
 

CONVENIO ORDINARIO DE COLABORACIÓN 

 

REUNIDOS 

Dunha banda, o Organismo Autónomo Terra de Sanxenxo con CIF P3600021D e 

domicilio social na travesía Miraflores 3 - 36960 Sanxenxo, e na súa representación o 

Alcalde- Presidente D. Telmo Martín González, en adiante O. A. TERRA 

SANXENXO. 

 

Por outra banda, a Federación Galega de Balonmán con CIF G 36960832 e domicilio 

fiscal na R/ Luis Ksado 17, oficina nº3 -36209 Vigo, e na súa representación D. Bruno 

López Molina, en calidade de Presidente, en adiante o CONVENIENTE PRIVADO. 

 

EXPOÑEN 

 

1º.- Os convenio de colaboración: Os entes locais poden perseguir os seus obxectos 
de interese xeral subscribindo convenios de colaboración con persoas xurídicas 
privadas ou públicas nos termos da Lei 40/2015, do 1 de outubro, e das normas legais 
especiais de aplicación segundo o obxecto do acordo. Están regulados nos artigos 47 
a 53 do dito texto legal1 

                                                
1 Artigo 47. Definición e tipos de convenios  1. Son convenios os acordos con efectos xurídicos adoptados polas 

Administracións Públicas, os organismos públicos e entidades de dereito público vinculados ou dependentes ou as 
Universidades públicas entre si ou con suxeitos de dereito privado para un fin común. Non teñen a consideración de 
convenios, os Protocolos Xerais de Actuación ou instrumentos similares que comporten meras declaracións de intención de 

contido xeral ou que expresen a vontade das Administracións e partes subscritoras para actuar cun obxectivo común, sempre que 
non supoñan a formalización de compromisos xurídicos concretos e esixibles. Os convenios non poderán ter por obxecto 
prestacións propias dos contratos. En tal caso, a súa natureza e réxime xurídico axustarase ao previsto na lexislación de 

contratos do sector público. 

Artigo 48. Requisitos de validez e eficacia dos convenios 1. As Administracións Públicas, os seus organismos públicos e 
entidades de dereito público vinculados ou dependentes e as Universidades públicas, no ámbito das súas respectivas 

competencias, poderán subscribir convenios con suxeitos de dereito público e privado, sen que iso poida supoñer 
cesión da titularidade da competencia. 

3. A subscrición de convenios deberá mellorar a eficiencia da xestión pública, facilitar a utilización conxunta de medios e servizos 

públicos, contribuír á realización de actividades de utilidade pública e cumprir coa lexislación de estabilidade orzamentaria e 
sustentabilidade financeira. 

4. A xestión, xustificación e resto de actuacións relacionadas cos gastos derivados dos convenios que inclúan compromisos 

financeiros para a Administración Pública ou calquera dos seus organismos públicos ou entidades de dereito público vinculados 
ou dependentes que o subscriban, así como cos fondos comprometidos en virtude dos devanditos convenios, axustaranse ao 
disposto na lexislación orzamentaria. 

5. Os convenios que inclúan compromisos financeiros deberán ser financeiramente sustentables, debendo quen os subscriba ter 
capacidade para financiar os asumidos durante a vixencia do convenio. 

6. As achegas financeiras que se comprometan a realizar os asinantes non poderán ser superiores aos gastos derivados da 

execución do convenio.  

7. Cando o convenio instrumente unha subvención deberá cumprir co previsto na Lei 38/2003, do 17 de novembro, Xeneral de 
Subvencións e na normativa autonómica de desenvolvemento que, no seu caso, resulte aplicable. Así mesmo, cando o convenio 

teña por obxecto a delegación de competencias nunha Entidade Local, deberá cumprir co disposto en Lei 7/1985, do 2 de abril, 
Reguladora das Bases do Réxime Local. 

