
 

 

 
 
 
 
 
 

 
CONVENI ENTRE LA GENERALITAT, A TRAVÉS DE LA CONSELLERIA D'ECONOMIA 
SOSTENIBLE, SECTORS PRODUCTIUS, COMERÇ I TREBALL, I LA UNIVERSITAT DE VALÈNCIA 
PER A CONTRIBUIR A LA CREACIÓ I FUNCIONAMENT DE LA CÀTEDRA D'ECONOMIA 
FEMINISTA DURANT L'EXERCICI 2017 

 

València,  _ de _____ de 2017 

 

• REUNITS 
 

D'una part, el Sr. Rafael Climent González, conseller d'Economia Sostenible, Sectors Productius, 
Comerç i Treball, segons el Decret 8/2015, de 29 de juny, del president de la Generalitat, pel qual es 
nomena vicepresidenta, consellers, secretària i portaveu del Consell, en l'exercici de les atribucions que li 
confereix la Llei 5/1983, de 30 de desembre del Consell. 

 

I, d'una altra, el Sr. Esteban Morcillo Sánchez, rector magnífic de la Universitat de València  Estudi 
General (d'ara en avant, la Universitat), en nom i representació d'aquesta, amb domicili en l'Av. Blasco 
Ibáñez, 13, 46071 de València, en exercici  de les competències que a aquest efecte li reconeix 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 (DOCV 3-8-2004) i el Decret 45/2014, de 
28 de març, relatiu al seu nomenament. 

 

Les parts, en la representació que respectivament tenen, es reconeixen  competència i capacitat legal 
suficient per a subscriure aquest conveni i a aquest efecte,   

 

MANIFESTEN 

 

1.- Que la Conselleria d'Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball, mitjançant el Decret 
157/2015, de 18 de setembre, pel qual  aprova el Reglament orgànic i funcional de l'esmentada 
conselleria, té atribuïdes 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, consum i investigació i innovació tecnològica. 

 

2.- Que la Conselleria d'Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball, a través de la 
Direcció General d'Economia, Emprenedoria i Cooperativisme, considera d'especial interés, dins del 
model de desenvolupament econòmic sostenible que s'està impulsant, la realització d'accions i posada 
en marxa de projectes destinats a la creació del corpus de coneixement que assente les bases de la 
teoria econòmica feminista com l'enfocament del sistema econòmic des de la perspectiva de la societat 
de les cures i la seua inclusió en el mercat laboral, de la posada en valor de les tasques de  sosteniment 
de la vida com a verdader motor de l'economia i de la dilució de la divisió del treball com a forma de 
desigualtat i discriminació econòmica, així com l'anàlisi de la previsió de l'impacte de gènere de les 
polítiques econòmiques. 

 

3.- Que la Universitat està interessada a col·laborar amb la Direcció General d'Economia, Emprenedoria i 
Cooperativisme en el desenvolupament d'aquest tipus d'iniciatives sobre l'economia feminista, realitzant 
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programes formatius, culturals i d'extensió universitària. 

 

4.- En el detall de transferències i subvencions de la Llei 14/2016, de 30 de desembre, de pressupostos 
de la Generalitat per a l'exercici 2017 s'arreplega la línia nominativa S0351000, dins del capítol IV de 
l'aplicació pressupostària 11.02.01.615.10, dotada amb 30.000 euros i destinada a col·laborar amb la 
Universitat de València en la creació i funcionament d'una càtedra cap al coneixement i difusió de 
l'economia feminista a través d'activitats formatives, culturals i d'investigació. 

 

5.- 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 forma directa les subvencions previstes 
nominativament en la Llei de pressupostos de la Generalitat, entenent-se per això aquelles l'objecte, 
dotació pressupostària i destinatària de les quals figuren inequívocament en els seus annexos, tal com 
succeeix amb l'ajuda prevista per a la Universitat, i en el tercer paràgraf de l'article 168.1 A) de 
l'esmentada llei s'estableix que els convenis seran l'instrument habitual per a canalitzar les subvencions 
quan tinguen la naturalesa de corrents. 

