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CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE LA GENERALITAT, LA UNIVERSITAT DE VALENCIA (ESTUDI 
GENERAL), LA UNIVERSITAT POLITÉCNICA DE VALENCIA, LA UNIVERSITAT JAUME I DE CASTELLÓ 1 
LA UNIVERSITAT D'ALACANT, PER AL FINANCAMENT DE LES DESPESES DE FUNCIONAMENT DE LA 
CATEDRA AVANT. 

1 O OCT. 2019 

D'una banda, Ximo Puig i Ferrer, president de la Generalitat, que actua en nom i representació del Consell de 
la Generalitat, en virtut del Reial Decret 376/2019, de 14 de juny, pel qual se'I nomena com a president de .la 
Generalitat, i del Decret 5/2019, de 16 de juny, del Consell, pel qual es determinen el nombre i la denominació 
de les conselleries, i les seues atribucions. Aquest acte esta autoritzat expressament mitjani;:ant l'Acord del 
Consell de 2 d'agost de 2019. 

D'una altra, Maria Vicenta Mestre Escriva, en qualitat de rectora de la Universitat de Valéncia, nomenada pel 
Decret 41/2018, de 6 d'abril, del Consell, i en virtut de les atribucions que té conferides per l'article 94.1.d deis 
Estatuts de la Universitat de Valéncia, aprovats pel Decret 128/2004, de 30 de juliol, del Consell, modificats 
pel Decret 45/2013, de 28 de marc;:, del Consell (DOGV 2013/6994). 

D'una altra, Francisco José Mora Mas, en qualitat de rector de la Universitat Politécnica de Valéncia, nomenat 
pel Decret 64/2017, de 26 de maig, del Consell, i en virtut de les atribucions que té conferides per l'article 53.d

deis Estatuts de la Universitat Politécnica de Valéncia, aprovats pel Decret 182/2011, de 25 de novembre, del 
Consell. 

D'una altra, Manuel Palomar Sanz, en qualitat de rector de la Universitat d'Alacant, nomenat pel Decret 
57/2016, de 13 de maig, del Consell, i en virtut de les atribucions que té conferides per l'article 64, apartat h) 
de l'Estatut de la Universitat d'Alacant, aprovats pel Decret 25/2012, de 3 de febrer, del Consell. 

D'una altra, Eva Alcón Soler, en qualitat de rectora de la Universitat Jau me I de Castelló, nomenada pel Decret 
70/2018, d'1 de juny, del Consell, i en virtut de les atribucions que té conferides per l'article 70.1.t) deis Estatuts 
de la Universitat Jaume I de Castelló, aprovats pel Decret 116/201 O, de 27 d'agost, del Consell. 

Les parts, en la representació que respectivament exerceixen, es reconeixen competéncia i capacitat per a 
subscriure el present conveni, i, a aquest efecte, 

EXPOSEN 

1. Aquestes entitats tenen objectius i interessos comuns en l'ambit local, concretament en l'estudi i diagnóstic
en tots els diferents aspectes del fenomen del despoblament, tant respecte a la identificació i definició de les
causes i efectes del despoblament, com sobre les propostes de solucions a aplicar.

2. La Presidéncia de la Generalitat té atribu"ida la competéncia substantiva en matéria d'administració local,
per mitja del Decret 5/2019, de 16 de juny, del Consell, pel qual es determinen el nombre i la denominació de
les conselleries, i les seues atribucions.

3. Les universitats signataries d'aquest conveni estan interessades a col-laborar amb la Generalitat en el
desenvolupament d'aquest tipus d'iniciatives, mitjanc;:ant la realització de programes formatius, culturals i de
reflexió universitaria orientats cap al coneixement i la difusió de les tematiques en materia de la lluita contra
el despoblament.

4. El 4 de marc;: de 2019 es va signar el conveni marc de col·laboració entre la Generalitat, a través de la
Presidéncia, la Universitat de Valéncia (Estudi General), la Universitat Politécnica de Valéncia, la Universitat
Jaume I de Castelló i la Universitat d'Alacant, per a la creació de la Catedra Avant. La creació d'aquesta
catedra té com a finalitat desenvolupar activitats d'investigació, docents i de difusió sobre futures estratégies
en matéria de despoblament. A partir del treball d'aquestes institucions es podran generar sinergies que
permeten avanc;:os en el disseny i la implementació de mesures contra el despoblament, i que aquests
avanc;:os siguen transferits a la societat per a garantir el benestar de la ciutadania de la Comunitat Valenciana.

