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CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE L'INSTITUT VALENCIA DE COMPETITIVITAT EMPRESARIAL (IVACE)
1 LA FUNDACIÓ PARC CIENTÍFIC UNIVERSITAT DE VALENCIA DE LA COMUNITAT VALENCIANA PER A
IMPULSAR LA TRANSFERENCIA DE CONEIXEMENT I TECNOLOGIA ENTRE UNIVERSITAT- EMPRESA, 1
DONAR SUPORTA L'EMPRENEDORIA INNOVADORA

Valencia, 29 de juliol de 2019
REUNITS

D'una part, el Sr. Rafael Climent González, en nom i representació de l'lnstitut Valencia de Competitivitat
Empresarial (IVACE}, en qualitat de president d'aquesta entitat, amb domicili social a la Ciutat
Administrativa 9 d'Octubre, torre 2, carrer de la Democracia, 77 (46018 Valencia}, i CIF núm. Q4640001F,
segon el nomenament efectuat pel Decret 6/2019, de 17 de juny, del presid�nt de la Generalitat, pel
qual nomena les persones titulars de les vicepresidencies i les conselleries, i en virtut del que s'estableix
en l'article 4.1 i 4.2.a) del Decret 4/2013, de 4 de gener del Consell, pel qual s'aprova el Reglament de
l'IVACE, i d'acord amb l'autorització del Consell de data 26 de juliol de 2019, tal com estableix l'article
12.6.b) del Decret 176/2014, de 10 octubre, del Consell� pel qual es regulen els convenís que subscriga
la Generalítat i el seu registre.
D'una altra banda, el Sr. Juan Antonio Raga Esteve, com a director del Pare Científic Universitat de
Valencia, actua en nom i representació de la Fundació Pare .científic Universitat de Valencia de la
Comunitat Valenciana (d'ara en avant FPCUV), amb NIF número G98133606 i domicili social en el e/
Catedratic Agustín Escardino, número 9 (46980) de Paterna (Valencia), en virtut deis poders que té
conferits mitjan�ant escriptura autoritzada pel notari de Valencia, Sr. José Alicarte Domingo, de 3 de
juliol de 2014, número 1766 del protocol.
Ambdues parts, en la representació que tenen, es reconeixen mútua capacitat legal per a obligar-se i
convihdre en els termes del present conveni, i
MANIFESTEN

