
CONVENI  DE  COL·LABORACIÓ  EMPRESARIAL  PER  ACTIVITATS  D'INTERÈS  GENERAL  QUE
SUBSCRIU  L'AJUNTAMENT  DE  BENICARLÓ  I  L'EMPRESA  IFF  BENICARLÓ  SL  PER  A
COL·LABORAR  EN  EL  PROJECTE  D’EDUCACIÓ  EN  IGUALTAT  EN  LA  INFÀNCIA  I
L’ADOLESCÈNCIA

REUNITS

D'una part, la Sra. Rosario Miralles Ferrando, en qualitat d'alcaldessa de l'Ajuntament de Benicarló, amb
domicili al passeig de Ferreres Bretó, 10 de Benicarló i amb NIF P1202700I.

D'una altra part, el Sr. José Antonio Rojas Macías, en nom i representació de l'empresa IFF Benicarló
S.L., amb domicili a l’avinguda de Felipe Klein, 2 i CIF B-28055101.

Amb  l’assistència  del  Sr. Marcos  Segarra  Piñana,  amb  DNI  18956300-E,  secretari  accidental  de
l’Ajuntament de Benicarló.

Les parts es reconeixen mútuament la capacitat legal i la representació necessàries per a aquest acte i
subscriure el present conveni de col·laboració empresarial en activitats d'interès general i per a l'efecte: 

EXPOSEN

PRIMER.  L'Ajuntament de Benicarló es troba inclosa entre  les entitats beneficiàries del mecenatge
regulades en l'article 16.b) de la Llei 49/2002, de 23 de desembre, de Règim Fiscal de les Entitats sense
Finalitat Lucrativa i dels Incentius Fiscals al Mecenatge. 

SEGON.  La  regidoria  de  Serveis  Socials  i  Polítiques  Inclusives  organitza  una  programació  per  a
sensibilitzar i conscienciar la població sobre la igualtat d’oportunitats entre dones i homes. Una de les
activitats és el projecte «l’Educació en Igualtat en la Infància i l’Adolescència», prevista per al mes de
novembre de 2022.

TERCER. L'empresa IFF Benicarló S.L. (d'ara en avant, Col·laborador) desitja col·laborar en la realització
dels fins de l'Ajuntament mitjançant la regidoria de Serveis Socials i Polítiques Inclusives d'acord amb el
següent conveni de col·laboració. 

Als  fins  al·ludits,  les  dos parts  han  acordat  subscriure  un conveni  de  col·laboració  empresarial  en
activitats d'interès general dels previstos en l'article 25 de la Llei 49/2002, de 23 de desembre, de Règim
Fiscal de les Entitats sense finalitat Lucrativa i dels Incentius Fiscals al Mecenatge. 

Per tot això, les parts acorden la formalització d'aquest conveni, d'acord amb aquestes

Carrer de Ferreres Bretó, 10 · 12580 Beni8carló · Tel. 964 470 050 · Fax 964 475 908 · www.ajuntamentdebenicarlo.org



CLÀUSULES

PRIMERA. OBJECTE DEL CONVENI

El  present  conveni  de  col·laboració  empresarial  en  activitats  d'interès  general  té  per  objecte  el
desenvolupament d’accions de sensibilització i conscienciació al voltant de la promoció de la igualtat
d’oportunitats entre dones i homes.

Per tal d'aconseguir aquest objecte, el Col·laborador assumeix el compromís d'efectuar una aportació
econòmica que s'especifica en la clàusula quarta. 

Per  la  seua part,  la  Regidoria de  Serveis Socials i  Polítiques Inclusives  es compromet a difondre la
participació del Col·laborador en les seues activitats en els termes que queden indicats en la clàusula
cinquena

SEGONA. NATURALESA 

Ambdues parts declaren que el present conveni de col·laboració empresarial per activitats d'interès
general té la naturalesa dels previstos en l'article 25 de la Llei 49/2002, de 23 de desembre de Règim
Fiscal de les Entitats sense Finalitat Lucrativa i dels Incentius Fiscals al Mecenatge i que, en cap cas, pot
considerar-se que persegueix la finalitat dels contractes de patrocini publicitari recollits en l'article 24
de la Llei 34/1988, de 11 de novembre, General de Publicitat.

A tots els efectes, la difusió de la participació del Col·laborador en l'activitat de la Regidoria de Serveis
socials i Polítiques Inclusives no constituirà una prestació de serveis. 

TERCERA. DURACIÓ 

El present conveni estarà en vigor durant aquest exercici 2022.

