
REGLAMENT PEL QUAL ES DESENVOLUPA LA NORMATIVA PER A LA CONTRACTACIÓ

D’ACTIVITATS DE CARÀCTER CIENTÍFIC, TÈCNIC O ARTÍSTIC

Preàmbul

La contractació de treballs científics, tècnics i artístics o la realització de cursos d'especialització i

altres activitats formatives, per part dels departaments, instituts universitaris d’investigació o altres

estructures de recerca creades per la UVEG, grups d'investigació o del seu professorat, està

expressament prevista en la Llei Orgànica d'Universitats 6/2001 de 21 de desembre del 2001, en

els articles 68 i 83, que remeten a la regulació específica que respecte d'això establisquen els

Estatuts de cada universitat en el marc de les normes bàsiques que dicte ell Govern.

Els Estatuts de la Universitat de València regulen les qüestions relatives a la contractació en els

articles 218 a 221, articulant-les entorn de tres eixos fonamentals: les característiques del

contracte, els procediments per a la seua signatura i el destí dels fons ingressats per aquest

concepte.

En compliment de l'article 220, a proposta de la Comissió d'Investigació, el Consell de Govern, en la

sessió de 6 de març de 2007, aprova el següent Reglament pel qual es desenvolupa la normativa

per a la contractació d’activitats de caràcter científic, tècnic o artístic.

Títol I

Disposicions Generals

Article 1.

Els departaments, instituts universitaris d'investigació o altres estructures de recerca creades per la

Universitat, els grups d’investigació reconeguts per la Universitat i els professors o professores que

pertanguen a qualsevol d'aquests podran subscriure contractes amb persones físiques o jurídiques,

públiques o privades, per a la realització de treballs científics, tècnics i artístics així com per al

desenvolupament de cursos d'especialització o altres activitats específiques de formació, d'acord

amb el que preveu aquest Reglament, en els Estatuts de la Universitat de València i en la resta de

la legislació vigent.

Article 2.

Sense perjudici del que disposa l'article 197 dels Estatuts de la Universitat de València, la dedicació

del professorat serà compatible en tots els casos amb la realització de treballs científics, tècnics o



artístics a què es refereix l'article 83 de la Llei Orgànica d'Universitats, d'acord amb les normes

bàsiques que establisca el govern, amb un informe previ del Consell de Coordinació Universitària.

Article 3.

Aquest Reglament s'aplicarà a tots els compromisos que se subscriguen a l'empara de l'article 83 de

la Llei Orgànica d'Universitats, independentment de la forma jurídica que adopten i, de forma

general, poden agrupar-se en les categories següents:

• Convenis de Col·laboració

• Convenis Marc

• Investigació i Desenvolupament

• Assessorament i Suport Tecnològic (estudis o dictàmens científics, assessoria

cientificotècnica, certificacions)

• Prestacions de serveis (anàlisi, informes tècnics, dictàmens jurídics, assajos)

• Treballs de caràcter artístic

• Formació

Article 4.

Queden expressament exclosos de l'àmbit d'aplicació d'aquest Reglament:

a) L'activitat professional externa del personal acollit al règim de dedicació a temps parcial.

b) Els contractes editorials del personal per a la publicació dels seus treballs o per a la preparació

d'originals destinats a la seua publicació.

c) Els programes de formació o especialització que formen part de l'oferta acadèmica de la UVEG,

ja siga com a títol oficial o propi de la Universitat.

d) Els premis obtinguts pel personal de la Universitat a títol individual o col·lectiu.

e) La participació en conferències, jornades o seminaris dins dels límits establerts per la legislació

vigent.

f) Els projectes d'investigació finançats en virtut de la participació de la Universitat en

convocatòries públiques dels Plans d'I+D+i, autonòmics, nacionals, europeus, internacionals o

qualssevol altres d'anàloga naturalesa, que es regiran per les normes específiques de la

convocatòria.

g) Les donacions i el material en règim de comodat.



h) Els contractes de cotitularitat i  explotació conjunta

i) Els contractes de transferència de coneixement, la titularitat del qual siga propietat de la

Universitat de València, que es regularan segons el que estableixen els arts. 206.2 i 219.1 dels

Estatuts.

Article 5.

