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 CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE LA GENERALITAT, A TRAVÉS DE LA 
CONSELLERIA DE JUSTÍCIA, ADMINISTRACIÓ PÚBLICA, REFORMES DEMOCRÀTIQUES I 
LLIBERTATS PÚBLIQUES, I LA UNIVERSITAT DE VALÈNCIA (FACULTAT DE DRET) PER AL 
DESENVOLUPAMENT D’UNA PLATAFORMA DE GARANTIA D’ACCÉS A LA JUSTÍCIA  

 
València, d de 2016 

 
D’una part, l'Hble. Sra. Consellera de Justícia, Administració Pública, Reformes Democràtiques i 
Llibertats Públiques, Gabriela Bravo Sanestanislao, nomenada per Decret 8/2015, de 29 de juny, 
del president de la Generalitat, pel qual nomena vicepresidenta, consellers, secretària i portaveu 
del Consell, que es troba autoritzada per a la firma d’aquest conveni per Acord del Consell de 
data......., d'acord amb l’article 160.1.b, de la Llei 1/2015, de 6 de febrer, de la Generalitat, 
d’Hisenda Pública, del Sector Públic Instrumental i de Subvencions. 
 

D’una altra part, el Senyor Rector Magnífic de la Universitat de València, Estudi General (d’ara en 
avant, la Universitat), Esteban Morcillo Sánchez, en exercici de les competències que a aquest 
efecte li reconeixen la Llei Orgànica 6/2001, de 21 de desembre, d’Universitats, els Estatuts 
d’aquesta Universitat, aprovats per Decret 128/2004, de 30 de juliol, del Consell de la Generalitat 
(DOGV núm. 4811, de 3 d’agost de 2004), i el Decret 45/2014, de 28 de març, del Consell, relatiu 
al seu nomenament (DOCV núm. 7245, d’1 d’abril de 2014).  

 

Les parts, en la representació que tenen i amb les facultats que els seus respectius càrrecs 
els confereixen, es reconeixen capacitat legal suficient per a l’atorgament del present conveni, i a 
aquest efecte 
 

EXPOSEN 
 

I. La Constitució espanyola estableix que els drets i llibertats reconeguts en el capítol segon del 
títol I “dels drets i deures fonamentals”, vinculen tots els poders públics, i que les normes relatives 
als drets fonamentals i a les llibertats que la Constitució reconeix s’interpretaran de conformitat 
amb la Declaració Universal de Drets Humans i els tractats i acords internacionals sobre les 
mateixes matèries ratificats per Espanya. Així mateix, preveu que les persones estrangeres 
gaudiran a Espanya de les llibertats públiques que garanteix la Carta Magna, en els termes que 
establisquen els tractats i la llei. 
 
II. Un dels objectius essencials de la Comunitat Valenciana, establit en el seu Estatut d’Autonomia, 
és reforçar la democràcia. En aquest sentit, l'article vuitè preveu, per un costat, que “els 
valencians i valencianes, en la seua condició de ciutadans espanyols i europeus, són titulars dels 
drets, deures i llibertats reconeguts en la Constitució Espanyola i en l’ordenament de la Unió 
Europea i en els instruments internacionals de protecció dels drets humans, individuals i col·lectius, 
en particular, en la Declaració Universal de Drets Humans; en els Pactes Internacionals de Drets 
Civils i Polítics i de Drets Econòmics, Socials i Culturals; en la Convenció Europea de Drets de 
l’Home i Llibertats Fonamentals, i en la Carta Social Europea”, i d’altra banda, que “els poders 
públics valencians estan vinculats per aquests drets i llibertats i vetlaran per la seua protecció i 
respecte, així com pel compliment dels deures”. 



 
Així mateix, l’article 9.3 de l'Estatut d’Autonomia assenyala que “la Generalitat vetlarà per una 
Administració de Justícia sense demores indegudes i pròxima al ciutadà”. 

