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CONVENI ENTRE L'AGENCIA VALENCIANA DE LA INNOVACIÓ I LA UNIVERSITAT DE 
VALENCIA-ESTUDI GENERAL PER A LA CREACIÓ D'UNA UNITAT CIENTÍFICA D'INNOVACIÓ 
EMPRESARIAL EN L'INSTITUT DE CIENCIA MOLECULAR, ICMOL, DE LA UNIVERSITAT 
ESMENTADA 

Valencia, 7 de novembre de 2018 

REUNITS 

D'una part, el Sr. Andrés García Reche, en qualitat de vicepresident executiu de I' Agencia 

Valenciana de la lnnovació, CIF Q0300865C (d'ara en avant, AVI), i domicili a la rambla de 

Méndez Núñez, 41, pis 13, 03002 d' Alacant, que actua en nom i representació d'aquesta 

institució i de conformitat amb les atribucions que té conferides per l'article 14.1.k de la Llei 

1/2017, d'l de febrer, de la Generalitat, per la qual es crea I' AVI, publicada en el DOGV de 8 

de febrer del mateix any, autoritzat per a signar aquest conveni per acord del Consell de 

data 26 d'octubre de 2018. 

D'altra part, la Sra. María Vicenta Mestre Escrivá, rectora magnífica de la Universitat de 

Valencia, Estudi General, amb domicili social a Valencia, av. de Blasco lbáñez, número 13 (CP 

46010) i amb CIF Q-4618001-D, que actua en nom i representació d'aquesta, legitimada per 

a aquest acte en virtut de l'article 94 deis estatuts de la Universitat de Valencia, aprovats per 

Decret 128/2004, de 30 de juliol, del Consell (DOGV 2004/8213), modificats per Decret 

45/2013, de 28 de marc;, 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). 

Les dues parts, en la representació que ostenten, es reconeixen la mútua capacitat legal per 

a obligar-se i convindre en els termes d'aquest conveni i 

EXPOSEN 

l. Que I' AVI és una entitat de dret públic de la Generalitat, de les que es preveuen en l'article

155.1 de la Llei 1/2015, de 6 de febrer, de la Generalitat, d'hisenda pública, del sector públic

instrumental i de subvencions, facultada per a exercir potestats administratives i fer

activitats prestacionals i de foment destinades al desenvolupament de les polítiques

públiques que I' Administració de la Generalitat aplique per a enfortir i desenvolupar el

Sistema Valencia d'lnnovació.

L'objecte general de I' AVI és la mil lora del model productiu valencia per mitja del 

desenvolupament de la seua capacitat innovadora per a la consecució d'un creixement 

intel·ligent, sostenible i integrador. Per a fer-ho, I' Agencia dissenyara i coordinara 

!'estrategia d'innovació de la Comunitat Valenciana, promoura l'enfortiment i el 
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desenvolupament del Sistema Valencia d'lnnovació en conjunt, i impulsara la generació, la 

difusió, l'intercanvi i l'explotació de coneixement. 

Per a la consecució d'aquests objectius, tal com estableix l'article 6 de la Llei 1/2017, d'l de 

febrer, de creació de l'AVI, entre les seues funcions s'estableix la subscripció de convenís 

amb entitats que desenvolupen activitats innovadores. 

11. Que la UVEG és una entitat de dret públic que desenvolupa activitats de formació,

investigació i desenvolupament científic i tecnologic, interessada a col-laborar amb els

sectors socioeconomics per a assegurar una de les finalitats de la formació i la investigació,

que és la innovació i la modernització del sistema productiu.

111. Que la Llei 14/2011, d'l de juny, de la Ciencia, la Tecnología i la lnnovació estableix un

marc general per a fomentar coordinar la investigació científica i tecnica a fi de contribuir al

desenvolupament sostenible i al benestar social per mitja de la generació i la difusió del

coneixement i la innovació, i constitueix 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 eficac,: a les exigencies del

canvi social i tecnologic.

IV. Que l'lnstitut de Ciencia Molecular (d'ara en avant, ICMol) és un institut universitari

d'investigació de la UVEG, fundat l'any 2000, els objectius científics del qual se centren en

camps com el disseny i la síntesi de molecules funcionals i els materials moleculars amb

propietats físiques o químiques d'interés.

V. Que, en el pressupost de I' AVI per a aquest exercici, aprovat per Llei 22/2017, de 29 de

desembre, de pressupostos de la Generalitat per a l'exercici 2018, hi ha una línia

pressupostaria d'ajuda per la concessió directa per a inversions per a la creació d'unitats

científiques de transferencia del coneixement cap a les empreses, amb codi 50702000, per

un import de 2.000.000 d'euros.

Aquesta línia de subvenció es recull en el Pla estrategic de subvencions de la Presidencia de 

la Generalitat i els seus organismes públics per al període 2018-2020, aprovat per Resolució 

de 6 de juny de 2018, de la Presidencia de la Generalitat (DOGV 18.06.2018). 

VI. Que, en la relació de beneficiaris de la línia nominativa 50702000, indicada anteriorment,

es troba, amb un import de 375.000 euros, l'lnstitut de Ciencia Molecular ICMol, que va ser

creat amb el decret 117 /2000, del 25 de julio 1, del Govern Valencia, en ratificar l'acord del 30

de marc,: de 1999 en que el Consell Social de la Universitat de Valencia va propasar a la

Generalitat la creació de l'institut, com un institut propi de la UVEG. Basant-se en aquest

conveni i tenint en compte que el beneficiari recollit en la Llei 22/2017, de pressupostos de

2 



f GENERALITAT I I�f
� VALENCIANA &ll!tt �AVI AC.tNCIAVALENCIANA 

�, DE LAINNOI/ACIO 

VN IVE�ITJ\T 
ID VALENCIJ\ 

la Generalitat per a 2018, és l'ICMol o la persona jurídica en la qual es trobe integrat, 

I' entitat beneficiaria signataria és la UVEG. 