8. Os convenios perfecciónanse pola prestación do consentimento das partes. Os convenios subscritos pola Administración Xeral 

do Estado ou algún dos seus organismos públicos ou entidades de dereito público vinculados ou dependentes resultarán eficaces 
unha vez inscritos no Rexistro Electrónico estatal de Órganos e Instrumentos de Cooperación do sector público estatal, ao que se 
refire a disposición adicional sétima e publicados no «Boletín Oficial do Estado». Previamente e con carácter facultativo, 



                                                                                                                                                      
poderanse publicar no Boletín Oficial da Comunidade Autónoma ou da provincia, que corresponda á outra Administrac ión 
asinante. 

Artigo 49. Contido dos convenios Os convenios aos que se refire o apartado 1 do artigo anterior deberán incluír, polo menos, as 
seguintes materias: 

a) Suxeitos que subscriben o convenio e a capacidade xurídica con que actúa cada unha das partes.  

b) A competencia na que se fundamenta a actuación da Administración Pública, dos organismos públicos e as entidades de 
dereito público vinculados ou dependentes dela ou das Universidades públicas.  

c) Obxecto do convenio e actuacións a realizar por cada suxeito para o seu cumprimento, indicando, no seu caso, a titularidade 

dos resultados obtidos.  

d) Obrigacións e compromisos económicos asumidos por cada unha das partes, se os houbese, indicando a súa distribución 
temporal por anualidades e a súa imputación concreta ao orzamento correspondente de acordo co previsto na lexislación 

orzamentaria.  

e) Consecuencias aplicables en caso de incumprimento das obrigacións e compromisos asumidos por cada unha das partes e, no 
seu caso, os criterios para determinar a posible indemnización polo incumprimento.  

f) Mecanismos de seguimento, vixilancia e control da execución do convenio e dos compromisos adquiridos polos asinantes. Este 

mecanismo resolverá os problemas de interpretación e cumprimento que poidan exporse respecto dos convenios.  

h) Prazo de vixencia do convenio tendo en conta as seguintes regras:  

1.º Os convenios deberán ter unha duración determinada, que non poderá ser superior a catro anos, salvo que normativamente 

prevéxase un prazo superior.  

2.º En calquera momento antes da finalización do prazo previsto no apartado anterior, os asinantes do convenio poderán acordar 
unanimemente a súa prórroga por un período de ata catro anos adicionais ou a súa extinción. 

No caso de convenios subscritos pola Administración Xeral do Estado ou algún dos seus organismos públicos e entidades de 
dereito público vinculados ou dependentes, esta prórroga deberá ser comunicada ao Rexistro Electrónico estatal de Órganos e 
Instrumentos de Cooperación ao que se refire a disposición adicional sétima. 

Artigo 50. Trámites preceptivos para a subscrición de convenios e os seus efectos 1. Sen prexuízo das especialidades que 
a lexislación autonómica poida prever, será necesario que o convenio se acompañe dunha memoria xustificativa onde se analice a 
súa necesidade e oportunidade, o seu impacto económico, o carácter non contractual da actividade en cuestión, así como o 

cumprimento do previsto nesta Lei.  

2. Os convenios que subscriba a Administración Xeral do Estado ou os seus organismos públicos e entidades de dereito público 
vinculados ou dependentes acompañaranse ademais de: 

a) O informe do seu servizo xurídico. Non será necesario solicitar este informe cando o convenio axústese a un modelo 
normalizado informado previamente polo servizo xurídico que corresponda.  

b) Calquera outro informe preceptivo que estableza a normativa aplicable.  

c) A autorización previa do Ministerio de Facenda e Administracións Públicas para a súa firma, modificación, prórroga e resolución 
por mutuo acordo entre as partes.  

d) Cando os convenios plurianuais subscritos entre Administracións Públicas inclúan achegas de fondos por parte do Estado para 

financiar actuacións a executar exclusivamente por parte doutra Administración Pública e o Estado asuma, no ámbito das súas 
competencias, os compromisos fronte a terceiros, a achega do Estado de anualidades futuras estará condicionada á existencia de 
crédito nos correspondentes presupostos.  