Primer
L'IVACE, entitat de dret públic adscrita a la Conselleria d'Ecqnomia Sostenible, Sectors Productius,
Comer� i Treball, té al seu carrec la gestió de la política industrial de la Generalitat i el suport a les
empreses en materia d'innovació, emprenedoria, internacionalització i captació d'inversió, i també la
promoció d'enclavaments tecnológics, la seguretat industrial de productes i instal·lacions industriaIs, la
metrologia, vehicles i empreses, i el foment de l'estalvi, !'eficiencia energetica i les fonts d'energies
renovables, així com la gestió de la política energetica de la Generalitat.
Dins d'aquest marc és objectiu fonamental de l'lnstitut promoure i estimular la competitivitat
empresarial, el desenvolupament sostenible i l'adaptació de les empreses de la Comunitat Valenciana a
les exigencies del mercat, i facilitar les actuacions d'R+D+l empresarial, així com po
reorganització, reconversió i modernització de les xicotetes i mitjanes empreses, i també im
creació i implantació, prestant particular atenció al desenvolupament tecnológic, la i
internacionalització i la comercialització.
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Segon
La Fundació FPCUV es constitueix com una fundació d'interés general, sense anim de lucre i sota la tutela
del Protectorat que exerceix la Generalitat Valenciana.
La Fundació té personalitat jurídica propia i plena capacitat jurídica i d'obrar, de conformitat amb les
normes per les qua Is es regeix, i revesteix la mateixa naturalf=sa pública.
Entre les seues finalitats destaquen, entre altres, les següents:
• Promoure el desenvolupament tecnológic, la transferencia de coneixements i la innovació
industrial.
• Impulsar la investigació de temes de gran transcendencia social a ambit regional, nacional i
internacional, i conformar projectes que requereixen un ampli espectre de coneixements tant
cientificotecnológics com económics i socials.
• Establir la cooperació entre grups d'investigació de la Universitat de Valencia i empreses,
promoure la creació de, noves empreses innovadores, i crear al seu voltant afiances amb altres
universitats, amb empreses i entitats oficials.
• L'impuls de tates aquelles accions que permeten millorar !'eficiencia de la tasca innovadora i
d'investigació de la Universitat de Valencia i la seua interacció amb 'els altres grups
d'investigació, empreses i institucions. La promoció, en col·laboració amb altres agents, de la
cultura emprenedora en el marc deis col-lectius de la Universitat de Valencia.
• la potenciació de la difusió deis resultats de la investigació universitaria i deis centres públics.
Tercer
En el pressupost de l'IVACE per a 2019, aprovat per la Llei 28/2018, de 28 de desembre, de pressupostos
de la Generalitat per a l'exercici 2019 {DOGV núm. 8454, de 31 de desembre de 2018), hi ha una línia
nominativa distribuYda a favor' deis pares científics de la Comunitat Valenciana (codi S0648000), en la
qual figura la Fundació FPCUV com a entitat beneficiaria per import de 350.000,00 eur�s, que té com a
finalitat impulsar la transferencia de coneixement i tecnologia entre universitat-empresa i donar suport
a l'emprenedoria innovadora.
L'IVACE destinara l'ajuda de 350.000,00 euros a la Fundació FPCUV per donar suporta les activitats
previstes en el present conveni, la qual cosa constitueix una concessió de subvenció en els termes
previstos en l'article 22.2 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions. En execució
de l'article 168.1.a} de la Llei 1/2015, de 6 de febrer, de la Generalitat, d'hisenda pública, del sector
públic instrumental i de subvencions, la subvenció es canalitzara a través del present conveni que
servira de base reguladora de la concessió.
La Fundació FPCUV manifesta que:
l. La seua activitat no esta exclosa de l'ambit d'aplicació (article 1) del Reglament (UE} núm.
1407/2013, de la Comissió, de 18 de desembre de 2013, relatiu a l'aplicació deis articles 107 i 108
del Tractat de funcionament de la Unió Europea a les ajudes de minimis, concretamenlJ���.nse
.:¿;;;'Jl.W,�5\
perjudici del que s'estableix en l'apartat 2 d'aquesta disposició, que:
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No actua en els sectors de la pesca i l'aqüicultura regulats pel Reglament (CE) núj} �t2� �
.
:
del Consell (DO L17, de 21.01.2000,.p. 22).
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"':
�
·"'/ �'
No esta dedicada a la producció primaria d�productes agrícoles.
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2. Per a l'exercici de la seua activitat, disposa de les autoritzacions administratives preceptives, esta
inscrita en els registres públics pertinents i compleix qualssevol altres requisits exigits per les
disposicions aplicables.
3. Té la condició d'organisme d'investigació segons la definició de la Comunicació de la Comissió- Marc
comunitari sobre ajudes estatals de recerca i desenvolupament i innovació (DO C 198/1, de 27 de
juny de 2014), d'ara en avant Marc d'R+D+I.
4. No ha incorregut en cap de les circumstancies previstes en l'article 13 de la Llei 38/2003, de 17 de
novembre, general de subvencions.
5. Esta al corrent en el compliment de la Llei 6/2014, de 25 de juliol, de la Generalitat, de prevenció,
qualitat i control ambiental d'activitats a la Comunitat Valenciana; 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 organica 3/2007, de 22 de mar�, per a la igualtat
efectiva de dones i homes, i de la Llei 9/2003, de 2 d'abril, per a la iguattat entre dones i homes.
6. Ha presentat a l'IVACE, previament a la signatura del present conveni, una declaraéió responsable
respecte d'altres ajudes concedides amb subjecció al regim de minimis (art. 6 del Reglament (UE)
núm. 1407/2013} en l'exercici fiscal corresponent al de la signatura del pre?ent conveni i en els dos
exercicis anteriors.
Per tot el que s'ha exposat, estableixen aquest conveni d'acord amb les següents
CLAUSULES
PRIMERA. Objecte del conveni
Constitueix l'objecte d'aquest conveni la canalització de l'ajuda concedida a la Fundació FPCUV a través
de la Llei de pressupostos de la Generalitat per a l'exercici 2019 -i mitjan�ant la línia nominativa prevista
a aquest efecte-, per a impulsar la transferencia de coneixement i tecnología entre universitat-empresa
i donar suport a l'emprenedoria innovadora, a través del suport a l'R+D independent i a la millora de
!'impacte de les accions de difusió deis resultats obtinguts a través d'aquesta investigació, i contribuir
així a l'increment de la inversió privada en R+D, a l'evolució deis sectors productiUs i a la creació
d'ocupació estable i de qualitat en les empreses valencianes, afavorint al mateix temps la consecució
d'un impacte positiu en termes socials, economics, mediambientals i d'ocupació a la Comunitat
Valenciana, aixo és, contribuint de manera objectiva a millorar l'estat de benestar i la sostenibilitat del
conjunt de la nostra societat.
Com es recull en el Pla estatal d'investigació científica i tecnica, i d'innovació 2017-2020, una visió
integrada de l'R+D+I permet dissenyar ajudes -sobre la base de la coHaboració publicoprivada- que
ajuden a corregir la bretxa existent entre les capacitats d'investigació vinculades fonamentalment a
institucions del sector públic, incloses les universitats, i el desenvolupament tecnologic i la innovació,
associats sobretot a empreses i altres agents tecnologics i d'interfície c¡ue desenvolupen les seues
activitats proximes al mercat.
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d'investigació com amb !'Oficina de Transferencia de Tecnologia, esta en una disposició immillorable per
a desenvolupar aquests ponts efectius, sobre la base de la col•laboració universitat-empresa, que
possibiliten la transferencia real i efectiva deis resultats de l'R+D, que fins i tot sent de caracter
independent, estiguen en un estat de maduresa suficient per a la seua transferencia a les empreses.
Així mateix, per a millorar !'impacte de les accions de difusió cal que la seua definició es fa�a, igual que
en el cas de l'R+D+i, des d'una óptica integradora, incloent:hi com a part essencial de les propies accions
de difusió la caracterització deis col·lectius potencialment beneficiaris deis resultats a difondre i la
col-laboració deis diferents · agents que promouen el dialeg, i l'intercanvi d'experiencies entre
investjgadors, empreses i la societat en el seu conjunt.
Així, les activitats que es finan�aran a carr:ec del present conveni, i el detall de les quals es recull en
l'annex, seran les següents:
1.
2.
3.

Activitats d'R+D independent.
Activitats de difusió de resultats d'R+D independent.
Activitats de foment de l'emprenedoria innovadora.