En l'execució dels contractes o convenis, regulats per aquest Reglament podrà participar, a més del

personal docent i investigador, funcionari o contractat de la UVEG:

• Personal docent i investigador, funcionari o contractat d'altres universitats, amb

l'autorització prèvia expressa de la universitat corresponent, així com investigadors

pertanyents a les plantilles d'altres organismes públics o entitats privades, amb

l'autorització prèvia expressa del centre corresponent.

• Personal investigador en formació –amb beca o contracte-, en els termes establerts per la

normativa de la UVEG.

• Col·laboradors eventuals i experts o expertes contractats que participen en projectes

concrets d'investigació científica i tècnica. En el cas dels funcionaris o funcionàries d'altres

administracions públiques, requeriran tenir concedida la compatibilitat per part de les

institucions de què depenguen, en els casos previstos per la Llei.

• Personal d'administració i serveis de la UVEG,  en els termes establerts per la normativa de

la UVEG i la legislació general vigent.

Article 6.

Els responsables del contracte o conveni hauran de ser personal docent i investigador de plantilla

de la UVEG en situació de servei actiu. En el cas de personal contractat temporalment, serà requisit

necessari que tinga formalitzada la vinculació contractual amb la Universitat en el moment de

subscriure el contracte, que haurà de tenir una duració prevista igual o superior a la de l'execució

del contracte d'investigació.

Article 7.

El personal de la UVEG que desitge participar en les activitats a què es refereix aquest Reglament

desenvolupades per altres Universitats, haurà de sol·licitar prèviament l'autorització del vicerectorat

competent en aquesta matèria.



Article 8.

Les persones que participen en l'execució dels contractes o convenis a què es refereix aquest

Reglament, o tinguen coneixement del seu contingut per raó del càrrec o ja que ocupen, estaran

obligats a observar la deguda reserva respecte a les dades o informació confidencial de caràcter

científic, tècnic o comercial als quals pogueren accedir durant el desenvolupament d’aquests.

La violació d'aquesta obligació, així com la utilització indeguda de la informació, implicarà incórrer

en les responsabilitats de qualsevol tipus que resulten procedents i serà exigible directament al

causant la indemnització dels danys i perjudicis ocasionats.

Article 9.

Tots els impostos o taxes que deriven de la realització dels contractes o convenis regulats per

aquest Reglament aniran amb càrrec a l'entitat o organisme contractant.

Títol II

Del procediment de contractació

Article 10.

Els contractes o convenis d’aquest Reglament podran ser signats per:

• el rector o rectora, o persona que delegue

• els departaments, instituts universitaris d'investigació o altres estructures de recerca

creades per la Universitat o els grups d'investigació,

• els professors i les professores

d'acord amb les previsions contingudes en aquest Reglament.

Els convenis de col·laboració subscrits per a la realització de treballs sotmesos al present Reglament

hauran de ser signats pel rector o la rectora.

Secció 1a De l'autorització prèvia per a la signatura

Article 11.

1. Requerirà l'autorització del rector o rectora la signatura dels contractes o convenis en què

concòrrega alguna de les circumstàncies següents:



a) Participe per part de la Universitat, més d'un departament, institut universitari d'investigació o

altra estructura d’investigació.

b) Precisen, per a la prestació del servei contractat, la utilització d'equips o d'instal·lacions de la

Universitat, que per l'entitat dels primers o pel tipus d'ús de les segones, puguen afectar el normal

desenvolupament de les activitats docents i/o investigadores de la Comunitat Universitària.

c) Tinguen una quantia que supere la suma de 60.000 euros. Aquesta xifra serà objecte de

modificació pel Consell de Govern anualment d'acord amb les variacions de l’IPC.

d) Prevegen la contractació de personal no vinculat funcionarial o laboralment amb la Universitat.

2. Obtinguda l'autorització del rector o la rectora a qui es refereix el número 1 d'aquest article, els

contractes /convenis podran ser signats per qualsevol dels òrgans o les persones esmentades en

l'article 10 d’aquest Reglament.

Article 12.

1. La signatura dels contractes no inclosos entre els supòsits a què fan referència els dos articles

anteriors haurà de ser autoritzada pel consell del departament o de l’institut universitari

d’investigació, o per l’òrgan de govern equivalent de l’estructura de recerca, que formalitze el

negoci jurídic corresponent o pels consells d’aquells departaments, instituts o estructures a què

estiguen adscrits els grups d’investigació o els professors o les professores contractans, llevat que

siguen autoritzats pel rector o rectora.