 
III. D’altra banda, l’article 36.1, apartat 5é, de l’Estatut d’Autonomia de la Comunitat Valenciana, en 
relació amb l’Administració de Justícia, estableix que correspon a la Generalitat, la competència 
per a ordenar els serveis de justícia gratuïta que podran prestar-se directament o en col·laboració 
amb els col·legis d’advocats i les associacions professionals, i l’article 49 de l’esmentada norma 
institucional bàsica de la Comunitat Valenciana, atribueix a la Generalitat competència exclusiva 
sobre la matèria relativa a l’Administració de Justícia, sense perjudici del que disposa la legislació 
de desplegament de l’article 149.1.5a de la Constitució. 

 
IV. En el marc de l’organització de l’administració de la Generalitat, aquestes competències són 
exercides, en virtut de la normativa que es menciona tot seguit, a través de la Conselleria de 
Justícia, Administració Pública, Reformes Democràtiques i Llibertats Públiques. 
 
V. L’article 5 del Decret 7/2015, de 29 de juny, del president de la Generalitat, pel qual determina 
les conselleries en què s’organitza l’administració de la Generalitat, assigna a la Conselleria de 
Justícia, Administració Pública, Reformes Democràtiques i Llibertats Públiques, les competències 
en matèria de justícia i reformes democràtiques. 
 
VI. El Decret 103/2015, de 7 de juliol, del Consell, pel qual s’estableix l’estructura orgànica bàsica 
de la Presidència i de les conselleries de la Generalitat, en l’article 19.2, atribueix a l’esmentada 
Conselleria de Justícia, Administració Pública, Reformes Democràtiques i Llibertats Públiques, a 
través de la Direcció General de Justícia, les funcions en matèria de justícia gratuïta i, a través de 
la Direcció General de Reformes Democràtiques, les funcions d’impuls en matèria d’instruments 
que aprofundisquen en el desenvolupament democràtic a la Comunitat. 
 
VII. En aquest mateix sentit, el Decret 154/2015, de 18 de setembre, del Consell, pel qual s’aprova 
el Reglament Orgànic i Funcional de la Conselleria de Justícia, Administració Pública, Reformes 
Democràtiques i Llibertats Públiques, en l’article 9 assenyala que la Direcció General de Justícia té 
atribuïda, entre altres, la competència d’implantar, desenvolupar i impulsar en tots els àmbits 
mesures encaminades a la desjudicialització de conflictes com a mecanismes alternatius a la seua 
resolució. 
 
VIII. La Universitat de València, d’acord amb el que disposa l’article 3.1 dels seus Estatuts, “com a 
servei públic que és, té com a missió impartir els ensenyaments necessaris per a la formació dels 
estudiants, la preparació per a l’exercici d’activitats professionals o artístiques i l’obtenció, si és el 
cas, dels títols acadèmics corresponents, així com per a l’actualització permanent del coneixement 
i de la formació del seu personal i del professorat de tots els nivells d’ensenyament. La Universitat 
fomenta la investigació, tant bàsica com aplicada, i el desenvolupament científic i tecnològic. Així 
mateix, amb les garanties de racionalitat i universalitat que li són pròpies, és una institució difusora 
de cultura al si de la societat. La Universitat facilita, estimula i acull les activitats intel·lectuals i 
crítiques en tots els camps de la cultura i del coneixement.” 
 
 



Així mateix, l’apartat 2 del referit article 3 literalment diu: “en el compliment de totes aquestes 
funcions, la Universitat de València tindrà present l’harmonia dels sabers, originats en el 
desenvolupament del pensament humà i destinats al perfeccionament de les persones i de la seua 
convivència en una societat plural i democràtica.” 
 
Finalment, l’article 4 dels Estatuts esmentats estableix que ”la Universitat de València està al 
servici del desenvolupament intel·lectual i material dels pobles, del progrés del coneixement, de la 
pau, de la igualtat entre les dones i els hòmens i de la defensa ecològica del medi ambient.”  
 
IX. Que la Llei 11/2015 de 29 de desembre, de Pressupostos de la Generalitat per a l’exercici 
2016, en l’annex de transferències corrents del programa pressupostari 112.70 “Reformes 
Democràtiques”, inclou crèdit adequat i suficient per a la subscripció del present conveni amb la 
Universitat de València (Facultat de Dret). 
 
