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CONVENI DE COL· LABORA CIÓ, ENTRE TURISME COMUNITAT VALENCIANA I LA 
UNIVERSIT AT DE VALENCIA - ESTUDI GENERAL, PER AL FOMENT, DURANT 
L'ANY 2019, DE LA INVESTIGACIÓ, LA INNOVACIÓ I LA TRANSFERENCIA DE 
CONEIXEMENT AL SECTOR TURÍSTIC DE LA COMUNIT A T VALENCIANA. 

Valencia, 7 de juny de 2019 

D'una part, Francesc Colomer Sánchez, secretari autonomic de Turisme i president de 
Turisme Comunitat Valenciana, en virtut del que disposen el Decret 151/2018, de 21 de 
setembre, del Consell, de nomenament com a secretari autonomic de Turisme (DOGV de 
24.09.2018), i l'article 5 del Decret 103/2015, de 7 dejuliol, del Consell, pel qual estableix 
!'estructura organica basica de la Presidencia i de les conselleries de la Generalitat 
(DOCV de 08.07.20 l 5), que intervé en aquest acte en nom i representació de 
l'esmentada entitat de dret públic, entitat adscrita a la Presidencia de la Generalitat, amb 
personalitat jurídica propia, que es regula pel que disposa l'article 12 de la Llei 15/2018, 
de 7 de juny, de la Generalitat, de turisme, oci i hospitalitat de la Comunitat Valenciana, i 
pel que disposa el Decret 209/2004, de 8 d'octubre, del Consell de la Generalitat, pel qual 
s'aprova el Reglament de l' Agencia Valenciana del Turisme (entitat denominada 
actualment Turisme Comunitat Valenciana, en virtut de l'aplicació de l'article 12 de 
l' esmentada Llei 15/2018). El domicili de l' entitat de dret públic a que es fa referencia, a 
l'efecte d'aquest document, és el situat a Valencia, carrer de la Democracia 77, Ciutat 
Administrativa 9 d'Octubre, torre II, planta tercera. 

La legitimació i representació que té per a aquest acte es deriva del que estableix l'apartat 
2.e) de l'article 5 de l'esmentat Decret 209/2004, de 8 d'octubre, en la virtut del qual el
president de Turisme Comunitat Valenciana exerceix la representació permanent de
l'entitat en la signatura de convenis. La signatura d'aquest conveni esta autoritzada per
l'acord del Consell de data 31 de maig de 2019.

I d'una altra , María Vicenta Mestre Escrivá, rectora Magnífica de la Universitat de 
Valencia - Estudi General, que actua en nom i representació d'aquesta universitat. La 
legitimació i representació per a aquest acte deriva del Decret 41/2018, de 6 d' abril, del 
Consell, pel qual se la nomena rectora de la Universitat de Valencia, i amb facultats per a 
subscriure aquest conveni d'acord amb el que estableixen els Estatuts de la Universitat 
de Valencia, aprovats pel Decret 128/2004, de 30 de juliol, del Consell, i modificats pel 
Decret 45/2013, de 28 de man; de 2013 , i amb l'acord preví del Consell de Govem de la 
Universitat de Valencia de data 21 de maig de 2019. 

Les parts, segons intervenen, 

EXPOSEN 

l. Turisme Comunitat Valenciana té, a carrec seu, l'impuls i l'execució de la política
turística de la Generalitat, en relació amb la promoció de la qualitat i la innovació, el
desenvolupament, la millora, la inforrnació i la difusió del sector turístic valencia, i
potencia aquesta oferta mitjarn;ant el suport a la comercialització, la inforrnació i la difusió
del producte turístic de la Comunitat Valenciana, i, d'una manera general, a la realització
de les activitats necessaries per a una millor promoció de !'oferta turística de la Comunitat
Valenciana.
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2. Segons estableix l'article 3.2 del Reglarnent de Turisme Comunitat Valenciana, aquesta
entitat pot, pel que fa a les funcions que ha de realitzar per a la consecució dels seus
objectius, «... comptar, especialment i entre unes altres, amb la col· laboració de les
universitats, cambres oficials de Comery, Indústria, Serveis i Navegació, col· legis
professionals, organitzacions empresarials, sindicats, fundacions, associacions, entitats
locals i altres administracions públiques, subscrivint a aquest efecte l'oportú conveni».

3. En compliment del que estableix el Llibre blanc per a una nova estrategia turística de la
Comunitat Valenciana, Turisme Comunitat Valenciana promoura el desenvolupament de
projectes d'investigació i innovació en el sector turístic en coordinació amb les universitats
públiques valencianes, i amb aquesta finalitat promoura la subscripció del corresponent
conveni de col· laboració.

