CONVENI ENTRE LA GENERALITAT, A TRAVÉS DE LA CONSELLERIA D'ECONOMIA SOSTENIBLE,
SECTORS PRODUCTIUS, COMERÇ I TREBALL, I LA UNIVERSITAT JAUME I DE CASTELLÓ PER A
CONTRIBUIR AL FINANÇAMENT DE LA CÀTEDRA D'INNOVACIÓ CERÀMICA “CIUTAT DE VILA-REAL”,
PER A LA REALITZACIÓ D'ACTIVITATS RELACIONADES AMB LA DOCÈNCIA, LA INVESTIGACIÓ, LA
DIFUSIÓ DEL CONEIXEMENT I LA PROMOCIÓ DE LA CULTURA SOBRE EL SECTOR, DURANT
L'EXERCICI 2018.

València, a 27 de novembre de 2018

REUNITS
D'una part, El. Sr. Conseller d'Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball, D. Rafael Climent
González, segons Decret 8/2015, de 29 de juny, del president de la Generalitat, pel qual es nomena
vicepresidenta, consellers, secretària i portaveu del Consell, en l'exercici de les atribucions que li confereix
la Llei 5/1983, de 30 de desembre del Consell.

i, d'una altra, el Sra. Eva Alcón Soler, Rectora Magnífica de la Universitat Jaume I de Castelló, (d'ara en
avant la UJI), nomenada per Decret 70/2018, d'1 de juny, en nom i representació de la mateixa, amb domicili
en Av. Vicent Sos Baynat, s/n, 12071 Castelló de la Plana, en exercici de les competències que a aquest
efecte li reconeix la Llei Orgànica 6/2001, de 21 de desembre, d'Universitats, modificada per la Llei Orgànica
4/2007, de 12 d'abril, els Estatuts d'aquesta Universitat, aprovats per Decret 116/2010, de 27 d'agost, del
Consell (DOGV 6344 de 31 d'agost de 2010) i el Decret 70/2018, d'1 de juny, relatiu al seu nomenament.

Les parts, en la representació que respectivament ostenten, es reconeixen competència i capacitat legal
suficient per a subscriure aquest conveni i a aquest efecte,

MANIFESTEN

1.- Que la Conselleria d'Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball, mitjançant el Decret
104/2017, de 21 de juliol, pel qual s'aprova el Reglament Orgànic i Funcional de l'esmentada Conselleria, té
atribuïdes les competències en matèria d'economia sostenible, foment de l'ocupació i de l'economia social,
formació professional, ocupacional i contínua, intermediació en el mercat laboral, indústria, energia, sectors
productius, comerç interior i exterior, fires sectorials i activitats promocionals, artesania, consum i
investigació i innovació tecnològica.

