
CONVENI ENTRE LA GENERALITAT VALENCIANA I L'ENTITAT GESTORA DEL MUSEU DE VI-

LAFAMÉS PER A CONTRIBUIR A LES DESPESES DE FUNCIONAMENT I ACTIVITATS DEL MU-

SEU

 En València,

 REUNITS

D'una part, Raquel Tamarit Iranzo, consellera d'Educació, Cultura i Esport de la Generalitat Valenciana,

en exercici de les competències previstes en el Reglament orgànic i Funcional de la Conselleria d'Edu-

cació, Cultura i Esport, aprovat pel Decret 173/2020, de 30 d’octubre, del Consell de la Generalitat, i en

l'article 6.3 del Decret 176/2014, de 10 d'octubre, del Consell, pel qual es regula els convenis que subs-

criga la Generalitat i el seu registre, i facultat a aquest efecte per acord del Consell de data 22 d’abril de

2022.

I d'una altra, Abel Ibáñez Mallasen, alcalde-president de l'Ajuntament de Vilafamés en nom i represen-

tació de l'Entitat Gestora del Museu de Vilafamés autoritzat a aquest efecte per Acord de la Junta Rec-

tora del Museu en sessió celebrada el 6.07.2019, tot això de conformitat amb l'apartat 3 f) dels estatuts

del Museu.

Totes dues parts tenen plena capacitat per a formalitzar el present conveni i en virtut de la representa-

ció que ostenten

MANIFESTEN

PRIMER

La Generalitat vetlarà per la protecció i defensa de la identitat i els valors i interessos del poble valencià

i el respecte a la diversitat cultural de la Comunitat Valenciana i el seu patrimoni històric. Procurarà, així

mateix, la protecció i defensa de la creativitat artística, científica i tècnica, en la forma que determine la

Llei competent, conforme a l'article 12 de l'Estatut d'Autonomia de la Comunitat Valenciana.

La Generalitat té competència exclusiva entre altres matèries, sobre el patrimoni històric, artístic, monu-

mental, arquitectònic, arqueològic i científic i sobre els arxius, biblioteques, museus, hemeroteques i al-

tres centres de depòsit cultural que no siguen de titularitat estatal. Conservatoris de Música i Dansa,
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centres dramàtics i serveis de belles arts d'interés per a la Comunitat Valenciana, segons l'article 49.1

5é i 6é de l'Estatut d'Autonomia de la Comunitat Valenciana.

Un dels objectius de la Generalitat Valenciana, de conformitat amb el que disposa la Llei 4/1998, d'11

de juny, del patrimoni cultural valencià en l’article 3, sense perjudici de la competència que l'article 2.3

de la Llei del patrimoni històric espanyol atribueix a l'Administració de l'Estat, és la de promoure la divul-

gació del coneixement del patrimoni cultural valencià, tant a l'interior de la Comunitat Autònoma com

fora d'aquesta, i aquesta pot establir o impulsar, en l'àmbit de les seues competències, els oportuns in-

tercanvis culturals, convenis o acords amb organismes públics i amb particulars. 

Conforme al Reglament orgànic i funcional de la Conselleria d'Educació, Investigació, Cultura i Esport,

aprovat per Decret 186/2017, de 24 de novembre, del Consell de la Generalitat, la Direcció General de

Cultura i Patrimoni assumeix les funcions previstes en l'article 70 de la Llei del Consell en matèria de

conservació, protecció, enriquiment, restauració, difusió i foment del patrimoni cultural valencià, tant

moble com immoble, museus, polítiques de foment del llibre i la lectura, patrimoni bibliogràfic, gestió de

biblioteques, arxius, assistència tècnica i promoció cultural, així com la promoció, impuls i investigació

de les tradicions i institucions tradicionals del poble valencià.

SEGON 

El Museu d’Art Contemporani Vicent Aguilera Cerni de Vilafamés (MACVAC) és el primer de la Comuni-

tat Valenciana dedicat a l'art contemporani. L'Ajuntament d'aquesta localitat va crear, amb la finalitat de

gestionar-lo de manera adequada, un organisme autònom local (OAL), a l'empara del que es disposa

en l'art. 85.2.A).b) de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les bases del règim local. Segons esta-

bleix la Llei 27/2013, de racionalitat i sostenibilitat de l'Administració local, és necessària una adminis-

tració d'adscripció, que en aquest cas serà l'Ajuntament de Vilafamés. Aquest organisme autònom local

està presidit per l'alcalde de Vilafamés.

