CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE A UNIVERSIDADE DE VIGO
E A FEDERACIÓN GALEGA DE ORIENTACIÓN PARA A PROMOCIÓN
DA MODALIDADE DEPORTIVA DE ORIENTACIÓN
Vigo, a 15 de marzo de 2019
REUNIDOS
Dunha parte, don Manuel Joaquín Reigosa Roger, Reitor Magnífico da Universidade de
Vigo, nomeado segundo o Decreto da Comunidade Autónoma de Galicia 59/2018, do
31 de maio, publicado no Diario Oficial de Galicia (DOG) nº 109, do 8 de xuño de
2018, de acordo coas competencias que lle outorga o artigo 20 da Lei orgánica 6/2001,
do 21 de decembro, de Universidades, e o artigo 29 dos Estatutos da Universidade de
Vigo, aprobados polo Decreto 13/2019 do 24 de xaneiro e publicados no DOG nº 38 do
22 de febreiro do 2019, e con enderezo en Edificio Exeria, campus universitario, 36310
Vigo.
E doutra, D. Javier Alvelo Fraguela, maior de idade, nomeado o 15 de setembro do 2018,
como presidente da Federación Galega de Orientación con CIF G70381603 e domicilio
social en r/ Sebastián Martínez Risco, núm. 12. CP 15008, A Coruña.
Ambas as partes recoñécense entre si capacidade xurídica suficiente e poder bastante para
obrigarse neste convenio e, a tal efecto,
EXPOÑEN
PRIMEIRO.- Que o artigo 2 dos Estatutos da Universidade de Vigo establece como un
dos seus fins “o fomento do desenvolvemento sustentable, a vida saudable, a cultura, o
deporte e o voluntariado”.
SEGUNDO.- Que o artigo 73 recoñece a práctica deportiva como parte da formación do
estudantado. Para impulsar este finalidade, a Universidade considera conveniente
colaborar con outras entidades que compartan o mesmo obxectivo e así xerar sinerxías e
maiores oportunidades de práctica.
TERCEIRO.- Que a Federación Galega de Orientación é unha entidade sen ánimo de
lucro con funcións públicas delegadas pola administración galega e que desenvolve, entre
as súas funcións propias, a promoción da orientación e a formación de técnicos e xuíces
desta modalidade deportiva na Comunidade Autónoma Galega.
CUARTO.- A Federación Galega de Orientación e a Universidade de Vigo están
interesadas en colaborar na promoción da práctica da orientación entre a comunidade
universitaria e a poboación da contorna dos seus campus como medio para o
desenvolvemento integral das persoas participantes.
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Por isto, ambas entidades acordan subscribir este convenio marco de colaboración, de
acordo coas seguintes,
CLÁUSULAS
PRIMEIRA.- Obxecto
O obxecto deste convenio céntrase fundamentalmente no establecemento das
estipulacións administrativas, técnicas e económicas baixo as cales deberá desenvolverse
un programa de fomento da práctica da modalidade deportiva de orientación entre a
comunidade universitaria e a poboación da súa contorna.
SEGUNDA.– Programa de promoción da orientación entre a comunidade
universitaria e a poboación da contorna
Para acadar os seus obxectivos ambas entidades colaborarán no desenvolvemento dun
programa de actividades de promoción e dinamización desta modalidade deportiva.
Este programa incluirá a organización e desenvolvemento de escolas deportivas, cursos de
técnicos e xuíces, organización de competicións, prácticas ou adestramentos, entre outras.
O programa concreto de actividades acordarase anualmente entre ambas entidades e
incorporarase, unha vez asinado, como anexo a este convenio.
TERCEIRA.– Compromisos da Federación Galega de Orientación
A Federación Galega de Orientación asumirá a organización e dirección técnica das
actividades desenvoltas ao abeiro deste convenio, segundo a súa propia metodoloxía e por
medio do seu propio persoal, sen prexuízo de que poida habilitar ou delegar a
organización dalgunha das actividades nun dos seus clubs asociados, sempre e cando estas
desenvólvanse baixo a supervisión da propia Federación.