 

6.- La finalitat del present conveni és regular les condicions de col·laboració entre les parts per a la 
creació i funcionament de la Càtedra d'Economia Feminista durant l'exercici 2017. Per al finançament del 
funcionament de la càtedra en exercicis posteriors, d'acord amb la previsió que, si és el cas, es consigne 
en les lleis anuals de pressupostos, es formalitzarà un nou conveni en què es fixarà la dotació 
pressupostària i les actuacions a desenvolupar en l'exercici respectiu. 

 

7.- En la redacció del present 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. 

 

8.- En data   de     de 2017, la Universitat ha presentat un escrit en què expressa l'acceptació de les 
condicions contingudes en aquest conveni, així com la declaració de no estar incursa en cap de les 
circumstàncies que determinen la prohibició d'obtindre la condició de beneficiària de subvencions 
previstes en l'article 13.2 i 3 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, així com la 
documentació acreditativa de trobar-se al corrent en el compliment de les obligacions tributàries i davant 
de la Seguretat Social i de no ser deutora per resolució de procedència de reintegrament. 

 

9.- Hi ha autorització expressa per a subscriure el present conveni per acord del Consell de data xx de xx 
de 2017, tal com estableix l'article 12.6b) del Decret 176/2014, de 10 d'octubre, del Consell, pel qual 
regula els convenis que subscriga la Generalitat i el seu registre. 

 

Tenint en compte el que s'ha exposat anteriorment, ambdues parts intervinents firmen el present conveni 
de col·laboració, que es regirà d'acord amb les següents: 

 

CLÀUSULES 

 

Primera. Objecte. 

1. L'objecte del present conveni és contribuir a la creació i funcionament de la Càtedra d'Economia 
Feminista durant l'exercici 2017, amb la finalitat que a través d'aquesta es realitzen activitats formatives, 
culturals, de difusió i d'investigació dirigides a recolzar els principis de l'economia feminista com a corrent 
de pensament que emfatitza la necessitat d'incorporar les relacions de gènere com una variable rellevant 
en l'explicació del funcionament de l'economia i de la diferent posició dels hòmens i les dones com a 
agents econòmics i subjectes de les polítiques econòmiques, posant en el centre de l'economia la 
sostenibilitat de la vida, la societat de les cures i la dilució de la divisió sexual del treball. 
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La Càtedra serà finançada per la Conselleria d'Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i 
Treball en la quantia màxima i en els termes establits en la clàusula segona del present conveni. 

 

2. La titularitat dels resultats obtinguts a través de la realització de les activitats previstes en la clàusula 
tercera correspondrà a la Universitat de València. 

Segona. Crèdit pressupostari. 

Per al present exercici 2017 la Conselleria d'Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball 
finançarà les actuacions objecte del present conveni per un import màxim de 30.000 € (TRENTA MIL 
EUROS), a favor de la Universitat, a càrrec de l'aplicació pressupostària 11.02.01.615.10.4, línia 
nominativa de subvenció S0351000 dels pressupostos de la Generalitat per a l'any 2017. 

 

Tercera. Activitats a realitzar per la Càtedra. 

1. La Càtedra preveu la realització d'activitats formatives, culturals, d'investigació i d'extensió universitària 
orientades cap al coneixement i difusió permanent de l'economia feminista. 
 
Els objectius de la posada en marxa d'aquesta càtedra suposen la creació d'un corpus de coneixement 
que siga incorporat a les assignatures pròpies de l'estudi de l'economia, a través de totes les ferramentes 
pròpies de la investigació, generació i difusió del coneixement teòric així com la seua aplicació pràctica. 
 
2. Les línies principals de treball se centraran en els àmbits següents: 
 
-Recopilació, sistematització i difusió del coneixement, així com de les persones expertes com a 
referents. 
 
-Foment de la investigació per a l'ampliació d'aquest coneixement a través de la investigació i la seua 
publicació i divulgació. 
 
-Aplicació pràctica, generant ferramentes de sistematització i metodologies que sustenten l'aplicació de 
les teories en l'avaluació i anàlisi de l'impacte de gènere. 
 