2.- Que la Conselleria d'Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball, a través de la Direcció
General d’Indústria i Energia, considera d'especial interés, dins del model de desenvolupament econòmic
sostenible que s'està impulsant, la realització d'activitats relacionades amb la docència i difusió sobre el
sector ceràmic.
3.- Que la UJI està interessada a col·laborar amb la Direcció General d’Indústria i Energia en el
desenvolupament d'aquest tipus d'iniciatives realitzant activitats de transferència científica, tecnològica i
d'innovació, que puguen tindre rellevància per al seu desenvolupament.
4.- En el detall de transferències i subvencions de la Llei 22/2017, de 29 de desembre, de pressupostos de
la Generalitat per a l'exercici 2018 s'arreplega la línia nominativa T0390, dins del capítol IV de l'aplicació
presupuestaria 11.02.03.722.20.4.481.01, dotada amb 15.000 euros i destinada a col·laborar amb la UJI en
el funcionament de la càtedra d'innovació ceràmica “Ciutat de Vila-real”, per a la realització d'activitats
relacionades amb la docència, la investigació, la difusió del coneixement i la promoció de la cultura sobre el
sector, durant l'exercici 2018.
5.- La Llei 1/2015, de 6 de febrer, de la Generalitat, d'hisenda pública, del sector públic instrumental i de
subvencions, estableix que podran concedir-se de forma directa les subvencions previstes nominalment en
la Llei de pressupostos de la Generalitat, entenent-se com a tals aquelles l'objecte de les quals, dotació
pressupostària i destinatària figuren inequívocament en els seus annexos, tal com succeïx amb l'ajuda
prevista per a la UJI establint-se en el tercer paràgraf de l'article 168.1 A) de l'esmentada Llei que els
convenis seran l'instrument habitual per a canalitzar les subvencions quan tinguen la naturalesa de corrents.
6.- La finalitat del present Conveni és regular les condicions de col·laboració entre les parts per a la
realització d'activitats relacionades amb la docència, la investigació, la difusió del coneixement i la promoció
de la cultura sobre el sector durant l'exercici 2018.
7.- En la redacció del present Conveni s'ha observat el que estableix el Decret 176/2014, de 10 d'octubre,
del Consell, que regula els convenis que subscriga la Generalitat i el seu registre i la llei 40/2015, d'1
d'octubre, de Règim Jurídic del Sector Públic.
8.- Que es donen els supòsits previs necessaris per a la signatura d'aquest conveni, atés que la UJI ha
aportat la documentació acreditativa d'estar al corrent en les seues obligacions tributàries i de seguretat
social, així com la declaració de no ser deutora de la Generalitat per reintegrament de subvencions, i no
estar incursa en la resta de prohibicions per a obtindre la condició de beneficiària de subvencions públiques,
de conformitat amb el que estableix l'article 13 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de
Subvencions.
9.- La UJI manifesta que, per a l'exercici de la seua activitat, disposa de les autoritzacions administratives
preceptives, es troba inscrita en els registres públics pertinents i complix amb qualssevol altres requisits
exigits per les disposicions aplicables.
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Es troba al corrent en el compliment de la normativa mediambiental, del Reial decret legislatiu 1/2013, de 29
de novembre, pel qual s'aprova el text refós de la Llei general de drets de les persones amb discapacitat i de
la seua inclusió social., de la Llei Orgànica 3/2007, de 22 de març, per a la igualtat efectiva de dones i
hòmens, i de la Llei 9/2003, de 2 d'abril, per a la igualtat entre dones i hòmens.
10- Hi ha autorització expressa per a subscriure el present Conveni per acord del Consell de data 9 de
novembre de 2018, tal com estableix l'article 12.6b) del Decret 176/2014, de 10 d'octubre, del Consell, pel
que regula els convenis que subscriga la Generalitat i el seu registre.

Tenint en compte l'anteriorment exposat, ambdós parts intervinents signen el present Conveni, que es regirà
d'acord amb les següents:

CLÀUSULES

PRIMERA. Objecte
L'objecte del present conveni és contribuir al finançament de la Càtedra d'Innovació Ceràmica “Ciutat de
Vila-real”, desenvolupada mitjançant el conveni entre l'Ajuntament de Vila-real i la UJI per a dur a terme
activitats relacionades amb la docència, la investigació, la difusió del coneixement i la promoció de la cultura
sobre el sector ceràmic durant l'exercici 2018, amb la finalitat que a través de la mateixa s'exercisquen
activitats formatives, culturals, de difusió i d'investigació.

En concret: Finançament de la Càtedra d’lnnovació Ceràmica 'Ciutat de Vila-real', per al disseny i
programació de les activitats de la Fira de Transferència Científica, Tecnològica i de lnnovación, DESTACA
2018, en la quantia màxima i en els termes establits en la clàusula segona del present conveni.

La UJI en relació amb el funcionament de la Càtedra d'Innovació Ceràmica “Ciutat de Vila-real”, per a la
realització d'activitats relacionades amb la docència, la investigació, la difusió del coneixement i la promoció
de la cultura sobre el sector atendrà al compliment de les activitats subvencionades a través d'aquest
conveni i a allò que s'ha establit en el seu marc general d'assessorament acadèmic i científic integral per a
la consecució dels continguts i objectius establits en el programa d'activitats presentat per la càtedra i que
es troba en poder d'aquest òrgan gestor.