5. La Catedra realitzara una labor centrada en la potenciació de seminaris, jornades, conferéncies, concursos,
exposicions, estudis i tallers, els objectius deis quals seran la investigació, la formació especialitzada i la
difusió pública deis seus avanc;:os dins d'un marc d'analisi, cosa que possibilitara obtindre una informació
rellevant per a les decisions que haja de prendre la Generalitat.



6. La finalitat, per tant, és aconseguir que la Catedra Avant siga un punt d'unió decisiu i funcional entre l'activitat
educativa i investigadora de les universitats amb el disseny, la planificació, la gestió, l'execució ¡ les polítiques
públiques contra el despoblament a la Comunitat Valenciana.

Tenint en compte tot aixó, la Presidéncia de la Generalitat i les universitats signataries consideren oportú 
formalitzar aquest conveni, d'acord amb les següents 

CLAUSULES 

Primera. Objecte del conveni 

1. L'objecte d'aquest conveni és instrumentalitzar la subvenció nominativa establida en la Llei de pressupostos
de la Generalitat per a l'exercici 2019 a favor de les universitats signataries d'aquest conveni, i la seua finalitat
és el finan9ament de les despeses de funcionament de la Catedra Avant, a fi d'incrementar les possibilitats
d'actuació pública en l'ambit del despoblament.

2. En concret, les activitats a desenvolupar en execució del present conveni al llarg del 2019 són les següents:
a) Organització de jornades de presentació i difusió de la Catedra AVANT.
b) Organització de seminari, jornada o sessió académica de treball per a la formació, difusió i presentació de
resultats d'investigació propis de la Catedra AVANT.
c) Producció de videos didactics de sensibilització i divulgació sobre la problematica de la despoblació.
d) Estudis i diagnóstic sobre despoblació en la Comunitat Valenciana.

3. En la realització de les activitats objecte del present conveni col· laboraran els següents grups d'investigació:

Prof. Antonio Martinez Puche 
Grup lnvestigació: Geografia Humana 

partament de Geografia Humana 
Un rsitat d'Alacant 

Prof. Icente Budí Orduria 
Grup lnvestigació: Economía Regional i Desenvolupament Local 
lnstitut Desenvolupament Local 
Universitat Jaume 1 

Prof. Javier Esparcia Pérez; i 
Prof. Jaime Escribano Pizarro 
Grup d'lnvestigació de Desenvolupament Rural i Avaluació de Politiques Públiques {UDERVAL) 
lnstitut de Desenvolupament Local 
Universitat de Valéncia {codirecció) 

Prof. José María García Alvarez-Coque 
Grup d'lnvestigació d'Economia Internacional i Desenvolupament 
Departament d'Economia i Ciéncies Socials 
Escola Técnica Superior d'Enginyeria Agronómica i del Medi natural 
Universitat Politécnica de Valéncia 

Segona. Despeses subvencionables 

1. Seran susceptibles de ser financ;ades pel present conveni aquelles despeses corrents, de funcionament i
cte personal, que duguen a terme les universitats signataries, necessaries per a la realització de les activitats
de la catedra objecte de subvenció que es preveuen en el conveni marc de creació de la catedra, i que hagen
sigut realitzades des de l'1 de gener de 2019 fins al 31 d'octubre de 2019, i s'hi podran incloure les següents:

- Despeses de personal, beques i contractes laborals, tal com s'especifica a continuació:
-Personal adscrit a la Universitat: aquestes despeses s'han de justificar mitjanc;ant un certificat del o de

la gerent de la Universitat, en el qual s'especifique el cost per hora i el nombre d'hores de dedicació d'aquest 
personal a la finalitat del conveni. 

-Personal contractat o becat per a la col·laboració en el present conveni: aquestes despeses s'han de
justificar mitjanc;ant el contracte laboral subscrit amb el dit personal o l'acreditació de concessió de beca, 
acompanyat de la documentació acreditativa deis pagaments realitzats a aquest personal. 
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- Despeses de despla9ament i dietes. Transport, allotjament i manutenció per raó de les activitats objecte del
conveni. Aquestes despeses seran subvencionables dins deis 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.

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

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

En tot cas, han de complir els requisits de l'article 31 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de 
subvencions (d'ara endavant, LGS). 

2. No seran subvencionables les despeses següents:

- Les despeses i els pagaments que hagen sigut realitzats fara deis terminis d'execució deis projectes de la
catedra i de la justificació, respectivament.

- Despeses associades a personal que no desenvolupe la seua labor en el projecte.

- Honoraris i indemnitzacions de qualsevol tipus als órgans directius de l'entitat beneficiaria.