4. La Universitat de Valencia - Estudi General és una entitat de dret públic de caracter
multisectorial i pluridisciplinar, dotada de personalitat jurídica propia, entre les finalitats
prioritaries de la qual esta el suport científic i tecnic al desenvolupament cultural, social i
economic de la Comunitat Valenciana, així com la participació en l'estudi i el
desenvolupament d'actuacions que afavorisquen la competitivitat deis sectors productius
valencians, entre els quals es troba el turisme.

5. Tant Turisme Comunitat Valenciana com la Universitat de Valencia estan d'acord a
establir una estreta col· laboració en els camps científic, tecnologic i d'investigació en
materia turística, i per a aixo desenvoluparan projectes d'interés comú que afavorisquen
la generació i la transferencia de coneixement entre els agents que conformen el sector
turístic valencia.

6. Aquesta subvenció esta inclosa en el Pla estrategic de subvencions de la Presidencia
de la Generalitat i els seus organismes públics, per al periode 2018-2020, aprovat per
resolució de 6 de juny de 2018, de la Presidencia de la Generalitat (DOGV de
18/06/2018). Així mateix, aquesta sub venció es troba inclosa al Pla estrategic de
subvencions de Turisme Comunitat Valenciana 2017-2019, aprovat per resolució del seu
president de 21 de febrer de 2017 i publicat en el DOGV de 27.03.2017, concretament en
l'objectiu 4. Fomentar la investigació, la innovació i el coneixement aplicat al turisme, i
dins del seu annex III corresponent al 2019, 4.2.1.1.- Universitat de Valencia.

D'acord amb el que s'ha exposat, les parts 

CONVENEN 

Estrényer les relacions, conjuminar esforyos i establir vies de col· laboració en benefici del 
foment de la investigació, la formació i la innovació en el sector turistic valencia i, amb 
aquesta finalitat, formalitzen aquest conveni de col· laboració prenent com a base les 
següents 

CLAUSULES 

PRIMERA. OBJECTE DEL CONVENI 

Aquest conveni es configura com l'instrument que articula la concess10 directa, en 
l'exercici 2019, d'una subvenció nominativa a favor de la Universitat de Valencia - Estudi 
General, , d'acord amb el que preveu l'article 168.1.A) de la Llei 1/2015, de 6 de febrer, 

la Generalitat, d'hisenda pública, del sector públic instrumental i de subvencions, i és 
el seu objecte el foment de la investigació i la innovació turística i la transferencia de 
coneixement al sector turístic de la Comunitat Valenciana. 
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Per a assolir l'esmentat objecte, les parts han d'organitzar i executar totes les accions que 
siguen necessaries per al desenvolupament de les activitats de caracter formatiu, 
investigador, innovador i de divulgació científica que figuren en l'annex a aquest conveni 
de col· laboració. 

En tractar-se d'un ambit d'investigació i innovació aplicada, aquest inclou un termini 
temporal determinat d'execució (2019), diferents fases de desenvolupament i una 
metodologia concreta, tal com figura en la documentació adjunta a la sol·licitud que va 
presentar la Universitat de Valencia en el tramit d'inici del conveni. 

SEGONA. ACTUACIONS A REALITZAR PER LA UNIVERSITAT DE VALENCIA 

La Universitat de Valencia ha de dur a terme les actuacions següents: 

a) Executar, en els termes estipulats en aquest conveni, les actuacions objecte d'aquest
conveni que es detallen en el document annex.

b) Contribuir, dins del marc de les activitats objecte d'aquest conveni, a la generació d'un
cos d'investigació lligat a la Xarxa d'Investigació en Turisme que, juntament amb les altres
universitats públiques valencianes, promou Turisme Comunitat Valenciana.

c) Participar i col·laborar, a sol·licitud de Turisme Comunitat Valenciana, en les jomades
tecniques, taules de treball, seminaris, congressos científics, estudis, investigacions,
etcetera, que aquesta organitze o promoga per a l'execució d'activitats relacionades amb
l'objecte del conveni, així com en aquelles altres dirigides a difondre els resultats finals
que d'aquestes s'obtinguen. Aquesta difusió de resultats requereix la conformitat
expressa i fefaent d'ambdues parts i en aquesta difusió s'ha de fer sempre referencia a
aquest conveni de col· lal;>0ració subscrit entre ambdues parts.

d) Informar regulannent, en els termes establits en aquest conveni, a Turisme Comunitat
Valenciana, de l'execució i les incidencies, si n'hi haguera, de les activitats que es
realitzen vinculades amb les actuacions que figuren en l'annex d'aquest conveni de
col· laboració.

e) Comunicar a Turisme Comunitat Valenciana, tan prompte com se'n tinga coneixement,
l'obtenció de qualssevol subvencions o ajudes per a la mateixa finalitat, procedents
d'altres administracions, ens públics o privats.