La titularitat dels resultats obtinguts a través de la realització de les activitats previstes en la clàusula tercera
correspondrà a la UJI.

3

SEGONA. Finançament de l'activitat
Per al present exercici 2018 la Conselleria d'Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball
finançarà les actuacions objecte del present conveni per un import màxim de 15.000 € (QUINZE MIL
EUROS), a favor de la UJI, amb càrrec a l'aplicació pressupostària 11.02.03.722.20.4.481.01, línia
nominativa de subvenció T0390 dels pressupostos de la Generalitat per a l'any 2018.

TERCERA. Actuacions
Les actuacions objecte d'aquest conveni se centren en el disseny i programació de les següents activitats de
la Fira de Transferència Científica, Tecnològica i de lnnovación, DESTACA 2018:
1. Fira DESTACA divulgació, cinc dies de duració, dirigida a escolars i jóvens estudiants, on es realitzen
exposicions i tallers.
2. Fira DESTACA traspassa fronteres. La Universitat Jaume I de Castelló i la University of Chemical
Technology and Metallurgy de Sofia, Bulgària, celebren 25 anys de col·laboració.
Bulgària és un país amb una economia puixant i uns quants reptes soci-econòmics per davant. A l'inici de
l'any va ser cridada a presidir la Comissió Europea per primera vegada. La seua economia s'ha vist
reforçada en els últims anys per la creació d'empreses innovadores, sobretot en el món digital i TI. L'objectiu
és unir esforços entre diferents organismes públics i empresarials que recolzen el desenvolupament socieconòmic regional i internacional. Volem donar un impuls a la recerca, la innovació, la transferència i el
emprendedurisme d'una manera sostenible.
A càrrec d'aquest conveni es financen les activitats de prospecció, promoció i divulgació, per un costat i,
d'un altre, de formació i d'investigació orientades cap a la transferència de coneixement i difusió permanent
de l'Economia Valenciana.
Tota la documentació, publicitat, imatges i materials, usaran un llenguatge no sexista i fomentaran valors
d'igualtat, pluralitat de rols i coresponsabilitat entre dones i hòmens.