L'autorització a què es refereix el present article només podrà ser denegada per algun dels supòsits

fixats en la legislació vigent, i haurà de ser comunicada als serveis centrals de la Universitat.

2. Per a obtenir l’esmentada autorització, el responsable o responsables del contracte remetran

petició expressa acompanyada d'una memòria que continga la informació a què es refereix l'article

14 d’aquest Reglament.

L'autorització o denegació a què fa referència aquest article serà comunicada, en el termini màxim

de 15 dies hàbils.

Denegada expressament l'autorització o transcorreguts quinze dies des de la data en què els

interessats van sol·licitar formalment l'autorització a l'òrgan corresponent sense que aquest

l'haguera contestat, es podrà recórrer en alçada al rector o rectora en el termini d’un mes.

Article 13.

Amb caràcter general, la sol·licitud d'autorització haurà de realitzar-se per mitjà de la presentació

davant de l'òrgan competent, d'una memòria explicativa o esborrany del contracte amb la

informació suficient perquè el consell del departament o de l’institut o l’òrgan de govern equivalent



de l’estructura de recerca es pronuncie i, en tot cas, el tipus d'acord entre les categories a què es

refereix l'article 3 d'aquesta norma, l’investigador o investigadora responsable, entitat, objecte,

duració i import del contracte.

Secció 2a De la formalització dels contractes

Article 14.

El contracte o conveni se formalitzarà per escrit en un document, que haurà d'incloure, almenys,

les especificacions següents:

a) Nom de l'entitat contractant.

b) Objecte del contracte, amb especificació dels drets i les obligacions assumides per les parts

c) Duració total i terminis d'execució, si escau.

d) Import acordat, terminis i forma de pagament.

e) Composició de l'equip de personal investigador -amb indicació de la seua categoria i

adscripció- que es compromet a realitzar el treball i identificació de qui actuarà com a

investigador o investigadora responsable.

f) Memòria tècnica del treball a realitzar, si escau.

g) Règim de titularitat, si és el cas, dels drets de propietat industrial i intel·lectual.

Amb caràcter general i previ a la signatura, els contractes o convenis hauran de ser revisats pels

Serveis Centrals de la UV, que verificaran l'adequació d’aquests als models normalitzats aprovats

per la Universitat, i als textos legals que els regulen i vetllaran perquè es protegisquen els drets i

interessos de la Universitat de València.

Secció 3a Del procediment simplificat

Article 15.

Quan l'objecte del treball es referisca a prestacions de servei (realització d'informes tècnics, jurídics,

anàlisi, mesures, calibratges, etc.) en les que concórreguen una escassa quantia econòmica, un

breu termini d'execució i un marcat caràcter tècnic que facen innecessari fixar clàusules

contractuals específiques de confidencialitat, propietat industrial, responsabilitat, etc., el compromís

es podrà formalitzar per mitjà d'un full d'encàrrec, d'acord amb el model normalitzat que habilite la

Universitat, sempre que el seu import, IVA inclòs, no supere la quantitat de 12.000 euros. Aquesta



quantitat, igual que la continguda en l'article 12 d’aquest Reglament, podrà ser objecte de

modificació pel Consell de Govern.

Els fulls d'encàrrec hauran d'anar acompanyats de l'autorització del consell de departament,

d’institut o de l’òrgan de govern equivalent de l’estructura de recerca corresponent o, si és el cas,

del rector o rectora i d'una memòria econòmica i, almenys, contindran la informació següent:

- Nom de l'entitat contractant

- Nom i signatura del representant legal de l'entitat contractant

- Objecte de l'encàrrec

- Quantitat de l'encàrrec (impostos inclosos)

- Nom i signatura del responsable per part de la Universitat

- Adscripció al departament, institut o estructura de recerca corresponent.

Aquests fulls d'encàrrec tindran la consideració de contractes regulats per aquest Reglament i

estaran, per tant, subjectes a les normes en ell establides.

Títol III

Del règim economicoadministratiu

Article 16.

L'import dels contractes o convenis regulats en aquest reglament serà incorporat totalment al

pressupost de la Universitat de València.