VII. Que la UVEG declara:

- Que compleix les obligacions recollides en l'article 14 de la Llei 38/2003, de 17 de 

novembre, general de subvencions, i les concordants incloses en el seu Reglament aprovat

pel Reial decret 887 /2006, de 21 de juliol.

- Que no ha incorregut en cap de les prohibicions previstes en l'article 13 de la Llei 38/2003,

de 17 de novembre, general de subvencions.

- Que no esta subjecta a una ordre de recuperació pendent després d'una decisió previa de

la Comissió Europea que haja declarat una ajuda a la UVEG il·legal i incompatible amb el

mercat interior, ni esta en crisi segons el que es disposa en l'article 2.18 del Reglament (UE)

núm. 651/2014 de la Comissió, de 17 de juny de 2014, pel qual es declaren determinades

categories d'ajudes compatibles amb el mercat interior en aplicació deis articles 107 i 108

del Tractat (DO L 187 de 26.6.2014).

- Que, per a I' exercici de la seua activitat disposa de les autoritzacions administratives

preceptives, inscrites en els registres públics pertinents, i compleix qualssevol altres requisits

exigits per les disposicions aplicables.

- Que no té sol-licitada ni concedida cap altra ajuda de les diferents administracions

públiques o d'altres ens públics o privats per a la mateixa finalitat.

- Que es troba al corrent en el compliment de les seues obligacions tributaries i amb la

Seguretat Social i no té pendent de pagament deutes amb I' Administració pública de la 

Comunitat Valenciana.

- Que és un organisme d'investigació segons es defineix en l'apartat 1.3, epígraf 15, lletra

ee), del marc comunitari sobre ajudes estatals a la investigació, desenvolupament i innovació

(DO C 198 de 27.6.2014).

Per tot aixo, les parts, de comú acord, declaren la seua voluntat de subscriure aquest 

conveni de conformitat amb les següents 

CLAUSULES 

PRIMERA. Objecte 

L'objecte d'aquest conveni és la gestió de l'ajuda directa concedida a l'ICMol de la UVEG, a 

través de la línia nominativa S0702000, de conformitat amb la dotació aprovada per la Llei 

22/2017, de 29 de desembre, de pressupostos de la Generalitat per a l'exercici 2018, i 

aquest conveni és la base reguladora de la concessió de l'ajuda dirigida a l'execució d'un 

projecte l'objectiu del qual és la creació d'una unitat científica d'innovació empresarial. 
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La descripció de les actuacions que es duran a terme per part de la UVEG per a l'execució del 

projecte i que seran objecte de finan�ament per l'AVI, tot aixo subjecte a la realització i la 

justificació correctes en els termes recollits en aquest conveni, són les que apareixen 

detallades en l'annex tecnic, on s'exposen les innovacions que s'han de desenvolupar, així 

com els costos necessaris per a executar-les. 

Les innovacions que s'han de desenvolupar es taran amb la coHaboració necessana, 

almenys, de dos organismes d'investigació o centres tecnologics que aportaran la seua 

experiencia en el desenvolupament de tecnologia, per a focalitzar millor aquestes 

innovacions, de manera que arriben amb més probabilitat al mercat. 

L'objectiu de la UCIE sera convertir el coneixement en innovacions aprofitables per les 

empreses, així com el desenvolupament de les accions necessaries perqué se'n facilite la 

transferencia efectiva a través de la concessió de !licencies, la creació d'empreses, la 

coHaboració en projectes d'R+D+I amb empreses, cursos de formació específics, intercanvis 

de personal i altres formes de gestió deis coneixements creats per ICMol-UVEG. 

De conformitat amb el que s'estableix en la clausula dotzena, les activitats dutes a terme a 

l'empara d'aquest conveni han de tindre la consideració d'activitats no economiques. Així 

mateix, les innovacions desenvolupades les difondra l'entitat subvencionada ampliament, de 

forma no discriminatoria i no exclusiva, i els beneficis generats per la transferencia de 

resultats s'han de tornar a invertir en activitats no economiques de la UVEG. 

Al final del projecte s'ha d'evidenciar la consecució d'innovacions amb capacitat 

d'incorporar-les per part de les empreses. 

TERCERA. Aportació economica 

L'AVI finan!;ara el 100 per cent de les despeses subvencionables del projecte per mitja de 

l'aportació a la UVEG de tres-cents setanta-cinc mil euros (375.000 euros) a carrec de la línia 

S0702000 del seu pressupost per a l'exercici 2018. 

L'aplicació economica és la 131 corresponent a I' organica de I' AVI, el subconcepte 

economic d'aquesta línia és el 781. 

QUARTA. Despeses subvencionables i període elegible 

A l'empara d'aquest conveni, el període d'elegibilitat de les despeses subvencionables del 

projecte sera el comprés entre l'l de gener i el 31 de desembre de 2018. 
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Seran subvencionables les despeses següents, sempre que estiguen directament 

relacionades amb el projecte i s'imputen durant el període elegible d'aquest: 

a) Despeses del personal que treballa en centres de la Comunitat Valenciana, que inclouen

salaris i quotes de la Seguretat Social, en la mesura que es dediquen al desenvolupament del

projecte. Les despeses de personal es podran referir a doctors o doctores,personal titulat

universitari i personal tecnic.