3- La Càtedra podrà propiciar les activitats següents, segons el que establisca el programa d'activitats de 
la Càtedra: 
 
 
A) Activitats de formació 
 
-Incorporació com a matèria d'estudi en les assignatures d'economia. 
-Conferències, seminaris i jornades. 
-Incentivació de la cooperació educativa. 
-Realització de pràctiques d'estudiants de la Universitat de València en la Generalitat Valenciana. 
-Beques predoctorals i postdoctorals. 
-Premis per a treballs fi de grau o de postgrau. 
 
B) Activitats d'investigació 
 
-Desenvolupament conjunt de línies d'investigació d'interés comú. 
-Realització de projectes d'investigació. 
-Realització de tesis doctorals, projectes de fi de carrera, de fi de grau i de màster. 
-Promoció de trobades nacionals i internacionals d'experts o expertes sobre temes d'interés. 
-Cooperació per a aconseguir projectes d'investigació, nacionals i internacionals. 
 
 
C) Activitats de transferència i divulgació 
 
-Realització d'accions de transferència dels resultats aconseguits en les investigacions desenvolupades. 
-Realització de jornades de divulgació tècnica i tecnològica en temes innovadors. 
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-Col·laboració en la promoció de trobades tècniques i científics. 
-Potenciació de la realització de publicacions sobre temes d'interés. 
-Organització d'activitats culturals i de difusió cultural i social. 
 

Quart. Despeses subvencionables. 

1. Seran susceptibles de ser finançades pel present conveni aquelles despeses que hagen sigut 
realitzades des de l'1 de gener de 2017 fins al 30 de novembre de 2017 i que estiguen en relació amb les 
activitats arreplegades en la clàusula tercera, es poden incloure-hi, entre altres, els següents: 

 

a) Despeses de personal propi, contractat o que puga contractar l'entitat beneficiària als efectes d'aquest 
conveni, i que realitze activitats objecte d'aquest. 

Queden compreses en aquest concepte les retribucions del personal que participe en la preparació i 
realització de les distintes activitats, es podran incloure-hi salaris, assegurances socials i, en general, tots 
els costos imputables al dit personal en l'exercici d'aquestes activitats. 

Aquests costos hauran de presentar-se degudament desglossats per hores dedicades a l'activitat a què 
s'imputen i només s'admetran justificants de pagaments a persones físiques, tant si el servei ha sigut 
prestat pel personal de la mateixa entitat beneficiària com si s'ha contractat una prestació de serveis 
professionals amb persones alienes a aquesta. 

En el cas que el servei es preste per personal propi de l'entitat beneficiària, aquesta haurà de presentar 
un informe adjunt a la nòmina del personal que indique el total d'hores dedicades a l'activitat, així com el 
preu per hora, de tal manera que el total de l'import de la nòmina incloga el cost de l'activitat. 

El personal contractat per l'entitat beneficiària a càrrec d'aquesta subvenció es justificarà amb la 
presentació del contracte subscrit, les nòmines i els TC2. 

b) Despeses de desplaçament i dietes: transport, allotjament i manutenció meritats per raó de les 
activitats objecte del conveni, dins dels límits previstos en el Decret 24/1997, d'11 de febrer, del Consell, 
sobre indemnitzacions per raó del servei i gratificacions per serveis extraordinaris, modificat pels decrets 
64/2011, de 27 de maig, i 95/2014, de 13 de juny, ambdós del Consell. 

c) Despeses derivades de subministraments i serveis externs per a la realització de les accions objecte 
del present conveni, com ara subministraments de material d'oficina, serveis de missatgeria, impremta, 
cartells i fullets, muntatge d'espais, megafonia, fotografia relacionat tot això amb jornades i seminaris 
organitzats amb la finalitat de difondre i divulgar els treballs objecte del conveni. 

d) Despeses de documentació, tractament i classificació de la informació, comunicació, i divulgació, 
publicacions i suports audiovisuals. 

e) Import econòmic dels premis que es puguen concedir en aplicació de les activitats de generació de 
coneixement a què es refereix la clàusula tercera. 

 

2. No es considerarà despesa subvencionable l'IVA o qualssevol altres impostos indirectes, quan siguen 
susceptibles de recuperació o compensació per l'entitat beneficiària. A aquests efectes, quan en les 
declaracions presentades s'utilitzen regles de prorrata, es considerarà que l'entitat ha suportat 
efectivament com a despesa el percentatge restant de l'última declaració “Resum anual” presentada amb 
anterioritat a la data de justificació de la subvenció. 