El citat organisme representa la continuïtat del Museu d'aquest, nom creat el 30 d'agost de 1970, ratifi-

cant els seus principis fundacionals. Pretén contribuir a l'elevació, preservació i promoció de la cultura

artística, així com promoure les manifestacions culturals de l'entorn geogràfic en el qual es mou Vilafa-

més. 
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Les finalitats generals del museu estan orientades a la promoció, estímul, suport i desenvolupament de

quantes accions culturals, educatives i d'una altra índole tinguen relació amb aquest, i consolidar pro-

grames de col·laboració en xarxa, impulsats per aquest, amb altres museus, centres d'art i centres cul-

turals en l'àmbit de la Comunitat Valenciana, nacional i internacional, per a garantir la sostenibilitat i per-

durabilitat de la seua missió i de les activitats i per a incrementar la col·lecció, el seu coneixement, la

difusió nacional i internacional i la integració en la societat. Per a això es promouran quants projectes

culturals, relacionats amb les finalitats estatutàries del museu, servisquen al millor compliment de les

seues finalitats generals.

TERCER

El present conveni es proposa en virtut de la competència exclusiva de la Generalitat en el patrimoni

històric, artístic, monumental, arquitectònic, arqueològic i científic reconeguda per l'article 49.5a de l'Es-

tatut d'Autonomia i articles 1 i 9 de la Llei 4/1998, d'11 de juny del patrimoni cultural valencià.

El conveni té per objecte establir la col·laboració entre la Generalitat Valenciana i l'Entitat Gestora del

Museu de Vilafamés per a contribuir a les despeses de funcionament i activitats del Museu i s'emmarca

en el Pla estratègic de subvencions 2020-2023 de la Conselleria d'Educació, Cultura i Esport, aprovat

per Resolució de 23 de març de 2020, del seu titular, i publicat en el Diari Oficial de la Generalitat Va-

lenciana, de 7 d'abril de 2020 (DOGV 8783/7.04.2020).

De conformitat amb els articles 47.1 i 48.1 de la Llei 40/2015, d'1 d'octubre, de règim jurídic del sector

públic (d'ara en avant, Llei 40/2015), les administracions públiques, els seus organismes públics i enti-

tats de dret públic vinculats o dependents i les universitats públiques, en l'àmbit de les seues respecti-

ves competències, podran subscriure convenis amb subjectes de dret públic i privat.  

Per tot això, i atesa la coincidència d'objectius entre la Generalitat Valenciana i el Museu d'Art Contem-

porani Vicent Aguilera Cerni de Vilafamés, a través de la citada entitat gestora, totes dues institucions

acorden formalitzar el present conveni com a instrument habitual per a canalitzar les subvencions pre-

vistes nominativament quan tinguen la naturalesa de corrents, conforme a l'article 28.1 en relació amb

el 22.2 a) de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, i 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 subvenci-

ons, conformement a les següents:

CLÀUSULES
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Primera. Objecte 

L'objecte d'aquest conveni és instrumentar el suport econòmic de la Generalitat a les despeses de fun-

cionament i activitats del Museu de Vilafamés. En concret li correspon: conservar i, si és el cas, ampliar,

els fons artístics del museu, i fer d’aquest un focus d'irradiació de l'art contemporani i la cultura, conser-

var i ampliar els fons del Centre Internacional de Documentació Artística dependent del museu, realitzar

activitats interdisciplinàries relacionades amb l'art i la cultura artística en el municipi de Vilafamés i el

conjunt de la Comunitat Valenciana, col·laborar amb les institucions valencianes vinculades a aquestes

finalitats, i molt especialment amb la Diputació Provincial i la Generalitat Valenciana, executar projectes

orientats a la conservació, restauració, exposició, didàctica i comunicació de l'art modern i contempora-

ni, programar activitats culturals com ara conferències, cursos, seminaris, tallers, cicles audiovisuals,

concerts, programes d'arts escèniques i, en general, totes aquelles que promocionen l'art contemporani

en les seues diverses manifestacions, dur a terme activitats editorials per a la publicació de catàlegs,

guies, monografies i altres materials gràfics destinats a l'estudi i divulgació de l'art contemporani, i en

definitiva promoure quants projectes culturals, relacionats amb les finalitats estatutàries del museu, ser-

visquen al millor compliment de les finalitats generals.