No es poden imputar com a despeses de personal les que estiguen subvencionades per

convocatories de programes de potenciació deis recursos humans o per programes analegs.

b) Despeses de contractes d'investigació i desenvolupament amb centres tecnologics o

organismes d'investigació.

c) Despeses d'adquisició de coneixements tecnics i patents adquirits o obtinguts per !licencia

de fonts externes en condicions de plena competencia.

d) Despeses de serveis externs de consultoría i assistencia tecnica destinades de manera

exclusiva al projecte.

e) Despeses de registre de drets de propietat industrial o intel·lectual derivades de l'execució

del projecte, ja que aquesta propietat correspondra a I' entitat subvencionada.

f) Despeses de material fungible i subministraments semblants que es deriven directament

del projecte.

g) Despeses d'inversió en equipament científic i la resta de material inventariable, necessari

per al desenvolupament de les activitats.

h) Despeses de publicació i difusió en ambits empresarials deis resultats directament

relacionats amb el projecte.

i) Despeses de serveis externs de consultoría destinats a garantir la transferencia

l'aplicabilitat a les empreses deis resultats del projecte.

j) Despeses derivades d'activitats de formació imprescindibles per a l'execució del projecte.

k) Despeses de transport, només en mitjans públics de transport i despeses d'hostalatge,

totes del personal amb motius de les activitats del projecte -no s'hi inclouen, per tant, les

despeses de restauració-. Les despeses que s'imputen estan limitades pels imports establits

en el Decret 24/1997, d'll de febrer, del Govern Valencia, sobre indemnitzacions per raó del

servei i gratificacions per serveis extraordinaris i les respectives modificacions.

1) Cost de !'informe d'auditoria sobre els comptes justificatius de la despesa del projecte.

m) Si escau, els tributs abonats efectivament per la UVEG. En cap cas es consideren despeses

subvencionables els impostas indirectes quan siguen susceptibles de recuperació o

compensació ni els impostas personals sobre la renda, i aixo s'ha d'acreditar de manera

fefaent.

Quan l'import de la despesa subvencionable supere les quanties establides per al contracte 

menor en la normativa basica de contractació del sector públic vigent, l'entitat beneficiaria 

es regira pel que es disposa en aquesta norma. 
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En el cas que, per les característiques especials, no hi haja en el mercat suficient nombre 
d'entitats que els presten o subministren, s'ha d'aportar un informe que motive les 
característiques especials que justifiquen que no hi ha en el mercat suficient nombre 
d'entitats que presten o subministren el bé o el servei. 

L'elecció entre les ofertes presentades, que s'han d'aportar en la justificació, es fara d'acord 
amb criteris d'eficiencia i economia, i s'ha de justificar expressament en una memoria 
l'elecció quan no recaiga en la proposta economica més avantatjosa. 

CINQUENA. Justificació de les actuacions 

La UVEG ha de presentar la documentació justificativa d'execució del projecte amb data límit 
del 15 de gener de 2019. Els pagaments de les quotes a la Seguretat Social corresponents a 
2018, pero que ha d'ingressar l'entitat beneficiaria durant el 2019, s'han de justificar, com a 
maxim, el 10 d'abril de 2019. 

La justificació es fara per mitja del sistema de compte justificatiu amb l'aportació d'informe 
d'auditor de comptes inscrit com a exercent en el Registre Oficial d'Auditors de Comptes que 
depén de l'lnstitut de Comptabilitat i Auditoria de Comptes previst en l'article 74 del 
Reglament de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, aprovat pel Reial 
decret 887 /2006, de 21 de julio l. 

El compte justificatiu ha de contindre la documentació següent: 

l. Una memoria tecnica justificativa amb indicació de les activitats dutes a terme i deis
resultats obtinguts. S'ha d'incloure de manera detallada informació sobre el
desenvolupament i el grau de compliment del projecte, així com, si escau, les desviacions
produ"ides i les causes. S'hi han d'incloure els punts següents:

- Objecte i finalitat del projecte i actuacions relacionades.
- Contingut i abast deis resultats del projecte.
- Pla de treball, amb referencia expressa a cada una de les actuacions del projecte.
- Descripció detallada deis conceptes de despesa justificats, amb referencia a la seua
vinculació a les actuacions del projecte.
- Canvis produTts en les diferents partides del pressupost, amb indicació deis motius de
canvi.

2. Una memoria economica justificativa de les despeses i pagaments efectuats

L'informe d'auditor es portara a terme d'acord amb el que es disposa en l'Ordre 
EHA/1434/2007, de 17 de maig, per la qual s'aprova la norma d'actuació deis treballs de 
revisió de comptes justificatius de subvencions en l'ambit del sector públic estatal. 
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La UVEG ha de justificar tota l'ajuda atorgada per I' AVI i ha d'incloure una relació detallada 

de les despeses dutes a terme, amb la identificació del creditor i del document, l'import, la 

data d'emissió i la data de pagament, acompanyada de les factures o documents de valor 

probatori equivalent en el trafic jurídic mercantil o amb eficacia administrativa. 

Amb independencia que !'auditor, per a elaborar !'informe, haja de comprovar !'existencia 

deis documents acreditatius del pagament de conformitat amb l'ordre esmentada, la 

documentació acreditativa del pagament a que fa referencia el paragraf anterior es fara per 

mitja d'una certificació de la persona que assumisca la representació legal de l'entitat 

beneficiaria del fet que la subvenció concedida s'ha registrat com cal en la comptabilitat de 

l'entitat. 

La despesa de les quotes de la Seguretat Social que es reporte el día 31 de desembre de 

2018 s'ha d'acreditar per mitja d'una certificació emesa per la persona representant legal de 

la UVEG. 

En tot cas, no s'admeten els pagaments en efectiu. 

La UVEG ha de disposar deis llibres comptables, registres diligenciats i altres documents en 

els termes exigits per la legislació aplicable, així com de les factures i la resta de justificants 

de despesa de valor probatori equivalent i els justificants corresponents de pagament. 