 

3. Respecte a les despeses ja realitzades en l'exercici 2017 amb caràcter prèviament a la firma del 
conveni, la Comissió mixta les ratificarà amb la finalitat que siguen incloses en la memòria econòmica o 
pressupost de les activitats de la Càtedra. 

 

4. Totes aquelles activitats efectuades amb el finançament de la Conselleria d'Economia Sostenible, 
Sectors Productius, Comerç i Treball, hauran de comptar amb l'adequada publicitat institucional en què 
es faça constar la participació financera de la Generalitat a través del mencionat departament del Consell. 
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5. Les despeses derivades de l'execució del present conveni s'abonaran des de la Generalitat, a través 
de la Conselleria d'Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball, a càrrec de la línia 
pressupostària ressenyada en la clàusula segona. 

 

6. A l'efecte de moderar els costos derivats de la realització de les actuacions subvencionables, la 
Conselleria d'Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball podrà comprovar el valor de 
mercat de les despeses subvencionades emprant un o més dels mitjans previstos en l'article 170 de la 
Llei 1/2015, de 6 de febrer, de la Generalitat, d'hisenda pública, del sector públic instrumental i de 
subvencions. 

 

Cinquena. Obligacions de l'entitat beneficiària. 

1. L'entitat beneficiària haurà de complir les obligacions següents: 

a) Complir l'objectiu, executar el projecte, realitzar l'activitat o adoptar el comportament que fonamenta la 
concessió de la present subvenció. 

b) Justificar davant de l'òrgan concedent el compliment dels requisits i condicions, així com la realització 
de l'activitat i el compliment de la finalitat que determinen la concessió o gaudi de la subvenció. 

c) Sotmetre's a les actuacions de comprovació que efectue l'òrgan concedent, així com qualssevol altres 
de comprovació i control financer que puguen realitzar-se pels òrgans de control competents, tant 
nacionals com comunitaris, i aportar la informació que els siga requerida en l'exercici d'aquestes 
actuacions. 

d) Comunicar a l'òrgan concedent l'obtenció d'altres subvencions, ajudes, ingressos o recursos que 
financen les activitats subvencionades, amb indicació de l'import, la seua procedència i aplicació. 

Aquesta comunicació s'haurà d'efectuar tan prompte com es conega i, en tot cas, amb anterioritat a la 
justificació de l�aplicació donada als fons percebuts. 

e) Conservar els documents justificatius de l'aplicació dels fons rebuts, inclosos els documents 
electrònics, mentre puguen ser objecte d'actuacions de comprovació i control. 

f) Donar publicitat a l'ajuda segons està previst en l'article 3.2 de la Llei 2/2015, de 2 d'abril, de la 
Generalitat, de Transparència, bon govern i participació ciutadana de la Comunitat Valenciana. 

g) Publicitar amb caràcter general que el projecte el finança la Conselleria d'Economia Sostenible, 
Sectors Productius, Comerç i Treball. Amb aquesta finalitat hauran d'incloure's els respectius logotips en 
el material que s'utilitze per a la seua difusió: material formatiu, cartelleria, fullets, pàgina web, etc. 

h) Trobar-se al corrent de les seues obligacions tributàries i davant de la Seguretat Social tant a la data 
de firma del corresponent instrument com a la de pagament. 

i) Acreditar no ser deutora per resolució ferma de procedència de reintegrament, tant a la data de firma 
del corresponent instrument com la de pagament. 

j) Presentar la documentació justificativa de les despeses que s'han generat en el desenvolupament de 
les activitats de la Càtedra, d'acord amb el que disposa la clàusula novena. 

k) Mantindre al dia la web de la Càtedra durant la vigència del conveni. 

 

2. L'entitat beneficiària haurà de vetlar pel compliment de les obligacions arreplegades en l'apartat 
anterior, així com de totes aquelles previstes en la normativa d'aplicació i, en especial, de les obligacions 
previstes en l'article 14 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions. 