f) Adoptar les mesures de difusió contingudes en l'article 3 de la Llei 2/2015, de 2 d'abril,
de la Generalitat, de transparencia, bon govem i participació ciutadana de la Comunitat
Valenciana, i en l'apartat 4 de l'article 18 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general
de subvencions, que estableix que els beneficiaris han de donar l'adequada publicitat del
caracter públic del finan9ament de les activitats objecte de subvenció, i que aquestes
mesures poden consistir en la inclusió de la imatge institucional de l'entitat concedent, així
com en llegendes relatives al finan9ament públic en cartells, materials impresos, mitjans
electrónics o audiovisuals, o bé en mencions realitzades en mitjans de comunicació.

g) Incloure en tot el material imprés, grafic i audiovisual que s'hi genere, vinculat a les
actuacions recollides en l'annex d'aquest conveni (siguen aquestes publicacions
científiques, comunicacions de difusió de resultats, suports informatius, fullets, vídeos,
etc.), així com en les pagines web oficials que s'utilitzen per a donar difusió a aquestes
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actuacions, el logotip que facilite Turisme Comunitat Valenciana i sota les condicions d'ús 
que aquesta hi determine. 

h) Publicar el text íntegre del conveni, una vegada subscrit, tal com estableix l'article
9.1.c) i e) de la Llei 2/2015, de 2 d'abril, de la Generalitat, de transparencia, bon govern i
participació ciutadana de la ComunitatValenciana.

TERCERA. ACTUACIONS A REALITZAR PER TURISME COMUNIT AT VALENCIANA 

Turisme Comunitat Valenciana es compromet a: 

a) Aportar la col· laboració económica que s'indica en la clausula quarta d'aquest conveni,
sempre que la Universitat de Valencia complisca els compromisos i els justifique de
conformitat amb la normativa vigent i al que s'ha estipulat en el text del conveni.

b) Participar i col·laborar, a sol·licitud de la Universitat de Valencia, en les jornades
tecniques, taules de treball, seminaris, congressos científics, estudis, investigacions,
etcetera, que aquesta organitze o promoga per a l'execució d'activitats relacionades amb
l'objecte del conveni, així com en aquelles altres dirigides a difondre els resultats finals
que se n'obtinguen. Aquesta difusió de resultats requereix la conformitat expressa i
fefaent d'ambdues parts i s'hi fara sempre referencia a aquest conveni de col·laboració
subscrit entre arnbdues parts.

c) Supervisar la correcta aplicació del logotip de Turisme Comunitat Valenciana en els
suports descrits i la correcta execució de les activitats objecte del conveni, i prestar el
suport de coordinació, tecnic i logístic que la Universitat de Valencia li requerisca en
relació amb les activitats que hi figuren en l'annex.

d) Publicar el text íntegre del conveni, una vegada subscrit, tal com estableix l'article 9.1.c
de la Llei 2/2015, de 2 d'abril, de la Generalitat, de transparencia, bon govern
participació ciutadana de la ComunitatValenciana.

QUARTA. FINAN<;AMENT 

Turisme Comunitat Valenciana ha de col·laborar económicament en les despeses 
originades per la realització de les actuacions derivades d'aquest conveni, i que es 
detallen en el document annex a aquest, fins a la quantitat maxima de 220.000 euros (dos
cents vint mil euros), despeses i impostos de tota classe inclosos, que s'ha de realitzar 
amb carrec al capítol IV, programa 32, Planificació i Estrategia Turística, subprograma 32702, 
Universitat de Valencia, , del pressupost per a 2019 de Turisme Comunitat Valenciana, que 
es deriva de la línia nominativa distribui"da S0773000, 
«Foment de la investigació i innovació turística i transferencia de coneixements al sector 
turístic de la C.V.» que l'entitat Turisme Comunitat Valenciana té asignada en el 
pressupost de la Generalitat per a 2019. 

CINQUENA. DESPESES SUBVENCIONAB LES 

Les despeses, que seran ateses amb carrec a aquest conveni, sempre que responguen 
de manera indubtable a la naturalesa de l'activitat subvencionada, són les següents: 

a) Despeses de personal de l'entitat beneficiaria: retribucions salarials i cost de Seguretat
Social del personal propi o contractat vinculat directament a la realització de les activitats
objecte d'aquest conveni. A aquests efectes, s'han de computar les despeses de
Seguretat Social produi"des i no ingressades que corresponen al mes de novembre i
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primera quinzena de desembre de 2019 i IRPF produ'ít i no abonat del quart trimestre de 
l'any (fins al 31 de desembre). L'import corresponent a aquesta partida de despeses no 
podra superar el 70% del total, i s'hi poden incloure els conceptes de locomoció i 
quilometratge, allotjament i/o manutenció del personal associat a les actuacions descrites 
en l'annex a aquest conveni. 

b) Despeses d'auditoria per a la revisió del compte justificatiu d'aquest conveni. L'import
corresponent a aquesta partida de despeses no podra superar el 4% del total de la
subvenció atorgada.

c) I despeses específiques de naturalesa corrent, necessaries per a la posada en marxa i
l'execució de les actuacions recollides en l'annex d'aquest conveni i la realització de les
quals no siga a carrec de personal de l'entitat beneficiaria.