Aquest conjunt de documents constitueix el suport justificatiu de l'ajuda concedida, i en 

garanteix el reflex adequat en la comptabilitat de la UVEG. S'establira un codi comptable 

específic assignat al projecte i a cada una de les seues actuacions, que permeta identificar les 

transaccions relacionades, de la presa de raó comptable de l'ajuda concedida, de les 

despeses i inversions del projecte, de l'eixida de fons per al pagament d'aquestes despeses i 

inversions i de la recepció deis béns finan�ats. 

La UVEG ha de mantindre, a la disposició de I' AVI i de les autoritats de gestió, certificació i 

auditoria, tots els documents justificatius relacionats amb les despeses objecte de l'ajuda 

durant un període de cinc anys. 

En el suposit d'adquisició de béns inventariables els resultara aplicable el que s'estableix en 

els apartats 4 i 5 de l'article 31 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de 

subvencions. El període durant el qual la UVEG ha de destinar els béns adquirits a la finalitat 

concreta de la subvenció sera de cinc anys per als béns inscriptibles en registre públic i de 

dos anys per a béns no inscriptibles en aquest registre. 

La UVEG presentara els certificats administratius de trobar-se al corrent amb la hisenda 

estatal i amb la hisenda autonómica, així com de les seues obligacions amb la Seguretat 

Social. 
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L' AVI es reserva el dret de sol-licitar tota la documentació addicional que es considere 

necessaria en relació amb la justificació de les despeses. 

La justificació de les despeses de personal s'ha de basar en un document de control que 

reculla, per a cada empleat imputat a les actuacions objecte de subvenció, les tasques 

desenvolupades i les hores dedicades a les activitats objecte del conveni. 

Els documents acreditatius de la justificació s'han d'omplir d'acord amb els models i les 

instruccions que s'aprovaran per resol u ció de la vicepresidencia executiva de I' AVI. 

SISENA. Pagament de l'ajuda, bestretes i garanties 

El pagament de l'ajuda es fara una vegada complit el que s'estableix en la clausula cinquena 

d'aquest conveni. 

Sense perjudici de tot aixo, es pot anticipar el pagament de l'ajuda d'acord amb les 

condicions establides en l'article 171 de la Llei 1/2015, d'hisenda pública, del sector públic 

instrumental i de subvencions i amb el que es preveu en l'article 44.10 de la Llei 22/2017, de 

29 de desembre, de pressupostos de la Generalitat per a l'exercici 2018, el qual estableix 

que es pot lliurar fins al 100 % de l'import una vegada concedida, i que esta exempt de 

l'obligació de prestar la garantia de conformitat amb l'article 44.12, !letra o, de l'esmentada 

Llei 22/2017. 

No es pot fer el pagament o la bestreta de l'ajuda mentre no s'haja verificat que la UVEG es 

troba al corrent en el compliment de les seues obligacions tributaries i davant de la 

Seguretat Social. 

SETENA. Comissió de seguiment 

En el marc de l'objecte d'aquest conveni, es constituira una comissió de seguiment formada 

per quatre membres, dues persones designades per I' AVI, en que una sera la titular de la 

secretaria general, que assumira la presidencia de la comissió, sense perjudici de la seua 

delegació, i qui, a més, nomenara l'altra persona en representació de I' AVI i, d'altra banda, 

dues persones designades per la UVEG. 

Són funcions de la comissió les següents: 

- Fer el seguiment deis objectius i actuacions del conveni,

- Solucionar, en primera instancia, les controversies d'interpretació i el compliment que es

puguen plantejar sobre el conveni.

- Proposar variacions pressupostaries entre les diferents actuacions del projecte, segons

s'estableix en la clausula novena.

8 



' GENERALITAT 1 � 

� VALENCIANA t1e1.t �AVI AC.tNCIAVALENCIANA 
�, DE LAINNO\IACIO 

YNIVErulTA.T 
ID VALENCIJ\. 

- Acordar els comunicats i notes de premsa que han d'emetre conjuntament o cada una de

les parts.

La presidencia de la comissió correspon a l'AVI a través de la secretaria general, sense 

perjudici de la seua delegació. La secretaria, l'exercira una de les persones representants 

dela UVEG. Per invitació de la presidencia, la Comissió pot estar assistida per persones 

expertes, amb veu, pero sense vot, que tinguen un perfil professional o competencia tecnica 

d'acord amb la materia objecte de l'ajuda, a petició de les parts. 

Per al compliment de les seues funcions, la comissió es reunira mensualment en sessió 

ordinaria i tantes vegades com sol·licite alguna de les parts en sessió extraordinaria. Es 

considera constitu·ida la comissió quan estiguen representades totes les parts i estiguen 

presents les persones que assumisquen la presidencia i la secretaria. 

L'organ de I' AVI al qual es destinaran les actes de la comissió sera la Subdirecció General de 

Programes d'lnnovació. 

Pel que fa al regim de funcionament de la comissió de seguiment cal atindre's al que es 

disposa en els articles 15 i següents de la Llei 40/2015, d'l d'octubre, de regim jurídic del 

sector públic. 

A l'efecte de l'adopció d'acords, la presidencia dirimira amb el seu vot en cas d'empat. 

En la designació deis representants de la comissió, es procurara la presencia equilibrada 

d'homes i dones. 

En cap cas la pertinen�a a aquesta comissió s'ha d'interpretar com una creació de cap vincle 

laboral o empresarial entre les parts. 

HUITENA. lncompatibilitat amb altres ajudes 

La subvenció que es regula en aquest conveni és incompatible amb altres subvencions, 

ajudes, ingressos o recursos per a l'execució de les activitats finan�ades, procedents de 

qualsevol administració o ens públics o privats, estatals, de la Unió Europea o d'organismes 

internacionals. 

