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PROCEDIMENT DE TRAMITACIÓ I GESTIÓ DELS 

CONVENIS DE COL·LABORACIÓ EMPRESARIAL A L’UJI 

 

 

(Dictaminat pel Consell de Direcció del dia 9 de febrer de 2010) 

 

 

1. Àmbit d’aplicació 

 

Aquesta circular és d’aplicació als convenis de col·laboració empresarial que la 

Universitat Jaume I subscriga amb unes altres entitats que s’ajusten al model 

aprovat pel Consell de Direcció. 

 

S’entén, a aquests efectes, per conveni de col·laboració empresarial –seguint la 

definició continguda en l’article 25.1 de la Llei 49/2002, de 23 de desembre, 

d’incentius fiscals al mecenatge– aqueixos pels quals aquesta Universitat, a canvi 

d’una ajuda econòmica per a la realització de les activitats que s’efectuen en 

compliment del seu objecte o finalitats específiques, es compromet, per escrit, a 

difondre, per qualsevol mitjà, la participació de l’entitat col·laboradora en aquestes 

activitats. 

 

La difusió de la participació de l’entitat col·laboradora en el marc d’aquests 

convenis de col·laboració empresarial no constitueix una prestació de serveis. 

 

Si el text del conveni presenta diferències de caràcter substancial amb aquest 

model o excedeix dels límits establerts legalment en la configuració d’aquest tipus 

de convenis, la tramitació ha de realitzar-se d’acord amb el procediment general en 

matèria de convenis a través dels membres del Consell de Direcció competents per 

raó de la matèria (Rectorat, Vicerectorat, Secretaria General i Gerència). 

 

2. Iniciació i tramitació del procediment 

 

El promotor del conveni (PAS/PDI/Membres del Consell de Direcció) pot obtenir 

el model de conveni de col·laboració empresarial en la web de l’UJI www.uji.es 

(Menú de la derecha «Informació Administrativa»  «Acords i resolucions»  

«Models de convenis»); i en les Unitats de Gestió (UG) de la Universitat o a l’Àrea 

de Comunicació Corporativa i Patrocini del Servei de Comunicació i Publicacions 

(ACCP-SCP). 

 

Una vegada el promotor haja emplenat el conveni de col·laboració empresarial, el 

remetrà, com a proposta, prèviament a la firma per l’entitat col·laboradora, a 

https://documents.uji.es/alfresco/d/d/workspace/SpacesStore/12614ccb-96e2-45cb-bdd0-733d4011df1d/ModelCCE-CAS.pdf?guest=true
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l’adreça patrocini@uji.es amb les dades, als efectes de notificació, de la persona de 

contacte d’aquesta entitat, en cas de no coincidir amb el signant del conveni.  

 

L’ACCP-SCP, una vegada revisada la coincidència amb el model, enviarà el 

conveni, per duplicat, a l’entitat col·laboradora perquè el signe la persona amb 

poder suficient.  

 

L’ACCP-SCP, una vegada rebut el conveni signat per l’entitat col·laboradora, el 

remetrà al Rectorat o Vicerectorat amb delegació de firma corresponent per a la 

signatura.  

 

3. Arxiu i registre de convenis 

 

Una vegada el conveni estiga firmat pel Rectorat o Vicerectorat amb delegació de 

firma, aquest enviarà els dos originals del conveni de col·laboració empresarial a 

Secretaria General. 

 

La Secretaria General arxivarà un original, i enviarà l’altre original a l’ACCP-SCP, 

amb còpia escanejada a l’adreça patrocini@uji.es. 

 

El SCP enviarà l’original a l’entitat col·laboradora i introduirà el contingut del 

conveni a la base de dades de convenis, adjuntant-ne la còpia escanejada. Una 

vegada introduït el conveni, es generarà automàticament un missatge de correu 

electrònic amb continguts essencials d’aquest que serà enviat al promotor, l’UG 

corresponent, si escau, el Servei de Gestió Econòmica (SGE) i a l’ACCP-SCP. 

 

4. Gestió econòmica del conveni 

 

El promotor, a través de l’UG corresponent, si escau, ha de sol·licitar al SGE el 

codi de projecte i/o codi de línia de finançament. 

 

Una vegada donats d’alta els codis dels projecte i/o de la línia de finançament, 

l’Àrea d’Ingressos del SGE, comptabilitzarà el Reconeixement de Dret (RD). El 

SGE avisarà, mitjançant un correu electrònic, a patrocini@uji.es, al promotor i a la 

UG corresponent, si escau, quan es cobre total o parcialment l’import del conveni. 

També enviarà un missatge de correu electrònic al promotor i a la UG 

corresponent, si escau, si l’entitat col·laboradora no ingressa les quantitats en els 

terminis pactats. 

 

En aquest cas, i amb coneixement del promotor, l’Àrea d’Ingressos del Servei de 

Gestió Econòmica farà les gestions necessàries amb l’entitat col·laboradora per al 

compliment per part d’aquesta dels terminis i pagaments. 

mailto:patrocini@uji.es
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A mesura que l’entitat col·laboradora ingresse els imports previstos en el conveni, 

l’àrea d’Ingressos del SGE, comptabilitzarà els manaments d’ingrés (MI) escaients. 

Posteriorment, prèvia sol·licitud del promotor o de l’UG corresponent, si escau, a 

través de l’eUJIer@, l’àrea de Pressupost del SGE generarà el crèdit en pressupost, 

mitjançant una modificació pressupostària, la qual cosa suposa que, a partir 

d’aquest moment, el promotor ja podrà disposar d’aquest crèdit i, per tant, hi podrà 

carregar les despeses associades al desenvolupament del conveni. 

 

L’Àrea d’Ingressos del SGE, una vegada registrat l’ingrés realitzat per l’entitat 

col·laboradora, elaborarà el corresponent certificat acreditatiu de les quantitats 

percebudes en virtut del conveni en qüestió i l’enviarà a la Secretaria General per a 

la firma, en compliment de l’article 24 de la Llei 49/2002. Una vegada firmat, es 

tornarà a l’àrea d’Ingressos del SGE, que registrarà còpia i enviarà l’original a 

l’entitat col·laboradora. 

 

5. Informe trimestral 

 

El Servei de Comunicació i Publicacions ha d’emetre, trimestralment, un llistat 

dels convenis de col·laboració empresarial signats que enviarà a la Secretaria 

General per a la presentació d’aquests al Consell de Direcció. 

 

 


