
 

PROXECTO DE DECRETO polo que se regula o Rexistro de convenios do Sector 

Público Autonómico de Galicia.  

 

Polo Decreto 229/2002, do 4 de xullo, regulouse o funcionamento do Rexistro de 

Convenios que celebre a Xunta de Galicia, organismos autónomos e entes de dereito 

públicos dependentes dela como un arquivo público adscrito ao departamento da 

Xunta de Galicia competente en materia de relacións institucionais. 

Posteriormente, o Decreto 126/2006, do 20 de xullo, actualmente en vigor, derogou 

o decreto anterior, dándolle unha perspectiva máis ampla ao Rexistro de Convenios 

da Xunta de Galicia. 

A entrada en vigor da Lei 19/2013, do 9 de decembro, de transparencia, acceso á 

información pública e bo goberno, implicou o establecemento de obrigas de 

difusión de determinada información pública a través da internet, e concretamente 

tamén en materia de convenios. Ao tempo, dita lei regulou o dereito da cidadanía a 

solicitar do Goberno calquera información pública que xulgue oportuna, 

concretando os límites dese dereito no seu artigo 14 e seguintes. 

Posteriormente, a lei 39/2015, do 1 de outubro, do Procedemento Administrativo 

Común das Administracións Públicas, pero, sobre todo, a Lei 40/2015, do 1 de 

outubro, do Réxime xurídico do sector público, desenvolveron polo miúdo aspectos 

esenciais da actividade convencional, como os requisitos dos convenios, o seu 

contido mínimo ou as causas de resolución ou a obriga de acompañar aos convenios 

dunha memoria que os xustifique e que analice a súa necesidade e oportunidade, o 

seu impacto económico, e o carácter non contractual da actividade en cuestión.     

 



 

Pola súa banda, no eido galego, a recente Lei 1/2016, do 18 de xaneiro, de 

transparencia e bo goberno, establece no seu artigo 15, dentro da publicidade activa 

e como obriga específica de información sobre convenios, a obriga da Xunta de 

Galicia, a través da consellería competente en materia de administracións públicas, 

de manter un rexistro de convenios público e accesible no cal a Administración 

xeral da Comunidade Autónoma de Galicia e as entidades instrumentais do seu 

sector público fagan pública a información prevista na normativa básica en materia 

de transparencia. Así mesmo, establécese a obriga de publicar tanto a información 

sobre os convenios esixida pola Lei 19/2013, do 9 de decembro, de transparencia, 

acceso á información pública e bo goberno, como o texto do convenio e a 

correspondente memoria xustificativa 

A mesma lei, na súa disposición derradeira cuarta, habilita ademais ao Consello da 

Xunta de Galicia e mais as persoas titulares das consellerías competentes por razón 

da materia para ditaren cantas outras disposicións sexan necesarias para o 

desenvolvemento e a aplicación do establecido na mesma. 

Xa que logo, compre actualizar a actual regulación do Rexistro de convenios da 

Xunta de Galicia, a fin de adaptala tanto ás referidas leis básicas de procedemento 

administrativo común das administracións públicas e de réxime xurídico do sector 

público, como aos novos requirimentos de publicidade dos convenios establecidos 

na normativa sobre transparencia, mediante a mellora da súa estrutura, organización 

e funcións, dando así cumprimento ao mandato contido no artigo 15 da Lei 1/2016, 

do 18 de xaneiro, de transparencia e bo goberno.  

Deste xeito, dótase á sociedade galega e aos responsables públicos de mecanismos 

áxiles que permitan dar a axeitada publicidade e transparencia á xestión que dende a 

Administración xeral da Xunta de Galicia e as entidades instrumentais integrantes 

do seu Sector público se leve a cabo en materia convencional, empregando para este 

fin as novas tecnoloxías e, en particular, o acceso a través da Internet.  



 

Este decreto consta de dez artigos, dúas disposicións adicionais, unha disposición 

transitoria, unha disposición derrogatoria e dúas disposicións finais. 

 

Na súa virtude, por proposta do vicepresidente e conselleiro de Presidencia, 

Administracións Públicas e Xustiza, de acordo co Consello Consultivo de Galicia /  

oído o Consello Consultivo de Galicia/ oído o Consello Consultivo de Galicia e de 

acordo co voto particular formulado pola(s) conselleira(s) ou o(s) conselleiro(s), e 

logo de deliberación do Consello da Xunta de Galicia, na súa reunión do día xxx de 

xxx de dous mil dezaseis,  

DISPOÑO:  

Artigo 1. Obxecto  

Este decreto ten por obxecto regular o Rexistro de Convenios do Sector Público 

Autonómico de Galicia, o seu funcionamento, organización e o procedemento de 

acceso. 

