
 
 

REGLAMENT DE COORDINACIÓ ACTIVITAT CONVENCIONAL 
DE LA FVMP 

(APROBAT CONSELL FVMP, 26 D ´ABRIL  2016) 

 

 

 

Les relacions de col·laboració de la Federació Valenciana de Municipis i Províncies, amb 

altres administracions públiques i amb el sector privat, han posat de manifest la 

necessitat de contemplar l'elaboració d'un reglament que dote als convenis de 

l'adequada ordenació de manera que s'aconseguisca un marc estable, clar i transparent 

de l'activitat convencional de l’FVMP. 

 

En el cas dels acords o convenis, és necessari que el fi que es persegueix no es puga 

aconseguir mitjançant un contracte, pel fet que en este supòsit, caldria aplicar la 

normativa sobre contractes del sector Públic. Públiques. És necessari, perquè, distingir 

l'àmbit que correspon al conveni de col·laboració de l'objecte que ha de ser regulat per 

mitjà d'un contracte, atés que la utilització d'un o altre no és opcional. 

 

Amb l'ànim de millorar i aclarir l'activitat convencional, l’FVMP ha escomés la redacció 

d'una Reglament a través del qual es busca, precisament, contribuir a aconseguir una 

ordenació més eficaç i eficient, totalment accessible a les entitats locals que integren 

l’FVMP 

 

El present reglament pretén conjugar la simplificació del Procediment aplicable en 

matèria de convenis amb l'increment de les garanties, de manera que la nova regulació 

obeeix al compliment de les obligacions per part de les institucions públiques. 

A més, procura aclarir el règim aplicable a l'activitat convencional de l’FVMP, i dotar 

d'homogeneïtat els convenis que es formalitzen mitjançant l'establiment d'una definició 

i una tipologia bàsica dels diferents instruments convencionals. 

 



Un altre dels objectius és reforçar els principis de transparència i publicitat que han de 

regir l'activitat de la Federació Valenciana de Municipis i Províncies, possibilitant l'accés 

i consulta per part de la ciutadania de les dades més rellevants dels convenis subscrits, 

en el marc de les previsions contingudes en la normativa bàsica estatal i en la regulació 

autonòmica. 

 

En definitiva, és el moment d'abordar un text que arreplegue i complete les actuacions 

de col·laboració d'una forma unitària, ordenada i coherent, mitjançant l'elaboració de 

criteris més funcionals de coordinació de l'activitat convencional de l’FVMP. En 

conseqüència, el Consell de l’FVMP, a proposta de la Junta de Portaveus, i amb la 

deliberació prèvia en la seua reunió del dia 26 d'abril de 2016, 

 

 

ACORDA 

 

Aprovar el Reglament de Coordinació de l'Activitat Convencional de l’FVMP. 

 

Article 1. Objecte 

Determinar les regles que han de seguir-se per a la tramitació, formalització i registre 

dels convenis que celebre l’FVMP amb persona física o jurídica de naturalesa pública o 

privada, d'acord amb els fins que li són propis, la dimensió normativa i executiva dels 

quals ve marcada pels seus Estatuts i la normativa vigent. 

 

Article2. Àmbit 

Es consideren convenis administratius tots aquells documents que instrumenten la 

col·laboració, cooperació o coordinació de les parts que ho subscriuen, en assumptes 

d'interés comú, promoguts pels ens que integren el sector públic a Espanya, ens públics 

estrangers i organismes internacionals, institucions o persones física o jurídiques tant 

de naturalesa pública com a privada. 

 

 

Article 3. Tipologia i denominació  

Es denominaran conveni aquells convenis administratius en virtut dels quals 

s'assumisquen compromisos per a la realització d'actuacions determinades dins de 

l'àmbit de competència o actuació propi de les parts. Es classifiquen en:  

 



Protocols Generals. Aquests instruments estableixen les pautes d'orientació política 

sobre l'actuació de cada administració en una qüestió d'interés comú o fixen el marc 

general i la metodologia per al desenvolupament de la col·laboració en una àrea 

d'interrelació competencial o un assumpte de mutu interés, els protocols generals no 

tenen eficàcia obligacional directa o especifica. 