Segona. Finançament de la subvenció

La Llei 8/2021, de 30 de desembre, per la que s’aprova el pressupost de la Generalitat per a l'exercici

2022, consigna a càrrec del Programa 09.03.01.454.10.4 una dotació a la línia nominativa l'import de la

qual ascendeix a 60.000 euros, les dades identificatives de què són les següents: codi línia: S8566000;

Denominació línia: Museu de Vilafamés; import 60.000 euros; beneficiaris previstos: Entitat Gestora del

Museu de Vilafamés; manera de concessió: concessió directa, art. 168.1 A); descripció i finalitat: despe-

ses de funcionament i activitat del Museu de Vilafamés; aportació de la Generalitat no condicionada:

60.000 euros i l'efectiva adscripció de la qual al beneficiari s'articula per mitjà del present conveni.

El present conveni se supeditarà de manera estricta al compliment de les exigències dels principis d'es-

tabilitat pressupostària i sostenibilitat financera i als escenaris pressupostaris pluriennals a què es refe-

reix l'article 24 de la Llei 1/2015, de 6 de febrer, de la Generalitat, d'hisenda pública, del sector públic

instrumental i de subvencions. La seua subscripció haurà de millorar l'eficiència de la gestió pública, fa-

cilitar la utilització conjunta de mitjans i serveis públics, així com contribuir a la realització d'activitats

d'utilitat pública. La gestió, justificació i la resta d'actuacions relacionades amb les despeses derivades

d'aquest conveni, que inclou compromisos financers per a la Generalitat, s'ajustarà al que es disposa

en la legislació pressupostària. Es garanteix que el present conveni és financerament sostenible i es té

capacitat per a finançar els compromisos assumits durant la vigència d'aquest, així com que les aporta-

cions financeres compromeses no seran superiors a les despeses derivades de l'execució del conveni. 
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Tercera. Despeses subvencionables

Les despeses del Museu, que seran ateses a càrrec del present conveni, respondran de manera indub-

table al seu objecte i seran les següents:

a) Despeses de personal destinat a la realització d'activitats objecte d'aquest conveni: retribucions sala-

rials i cost empresarial de Seguretat Social del personal vinculat a la realització de les activitats objecte

del present conveni, així com despeses en dietes i desplaçaments d'aquest personal que queden justifi-

cades en funció de la seua finalitat. Les retribucions salarials finançades a càrrec d’aquest conveni, no

superaran els imports màxims que per a cadascuna de les categories professionals estableix la Gene-

ralitat en aquest exercici pressupostari.  Quan aquest personal haja de realitzar desplaçaments amb

motiu de les activitats d'aquest conveni, les indemnitzacions que perceba amb motiu d'aquests despla-

çaments i, si escau, manutenció i allotjament, no podran superar els mòduls establits en el Decret

64/2011, de 27 de maig, del Consell, pel qual es modifica el Decret 24/1997, d'11 de febrer, sobre in-

demnitzacions per raó de servei i gratificació per serveis extraordinaris i haurà d'aportar-se, en tot cas,

memòria justificativa del desplaçament efectuat. El conjunt de despeses de personal no podrà superar

el 80% de la totalitat de l'import subvencionat. 

b) Despeses de funcionament en relació amb les actuacions objecte del present conveni: lloguer de lo-

cals en els quals es presten els serveis, primes d'assegurances que incloguen els conceptes de res-

ponsabilitat civil i danys a tercers, comunicacions directament vinculades a la prestació del servei: tele-

fonia, Internet, burofax, correu i missatgeria, subscripció a bases de dades legislatives i revistes especi-

alitzades, manteniment i actualització de pàgines web, serveis externs, serveis professionals, publicaci-

ons, publicitat i promoció.

Aquelles despeses citades que constituïsquen costos indirectes, seran imputades pel beneficiari a l'ac-

tivitat subvencionada en la part que raonablement corresponga, d'acord amb els principis i normes de

comptabilitat generalment admeses. 

