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Referencia: 2018/00006710R

Procedemento:: Expedientes de creación de museos, centros de interpretación y establecimientos 
culturales análogos

Interesado: CONCELLO DE XINZO DE LIMIA   
Representante:  
NEGOCIADO DE SECRETARÍA XERAL (502) 

Asunto: convenio entre a Deputación Provincial de Ourense e o Concello de Xinzo de Limia 

para a transferencia á Deputación Provincial de Ourense do Museo Galego do Entroido en 

réxime de servizo supramunicipal de competencia provincial.

Documento: proposta da Presidencia de aprobación do convenio.

 Logo de ver a memoria xustificativa, do proxecto de convenio entre a Deputación 

Provincial de Ourense e o Concello de Xinzo de Limia para a transferencia á Deputación 

Provincial de Ourense do Museo Galego do Entroido en réxime de servizo supramunicipal de 

competencia provincial, formulada polo deputado delegado de Cooperación e Seguimento do 

Plan de Mandato 15 – 19, así como o informe favorable da Secretaría Xeral incorporado ao 

expediente, por esta Presidencia proponse que pola Comisión Informativa de Educación, 

Cultura e Deportes da Deputación Provincial se ditamine favorablemente a adopción, por 

parte do Pleno, do seguinte acordo: 

1º) Aprobar o convenio entre a Deputación Provincial de Ourense e o Concello de 

Xinzo de Limia para a transferencia á Deputación Provincial de Ourense do Museo Galego do 

Entroido en réxime de servizo supramunicipal de competencia provincial, conforme ás 

seguintes cláusulas: 

Anexo: proxecto de convenio entre a Deputación Provincial de Ourense e o Concello de 

Xinzo de Limia para a transferencia á Deputación Provincial de Ourense do Museo 

Galego do Entroido

Primeira.- Obxecto: 

Constitúe o obxecto do presente convenio a regulación da transferencia do Museo 

Galego do Entroido, actualmente dependente do Concello de Xinzo de Lima, á Deputación 

Provincial de Ourense. 
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En virtude do presente convenio, o Concello de Xinzo de Limia acorda a transferencia 

do servizo público municipal do Museo Galego do Entroido á Deputación Provincial de 

Ourense, que expresamente asume este servizo en réxime de competencia propia e como 

servizo público cultural de carácter supramunicipal. 

A transferencia do servizo e a súa transformación nun servizo público supramunicipal 

xustifícase, dunha banda, polo carácter de servizo público municipal non obrigatorio do 

Museo, e doutra banda, pola circunstancia da concorrencia dun interese supramunicipal no 

mantemento do servizo, ao ser o seu obxecto – a conservación e difusión do patrimonio 

cultural vinculado ao entroido de Ourense – unha cuestión de interese do conxunto da 

provincia, excedendo o ámbito do municipio de Xinzo de Limia. O fundamento legal da 

transferencia baséase na competencia provincial prevista no artigo 36.1.c) da Lei de Bases 

do Réxime Local e 117 da Lei de Administración Local de Galicia, prevendo esta última 

norma a fórmula do convenio para a asunción do servizo por parte da Deputación. 

A transferencia do servizo será efectiva a partir da data da entrega das instalacións 

afectas ao servizo á Deputación Provincial, que se formalizará mediante acta conforme ao 

previsto na cláusula seguinte.  

Segunda.- Cesión de uso á Deputación Provincial de Ourense do inmoble dedicado ao 

Museo Galego do Entroido. Mutación demanial do inmoble. 

Coa transferencia do servizo, o concello de Xinzo de Limia cede á Deputación 

Provincial o uso do inmoble situado na rúa Dous de Maio, nº 27, en Xinzo de Limia, 

dedicado a Museo Galego do Entroido, con tódolos seus accesorios e pertenzas. Esta cesión é 

consecuencia da mutación demanial do inmoble, que en virtude da transferencia do servizo 

queda expresamente afectado ao servizo supramunicipal de titularidade provincial. 

A cesión de uso derivada da mutación demanial do inmoble implicará a atribución á 

Deputación das facultades de xestión do dito inmoble. 