QUARTA. Despeses subvencionables
1. Seran susceptibles de ser finançats pel present conveni aquelles despeses que hagen sigut realitzades
des de l'1 de gener de 2018 fins al 30 de novembre de 2018 i que estiguen en relació amb les activitats
arreplegades en la clàusula tercera, podent incloure els següents:
a) Despeses de personal propi, contractat o que puga contractar l'entitat beneficiària als efectes d'aquest
conveni, i que realitze activitats del seu objecte.
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Queden compreses en aquest concepte les retribucions del personal que participe en la preparació i
realització de les distintes activitats, podent-se incloure salaris, assegurances socials i, en general, tots els
costos imputables al dit personal en l'exercici de tals activitats.
Aquests costos hauran de presentar-se degudament desglossats per hores dedicades a l'activitat a què
s'imputen i només s'admetran justificants de pagaments a persones físiques, tant si el servei ha sigut prestat
pel personal de la pròpia entitat beneficiària com si s'ha contractat una prestació de servicis professionals
amb persones alienes a la mateixa.
En el cas que el servei es preste per personal propi de l'entitat beneficiària, aquesta haurà de presentar un
informe adjunt a la nòmina del personal que indique el total d'hores dedicades a l'activitat, així com el preu
per hora, de tal manera que el total de l'import de la nòmina incloga el cost de l'activitat.
b) Despeses de desplaçament i dietes: transport, allotjament i manutenció meritats per raó de les activitats
objecte del conveni, dins dels 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.
c) Despeses derivades de subministraments i serveis externs per a la realització de les accions objecte del
present conveni, com ara subministraments de material d'oficina, serveis de missatgeria, impremta, cartells i
fullets, muntatge d'espais, megafonia, fotografia relacionat tot això amb jornades i seminaris organitzats amb
la finalitat de difondre i divulgar els treballs objecte del conveni.
d) Despeses de documentació, tractament i classificació de la informació, comunicació, i divulgació,
publicacions i suports audiovisuals.
2. No es considerarà despesa subvencionable l'IVA o qualssevol altres impostos indirectes, quan siguen
susceptibles de recuperació o compensació per l'entitat beneficiària. A aquestos efectes, quan en les
declaracions presentades s'utilitzen regles de prorrata, es considerarà que l'entitat ha suportat efectivament
com a despesa el percentatge restant de l'última declaració “Resumen anual” presentada amb anterioritat a
la data de justificació de la subvenció.
3. Respecte a les despeses ja realitzades en l'exercici 2018 amb caràcter prèviament a la signatura del
conveni, la Comissió Mixta els ratificarà amb la finalitat que siguen inclosos en la memòria econòmica o
pressupost de les activitats de la Càtedra.
4. Totes aquelles activitats efectuades amb el finançament de la Conselleria d'Economia Sostenible, Sectors
Productius, Comerç i Treball, hauran de comptar amb l'adequada publicitat institucional en què es faça
constar la participació financera de la Generalitat a través del mencionat departament del Consell.
5. Als efectes de moderar els costos derivats de la realització de les actuacions subvencionables, la
Conselleria d'Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball podrà comprovar el valor de
mercat de les despeses subvencionades emprant un o més dels mitjans previstos en l'article 170 de la Llei
1/2015, de 6 de febrer, de la Generalitat, d'hisenda pública, del sector públic instrumental i de subvencions.
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QUINTA. Obligacions de l'entitat beneficiària
1. L'entitat beneficiària haurà de complir les obligacions següents:
a) Complir l'objectiu, executar el projecte, realitzar l'activitat o adoptar el comportament que fonamenta la
concessió de la present subvenció.
b) Justificar davant de l'òrgan concedent el compliment dels requisits i condicions, així com la realització de
l'activitat i el compliment de la finalitat que determinen la concessió o gaudi de la subvenció.
c) Sotmetre's a les actuacions de comprovació que efectue l'òrgan concedent, així com qualssevol altres de
comprovació i control financer que puguen realitzar els òrgans de control competents, tant nacionals com
comunitaris, aportant quanta informació els siga requerida en l'exercici de tals actuacions.
d) Comunicar a l'òrgan concedent l'obtenció d'altres subvencions, ajudes, ingressos o recursos que financen
les activitats subvencionades, amb indicació de l'import, la seua procedència i aplicació.
Aquest comunicació haurà d’efectuar-se tan prompte com es conega i, en tot cas, amb anterioritat a la
justificació de l’aplicació donada als fons percebuts.
e) Conservar els documents justificatius de l'aplicació dels fons rebuts, inclosos els documents electrònics,
mentres puguen ser objecte d'actuacions de comprovació i control.
f) Donar publicitat a l'ajuda segons està previst en l'article 3.2 de la Llei 2/2015, de 2 d'abril, de la
Generalitat, de transparència, bon govern i participació ciutadana de la Comunitat Valenciana.
g) Publicitar amb caràcter general que el projecte es finança per la Conselleria d'Economia Sostenible,
Sectors Productius, Comerç i Treball. Amb aquest fi hauran d'incloure's els respectius logotips en el material
que s'utilitze per a la seua difusió: material formatiu, cartelleria, fullets, pàgina web, etc.
h) Trobar-se al corrent dels seus obligacions tributàries i davant de la Seguretat Social tant a la data de
signatura del corresponent instrument com a la de pagament.
i) Acreditar no ser deutora per resolució ferma de procedència de reintegrament, tant a la data de signatura
del corresponent instrument com la de pagament.
2. L'entitat beneficiària haurà de vetlar pel compliment de les obligacions arreplegues en l'apartat anterior,
així com de totes aquelles previstes en la normativa d'aplicació i, en especial, de les obligacions previstes en
l'article 14 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions.

