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CONVENI ESPECÍFIC DE COL· LABORACIÓ PER A LA 

COEDIDIÓ DE LA REVISTA L'ESPILL 

Valencia / Alacant, 1 de febrer de 2018 

INTERVENEN 

D'una part, Manuel Palomar Sanz, Senyor Rector Magnífic de la Universitat d'Alacant, 

nomenament que acredita mitjan�ant Decret 57 /2016 de 13 de maig del Consell de la 

Generalitat, i en nom i representació d'aquest organisme, en virtut de les atribucions que té 

conferides en raó del seu carrec conforme al que es disposa en l'article 64, apartat h de 

l'Estatut de la Universitat d'Alacant i situat en el Campus de Sant Vi cent del Raspeig, Ap. 99, 

I-03080 Alacant (Espanya).

De otra parte, la Sra. Dña. Mª Vicente Mestre, Rectora Magnífica de la Universitat de 
Valencia, con CIF Q4618001D, en nombre y representación de la misma, con domicilio en la 
Av. Blasco Ibañez, 13, 46010 de Valencia, en ejercicio de las competencias que a tal efecto le 
reconoce la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de Universidades, los Estatutos de 
esta Universidad, aprobados por Decreto 128/2004, de 30 de julio, del Consell de la 
Generalitat (DOCV 3-8-2004) y el Decreto de nombramiento 41/2018, publicado en el 
Diario Oficial de la Generalitat Valenciana el 10 de abril de 2018. 

En virtut deis seus carrecs, tenen i es reconeixen mútuament la capacitat legal suficient 
per a la signatura d'aquest conveni, i per aquest moti u. 

MANIFESTEN 

l. La Universitat d'Alacant (UA) té entre les seues finalitats facilitar la difusió del
coneixement i de la cultura, així com potenciar el coneixement i l'ús de la llengua propia
de la Comunitat Valenciana. Així dones, l'establiment de relacions amb altres
institucions o entitats per a la promoció i desenvolupament de les seues finalitats
institucionals és una de les funcions que competeix propiament a l'autonomia de les
U niversitats.

II. La Uni rsitat de Valencia (UV) edita la revista de pensament L'Espill, una publicació
de sament contemporani dedicada a l'assaig, a les ciencies humanes i a les ciencies

cials, i que es difon exclusivament en valencia. Des d'aquesta perspectiva L'Espill

contribueix al desenvolupament de la cultura i deis sabers des d'una perspectiva crítica
t fent del valencia l'eina per a aquesta finalitat.

Que ambdues parts consideren que compleixen finalitats de naturalesa 
complementaria i existeix un interes mutu per a dur a terme una actuació conjunta de 
suport a la Revista L'Espill, el contingut de la qual interessa les institucions signants per 
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IV. la seua labor de difusió i reflexió del coneixement i de la cultura, i és per aquest motiu
que tenen la voluntat de subscriure el present Conveni de Coedició.

CLÁUSULES 

l. Aquest Conveni promou l'enriquiment de l'edició i la difusió de la revista L'Espi/1, i té
com a objectiu la coedició de l'esmentada revista, que es materialitzara mitjanc;:ant una
ajuda económica de la UA tot assegurant la presencia de la UA en el Consell Assessor i
el Consell de Redacció de la revista.

II. Els criteris d'edició així com el tiratge de la revista els decidira la UV. Es preveura la
possibilitat de fer una edició en suport digital de la revista. La previsió és de de publicar
com fins ara tres números cada any, corresponents a hivern, primavera i tardar.

III. A la contracoberta de la revista figuraran els logotips de la UA i de la UV. lgualment,
figurara la col·laboració de la UA al credits de la revista. La UA podra disposar d'una
pagina sencera dins de la revista per a efectes promocionals de les activitats culturals
i/o editorials de la UA. L'Espi/1 té un número fix assignat d'lSSN, pero podra optar per
incloure un ISBN com a volum separat, número a número, en funció deis monografics
que publica habitualment. La impressió deis logos respectius es fara extensiva en el seu
moment a l'edició digital de la Revista.

IV. La UV sera la propietaria deis drets d' e di ció ( copyright) i de les diferents modalitats en
que es puga editar la revista.

V. En el Consell Assessor de la revista hi haura, com a mínim, un representant de la
Universitat d'Alacant. Així mateix, hi haura presencia, com a mínim, d'un membre de la
Universitat d'Alacant al Consell de Redacció. El Consell Assessor vetllara pel prestigi i
la qualitat intel-lectuals de la revista, alhora que el Consell de Redacció decideix els
continguts i assegura la bona marxa de la publicació.

VI. La producció editorial (correcció d'originals, maquetació i impressió) anira a carrec de
Publicacions de la Universitat de Valencia, per mitjans propis i amb el concurs de
l'em resa que considere més adient. La seu editorial i administrativa de la revista
L' 'Spill, com fins ara, es troba a Publicacions de la Universitat de Valencia, que es fa

rec del procés d'edició, difusió, distribució i subscripcions. 

L'aportació de la Universitat d'Alacant sera de 3.000 euros en comput anual, és a dir, de 
1.000 euros per número. L'aplicació pressupostaria sera el Vicerectorat de Cultura, 
Esport i Llengües, al capítol Activitats Culturals i Esportives Conveniades. El pagament 
es fara després de rebre els 40 exemplars de cada número definitis en la clausula VIII. 

VIII. La Universitat d'Alacant rebra 40 exemplars de cada revista editada per a les seues
finalitats propies, i podra adquirir tots els que desitge a partir d'aquesta quantitat amb
un 50% de descompte.
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IX. Aquest conveni s'estableix per una durada de tres anys a partir de la data de la seua

signatura. En qualsevol moment i abans de la finalització del termini anterior, les parts

podran acordar de forma expressa la seua prorroga per un període de fins a quatre anys

addicionals. No obstant aixo, qualsevol de les parts podra denunciar el conveni

comunicant-ho amb 3 mesas d'antelació a la data en que qualsevol de les parts vulga

donar-lo per finalitzat. El conveni es podra modificar per acord mutu, i amb la
sol· licitud previa d'una de les parts.

X. Per resoldre qualsevol divergencia sobre els efectes jurídics que es deriven d'aquest

conveni, les parts se sotmetran a Arbitratge d'equitat d'acord amb el regim previst a la
normativa reguladora d'aquest procediment. Per tates les qüestions que s'hagen de

sotmetre a competencia jurisdiccional les parts fixen el seu domicili a la ciutat de

Valencia, amb submissió expressa a la jurisdicció deis seus tribunals i jutjats.

I, com a prava de conformitat i d'acceptació, les parts implicades signen el present Conveni, 

en el lloc i en la data assenyalats en l'encapc;alament. 

Universitat de Valencia 

Da. María Vicenta Mestre 