- Béns de caracter inventariable: l'adquisició de mobiliari, equips infarmatics o de telefonia, i altres analegs.

- La realització de despeses d'inversió.

- lnversions finan9ades per mitja de lísing (arrendament financer) i renting.

- lnteressos deutors deis comptes bancaris, recarrecs, despeses derivades d'operacions de credit, o despeses
financeres, així com qualsevol despesa derivada d'una inadequada o insuficient gestió deis fans públics.

- Sancions administratives i penals, així com les despeses de procediments judicials.

- Els impostas indirectes (IVA) quan siguen susceptibles de recuperació o compensació, i els impostas
personals sobre la renda (IRPF).

- Despeses extres d'hotel i despeses sumptuaries de qualsevol tipus.

3. Tates aquelles activitats efectuades amb el finan9ament de la Generalitat han de comptar amb l'adequada
publicitat institucional.

Tercera. Financament 

Per a dur a terme el que preveu aquest conveni, la Generalitat concedira a cadascuna de les universitats 
· nataries una subvenció per import de DEU MIL EUROS (10.000,00 €) a fi de col·laborar amb el finan9ament

de s despeses de funcionament de la Catedra Avant i a carrec del pressupost de la Generalitat per a 2019,
línia pressupostaria S0732000, capítol IV, del programa 125.1 O. Administració local i organització territorial del
Consell.

Per la seua banda, les universitats signataries han d'acreditar, abans de la subscripció del conveni, que no 
incorren en cap de les circumstancies arreplegades en l'article 13 de la LGS, i també que estan al dia en el 
compliment de les seues obligacions tributaries amb l'Estat i amb la Comunitat Autónoma, i davant de la 
Seguretat Social, de conformitat amb el que estableix l'article 22 del Reglament de la Llei general de 
subvencions, aprovat pel Reial decret 887/2006, de 21 de julio!. 

Quarta. Compatibilitat de la subvenció 

Aquesta ajuda és compatible amb qualsevol altra que per a la mateixa finalitat siga atorgada per qualsevol 
administració o entitat pública i privada, si bé l'import en cap cas podra, a'illadament o en concurrencia amb 



subvencions d'altres administracions públiques o d'altres ens públics o privats, superar el cost de les activitats 
subvencionad es. 

Cinquena. Justificació 

La justificació de la subvenció per les universitats revestira la forma de compte justificatiu de la despesa 
realitzada i adoptara la modalitat de l'aportació de justificants de la despesa. 

La justificació de totes les despeses inherents al conveni relatives a les despeses de funcionament imputables 
al compliment de l'objecte de la subvenció es dura a terme mitjan9c3nt la presentació d'una cópia compulsada 
de les nómines i les factures o documents comptables de valor probatori equivalent, amb validesa en el trafic 
juridicomercantil i amb eficacia administrativa, en els termes establits reglamentariament. La justificació de les 
despeses també podra efectuar-se mitjan�ant factures electróniques, sempre que complisquen els requisits 
exigits per a la seua acceptació en l'ambit tributari. 

S'estableix, com a data límit de presentació de la documentació justificativa, el 15 de novembre de 2019. 

L'incompliment de l'obligació de justificació de la subvenció en els termes establits en aquesta clausula o la 
justificació insuficient comportara el reintegrament en les circumstancies i condicions previstes en els articles 
37 i 38 de la LGS. 

Sisena. Pagament 

El pagament de la subvenció concedida s'efectuara després de la comprovació deis justificants aportats per 
l'entitat beneficiaria i després de la certificació prévia expedida per la persona titular de la direcció general 

· competent en matéria d'administració local de comprovació i aprovació deis justificants, així com de
l'acreditació del compliment deis fins que justifiquen la concessió de la subvenció. L'abonament de la
subvenció es fara efectiu en pagaments proporcionals a la quantia justificada que, en cap cas, podran superar
el 50% del total de la seua quantia.

La -presentació de la justificació de la despesa en el termini fixat donara lloc a la pérdua de la subvenció i
la consegüent revocació. En la tramitació del procediment es garantiré':! en tot cas l'audiéncia de la universitat
interessada.

Setena. No-subjecció a polítiques de competencia

De conformitat amb el que estableix l'article 107 del Tractat de funcionament de la Unió Europea, la subvenció
que es concedeix a !'empara d'aquest conveni esta exempta de notificar-se a la Comissió Europea, atés que
no afecta intercanvis comercials entre estats membres ni falseja ni amena9c3 de falsejar la competéncia en el
Mercat Comú, i no afavoreix a cap empresa.