 

Sisena. Direcció, execució i seguiment. 

1. Per al compliment dels compromisos i seguiment de la marxa del conveni es constituirà una Comissió 
mixta de seguiment i control, que adequarà el seu funcionament al que preveuen els articles 15 a 18 de 
la Llei 40/2015, d'1 d'octubre, de règim jurídic del sector públic. 
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2. La Comissió mixta estarà composta per 2 persones membres de cada una de les entitats firmants del 
conveni, designades per cada una d'elles. No obstant això, la Comissió podrà requerir la col·laboració de 
persones expertes en la matèria de forma individual o crear grups de treball per al seguiment d'àrees 
concretes relacionades amb la Càtedra. 

La Comissió mixta, que serà presidida per aquella de les persones membres designades per la 
Universitat que aquesta institució propose, es constituirà en el termini de 15 dies a partir de l'entrada en 
vigor del present conveni, i sense perjuí de les funcions que expressament s'arrepleguen en l'article 9 del 
Decret 176/2014, de 10 d'octubre, del Consell, pel qual regula els convenis que subscriga la Generalitat i 
el seu registre, tindrà com a objectius principals els següents: 

a) Realitzar la proposta de nomenament de la persona responsable de la Càtedra. En aquest sentit, el 
procediment per a nomenar la directora de la Càtedra serà el següent: La Universitat seleccionarà una 
candidata o diverses entre el seu personal funcionari docent per a exercir la direcció de la Càtedra i la 
Comissió, després d'avaluar el perfil de la seleccionada o seleccionades,  elevarà la proposta de la 
candidata que considere més adequada per a la direcció de la Càtedra a la personal titular del  Rectorat,  
qui escoltada la proposta de la Comissió, realitzarà, si és el cas, el nomenament. 

b) Efectuar el seguiment i avaluació del desenvolupament de les activitats de la Càtedra. 

c) Afavorir en tot moment la comunicació general entre les parts, resolent tot allò que siga possible de 
forma immediata o sol·licitant, en cas contrari, la intervenció de les o dels responsables adequats. 

d) Aprovar el programa d'activitats de la Càtedra amb detall d'activitats a desenvolupar, a proposta de la 
direcció de la Càtedra, així com la memòria econòmica o el pressupost corresponent a les dites activitats 
i la liquidació de despeses. 

e) Aprovar la memòria anual de les activitats de la Càtedra, a proposta de la direcció de la Càtedra. 
 

3. La persona responsable de la Càtedra és qui assumeix la seua direcció, que actua com a nexe entre 
els o les representants institucionals de la Universitat de València i les o els integrants de la Generalitat 
Valenciana en la Comissió. Les seues funcions són, per això: 
 
-Gestionar la convocatòria de la Comissió, en col·laboració amb la persona representant de la Universitat 
de València, la titular del Rectorat i la del Vicerectorat que presidisca la Comissió. 
 
-Realitzar les activitats anualment que hagen sigut aprovades en la memòria presentada a la Comissió 
mixta. 
 
-Difondre les activitats de la Càtedra a través dels mitjans de comunicació possibles. En tot cas ha de 
quedar palmari que les activitats es realitzen en el si de la Càtedra institucional de la Universitat de 
València, respecte d'això s'hi inclouran els logos de les entitats firmants de la Càtedra. 
 
-Comunicar qualsevol incidència que puga afectar el bon funcionament de la Càtedra en els termes i 
condicions establits en el conveni. 
 
 
En el supòsit d'incompliment substancial de les seues obligacions, la Comissió mixta podrà proposar al 
Rectorat la remoció de la directora de la Càtedra. Una vegada escoltada aquesta, la persona titular del 
Rectorat prendrà la decisió oportuna. En el cas d'estimar oportuna la remoció de la directora, se li 
comunicarà a la Comissió mixta i s'obrirà un nou procés d'elecció d'una nova titular. 
 
 
4. Les funcions de secretaria seran exercides per la persona de la Comissió mixta que designe la que 
exerceix la presidència d'aquesta. 
 
Una còpia de les actes, acords o informes emesos per la Comissió mixta serà remesa a cada persona 
membre de la Comissió. 
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Setena. Reunions de la Comissió mixta. 