A l'efecte del present conveni, tots els tributs suportats per les persones beneficiàries a conseqüència

de les despeses anteriorment descrites, tindran la consideració de despeses subvencionables, sempre

que s'acredite l'abonament efectiu d'aquestes. 

No serà subvencionable l'IVA satisfet per l'adquisició de béns o serveis, llevat que s'acredite documen-

talment que forma part del cost de l'activitat a desenvolupar per la persona beneficiària, i que no és

susceptible de recuperació o compensació. En cas que s'haja repercutit o compensat parcialment,
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s'aportarà documentació acreditativa del percentatge o la part de l'impost susceptible de ser repercutit o

compensat. 

Quarta. Compliment del Decret 128/2017

La subvenció concedida pel present conveni va dirigida a finançar, a través de les seues despeses de

funcionament, les activitats d'una corporació de dret públic de caràcter cultural la finalitat de la qual és

promoure i donar suport a l'activitat cultural i la conservació del patrimoni, i això no suposa cap activitat

econòmica en el sentit d'oferta de béns i serveis en un mercat determinat. La seua percepció no falseja

ni amenaça de falsejar la competència i, en cap manera, afecta els intercanvis comercials entre els Es-

tats membres. 

Tenint en compte tot això, no li resulta d'aplicació l'article 107.1 del Tractat de funcionament de la Unió

Europea, i no serà obligatòria, en conseqüència, la seua notificació o comunicació a la Comissió Euro-

pea, la qual cosa es fa constar en el present instrument, segons s'indica en els articles 3.4, 4.5 i 7.4 del

Decret 128/2017, de 29 de setembre, del Consell, pel qual es regula el procediment de notificació i co-

municació a la Comissió Europea dels projectes de la Generalitat dirigits a establir, concedir o modificar

ajudes públiques.

Cinquena. Normativa d'aplicació

El present conveni es regirà pel capítol VI del títol preliminar de la Llei 40/2015, d'1 d'octubre de règim

jurídic del sector públic, que desplega el règim complet dels convenis i fixa el seu contingut mínim, clas-

ses, duració i extinció. Així mateix, haurà de complir amb el que es preveu en la Llei 38/2003, de 17 de

novembre, general de subvencions, i el Reial decret 887/2006, de 21 de juliol, pel qual s'aprova el seu

Reglament, en aquells preceptes que siguen bàsics, així com en la Llei 1/2015, de 6 de febrer, de la

Generalitat, d'hisenda pública, del sector públic instrumental i de subvencions, en la mesura que és un

mitjà pel qual s'instrumenta una subvenció. De la mateixa manera, queda inclòs en l'àmbit d'aplicació

del Decret 176/2014, de 10 d'octubre, del Consell, pel qual regula els convenis que subscriga la Gene-

ralitat i el seu registre, i en les seues clàusules i sostret de l'àmbit d'aplicació de la Llei 9/2017, de 8 de

novembre, de contractes del sector públic, per la qual es transposen a l'ordenament jurídic espanyol les

directives del Parlament Europeu i del Consell 2014/23/UE i 2014/24/UE, de 26 de febrer de 2014, com

que no resulta el seu objecte comprés en el dels contractes hi regulats.

Sisena. Compatibilitat amb altres ajudes i ingressos

1. La present subvenció es declara expressament compatible amb la percepció d'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, sense que en cap cas el
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seu import puga ser de tal quantia que, aïlladament o en concurrència amb altres subvencions, ajudes,

ingressos o recursos, supere el cost de l'activitat subvencionada.

2. Tota alteració de les condicions tingudes en compte per a la concessió de la subvenció, i en tot cas

l'obtenció concurrent d'altres aportacions fora dels casos permesos en les normes reguladores, podrà

donar lloc a la modificació de la concessió, així com al reintegrament de l'excés obtingut sobre el cost

de l'activitat subvencionada amb els interessos de demora corresponents des del pagament de la sub-

venció fins a la data en què s'acorde la procedència del reintegrament.

Setena. Òrgan responsable

S'encomana a la Direcció General de Cultura i Patrimoni la realització de tots i cadascun dels actes i

tràmits conduents a la instrucció i gestió de la present subvenció fins a la seua efectiva concessió, prè-

via justificació per la persona beneficiària de l'execució del projecte i realització de l'activitat que consti-

tueix el seu objecte en els termes establits en el present conveni. La Direcció General adoptarà les me-

sures oportunes per a remoure els obstacles que impedisquen, dificulten o retarden l'exercici ple dels

drets de la persona interessada o el respecte als seus interessos legítims, i disposarà el necessari per

a evitar i eliminar tota anormalitat en la tramitació del procediment.