Huitena. Obligacions

S'aplicaran a cadascuna de les universitats signataries, com a beneficiaries de la subvenció objecte d'aquest
conveni, les obligacions previstes en l'article 14 de la LGS.

Novena. Comissió Paritaria de Seguiment

L'órgan de seguiment d'aquest conveni és la Comissió Paritaria de Seguiment regulada en el conveni marc
de col·laboració, entre la Generalitat, a través de la Presidéncia, la Universitat de Valéncia (Estudi General),
la Universitat Politécnica de Valéncia, la Universitat Jaume I de Castelló i la Universitat d'Alacant, per a la
creació de la Catedra Avant.

Aquesta comissió estara integrada per quatre persones en representació de les universitats signataries, a raó
d'una persona per cadascuna de les quatre universitats signataries, i, per part de la Generalitat, pel director
general competent en matéria d'Administració Local o la persona en qui aquest delegue, que ostentara la
presidéncia de la comissió i el vot de la qual dirimira les situacions d'empat, i la subdirectora general competent
en matéria d'Administració Local o la persona en qui aquesta delegue, que ostentara la secretaria de la
comissió, i dues persones més nomenades per la Presidéncia de la Generalitat, i, amb veu peró sense vot,
les persones que dirigisquen la Catedra. La Comissió es constituira en el termini de quinze dies a partir de
!'entrada en vigor d'aquest conveni i es reunira sempre que siga sol·licitat per alguna de les parts signataries.

La Comissió Paritaria de Seguiment tindra, entre altres, les funcions següents:



.. 

1. Supervisar l'execució del conveni, així com adoptar les decisions i dictar les instruccions necessaries a fi
d'assegurar la correcta realització de les activitats convingudes, incloent-hi a aquest efecte la solució, en
primera instancia, de les controvérsies d'interpretació i compliment que puguen plantejar-se respecte del
conveni.

2. Informar les pa_rts deis retards i les incidéncies que es puguen presentar durant l'execució del conveni.

3. Emetre un informe o valoració final sobre el grau de compliment de l'objectiu consignat en el conveni
subscrit.

En el cas que una de les universitats signataries decidisca abandonar voluntariament el conveni, perdra la 
seua representació en aquest organ. 

La Comissió vetlara pel bon compliment d'aquest conveni, i per a aixo podra aprovar les directrius que el 
desenvolupen i resoldre els conflictes que puguen sorgir entre les parts. 

Les copies de les actes, acords o informes que, si és el cas, emeta la Comissió Paritaria de Seguiment per a 
desenvolupar i executar les funcions que tinga assignades es remetran a les parts que subscriuen aquest 
conveni. En el cas de la Generalitat, s'han de remetre a la Direcció General competent en matéria 
d'Administració Local. 

El seu funcionament i l'adopció d'acords s'han de regular pel que preveuen els articles 15 i següents de la Llei 
40/2015, d'1 d'octubre, de régim juridic del sector públic. Es procurara la preséncia equilibrada de dones i 
homes, en aplicació d'allo que preveu el II Pla d'igualtat de dones i homes de l'Administració de la Generalitat, 
aprovat per l'Acord de 10 de mar� de 2017, del Consell. 

Com s'estipula en la clausula sisena «Ubicació, seu i direcció», del conveni marc de col·laboració, signat per 
la Generalitat i les quatre universitats per a la creació de la Catedra Avant, la seu de la Catedra estara situada 
en el Campus de Riu Sec de la Universitat Jaume I de Castelló. 

Desena. Vigencia i resolució del conveni 

Aquest conveni produira efectes des de 1'1 de gener de 2019 fins al 31 de desembre de 2019. 

Seran causes de resolució d'aquest conveni les previstes en l'article 51 de la Llei 40/2015, d'1 d'octubre, de 
régim juridic del sector públic. 

El compliment i la resolució d'aquest acord en causaran la liquidació amb la finalitat de determinar les 
obligacions i compromisos de les parts signataries, en els termes establits en l'article 52 de la Llei 40/2015. 

En el suposit d'extinció del conveni per causes diferents de la conclusió del termini de la seua vigéncia, les 
parts, a proposta de la Comissió Paritaria de seguiment del conveni, podran acordar la continuació i finalització 
de les actuacions en curs que consideren oportunes, establint un termini improrrogable per a la seua 
finalització, transcorregut el qual se n'haura de realitzar la liquidació en els termes establits legalment. 

Onzena. Modificació 

Les parts signataries podran modificar aquest conveni en qualsevol moment per acord exprés, i es requeriran 
els mateixos tramits previstos per a la subscripció d'aquest conveni. 