SEGONA. Normativa aplicable i compatibilitat amb la política de competencia de la UE

La col·laboració recollida en el present conveni s'ajustara al que s'estableix en:
La Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, i disposicions de
desenvolupament.
La Llei 1/2015, de 6 de febrer, de la Generalitat, d'hisenda pública, del sector públic
instrumental i de subvencions.
La Llei 39/2015, d'l d'octubre, de procediment administratiu comú de les administracions
públiques.
La Llei 40/2015, d'l d'octubre, de regim jurídic del sector públic.
El Decret ·176/2014, de 10 d'octubre, del Consell, pel qua( regula els convenis que subscriga
la Generalitat i el seu registre.
Qualsevol altra normativa que per la materia hi siga _aplicable.
El finan�ament de les activitats d'R+D independent i les de difusió de resultats d'R+D independent no
queden subjectes a l'obligació de notificació o comunicació que estableix l'article 108 del Tractat de
funcionament de la Unió Europea (TFUE) (BOE 27 de novembre de 2009, número 286), per no ser
constitutives d'ajuda estatal d'acord amb l'article 107 del tractat esmentat, en no suposar un avantatge
economic per a una empresa ni falsejar la competencia, de conformitat amb les disposicions del Marc
d'R+D+I.
.La Fundació FPCUV no realitza activitat económica en relació amb aquestes activitats finan�ades, ni
ingressa cap compensació económica per les_actuacions previstes, atés que actua com a instrument de
la Universitat de Valencia per a promoure la cooperació universitat-empresa, facilitar la transferencia
deis resultats de l'R+D independent desenvolupada per la universitat i fomentar l'emprenedoria
innovadora, tot aixo de manera no discriminatoria ni exclusiva.
Es tracta per tant de mesures destinades a donar suport a activitats pnmanes d'un organisme
d'investigació i difusió del coneixement, amb l'objectiu úl.tim de facilitar la transferencia <;l
us
,:;::;:,,- y,
resultats d'investigació a les empreses i potenciar la inversió privada en R+D+I com �:� ··.
competitivitat, sense que en cap cas aixo supose un falsejament de la competencia i/o del lf�re �fe
activitats aquestes que, segons la Comunicació de la Comissió relativa al concepte d'��a,�\a
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b)

Despeses en serveis d'assistencia tecnica, consultoría i semblants necessanes per al
desenvolupament de les activitats, imputades en exclusiva a aquestes i que es vinculen
inequívocament. Així mateix, s'inclou en aquest concepte el cost de la realització de !'informe
d'auditoria sobre els comptes justificatius de la despesa.

/ c)

Altres despeses directament relacionades amb les activitats objecte d'ajuda, imputades en
exclusiva i que es vinculen a aquestes inequívocament.

d)

lnversions en equipament necessaries per al desenvolupament de les activitats i dedicades en
exclusiva a aquestes.

e)

Costos indirectes calculats aplicant un tipus fix del 15 % a les despeses de personal directe
imputables al projecte.

En cap cas es consideraran despeses subvencionables els impostos indirectes quan siguen susceptibles
de recuperació o compensació, ni els impostos sobre la renda.
CINQUENA. Acumulació

Les ajudes que es concedisquen a les activitats de foment de l'emprenedoria innovadora podran
acumular-se amb altres ajudes subjectes al mateix regim, sempre que es tracte de costos
subvencionables diferents als previstos en el present conveni i es respecten els límits maxims següents:
- Si l'acumulació té lloc amb ajudes de mínímís subjectes al Reglament {UE) núm. 360/2012, de
la Comissió, de 25 d'abril de 2012, relatiu a l'aplicació deis articles 107 i 108 del Tractat de
funcionament de la Unió Europea a les ajudes dé mínímís concedides en empreses que presten
serveis d'interés economic general (DO L 114 de 26.4.2012), el límit maxim sera l'establit en
aquest.
- Si l'acumulació té lloc amb ajudes de mínímis subjectes a altres reglaments de minímis, el límit
maxim sera el previst en l'article 3, apartat 2, del Reglament (UE) núm. 1407/2013, i l'import
maxim previst en la clausula tercera "Aportació económica" del present convenL
- Si l'acumulació té lloc amb ajudes estatals en relació a les mateixes despeses subvencionables,
el límit maxim sera la intensitat d'ajuda o l'import d'ajudes superior corresponent fixat en les
circumstancies concretes de cada cas per un reglament d'exempció per categories o una decisió
adoptats per la Comissió.
En cap cas l'ajuda podra ser de tal quantia que, a"illadament o en concurrencia amb altres subvencions,
ajudes, ingressos o recursos públics o privats, supere el cost de l'activitat subvencionada.
SISENA. Obligacions d.e la Fundació FPCUV

Constitueixen obligacions essencials de la Fundació FPCUV realitzar durant l'exercici 2019 les activitats
previstes en la clausula primera, acreditar la seua realització davant l'IVACE, i també corr.micrr=if�c;
condicions i la resta d'obligacions establides en aquest conveni en la forma descrita a continli,�
.