O Rexistro de Convenios do Sector Público Autonómico de Galicia é un servizo 

público e accesible no cal figuran todos os convenios subscritos pola Xunta de 

Galicia e polas entidades instrumentais do sector público autonómico de Galicia con 

outras Administracións públicas ou con outros entes de dereito público ou privado. 

 

Artigo 2. Adscrición orgánica e funcional 

O Rexistro de Convenios do Sector Público Autonómico de Galicia, depende 

orgánica e funcionalmente do centro directivo da Xunta de Galicia competente en 

materia de relacións institucionais.  

 

 



 

Artigo 3. Organización do Rexistro 

Os convenios inscritos no Rexistro de Convenios do Sector Público Autonómico de 

Galicia se adscriben a algunha das seguintes seccións:  

 

a) Sección primeira: órganos constitucionais, Administración xeral do Estado e 

entidades dependentes. 

b) Sección segunda: Administración autonómica e entidades dependentes. 

c) Sección terceira: Administración local e entidades dependentes. 

d) Sección cuarta: entidades privadas. 

e) Sección quinta: intradministrativos do sector público autonómico galego. 

 

A adscrición dun convenio a unha ou varias das seccións anteriores virá 

determinada pola tipoloxía das partes conveniantes alleas ás pertencentes ao sector 

público autonómico galego, agás no caso da letra e). 

 

Artigo 4:  Actos inscritibles, contido da inscrición e accesibilidade 

1. Serán obxecto de inscrición no Rexistro de Convenios do Sector Público 

Autonómico de Galicia todos os convenios asinados pola Administración 

xeral da Xunta de Galicia e/ou polas entidades instrumentais do sector 

público autonómico de Galicia entre si ou con outras Administracións 

públicas ou con outros entes de dereito público ou privado. 

 

Así mesmo, serán obxecto de inscrición as prórrogas, as addendas e os acordos de 

resolución dos convenios. 

 

2. Na ficha que se abra por cada convenio figurarán os datos máis relevantes do 

mesmo, aos que se refire o artigo 9.4 deste decreto, así como os das súas 

addendas, prórrogas e resolucións e que serán accesibles á cidadanía, en todo 



 

caso, na web do Portal da Transparencia e Goberno Aberto sen necesidade de 

solicitude previa. 

 
3. Para os efectos de manter o rexistro debidamente actualizado, o seu 

responsable poderá solicitar información sobre a vixencia dos convenios en 

calquera momento. 

 

Artigo 5: Consentimento á publicidade do convenio 

1. A sinatura dun convenio tramitado pola Administración Xeral da Comunidade 

Autónoma de Galicia ou polas entidades instrumentais do seu sector público 

implica, para as persoas que o asinan, o seu consentimento para que o contido 

íntegro do convenio e os seus datos persoais que figuren nel podan ser obxecto de 

publicidade, de acordo co previsto na lexislación básica estatal sobre transparencia e 

na lexislación galega sobre esa mesma materia. Ese consentimento deberá recollerse 

de xeito explícito. 

 

2. No caso de que o texto do convenio conteña materias contempladas no artigo 14 

e seguintes da Lei 19/2013, do 9 de decembro, de transparencia, acceso á 

información pública e bo goberno, como límites ao dereito de acceso á información 

pública, eses contidos serán expurgados da copia do convenio que se dea á 

publicidade activa. Na dita copia do convenio deberá facerse referencia á súa 

supresión, por ser unha excepción á obriga de publicidade íntegra do texto do 

convenio. 

 

3. Os datos de terceiras persoas que non sexan asinantes do convenio non se farán 

públicos no mesmo e se trasladarán a un documento anexo, limitándose o convenio 

a mencionar a existencia do anexo como parte integrante do convenio aos efectos de 

información pública, cunha sucinta mención ao seu contido, pero sen revelar eses 

datos.  



 

 

Como excepción ao anterior, cando se trate de persoas perceptoras das prestacións 

económicas que se establezan no convenio, a referencia a elas se poderá realizar no 

propio convenio, limitándose ao seu nome e apelidos e aos importes das prestacións 

económicas que lles correspondan. 