NOVENA. Alteració de les actuacions 

S'acceptaran modificacions en la distribució de les despeses subvencionables recollides en 

l'annex tecnic que suposen variacions inferiors al 30 per 100 de la previsió inicial. Quan 

ocórrega, les minoracions de les despeses amb execució inferior a la prevista es 
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compensaran amb els increments de les que hagen tingut una execució superior, i sempre 

que no s'altere l'import total de l'ajuda ni l'objecte previst en el projecte. 

A petició de la UVEG i amb !'informe favorable preví de la comissió de seguiment prevista en 

el conveni, l'AVI pot autoritzar, per mitja de la resaludó corresponent de la persona titular 

de la vicepresidencia executiva de l'AVI, variacions superiors al 30 per cent entre els imports 

assignats a cada una de les despeses subvencionables del conveni recollits en l'annex 

esmentat, sempre que aquestes variacions no suposen un increment de l'import de la 

subvenció total prevista, ni que s'altere l'objecte del projecte. 

DESENA. Actuacions de comprovació i control 

La UVEG estara sotmesa a les actuacions de comprovació, verificació i control que ha 

d'efectuar I' AVI, així com els organs competents de la Generalitat, de I' Administració general 

de l'Estat i al que s'estableix en la normativa relativa a la gestió de les ajudes i a qualsevol 

altra normativa aplicable. 

ONZENA. Revocació i reintegrament 

L'incompliment total o parcial per part de la UVEG deis requisits i les obligacions establits en 

aquest conveni, així com l'obtenció concurrent d'altres ajudes i subvencions, pot donar lloc, 

amb !'audiencia previa a la persona interessada, a revocar-les, I, en el cas que s'haja produ'it 

el cobrament, al reintegrament total o parcial de la subvenció concedida, juntament amb els 

interessos de demora corresponents, d'acord amb el que es disposa en l'article 37 de la Llei 

38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions. 

DOTZENA. Compatibilitat amb la normativa europea sobre ajudes públiques 

D'acord amb l'article 7.4 del 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 

Generalitat dirigits a establir, concedir o modificar ajudes públiques, i de conformitat amb el 

que es disposa en l'apartat 2.1.1 de la comunicació de la comissió sobre el Marc sobre 

ajudes estatals d'investigació i desenvolupament i innovació (DO C 198 de 27.6.2014), no 

s'aplicara el que s'estableix en l'article 107.1 del Tractat de funcionament de la Unió Europea 

i, per tant, no tindran la consideració d'ajudes estatals les ajudes previstes en aquest 

conveni, ja que s'atorguen a un organisme d'investigació per a la realització d'activitats no 

economiques, definides segons l'apartat 1.3, epígraf 15, lletra ee), i l'apartat 2, epígraf 19, de 

la comunicació esmentada, i, per tant, no estan subjectes a l'obligació de la notificació previa 

a la Comissió de la Unió Europea. 

En qualsevol cas, l'entitat queda obligada a destinar l'ajuda rebuda a usos relacionats 

exclusivament amb activitats no economiques, i queden excloses de l'objecte de la 

subvenció la prestació de serveis d'R+D i la R+D feta per compte d'empreses i qualssevol 
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altres activitats de naturalesa económica que impliquen !'oferta de béns o serveis en el 

mercat o que suposen un avantatge per a una determinada empresa. 

TRETZENA. Subcontractació 

Es poden subcontractar les actuacions objecte d'ajuda fins al percentatge maxim del 50 per 

cent de l'import de l'activitat subvencionada, respectant els requisits i les prohibicions 

establits en l'article 29 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre i en l'article 68 del reglament 

de desenvolupament. 

Quan l'activitat concertada amb tercers siga superior a 75.000 €, la subcontractació estara 

condicionada al fet que el contracte se subscriga per escrit, i s'envie, autoritzat previament 

per l'AVI. 

En cap cas la UVEG pot subcontractar l'execució total o parcial de les activitats 

subvencionades amb: 

a) Persones o entitats que han incorregut en alguna de les prohibicions de l'article 13 de la

Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions.

b) Persones o entitats que hagen percebut altres subvencions per a la realització de

l'activitat objecte de contractació.

c) Persones intermediaries o assessores respecte de les quals els pagaments es definisquen

com un percentatge de cost total de l'operació, tret que aquest pagament estiga justificat

amb referencia al valor de mercat del treball fet o els serveis prestats.

d) Persones o entitats vinculades amb l'ICMol/UVEG, llevat que concórreguen les

circumstancies següents:

la Que s'obtinga l'autorització expressa previa de I' AVI.

2a Que l'import subvencionable no excedisca el cost incorregut per l'entitat vinculada.

L'acreditació del cost es fara en la justificació en els mateixos termes establits per a acreditar

les despeses de la UVEG.

CATORZENA. Comunicació i publicitat 

Les parts entenen que la divulgació pública d'aquest conveni es un element essencial 

d'aquest. Per aixó, pel que fa a tota la comunicació externa del programa, I' AVI i la UVEG han 

d'estar coordinats en tot moment. 

La publicitat de l'ajuda concedida es dura a terme segons el que es disposa en l'article 18 de 

la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions. 

Totes les actuacions públiques que es desenvolupen a l'empara d'aquest conveni han 

d'incorporar la imatge corporativa de I' AVI, sen se que aixó su pose, en cap cas, que aquest 
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conveni es puga interpretar com una concessió mútua d'algun dret, títol, interés o !licencia 

en relació amb els noms, marques, logotips o altres drets de propietat intel·lectual o 

industrial de cada una de les parts. Per tant, la UVEG es compromet a difondre el logotip de 

1' AVI en tot el material divulgatiu que es puga derivar de les actuacions que es porten a 

terme en aplicació de les clausules d'aquest conveni. 