X. Que l’oportunitat i conveniència de realitzar el present conveni es fonamenta en la necessitat de 
recolzar la participació de la Universitat de València en actuacions que afavorisquen la promoció 
dels drets i llibertats fonamentals reconeguts en la Constitució i la resta de l’ordenament jurídic, i 
en particular el dret a la tutela judicial efectiva, a través de mecanismes alternatius per a la 
resolució de conflictes que contribuïsquen a garantir l’accés a la justícia de totes les persones. 
 
XI. Que des de l'any 2006 en la Facultat de Dret de la Universitat de València es desenvolupa un 
projecte, únic a la Comunitat Valenciana, d'educació jurídica clínica, en què a més de realitzar una 
labor formativa amb una metodologia experiencial amb assumptes reals, es desenvolupen els fins 
socials que complementen el Dret d'accés a la justícia amb assistència o assessorament, sense 
ànim de lucre, en el qual col·laboren advocats de forma pro bono. 
 
XII. Que el foment de les activitats pro bono per part d'altres universitats de la Comunitat 
Valenciana, així com si és el cas, els professionals del Dret, pot beneficiar-se de l'experiència 
d'intermediació realitzada per la Clínica Jurídica per la Justícia Social, entre persones 
necessitades o entitats que les assisteixen, i la prestació d'assessorament o informació jurídica 
per part d'Universitats o professionals del Dret que actuen pro bono. 
 
XIII. Que aquesta experiència ve consolidada en l'àmbit internacional per la participació de la 
Clínica Jurídica per la Justícia Social de la Universitat de València en xarxes consolidades. 
Pertany a l'Aliança Global per l'Educació en la Justícia (GAJE), a la Xarxa Europea de Clíniques 
Jurídiques (ENCLE),  I està vinculada també a The Global Network for Public Interest Law 
(PILNET), que promouen l'accés a la justícia dels més necessitats tant a través del pro bono com 
de l'educació jurídica clínica. 
 
Per tot això acorden subscriure aquest conveni de col·laboració d’acord amb el que preveu l’article 
22.2 a) de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions i a l’empara de l’article 
168.1 A) de la Llei 1/2015, de 6 de febrer, de la Generalitat, d’Hisenda Pública, del Sector Públic 
Instrumental i de Subvencions, i d’acord amb el que estableix el Decret 176/2014, de 10 d’octubre, 
pel qual es regulen els convenis que subscriga la Generalitat i el seu Registre, d’acord amb les 
clàusules següents: 



 
 
 
 

CLÀUSULES 
 
PRIMERA. Objecte i finalitat 
 
El present conveni té per objecte, d’acord amb el que disposa la Llei de Pressupostos de la 
Generalitat per a l’exercici 2016, el desenvolupament d’una plataforma de garantia d’accés a la 
justícia, denominada Centre de Pro Bono Jurídic de la Comunitat Valenciana, a fi de contribuir 
a garantir l’accés universal a la justícia. 
 
Als efectes d'aquest conveni s’entén la pràctica pro bono, com la prestació voluntària 
d’assessorament jurídic gratuït en benefici de persones o comunitats necessitades, en situació de 
vulnerabilitat social o econòmica i a les organitzacions que les assisteixen. Així com la prestació 
d’assessorament jurídic gratuït en temes d'interès públic, destinada a la satisfacció i garantia de 
drets humans o a la defensa de la democràcia i l’estat de dret i, distinta, en tot cas, de l’assistència 
justícia gratuïta que facilita l’Administració de Justícia per mitjà dels advocats del torn d’ofici. 
 
La determinació dels criteris de vulnerabilitat social o econòmica vindrà establida pel Centre de 
Pro Bono Jurídic de la Comunitat Valenciana. 
 
 
SEGONA.- Actuacions a realitzar per la Universitat de València (Facultat de Dret) 
 
Constituir el Centre de Pro Bono Jurídic de la Comunitat Valenciana com una secció dins de la 
Clínica Jurídica per la Justícia Social de la Universitat de València. 
 
Designar la persona que es farà càrrec de la Direcció del Centre de Pro Bono Jurídic de la 
Comunitat Valenciana.  
 