SEXTA. Direcció, execució i seguiment. Comissió Mixta
1. Per al compliment dels compromisos i seguiment de la marxa del conveni es constituirà una Comissió
Mixta de seguiment i control, que adequarà el seu funcionament al que preveu els articles 15 a 18 de la Llei
40/2015, d'1 d'octubre, de Règim Jurídic del Sector Públic.
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2. La Comissió Mixta garantirà la presència equilibrada de sexes, estarà composta per 2 persones membres
de cada una de les parts signantes del Conveni, designades per cada una d'elles. La Comissió Mixta, que
serà presidida per aquella de les persones designades per la Universitat Jaume I de Castelló que aquesta
Institució propose, i sense perjuí de les funcions que expressament s'arrepleguen en l'article 9 del Decret
176/2014, de 10 d'octubre, del Consell, pel que regula els convenis que subscriga la Generalitat i el seu
registre, tindrà com a objectius principals els següents:
a) Efectuar el seguiment del desenvolupament de les activitats de la càtedra en allò que s'ha relacionat amb
l'objecte de l'ajuda emparada per aquest conveni.
b) Afavorir en tot moment la comunicació general entre les parts, resolent tot allò que siga possible de forma
immediata o sol·licitant, en cas contrari, la intervenció de les persones responsables adequades.
3. Les funcions de secretaria seran exercides per la persona membre de la Comissió Mixta que designe la
persona que ocupe la seua presidència.
Una còpia de les actes, acords o informes emesos per la Comissió Mixta serà remesa a la Direcció General
que ostente les competències en matèria d'indústria.
La Comissió Mixta es reunirà almenys una vegada a l'any per a valorar els resultats d'aquesta col·laboració i
proposar la modificació dels seus termes que s'estimen oportuns.
Sense perjuí de l'anterior, la Comissió Mixta podrà reunir-se quantes vegades considere necessari, a petició
de qualssevol de les parts signats del conveni.
SÈPTIMA Forma i termini de justificació de les ajudes
El termini de justificació de les despeses finançades pel present conveni vencerà el 10 de desembre de
2018, sense perjuí de la vigència del conveni.
1. La justificació del compliment de les condicions imposades i de la consecució dels resultats previstos, es
realitzarà per mitjà de la presentació d'un únic compte justificatiu subscrita per la UJI d'acord amb el que
estableix l'article 74 del Reglament de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions, aprovat
per Reial Decret 887/2006, de 21 de juliol, i d'acord amb l'orde EHA/1434/2007, de 17 de maig,
acompanyada d'un informe d'una auditora o auditor de comptes inscrit com a exercent en el Registre Oficial
d'Auditors de Comptes dependents de l'Institut de comptabilitat i Auditoria de Comptes, la persona auditora
serà aquella que designe la UJI, i s'acompanyarà de:
a) Una memòria d'actuació justificativa del compliment de les condicions imposades en la concessió de la
subvenció, amb indicació de les activitats realitzades i els resultats obtinguts.
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b) Una memòria econòmica abreviada justificativa del cost de les activitats realitzades, que contindrà:
- Relació detallada de les despeses incorregudes per a la realització de l'activitat subvencionada,
degudament agrupades, amb identificació del creditor o creditora i del document, el seu import (indicant
l'import total IVA exclòs, l'import imputat a la subvenció IVA exclòs, l'IVA corresponent a la quantitat
imputada a la subvenció i la suma total de l'import imputat més IVA) i data d'emissió.
- Si és el cas, relació de les quantitats inicialment pressupostades i les desviacions succeïdes.
La memòria haurà d'estar subscrita per la persona responsable de la Càtedra.
c) Una declaració responsable sobre altres subvencions, ajudes, ingressos o recursos que financen les
activitats subvencionades, amb indicació de l'import, la seua procedència i aplicació o, si és el cas, la
declaració negativa corresponent.