Article 17.

D’acord amb el que preveu l’article 221 dels Estatuts de la Universitat de València, de la quantitat

total neta estipulada en el contracte o conveni, la Universitat de València detraurà un percentatge

del 10%, que es distribuirà de la següent manera: un 5%  en concepte de despeses generals de la

institució, un 4,5 % per al departament, institut o estructura de recerca a què estiga adscrit

l’investigador o investigadora responsable, i un 0,5 % per  als departaments, instituts o estructures

de recerca que no hagen signat cap contracte l’any anterior (fons interdepartamental).

Article 18.

Una vegada deduïts els percentatges a què es refereix l'article anterior, i d'acord amb el que preveu

l'article 221 dels Estatuts de la Universitat de València, la quantitat resultant serà destinada als



gastos d'execució del contracte o conveni, incloses les retribucions del personal de la Universitat

que participe en el seu compliment.

L'execució del pressupost serà responsabilitat de l'investigador o investigadora responsable i seran

les unitats de gestió corresponents les encarregades de la tramitació dels expedients econòmics

que es deriven, d'acord amb les normes d'execució pressupostària vigents.

Article 19.

Els complements retributius derivats de la participació del personal en els contractes o convenis

referits en aquest Reglament només podran tramitar-se una vegada s'haja verificat el cobrament

efectiu de les factures emeses i l'existència de saldo suficient. Es faran efectives en la nòmina

general de la Universitat de València i seran objecte de les retencions en concepte de IRPF i

Seguretat Social o classes passives que legalment corresponguen, així com d’un percentatge

addicional d’un 10%. Les quantitats recaptades per aquest darrer concepte revertiran en el

departament, institut o estructura de recerca a què pertanyen els investigadors participants i

hauran de destinar-se a despeses d’investigació, excloent-ne complements retributius. Almenys un

50% d’aquestes despeses, hauran de ser proposades pels membres de l’equip d’investigació del

contracte o conveni  de què es tracte en cada cas.

En cap cas la quantitat percebuda anualment per aquest concepte no podrà superar els límits que

determine la legislació vigent. A aquests efectes, el personal de la UVEG que haja estat autoritzat a

participar en contractes d'altres universitats en els termes previstos en l'article 7 d'aquest

Reglament haurà d'informar puntualment la Gerència de tots els cobraments que perceba.

L'incompliment d'aquesta obligació podrà ser causa d'anul·lació de l'autorització que s'haguera

concedit.

Article 20.

Els béns adquirits a càrrec dels fons procedents dels contractes o convenis a què es refereix aquest

Reglament s'integraran en el patrimoni de la Universitat de València i quedaran adscrits als

departaments, instituts o altres estructures d’investigació de la UV a què pertanyen els

investigadors participants.

Article 21.

La Universitat de València registrarà i arxivarà un exemplar original de tots els contractes o

convenis celebrats a l'empara d’aquest Reglament en el Registre General de Convenis de la

Universitat.



Article 22.

La Universitat de València efectuarà el seguiment i control de la gestió economicoadministrativa

dels contractes i els convenis, des de l’entrada en vigor fins a la finalització a través de les unitats

que corresponga, d'acord amb el procediment específic que a aquest efecte s'establisca.

Article 23.

En el termini de 6 mesos des de la finalització efectiva del contracte o conveni, l'investigador o

investigadora responsable sol·licitarà que es liquide i s’incorpore el saldo existent a la clau

específica que s’habilite a aquests efectes. A aquest efecte, la unitat de gestió del departament,

institut o estructura de recerca corresponent remetrà als Serveis Centrals l'informe econòmic

d'execució, d'acord amb el model normalitzat i conforme al procediment que habilite la Universitat.

Disposició derogatòria

Queda derogat el “Reglament per a la contractació de treballs de caràcter científic, tècnic i artístic o

la realització de cursos d'especialització” aprovat per la Junta de Govern de la Universitat de

València el 19 de febrer de 1987 i modificat el 31 de març de 1993.

Disposició final

Aquest Reglament entrarà en vigor l'endemà de l’aprovació pel Consell de Govern.

--------------------------------
Aprovat pel Consell de Govern de 6 de març de 2007. ACGUV 32/2007.

--------------------------------


