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RESOLUCIÓN RE ITORAL DO 26 DE 
OUTUBRO POLA QUE SE ADAPTAN 
OS CONVENIOS SUSCRITOS POLA 
UVIGO COMO CONSECUENCIA DA 
ENTRADA EN VIGOR DA LEI 40/2015 

A Lei orgá nica 6/200 1, de 2 1 de decembro, de Universidades, mod ificada pala Lei 4/2007, de 
12 de abril , no seu artigo 2.j) considera parte esencial da autonomía das Uni versidades "o 
eSlablecemento de relacións con ati/ras entidades para a promoción e desenvolvemento dos 
seus fins institucionais ". 

Esta facu ltade recoñécese no artigo 7 n) dos Estatutos da Universidade de Vigo (OOG do 
02.02.10) que habilita a esta para estab lecer relac ións académicas, culturai s ou científicas con 
ill stitucións españolas au estranxeiras e fomentar os correspolldentes intercambios, ca obxecto 
de acad ar os fin s prioritarios. 

O " Regul amento de Cursos de Espec ialización e Conven ios" aprobado na ses ión do Claustro de 
17/ 1211996 e mod ificado na Xunta de Gobern o de 20/7/2000 , xunto coa "Normat iva regul adora 
do procedelllento para a tramitación de Convenios na Universidad e de Vi go" aprobada no 
Consello de Goberno de 20 de novembro de 2007 veñen regu lando esta actividade na nasa 
uni versidade. Ambas normativas están pendentes de próxima modificación. 

A Lei 40/2 015, de I de outubro, de Réxime Xurídico do Sector Público, desenvo lveu un réx ime 
completo dos convenios, fixando o seu contido mínimo, clases, duración, vixencia e extinción, 
así como asegurar o seu control polo Consello de Cantas de aqueles conven ios cuxos 
compromisos económicos asumidos supere n os 600.000 euros. 

A menc ionada le i 40/2015 entra en vigor o día 2 de outubro de 2016 polo que, ca fin de que 
todos os conven ios que subscriba a Uni versidade de Vigo con outras entidades a part ir da 
mencionada data se adapten á lei , e namentres non se modifique a vixente "Norlllativa 
reguladora do procedemen/o para a tramitación de Convenios na Universidade de Vigo ", 
dítase a seguinte reso luc ión: 

Primeiro. Contido dos convenios 

Os convenios deberán conter, ao menos, as seguilltes materias: 

a) Partes concertantes, con indicación expresa dos datos identificativos da enti dade, asi 
como o nome, a responsabilidade, o cargo e a capac idade sufi c iente que ostenta o que 
asina como representante da mesma. 

b) Xustificación da neces idade do convenio, dcbendo constar o carácter non contractual da 
ac ti vidade en cuestión. 

c) Normativa de aplicac ión. 

d) Oescrición do obxecto do convenio inclu índo os obxectivos e ámbitos mater iais do 
réx ime de colaboración, así como as actuacións a rea li zar por cada suxe ito para o seu 
cumprim ento, indicando, no seu caso, a titularidade dos resultados obtidos. 

e) Actuacións previstas e compromisos das partes. 

f) Obri gas e compromi sos económ icos asum idos por cada unha das partes, se os houbera, 
indicando a súa distribución temporal por anualidades e a súa imputación concreta ao 
orzamento cO ITespondente de aCOJ'do ca prev isto na lex islación orza mentaria. 
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g) No caso de abri gas de cont ido eco nóm ico deberá expresarse o concepto orzamenlario con 
cargo 30 cal vai fi nanciarse. 

h) Co nsec uencias ap licab les no caso de in cum primento das abri gas e comprom isos 
asum idos por cada unha das partes e, no seu caso, os cri terios para determinar a posible 
indem nización polo incumpr imento. 

i) Mecani smos de segui mento, vix ilancia e contro l da execución do conven io e dos 
compromisos adquiridos po los as inantes. Este mecanismo resolverá os problemas de 
interpretac ión e cumprim ento que podan presentarse respecto dos convenios . 

j) Prazo de v ixenc ia, tendo en canta as seguintes regras: 

1°. Os convenios deberán ter un ha duración determi nada, q ue non poderá ser superi or a 
catro anos. 

2°. En calq uera momento antes do remate do prazo prev isto no apartado anterior, os 
asinantes do convenio poderán acordar uIl31limemente a súa prórroga por un período de 
ata catro anos ad ic ionais á súa exti nc ión. 

k) entrada en vigor, form a e prazos de denuncia. 

1) Efectos da ext inc ión do convenio sobre as activ idades o u actuació n S en curso . 

m) Ca rácter adm inistrativo e sometemento á xur isd ic ión contencioso-admi nistrativa das 
posib les cuestións litixiosas xurd idas sobre o seu contido e ap licació n. 

o convenio irá acompañado du nha memoria xlIstificativa ande se ana lice a sÍla necesidade e 
oportunidade, o seu impacto económ ico, o carácter non contractual da actividade en cuestión, 
así como o cu mprim ento do previsto na lei 40/20 15, de 1 de o utubro, de Réx imc Xuríd ico do 
Sector Púb lico. 

Segund o. Adaptac ión convenios vixentes 

Tocios os convenios v ixentes con anterioridade ao día dous de o utubro de 2016 deberán 
adaptarse ao prev isto nesta normativa no prazo de tres anos a contar part ir do día 2 de outubro 
de 2016. 

Todos os conven ios v ixentes con anter ioridade ao día dous de o utubro de 2016 que tellan 
subscri ta unha prórroga tác ita por tempo indefin ido, o prazo de vixencia dos mesrnos será corn o 
máx im o de catro anos a contar a parti r do d ía 2 de outubro de 20 16 . 

Sres/as V icerreitores/as 
Sr. Director de Área de Emprego 

..-:¡j, 
Vig~i§ d~ etembro de 20 16 
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Sa lustlan to de la Ig lesia 

Sr. Director da Área de Normalización Lingüíst ica 
FUVI 
ORI 
EIDO 
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