 

Artigo 6. Informe potestativo 

1. Sen prexuízo dos demais informes que na tramitación do convenio sexan 

procedentes, os departamentos da Xunta de Galicia así como as entidades 

instrumentais do seu sector público, unha vez elaborado o proxecto de convenio e 

acordado o seu texto coa outra parte ou partes asinantes, poderán remitir o dito 

proxecto ao Rexistro de Convenios do Sector Público Autonómico de Galicia para 

solicitar a emisión dun informe que terá como obxecto verificar a existencia de 

convenios inscritos no rexistro cuxo contido poida coincidir co que se pretende 

subscribir, evitando a concorrencia de duplicidades. 

 

2. O informe emitirase no prazo de 10 días hábiles dende a súa recepción polo 

órgano competente, podendo continuarse coa tramitación no caso de non emitirse 

no referido prazo. 

 

Artigo 7. Remisión de documentación ao Rexistro 

1. Os departamentos e entidades instrumentais do sector público autonómico galego 

remitirán ao Rexistro de Convenios do Sector Público Autonómico de Galicia un 

exemplar dos convenios e das súas modificacións que asinen. A remisión se 

efectuará no prazo de 15 días hábiles dende que a sinatura do convenio ou 

modificación se verificase. 



 

2. Os convenios ou as súas modificacións deberán acompañarse dunha certificación 

emitida pola persoa que exerza a secretaría xeral técnica ou sexa titular do centro 

directivo competente do departamento correspondente ou pola persoa responsable 

da entidade pública asinante, na que se farán constar expresamente os informes aos 

que foi sometido o convenio e, se é o caso, se foi autorizado previamente polo 

Consello da Xunta de Galicia.  

3. No mesmo prazo, os departamentos e entidades instrumentais referidos remitirán 

ao Rexistro de Convenios do Sector Público Autonómico de Galicia a 

documentación que se estableza nas Circulares da Comisión Interdepartamental de 

Información e Avaliación. 

Artigo 8. Verificación e subsanación da documentación 

1. O responsable do Rexistro de Convenios do Sector Público Autonómico de 

Galicia verificará a documentación, recadando a subsanación daquela que sexa 

incompleta ou errónea. 

2. As persoas que, por parte dos departamentos e as entidades asinantes dos 

convenios, asuman a súa remisión ao  Rexistro de Convenios do Sector Público 

Autonómico de Galicia son responsables da veracidade, integridade e exactitude da 

información que remitan para a súa publicación, e de que tanto os convenios como 

os documentos que os acompañen resposten aos requirimentos establecidos.  

Cando entre a documentación a achegar existan contidos que deban disociarse a fin 

de non transgredir os límites do dereito á información pública que establecen os 

artigos 14 e seguintes da Lei 19/2013, de transparencia, acceso á información 

pública e bo goberno, as persoas referidas deberán proceder, previamente á 

remisión, a disociar tales contidos. 



 

Artigo 9. Publicación e procedemento de acceso á información pública dos 

convenios 

1. O responsable do Rexistro de Convenios do Sector Público Autonómico de 

Galicia procederá á publicación do texto íntegro ou depurado dos convenios 

asinados con posterioridade á entrada en vigor da Lei 1/2016, do 18 de xaneiro, de 

transparencia e bo goberno, así como da memoria na que se fundamente o emprego 

de dita figura, a fin de que a información sexa accesible para a cidadanía dende o 

Portal da Transparencia e Goberno Aberto. 

2. Previa solicitude, que deberá ser avaliada en cada caso polo responsable do 

Rexistro de Convenios do Sector Público Autonómico de Galicia de acordo co 

procedemento establecido na normativa básica que regula o procedemento de 

acceso á información pública, se poderá obter unha copia íntegra ou depurada dos 

convenios asinados con anterioridade á entrada en vigor da Lei 1/2016, do 18 de 

xaneiro, de transparencia e bo goberno.  

3. Igualmente, se poderán solicitar e obter, no seu caso, polo procedemento referido 

no parágrafo precedente, copias dos anexos -agás dos sinalados no artigo 5.3-, das 

prórrogas, das addendas e dos acordos de resolución de todos os convenios, con 

independencia da data da súa sinatura. 

4. A información sobre o contido esencial dos convenios, directamente accesible 

dende o Portal da Transparencia e Goberno Aberto con independencia da data de 

sinatura do convenio, incluirá: o título do convenio, as entidades conveniantes, o 

obxecto, o número de rexistro, a data de sinatura, as contías achegadas pola 

Administración xeral da Xunta de Galicia ou as entidades instrumentais do seu 

sector público, as cantidades achegadas polas restantes entidades conveniantes, 

importe das obrigas económicas para a Facenda autonómica ou para as entidades 

instrumentais do sector público autonómico de Galicia, persoa ou entidade 

destinataria das mesmas e período de vixencia do convenio. 



