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ADDENDA AO PROTOCOLO DE COLABORACIÓN, ASINADO O 21 DE 

OUTUBRO DE 2013, ENTRE A CONSELLERÍA DE CULTURA, ED UCACIÓN 

E ORDENACIÓN UNIVERSITARIA E O INSTITUTO GALEGO DE 

PROMOCIÓN ECONÓMICA (IGAPE) PARA O ESTABLECEMENTO D UN 

MARCO DE ACTUACIÓN CONXUNTA A FAVOR DO DESENVOLVEME NTO 

DO ESPÍRITO EMPRENDEDOR E A CREACIÓN DE EMPRESAS NO 

ÁMBITO DO SISTEMA EDUCATIVO DE GALICIA 

 

 

 

 

Santiago de Compostela, 27 de decembro de 2016 

 

 

 

 REUNIDOS 

 

Dunha parte,  o señor  conselleiro de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria da 

Xunta de Galicia, en representación desta, e de conformidade coas atribucións 

conferidas  no artigo 34.1 da Lei do Parlamento de Galicia 1/1983, do 22 de febreiro, 

reguladora da Xunta e da súa presidencia e nos Decretos 129/2015, do 8 de outubro, 

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 

Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria. 

 

Doutra, o señor conselleiro de Economía, Emprego e Industria e presidente do Instituto 

Galego de Promoción Económica (IGAPE), en nome e representación de dito Instituto, 

actuando ao abeiro das facultades que lle concede o artigo 11 da Lei 5/1992, do 10 de 

xuño, de creación do Instituto Galego de Promoción Económica. 
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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. Que con data 21 de outubro de 2013 ámbalas partes subscribiron un Protocolo 

de colaboración para o establecemento dun marco de actuación conxunta a favor 

do desenvolvemento do espírito emprendedor e a creación de empresas no 

ámbito do sistema educativo de Galicia. 

2. Que a cláusula oitava do devandito protocolo establece que “O protocolo entrará 

en vigor na data da súa sinatura e terá vixencia ata o 31 de decembro de 2013, 

podendo prorrogarse por acordo das partes mediante a addenda correspondente. 

Non obstante, o convenio poderá denunciarse por calquera das partes. A 

denuncia deberá realizarse por escrito e con dous meses de antelación á 

finalización do convenio”. 

3. Que con data 31 de decembro de 2013, e conforme á cláusula oitava do 

devandito protocolo, asinouse unha addenda que estableceu a modificación da 

cláusula oitava do Protocolo substituíndoa polo seguinte parágrafo: “O prazo de 

vixencia deste Protocolo será ata o 31 de decembro de 2016, podendo 

prorrogarse por acordo das partes mediante a addenda correspondente. Non 

obstante, o convenio poderá denunciarse por calquera das partes. A denuncia 

deberá realizarse por escrito e con dous meses de antelación á finalización do 

protocolo”. 

 

En virtude do exposto e no exercicio das competencias que teñen atribuídas, as partes 

intervenientes formalizan a presente addenda con base nas seguintes 

  

                                                        CLÁUSULAS 
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Primeira.  Modificar a cláusula oitava do Protocolo substituíndo o parágrafo: “O 

protocolo entrará en vigor na data da súa sinatura e terá vixencia ata o 31 de decembro 

de 2013, podendo prorrogarse por acordo das partes mediante a addenda 

correspondente. Non obstante, o convenio poderá denunciarse por calquera das partes. 

A denuncia deberá realizarse por escrito e con dous meses de antelación á finalización 

do convenio”, polo seguinte parágrafo: 

“O protocolo entrará en vigor na data da súa sinatura e terá vixencia indefinida. Non 

obstante, o protocolo poderá denunciarse por calquera das partes. A denuncia deberá 

realizarse por escrito e con dous meses de antelación á finalización do protocolo”. 

Segunda. O resto de cláusulas do Protocolo subscrito o 21 de outubro de 2013, terá 

plena validez. 

 

 

Lida a presente addenda, atópana conforme e asínana na data e lugar indicados ao 

comezo. 

  O conselleiro de Cultura, Educación e          

  Ordenación Universitaria  

 

 

 

 Román Rodríguez González 

l 

O presidente do IGAPE 

 

 

 

 

 Francisco José Conde López 

 