Sense caracter exhaustiu, la UVEG ha de fer pública l'ajuda rebuda en els contractes laborals 

i de serveis, en la pagina web, en publicacions, ponencies, equips, material inventariable, així 

com en activitats de promoció, en qualsevol mitja de difusió, deis assoliments i resultats 

aconseguits, i esmentar expressament que aquests s'han financ;:at a carrec del pressupost de 

l'AVI. 

Per aplicació deis articles 9.1.c i 10.2 i 3 de la Llei 2/2015, de 2 d'abril, de la Generalitat, de 

transparencia, bon govern i participació ciutadana de la Comunitat Valenciana, una vegada 

subscrit aquest conveni es publicara d'acord amb el que es determina en aquesta norma. 

QUINZENA. Independencia 

La formalització d'aquest conveni no implica !'existencia d'associació o creació de cap tipus 

d'entitat conjunta de col·laboració, de manera que cap de les parts pot obligar i vincular 

l'altra en virtut d'aquest conveni i es mantindran independents entre si, sense que intervinga 

cap relació de representació o agencia. 

La subscripció d'aquest conveni no suposa relació laboral o de qualsevol altre tipus entre els 

professionals que desenvolupen les activitats i I' AVI, sense que se li puga exigir tampoc cap 

responsabilitat, directa ni subsidiaria, per actes o fets esdevinguts en el desenvolupament 

d'activitats. 

SETZENA. Protecció de dades de caracter personal 

Les dades de caracter personal que faciliten les parts es tractaran d'acord amb el que 

estableix el Reglament (UE) 2016/679, del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d'abril de 

2016, així com per la resta de normativa vigent mentre no s'opose al reglament esmentat 

(actualment, la Llei organica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caracter 

personal). 

DESSETENA. Registre 

Aquest conveni sera objecte d'inscripció en el registre de convenis de la Generalitat, tal com 

estableix el Decret 176/2014, de 10 d'octubre, del Consell, pel qual regula els convenis que 

subscriga la Generalitat i el seu registre. 
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La UVEG presta el consentiment exprés per a incloure i fer públiques les dades rellevants del 

conveni que es regulen en aquest decret. 

La UVEG n'accepta la inclusió en una llista de beneficiaris que recollira el nom del projecte i 

l'import de fons públics assignats segons es recull en l'article 7, apartat 2, lletra d, del 

Reglament {CE} 1828/2006, de la Comissió de 8 de desembre. 

DIHUITENA. Legislació aplicable 

a} Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions i reglament de la Llei 38/2003,

de 17 de novembre, general de subvencions, aprovat per Reial decret 887 /2006, de 21 de

juliol.

b} Llei 1/2015, de 6 de febrer, de la Generalitat, d'hisenda pública, del sector públic

instrumental i de subvencions.

c} Llei 39/2015, d'l d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions

públiques.

d} Llei 11/2007, de 22 de juny, d'accés electronic deis ciutadans als serveis públics, Reial

decret 1671/2009, de 6 de novembre, pel qual es desenvolupa parcialment la Llei 11/2007,

de 22 de juny, d'accés electronic deis ciutadans als serveis públics en els aspectes que es

mantinguen vigents d'acord amb el que s'estableix en la disposició final setena, en relació

amb la disposició derogatoria única, apartat 2, lletres b i g, les dues de la Llei 39/2015, d'l

d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, i el Decret

220/2014, de 12 de desembre, del Consell, pel qual s'aprova el Reglament d'administració

electrónica de la Comunitat Valenciana.

e} Llei 2/2015, de 2 d'abril, de la Generalitat, de transparencia, bon govern i participació

ciutadana de la Comunitat Valenciana.

f} Comunicació de la Comissió relativa al concepte d'ajuda estatal segons el que es disposa

en l'article 107, apartat 1, del Tractat de funcionament de la Unió Europea {DO C 262/1 de

19.7.2016).

g) Ordre EHA/1434/2007, de 17 de maig, per la qual s'aprova la norma d'actuació deis

treballs de revisió de comptes justificatius de subvencions en l'ambit del sector públic

estatal.

h} Llei 40/2015, d'l d'octubre, de regim jurídic del sector públic.
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i) Decret 176/2014, de 10 d'octubre, del Consell, pel qual es regula els convenís que

subscriga la Generalitat i el seu registre.

j) Qualsevol altra normativa que hi siga aplicable.

DENOVENA. Entrada en vigor i durada 

Aquest conveni entrara en vigor, als efectes establits, el día que se signe i la seua durada 

s'estendra fins al 31 de desembre de 2018, sense perjudici que el període elegible de les 

despeses subvencionables siga des de 1'1 de gener de 2018, d'acord amb el que es disposa 

en la clausula quarta, i que la justificació es puga fer en el termini establit en la clausula 

cinquena. 

VINTENA. Rescissió 

Aquest conveni es pot resoldre per les causes següents: 

a) L'acord unanime de les parts.

b} L'incompliment de les obligacions i compromisos assumits per part d'algun deis signants,

així com qualssevol incompliments de la normativa en materia de subvencions públiques.

d) Per decisió judicial declaratoria de la nul·litat del conveni.

e) Per qualsevol altra causa diferent de les anteriors prevista en el conveni o en altres lleis.

En cas d'extinció del conveni per finalització anticipada d'aquest abans de l'acabament 

convencional, s'han de concloure les actuacions en curs d'execució, i fer-se la liquidació 

económica i administrativa de les obligacions contretes fins aleshores. 

