
  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE LA 
UNIVERSITAT DE VALÈNCIA-ESTUDI 

GENERAL 
I DEPURACIÓN DE AGUAS DEL 

MEDITERRÁNEO 
 

______________________________________ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
  



  
 
CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE DEPURACIÓN DE AIGUAS DEL 
MEDITERRÁNEO I LA UNIVERSITAT DE VALÈNCIA – ESTUDI GENERAL PER A 
LA CREACIÓ DE LA “CÀTEDRA DAM DE GESTIÓ INTEGRAL I RECUPERACIÓ DE 
RECURSOS DE L’AIGUA RESIDUAL” 
 
 

 
 

València,  
 
 
 

REUNITS 
 

D’una part, Esteban Morcillo Sánchez, com a rector de la Universitat de València (d’ara 
endavant, la Universitat), en nom i representació d’aquesta, amb domicili a l’av. de Blasco 
Ibáñez, 13, 46071 de València, 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 (DOCV 
3-8-2004) i el Decret 45/2014, de 28 de març, relatiu al seu nomenament. 
 
 
 
De l’altra part, Santiago Amores Blasco, director general de la mercantil DEPURACIÓN DE 
AGUAS DEL MEDITERRÁNEO, SL (d’ara endavant, DAM), amb domicili a Paterna, a l’av. 
Benjamin Franklin, 21 i CIF: B96456553, i amb poders suficients per a la formalització d’aquest 
acte, en virtut dels estatuts de la companyia, poders que no han estat revocats o modificats. 
 
 

EXPOSEN 
 

1. Que ambdues entitats tenen objectius i interessos en els camps formatiu, científic, 
tecnològic i cultural. 

2. Que DAM és una empresa que centra les seues activitats en el servei i manteniment 
d’estacions depuradores d’aigües residuals i sistemes de sanejament. Així mateix, constitueix 
interès prioritari la realització d’accions i la posada en marxa de projectes destinats al 
desenvolupament i la difusió de tecnologies sostenibles per al tractament d’aigües residuals i la 
recuperació de recursos. 

3. Que la Universitat està interessada a col·laborar amb DAM en el desenvolupament 
d’aquest tipus d’iniciatives, realitzant programes formatius, culturals i d’extensió universitària, 
així com activitats de consultoria i assistència que puguen tenir rellevància per al seu 
desenvolupament. 

4. Tenint en compte el que s’ha exposat adés, la Universitat i DAM, 



  
 

 
 
 

CONVENEN 

Formalitzar aquest CONVENI DE COL·LABORACIÓ d’acord amb les següents 
 

CLÀUSULES 

PRIMERA. OBJECTE DEL CONVENI DE COL·LABORACIÓ  

Per donar compliment als objectius anteriors, és objecte d’aquest conveni la creació a la 
Universitat de la “Càtedra DAM DE GESTIÓ INTEGRAL I RECUPERACIÓ DE RECURSOS DE 
L’AIGUA RESIDUAL” (d’ara endavant “la Càtedra”). 

SEGONA. ACTIVITATS 
 

Es consideren les activitats formatives, culturals, d’investigació i d’extensió universitària 
orientades al coneixement i la difusió permanent del comportament del consumidor. Entre 
altres, es preveuen les que segueixen: 

• Premis d’investigació per a treballs final de màster i tesi doctoral. 
• Cursos de formació sobre la gestió integral i la recuperació de recursos de l’aigua 

residual per a professionals del sector. 
• Jornades en què, amb una finalitat divulgativa/formativa, es puga portar a ponents 

de primer nivell, tant del camp de l’empresa com de la universitat. 
• Oferta de pràctiques en DAM per a estudiants de grau i màster. 
• Investigacions patrocinades per la Càtedra. 
 
L’esmentada Càtedra pot propiciar, a més, entre altres, les activitats següents segons la 

memòria anual: 
Activitats de formació 

• Premis per a treballs final de carrera. 
• Conferències. 
• Incentivació de la cooperació educativa. 
• Participació en esdeveniments socioculturals.  

 
Activitats d’investigació 

• Desenvolupament de línies d’investigació conjunta. 
• Realització de treballs d’investigació. 
• Realització de tesis doctorals. 
• Promoció de trobades nacionals i internacionals d’experts sobre 

temes d’interès. 
• Cooperació per a projectes d’investigació. 

 
Activitats de transferència i divulgació 

• Realització de treballs de transferència de resultats de la 
investigació. 

• Realització de jornades de divulgació tècnica i tecnològica en temes 
innovadors. 

• Col·laboració en la promoció de trobades tècniques i científiques. 
• Potenciació de la realització de publicacions sobre temes d’interès. 



  
 

 

TERCERA. ENTRADA EN VIGOR I DURADA  

Aquest conveni entrarà en vigor en el moment de la seua signatura. Té una vigència  
d’un any natural. No obstant això, les parts, de mutu acord, poden prorrogar per períodes 
addicionals la durada de la Càtedra. Aquesta voluntat ha de quedar reflectida en una addenda 
on, a més del període de pròrroga, figure la memòria d’activitats i l’import del finançament 
anual de les activitats de la Càtedra. 

 

QUARTA. FINANÇAMENT 

El finançament de les activitats de la Càtedra serà a càrrec de DAM. Durant la primera 
anualitat, la dotació de la Càtedra pujarà a 30.000 €. En cas de continuïtat de la Càtedra, la 
dotació s’incrementarà anualment en una quantia corresponent, almenys, a la inflació anual 
aplicada al capital fixat, i s’establiran, de forma diferenciada, les quanties econòmiques per als 
convenis singulars que es puguen subscriure. La quantitat establerta es destinarà a finançar 
totes les despeses necessàries per a donar compliment a l’objecte d’aquest conveni. 
 