Dotzena. Naturalesa del conveni 

uest conveni, que té naturalesa administrativa, es regulara pel que es preveu en el mateix conveni; pels 
articles de caracter basic de la LGS; pels preceptes de caracter basic del Reial decret 887/2006, de 21 de 
juliol, pel qual s'aprova el Reglament de la LGS; per les previsions de la Llei 1/2015, de 6 de febrer, de la 
Generalitat, d'hisenda pública, del sector públic instrumental i de subvencions, i pel capital VI del títol 
preliminar de la Llei 40/2015, d'1 d'octubre, de régim jurídic del sector públic. 

Quant a la tramitació i formalització, s'aplicara el que disposa el Decret 176/2014, de 1 O d'octubre, del Consell, 
pel qual regula els convenis que subscriga la Generalitat i el seu registre. 

Tretzena. Jurisdicció competent 



Les parts es comprometen a resoldre de manera amistosa, al si de la Comissió Paritaria ·de Seguiment, 
qualsevol desacord que poguera sorgir en el desenvolupament del present conveni, si bé entenent que amb 
anterioritat s'aplicaran criteris de bona fe i voluntat d'arribar a acords. 

En cas de conflicte, les parts se sotmeten a l'ordre jurisdiccional contenciós administratiu, de conformitat amb 
el que preveu la Llei 29/1998, de 13 de julio!, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa. 

Catorzena. Nul-litat de la concessió de l'ajuda o reintegrament d'aquesta 

Seran causes de nul·litat de concessió de l'ajuda o causes de reintegrament d'aquesta les previstes en els 
articles 36 i següents de la LGS. 

En cas de nul·litat de la concessió de l'ajuda o de reintegrament d'aquesta per qualsevol de les causes abans 
esmentades, l'entitat beneficiaria ha de reintegrar les quantitats percebudes més els interessos legals 
corresponents, tal com estableixen els articles 172 i 62.4 de la Llei 1/2015, de 6 de febrer, de la Generalitat, 
d'hisenda pública, del sector públic instrumental i de subvencions. 

Quinzena. lnfraccions i reintegrament de la subvenció 

Quant a infraccions i sancions administratives en matéria de subvencions en qué pogueren incórrer les entitats 
beneficiaries, caldra ajustar-se a alió que es disposa en el títol IV de la LGS. 

El reintegrament de la subvenció, en el cas que concórreguen els suposits previstos en l'article 37 de la LGS, 
es fara d'acord amb el procediment establit en el capitel II del tito! 11 d'aquesta llei i en els preceptes del seu 
reglament que la desenvolupen. 

Setzena. Publicitat 

El text integre d'aquest conveni es fara públic en el portal de transparéncia de la Generalitat gva Oberta, en 
el termini de deu dies habils des de la inscripció del conveni en el Registre de Convenís de la Generalitat, i en 

s pagines web de les universitats signataries, segons es disposa en l'article 9.1.c i en l'article 1 O, apartats 1 
i 3, e la Llei 2/2015, de 2 d'abril, de la Generalitat, de transparéncia, bon govern i participació ciutadana de 
la Comunitat Valenciana, i en els articles 3.4 i 12.2 del Decret 105/2017, de 28 de juliol, del Consell, que 
desenvolupa la llei abans citada. 

Dessetena. Protecció de dades 

Tates les parts signataries manifesten que coneixen, compleixen i se sotmeten al Reglament (UE) 2016/679, 
del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d'abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques, pel 
que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació d'aquestes dades, i pel qual es deroga la 
Directiva 95/46/CE; a la Llei Organica 3/2018, de 5 de desembre, de protecció de dades personals i garantía 
deis drets digitals, i a la resta de normativa vigent en matéria de protecció de dades personals, en tots els 
suposits en els quals puga haver-hi tractament, cessió o comunicació de dades entre les parts en execució 
del que es disposa en aquest conveni. 

Les parts consenten que les dades personals del present conveni es puguen incorporar a fitxers de titularitat 
de cadascuna de les parts amb l'única finalitat de procedir-ne a la gestió adequada. 

Els drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició es podran exercir en els termes establits legalment, 
mitjam;ant una comunicació a la respectiva entitat en el seu domicili social. 

1 perqué conste, als efectes oportuns, com a prava de conformitat amb tot !'anterior, signen els compareixents, 
en quíntuple exemplar, al lloc i en la data que s'hi indiquen. 



de la Universitat d'Alacant 

--� ..

La rector 
· · 

El rector de la Universitat o I ecnica e al· ncia 