Nos mesmos termos, a Deputación subrogarase nas relacións xurídicas do Concello 

cos titulares dos bens mobles actualmente depositados e custodiados no Museo, que constan 

no inventario anexo a este convenio. Para estes efectos, a Deputación negociará cos titulares 

dos ditos bens as condicións para o seu mantemento como fondos do museo. 

Sen prexuízo do anterior, a titularidade dominical do inmoble continuará a 

corresponder ao Concello de Xinzo de Limia, conforme ao previsto no artigo 25.1 da Lei de 

Patrimonio da Comunidade Autónoma de Galicia. 
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A cesión de uso terá carácter indefinido, vinculándose ao mantemento do servizo 

público provincial do Museo Galego do Entroido ao que queda afectado o inmoble. A 

extinción deste servizo por calquera causa dará lugar á reversión do inmoble ao concello, 

libre de cargas e gravames, garantindo a Deputación o seu perfecto estado de conservación e 

uso. 

A entrega do inmoble realizarase mediante acta asinada por un representante de cada 

unha das entidades, na que se conterá a súa descrición e estado no momento da entrega. 

Terceira.- Réxime da xestión do servizo provincial do Museo Galego do Entroido pola 

Deputación Provincial de Ourense. 

A Deputación Provincial xestionará o servizo en réxime de competencia propia, 

mediante calquera dos modos de xestión previstos na lexislación de réxime local. 

Sen prexuízo do anterior, a Deputación Provincial dará participación ao Concello de 

Xinzo de Limia na xestión do Museo a través dun órgano complementario da Deputación, 

denominado Consello Asesor do Museo Galego do Entroido, con funcións de informe e 

seguimento. A participación neste órgano estará aberta ademais ao resto de entidades locais 

da provincia nas que o entroido teña un especial arraigo e ás entidades sen ánimo de lucro 

que realicen actividades de conservación e difusión do entroido ourensán. 

A creación do Consello Asesor do Entroido realizarase mediante acordo do Pleno da 

Deputación, ao abeiro do establecido nos artigos 32.3 da Lei de Bases do Réxime Local, 

103.1.b) da Lei de Administración Local de Galicia e 130 do Regulamento de Organización, 

Funcionamento e Réxime Xurídico das Entidades Locais. 

Cuarta.- Execución e vixencia do convenio. 

O presente convenio constitúe un negocio xurídico de tracto único, e se considerará 

plenamente executado coa realización das seguintes actuacións: 

a) Coa entrega en uso do inmoble dedicado a Museo Galego do Entroido, conforme 

ao previsto na cláusula 2ª.

b) Coa creación do Consello Asesor do Museo por parte do Pleno da Deputación 

Provincial. 

As ditas actuacións deberán levarse a cabo no prazo máximo dun mes dende a 

aprobación do convenio polo Pleno da Deputación Provincial de Ourense e o Pleno do 

Concello de Xinzo de Limia. En caso de incumprimento desta previsión, o convenio quedará 

automaticamente extinguido. 
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Unha vez realizadas as actuacións anteditas, o convenio quedará extinguido, sen 

prexuízo da subsistencia da obriga de reversión ao Concello de Xinzo de Limia do inmoble 

do Museo Galego do Entroido, derivada do réxime xurídico da mutación demanial 

establecida en virtude do presente convenio. 

Quinta.- Natureza e réxime xurídico. 

O presente convenio é un convenio interadministrativo entre dúas administracións 

públicas, conforme ao establecido no artigo 47.2.a) da Lei de Réxime Xurídico do Sector 

Público. O seu réxime xurídico será o propio destes convenios, conforme a regulación 

contida na dita Lei e demais disposicións legais aplicables. 

Corresponderá aos órganos da xurisdición contencioso – administrativa a resolución 

das posibles controversias relativas á validez do convenio e á súa execución e efectos.

2º) Dar traslado do presente acordo ao Concello de Xinzo de Limia, para os efectos 

oportunos. 

3º) Ordenar a publicación íntegra do texto do convenio e da súa memoria xustificativa 

no Boletín Oficial da Provincia, unha vez conste a súa aprobación polo Pleno do Concello de 

Xinzo de Limia, para público coñecemento do acordado. 
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