2. La beneficiària estarà obligada a posar a disposició de la persona auditora quants llibres, registres i
documents li siguen sol·licitats per a efectuar la revisió, així com a conservar-los a fi de les actuacions de
comprovació i control previstes en la legislació vigent. Si és el cas, haurà de confeccionar i facilitar-li, a més
de les declaracions ja mencionades, les següents:
-Declaració de les activitats subcontractades, amb indicació de les subcontractes i imports facturats. La dita
declaració inclourà una manifestació de la beneficiària 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.
Octava. Informe d'auditoria
1. L'auditor o auditora de comptes que duga a terme la revisió del compte justificatiu s'ajustarà al que
disposa l'Ordre EHA/1434/2007, de 17 de maig, per la qual s'aprova la norma d'actuació del personal auditor
de comptes en la realització dels treballs de revisió de comptes justificatius de subvencions, en l'àmbit del
sector públic estatal, previstos en l'article 74 del Reglament de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General
de Subvencions.
2. La persona auditora emetrà un informe en què detallarà les comprovacions realitzades i farà constar tots
aquells fets o excepcions que pogueren suposar un incompliment per part de les beneficiàries de la
normativa aplicable o de les condicions imposades per a la percepció de la subvenció, havent de
proporcionar la informació amb suficient detall i precisió perquè l'òrgan gestor puga concloure respecte
d'això. El dit informe contindrà els extrems i estructura establits en l'article 7 de l'esmentada Ordre
EHA/1434/2007.
3. Per a emetre l'informe, l'auditora o auditor haurà de comprovar:
a) L'adequació del compte justificatiu de la subvenció presentada per les beneficiàries i que la mateixa haja
sigut subscrita per una persona amb poders suficients per a això.
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b) El contingut de la memòria d'actuació, estant alerta davant de la possible falta de concordança entre la
informació continguda en aquesta memòria i els documents que hagen servit de base per a realitzar la
revisió de la justificació econòmica.
c) Que la informació econòmica continguda en la memòria està suportada per una relació classificada de les
despeses de l'activitat subvencionada en la que s'especificarà l'entitat beneficiària que les ha realitzades
amb identificació del creditor i del document -factures, nòmines i butlletins de cotització a la Seguretat
Social-, el seu import total i l'imputat a la subvenció i data d'emissió.
d) Que l'entitat disposa de documents originals acreditatius de les despeses justificades, d'acord amb el que
preveu l'article 30.3 de la Llei General de Subvencions i que els dits documents han sigut reflectits en els
registres comptables.
e) Que les despeses que integren la relació compliexen els requisits per a tindre la consideració de despesa
subvencionable, d'acord amb el que estableix l'article 31 de la Llei General de Subvencions i la clàusula
tercera del present conveni; que s'han classificat correctament, d'acord amb el contingut d'aquestes bases
reguladores arreplegades en aquest conveni i que es produïx la necessària coherència entre les despeses
justificades i la naturalesa de les actuacions subvencionades.
f) També es comprovarà que el seu import es troba desglossat adequadament en el compte justificatiu.
g) Que l'entitat beneficiària disposa d'ofertes de diferents proveïdores, en els supòsits previstos en l'article
31.3 de la Llei General de Subvencions, i d'una memòria que justifique raonablement l'elecció de la
proveïdora, en aquells casos en què no haja recaigut en la proposta econòmica més avantatjosa.
h) Que no s'han realitzat subcontractacions de l'activitat subvencionada, fora dels casos permesos en
l'article 29 de la Llei General de Subvencions, i article 68 del seu Reglament, aprovat per Decret 887/2006,
de 21 de juliol.
i) 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, que
siguen incompatibles o que superen els costos de l'activitat subvencionada.
4. Una vegada finalitzat el seu treball la persona auditora sol·licitarà una carta, signada per qui va subscriure
el compte justificatiu, en la que s'indicarà que s'ha informat l'auditoria sobre totes les circumstàncies que
puguen afectar la correcta percepció, aplicació i justificació de la subvenció. També s'inclouran les
manifestacions que siguen rellevants i que servisquen d'evidència addicional a la persona auditora sobre els
procediments realitzats.