Huitena. Obligacions de la persona beneficiària

L'Entitat Gestora del Museu de Vilafamés està subjecta a les obligacions generals, derivades de la nor-

mativa vigent sobre ajudes o subvencions públiques referides en l'article 14 de la Llei 38/2003, de 17

de novembre, general de subvencions, i la Llei 1/2015, de 6 de febrer, de la Generalitat, d'hisenda pú-

blica, del sector públic instrumental i de subvencions, i en particular a les següents:

a) Complir l'objectiu, executar el projecte, realitzar l'activitat o adoptar el comportament que fonamenta

la concessió de les subvencions.  

b) Justificar 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, a efectuar per l'òrgan concedent o l'entitat col·laborado-

ra, si és el cas, així com qualssevol altres de comprovació i control financer que puguen realitzar els òr-

gans de control competents, tant nacionals com comunitaris, i aportar quanta informació li siga requeri-

da en l'exercici de les actuacions anteriors.
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d) Comunicar a l'òrgan concedent l'obtenció d'altres subvencions, ajudes, ingressos o recursos que fi-

nancen les activitats per a la mateixa finalitat i que pogueren donar lloc a la modificació de l'ajuda en

produir-se una variació de les condicions tingudes en compte per a la concessió de la subvenció. Per a

això, la persona beneficiària emetrà un certificat comprensiu de les subvencions, ajudes o aportacions

de qualsevol mena obtingudes d'altres persones públiques o privades per a finançar l'activitat. La co-

municació 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) Acreditar amb anterioritat a la concessió que es troba al corrent en el compliment de les seues obli-

gacions tributàries i davant de la Seguretat Social, en la forma que es determine reglamentàriament.

Per a això, la persona beneficiària podrà autoritzar l'òrgan concedent perquè obtinga directament l'acre-

ditació del compliment de les obligacions tributàries i amb la Seguretat social a través de les seues xar-

xes corporatives o mitjançant consulta a les plataformes d'intermediació de dades o altres sistemes

electrònics habilitats a aquest efecte.

f) Disposar dels llibres comptables, registres diligenciats i altres documents degudament auditats en els

termes exigits per la legislació mercantil i sectorial aplicable a la persona beneficiària en cada cas, així

com quants estats comptables i registres específics siguen exigits, amb la finalitat de garantir l'adequat

exercici de les facultats de comprovació i control. 

g) Conservar els documents justificatius de l'aplicació dels fons rebuts, inclosos els documents electrò-

nics, en tant puguen ser objecte de les actuacions de comprovació i control. 

h) Adoptar les mesures de difusió contingudes en l'apartat 4 de l'article 18 de la Llei 38/2003, de confor-

mitat amb el que s'estableix en l'article 3.2 de la Llei 2/2015, de 2 d'abril, de la Generalitat, de transpa-

rència, bon govern i participació ciutadana, i donar l'adequada publicitat a la present subvenció, indicant

almenys l'entitat pública concedent, l'import rebut i el programa, activitat, inversió o actuació subvencio-

nats. La difusió d'aquesta informació es realitzarà preferentment a través de les corresponents pàgines

web. En cas que no disposen de pàgina web on realitzar aquesta publicitat, podran complir amb aques-

ta obligació a través del portal que pose a la seua disposició la Generalitat. La persona beneficiària

haurà de donar l'adequada publicitat al caràcter públic del finançament de les seues activitats. Per a ai-

xò en tots els materials que s'utilitzen per a la difusió de les seues activitats haurà de figurar de manera

visible el logotip de la Generalitat Valenciana i la Conselleria competent en matèria de cultura, de ma-

nera que s'identifique l'origen de la subvenció. El logotip estarà a la disposició de l'entitat beneficiària en

la pàgina web d'aquesta conselleria.
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i) Procedir al reintegrament dels fons percebuts en els supòsits contemplats en l'article 37 de la Llei ge-

neral de subvencions i l'article 172 de la Llei 1/2015, de 6 de febrer, d'hisenda pública, del sector públic

instrumental i de subvencions.

j) Acreditar amb anterioritat a la concessió de la subvenció mitjançant declaració responsable no estar

incurs en les prohibicions per a obtindre la condició de beneficiària, establides en l'article 13 de la Llei

38/2003, així com no ser deutor de la Generalitat per reintegrament de subvencions.

k) Assumir totes les responsabilitats que es deriven de l'activitat subvencionada, com a titular i promotor

d'aquesta, i també assumir el total finançament dels seus costos així com els possibles excessos res-

pecte del pressupost plantejat.