 

Convenis marc de col·laboració. Aquests instruments dissenyen línies generals i els 

límits en què s'enquadren certs acords susceptibles de generar obligacions jurídiques 

entre les parts signatàries. La seua efectivitat requereix la formalització de convenis 

específics que concreten les corresponents obligacions. 

 

Convenis específics de col·laboració. Aquests instruments concreten les obligacions 

a què s'han compromés les parts signatàries d'un conveni marc de col·laboració, les 

dites obligacions han de respectar els límits i continguts marc corresponent. 

 

Convenis de col·laboració. Aquests instruments estableixen obligacions específiques 

estipulades per les parts signatàries, directa i immediatament exigibles en els termes 

estipulats per a la seua aplicació. 

 

Acords de cooperació. Tenen per objecte establir el marc de cooperació en un àmbit 

sectorial específic o genèric sense connexió directa amb la gestió i prestació de serveis 

propis de les persones directes que els subscriuen. 

 

Addendes. Aquests instruments tenen per objecte facilitar que els subjectes s'integren 

en convenis de col·laboració subscrits, sense plantejar la seua modificació, en el cas de 

les addendes d'adhesió; introduint modificació en els mateixos, si es tracta d'addendes 

de modificació, o ampliant el seu termini de vigència, si es tracta d'addendes de 

pròrroga. 

 

 

 

Article 4. Subscripció de convenis  

Correspon al President de l’FVMP la firma dels convenis de i protocols generals, excepte 

autorització segons allò que s'ha previst per els Estatuts de l’FVMP. 

 

Article 5. Contingut mínim  



En tot cas, els instruments de formalització dels convenis hauran d'especificar, com a 

mínim: 

a) Identificació de les parts; persones físiques o jurídiques que compareixen en el 

conveni i la seua competència i capacitat jurídica per a subscriure-ho. 

b) Els títols competencials en el cas que se subscriguen amb les Administracions 

Públiques corresponent que emparen l'actuació, els poders notarials validats així 

com l'acta d'elecció o nomenament d'aquells que represente a institucions públiques 

o privades que formen part del sector púbic però que no siguen Administracions 

Públiques, els poders notarials dels representants d'empreses, instituts, organismes 

o qualsevol altre tipus de societats l'objecte social dels quals se circumscriga a 

l'àmbit privat. 

c) L'objecte del conveni. 

d) Les obligacions assumides per les parts signatàries. 

e) Les actuacions previstes per al compliment del conveni. 

f) Les aportacions econòmiques de cada una de les parts, si és el cas. 

g) Les garanties, si és procedent, del compliment de les obligacions. 

h) La vigència i la possibilitat de pròrroga si així ho acorden les parts, sense perjuí dels 

acords que puguen adoptar-se posteriorment. 

i) Les possibles Causes d’extinció o i, si és procedent la forma de finalitzar les 

actuacions en curs. 

j) La creació d'un òrgan mixt, de composició paritària, de vigilància i control de les 

actuacions que s'acorde desenrotllar a fi que garantisca l'adequat equilibri entre les 

part en la interpretació i compliment del conveni. No cal l'existència d'aquest òrgan 

mixt, quan del conveni no deriven obligacions immediates com els protocols generals 

i si és el cas, els convenis marc de col·laboració. 

k) L'orde i l'òrgan jurisdiccional competents per a resoldre els litigis que eventualment 

es puguen suscitar en l'execució del conveni, de conformitat amb la legislació 

aplicables; o, en el supòsit de convenis amb administracions estrangeres i entitats 

públiques estrangeres, les normes relatives a la resolució dels eventuals conflictes 

que es plantegen. 

l) El lloc i la data de la subscripció del conveni. 

 

Els convenis que no comporten obligacions econòmiques per a l’FVMP hauran 

d'incorporar la següent clàusula específica i diferenciada: L'aplicaciói execució d'aquest 

conveni, incloent-se a este efecte tots els actes jurídics que pogueren dictar-se en la 

seua execució i desenrotllament, no podrà suposar obligacions econòmiques per a la 



Generalitat i, en tot cas, haurà de ser atesa amb els seus mitjans personals i materials 

». 