En ningún caso o persoal que a Federación Galega de Orientación, ou algún dos seus
clubs asociados, destine ao desenvolvemento das actividades organizadas ao abeiro deste
convenio adquirirá relación laboral coa Universidade de Vigo.
Cando as actividades da Federación Galega de Orientación se desenvolvan nas
instalacións da Universidade de Vigo, o acceso a estas será gratuíto para as persoas
pertencentes á comunidade universitaria ou abonadas da Area de Benestar, Saúde e
Deporte, e reservarase un mínimo do 25 % das prazas para elas que, no caso de non ser
ocupadas, poderá dispoñer delas a Federación.
Cando estas actividades sexan desenvolvidas por algún club asociado á Federación, as
persoas pertencentes á comunidade universitaria ou abonadas da Area de Benestar, Saúde
e Deporte, poderán acceder en idénticas condicións que as persoas asociadas do club.
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CUARTA.- Compromisos da Universidade de Vigo
A Universidade de Vigo facilitará o uso das súas instalacións deportivas á Federación
Galega de Orientación para o desenvolvemento das actividades incluídas no programa de
promoción desta modalidade deportiva ao que se refire a cláusula segunda deste
convenio, gozando dunha bonificación nestes usos do 100 % dos prezos públicos vixentes
ata un máximo de 4.000 € anuais.
A Universidade informará á Federación con antelación suficiente no caso de que o custe
das actividades alcance esta cantidade.
Estas actividades non poderán levar aparellada utilidade económica ningunha agás que as
condicións ou contrapartidas recibidas polas persoas beneficiarias anulen ou fagan esta
irrelevante. Ademais, os custes indirectos extraordinarios que se ocasionen no
desenvolvemento destas actividades (limpeza, seguridade, danos derivados dun uso
inadecuado, IVE,...) deberán ser asumidos integramente pola Federación Galega de
Orientación, e serán acordados previamente ao desenvolvemento das actividades, agás
aqueles que polo seu carácter fortuíto non puidesen ser previstos.
A Federación Galega de Orientación remitiralle á Universidade ao inicio de cada curso
académico a solicitude de horarios de utilización así como a lista de persoas autorizadas
para acceder a estas. A aprobación dos usos solicitados será determinada pola Área de
Benestar, Saúde e Deporte en función da dispoñibilidade existente en relación co resto
das actividades programadas e de conformidade co disposto nas normativas e
regulamentos da Universidade de Vigo.
Esta programación inicial de horarios poderá ser modificada puntualmente e de mutuo
acordo ao longo da temporada sempre e cando sexa comunicada a outra parte cunha
antelación mínima dunha semana.
Calquera acción adicional ao uso dos espazos deportivos, como poida ser a colocación de
publicidade, pancartas, catering, mesas, expositores, carpas, sistemas de
megafonía/luminotecnia, etc, deberá indicarse na solicitude de uso e precisará da
aprobación previa e por escrito da Xerencia da Universidade.
A sinatura deste convenio non suporá a asunción doutros compromisos económicos por
parte da Universidade mais alá dos custes ordinarios nos que se poida incorrer pola posta
a disposición das instalacións deportivas universitarias para o desenvolvemento das
actividades organizadas ao abeiro deste convenio.
QUINTA.- Difusión e publicidade
Ambas entidades darán toda a difusión posible (publicacións en prensa, redes sociais,
web, ...) ás actividades desenvoltas ao abeiro deste convenio co obxectivo de acadar a
máxima visibilidade entre a comunidade universitaria e a poboación da súa contorna.
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Nestas labores de difusión, a Federación Galega de Orientación fará referencia á marca
“Universidade de Vigo” nos soportes publicitarios que se utilicen, dándolle prioridade ao
uso do idioma galego e á linguaxe inclusiva.
En todo caso, as súas actuacións haberán de ser compatibles coa imaxe e os valores da
Universidade de Vigo.