QUARTA. APORTACIÓ ECONÒMICA

El Col·laborador, amb les finalitats expressades en les clàusules anteriors i mantenint-se les condicions
sota les quals es subscriu el present conveni,  entregarà a l'Ajuntament de Benicarló una aportació
econòmica de  2.000,00  €, mitjançant  una  transferència bancària al compte 3162-1299-24-1153646722,
de titularitat de l'Ajuntament.

Per  la  quantitat  abonada  pel  Col·laborador,  l'Ajuntament  presentarà  en  el  domicili  social  del
Col·laborador la certificació acreditativa de l'aportació realitzada.

CINQUENA. DIFUSIÓ DE LA PARTICIPACIÓ DEL COL·LABORADOR

Durant el temps que estiga en vigor el present conveni de col·laboració, la difusió de la participació del
Col·laborador en les activitats de la Regidoria de Serveis Socials i Polítiques Inclusives es duran a terme
de la següent manera: 
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• L'Ajuntament, mitjançant la Regidoria de Serveis Socials i Polítiques Inclusives, es compromet
a difondre la participació del Col·laborador mitjançant la inserció del seu nom institucional o
logo en el material promocional i publicitari del projecte «L’Educació en Igualtat en la Infància
i l’Adolescència».

• La Regidoria de Serveis Socials i Polítiques Inclusives ha d’aportar al Col·laborador, sempre que
se sol·licite, informació referent al desenvolupament de l’acció que tindrà lloc.

• En tot cas, la difusió de la participació del Col·laborador en les activitats de la Regidoria de
Serveis Socials i Polítiques Inclusives es limitarà a l'ús dels seus logotips o signes distintius,
quedant expressament exclosa d'aquest conveni, la publicitat o difusió de qualsevol producte
o servei que pugui prestar el Col·laborador.

SISENA. PROPIETAT INTEL·LECTUAL

En cap cas les clàusules del present conveni suposen la cessió o transmissió de qualssevol dels drets de
propietat intel·lectual o industrial de titularitat del Col·laborador. 

L'ús  no  autoritzat,  o  per  a  una  finalitat  distinta  del  pactat  en  el  present  conveni  per  part  de
l'Ajuntament de qualsevol signe distintiu protegit pels drets de propietat intel·lectual o industrial del
Col·laborador,  facultarà  el  Col·laborador  a  instar  la  resolució  del  present  conveni.  En  aquest  cas,
l'Ajuntament es comprometrà a restituir al Col·laborador l'import de les aportacions realitzades, sense
prejudici de la corresponent indemnització de danys i perjudicis que puguen haver-hi. 

SETENA. RESOLUCIÓ

En  el  suposat  cas  que  l'objecte  del  conveni  no  poguera  dur-se  a  terme  per  incompliment  dels
compromisos per part de l'Ajuntament de Benicarló o per les entitats que aquesta hagués designat per
a la realització de les activitats, el Col·laborador quedarà rellevat del compromís d'aportar qualsevol
quantitat a partir del moment del citat incompliment i, si es dona el cas, l'Ajuntament haurà de restituir
al Col·laborador les quantitats percebudes, conforme al que disposa l'article 647 del Codi Civil.

Si  la  impossibilitat  de  complir  l'objecte  del  conveni  es  deguera a qualsevol  altra causa aliena a la
voluntat  de  l'Ajuntament,  s'aplicarà  una  previsió  idèntica  pel  que  fa  a  les  quantitats  pendents
d'abonament. Tot i això, les quantitats ja percebudes no hauran de ser restituïdes. 

VUITENA. TRIBUTS

En l'execució del contingut del present conveni, cada part  ha de  suportar els tribut que es  puguen
reportar i siguen de càrrec segons la legislació vigent.

NOVENA. INCOMPATIBILITATS

La deducció d'aquesta despesa és incompatible respecte altres beneficis fiscals previstos en la Llei de
Mecenatge. 
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DÈCIMA. JURISDICCIÓ I COMPETÈNCIA

Les parts, amb renúncia expressa del que poguera correspondre'ls, se sotmeten als jutjats i tribunals de
Vinaròs per a la  resolució de qualssevol  de les divergències que pogueren sorgir  amb motiu de la
interpretació o execució del present conveni. 

I en prova de conformitat i d'acceptació, les parts signen aquest conveni al lloc i en la data de la firma.

L’Alcaldessa de l'Ajuntament de 
Benicarló

El secretari accidental El Director de Planta IFF 
Benicarló 

(Firmat digitalment) (Firmat digitalment)  (Firmat digitalment)
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