En el cas que els convenis formalitzen una pròrroga, addenda, refinançament o 

qualsevol altra modificació dels termes d'un altre anteriorment celebrat, haurà de constar 

expressament aquesta circumstància en el seu articulat, sense perjuí que així mateix 

s'indique en la seua remissió al Registre de convenis. 

 

Article 6. Procediment preparatori 

Abans de la firma dels convenis, el procediment d'elaboració inclourà, almenys, els 

següents tràmits, sense perjuí d'aquells que vinguen exigits per la normativa aplicable 

en cada cas concret: 

 

 Comprovació que el document justificatiu del poder del representant o 

representants d'una persona física o jurídica és prou i suficient per a la realització 

de l'acord que es vaja a subscriure.  

 Memòria explicativa firmada per la persona responsable del departament o àrea 

que impulsa o promou la firma de l'acord, en la que consten els antecedents, 

objectius, compromisos de col·laboració, i les raons que justifiquen la 

subscripció. A més, s'inclourà un apartat específic de caràcter econòmic, en el 

que es valorarà l'exigència o no, si és el cas, de la previsió de recursos 

econòmics.  

 Informe dels Serveis Jurídics. Aquest informe se sol·licitarà a través de la 

Secretaria General.  

 Informe del Departament de Comptabilitat, si el conveni pot suposar un 

increment del gasto públic o disminució dels ingressos, o comprometre fons 

d'exercicis futurs.   

 Fiscalització si del conveni es deriven drets i obligacions de contingut econòmic 

o si mitjançant el conveni es formalitza una subvenció.  

 

La celebració de convenis administratius requerirà l'autorització prèvia del Consell quan 

derive un compromís l'adopció del qual exigisca acord del Consell segons el que disposa 

els Estatuts de l’FVMP. En qualsevol altre cas, es donarà compte a la Junta de portaveus 

de l’FVMP de la Proposta de firma del Conveni o, si és el cas, de la firma del Conveni. 

 

Article 7. Registre i Publicació de convenis  



El Registre de Convenis estarà, sota la dependència de la secretària general de l’FVMP. 

En el dit registre s'inclouran, en els termes del present Reglament, tots els convenis i 

acords de col·laboració que subscriga la Federació Valenciana de Municipis i Províncies. 

La Secretaria General portarà un arxiu dels exemplars originals de tots els convenis 

administratius que se subscriguen o gestionen per les àrees de l’FVMP. 

 

Els responsables d'àrea hauran de remetre a la Secretar General els seus originals, així 

com comunicar-ne la seua modificació o extinció. 

 

Correspon a la Secretaria General la publicació, en forma d'extracte, en el portal de 

Transparència de l’FVMP. 

 

La secretària general remetrà al Consell a efectes informatius la informació següent: 

 Còpia del Conveni.  

 Documents que continguen una pròrroga, addenda, refinançament o qualsevol 

altra modificació dels termes d'un conveni ja celebrat, inclosa la seua vigència, 

indicant les dades que permeten la identificació exacta del conveni anterior.  

 

Article 8. Registre i vigència dels Convenis 

Els responsables de les àrees de l’FVMP, en el primer trimestre de cada any, 

comunicaran al Registre de convenis aquells que hagueren perdut la seua vigència en 

l'exercici anterior, per transcurs del termini, esgotament del seu objecte, denúncia 

o qualsevol altra circumstància. 

 

La Secretaria General podrà sol·licitar a l'àrea corresponent informació sobre la vigència 

de convenis depositats en el Registre de convenis. 

 

Disposició transitòria 

Els acords o convenis vigents a la data d'aprovació del present reglament hauran 

d'inscriure's en el Registre General de conveni de l’FVMP. 

 

Disposició addicional sobre Resolució de Convenis 

S'autoritza en titular de la Secretaria General perquè, amb un informe previ del 

Departament de Coordinació d'Àrees, acorde la resolució dels Convenis que hagen 

perdut la seua vigència en exercicis anteriors, per transcurs del termini, esgotament 

del seu objecte, denúncia o qualsevol altra circumstància. 

 



Disposició Final 

S'autoritza al president de l’FVMP per a dictar les disposicions que siguen necessàries 

per al desplegament i execució de la reglamentació convencional de l’FVMP. 

 

  



 