Complementar, a través del Centre de Pro Bono Jurídic de la Comunitat Valenciana, el dret 
d'accés a la justícia que ve garantit pel sistema institucionalitzat d'assistència jurídica gratuïta.  
 
Gestionar a través del Centre de Pro Bono Jurídic de la Comunitat Valenciana, la intermediació 
entre les persones o les organitzacions que necessiten assistència o assessorament jurídic gratuït 
i els advocats o altres organitzacions, com les clíniques jurídiques universitàries, disposats a 
prestar-la. 
 
Servir de centre d'informació complementari als Serveis d'Orientació Jurídica. 
 
Realitzar les accions necessàries per a comptar amb els mitjans humans i materials que permeten 
desenvolupar les actuacions ací descrites. 
 
Realitzar activitats de formació i difusió de Pro Bono Jurídic en l'àmbit de la Comunitat Valenciana, 
dirigides a entitats socials i als professionals del dret que en sol·liciten. 
 
 
 
 
 



 
TERCERA.- Obligacions de la Conselleria Justícia, Administració Pública, Reformes 
Democràtiques i Llibertats Públiques 
 
La Conselleria de Justícia, Administració Pública, Reformes Democràtiques i Llibertats Públiques 
aportarà un màxim de TRENTA MIL EUROS (30.000 euros), a càrrec de l’aplicació pressupostària 
07.02.02.112.70 línia de subvenció S7925000 dels pressupostos de la Generalitat de l’exercici 
2016. 
 
Control i supervisió de les actuacions contingudes en la clàusula anterior. 
 
 
QUARTA. Obligacions de la Universitat de València (Facultat de Dret)  
 
La Universitat de València (Facultat de Dret) contrau pel present conveni les obligacions següents: 
 

a) Realitzar les actuacions que vénen arreplegades en la clàusula segona del present 
conveni, que fonamenten la concessió de l’ajuda. 
 
b) Acreditar davant de l’entitat concedent la realització de l’objecte del present conveni, per 
mitjà de la presentació d’una memòria tècnica final. 
 
c) Sotmetre’s a les actuacions de comprovació i control financer que corresponen a la 
Intervenció de la Generalitat en relació amb l’ajuda concedida. 
 
d) Comunicar, si és el cas, a l’entitat concedent l’obtenció d’altres subvencions, ajudes, 
ingressos o recursos per a la mateixa finalitat, procedent de qualssevol administracions o 
ens públics o privats, tan prompte com es coneguen i, en tot cas, amb anterioritat a la 
justificació de l’aplicació donada als fons percebuts. 
 
e) Acreditar davant de l’òrgan concedent que es troba al corrent en el compliment de les 
seues obligacions tributàries i davant de la Seguretat Social, de conformitat amb el que 
estableix l’article 13.7 de la Llei 38/2003, General de Subvencions, i els articles 22 i 23 del 
reglament de la Llei General de Subvencions, aprovat per Reial Decret 887/2006, de 21 de 
juliol. Per a això, l’entitat podrà autoritzar la Conselleria de Justícia, Administració Pública, 
Reformes Democràtiques i Llibertats Públiques perquè obtinga directament l’acreditació del 
compliment de les obligacions tributàries i amb la Seguretat Social a través de certificats 
telemàtics, de conformitat amb el que disposa el Decret 165/2010 de 8 d’octubre, del 
Consell, pel qual s’estableixen les mesures de simplificació i reducció de càrregues 
administratives en els procediments gestionats per l’Administració de la Generalitat i el seu 
sector públic. En cas de no atorgar aquesta autorització haurà d’aportar la documentació 
acreditativa que es troba al corrent de les esmentades obligacions. La direcció general 
competent es reserva el dret de requerir l’entitat si la informació obtinguda presenta alguna 
incidència.  
 
f) No alterar la finalitat de les subvencions i complir les obligacions que estableix la 
legislació vigent per als perceptors de fons públics. 