COMENTARIOS: O seu obxecto non pode ser o propio dun contrato público, xa que neste suposto regularanse pola Lei 9/2017, 
segundo a súa tipicidade. De importancia no ámbito local é o disposto no artigo 48.3 que establece: “7. Cando o convenio 
instrumente unha subvención deberá cumprir co previsto na Lei 38/2003, do 17 de novembro, Xeneral de Subvencións e na 

normativa autonómica de desenvolvemento que, no seu caso, resulte aplicable. Así mesmo, cando o convenio teña por obxecto a 
delegación de competencias nunha Entidade Local, Establecendo o preámbulo da devandita lei: “Por último, regúlanse no Título 
Preliminar os convenios administrativos, na liña prevista no Ditame 878 do Tribunal de Contas, do 30 de novembro, de 2010, que 

recomendaba sistematizar o seu marco legal e tipoloxía, establecer os requisitos para a súa validez, e impoñer a obrigación de 
remitilos ao propio Tribunal. Deste xeito, desenvólvese un réxime completo dos convenios, que fixa o seu contido mínimo, clases, 
duración, e extinción e asegura o seu control polo Tribunal de Contas”. 

Artigo 51. Extinción dos convenios 1. Os convenios extínguense polo cumprimento das actuacións que constitúen o seu 
obxecto ou por incorrer en causa de resolución.  

2. Son causas de resolución: 

a) O transcurso do prazo de vixencia do convenio sen acordarse a prórroga do mesmo.  

b) O acordo unánime de todos os asinantes.  

c) O incumprimento das obrigacións e compromisos asumidos por parte dalgún dos asinantes. Neste caso, calquera das partes 

poderá notificar á parte incumpridora un requirimento para que cumpra nun determinado prazo coas obrigacións ou compromisos 
que se consideran incumpridos. Este requirimento será comunicado ao responsable do mecanismo de seguimento, vixilancia e 
control da execución do convenio e ás demais partes asinantes. Se transcorrido o prazo indicado no requirimento persis tise o 

incumprimento, a parte que o dirixiu notificará ás partes asinantes a concorrencia da causa de resolución e entenderase resolvido 
o convenio. A resolución do convenio por esta causa poderá comportar a indemnización dos prexuízos causados se así se previu. 

d) Por decisión xudicial declaratoria da nulidade do convenio.  



CLÁUSULAS 

 

1º O presente convenio cubrirá a organización e coordinación da actividade da proba 

Campionato España de Seleccións Autonómicas de Balonmán Praia -Sanxenxo 

2022. Trátase de actividades de promoción turística de Sanxenxo, no marco da 

promoción de actividades deportivas que reporten unha presenza importante de 

medios de comunicación e de asistentes. 

 

2º.- O. A. TERRA SANXENXO é unha sociedade municipal cuxo capital social 

pertence exclusivamente ao Concello de Sanxenxo, e polo tanto como forma de 

xestión directa, ten como finalidade e obxecto social a promoción do deporte e o 

turismo en Sanxenxo, e polo tanto promover accións que deriven na consolidación de 

Sanxenxo como destino turístico e deportivo todos os meses do ano. Por iso, ten 

interese na acollida deste evento deportivo de primeiro nivel, no que se espera a 

participación de 500 deportistas. 

 

3º.- AS OBRIGAS DAS PARTES ASINANTES SON AS SEGUINTES: 

O. A. TERRA DE SANXENXO asumirá unha parte da organización  da proba de  

Campionato España de Seleccións Autonómicas de Balonmán Praia -Sanxenxo 

2022, por unha cantidade máxima que ascende a 9.000,00 €. Esta cantidade non é 

superable e constitúe un límite de gasto aos efectos da sostibilidade financeira do 

convenio. 