La suma de les despeses corresponents als apartats b) i c) suposara, almenys, el 30% de 
la despesa total justificada conforme per l' entitat beneficiaria. En cas contrari, Turisme 
Comunitat Valenciana procedira a realitzar l'ajust proporcional que resulte necessari per a 
mantindre la regla de despesa fixada en l'apartat a). 

A l'efecte d'aquest conveni, tots els tributs suportats per l'entitat beneficiaria de la 
subvenció, com a conseqüencia de les despeses descrites anteriorment, tindran la 
consideració de despeses subvencionables, sempre que se n'acredite l'abonament 
efectiu, que s'ha de realitzar dins del termini fixat per a fer tots els pagaments. Quan 
l'import de la despesa subvencionable supere les quanties establides en la Llei 9/2017, de 
8 de novembre, de contractes del sector públic, per al contracte menor, l 'entitat 
beneficiaria ha de sol· licitar com a mínim tres ofertes de diferents prove'idors, amb 
caracter previ a la contracció del compromís. 

No sera subvencionable l'IV A satisfet a causa de l'adquisició de béns o serveis, llevat que 
s'acredite documentalment que forma part del cost de l'activitat a desenvolupar per 
aquest, i que no és susceptible de recuperació o compensació, i en aquest cas s'ha 
d'acreditar la no-subjecció o exempció d'aquest impost o la no-deducció de l'IV A suportat 
en l'adquisició de béns i serveis. En cas que s'haguera repercutit o compensat 
parcialment, s'ha d'aportar la documentació acreditativa del percentatge o la part de 
l'impost susceptible de ser repercutit o compensat. 

Les partides subvencionades mitjan9ant aquesta col· laboració són incompatibles, per als 
mateixos costs subvencionables, amb altres subvencions, ajudes, ingressos o recursos, 
procedents de qualssevol administracions o ens públics o privats, nacionals, de la Unió 
Europea o d 'organismes internacional s. 

SISENA. JUSTIFICACIÓ DE LES ACTUACIONS 

l. Amb caracter previ a la signatura del conveni, la Universitat de Valencia ha presentat
una declaració responsable sobre el compliment de les condicions i obligacions
establides, respectivament, en els articles 13 i 14 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre,
general de subvencions, i l' Administració ha comprovat que es troba al corrent en el
compliment de les obligacions tributarles i amb la Seguretat Social.

2. Per tal que Turisme Comunitat Valenciana efectue el pagament de la subvenció que
s'articula a través d'aquest conveni, la Universitat de Valencia ha d'aportar, abans del 31
de desembre de 2019, la documentació següent:
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a) Memoria científica de les activitats i publicacions realitzades dins del marc del conveni,
així com dels resultats obtinguts per a cadascuna de les actuacions recollides en el
document annex a aquest conveni de col· laboració.

b) Una memoria económica abreujada que contindra una relació numerada correlativa de
tots i cadascun dels documents justificatius de la despesa, amb especificació, com a
mínim, de la data, la persona o l'entitat provei"dora, l'objecte facturat, l'import total del
document, la base imposable i, si escau, el percentatge imputat a la justificació de la
subvenció, agrupats segons la naturalesa de la despesa, i indicara les desviacions en
relació amb el que s'ha previst inicialment.

c) L'informe d'una persona o entitat auditora inscrita com a exercent en el Registre Oficial
d'Auditors de Comptes dependent de l'Institut de Comptabilitat i Auditoria de Comptes, en
els termes previstos en la clausula setena d'aquest conveni.

d) Certificat expedit per la Gerencia de la Universitat de Valencia, acreditatiu dels
aspectes següents:

d.1) De no incórrer en cap de les circumstancies recollides en l'article 13 de la Llei
38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions (BOE 276, 18.11.2003).

d.2) Del personal adscrit a les activitats subvencionades amb indicació de la categoria
professional, activitats en les quals ha intervingut, i nombre d'hores dedicades a les
activitats.

3. Turisme Comunitat Valenciana
realitzades les actuacions objecte del
tramits establits en aquest.

abonara la subvenció concedida 
conveni i complides les obligacions, 

una vegada 
condicions 

Per a aixo, l'Área de Competitivitat Turística ha d'emetre un informe acreditatiu de la 
documentació tecnica presentada com a justificació al que hi ha estipulat en el conveni. 
Per part del Servei de Programació i Gestió Economica, s'han de realitzar les 
comprovacions opoÍtunes per al pagament. No obstant }'anterior, l'ajuda pagada estara 
subjecta a fiscalització posterior pels organs de control intem i extem de Turisme 
Comunitat Valenciana. 