(�

a) La Fundació FPCUV haura de realitzar les activitats objecte de la subvenció de ma�,��
'(;t;}¡
complisca la finalitat d'aquesta.
b) ,Justificació de la realització de les activitats:
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d'acord amb l'article 107.1 TFUE i el Marc d'R+D+I, no tenen el caracter d'economiques i, per tant, no
confereixen al beneficiari la consideració d'empresa.
Per la seua part, el finan�ament de les activitats de foment de l'emprenedoria innovadora s'ajustara al
Reglament (UE} núm. 1407/2013, de la Comissió, de 18 de desembre de 2013, relatiu a l'aplicació deis
articles 107 i 108 del Tractat de funcionament de la Unió Europea a les ajudes de minimis (DO L 352 de
24.12.2013}, _d'ara en avant Reglament (UE) núm. 1407/2013.
L'ajuda total de minimis concedida a la Fundació FPCUV no sera superior a 200.000 euros durant
qualsevol període de tres exercicis fiscals. A aquest efecte, haura de tindre's en compte la definició
d'única empresa establida en l'apartat 2 de l'article 2 del Reglament (UE} núm. 1407/2013.
TERCERA. Aportació economica

L'IVACE destinara una ajuda de 350.000,00 euros a la Fundació FPCUV durant l'exercici 2019, a carrec
de la línia nominativa S0648000 en el capítol 7 (Transferencies de capital), per donar suport a l'activitat
desenvolupada per la Fundació FPCUV durant l'exercici 2019 i que s'indica en la clausula primera
d'aquest conveni.
La distribució de l'ajuda per línia d'activitat i concepte de despesa és la següent:
Personal

Serveis
externs

A/tres
despeses

R+D
independent

94.648,00

61.850,00

37.354,00

Difusió de
resultats d'R+D

10.391,00

8.603,00

1.132,00

9.055,00

35.429,00

1.698,00

114.094,00

105.882,00

40.184,00

Foment de
l'emprenedoria
innovadora
Total

lnversions
equipament

lndirectes

Total

14.197,20

255.024,20

1.558,65

21.684,65

25.751,00

1.358,15

73.291,15

72.726,00

17.114,00

350.000,00

46.975,00

* Totes les quantitats expressades en euros.

Aquesta distribució podra ser modificada sempre que no s'altere la naturalesa de les activitats previstes
i es presente a l'IVACE -per part de la Fundació FPCUV- una sol-licitud de modificació -que haura de ser
aprovada per l'IVACE- en data anterior a la data límit per a la justificació de les activitats.
QUARTA. Costos subvencionables

Els costos que podran ser finan�ats a carrec d'aquest conveni són els indicats a continuació:
a)