 
g) Facilitar la inspecció i control de la Conselleria Justícia, Administració Pública, Reformes 
Democràtiques i Llibertats Públiques, i en particular de la Direcció General de Reformes 
Democràtiques, a fi de conéixer qualsevol aspecte de l’activitat objecte de la subvenció, en 
els termes que preveu l’article 169 de la Llei 1/2015, de 6 de febrer, de la Generalitat, 
d’Hisenda Pública, del Sector Públic Instrumental i de Subvencions. 
 
h) Justificar l’ajuda concedida en els termes i en els terminis establits en la clàusula setena 
del present conveni, d’acord amb les directrius que establisca la Direcció General de 
Reformes Democràtiques, i en tot cas s’ajustarà al que preveu l’article 30 de la Llei General 
de Subvencions. 
 
i) Adoptar les les mesures de difusió que garantisquen el compliment del que disposa 
l’article 18.4 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions, donant 
l’adequada publicitat del caràcter públic del finançament de les actuacions desenvolupades 
per l’entitat en el marc del present conveni. A aquest efecte, l’entitat haurà de donar a 
conéixer de manera inequívoca que es tracta d’actuacions subvencionades per la 
Generalitat a través de la Conselleria de Justícia, Administració Pública, Reformes 
Democràtiques i Llibertats Públiques, incorporant en tot material imprés orientat a la difusió 
de l’activitat objecte de la subvenció el logotip de la Generalitat, que serà facilitat per la 
Direcció General de Reformes Democràtiques. 
 
j) Acreditar, per mitjà de declaració responsable, que no està sotmesa a cap prohibició per 
a obtindre la condició de beneficiari, de les assenyalades en l’article 13 de la Llei 38/2003, 
de 17 de novembre, General de Subvencions, així com que no és deutora de la Generalitat 
per reintegrament de subvencions, d’acord amb el que preveu l’article 25 del Reial Decret 
887/2006, de 21 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament de la Llei 38/2003, de 17 de 
novembre, General de Subvencions. 
 
k) Procedir al reintegrament dels fons percebuts en els supòsits previstos en l’article 172 
de la Llei 1/2015, de 6 de febrer, d’Hisenda Pública, del Sector Públic Instrumental i de 
Subvencions. 
 
l) Les altres previstes en l’article 14 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de 
Subvencions. 
 
 

CINQUENA. Despeses subvencionables 

Seran susceptibles de ser finançats pel present conveni aquelles despeses que hagen sigut 
realitzades des de l’1 de gener de 2016 fins al moment de justificació de la subvenció, i que 
estiguen en relació amb les activitats arreplegades en la clàusula segona. 

En totes les activitats que se subvencionen haurà de constar que es compta amb l’ajuda de la 
Conselleria de Justícia, Administració Pública, Reformes Democràtiques i Llibertats Públiques.  
 
 
 



 
SISENA. Import, forma i termini de justificació de la subvenció 
 
1. L’aplicació de l’import de la subvenció serà justificada per l’entitat beneficiària, per mitjà de la 
presentació del compte justificatiu simplificat a què es refereix l’article 75 del Reglament de la Llei 
General de Subvencions, aprovat per Reial Decret 887/2006, de 21 de juliol, que contindrà els 
documents següents: 

a) Una memòria d’actuació de l’exercici en curs, degudament subscrita per la persona 
responsable de l’actuació o actuacions realitzades. 

b) Una relació classificada de les despeses i inversions de l’activitat, amb identificació del 
creditor i del document, el seu import, la data d’emissió i, si és el cas, la data de pagament. 

c) Un detall d’altres ingressos o subvencions que hagen finançat l’activitat subvencionada, 
amb indicació de l’import i la procedència. 

 
2. La Conselleria de Justícia, Administració Pública, Reformes Democràtiques i Llibertats 
Públiques, a través de la Direcció General de Reformes Democràtiques, comprovarà, per mitjà de 
tècniques de mostreig aleatori o per raó de l’import o el concepte de despesa, els justificants que 
crega oportuns i que permeten obtindre evidència raonable sobre l’adequada aplicació de la 
subvenció, al fi dels quals podrà requerir a l’entitat beneficiària la remissió dels justificants de 
despesa seleccionats. 