VINT-1-UNENA. Delegació en la vicepresidencia executiva de l'AVI 

Es faculta la persona titular de la vicepresidencia executiva de I' AVI per a dictar les 

resolucions necessaries per al desenvolupament, !'eficacia i l'execució del conveni. 

VINT-1-DOSENA. Jurisdicció 

La jurisdicció a la qual les dues parts han de sotmetre les qüestions litigioses que puguen 

sorgir respecte del conveni és la contenciosa administrativa. 
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1 perque conste als efectes oportuns, i en prova de conformitat, les parts signen aquest 

conveni per duplicat i a un sol efecte en el lloc i la data indicats més amunt. 

Vicepresident executiu de 

Valenciana de la lnnovació 

I' Agencia Rectora de la Un iversitat de Valencia -

Estudi General 

� 
-$.-
7 

""' ����--lllV •E?

.-.:,\IIIC• � 

Sra. María Vicenta Mestre Ese 
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Estructura organitzativa de la Unitat Científica d'lnnovació Empresarial (UCIE) 

L'UCIE es concep com una estructura funcional d'investigació multidisciplinaria i 
translacional, orientada a la transferencia deis resultats obtinguts pels grups de l'ICMol que 
puguen donar resposta a necessitats concretes d'empreses de la Comunitat Valenciana 
principalment. 

Es propasa una estructura amb tres nivells jerarquics. 

Relacions verticals 
• Nivell 1

o Coordinador de l'UCIE. Aquesta figura recaura sobre Eugenio Coronado
Miralles, director de l'ICMol i director científic de la Unitat d'Excel·lencia
María de Maeztu.

• Nivell 2
o Responsable d'investigació. Sera l'encarregat de coordinar els diversos

projectes en l'ambit científic, així com de seleccionar, entre els resultats
d'investigació de l'ICMol, els que puguen atendre els tecnics de l'UCIE per
presentar un caracter amb un TRL>S i una possible transferencia al teixit
empresarial.

o Responsable de transferencia. La seua comesa sera vetlar per la protecció
correcta deis resultats obtinguts per la unitat (signatura d'acords de
confidencialitat, acords amb empreses per a transferencia/llicencia de
patents, etc.) així com d'escrutar el mercat per mitja de cerques de bases de
patents, serveis de vigilancia tecnologica i butlletins tecnologics que
permeten detectar necessitats del teixit empresarial que poden ser cobertes
per projectes desenvolupats en l'ICMol. Sera també de la seua responsabilitat
prendre el pols al teixit empresarial de la Comunitat Valenciana -per mitja de
reunions amb agrupacions empresarials, sectorials, etc. en col·laboració amb
els instituts tecnologics participants-, identificar necessitats i transmetre-les
als diferents grups d'investigació, a fi de promoure la cerca de solucions
factibles a la problematica identificada. Amb aixo es pretén, sense perdre de
vista la cerca de I' excel·lencia del centre d'investigació, · l'aprofitament deis
recursos científics disponibles per a la consecució d'objectius d'acord amb les
necessitats descrites.

• Nivell 3
o Responsables de projectes d'innovació. Seran els encarregats de fer el treball

experimental que caiga perque els resultats obtinguts pels grups
d'investigació aconseguisquen el grau de maduresa necessari perque es
puguen transferir. Així mateix, sera la seua responsabilitat proveir les
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empreses que ho demanen, i d'acord amb els responsables d'investigació i de 

transferencia, de les mostres, prototips, dades, etc. que permeten l'avaluació 

industrial deis projectes en marxa. 

Relacions horitzontals 

D'altra banda, s'estableix un marc de relacions horitzontals, en que els responsables de 

projectes d'innovació tindran parells en instituts tecnologics per a poder fer els assajos o 

proves quan, per les característiques puguen requerir la col·laboració de centres tecnologics. 

En aquests casos, cada centre tecnologic designara un representant que es coordinara amb 

el responsable d'investigació de la unitat per a determinar terminis, costos, etc. 

Al marge de la col·laboració contínua entre el personal de l'UCIE (sota la figura del 

responsable de transferencia) i altres col·laboradors tecnologics externs, per a garantir una 

transmissió correcta de coneixement de les diverses línies i resultats d'investigació i perque 

aquest coneixement estiga sempre actualitzat es programaran una serie de reunions 

trimestrals entre els diversos caps de grup de l'ICMol i el personal designat per la part 

externa. 

La gestió administrativa quedara assumida pel mateix CI; l'UCIE s'integrara en l'institut com 

una unitat de suport per a la valorització de resultats que prestara servei a les unitats 

d'investigació. Per tant, compartira recursos comuns i estructura administrativa amb la resta 

d'unitats de l'ICMol. 

Al responsable d'investigació, en un contacte estret amb el responsable de transferencia, 

correspondra examinar quins projectes desenvolupats per les unitats d'investigació de 

l'ICMol són susceptibles de convertir-se en projectes d'innovació que ha de desenvolupar 

l'UCIE. També sera l'encarregat de determinar si l'ICMol té recursos i coneixements 

adequats per a donar resposta a les propostes que es duguen a terme des deis centres 

tecnologics, en haver detectat una necessitat en les empreses de la Comunitat Valenciana. 

Tant el responsable d'investigació com els diferents responsables de projecte seran els 

encarregats de coordinar el desenvolupament d'aquest amb el personal de l'ICMol el 

projecte d'investigació del qual haja donat lloc al projecte d'innovació, o els coneixements i 

desenvolupaments del qual s'hagen seleccionat per a donar cobertura a projectes propiciats 

per haver-se detectat una necessitat empresarial. Per a facilitar aquesta coordinació amb els 

centres tecnológics que col-laboren des del punt de vista d'assessorament o 

desenvolupaments concrets, cada un d'aquests ha de designar un interlocutor per cada 

projecte d'investigació, que s'encarregara de planificar i transmetre les necessitats del 

projecte d'innovació pel que fa a l'institut (ús d'equipament, reunió amb possibles empreses 

interessades, terminis de realització d'assajos i proves, etc.). 