Despeses del personal en plantilla que estiga directament involucrat en les activitats objecte
d'ajuda, que podran ser imputades totalment quan es dediquen íntegrament al pr�jecte SªÍ%;,:,c
tasques tecniques, o bé parcialment en fundó de la dedicació horaria efectiva a aquest proj�'gfü -;�'¡
respecte al total d'hores treballades. S'estableix un cost/hora de 40 euros com a ·,r,n��, .if})
1
imputable pel personal propí justíficat.
�:'->
✓
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La Fundació FPCUV haura d'acreditar la realització de les activitats recollides en la clausula
primera d'aquest conveni presentant de forma telematica davant l'IVACE la documentació que
s'indica a continuació en la data límit de 14 de febrer de 2020:
b.l.) Una memoria d'actuació justificativa del compliment de les activitats realitzades i deis
resultats obtinguts.
b.2.} Una memoria economica abreujada justificativa del cost de les activitats realitzades que
contindra una relació detallada de les despeses incorregudes per a la realització de l'activitat
subvencionada. Els documents originals acreditatius de la despesa i del pagáment quedaran en
poder de la Fundació FPCUV, a la disposició deis organs de comprovació i control, i aquesta
haura d'indicar el lloc de custodia i deposit de la documentació original.
b.2.1) Llevat que la despesa s'haguera realitzat amb anterioritat a la signatura del present
conveni, quan l'import d'una despesa subvencionable siga igual o supere, IVA exdos, els 15.000
euros en el suposit de subministraments o serveis, l'entitat beneficiaria haura d'aportar també
justificació d'haver sof.licitat, abans de la contracció de la despesa, com a mínim tres ofertes de
diferents empreses provei"dores, sense vinculació entre elles.
A més deis justificants de despesa i pagament del servei executat, s'haura d'incloure en la
documentació a aportar una copia de cadascuna de les ofertes presentades amb anterioritat a
la realització de cada despesa.
Les ofertes hauran d'estar suficientment detallades i especificar-hi els treballs que han de
realitzar-se i el preu; en tot cas, hauran d'estar datades i contindre les dades que en permeten
la correcta identificació del remitent, juntament amb el logo o el segell de !'empresa.
En cas de no optar per !'oferta més económica, l'entitat beneficiaria haura de .presentar un
informe que justifique per que no s'ha triat la més economica.
La selecció de les ofertes haura de realitzar-se entre empreses en les quals almenys dues no
siguen empreses associades a l'entitat beneficiaria i integrants de la seua junta directiva o
consell d'adminístració, ni tinguen drets de vot superiors al 50 %.
En el cas excepcional que .Per les especials característiques del servei no hi .haja al mercat
suficient nombre d'entitats que el subministren o presten, se substituira la presentació de les
tres ofertes d'empreses provei"dores per:
- Un informe explicatiu sobre les especials característiques del servei que fan impossible la
localització d'un mínim de tres empreses prove'idores d'aquest. No sera admés coma justificant
de la no-presentació de tres ofertes si el seu argument es basa en:
· Les característiques de !'empresa prove'idora (per exemp!e: "empresa prove'idora
habitual", "empresa subministradora única", sense que en aquest últim cas s'aporten més d des
que !'acrediten, etc.).
· Les característiques géneriques del servei {per exemple: "caracter tecnologic
etc.).
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· les característiques generiques de l'entitat beneficiaria (per exemple: "política de
compres implantada i aprovada per la direcció", etc.).
Un annex a !'informe explicatiu amb documentació que acredite la cerca d'empreses
prove"idores del bé o servei.
Com a continuació de !'anterior, les motivacions hauran de ser convincents, incloent-hi com a
annexos a !'informe, per exemple, un certificat de !'empresa prove'idora en el qual s'aporte u�a
!licencia d'una patent o d'un model d'utilitat que tinga relació indubtable amb les despeses
subvencionables del projecte, un certificat de contracte de distribució exclusiva d'un producte
que manque de substitutiu o un contracte amb !'empresa prove·idora per al subministrament de
materies primeres, l'ús de les quals és imprescindible i insubstitufüle per altres per a determinats
equipaments d'altes prestacions i en el qual en quede patent la perdua de garantía si no són
uti!itzats.
S'entén per empreses o entitats vinculades aquelles en .les quals una persona socia o grup d'elles
puga exercir, directament o indirectament, una i,nfluencia dominant, o aquelles que puguen
exercir-la sobre ella o que estiguen sotmeses a la influencia dominant d'una altra empresa o
entitat per raó de propietat, participació financera o normes que la regulen. Es presumira que
existeix influencia dominant quan una empresa, entitat, persona física o grup d'aquestes,
directament o indirectament, en relació amb una altra, estiga en possessió almenys d'un 25 %
del capital subscrit, d'un 25 % deis vots inherents a les participacions emeses per !'empresa o
entitat, o puga designar almenys el 25 % de les persones integrants de l'organ d'administració,
direcció o control de !'empresa, i en tot cas en els suposits previstos en l'article 68.2 del
Reglament de la Llei general de subvencions, aprovat pel Reial decret 887/2006, de 21 de juny.
En cap cas s'acceptara el fraccionament d'una mateixa despesa en diverses factures amb la
finalitat d'eludir el que s'ha establit més amunt.
En aquest sentit, per a una mateixa empresa prove'idora tampoc es podra fraccionar la prestació
d'un .servei atenent, per exemple, les seus fases; en aquest cas, sera considerat com un únic
servei prestat i haura de complir els requisits anteriorment indicats.
La no presentació deis informes esmentats anteriorment o la insuficiencia d'aquests donara lloc
a la no consideració de l'Jmport que excedisca deis 15.000 euros del cost del qua! no es van
aportar tres ofertes, o no es va optar per la més económica. o no es va presentar informe
justificatiu de qualsevol deis incompliments anteriors, sense perjuí de la facultat de l'IVACE de
demanar, a carrec de l'entitat beneficiaria, una taxació pericial del bé subvencionat i recalcular
en funció d'esta la subvenció concedida.
L'entitat beneficiaria haura d'utilitzar l'opció prevista en el suposit excepcional amb les
cauteles, ja que l'IVACE, atés aquest caracter, esta obligat a verificar que la decisió
realitat del rnercat, i per a aixo pot contrastar la veracitat de les dades arnb
prove'idores consultades.
Els informes seran signats per qui represente legalment l'entitat beneficiaria.
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b.2.2) A l'efecte de justificació, es considerara que la despesa subvencionada s'ha realitzat
sempre que haja sigut totalment pagada en la data límit de justificació.
b.3) Un informe d'auditoria amb el contingut que assenyala l'Ordre EHA/1434/2007, de 17 de
mar�1 segons el model d'informe que figura en l'apartat final de l'ordre esmentada.
La no-presentació de la documentació justificativa en la data assenyalada no generara a l'IVACE
l'obligació de requerir-ne, a l'entitat beneficiaria, la presentació en un termini addicional.
c) Altres obligacions:
c.1) Executar un pla de difusió de les activitats objecte del present conveni, havent de justificar
documentalment a l'IVACE totes les accions de comunicació previstes en les diferents fases de
desenvolupament, inclosa la difusió deis resultats en suports físics o electronics. Dins del pla de
difusió deis resultats de les activitats desenvolupades s'haura de crear unaccés públic a través de
la pagina web de l'entitat beneficiaria on es puga accedir als resµltats detallats d'aquestes. Atés
que el coneixement obtingut a partir d'activitats d'investigació finan�ades amb fons públics és
considerat bé públic, l'acc�s ha de ser obert i lliure de barreres economiques, encara que sera
possible establir condicions d'accés a la informació com el registre de les persones usuaries i de
la finalitat de les consultes.
c.2.) Inserir en el material divulgatiu relacionat amb la difusió de les activitats el logotip d'IVACE
disponible en http://www.ivace.es.
c.3.) Complir les seues obligacions fiscals i amb la Seguretat Social de manera que quede
acreditada aquesta circumstancia en el moment previ a la subscripció del conveni i al del
reconeixement de l'obligació amb l'entitat beneficiaria per part de l'IVACE, en els termes establits
en la normativa vigent en la materia.
c.4) Conservar els documents justificatius de les despeses corresponents a les activitats d'R+D
independent i de difusió de resultats d'R+D independent durant un període mínim de cinc anys, i
de deu anys per als documents justificatius de les despeses corresponents a l'activitat prevista de
foment de l'emprenedoria innovadora.
c.5.) Distingir amb claredat entre les activitats econoniiques realitzades i les activitats de caracter
no economic, separant-ne clarament el finan�ament i imputant els costos correctament a una
activitat o a una altra.
c.6.} Aportar declaració responsable del caracter no economic de les activitats objecte d'ajuda en
el present conveni. Aquest requisit haura de ser validat per part de la persona auditora.
c.7.) Aportar documentació que permeta identificar els projectes d'R+D independent, els resultats
deis quaIs s'hagen de difondre de conforrnitat amb l'apartat 2 de l'annex del present conveni.
c.8.} Disposar de llibres comptables i registres diligenciats i altres documents degudament
auditats en els termes exigits per la legislació mercantil, així com els estats comptables.
c.9.) Actualitzar qualsevol documentació presentada que haguera experimenta!/1<\'t�Jlf:\,
,. ''i<i'"
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.,
mod·t·
1 1cac10.
f�' fi>., '-,��

/\\�-i?J"'

��t: -�\\

Í(1í�

c.10) Respondre de la veracitat deis documents aportats i en general de la informació f@iJ)f�a.
0c,?'<.�
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c.11) Comunicar altres ajudes públiques o privades que haguera obtingut o sol-licitat per als
mateixos costos.
c.12.) Quan la quantia de l'ajuda siga superior a 100.000 euros o quan almenys el 40 % del total
deis ingressos anuals del beneficiari tinguen caracter d'ajuda o subvenció pública, l'entitat
beneficiaria haura d'acreditar que compleix la legislació basica recollida en l'article 8.1.a, b i c, en
relació amb l'article 8.2 de la Llei 19/2013, de 9 de desembre, de transparencia, accés a la
informació pública i bon govern.
c.13.) Complir totes les obligacions que s'estableixen en la normativa aplicable especificada en la
clausula segona del present conveni.
SETENA. Liquidació de l'ajuda
El pagament de la subvenció concedida a la Fundació FPCUV es realitzara després de la presentació
previa de la documentació justificativa que permeta comprovar la realització de l'activitat
subvencionada i el seu cost corresponent a l'exercici 2019.
HUITENA. Control i verificació
Tant la Fundació FPCUV com aquelles altres persones o entitats relacionades amb l'objecte de la
subvenció hauran de sotmetre's a les actuacions de comprovació, verificació i control financer de
l'activitat subvencionada efectuades tant per l'IVACE com per qualsevol organ de la Generalitat, i
facilitar en tot moment aquella informació que se sol·licite en l'exercici d'aquestes actuacions, i
especialment posar a disposició la totalitat de documents necessaris per a .una pista d'auditoria
adequada.
Les verificacions abordaran els aspectes administratius, financers, tecnics i físics de les operacions,
segons corresponga.
Les entitats beneficiaries han de tindre un comportament antifrau i col·laborar amb qualsevol altra
administració per evitar comportaments fraudulents en la societat. En cas que qualsevol persona
tinguera coneixement de fets que pogueren ser constitutius de frau o irregularitat relacionats amb les
ajudes previstes en la present convocatoria, podra fer-los saber a través del canal habilitat a aquest
efecte
per
l'Oficina
Nacional
de
Coordinació
Antifrau
en
l'adre�a
web:
http://igaepre.central.sepg.minhac.age/llocs/igae/es-ES/paginas/Denam.aspx i de la bústia de control
antifrau del portal de l'IVACE: http://www.ivace.es.
NOVENA. Minoració i revocació de l'ajuda. Reintegrament
L'incompliment per l'entitat beneficiaria de qualsevol de les obligacions establides en aquest conveni
podra donar lloc a la minoració o a ·Ia revocació de l'ajuda d'acord amb les circumstancies ocorregudes
i d'una valoració d'aquestes, i se'n delega en la Direcció General de l'IVACE la resolució. En1�t�i�l;,,.
l'ajuda haja sigut ja pagada, l'entitat beneficiaria haura de procedir al reintegrament de la/@\ntí;tatii\
percebuda ju�tament am� els i�teressos de de:nora des del moment del pagament de la su�lncién
_
la forma prevista en la leg1slac10 sobre subvenc1ons.
fJ;;.,,.,_\� .,fi/;
,:;<,:�z¾ .J!:t�-r,·/'
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DESENA. Vigencia
El present conveni entrara en vigor el dia de la signatura i la seua duració s'estendra fins al 31 de
desembre de 2019, sense perjudici que al seu carrec es puguen finarn;:ar les activitats previstes des del
dia 1 de gener de 2019 i que l'acreditació de la realització d'aquestes es produ'isca amb data límit de 14
de febrer de 2020.
ONZENA. Resolució
El Conveni podra resoldre's per mutu acord de les parts intervinents o per incompliment tant de les
obligacions que conté com el de les previstes en la normativa en materia de subvencions públiques. En
aquests casos de terminació per causa diferent a l'expiració del termini de vigencia, la Comissió Mixta
adoptara les mesures oportunes perque es determine la manera de finalitzar les actuacions en curs
d'execució, sense perjudici de la procedencia del reintegrament de les quantitats indegudament
percebudes.
DOTZENA. Resolució d'incidencies
Es delega en la persona titular de l'area -o si escau , departament o servei- de l'IVACE competent per a
la gestió de les ajudes establides en aquest conveni la resolució de les incidencies que es produ'isquen
amb posterioritat a la subscripció, ·en concret les referides a renúncies i les possibles prorrogues per a
l'execució i/o justificació; les resolucions relatives a les possibles minoracions o revocacions de les
subvencions concedides es deleguen en la Direcció General de l'IVACE.
TRETZENA. Comissió mixta
Es constitueix una comissió mixta per al seguiment i control del que s'estableix en el present conveni,
que estara integrada per una representació de cada entitat, i tindra·com a objectius principals supervisar
l'execució del conveni i la correcta realització de les activitats convingudes, incloent-hi a aquest efecte
la solució de les controversies d'interpretació i compliment que puguen plantejar-se respecte al conveni
subscrit. S'haura de remetre a l'IVACE una copia de les actes que s'emeten.
En la designació de representants de la comissió mixta del conveni es tindra en compte la presencia
equilibrada d'homes i dones, en aplicació del que preveu el Pla d'igualtat d'homes i · dones de
l'Administració de la Generalitat, aprovat per l'Acord de 10 de mar� de 2017, del Consell.
CATORZENA. Publicitat i transparencia
El present conveni sera objecte de publicació íntegra en el Portal de Transparencia de la Generalitat, a
través de la gvaOberta amb la finalitat de complir les obligacions de transparencia establides en la Llei
2/2015, de 2 d'abril, de. la Generalitat, de transparencia, bon govern i participació ciutadana de la
Comunitat Valenciana. La publicitat del conveni es realitzara en el termini de 10 dies habils des de la
inscripció en el Registre de Convenis de la Generalitat, d'acord amb el que es disposa en l'articl
del Decret 105/2017, de 28 de julio! del Consell, que desenvolupa la Llei 2/2015, de 2 d'ab{$
Generalitat, de transparencia, bon govern i participació ciutadana de la Comunitat Valencianf!
.