La Comissió mixta es reunirà almenys dues vegades a l'any per a valorar els resultats d'aquesta 
col·laboració i proposar la modificació dels termes d'aquesta que s'estimen oportuns.  En la primera 
reunió, a més de la constitució, s'efectuarà la proposta de nomenament de la persona responsable de la 
Càtedra. En la segona reunió, es discutirà i aprovarà, si és procedent, la memòria econòmica o 
pressupost de les activitats, i les activitats a desenvolupar. 

Sense perjuí de l'anterior, la Comissió Mixta podrà reunir-se les vegades que considere necessari, a 
petició de qualsevol de les parts firmants del conveni. 

 

Huitena. Pla de treball. 

La Universitat, en relació amb la creació de la “Càtedra d'Economia Feminista”, dins del marc general 
d'assessorament acadèmic i científic integral per a la posada en marxa dels continguts i objectius 
acadèmics perseguits per aquesta, desenvoluparà el programa d'activitats que la Comissió mixta aprove 
a partir de la proposta elaborada per la persona responsable de la Càtedra. 

 

Novena. Forma i termini de justificació de les ajudes. 

1. L'aplicació de l'import de la subvenció serà justificada per la Universitat mitjançant l'aportació a la 
direcció general competent en matèria d'economia de la documentació següent: 

a) Compte justificatiu amb aportació d'informe d'auditoria, d'acord amb el que estableix l'article 74 del 
Reglament de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, aprovat per Reial decret 
887/2006, de 21 de juliol, i d'acord amb l'Ordre EHA/1434/2007, de 17 de maig. 

La persona auditora serà aquella que designe la Universitat. El compte justificatiu incorporarà una 
memòria econòmica abreviada que inclourà el que preveuen les lletres a), d), e), f) i g) de l'article 72.2 de 
l'esmentat Reglament, sense perjuí de l'obligació de l'entitat beneficiària de mantindre a disposició de la 
direcció general competent en matèria d'economia la documentació arreplegada en la lletra b) de l'article 
72.2. 

b) Declaració del compliment dels fins per als quals es va concedir la subvenció  i memòria d'actuació 
justificativa del compliment de les condicions imposades en la concessió de la subvenció, amb indicació 
de les activitats realitzades i dels resultats obtinguts. 

La memòria haurà d'estar subscrita per la persona responsable de la Càtedra. 

c) Una declaració responsable sobre altres subvencions, ajudes, ingressos o recursos que financen les 
activitats subvencionades, amb indicació de l'import, la seua procedència i aplicació o, si és el cas, la 
declaració negativa corresponent. 

2. Així mateix, l'entitat beneficiària haurà d'aportar, en tot cas, còpia 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, així com la 
documentació acreditativa del pagament. 

En aquest sentit, el pagament efectiu es justificarà mitjançant el pertinent comprovant de transferència, 
assentament bancari o càrrec en compte. 

Als efectes del que preveu l'article 73 del Reglament de la Llei general de subvencions, aprovat per Reial 
decret 887/2006, de 21 de juliol, haurà de constar en tots els justificants originals, identificació de 
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l'actuació a què s'imputa i quantia total o parcial imputada. Aquesta dada serà incorporada per  la 
persona o entitat beneficiària mitjançant estampillat sobre el document original. 

Es considerarà despesa realitzada la que ha sigut efectivament pagada amb anterioritat a la finalització 
del període de justificació. No s'acceptaran factures corresponents a períodes diferents del de vigència 
del conveni. 

3. El termini de justificació de les despeses finançades pel present conveni vencerà el 30 de novembre 
de 2017, sense perjuí de la vigència del conveni. 

4. La tramitació del pagament de la subvenció s'iniciarà a mesura que es vagen presentant les 
justificacions de les despeses corresponents a les activitats subvencionables pel present conveni, de 
conformitat amb el que preveuen els apartats 1 i 2 precedents, i que la Conselleria d'Economia 
Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball vaja comprovant la documentació aportada. 

El pagament per la  Conselleria d'Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball s'efectuarà 
mitjançant transferència bancària en el compte que designe la Universitat. 

 

Deu. Compatibilitat de la subvenció. 

