
 

 

Protocolo de colaboración entre a Consellería de Cultura, 

Educación e Ordenación Universitaria e o Consorcio da Zona 

Franca de Vigo para o impulso do emprendemento a través da 

creación de viveiros de empresas  

 

 

 

 

Vigo, vintetrés de marzo de dous mil quince 

 

 

REUNIDOS 

 

Dunha parte, don Román Rodríguez González, conselleiro de Cultura, Educación e 

Ordenación Universitaria da Xunta de Galicia, en representación desta consellería, e de 

conformidade coas atribucións conferidas no artigo 34.1 da Lei 1/1983, do 22 de febreiro, de 

normas reguladoras da Xunta de Galicia e da súa Presidencia e nos Decretos 235/2012, do 5 

de decembro, polo que se fixa a estrutura orgánica da Vicepresidencia e das consellerías da 

Xunta de Galicia e 4/2013, do 10 de xaneiro, polo que se establece a estrutura orgánica da de 

Cultura, Educación e Ordenación Universitaria. 

  

E doutra, dona Teresa Pedrosa Silva, delegada especial do Estado no Consorcio da Zona 

Franca de Vigo, organismo público dependente do Ministerio de Facenda, cargo para o foi 

nomeada por Real decreto 372/2012, do 10 de febreiro (B.O.E. 11.02.2012), actuando en 

nome e representación de dito ente público. 

 

Interveñen en función dos seus respectivos cargos e no exercicio das facultades que para 

convir, en nome das entidades que representan, teñen conferidas, 

 

 



 

 

EXPOÑEN 

 

1. Unha das grandes apostas das Administracións Públicas como servizo á sociedade debe ser 

o crecemento da educación como servizo público esencial, a creación de emprego, o 

desenvolvemento económico e unha cultura eficiente de emprendemento e de 

responsabilidade social. 

 

2. A Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria é o departamento da 

Xunta de Galicia ao que lle corresponden, en materia cultural, as competencias e funcións de 

promoción e difusión da cultura, patrimonio cultural, os aspectos vinculados á protección e 

promoción do patrimonio cultural de Galicia. No eido educativo, é o departamento encargado, 

entre outras funcións, da planificación, regulación e administración do ensino regrado en toda 

a súa extensión, niveis, graos, modalidades e especialidades e a coordinación do sistema 

universitario. 

 

3. Que o Consorcio da Zona Franca de Vigo ten por obxectivo, ademais da xestión e 

explotación da Zona Franca, a contribución ao desenvolvemento e dinamización económica e 

social da súa área de influencia. Para acadar os seus obxectivos, unha das súas liñas de 

actuación é o fomento do emprendemento e a innovación no tecido produtivo de Vigo e a súa 

área de influenza, tal e como o ven demostrando coa implantación dos viveiros de empresas 

de A Granxa e Porto do Molle, coa promoción dos programas ViaVigo e Innovation Vigo 

Camp, coa creación da Factoría de Innovación, coa planificación do Viveiro de transferencia 

aeorespacial, etc... 

 Neste contexto, o Consorcio recoñece que o emprendemento, de cara á creación de 

empresas, é unha medida capital para o mantemento e o desexoso crecemento dese tecido 

produtivo do que se acaba de facer mención. 

 

4. Que o Plan de Emprendemento no Sistema Educativo de Galicia eduemprende supón unha 

aposta clara e firme pola implantación na comunidade educativa dos niveis non universitarios 

desta cultura tan necesaria para mellorar a competitividade das nosas empresas e a 



 

 

empregabilidade dos galegos e das galegas. Así mesmo, constitúese como o marco onde 

coordinar as sinerxías en materia emprendedora que actúen sobre o sistema educativo, 

ordenando e planificando a súa aplicación. 

 Dentro deste plan, FP Emprende é un programa que ten como fin último promover a 

inserción laboral do alumnado de formación profesional e a creación de emprego estable, 

mediante o fomento do espírito emprendedor e as iniciativas empresariais no sistema 

educativo de Galicia, desde a rede de viveiros de empresas creados nos centros públicos 

dependentes da Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria. 

 

Por todo isto, quérese con este Protocolo establecer as bases para fomentar o emprendemento 

facilitando a posta en marcha dos proxectos empresariais a través da rede de viveiros 

existentes nos centros educativos e, por elo, as partes asinantes acordan manter unha 

colaboración reflectida neste Protocolo para impulsar a colaboración nos asuntos sinalados 

nos antecedentes expostos e,  subscriben o presente documento de acordo coas seguintes 

 

CLÁUSULAS 

Primeira.- Obxecto 

O obxectivo deste Protocolo é establecer as bases de  colaboración para o desenvolvemento 

de determinadas actuacións relacionadas coa implantación na comunidade educativa, dos 

niveis non universitarios, dunha cultura emprendedora que permita a creación de empresas 

para a posta en práctica das capacidades adquiridas polo alumnado na súa etapa educativa. 