 
Sense perjudici de l’anterior, per a la tramitació del pagament de les subvencions als efectes del 
que estableix l’apartat díhuit, número 2, B), de l’Acord de 24 d’agost de 2012, del Consell, pel qual 
es determinen els aspectes addicionals a comprovar per la Intervenció en l’exercici de la 
fiscalització de la despesa, (DOCV núm. 6849, de 28 d’agost de 2012), l’entitat beneficiària haurà 
de presentar, en tot cas, còpia compulsada de les factures originals de les despeses realitzades, 
degudament formalitzades d’acord amb el que estableix el Reial Decret 1619/2012, d’1 de 
desembre, pel qual s’aprova el Reglament pel qual es regulen les obligacions de facturació, o 
documents de valor probatori equivalent en el tràfic mercantil o amb eficàcia administrativa 
incorporats en la relació a què es fa referència en l’apartat b) del número anterior i, si és el cas, la 
documentació acreditativa del pagament. 

 
La compulsa de les factures haurà de realitzar-se per persona que estiga habilitada per a això, 
atenent el que preveu la normativa que siga aplicable. 

 
3. El termini de justificació de les despeses finançades per aquestes subvencions vencerà el 30 de 
novembre de 2016. 

 
4. La tramitació del pagament de la subvenció s’iniciarà després de l’aportació per part de l’entitat 
beneficiària de la totalitat de la justificació de les despeses finançades per aquest conveni, d’acord 
amb el que estableixen els apartats d’aquesta mateixa clàusula, i de la comprovació d’allò que 
s’ha aportat per part de la Conselleria de Justícia, Administració Pública, Reformes Democràtiques 
i Llibertats Públiques 
 
5. El pagament s’efectuarà d’una sola vegada, després de la justificació de les despeses en la 
forma prevista en el present conveni i la seua comprovació i aprovació per l’òrgan administratiu 
competent, per mitjà de transferència al compte bancari de què siga titular l’entitat beneficiària i 



que es trobe donada d’alta en el Sistema d’Informació Pressupostària de la Generalitat. 
 
 

SETENA. Causes de reintegrament 
 
1. Tota alteració de les condicions tingudes en compte per a la concessió de la subvenció i, en tot 
cas, l’obtenció concurrent de subvencions o ajudes atorgades per altres administracions o ens 
públics o privats, podrà ocasionar la modificació de l’import de la subvenció concedida, que 
s’instrumentarà mitjançant una resolució de l’òrgan competent de la Conselleria de Justícia, 
Administració Pública, Reformes Democràtiques i Llibertats Públiques. 

 
2. En cap cas, l’import de la subvenció podrà ser de tal quantia que, aïlladament o en concurrència 
amb subvencions o ajudes d’altres administracions públiques o ens públics o privats, supere el 
cost de l’activitat que s'ha de desenvolupar. En aquest supòsit, procedirà el reintegrament de 
l’excés obtingut sobre el cost de l’activitat subvencionada, així com l’exigència de l’interés de 
demora corresponent. 

 
3. D’acord amb el que estableix l’article 37 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de 
Subvencions, procedirà el reintegrament per part de l’entitat de les quantitats percebudes i 
l’exigència de l’interés de demora des del moment del pagament de la subvenció fins a la data en 
què s’acorde el reintegrament, en els casos següents: 
 

a) Obtenció de les subvencions falsejant les condicions requerides per a això o ocultant 
aquelles que haurien pogut impedir-ho. 
 
b) Incompliment total o parcial de l’objecte, de l’activitat, del projecte o la no-adopció del 
comportament que fonamente la concessió de la subvenció. 
 
c) Incompliment de l’obligació de justificació o la justificació insuficient, en els termes 
establits en l’article 30 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions, i 
en el termini assenyalat en la clàusula cinquena del present conveni. 
 
d) Incompliment de l’obligació d’adoptar les mesures de difusió contingudes en aquest 
conveni. 
 
e) Resistència, excusa, obstrucció o negativa a les actuacions de comprovació i control 
financer previstes en els articles 14 i 15 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de 
Subvencions, així com l’incompliment de les obligacions comptables, registrals o de 
conservació de documents quan se'n derive la impossibilitat de verificar l’ús donat als fons 
percebuts, el compliment de l’objectiu, la realitat i regularitat de les activitats 
subvencionades, o la concurrència de 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. 
 
f) Incompliment de qualsevol de les condicions i obligacions imposades a l’entitat 
beneficiària amb motiu de la concessió de la subvenció que s’assenyalen en la clàusula 
tercera del present conveni. 