 

5. Cada consellaría ou entidade terá que remitir para a súa publicación no Diario 

Oficial de Galicia, dentro dos primeiros vinte días dos meses de xaneiro, maio e 

setembro de cada ano, unha relación dos convenios subscritos referida ao cua-

drimestre anterior. A publicación se efectuará na sección de Outras disposicións do 

Diario Oficial de Galicia.  

Cando os devanditos convenios impliquen obrigas económicas para a Facenda au-

tonómica ou para as entidades instrumentais integrantes do sector público auto-

nómico de Galicia, sinalaranse con claridade o importe destas, o obxecto do 

convenio e a persoa ou entidade destinataria. 

 

Artigo 10.  Certificados e copias dos convenios 

O responsable do Rexistro de Convenios do Sector Público Autonómico de Galicia 

poderá emitir certificacións sobre os datos contidos neste. 

 

Así mesmo, poderá expedir copia simple dos convenios, anexos, addendas, 

prórrogas e resolucións para aquelas persoas físicas ou xurídicas que o soliciten, con 

independencia da data de sinatura do convenio e sempre que, no caso dos 

convenios, non sexan directamente descargables dende o Portal da Transparencia e 

Goberno Aberto. As copias dos convenios poderán corresponder ao texto íntegro ou 

depurado dos mesmos, e a expedición das copias dos anexos que non sexan 

directamente descargables, addendas, prórrogas e resolucións se someterán á 

valoración prevista nos apartados 2 e 3 do artigo 9. 

  

As peticións deberán ser individualizadas, sen que caiba formular solicitudes 

xenéricas ou en masa do conxunto dos convenios inscritos no rexistro.  

 

 



 

Disposición adicional primeira. Compatibilidade co Rexistro público de axudas, 

subvencións e convenios. 

A actividade e funcionamento do Rexistro de Convenios do Sector Público 

Autonómico de Galicia realizarase sen prexuízo da que lle corresponda ao rexistro 

regulado no artigo 44 da Lei 7/2005, do 29 de decembro, de orzamentos xerais da 

Comunidade Autónoma de Galicia para o ano 2006.  

 

Disposición adicional segunda. Límites ao dereito de acceso 

A publicidade e o acceso pola cidadanía aos datos do Rexistro de Convenios do 

Sector Público Autonómico de Galicia regulado neste decreto efectuarase nos 

termos e condicións establecidas pola Lei 19/2013, do 9 de decembro, de 

transparencia, acceso á información pública e bo goberno, pola Lei 39/2015, do 1 de 

outubro, do Procedemento Administrativo Común das Administracións Públicas e 

pola Lei 1/2016, do 18 de xaneiro, de transparencia e bo goberno, e estará sometido 

ás previsións que contén a normativa en materia de protección de datos. 

 

Disposición transitoria única. Réxime aplicable 

1.Os convenios que se estean tramitando á entrada en vigor deste decreto 

axustaranse ás disposicións desta norma.  

 

2. Os convenios tramitados, asinados e inscritos no Rexistro de convenios da Xunta 

de Galicia con anterioridade á entrada en vigor desta norma manterán a súa 

numeración e organización.       

 

Disposición derrogatoria. Derrogación normativa 

Queda derrogado o Decreto 126/2006, do 20 de xullo, polo que se regula o Rexistro 

de Convenios da Xunta de Galicia, e aquelas disposicións de igual ou inferior rango 

que se opoñan ao disposto neste decreto.  

 



 

Disposición derradeira primeira. Habilitación para o desenvolvemento 

Facúltase ao vicepresidente e conselleiro de Presidencia, Administracións Públicas e 

Xustiza para ditar, no exercicio das súas competencias, as disposicións que se 

requiran para o desenvolvemento do disposto neste decreto.  

 

Disposición derradeira segunda. Entrada en vigor 

Este decreto entrará en vigor aos vinte días da súa publicación no Diario Oficial de 

Galicia.  

 

 

Alberto Núñez Feijóo 

Presidente 

 

Alfonso Rueda Valenzuela 

Vicepresidente e Conselleiro de Presidencia, Administracións Públicas e Xustiza 

 