Sense perjudici del que s'ha previst anteriorment, i en compliment del que disposa 
l'apartat 3 de l'article 171 de la Llei 1/2015, de 6 de febrer, de la Generalitat, d'hisenda 
pública, del sector públic instrumental i de subvencions, Turisme Comunitat Valenciana 
podra, amb una sol·licitud previa motivada de la Universitat de Valencia, realitzar, a favor 
d'aquesta universitat i després de la signatura d'aquest conveni de col·laboració, un 
pagament anticipat de fins al 30% de l'import de la subvenció, i la Universitat de Valencia 
quedara exonerada de la constitució de cap garantía en funció de l'establit en la lletra g), 
apartat 5, de l'article 171 de l'esmentada Llei 1/20 l 5. 

4. L'entitat beneficiaria autoritza a Turisme Comunitat Valenciana a obtindre de forma
telematica les dades que consten a l'Agencia Estatal d'Administració Tributaria, Hisenda
Autonómica i Tresoreria General de la Seguretat Social, relatives al compliment
d'obligacions tributaries i amb la Seguretat Social.
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SETENA. INFORME D"AUDITORIA 

La persona o entitat auditora de comptes que duga a terme la revisió del compte 
justificatiu, s'ajustara al que disposa l'Ordre EHA/1434/2007, de 17 de maig, per la qual 
s'aprova la norma d'actuació dels auditors de comptes, en la realització dels treballs de 
revisió de comptes justificatius de subvencions, en l'ambit del sector públic estatal, 
previstos en l'article 74 del Reglament de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de 
subvencions. 

La persona o entitat auditora ha d' emetre un informe on ha de detallar les comprovacions 
realitzades i on ha de fer constar tots aquells fets o excepcions que pogueren suposar un 
incompliment, per part de l'entitat beneficiaria, de la normativa aplicable o de les 
condicions imposades per a la percepció de la subvenció, i ha de proporcionar la 
informació amb suficient detall i precisió perque l'organ gestor puga concloure sobre 
aquest tema. Aquest informe ha de contindre els extrems i !'estructura establits en l'article 
7 de l'esmentada Ordre EHA/1434/2007. 

Per a emetre l'informe, la persona o entitat auditora ha de comprovar: 

l. L'adequació del compte justificatiu de la subvenció presentada per l'entitat beneficiaria i
que aquest haja sigut subscrit per una persona amb poders suficients per a aixo.

2. El contingut de la memoria d'actuació, en que ha d'estar alerta davant la possible falta
de concordanr;:a entre la informació continguda en aquesta memoria i els documents que
han servit de base per a realitzar la revisió de la justificació economica.

3. Que la informació continguda en la memoria económica abreujada esta suportada per
una relació classificada de les despeses de l'activitat subvencionada on s'ha d'especificar
l'entitat que les ha realitzades, amb la identificació de la persona o entitat creditora i del
document -factures, nomines, butlletins de cotització a la seguretat social TC l i TC2,
justificant d'ingrés de retencions-, l'import total d'aquestes i l'imputat a la subvenció, la
data d'emissió i la data de pagament.

4. Que les entitats disposen de documents originals acreditatius de les despeses
justificades, de conformitat amb el que preveu l'article 30.3 de la Llei 38/2003, de 17 de
novembre, general de subvencions i que aquests documents han sigut reflectits en els
registres comptables.

Aquests documents justificatius consistiran en resguards de transferencies bancaries, 
xecs, pagarés, factures electroniques, i també de la copia dels extractes bancaris deis 
carrecs en el compte corresponent de l'operació justificada. 

5. Que l'entitat beneficiaria disposa d'ofertes de diferents persones o entitats prove'ídores,
en els suposits previstos en l'article 31, apartat 3, de la Llei general de subvencions, i
d'una memoria que justifique raonablement l'elecció de la persona o entitat prove'ídora, en 
aquells casos en que no haja recaigut en la proposta economica més avantatjosa.

6. Que no s'han realitzat subcontractacions de l'activitat subvencionada, fora deis casos
permesos en l'article 29 de la Llei general de subvencions, i l'article 68 del seu reglament.
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7. Que no s'han concedit unes 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.

8. Que les despeses que integren la relació compleixen els requisits per a tindre la
consideració de despesa subvencionable, de conformitat amb l'establit en l'article 31 de la
Llei general de subvencions i la clausula cinquena d'aquest conveni; que s'han classificat
correctament, d'acord amb el contingut de les bases reguladores recollides en aquest
convem 1 que es produeix la necessaria coherencia entre les despeses justificarles i la
naturalesa de les actuacions subvencionades.

Al final del seu treball, la persona o entitat auditora ha de sol· licitar una carta, signada per 
la persona que va subscriure el compte justificatiu, en la qual s'indique que s'ha informat 
la persona o entitat auditora sobre totes les circumstancies que puguen afectar la correcta 
percepció, l'aplicació i la justificació de la subvenció. També s'han d'incloure les 
manifestacions que siguen rellevants i que valguen d'evidencia addicional a la persona o 
entitat auditora sobre els procediments realitzats. 