Es considerarà despesa realitzada la que ha sigut efectivament pagada amb anterioritat a la finalització del
període de justificació de l'exercici pressupostari. No s'acceptaran factures corresponents a períodes
diferents de vigència del conveni.
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Novena. Compatibilitat de la subvenció
1. La subvenció a què es refereix aquest conveni es declara compatible amb qualssevol 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, sempre que, en conjunt, no
superen el cost de l'activitat subvencionada.
2. La subvenció a què es refereix el present conveni no precisa notificació a la Comissió Europea, per no
reunir els requisits arreplegats en l'article 107.1 del Tractat de Funcionament de la Unió Europea, per la qual
cosa queda exempta de l'obligació a què es refereix l'article 3 del Decret 128/2017, de 29 de setembre, del
Consell, pel qual es regula el procediment de notificació i comunicació a la Comissió Europea dels projectes
de la Generalitat dirigits a establir, concedir o modificar ajudes públiques, ja que no suposen avantatge
econòmic per a una empresa ni falsegen la competència, no afectant els intercanvis comercials entre els
estats membres.
Desena. Vigència
El present conveni entrarà en vigor en el moment de la seua signatura, i finalitzarà el 31 de desembre de
2018, sense perjuí del que estableix la clàusula quarta en relació amb les despeses previes a la signatura.
Onzena. Control i seguiment
La Direcció General d’Indústria i Energia realitzarà el control i seguiment de les accions a través de les
comprovacions que considere necessàries amb vista al compliment per l'entitat de les seues obligacions i de
les condicions i termes fixats per aquest conveni.
Donarà lloc a l'obertura d'expedient de revocació total o parcial de l'import concedit amb obligació de
reintegrament de les quantitats percebudes i l'exigència de l'interés de demora corresponent des del
moment del lliurament de les quantitats a tornar fins a la data en què s'acorde la procedència del
reintegrament en els casos següents:
a) Obtenció de les quantitats falsejant les condicions requerides per a això o ocultant aquelles que ho
hagueren impedit.
b) Incompliment total o parcial de l'objectiu, de l'activitat del projecte o la no-adopció del comportament que
fonamenta aquest conveni.
c) Incompliment de l'obligació de justificació o justificació insuficient.
d) Incompliment de l'obligació d'adoptar les mesures de difusió.
e) Resistència, excusa, obstrucció o negativa a les actuacions de comprovació i control financer.
f) Incompliment de les obligacions comptables, registrals o de conservació de documents, quan d'això es
derive la impossibilitat de verificar l’ús donat als fons percebuts, el compliment de l'objectiu la realitat i
regularitat de les activitats o la concurrència de 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.
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A més, particularment, les següents causes donaran lloc a l'obertura d'expedient de revocació total o parcial
de les quantitats atorgades amb obligació de reintegrament:
1

L'incompliment de les condicions i terminis establits, així com de les obligacions indicades en el

número anterior.
2

La falta de justificació de les despeses efectivament realitzades i la concessió després de la data del