Novena.  Protecció de dades personals

1. La gestió de la subvenció nominativa, i de la signatura i seguiment d’aquest conveni mitjançant el

qual s’instrumenta, comporta el tractament de dades de caràcter personal, per la qual cosa s'apli-

quen les mesures i garanties regulades en la normativa en matèria de protecció de dades, especial-

ment el Reglament (UE) 2016/679, del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d'abril de 2016, rela-

tiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure cir-

culació d'aquestes dades (RGPD), i la Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de Protecció de da-

des personals i garantia dels drets digitals.

2. En compliment del que disposa l'article 13 del RGPD, la informació en matèria de protecció de 

dades és la següent:

a) Responsable del tractament: Conselleria d'Educació, Cultura i Esport. Av. de Campanar, 32. 

46015 València. Correu electrònic:

protecciodedadeseducacio@gva.es.

b) Delegació de Protecció de Dades de la Generalitat. Passeig de l'Albereda, 16. 46010 València. 

Correu electrònic: dpd@gva.es.

c) Finalitat del tractament: gestionar la concessió de la subvenció.

d) Les bases de legitimació general aplicables al tractament de dades són les previstes en els apar-

tats c i e de l'article 6.1 del RGPD (l'interés públic i l'obligació legal), en relació amb les normes es -

pecífiques que regulen aquest procediment.

e) Quan la persona sol·licitant, o el seu representant legal, aporte dades de caràcter personal de

terceres persones en el procediment administratiu, especialment en la fase de justificació de la sub-

venció, tindrà l'obligació d'informar-los en els termes que estableix aquesta clàusula.

f) Persones destinatàries de les dades: no està prevista la comunicació de dades de caràcter perso-

nal.
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g) Les dades no seran objecte de transferències internacionals.

h) El responsable podrà efectuar, en l'exercici de les seues competències, les verificacions necessà-

ries per a comprovar l'exactitud de les dades declarades per la persona interessada que estan en

poder de les administracions públiques.

i) De conformitat amb l’article 13.2 del RGPD, totes les dades personals sol·licitades a través dels

formularis i la documentació vinculada són necessàries per a poder tramitar la subvenció en les dis -

tintes fases del procediment. La falta de comunicació d'aquestes dades a la conselleria comportarà

les conseqüències previstes per l'ordenament jurídic.

j) Termini de conservació de dades: les dades personals es conservaran durant el temps necessari

per a complir la finalitat per a la qual se sol·liciten i pels terminis establits en les normes vigents per

a complir obligacions i responsabilitats legals, i seran suprimides d’acord amb el que es preveu en la

normativa d’arxius i documentació.

k) La persona interessada té dret a sol·licitar del responsable del tractament l'accés, rectificació i su-

pressió de les seues dades de caràcter personal, així com la limitació o oposició tant al tractament

d’aquestes dades com a no ser objecte de decisions individuals automatitzades, de manera presen-

cial o telemàtica, de conformitat amb el que s’indica en la pàgina següent:

http://www.gva.es/va/proc19970 

l) A banda de qualsevol altre recurs administratiu o acció judicial, si la persona interessada conside-

ra no atesos els seus drets o vulnerat el tractament de les seues dades personals, pot reclamar da-

vant la delegada de Protecció de Dades, de manera presencial o telemàtica, de conformitat amb el

que s’indica en la pàgina següent: http://www.gva.es/proc22094. A més, hi ha la possibilitat de recla-

mar davant l'Agència Espanyola de Protecció de Dades.

Per a més informació, es pot consultar el registre d’activitat de tractament anomenat  Ajudes, be-

ques i subvencions, accessible en www.ceice.gva.es/registre-de-tractament-de-dades.