L'entitat benificiaria de la subvenció esta obligada a posar a la disposició de la persona o 
entitat auditora tots els llibres, registres i documents que se li sol· liciten per a efectuar-ne 
la revisió, i també a conservar-los a l'objecte de les actuacions de comprovació i control 
previstes en la legislació vigent. Si escau, ha de confeccionar i li ha de facilitar, a més 
deis documents ja esmentats en la clausula sisena d'aquest conveni, els següents: 

a) Declaració de les activitats subcontractades, amb indicació deis subcontractistes i deis
imports facturats. Aquesta declaració ha d'incloure una manifestació de l'entitat
beneficiaria respecte de les situacions previstes en els apartats 4 i 7 de l'article 29 de la
Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions.

b) Declaració que continga una relació detallada d'altres subvencions, ajudes, ingressos o
recursos que, si escau, hagen finan�at l'activitat subvencionada, amb indicació de
l 'import, la procedenciai l 'aplicació.

La persona o entitat auditora ha de mantindre un arxiu de documentació acreditatiu del 
treball de revisió dut a terme i que suporta l'informe emés per ella, i ha de conservar 
aquesta documentació durant un període mínim de huit anys comptador des de la data 
d'emissió de l'informe. 

HUITENA. ADEQUACIÓ DE LES DESPESES SUBVENCIONABLES Al VALOR DE 
MERCAT I COMPROVACIÓ DE SUBVENCIONS 

De conformitat amb el que disposa l'article 31 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, 
general de subvencions, el cost d'adquisició de les despeses subvencionables ha de ser 
conforme amb el valor de mercat. Si escau, Turisme Comunitat Valenciana podra realitzar 
la comprovació d'aquest valor de mercat de conformitat amb els mitjans assenyalats en 
l'article 33 de la Llei 38/2003, general de subvencions. 

D'igual manera, Turisme Comunitat Valenciana ha de verificar l'adequada justificació de 
la subvenció, així com la realització de l'activitat i el compliment de la finalitat que 
determine la concessió o el gaudi de la subvenció. 
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NOVENA. CONFIDENCIALITAT I PROPIETAT INTEL·LECTUAL DE RESULTATS 

Cadascuna de les parts es compromet a no difondre, sota cap aspecte, les informacions 
pertanyents a l'altra part, a les quals haja pogut tindre accés en el desenvolupament deis 
projectes en comú, sempre que aquestes informacions no siguen de domini públic. 

Així mateix, les dades i els informes obtinguts durant la realització de les activitats 
recollides en el document annex a aquest conveni de col· laboració tenen caracter 
confidencial i la utilització total o parcial d'aquests per a fer-ne difusió, requereix la 
conformitat expressa i fefaent d'ambdues parts. 

La titularitat deis resultats obtinguts com a conseqüencia de l'execució de les activitats 
objecte d'aquest conveni correspon a parts iguals a la Universitat de Valencia i a Turisme 
Comunitat Valenciana. 

La propietat intel · lectual i l'explotac_ió deis resultats que s'originen com a conseqüencia de 
les relacions conjuntes d'ambdues parts es regeixen per la Llei 14/2003, de 10 d'abril, de 
patrimoni de la Generalitat. 

DESENA. COMPLIMENT DE LA LLEI DE PROTECCIÓ DE DADES DE CARÁCTER 
PERSONAL 

Ambdues parts es comprometen a l'observan9a de totes les disposicions que siguen 
aplicables a la materia, i, especialment, al que disposa la Llei Organica 3/2018, de 5 de 
desembre, de protecció de dades personals i garantía deis drets digitals, i la resta de 
normativa de desplegament. Cadascuna d'aquestes es pot compel · lir, recíprocament, per 
a l'acreditació d'aquests extrems. 

ONZENA. ENTRADA EN VIGOR, DURADA, MODIFICACIÓ I CAUSES DE RESOLUCIÓ 

Aquest conveni tindra efectes des del moment de la signatura i fins a la finalització de les 
actuacions que hi té previstes i, en tot cas, fins al 31 de desembre de 2019, data límit per 
a la justificació de les actuacions. No obstant aixo, les despeses subvencionables es 
poden haver realitzat des de l' l de gener de 2019. 

El conveni quedara resolt en el cas que no tinguen lloc les actuacions que hi té previstes. 
Així mateix, quedara resolt per mutu acord de les parts, i per l'incompliment per qualsevol 
d'aquestes parts, de les estipulacions que hi té previstes. En tot cas, les parts es 
comprometen a finalitzar aquelles activitats que es troben en curs. 

Si, per causes imputables a la Universitat de Valencia, no es dugueren a terme les 
actuacions objecte d'aquest conveni que s'especifiquen en el document annex al conveni, 
aquest restara automaticament rescindit, sense perjudici del compliment del que disposa 
l'article 37 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, quant a les 
causes d'incompliment de l'objecte del conveni. 