SEXTA.- Seguros
A Universidade asumirá o seguro de accidentes deportivos das persoas da comunidade
universitaria ou con abono da Área de Benestar, Saúde e Deporte (Abono Muver) que
participen nas actividades non federadas organizadas ao abeiro deste convenio sempre e
cando estas figuren correctamente inscritas a través do aplicativo informático de xestión
das actividades deportivas da Universidade. A Federación Galega de Orientación será a
responsable de verificar que se cumpre esta condición antes de permitir a participación
destas persoas nas diferentes actividades e a Universidade facilitará os medios para esa
verificación.
Pola súa banda, a Federación Galega de Orientación deberá ter concertado, en vigor e ao
corrente do pago das primas correspondentes, un seguro que cubra tanto a
responsabilidade civil nos termos establecidos no artigo 23 da Lei 3/2012, do 2 de abril,
do Deporte de Galicia, como a asistencia sanitaria das persoas participantes nos eventos e
actividades incluídas no apartado b) da cláusula segunda deste convenio nos termos
contemplados no artigo 22 da mesma lei e modificado pola Lei 13/2015 do 24 de
decembro, de medidas fiscais e administrativas, no seu capítulo VI.
Ademais, o persoal (directivo, técnico, voluntario, etc...) da Federación Galega de
Orientación que realice o seu labor nos espazos e instalacións universitarias deberá estar
asegurado contra accidentes por parte da dita entidade quedando a Universidade de Vigo
libre de calquera responsabilidade polos accidentes ou enfermidades que puideran sufrir
estas persoas no recinto universitario de Vigo ou polo uso dos seus equipos.
A estes efectos, a entidade achegará, con polo menos corenta e oito horas de antelación
ao inicio das actividades, unha copia destas pólizas de seguro e dos recibos de pago
vixente que deberán manterse en vigor durante toda a duración do convenio.
SÉTIMA.- Protección de Datos de Carácter Persoal
As partes manifestan que coñecen e compren a lexislación europea en materia de
Protección de Datos de Carácter Persoal, á que se someten de forma expresa,
comprometéndose a dar un uso debido aos datos de tal natureza que obteñan como
consecuencia do desenvolvemento do presente convenio, no marco do disposto polo
Regulamento (UE) 2016/679 do Parlamento Europeo e do Consello, de 27 de abril de
2016.
As partes comprométense a tratar os datos de carácter persoal coa finalidade exclusiva de
realizar o servizo, que non serán obxecto de ningún tratamento distinto aos previstos
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neste convenio e a que non se cederán a terceiros, agás nos casos en que exista unha
obrigación legal.
As persoas interesadas poderán exercer, no seu caso, os dereitos de acceso, rectificación,
cancelación, oposición, limitación e portabilidade nos termos legais previstos, mediante a
comunicación ao domicilio social da respectiva entidade.
A entidade colaboradora adoptará as medidas adecuadas para limitar o acceso dos seus
empregados aos datos persoais durante a vixencia deste convenio.
Os datos de carácter persoal deberán ser destruídos ou devoltos, a criterio da
Universidade de Vigo, unha vez finalizada a vixencia do convenio e no momento en que,
en cumprimento das condicións pactadas ou legalmente previstas, remate a relación entre
ambas partes; sen prexuízo das excepcións que a normativa e/ou as decisións xudiciais
puidesen establecer con respecto ao mantemento temporal mínimo de certos datos que
pola súa natureza así se requira. O mesmo destino haberá de darse a calquera soporte ou
documento no que conste algún dato de carácter persoal obxecto de tratamento.
OITAVA.- Vixencia, prórroga e resolución do convenio
Este convenio empezará a producir os seus efectos a partir da data da súa sinatura e
rematará o 31 de decembro do 2022.
Non obstante antes do remate do prazo previsto se as circunstancias o fan aconsellable, as
partes por unanimidade poderán acordar a súa prorroga polo período estritamente
necesario e sempre dentro do límite máximo de ata catro anos adicionais establecido na
Lei 40/2015, de 1 de outubro de réxime xurídico do sector público.
Serán causas de resolución:
- O transcurso do prazo de vixencia do convenio sen acordarse a prórroga do
mesmo.
- O transcurso do prazo máximo de vixencia do mesmo incluído o período de
prórroga establecido no mesmo.