�f

Així mateix, el contingut del present conveni es publicara en la pagina web de l'entitat benefi¿;-�;�,t{::_,;,/'
��-•·!"
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QUINZENA. Jurisdicció

Les controversies sobre la interpretació i execució del present conveni seran resaltes de mutu acord per
la comissió mixta prevista en la clausula tretzena; si no s'aconsegueix un acord, les possibles
controversies hauran de ser resoltes en la forma prevista en la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora
de la jurisdiccio contenciosa administrativa.
1 per deixar-ne constancia als efectes oportuns, com a prova de conformitat les parts signen el present
conveni en doble exemplar i amb un sol efecte, al lloc i en la data indicats.
EL PRESIDENT DE L'IVACE

- D. Rafael Climent González

EL DIRECT

-UV, REPRESENTANT DE LA
PCUV

F1 _
PrA,JiiG .GUiñf¡d
VNIVEN>lTJ(ri;ílb
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ANNEX

1. Activitats d'R+D independent
1.1. lnvestigació independent per a la identificació i caracterització de les empreses innovadores de
la Comunitat Valenciana.
L'objectiu d'aquesta línia d'investigació és afavorir el coneixement, la visibilitat, el creixement i la
consolidació del conjunt d'empreses innovadores de la Comunitat Valenciana mitjan�ant el
desenvolupament d'una investigació independent els resultats de la qual es materialitzaran en la
publicació d'un informe públic que incloga els principals resultats i magnituds d'activitat i
rendiment de les empreses innovadores de la Comunitat Valenciana, amb l'objectiu de posar en
valor (de forma agregc1da, mai particular) les seues capacitats, fites, dimensió, estructura,
tecnologies, etc.
La investigació sera liderada pel Pare Científic de la Universitat de Valencia en col·laboració amb
la resta de pares científics i tecnologics de la Comúnitat Valenciana.
Els valors intangibles, necessaris per a la competitivitat de les empreses hui dia, són inherents en
les empreses innovadores de la Comunitat Valenciana, per la qual cosa resulta imprescindible el
seu estudi i la possible comparació d'aquestes empreses amb la totalitat de les empreses del teixit
empresarial autonomic.
Fins ara no s'ha desenvolupat cap investigació que analitze !'impacte deis princípals trets agregats
de les empreses innovadores de la Comunitat Valenciana, per la qual cosa, amb el
desenvolupament d'aquesta línia d'investigació s'aconseguira un major coneixement de les seues
característiques -en conjunt-, qüestió que hauria de facilitar el desenvolupament de mesures
adaptades a les particulars necessitats i requeriments d'aquesta població empresarial, així com la
comparativa amb altres empreses de la Comunitat Valenciana, independentment del seu sector,
area d'activitat o ubicació.
Com a resultats de la investigació es generaran els lliurables següents:
• Qüestionari-enquesta programat en format responsive
• Informe agregat de resultats.
• Microsite o pagina web d'accés a l'enquesta i a !'informe de resultats.
1.2. TecnoceHes - eixos d'innovació territorial.
Aquesta línia d'investigació persegueix analitzar les possibilitats que presenta el concepte de
tecnocel-la a la Comunitat Valenciana, configurant-se com a "micro-espais" vinculats a les
universitats que puguen ser capaces de catalitzar l'emprenedoria innovadora i la transferencia de
tecnología en entorns allunyats deis grans nuclis urbans de la Comunitat Valenciana.
El concepte de tecnoceHa va ser descrit per primera vegada en un !libre de l'Associació
Internacional de Pares Científics-Tecnologics (IASP) ("Delivering lnnovation" presentat a Perth
(Australia) el 1998. Una fecnocel·la és un lloc d'una extensió variable, des d'uns centenars de
met�es quadrats fins a diversos milers de quilometres quadrats, on hi ha una acun_)
tecnologia que provoca un desenvolupament empresarial dins deis seus límits i int • a�J,
amb l'entorn proxim en processos de difusió i transferencia de tecnología que afa�ei>tt1
..,,��
competitivitat de les empreses tradicionals.
{i�J_I!/
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Aquest projecte d'investigació pretén llan�ar dues experiencies pilots (a manera de living-lab) en
diferents enclavaments geografics de la Comunitat Valenciana per a analitzar el grau d'impacte
en el teixit socioeconomic que tindrien dins del territori en el qual se circumscriuen, així com
l'efecte incentivador de l'emprene?oria innovadora que són capaces de generar.
Com a resultat de la investigació es pretén elaborar una guia d'implantació que determine el
potencial de les tecnocel·les com a eixos d'innovació territorial i, en cas d'exit, establir els factors
necessaris per a la posada en marxa d'instruments similars en altres parts del territori valencia i
dutes a terme per organisme intermedis que puguen replicar !'experiencia desenvolupada per la
Universitat de Valencia (altres universitats o centres tecnologics o d'R+D).
Les fases en les quaIs es divideix la investigació són les següents:
Fase 1. Estudi estat de l'art
o Revisió i analisi de la literatura
o Recopilació de bones practiques i experiencies similars
Fase 2. Definició de parametres
o Definició i analisi de criteris socioeconomics i d'innovació territorial
o Elaboració de matriu de decisió d'entorns geografics pilots tecnocel-les
Fase 3. Disseny experiment
o Quadre funcional tecnocel·la com a living-lab d'emprenedoria i transferencia
o Definició variables monitoratge
o Avaluació impacte "micro-espai" d'innovació
o Par_ametres disseny espai físic
o Parametres disseny dinamització
Fase 4. Prova de concepte
o Selecció ubicació
o Posada en marxa instal-lacions
o Llan�ament living-lab execució pilot
Fase 5. Avaluació i informe
o Avaluació i seguiment indicadors
o Informe de resultats
2. Activitats de difusió de resultats d'R+D independent
2.1. Difusió de resultats d'investigació en els ambits d'especialització identificats en la RIS3-CV.
Sera preceptiu identificar els projectes d'R+D independent els resultats deis quals · es·
difondran.