Amb caràcter previ a la realització de la despesa, la comissió mixta a què es refereix la 
clàusula cinquena ha d’aprovar una memòria econòmica en què es quantifiquen les despeses 
generals d’execució, les despeses específiques d’execució, les despeses per a activitats de la 
Càtedra i altres despeses. 

El pagament per DAM de la quantitat expressada en la present clàusula s’ha d’efectuar 
mitjançant transferència bancària al compte obert per la Universitat en l’entitat BANKIA amb el 
número 2038-9651-68-6000262136 i de la manera següent:  

 

CINQUENA. DIRECCIÓ, EXECUCIÓ I SEGUIMENT 

Per al compliment dels compromisos i el seguiment de la marxa del conveni es 
constituirà  una comissió mixta composta per tres membres de cada una de les entitats 
signatàries del conveni, designats per cada una d’aquestes. La comissió mixta, presidida per 
aquell dels membres designats per la Universitat que aquesta institució propose, es constituirà 
en el termini de 15 dies a partir de l’entrada en vigor d’aquest conveni. Tindrà com a objectius 
principals els que segueixen:  

(1) Realitzar el seguiment del desenvolupament de les activitats de la Càtedra.  

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

(3) Proposar el nomenament de la persona responsable de la Càtedra.  
 
(4) Entre les seues funcions s’inclouen:  

• Aprovar el programa anual de la Càtedra, on es detallaran les activitats que es 
duran a terme, a proposta del director o la directora. 

• Aprovar el pressupost i la liquidació de despeses. 
• Realitzar el seguiment de les activitats acadèmiques. 



  
 

• Realitzar l’avaluació de les activitats desenvolupades. 
• Aprovar la memòria anual de la Càtedra, a proposta del director o la directora. 

El procediment per a nomenar la persona que regentarà la Càtedra serà aquest: escoltada la 
proposta de la comissió, el rector de la Universitat en farà, si és el cas, el nomenament, que ha 
de recaure necessàriament en un/a professor/a de la Universitat de València. Les seues 
funcions seran aquelles que determine la comissió mixta d’acord amb la normativa de la 
Universitat de València. 

SISENA. REUNIONS DE LA COMISSIÓ MIXTA 

La comissió mixta es reunirà almenys una vegada cada any per valorar els resultats 
d’aquesta col·laboració i proposar la modificació dels termes d’aquesta que s’estimen oportuns. 
El primer any, a més de l’esmentada reunió, la comissió es reunirà almenys dues vegades més. 
En la primera, a més de la constitució, s’efectuarà la proposta de nomenament de la persona 
responsable de la Càtedra. En la segona es discutirà i aprovarà, si escau, la memòria econòmica 
i les activitats que es duran a terme. 

SETENA. PLA DE TREBALL 

La Universitat, en relació amb la creació de la Càtedra, 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. 

VUITENA. LLOC DE REALITZACIÓ  

Les activitats objecte del conveni referent a la Càtedra es duran a terme a la seu de les 
instal·lacions pròpies de la Universitat o en qualsevol altre espai determinat de comú acord per 
la Universitat i DAM. 

NOVENA. CONFIDENCIALITAT 

La confidencialitat i la publicació de resultats es regula de mutu acord entre la 
Universitat i DAM, mitjançant un conveni específic. 

Complint la Llei 2/2015, de 2 d’abril, de la Generalitat, de transparència, bon govern i 
participació ciutadana de la Comunitat Valenciana (d’ara endavant, LTCV), la Universitat de 
València haurà de publicar en el seu portal de transparència la informació següent: aquest 
conveni i 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. 

DESENA. MODIFICACIÓ I DENÚNCIA DEL CONVENI 

Les parts poden modificar o denunciar de mutu acord el present conveni en qualsevol 
moment. Qualsevol de les parts pot, al seu torn, denunciar aquest conveni específic de 
col·laboració comunicant-ho per escrit a l’altra part amb almenys dos mesos d’antelació a la 
data en què el donarà per acabat. En els dos casos cal finalitzar les tasques pendents. 

ONZENA. PROTECCIÓ DE DADES PERSONALS 



  
 

Les parts manifesten que coneixen, compleixen i se sotmeten de forma expressa a la 
legislació espanyola en matèria de protecció de dades de caràcter personal (Llei orgànica 
15/199, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal, i Reial decret 
1720/2007, de 21 de desembre, pel qual s’aprova el reglament d’aquesta Llei, o aquelles que es 
troben en vigor), i es comprometen a fer un ús correcte de les dades d’aquesta naturalesa que 
s’obtinguen en el marc del present conveni. 

Les parts s’obliguen a recollir tots els consentiments, relatius al seu ús, que puguen 
resultar necessaris. 

Ambdues parts consenten que les dades personals d’aquest conveni es puguen 
incorporar a fitxers de titularitat de cada una de les parts, amb l’única finalitat de procedir-ne a 
la gestió adequada. 

L’exercici dels drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició es podrà dur a terme en 
els termes establerts legalment mitjançant comunicació a la respectiva entitat al seu domicili 
social. 

 

DOTZENA. JURISDICCIÓ 

Aquest conveni es regeix per les normes del dret administratiu i, en cas de conflicte, és 
competent la jurisdicció d’aquest ordre. 

I en prova de conformitat del que s’ha expressat anteriorment, signen aquest contracte 
en dos exemplars, al lloc i en la data indicats més amunt. 

 

 
PER DEPURACIÓN DE AGUAS DEL 

MEDITERRÁNEO  
PER LA UNIVERSITAT DE 

VALÈNCIA 

   

Santiago Amores Blasco   Esteban Morcillo Sánchez    
 


