es comprometen al fet que tot el 
personal participant en el projecte conega i observe 
el compromís de confidencialitat regulat per aquesta 
clausula. 

La Universitat de Valencia-Estudi General po
dra utilitzar els resultats parcials o finals, en part o 
íntegrament, per a la seua publicació o difusió per 
qualsevol mitja, suport o sistema. 

En cas de publicació o difusió es fara sempre re
ferencia especial al present conveni de col-laboració. 
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o obstant aixo, la utilització del nom de la Univer
sitat de Valencia-Estudi General amb finalitats pu
blicitaries, requerira l'autorització previa i expressa 
per escrit dels organs competents d'aquesta. 

Tant en publicacions comen patents, es respecta
ra sempre l'esment als autors del treball; en aquestes 
últimes figuraran en qualitat d'inventors. 

Aquesta clausula romandra en vigor després de 
la finalització del conveni de colfaboració. 

NOVENA. 
Causes de resolució del conveni de 

coHaboració 

Aquest conveni de coHaboració s'extingeix pel 
compliment de les actuacions que constitueixen el 
seu objecte o per incórrer en alguna d'aquestes cau
ses de resolució: 

l. Per l'incompliment de les actuacions que cons
titueixen l'objecLe o per incórrer en qualsevu
lla de les causes de resolució que a continuació 
es descriuen: 

a) Transcurs del termini de vigencia del con
veni de coHaboració. 

b) Per mutu acord de les parts. 

e) Per cas fortui:t o forºa major. Si per 
aquest motiu alguna de les parts es ve
gera obligada a resoldre aquest conveni 
de coHaboració, ho hama de comunicar 
de forma fefaent a l'altra part. 

d) Per incompliment de les obligacions i dels 
compromisos assumits per part d'algun 
dels signants. En aquest cas qualsevol de 
les parts podra notificar a la part incom
plidora un requeriment perque complis
ca, en un determinat termini, amb les 
obligacions o compromisos que es consi
deren incomplits. Aquest requeriment se
ra comunicat a la comissió de seguiment 
i a l'altra part. Si, transcorregut el ter
mini indicat en el requeriment, en per
sistira l'incompliment, la part que el va 
dirigir noLificara a l'altra part la concu
rrencia de la causa de resolució, podra 
determinar-se una possible indemnització 
per l'incompliment (Art. 49.e de la Llei 
40/2015) i s'entendra resolt el conveni. 

e) Per decisió judicial declaratoria de nul
litat del conveni de colfaboració. 

f) Per denúncia expressa del conveni, per 
qualsevol de les parts, en qualsevol mo
ment , amb tres mesos d'antelació a la da
ta en la qual es pretenga que la referida 
finalització faºa efecte. 

g) Per qualsevol causa diferent de les ante
riors prevista en el conveni de colfabora
ció o en altres lleis i, en tot cas, per les 
causes establides en l'article 51 de la Llei 
40/2015, d'l d'octubre, de Regim Jurídic 
del Sector Públic. 

DESENA. 
Efectes de la resolució del conveni de 

coHaboració 

Els efectes de resolució del conveni de col-Iabo
ració seran els que determina l'article 52 de la Llei 
40/2015, d'l d 'octubre, de Regim Jurídic del Sector 
Públic. 

ONZENA. 
Pressupost economic i finarn;ament 

La valoració dels treballs a realitzar en el marc 
d'aquest conveni ascendeix a la quantitat estipulada 
en la clausula 2: 35.000,00 (trenta-cinc mil) euros, fi
nanºats al 100 % per la Generalitat d 'acord amb la 
distribució de tasques de la taula de la pagina se
güent. 

DOTZENA. 
Protecció de dades personals 

Les parts manifesten que coneixen, compleixen i 
se sotmeten al Reglament (UE) 2016/679 del Parla
ment Europeu i del Consell, de 27 d'abril de 2016, 
relatiu a la protecció de les persones físiques pel que 
fa al tractament de dades personals i a la lliure circu
lació d'aquestes dades i pel qual es deroga la Directi
va 95/46/CE (d'ara en avant Reglament 2016/679) , 
a la Llei organica 3/2018, de 5 de desembre, de Pro
tecció de Dades Personals i garantía dels drets digi
tals, i a la resta de normativa vigent en materia de 
protecció de dades personals, en tots els suposits en 
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els quals puga donar-se tractament, cessió o comu
nicació de dades entre les parts en execució d'allo 
disposat en aquest conveni de col-laboració. 

Totes dues parts consenten en que les dades per
sonals del present conveni de col-laboració es puguen 
incorporar a fitxers de titularitat de cadascuna de 

TASQUES 

Recollida d 'informació. 

les parts amb !'única finalitat de concluir a la gestió 
adequada d'aquest. 