Actuacions d'innovació. Objectius i resultats previstos 
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En l'ICMol s'ha desenvolupat un material que presenta un increment notable de les 

característiques supercapacitives després de sotmetre'I a cicles galvanostatics en presencia 

d'un camp magnetic. 

En aquest projecte es pretén abordar un escalatge a nivell planta pilot, ja que actualment 

s'obtenen entre 15 i 20 grams maxim per síntesi, així com l'obtenció d'un prototip funcional, 

semblant als dispositius comercials, de manera que se'n puguen comprovar les 

característiques integrades en un dispositiu. 

o MOF: Metal Organic Frameworks

En l'ICMol s'ha desenvolupat un material porós que permet millorar 8 vegades els millors 

resultats obtinguts fins ara en processos de water splitting, en la qual se separen les 

molecules d'aigua en oxigen i hidrogen, i té aplicacions importants en ambits energetics com 

ara la generació i l'emmagatzematge d'hidrogen, el seu ús com a catalitzador en piles de 

combustible, l'ús com a catalitzadors per a automoció o degradació catalítica de 

contaminants organics. 

En aquest projecte es pretén explorar aquestes vies a nivell pilot, de manera que es puguen 

constatar els beneficis d'aquest nou compost en aplicacions industrials. La invenció s'ha 

protegit amb una patent i se'n fara una difusió per a poder trabar socis industrials que 

estiguen interessats en la seua explotació. 

o Cel·lules solars de capa fina d'alta eficiencia basades en perovskites 

En l'ICMol s'ha obtingut i protegit amb patents el desenvolupament de cel·lules solars 

organiques-inorganiques de baix cost i eficiencia superior al 25 % (per damunt de !'eficiencia 

teórica del silici, que és del 20 %). Aquests són dispositius flexibles, molt lleugers i amb 

possible aplicació en aplicacions móbils, com per exemple cotxes electrics o avions. De fet, hi 

ha acords amb empreses (Oxford PV) que es traben desenvolupant cel·lules solars tandem 

que combinen una cel-lula solar de silici amb una de perovskita amb l'objectiu d'augmentar 

!'eficiencia total fins al 30 %, així com amb AIRBUS per a la possible aplicació en aviónica i/o 

aplicacions espacials. 

En aquest projecte es pretén aconseguir la deposició de les perovskites de manera estable, 

així com aprofundir en la seua implementació en dispositius reals. 

• LEC i OLED per a il·luminació

L'ICMol és capdavanter en la generació de llum blanca per mitja de sistemes innovadors, que 

en permeten la integració en diverses superficies (paper, teixits, ceramica) per mitja de 

tecnologies de fabricació més senzilles i barates que els LED actuals. Aixó té aplicació en 

automoció, salut, displays, etc. 
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En aquest projecte es pretén determinar d'una manera rigorosa metodes d'obtenció 

d'aquests dispositius a nivell industrial, fer una estimació correcta de costos, així com 

aconseguir unes taxes d'error que puga acceptar la indústria. 

o Nous antiparasitaris contra la malaltia de Chagas i la leishmaniosi

S'han descobert i patentat en l'ICMol nous compostos per al tractament de la malaltia de 

Chagas i leishmaniosi, que presenten una activitat antiparasitaria superior combinada amb 

una toxicitat inferior pel que fa als farmacs utilitzats en l'actualitat. 

En aquest projecte es pretén abordar els estudis clínics necessaris per a la comercialització 

d'aquests farmacs. 

Mecanismes per a fer arribar les innovacions al mercat 

La transferencia deis resultats es fara per mitja de metodes variats. 

En un primer lloc, es generara una pagina web que reculla tots els projectes en 

desenvolupament, així com el grau de maduresa d'aquests, amb la finalitat de poder generar 

atenció en les possibles empreses interessades. Es procedira també a fer contactes amb 

empreses identificades pel responsable de transferencia com a susceptibles d'aplicar els 

resuftats d'aquests projectes, i establir en cada cas els acords de confidencialitat necessaris 

per a preservar-ne la confidencialitat. S'intensificara, al seu torn, la relació amb les empreses 

que ja han mostrat un interés ciar en les línies de treball proposades i que es traben en fase 

d'avaluació de resultats. Es fara una difusió deis resultats obtinguts per mitja de pagines com 

SEIMED, INNOGET o NINE SIGMA, i s'assistira a les fires i congressos com, per exemple, 

"destaca". Es buscara també el contacte amb diverses associacions (xarxa d'angels inversors, 

acceleradors d'empreses) que permeten fer arrancar, des del punt del vista empresarial, 

projectes atractius pero que no tenen el suport de cap empresa, per al seu possible 

llan�ament com a serie derivada. 

Tant el preu de venda com les possibles !licencies parcials o totals en cas de patents 

s'estudiara cas per cas, mitjan�ant la realització, d'acord amb els interessats d'una "due 

dilligence" que tinga en compte el mercat potencial, el possible impacte, etc. 
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PRESSUPOST 

Despeses subvencionables 
lmport 

Despeses de personal 129.629 

Despeses de contractes d'investigació i desenvolupament amb centres 
20.000 

tecnologics o organismes d'investigació 

Despeses de material fungible 6.500 

lnversió en equipament científic i material inventariable 205.871 

Despeses de publicació i difusió en ambits empresarials deis resultats 
3.000 

del projecte 

Despeses d'activitats de formació 4.000 

Despeses de transport i hostalatge 4.000 

Informe d'auditoria 2.000 

TOTAL 375.000 

20 