La circumstancia de no estar al corrent en el compliment de les obligacions tributaries o 
amb la seguretat social, o l'incompliment del termini de presentació de la documentació 
justificativa o l'omissió de la documentació, podra, així mateix, produir la resolució 
d'aquest conveni en el cas que, requerida la documentació esmentada per Turisme 
Comunitat Valenciana, no se'n produYra la presentació en un termini de 10 dies des que 
fóra efectuat el requeriment per aquesta. 
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Turisme Comunitat Valenciana podra efectuar, en qualsevol moment, totes les actuacions 
de comprovació que estime oportunes per a la verificació de la correcta aplicació per la 
Universitat de Valencia de les quantitats lliurades a favor seu en virtut d'aquest conveni 
de col· laboració. 

DOTZENA. COMISSIÓ DE SEGUIMENT I CONTROL 

L'execució i el desenvolupament d'aquest conveni de col· laboració estan presidits pels 
principis de bona fe i confianya recíproca. 

Es crea una comissió de seguiment del conveni que, a més de les funcions de 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, té aquestes: 

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

- Analitzar i proposar les activitats concretes que, en l'ambit objecte del conveni, es
consideren oportunes per ambdues parts. Per a aixo s'ha de descriure un pla de treball
que n'incloga les diferents fases i la cronologia per al desplegament del pla, l'objectiu que
s'hi persegueix, els mitjans materials i humans que s'hi requerisquen, tot especificant les
aportacions de cada entitat, així com els béns d'equip, si escau, aportats per cadascuna
de les parts signataries.

- Informar les parts deis retards i incidencies que es puguen presentar durant l'execució
del conveni, així com, si escau, proposar les corresponents actualitzacions o
modificacions derivades del retard.

La comissió de seguiment ha d'estar constituida per cinc persones representants, 
nomenades per les parts de comú acord, tres persones designades per Turisme 
Comunitat Valenciana i que presidira la persona designada per la Direcció de l'entitat, a la 
qual correspon també la designació de la persona que assumisca la secretaria de la 
comissió, i les altres dos les nomenara l' entitat beneficiaria. 

En la designació de les persones representants de la Generalitat s'ha de procurar la 
presencia equilibrada de dones i homes, en aplicació del que preveu el II Pla d'igualtat de 
dones i homes de l'administració de la Generalitat, aprovat per l'acord de 10 de mary de 
2017, del Consell. 

La comissió de seguiment s'ha de reunir, almenys, una vegada a l'any, i sempre que ho 
sol· licite qualsevol de les parts. Les copies de les actes, dels acords o deis informes que, 
si escau, emeta la comissió de seguiment en el desenvolupament i l'execució de les 
funcions que tinga assignades, s'han de remetre als organs directius de les parts 
signataries del conveni (en el cas de Turisme Comunitat Valenciana, al director o 
directora de l'entitat). 

El funcionament d'aquesta comissió i l'adopció d'acords s'han de regular pel que 
preveuen els articles 15 a 18 de la Llei 40/2015, d'l d'octubre, de regim jurídic del sector 
públic. La modificació i resolució del conveni correspon als titulars dels organs superiors i 
dels centres directius, d'acord amb el que preveu l'article 6.1 del Decret 176/2014, del 
Consell. 
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TRETZENA. REGIM JURÍDIC I JURISDJCCJÓ 

Aquest conveni regula la concessió d'una subvenció nominativa a favor de la Universitat 
de Valencia, per la qual cosa el seu regim jurídic és el derivat de alló que estableix la Llei 
38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, així com el reglament d'aquesta, 
aprovat pe! Reial decret 887/2006, de 21 de julio!, i del que s'ha establit per a aquest tipus 
de transferencies corrents en la Llei 1/2015, de 6 de febrer, de la Generalitat, d'hisenda 
pública, del sector públic instrumental i de subvencions. 

Pel que fa a la tramitació i formalització es regeix pe! Decret 176/2014, de 1 O d'octubre, 
del Consell, pe! qua! regula els convenis que subscriga la Generalitat i el seu registre, i 
per la normativa basica continguda en el capítol VI del títol preliminar de la Llei 40/2015, 
d' 1 d'octubre, de regim jurídic del sector públic. 

La solució en primera instancia de les controversies d'interpretació i compliment que es 
puguen plantejar respecte del conveni subscrit, correspon a la comissió de seguiment i 
control. En el cas que aquesta no fóra possible, la resolució de la qüestió o qüestions 
litigioses sorgides correspon als órgans de la jurisdicció contenciosa administrativa 
competents per raó de la materia. 