L'exercici dels drets d'accés, rectificació, cancel
lació i oposició es podra dur a terme en els termes 
establits legalment mitjan~ant comunicació a la res
pectiva entitat en el seu domicili social. 

DESCRIPCIÓ 

Documentació Elaboració de la informació estadística i qualitativa. 
Elaboració i actualització de bases de dades. 

Confecció cartografica Elaboració esborranys i edició de cartografia definitiva, de 120 mapes aprox. 

Realització de figures Elaboració de grafics, taules, diagrames, etc. complementaris als mapes 
Fons fotografic i audiovisual. 

Redacció de continguts Comentaris interpretat ius deis mapes, realitzats per especialistes universitaris. 

TRETZENA. 
Discrepancies 

Les parts es comprometen a resoldre de manera 
amistosa qualsevol desavinern;a que puga sorgir en 
el desenvolupament del present conveni de col-labo
ració, en el marc del que es preveu en llur estipulació 
sisena i el que s'estableix en l'article 49.f) de la Llei 
40/2015, d'l d 'octubre, de Regim Jurídic del Sector 
Públic. Tot aixo sense perjuí de poder interposar els 
recursos que s'estimen oportuns davant la jurisdic
ció competent. Aquest conveni queda sotmés a la 
jurisdicció espanyola. 

CATORZENA. 
Notificació d'ajudes article 107.1 del 
Tractat de Funcionament de la Unió 

Europea 

S'ha complit amb allo que estableix el Decret 
128/2017, de 29 de setembre, del Consell, pel qual 
es regula el procediment de notificació i comunicació 
a la Comissió Europea deis projectes de la Genera
litat dirigits a establir, concedir o modificar ajudes 
públiques, on resulta obligatoria la notificació o co
municació del projecte d 'ajuda a la Comissió Euro
pea, per a no reunir els requisits de l'article 107.1 
del Tractat de Funcionament de la Unió Europea 
(TFUE), tenint per objecte facilitar el desenvolu
pament d'activitats que no alteren les condicions 
d'intercanvi en forma contraria a !'interés comú, ni 
altera les condicions de competencia establides en el 
TFUE. 
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QUINZENA. 
Compatibilitat amb altres ajudes 

L'ajuda contemplada en aquest conveni de col
laboració és compatible amb altres subvencions, aju
des, ingressos o recursos per a la mateixa finali
tat, procedents de qualsevol administració o ens 
públics o privats , nacionals , de la Unió Europea 
o d 'organismes internacionals de l'article 168.1.A) 
apartat c, de la Llei 1/2015, de 6 de febrer, de la Ge
neralitat, d'Hisenda Pública, del Sector Públic Ins
trumental i de Subvencions, i donar compliment a 
les previsions contingudes en el Decret 128/2017, de 
29 de setembre, del Consell, pel qual es regula el pro
cediment de notificació i comunicació a la Comissió 
Europea dels projectes de la Generalitat dirigits a 
establir, concedir o modificar ajudes públiques. 

SETZENA. 
Publicitat del conveni de coHaboració 

Una vegada subscrit este conveni de col-labora
ció, sera publicat en el portal de transparencia de 
la Generalitat GVA Oberta i en la pagina web de 
l'Institut Cartografic Valencia i de la Universitat de 
Valencia-Estudi General, en el termini de deu dies 
habils des de la inscripció en el Registre de Convenis 
de la Generalitat, per aplicació d'allo que disposen 
els articles 9.1.c) i 10.1 i 3 de la Llei 2/2015, de 2 
d'abril, de la Generalitat , de Transparencia, Bon Go
vern i Participació Ciutadana de la Comunitat Va
lenciana, i els articles 3.4 i 12.2 del Decret 105/2017, 
de 28 de julio!, del Consell, de desplegament de la 
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Llei 2/2015, de 2 d'abril, de la Generalitat, en ma
teria de transparencia i de regulació del Consell de 

Transparencia, Accés a la Informació Pública i Bon 
Govern. 

I, en prova de conformitat de tot dessús declarat , firmen per duplicat aquest docmnent en el lloc i la 
data indicats al principi. 

Firmado por Xavier Navarro Garcia el 
11/06/2021 12:44:22 
Cargo: Director 

Xavier Navarro i García 
Director de l'Institut Cartografic Valencia 
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MARIA VICENTAI 
MESTREIESCRIVA 
2021.06.11 
11 :40:16 +02'00' 

Mª Vicenta Mestre Escrivá 
Rectora de la Universitat de Valencia-Estudi General 
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