3. I, pel que fa a la signatura i al seguiment del conveni, tant la conselleria com l'altra part són respon-

sables del tractament que facen de les dades de les persones firmants i interlocutores, i dels membres

de la comissió mixta de seguiment i control. El text del conveni, amb les dades de les persones fir-

mants, serà enviat al Registre de Convenis de la Generalitat i publicat en el Portal de Transparència de

la Generalitat.

Desena. Difusió del Conveni

El text íntegre del present conveni, una vegada subscrit per totes dues parts, es publicarà en el Portal

de Transparència i en la pàgina web de la Conselleria, de conformitat amb el que es preveu en l'article

9.1 c) i 10.1 de la Llei 2/2015, de 2 d'abril, de la Generalitat, de transparència, bon govern i participació

ciutadana de la Comunitat Valenciana.
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Onzena. Justificació de la subvenció

La justificació del compliment de les condicions imposades i de la consecució dels objectius previstos

en el present conveni es documentarà mitjançant un compte justificatiu de la despesa realitzada en el

qual s'inclourà sota la responsabilitat de la persona declarant els justificants de despesa o qualsevol al-

tre document amb validesa jurídica que permeten acreditar el compliment de l'objecte de la subvenció. 

El termini per a l'aportació de la documentació justificativa finalitzarà el 30 de novembre de 2022, i po-

drà ser ampliat de conformitat amb l'article 70 del Reial decret 887/2006, de 21 de juliol, pel qual s'apro-

va el Reglament de la Llei general de subvencions.

La justificació de la subvenció concedida es realitzarà per l'entitat beneficiària mitjançant la presentació

davant la direcció general competent en matèria de cultura de la documentació de caràcter econòmic

justificativa de l'import concedit i d'una memòria tècnica relativa a l'activitat subvencionada.

La documentació de caràcter econòmic contindrà:

a) Relació detallada de cadascuna de les despeses incorregudes amb identificació del creditor i del do-

cument, el seu import, data d'emissió i data de pagament, manifestant expressament que s'ha complit

l'objecte de la subvenció. 

b) Acreditació de l'import, procedència i aplicació dels fons propis i d'altres subvencions i ingressos amb

els quals, a més de la subvenció, hagen sigut finançades les activitats. A tal fi, la persona beneficiària

presentarà una declaració responsable detallada.

c) Factures o documents de valor probatori equivalent en el tràfic mercantil, incorporats en la relació

classificada de les despeses, així com la documentació acreditativa del pagament, que haurà de reunir

els requisits recollits en el Reial decret 1619/2012, de 30 de novembre, pel qual s'aprova el Reglament

que regula les obligacions de facturació.

Dotzena. Pagament de la subvenció

El pagament de la subvenció es realitzarà prèvia justificació per la persona beneficiària de la realització

de l'activitat objecte del present conveni. Es produirà la pèrdua del dret al cobrament total o parcial de

la subvenció en el supòsit de falta de justificació o de concurrència d'alguna de les causes previstes en

la clàusula següent. No s'admetran abonaments a compte ni pagaments anticipats. 
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Tretzena. Reintegrament i règim sancionador

1. L'incompliment de les obligacions i compromisos que s'estableixen en el present conveni donarà lloc

al reintegrament de les quantitats percebudes i l'exigència dels interessos de demora des del moment

del pagament de la subvenció fins a la data en què s'acorde la procedència del reintegrament, de con-

formitat amb l'article 37 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, i l'article 172

de la Llei 1/2015 de 6 de febrer, de la Generalitat, d'hisenda pública, sector públic instrumental i sub-

vencions.

Procedirà el reintegrament parcial de la subvenció concedida en aplicació del principi de proporcionali-

tat en els supòsits concrets en què resulte aplicable. 

El procediment de reintegrament s'iniciarà d'ofici per acord de l'òrgan concedent de la subvenció, en

virtut del que es disposa en els articles 41 i següents de la Llei 38/2003, general de subvencions, i es

garantirà, en tot cas, l'audiència de la persona interessada. El termini màxim per a resoldre i notificar la

resolució serà de dotze mesos des del moment en què s'incoe l'expedient de revocació o minoració i, si

és el cas, de reintegrament. La resolució del procediment posarà fi a la via administrativa. 

2. L'entitat beneficiària d'aquesta subvenció quedarà sotmesa a les responsabilitats i règim sancionador

regulat en el títol IV de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, i el capítol IV, del

títol X, de la Llei 1/2015, de 6 de febrer.

