
                    

  

 
CIRCULAR DE 13 D'OCTUBRE DE 2016 DE LA SECRETÀRIA GENERAL SOBRE 

CONVENIS DE COL·LABORACIÓ. 

La nova Llei 40/2015 regula en el seu Títol Preliminar els convenis administratius establint els 
requisits per a la seua validesa, el seu contingut mínim, durada, i extinció, així com els tràmits 
preceptius per a la seua aprovació. 

A fi de donar compliment als preceptes establerts per l'esmentada Llei es remet la Circular següent 
amb les qüestions que cal tenir en compte a partir del dia 2 d'octubre a l'hora de tramitar els convenis 
de col·laboració. 

En primer lloc, la Llei defineix els convenis de col·laboració com els acords amb efectes jurídics 
adoptats per les Administracions Públiques, els organismes públics i entitats de dret públic vinculats o 
dependents o les Universitats públiques entre si o amb subjectes de dret privat per a una fi comuna. 
Qualsevol instrument que no compleixca amb aquesta definició no pot considerar-se conveni. 

En concret, no tenen la consideració de convenis, els Protocols Generals d'Actuació o instruments 
similars que comporten meres declaracions d'intenció de contingut general o que expressen la voluntat 
de les Administracions i parts subscriptores per a actuar amb un objectiu comú, sempre que no 
suposen la formalització de compromisos jurídics concrets i exigibles. 

D'altra banda, els convenis no podran tenir per objecte prestacions pròpies dels contractes. En tal cas, 
la seua naturalesa i règim jurídic s'ajustarà al previst en la legislació de contractes del sector públic. 

Competència per a la subscripció de Convenis 

La competència per a subscriure convenis s'atribueix al rector per l'article 94.1.d) dels Estatuts, prèvia 
aprovació pel Consell de Govern, en virtut del que es disposa en l'article 90.5 dels mateixos Estatuts. 
D'açò es deriva que qualsevol òrgan interessat en la subscripció d'un conveni haurà de tramitar-ho a 
través de la Secretaria General o dels Vicerectorats competents per raó de la matèria. 

Contingut mínim dels Convenis: 

Quant al seu contingut, l'article 49 de la Llei assenyala que els convenis han de reflectir com a mínim 
els punts següents: 

a) Subjectes que subscriuen el conveni i la capacitat jurídica amb la que actua cadascuna de les parts.  

b) La competència amb la qual es fonamenta l'actuació de l'Administració Pública, dels organismes 
públics i les entitats de dret públic vinculats o dependents d'ella o de les Universitats públiques. 

 c) Objecte del conveni i actuacions a realitzar per cada subjecte per al seu compliment, indicant, si 
escau, la titularitat dels resultats obtinguts.  

d) Obligacions i compromisos econòmics assumits per cadascuna de les parts, si els hi haguera, 
indicant la seua distribució temporal per anualitats i la seua imputació concreta al pressupost 
corresponent d'acord amb el previst en la legislació pressupostària. 



                    

  

 
i) Conseqüències aplicables en cas d'incompliment de les obligacions i compromisos assumits per 
cadascuna de les parts i, si escau, els criteris per a determinar la possible indemnització per 
l'incompliment.  

f) Mecanismes de seguiment, vigilància i control de l'execució del conveni i dels compromisos 
adquirits pels signants. Aquest mecanisme resoldrà els problemes d'interpretació i compliment que 
puguen plantejar-se respecte dels convenis.  

g) El règim de modificació del conveni. A falta de regulació expressa, la modificació del contingut del 
conveni requerirà acord unànime dels signants.  

h) Termini de vigència del conveni tenint en compte les regles següents: 

1r. Els convenis hauran de tenir una durada determinada, que no podrà ser superior a quatre anys, 
llevat que normativament es preveja un termini superior.  

2n. En qualsevol moment abans de la finalització del termini previst en l'apartat anterior, els signants 
del conveni podran acordar unànimement la seua pròrroga per un període de fins a quatre anys 
addicionals o la seua extinció. 

Els convenis preexistents han d'adaptar-se a la LRJSP en el termini de tres anys des de la seua entrada 
en vigor, açò és, no més tard del 2 d'octubre de 2019. No obstant açò, les noves regles sobre vigència 
són automàticament aplicables a tots els convenis que no tingueren determinat un termini de vigència 
o que, encara tenint-ho, tingueren establida una pròrroga tàcita per temps indefinit en el moment de 
l'entrada en vigor de la LRJSP. En aquests casos el termini de vigència del conveni serà de quatre anys 
a comptar des de l'entrada en vigor de la LRJSP, és a dir, el passat dia 2 d'octubre de 2016. 

Comunicació al Tribunal de Comptes: 

1. Dins dels tres mesos següents a la subscripció de qualsevol conveni els compromisos econòmics del 
qual assumits superen els 600.000 euros, aquests hauran de remetre's electrònicament al Tribunal de 
Comptes o òrgan extern de fiscalització de la Comunitat Autònoma, segons corresponga. 

2. Igualment es comunicaran al Tribunal de Comptes o òrgan extern de fiscalització de la Comunitat 
Autònoma, segons corresponga, les modificacions, pròrrogues o variacions de terminis, alteració dels 
imports dels compromisos econòmics assumits i l'extinció dels convenis indicats. 

Documentació que ha d'aportar-se per a la tramitació dels Convenis: 

Per a la seua subscripció els convenis han d'anar acompanyats d'una memòria justificativa que analitze 
la necessitat i oportunitat de la celebració del corresponent conveni, el seu impacte econòmic, el 
caràcter no contractual del seu objecte i el compliment dels requisits establerts en la Llei 40/2015. 

D'acord amb l'anterior, les propostes de conveni, renovació o addenda a un existent que es trasllade 
per a la seua aprovació pel Consell de Govern contindran els següents documents: 



                    

  

 
1.- Esborrany definitiu del conveni emplenat íntegrament a excepció de la data de signatura, que 
prèviament s'haurà consensuat entre les parts intervinents. 

2.- Memòria explicativa dels antecedents i circumstàncies que justifiquen la necessitat i oportunitat de 
la celebració del conveni per a la Universitat de València, així com, si escau, el seu impacte econòmic, 
havent de ressenyar-se expressament el caràcter no contractual del seu objecte i el compliment dels 
requisits establerts en la Llei 40/2015. Aquesta memòria haurà de ser emesa per la persona que realitza 
la proposta de conveni (Formulari 1). 

3.- Informe del Servei Jurídic, al que s'haurà de remetre la documentació prevista en els punts 
anteriors. 

Arxiu i publicació del conveni en el portal de transparència: 

Una vegada aprovat el conveni pel Consell de Govern serà remès al vicerectorat competent per al seu 
arxiu i a la secretaria general per a la seua publicació en el portal de transparència de la Universitat de 
València . 

A València, a 13 d'octubre de 2016 

 

 

 

María José Añón Roig 
Secretària General 
Universitat de València.   
 

 