Aquesta línia d'activitat preveu la celebració d'esdeveniments d'ambit autonomic, organitzats
en cof.laborac,ió pels cinc pares científics de la Comunitat Valenciana, per a refor�ar la difusió
· deis resultats de la investigació desenvolupada per les universitats públiques valencianes en els
ambits d'especialització identificats en la RIS3-CV.
Durant el present exercici 2019 se celebraran dos esdeveniments centrats en els resultats de la
investigació desenvolupada en les tematiques següents: lndústria 4.0 (dades massiveslríit¡l;�}:::;\
robotica, etc.) i salut biotech. Aquesta línia d'activitat sera liderada pel Pare Cientí� dé� ''%\,
Universitat d'Alacant en c�l-laboració amb la resta de parcs científics i tecnolo�f- ;� d�la �- j
"'�. -'·�- ,. .
_
. , "··,-.,·•"'
Comunitat Valenciana.
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2.2. Difusió del p9tencial científic tecnologic de la Universitat de Valencia per a la creació de
consorcis internacionals i captació de recursos en projectes internacionals d'R+D+I . Fase 1:
difusió línies d'R+D universitaries.

Línies d'investigació objecte de difusió:
•
•
•
•

Dades massives i intel·ligencia artificial
Biotecnologies i ciencies de la salut
lndústries creatives i culturals
Agrotecnologia i ecoinnovació

Activitats específiques que es realitzaran:
• ldentificació de grups d'investigació amb resultats susceptibles de ser· presentats a
projectes internacionals d'R+D+I .
• Realització de jornades de difusió gratu"ites i obertes per a donar a conéixer els resultats
identificats a empreses de la Comunitat Valenciana.
2.3. Transforma 2019 - accions de difusió de resultats d'investigació.

Organització de jornades/tallers i publicacions digitals a partir deis resultats de la investigació
desenvolupada per la Universitat de Valencia en lndústria 4.0 i transformació digital. Aquestes
publicacions, en format eBook, seran graturtes, de lliure accés, i oferira una informació de valor
enfocada des d'una perspectiva tecnica, investigadora i professionaL
Entre les accions de difusió també es preveu la realització de 2 jornades de gestió de xarxes
entre els lnstituts d'lnvestigació de la UV i empreses innovadores de la Comunitat Valenciana
amb la finalitat de buscar possibles vies de transferencia o col-laboració en projectes d'R+D+I
que s'estan duent a terme en els centres d'investigació.
3. Activitats de fom�nt de l'emprenedoria innovadora
3.1. Difusió del potencial científic-tecnologic de la Universitat de Valencia per a la creació de
consorcis internacionals i captació de recursos en projectes internacionals d'R+D+I . Fase 2.
Creació de consorcis.
• Preparació dE:! propostes, formació de consorcis i suport fins a la presentació de les
propostes.
• CoHaboració amb altres organismes públics / privats en l'ambit nacional o
internacional.
3.2. Transforma 2019 - p·rototip pilot de transformació digital d'empreses innovadores.

Posada en marxa d'un prototip o projecte pilot detransformació digital, emmarcat en l'activitat
de l'entitat gestora de l'area empresarial del PCUV, per a la millora en el lliurament de serveis.
Aquesta prova pilot servira de base per a avaluar el procés de digitalització i les ei�es a �IJ;l.�@W,/<
per a, en una fase posterior, traslladar el procés a un conjunt d'empreses interessade�::�t:>��\,
un projecte de digitalització. $'emprara el coneixement adquirit per a difondre'I cornlail ca!fJeg ir
de bones practiques a l'hora d'emprendre un projecte de transformació digital.
\�,

,�f·

·�,�:(/!¡ Tf((�
"'f:;;7-¿•"-�

15

fg GENERALITAT

�

VALENCIANA

•

I

l\:'.�C:E
ll1511IUTVAl!Ha.\ DE

• COIIPETITMIAT EMPRESARIAL

Les fases en les qua Is es divideix el projecte pilot són les següents:
o Diagnostic i consultoria pilot
o Desplegament d'accions pilot
o Cataleg de bones practiques del procés de transformació digital
3.3. Premis rePCV 2019.

Línia d'activitat dirigida a premiar l'activitat de les empreses més innovadores
pares científics de la Comunitat Valenciana.
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