Catorzena. Causes d'extinció del conveni i manera d'acabar, si és el cas, les actuacions en curs

1. El present conveni s'extingirà, a més de pel transcurs del termini de vigència, per acord unànime de

les parts signants, per l'incompliment de les obligacions i compromisos assumits per part d'alguna de

les parts signants, per resolució judicial declaratòria de la nul·litat del conveni, i per qualsevol altra cau-

sa prevista en les lleis.

2. En cas d'incompliment, qualsevol de les parts podrà notificar a la part incomplidora un requeriment

perquè complisca en un determinat termini amb les obligacions o compromisos que es consideren in-

complits. Aquest requeriment serà comunicat a la comissió de seguiment, vigilància i control de l'execu-

ció del conveni.

Si transcorregut el termini indicat en el requeriment persisteix l'incompliment, la part que el va dirigir, no-

tificarà la concurrència de la causa de resolució i s'entendrà resolt el conveni. Els criteris per a determi-
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nar la quantitat que finalment haja de percebre la persona beneficiària o, si és el cas, l'import a reinte-

grar, hauran de respondre al principi de proporcionalitat.

3. Quan concorrent qualsevol de les causes de resolució del conveni, hi haja actuacions en curs, les

parts, a proposta de la comissió de seguiment, vigilància i control de l'execució del conveni, podran

acordar la continuació i finalització de les que consideren oportunes, i establiran un termini improrroga-

ble per a això transcorregut el qual haurà de realitzar-se la liquidació d'aquestes, tot això de conformitat

amb el que s'estableix en l'article 52.3 de la Llei 40/2015, d'1 d'octubre i l'article 11.1.f del Decret

176/2014, de 10 d'octubre, del Consell, pel qual regula els convenis que subscriga la Generalitat i el

seu registre.

Quinzena. Comissió de seguiment, vigilància i control de l'execució del conveni

1. La comissió de seguiment, vigilància i control de l'execució del conveni i dels compromisos adquirits

per les parts signants estarà integrada per dues persones representants de la Direcció General de Cul-

tura i Patrimoni i dues persones representants de l'Entitat Gestora del Museu de Vilafamés, i en la de-

signació de les persones a formar part d'aquest òrgan es procurarà l'existència d'una presència parità-

ria d'homes i dones.

2. Es remetran a la Direcció General de Cultura i Patrimoni les còpies de les actes, acords i informes de

la referida comissió de seguiment,  de conformitat  amb el  que es preveu en l'article 9 del  Decret

176/2014.

3. El seu règim de funcionament s'ajustarà al que es disposa per als òrgans col·legiats en les normes

de procediment administratiu vigents.

4. Aquesta Comissió resoldrà, en primera instància, els problemes d'interpretació i compliment que pu-

guen plantejar-se respecte al conveni.

Setzena. Règim de modificació del conveni 

La modificació del present conveni requerirà l'acord unànime de les parts i el compliment dels mateixos

tràmits que es preveuen per a la seua subscripció inicial, sempre que això no supose l'adquisició de

compromisos de despesa a càrrec d’exercicis futurs, de conformitat amb el que es preveu en l'article

40.7 de la Llei 1/2015, de 6 de febrer, d'hisenda pública, del sector públic instrumental i de subvenci-

ons. 
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Dessetena. Termini de vigència

El present conveni estarà vigent des de la data de la seua subscripció fins al 31 de desembre de 2022,

moment en el qual expiraran els seus efectes, sense que càpia la seua pròrroga.

Dihuitena. Jurisdicció competent

Els litigis que poguera suscitar la interpretació, aplicació i compliment del present conveni serà compe-

tència de l'ordre jurisdiccional contenciós administratiu, sense perjudici de les facultats atribuïdes, en

primera instància, a la comissió de seguiment, vigilància i control prevista.

Per deixar-ne constància i en prova de conformitat, les parts signen aquest conveni en la data de la

signatura electrònica.

LA CONSELLERA D’EDUCACIÓ, CULTURA I

ESPORT

Raquel Tamarit Iranzo

EL PRESIDENT DE L’ENTITAT GESTORA DEL

MUSEU DE VILAFAMÉS

Abel Ibáñez Mallasén
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