Trátase de gastos de organización que mais tarde se xustificarán, relativos aos gastos 

correntes que sexan imprescindibles para o desenrolo do evento, no marco do límite 

anteriormente referido. 

 

                                                                                                                                                      
Artigo 52. Efectos da resolución dos convenios1. O cumprimento e a resolución dos convenios dará lugar á liquidación dos 

mesmos co obxecto de determinar as obrigacións e compromisos de cada unha das partes.  

2. No suposto de convenios dos que deriven compromisos financeiros, entenderanse cumpridos cando o seu obxecto realizouse 
nos termos e a satisfacción de ambas as partes, de acordo coas súas respectivas competencias, tendo en conta as seguintes 

regras: 

a) Se da liquidación resultase que o importe das actuacións executadas por algunha das partes fose inferior aos fondos que a 
mesma recibise do resto de partes do convenio para financiar a devandita execución, aquela deberá reintegrar a estas o exceso 

que corresponda a cada unha, no prazo máximo dun mes desde que se aprobou a liquidación. Transcorrido o prazo máximo dun 
mes, mencionado no parágrafo anterior, sen que se produciu o reintegro, deberase abonar a devanditas partes, tamén no prazo 
dun mes para contar desde ese momento, o interese de demora aplicable ao citado reintegro, que será en todo caso o que resulte 

das disposicións de carácter xeral reguladoras do gasto público e da actividade económico-financeira do sector público.  

3. Non obstante o anterior, se cando concorra calquera das causas de resolución do convenio existen actuacións en curso de 
execución, as partes, a proposta da comisión de seguimento, vixilancia e control do convenio ou, na súa falta, do responsable  do 

mecanismo a que fai referencia a letra f) do artigo 49, poderán acordar a continuación e finalización das actuacións en curso que 
consideren oportunas, establecendo un prazo improrrogable para a súa finalización, transcorrido o cal deberá realizarse a 
liquidación das mesmas nos termos establecidos no apartado anterior.  

Artigo 53. Remisión de convenios ao Tribunal de Contas 1. Dentro dos tres meses seguintes á subscrición de calquera convenio 
cuxos compromisos económicos asumidos superen os 600.000 euros, estes deberán remitirse electrónica mente ao Tribunal de 
Contas ou órgano externo de fiscalización da Comunidade Autónoma, segundo corresponda.  

2. Igualmente comunicaranse ao Tribunal de Contas ou órgano externo de fiscalización da Comunidade Autónoma, segundo 
corresponda, as modificacións, prórrogas ou variacións de prazos, alteración dos importes dos compromisos económicos 
asumidos e a extinción dos convenios indicados.  

 



A mercantil local fará o seguimento de que o servizo contratado e realizado pola

empresa de forma axeitada  en prazo e forma.

O CONVENIENTE PRIVADO, comprométese a:

A. Colaborar con O. A. TERRA SANXENXO, na organización e desenvolvemento

da proba do Campionato España de Seleccións Autonómicas de Balonmán

Praia -Sanxenxo 2022que terá lugar no Concello de Sanxenxo do día 24 ao 26

de xuño do 2022.

B. Elaborar e presentar unha memoria explicativa da actividade ou actividades

suxeitas a este convenio de colaboración na que se xustifiquen os gastos que

corresponden ao acordo comprometido polo O.A. TERRA SAXENXO.

C. Acreditar a debida divulgación do financiamento por parte de O A Terra de

Sanxenxo, mediante soportes publicitarios, físicos ou telemáticas incluíndo o

logo do Concello de Sanxenxo.

5º.- Este convenio de colaboración é de carácter puntual e explícito, non podendo ser

obxecto de prórroga. A súa duración é coincidente co tempo de duración do evento.

En Sanxenxo, a 20 de xuño de 2022 asinamos a presente convenio de colaboración,

D. Bruno López Molina                  D. Telmo Martín González

Presidente Federación Galega de Balonmán                                    Alcalde- Presidente