1. La subvenció a què es refereix aquest conveni es declara 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. La subvenció a què es refereix el present conveni no necessita notificació a la Comissió Europea, per 
no reunir els requisits arreplegats en l'article 107.1 del Tractat de funcionament de la Unió Europea, per 
la qual cosa queda exempta de l'obligació a què es refereix l'article 3 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 a establir, concedir o modificar ajudes públiques, ja que no 
suposen avantatge econòmic per a una empresa ni falsegen la competència, no afecten els intercanvis 
comercials entre els estats membres. 

 

Onze. Vigència. 

El present conveni entrarà en vigor en el moment de la seua firma, i finalitzarà el 31 de desembre de 
2017, sense perjuí del que estableix la clàusula quarta en relació amb les despeses prèvies a la firma. 

 

Dotze. Lloc de realització. 

Les activitats objecte d'aquest conveni es realitzaran en la seu de les instal·lacions pròpies de la 
Universitat o en qualsevol altre espai determinat de comú acord per la Universitat i la Conselleria 
d'Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball, en el marc de la normativa vigent. 

  

Tretze. Publicitat i transparència. 

El present conveni serà objecte de publicació íntegra en el portal de transparència de la Generalitat, a 
través de la gvaOberta amb l'objectiu de complir les obligacions de transparència establides en la Llei 
2/2005, de 2 d'abril, de transparència, bon govern i participació ciutadana de la Comunitat Valenciana. 
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La Universitat de València procedirà a publicar en el seu portal de transparència la informació següent: el 
present conveni, així com el seu  text íntegre, la  subvenció i/o  ajuda  vinculada  a aquest  conveni, si 
n'hi ha, amb indicació del seu import, objectiu o finalitat, i les persones o entitats beneficiàries. 

 

Catorze. Modificació i denúncia del conveni. 

Les parts podran modificar o denunciar de mutu acord el present conveni en qualsevol moment. 
Qualsevol de les parts podrà, al seu torn, denunciar-lo mitjançant comunicació per escrit a l'altra part 
amb almenys dos mesos d'antelació a la data en què haja a donar-lo per acabat. En ambdós casos 
hauran de finalitzar-se les tasques pendents, la Comissió mixta prevista en la clàusula sisena 
determinarà la forma concreta d'acabar les actuacions en curs d'execució i es podrà incloure el cost 
d'aquestes en el compte justificatiu. 

 

Quinze. Finalització, resolució i causes d�extinció. 

La vigència d'aquest conveni de col·laboració finalitzarà per compliment del termini de duració inicial. 

A més, podrà extingir-se per qualsevol de les causes següents: 

a) Mutu acord de les parts. 

b) Resolució unilateral de qualsevol de les parts, de conformitat amb el que estableix la clàusula 
catorzena. 

 

Setze. Règim jurídic del conveni. 

El present conveni té caràcter administratiu i es regirà pel que preveuen les seues clàusules o, a falta 
d'això, per allò que estableix la normativa general, el règim jurídic aplicable serà el derivat dels articles de 
caràcter bàsic de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions (disposició final primera), 
així com dels preceptes de tal caràcter del Reglament de la mencionada llei, aprovat per Reial decret 
887/2006, de 21 de juliol i, finalment, de les previsions de 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. 

La resolució de les controvèrsies que puguen plantejar-se sobre la interpretació i execució del present 
conveni hauran de resoldre's de mutu acord entre les parts, a través de la Comissió mixta. Si no pot 
arribar a l'acord esmentat, els possibles litigis hauran de ser resolts de conformitat amb el que disposa la 
Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa  administrativa. 

 

  

Ambdues parts estan conformes amb el contingut d'aquest document i, perquè així conste, es firma per 
duplicat el present conveni, en el dia i lloc en l'inici indicats. 
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EL CONSELLER D'ECONOMIA SOSTENIBLE, 
SECTORS PRODUCTIUS, COMERÇ I TREBALL 

 
 
 
 
 

Rafael Climent González 

EL RECTOR DE  LA UNIVERSITAT DE VALÈNCIA 
 
 
 
 
 
 

Esteban Morcillo Sánchez. 

 

 