 Tratase, na práctica, de fomentar a cultura do emprendemento entre o alumnado dos 

niveis non universitarios, de cara a que por eles se incentive e materialice o seu desexo da 

constitución de empresas especializadas no seu sector. 

 

Segunda.- Propostas de actuación 

De cara a consecución dos obxectivos propostos, a liña de actuación céntrase na colaboración 

dos asinantes para a creación de viveiros de empresa dentro da Rede de Viveiros de empresa 

en centros educativos da Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria, a 

través do programa Emprende.  

 



 

 

Neste senso, as partes manifestan a súa vontade de implantación conxunta dunha serie de 

viveiros, a cal deberá plasmarse nos respectivos convenios de colaboración que sexan 

necesarios (debendo asinarse un convenio para cada un dos viveiros a desenvolver). Deste 

xeito, ambas partes converxen na proposta da implantación de ata seis destes viveiros. 

 Todos os viveiros que poidan levarse a cabo, en execución deste Protocolo e a través 

da formalización dos convenios de colaboración que o desenvolvan, serán promovidos pola 

propia Consellería (co que elo implica), participando o Consorcio no financiamento da 

execución das obras e no equipamento dos mesmos ata un máximo de 20.000 euros por cada 

un deles (incluíndo todas as partidas) ata un total máximo de 100.000 euros.  

 Así mesmo, o Consorcio colaborará en actividades formativas dirixidas aos titores dos 

viveiros e ás persoas emprendedoras asesoradas nos mesmos, colaborando nas sesións de 

presentación de proxectos ante inversores para captar financiamento e apoio para os 

emprendedores titorizados nos viveiros.  

 Pola súa banda, de cara á formalización dos respectivos convenios de 

desenvolvemento do presente Protocolo, a Consellería de Cultura, Educación e Ordenación 

Universitaria facilitará as instalacións axeitadas nos centros educativos seleccionados e o 

persoal para asesoramento e acompañamento das persoas interesadas na creación de empresas 

desde a rede de viveiros.  

 Ademais do anterior, a propia Consellería encargarase, nos termos que se determinen 

en cada un dos convenios específicos que se subscriban, de facer visible a participación do 

Consorcio da Zona Franca de Vigo no presente proxecto.  

 

Terceira.- Comisión de seguimento 

Establecerase unha comisión de seguimento, control e supervisión, que se reunirá cando se 

considere oportuno por calquera das partes asinantes. Esta comisión estará constituída por: 

A. Dous representantes da Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria. 

B. Dous representantes do Consorcio da Zona Franca de Vigo. 

C. Un funcionario da Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria que 

actuará como secretario. 

Por esta comisión decidirase, en todo caso, a elección dos respectivos viveiros, debendo 

adoptarse todas as decisións de mesma por unanimidade.  

 



 

 

Cuarta.- Vixencia e executividade do Protocolo 

O Protocolo  entrará en vigor na data da súa sinatura e terá unha vixencia de tres anos, prazo 

no que se prevé a conclusión de todos os convenios de desenvolvemento que se subscriban en 

execución do mesmo.  

 Non obstante, o presente Protocolo poderá prorrogarse por acordo expreso das partes 

se, nesa data, non estivesen cumpridos os obxectivos marcados polas partes.  

 As obrigas derivadas do presente Protocolo materializaranse coa formalización dos 

convenios que se subscriban de cara o seu desenvolvemento. Non obstante, se algunha das 

partes, una vez que se determinen as concretas obrigas, decide non asinar os convenios 

sinalados, darase por extinguida a vixencia deste documento sen obrigas adicionais para 

ningunha das partes.  

 

Quinta.- Carácter administrativo do Protocolo 

Este Protocolo posúe carácter administrativo por razón do contido e das materias sobre as que 

versa, as cales, ao abeiro do disposto no artigo 4.1 e 2 do Real decreto lexislativo 3/2011, do 

14 de novembro, polo que se aproba o texto refundido da Lei de contratos do sector público, o 

exclúen do seu ámbito de aplicación, sen prexuízo da aplicación dos principios desta para 

resolver as lagoas ou dúbidas que a súa aplicación suscite.  

 Dada a natureza administrativa deste instrumento xurídico, as controversias ou 

cuestións litixiosas que xurdisen na súa aplicación e non puidesen ser solucionadas no seo da 

comisión de seguimento serán resoltas pola xurisdición contencioso-administrativa. 

 

E en proba de conformidade, se asina o presente documento por triplicado exemplar, a un so 

efecto, na data e  lugar indicados no encabezamento. 

 

O Conselleiro de Cultura, Educación 

e Ordenación Universitaria 

 

Román Rodríguez González  

A Delegada Especial do Estado  

no Consorcio da Zona Franca de Vigo 

 

Teresa Pedrosa Silva 

 