 
4. El procediment de reintegrament de les quantitats indegudament percebudes l’iniciarà la 
Conselleria de Justícia, Administració Pública, Reformes Democràtiques i Llibertats Públiques, la 
qual notificarà a l’entitat l’import de la subvenció que ha de ser reintegrat a la Generalitat, 
l’obligació que ha resultat incomplida i la motivació que justifica el reintegrament. Aquest 
procediment haurà de garantir la preceptiva audiència a l’entitat beneficiària, abans de l’elaboració 
de la resolució definitiva que acorde la procedència del reintegrament, la qual serà notificada 
igualment a l’entitat i tindrà naturalesa de liquidació definitiva, a l'efecte del còmput del cobrament 
del deute en període voluntari de recaptació. En tot cas, s’ajustarà al que disposa l’article 172 de 
la Llei 1/2015, de 6 de febrer, d’Hisenda Pública, del Sector Públic Instrumental i de Subvencions. 
 
 
HUITENA. Compatibilitat 

 
1. La subvenció a què es refereix el present conveni és compatible amb qualssevol 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, sempre que, en conjunt, no superen el cost de l’activitat subvencionada. 

 
2. Aquesta subvenció no té el caràcter d’ajuda d’Estat a què es refereix l’article 107.1 del Tractat 
de Funcionament de la Unió Europea, atés que l’ajuda pública concedida, per la seua naturalesa, 
no suposa un avantatge econòmic, no falseja ni pot falsejar la competència, ni els intercanvis 
comercials entre estats membres. En conseqüència, queda exempta de l’obligació a què es 
refereix l’article 3.1 del Decret 147/2007, de 7 de setembre, del Consell, pel qual regula el 
procediment de notificació i comunicació a la Comissió Europea dels projectes de la Generalitat 
dirigits establir, concedir o modificar ajudes públiques. 
 
 
NOVENA. Àmbit territorial  
 
Les subvencions que s’atorguen en virtut del que s'expressa en aquest Conveni de col·laboració 
queden circumscrites a la realització d’activitats en el territori de la Comunitat Valenciana.  
 

DEU. Comissió Mixta de Seguiment 
 
Per a l’adequat desplegament i seguiment del present conveni es constituirà una comissió mixta. 
Aquesta comissió estarà formada per una representació de dos membres per cada part, 
designada a aquest efecte per cada entitat. La Comissió es constituirà en el termini màxim d’un 
mes des de la firma del present conveni, i estarà constituïda per: 
 

-La persona que exercisca el càrrec de la Subdirecció General de Reformes 
Democràtiques. 
-Una persona que tinga el rang de cap de Servei de la Direcció General de Reformes 
Democràtiques. 
-La persona titular del Deganat de la Facultat de Dret de la Universitat de València 



-La persona titular de la Direcció Del Centre de Pro Bono Jurídic de la Comunitat 
Valenciana. 

 
Aquesta Comissió s’ha de reunir, almenys, una vegada a l’any. S'haurà de remetre còpia de les 
actes, acords o informes que, si és el cas, emeta la Comissió en el desplegament i execució de les 
funcions que tinga assignades, a la Direcció General de Reformes Democràtiques.  
 
Correspon a la Comissió Mixta de Seguiment: 

–Ser l’òrgan de relació entre les institucions firmants en relació amb el contingut del 
conveni. 
–Resoldre dubtes d’interpretació i aplicació del conveni i les discrepàncies que puguen 
sorgir de la seua execució. 
–Mitjançar en qualsevol conflicte entre les parts que sorgisca de l’aplicació d’aquest 
conveni, dels que se'n deriven i de les actuacions que s’executen al seu empara. 
–Elaborar propostes per a la millora del desplegament i compliment dels compromisos 
establits en aquest conveni i per a una adequada coordinació de les parts participants. 
–La resta de funcions que se li atribueixen al present conveni, així com les que determinen 
les parts de comú acord. 