present conveni d'altres ajudes públiques que en el seu conjunt excedisquen dels límits establits.
Per a determinar els efectes de l'incompliment, caldrà ajustar-se al caràcter essencial o no del requisit,
condició o obligació incomplit.
El procediment de revocació total o parcial, porte o no implícit el reintegrament, s'iniciarà d'ofici en els
termes de l'article 58 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les
administracions públiques.
Dotzena. Publicitat i Transparència
El present conveni serà objecte de publicació íntegra en el portal de transparència de la Generalitat, a través
de la gvaOberta amb l'objectiu de complir amb les obligacions de transparència segons exigeix l’article 12.2
del Decret 105/2017 de 28 de juliol del Consell, que desenvolupa la Llei 2/2015, de 2 d'abril, de
transparència, bon govern i participació ciutadana de la Comunitat Valenciana.
La UJI procedirà a publicar en el seu portal de transparència la informació següent: el present conveni, així
com el seu text íntegre, les subvencions i/o ajudes vinculades a aquesta càtedra, en el cas d'haver-les, amb
indicació del seu import, objectiu o finalitat, i les persones o entitats que les concedixen.
Tretzena. Modificació i denúncia del conveni
D'acord amb l'article 12 del Decret 176/2014, de 10 d'octubre, del Consell, pel qual es regulen els convenis
que subscriga la Generalitat i el seu registre, per a la modificació del conveni es requeriran els mateixos
tràmits que els previstos per a la subscripció del conveni inicial.
Les parts podran modificar o denunciar de mutu acord el present Conveni en qualsevol moment. Qualsevol
de les parts podrà, al seu torn, denunciar-ho per mitjà de comunicació per escrit a l'altra part amb almenys
dos mesos d'antelació a la data en què vaja a donar-ho per acabat. En ambdós casos hauran de finalitzarse les tasques pendents.
Catorzena. Vigència i Extinció
1. El Conveni entrarà en vigor en el moment de la seua signatura i s'estendrà fins al 31 de desembre de
2018. Amb càrrec al present Conveni es podrà finançar l'activitat objecte del mateix des de l'1 de gener de
2018.
2. El present conveni s'extingirà una vegada finalitzat el termini de vigència o bé al produir-se la seua
resolució per qualssevol de les causes previstes en la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de
Subvencions, les arreplegades en l'article 11.1.f) del Decret 176/2014 i la resta de normativa d'aplicació.
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També podrà extingir-se anticipadament mitjançant un acord motivat de les parts, i en este cas, es procedirà
a la valoració de les actuacions efectuades i, si és el cas a la determinació de les quantitats econòmiques a
percebre per la beneficiària, amb la justificació prèvia i auditoria de les despeses incorregudes, del mode
establit en les clàusules quarta, quinta, sèptima i octava.

Quinzena. Règim jurídic del conveni
El present conveni té caràcter administratiu i es regirà pel que preveu les clàusules del mateix o, a falta
d'això, per allò que s'ha establit per la normativa general, sent el règim jurídic aplicable el derivat dels
articles de caràcter bàsic de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions (disposició final
primera), així com dels preceptes de tal caràcter del Reglament de la mencionada Llei, aprovat per Reial
Decret 887/2006, de 21 de juliol i, finalment, de les previsions de la Llei 1/2015, de 6 de febrer, de la
Generalitat, d'hisenda pública, del sector públic instrumental i de subvencions, en relació, tot això, amb el
que disposa el Decret 176/2014, de 10 d'octubre, del Consell, pel qual es regula els convenis que subscriga
la Generalitat i el seu registre i la Llei 40/2015, d'1 d'octubre, del Règim Jurídic del Sector Públic.
La resolució de les controvèrsies que pogueren plantejar-se sobre la interpretació i execució del present
conveni hauran de resoldre's de mutu acord entre les parts, a través de la Comissió Mixta. Si no poguera
aconseguir-se el dit acord, els possibles litigis hauran de ser resolts de conformitat amb el que disposa la
Llei 29/1998, de 13 de juliol, Reguladora de la Jurisdicció Contenciosa- Administrativa.

I estant ambdós parts conformes amb el contingut d'aquest document, i perquè així conste, es signa per
duplicat el present conveni, en el dia i lloc en l'inici indicats.

PER LA CONSELLERIA D’ECONOMÍA

PER LA UNIVERSITAT JAUME I DE CASTELLÓ

SOSTENIBLE, SECTORS PRODUCTIUS,
COMERÇ I TREBALL

Signat.: Rafael Climent González

Signat.: Eva Alcón Soler
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