- O acordo unánime dos asinantes.
- O incumprimento das obrigas e compromisos asumidos por parte dalgunha das
partes asinantes.
- Por decisión xudicial declaratoria da nulidade do convenio.
- Por calquera das causas contempladas na normativa da universidade sobre o
contido do convenio.
NOVENA.- Control da execución do convenio
Para o control da execución do presente convenio establécese unha comisión paritaria de
seguimento, composta por unha banda, por un representante nomeado pola Vicerreitoría
con competencias en Extensión Universitaria e, por outra, polo presidente da Federación
Galega de Orientación ou persoa en quen delegue.
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A presente comisión reunirase polo menos unha vez ao ano durante a vixencia deste
convenio, expedindo certificación do seu cumprimento, á finalización da mesma.
Sen prexuízo do anterior, e para acadar un axeitado seguimento dos resultados da
colaboración a Federación Galega de Orientación comprométese a facilitar canta
documentación relacionada co programa lle sexa requirida nun prazo máximo de 15 días
dende a súa solicitude. Entre esta documentación incluirase como mínimo unha
memoria anual de actividades na que se recollan os datos de participación da comunidade
universitaria segmentados por xénero nas distintas actividades organizadas ao abeiro deste
convenio.
DÉCIMA.- Natureza administrativa do convenio
As cuestións litixiosas xurdidas sobre a interpretación, modificación, resolución e efectos
do presente convenio, serán resoltas en primeira instancia, pola Comisión Mixta
Paritaria, poñendo os seus acordos fin á vía administrativa. As que non poidan ser
resoltas na comisión, someteranse á xurisdición contencioso administrativa, dado o
carácter administrativo do convenio.
UNDÉCIMA.- Convenios anteriores
A sinatura deste convenio deixa sen vixencia todos os anteriores asinados entre as mesmas
entidades e coa mesma finalidade.
E en proba de conformidade, asínase o presente Convenio en exemplar duplicado no
lugar e data indicado ao comezo.
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PROGRAMA DE ACTIVIDADES PARA A PROMOCIÓN DA MODALIDADE
DEPORTIVA DE ORIENTACIÓN DURANTE O CURSO 2018/2019
1
2
3

Escola deportiva de orientación.
Cursos de técnicos e de xuíces.
Competicións e eventos en idade escolar.

1. Escola deportiva de iniciación
A Federación Galega de Orientación, por medio do club Aromon de Pontevedra, desenvolverá
unha escola deportiva de orientación no campus Lagoas, Marcosende de Vigo ao longo do curso
académico os xove de 16.30 a 18.30.
Estes horarios poderán modificarse de mutuo acordo en función da demanda das persoas usuarias
e da dispoñibilidade das instalacións deportivas.
As persoas da comunidade universitaria, os/as integrantes da Sección Federada de Orientación, e
aquelas persoas que dispoñan do abono da Área de Benestar, Saúde e Deporte (Abono Muver)
poderán participar coas mesmas vantaxes que os socios do club Aromon nesta actividade.
2. Cursos de técnicos e de xuíces.
A Federación Galega de Orientación organizará os cursos técnicos ou xuíces desta modalidade
deportiva que sexan necesarios en función da demanda existente de persoas interesadas neste tipo
de formacións.
Estes cursos serán impartidos por persoal técnico da Federación establecendo un mínimo de 10 e
un máximo de 25 persoas por curso. A inscrición nestes cursos será gratuíto para as persoas
integrantes da sección federada de Orientación cando se desenvolvan nas instalacións da
Universidade. Nestes casos, reservarase un mínimo do 25 % das prazas para estes colectivos.
A Universidade poderá conceder os beneficios académicos que considere oportunos
(recoñecemento créditos ECTS, ...) pola realización destes cursos especialmente no caso do
alumnado do Grao en Ciencias da Actividade Física e o Deporte.
3. Competicións e eventos en idade escolar
A Federación Galega de Orientación poderá desenvolver nas instalacións deportivas universitarias
diferentes competicións en idade escolar ao longo da temporada.
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