 
 
ONZE. Efectes i vigència 
 
El present conveni entrarà en vigor el dia de la firma i mantindrà la seua vigència fins al 31 de 
desembre de 2016, sense perjudici del que estableix la clàusula sisena en relació amb les 
despeses prèvies a la firma, i la clàusula cinquena quant al termini de justificació. 
 
DOTZE. Extinció del conveni. 
 
De conformitat amb l’apartat primer lletra f), de l’article 11, del Decret 176/2014, de 10 d’octubre, 
del Consell, pel qual es regula els convenis que subscriga la Generalitat i el seu registre, aquest 
conveni s’extingirà, a més de per la conclusió del termini de la seua vigència, per qualsevol de les 
causes següents:  
 

a) Mutu acord de les parts. 
 

b) Per resolució unilateral de qualsevol de les parts, amb denúncia prèvia expressa 
i notificada per escrit a l’altra part amb una antelació almenys de dos mesos. En tot 
cas, les parts es comprometen a finalitzar el desenvolupament de les accions ja 
iniciades en el moment de notificació de la denúncia. 

 
 
TRETZE. Protecció de dades personals 
 
Per al desenvolupament de les actuacions objecte del present conveni i en relació amb el 
tractament de les dades personals que necessiten les parts, s’observarà en tot moment el que 
disposa la Llei Orgànica 5/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal, 



i les disposicions dictades per a desplegar-la. 
 
 
CATORZE. Obligacions enfront de tercers 
 
La Conselleria de Justícia, Administració Pública, Reformes Democràtiques i Llibertats Públiques 
no adquirirà cap obligació respecte a la selecció dels mitjans personals necessaris per a dur a 
terme les actuacions objecte de subvenció en aquest conveni, que correspondrà a l’entitat 
beneficiària de la subvenció, es farà càrrec tant de les obligacions econòmiques, com de qualsevol 
altra que se'n derive, en funció del seu règim jurídic, i quedarà exonerada la Conselleria de 
Justícia, Administració Pública, Reformes Democràtiques i Llibertats Públiques, de tota 
responsabilitat respecte al personal que porta a terme el treball encarregat, respecte a proveïdors 
o qualssevol altres tercers, inclosa l’Administració Tributària i la Seguretat Social. 
 
 
QUINZENA. Normativa aplicable i jurisdicció 
 
1. Aquest conveni té caràcter administratiu i es regirà pel que estableixen les seues clàusules o a 
falta d’això, per allò que estableix la normativa general, i el règim jurídic aplicable serà l’establit 
pels articles de caràcter bàsic de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions 
(disposició final primera), així com els preceptes d'aquest caràcter del Reglament de la llei 
mencionada, aprovat per Reial Decret 887/2006, de 21 de juliol, i finalment per les previsions del 
la Llei 1/2015, de 6 de febrer, de la Generalitat, d’Hisenda Pública, del Sector Públic Instrumental i 
de Subvencions, en relació, tot això amb el que disposa el Decret 176/2014, de 10 d’octubre, del 
Consell, pel qual es regula els convenis que subscriga la Generalitat i el seu registre. 
 
2. Les discrepàncies o qüestions que puguen sorgir en la interpretació del conveni o sobre el seu 
incompliment, es resoldran en via administrativa i, posteriorment, una vegada esgotada aquesta, a 
través de la via contenciosa, d’acord amb el que disposa l’article 8.3 de Llei 30/1992, de Règim 
Jurídic de les Administracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú, i l’article 10 de la 
Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la Jurisdicció Contenciosa Administrativa 

 
I estant les parts d’acord amb el contingut d’aquest document, i perquè així conste i en prova 

de conformitat, es firma per triplicat exemplar en el lloc i la data indicats en l’encapçalament. 
 

 
El rector de la Universitat de València                           La consellera de Justícia, Administració 

Pública, Reformes Democràtiques i 
Llibertats Públiques. 

 
 
 
 
 
Esteban Morcillo Sánchez                                            Gabriela Bravo Sanestanislao 



 
 