CATORZENA. COMPATIBILITAT AMB LA NORMATIVA EUROPEA SOBRE AJUDES 
PÚBLIQUES 

Aquest conveni té per objecte la realització d'activitats d'investigació, desenvolupament i 
innovació, que queden excloses de l'ambit d'aplicació de les normes sobre ajudes 
estatals, segons alió que s'ha fixat en la Comunicació de la Comissió, «Marc sobre ajudes 
estatals d'investigació i desenvolupament i innovació», (20 I 4/C 198/01 ), publicada en el 
DOUE de 27 de juny de 2014, pel fet d'estar compreses dins de les activitats de 
naturalesa no económica assenyalades en l'apartat 2.1.1 del marc esmentat (activitats 
primaries de l'organisme d'investigació i activitats de transferencia de coneixements dutes 
a terme per l'organisme d'investigació, i tots els beneficis generats per aquestes es 
tornaran a invertir en activitats primaries del mateix organisme d'investigació ). 

En el cas que l'organisme d'investigació exercira activitats tant de caracter económic com 
no económic, no s'aplicara a les activitats objecte d'aquest conveni el que disposa l'article 
107, apartat 1, del Tractat de Funcionament de la Unió Europea, i s'haura de distingir 
amb claredat entre tots dos tipus d'activitats i entre els seus respectius costos, 
financ;:ament i ingressos (amb la distinció que corresponga en la comptabilitat), de manera 
que s'evite efectivament la subvenció indirecta de l'activitat económica. 

Les parts, una vegada llegit aquest document, i en prava de conformitat amb el seu 
contingut íntegre, ho subscriuen i signen per duplicat exemplar al lloc i en la data indicats 
al principi. 

EL PRESlD T DE 
TURISM COMUNITA 

LA RECTORA MAGNÍFICA DE LA 
UNIVERSITAT DE V ',�-.....

MARÍA VI CENT A MESTRE ESCRIV Á 
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ANNEX 

ÁMBIT INVESTIGACIÓ: RECURSOS CULTURALS, PAISATGÍSTICS I COST 
D'ACTUACIÓ 1 CATÁLEG DE RECURSOS DE PRIMER ORDRE ESTIMAT 

ACTIVITATS A o Selecció de nous paisatges turístics: treball de camp, labors de

REALITZAR documentació bibliografica, cartografía automatica i ampliació 28.000 
de base de dates.

ACTIVIT ATS A o Recerca deis recursos turístics de primer nivell: en compliment

REALITZAR de la nova Llei de Turisme, Oci i Hospitalitat. Determinació deis 22.000 
criteris de selecció identificació i relació d'aquests

ACTIVIT ATS A o Nous productes turístics culturals: Turisme musical, "Ruta de la 29.000 REALITZAR Seda" i Turisme religiós

ÁMBIT ANALISIS DE LA APLICABILIT AT DELS PLANS DIRECTORS COST 
D'ACTUACIÓ 2 TERRITORIALS DE TURISME ESTIMAT 

o Analisi de situació i redacció de nous plans en territoris
emergents:
o Seguiment (5 plans): Pare fluvial del Túria, Terres de frontera, Art 45.000 

ACTIVIT ATS A rupestre llevantf, Turisme de cen\mica valenciana, lbers valencians.

REALITZAR o Nous Plans (4): Palau Borjia a Gandia, Museu Textil d'Ontinyent,
ViaAugusta C.V., Turisme Industrial.

o A valuació científica de plans de governan�a col-laborativa a 7.000 
través d'un sistema d'indicadors

ÁMBIT FORMACIÓ 1 TRANSFERENCIA DE CONEIXEMENTS: COST 
D'ACTUACIÓ 3 DIVULGACIÓ CIENTÍFICA I COMUNICACIÓ ESTIMAT 

o Congrés 2019, plans de xarxes socials i web, col-laboració
ACTIVIT ATS A amb mitjans de comunicació

44.000 REALITZAR o Edició i publicació de plans directors i jomades al territori
o 2 cursos Dieta Mediterrania, L 'Exquisit

ÁMBIT INNOV ACIÓ APLICADA A LES PLATGES I ESPAIS NATURALS COST 
D'ACTUACIÓ 4 ESTIMAT 

ACTIVIT ATS A o Implementació de noves tecnologies a destinacions turístiques 25.000 REALITZAR intel · ligents de la provincia de Valencia.

ÁMBIT ANALISI DE LA POTENCIALITAT TURÍSTICA DEL PATRIMONI COST 
D'ACTUACIÓ 5 ARQUITECTONIC. ESTIMAT 

ACTIVITATS A o Diagnostic del aprofitament turístic del patrimoni arquitectonic 20.000 
REALITZAR vinculat als espais rural de la Comunitat Valenciana.

TOTAL ESTIMAT: 220.000 euros 

Tots els ambits d'actuació inclosos en aquest annex han de comptar amb un pla de comunicació per a 
garantir la maxima difusió i aconseguir que la transferencia de coneixement siga efectiva. Per a la posada 
en marxa d'aquest pla de comunicació la Universitat de Valencia ha de comptar amb l'aprovació previa 
Turisme Comunitat Valenciana. 
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