CONVENO DE COLABORACIÓN ENTRE A FEDERACIÓN GALEGA DE SURF,
O CONCELLO DE
E O CLUB

REUNIDOS

Dunha parte, D. Juan José Rodríguez Hierro, con DNI número 47.366.186-D, en
representación da Federación Galega de Surf, con CIF número G-15565484 e domicilio
na Rúa Fotógrafo Luis Ksado número 17.
Doutra parte, o Concello de
……………………………………………………………………….
representado por D. …………………………………………..………………………………………..….. con
CIF
…..….….……………….
e
domicilio
en
……………………………………………………………………..………………………………………………………………..
Doutra parte, a Escola de Surf ………………………………………………… representada por
………………………………………………………………………………..……………. Con CIF …………………… e
domicilio en …………………………………………………………………………………………………………………..

EXPOÑEN

Que todas as entidades teñen autonomía de funcionamento propia e capacidade legal
para contratar, conforme á lexislación vixente, o seu desenvolvemento regulamentario
ou as súas disposicións estatutarias.
Que as tres entidades consideran de interese común promover a cooperación e a
colaboración para o desenvolvemento do Surf en Galicia e proporcionar unha
actividade deportiva e de ocio para a poboación galega.
Que é desexo de ambas entidades formalizar o presente convenio de colaboración que
instrumente e regule as súas relacións e, de tal modo, as partes acordan asinar este
convenio de conformidade coas seguintes

CLÁUSULAS

PRIMERA.O obxecto deste convenio é a colaboración entre a Federación Galega de Surf (en
adiante FGS), o Concello de …………………….. (en adiante Concello) e a Escola
……………………… (en adiante a Escola); para o desenvolvemento da actividade da Escola,
a organización de cursiños de surf e resto de especialidades deportivas abarcadas pola
FGS e para demais actividades que calquera das tres partes que asinan o presente
convenio, poida promover que sexan de proveito mutuo, así como para o beneficio
para o surf en Galicia e a saúde da poboación galega.

SEGUNDA.As actividades organizadas ó abeiro deste Convenio, reunirán todos os requisitos legais
de aplicación.
Ademais terán a correspondente Licenza de Federado en vigor para os participantes
dos cursiños, os técnicos e directivos das Escolas, que inclúe un seguro de
responsabilidade civil e de accidentes.

TERCEIRA.O presente Convenio pretende regular a actividade das Escolas Galegas de Surf co
obxectivo de ser unha guía para o funcionamento das mesmas consonte as
disposicións, amparo e axuda da FGS e do Concello asinante.
A FGS aportará, como se dispón nos seguintes artigos, a súa axuda, asesoramento e
tutela, para a realización das actividades nas mellores condicións para o deporte e a
saúde.
O Concello, como se dispón nos seguintes artigos, axudará activamente, controlará e
tutelará, as actividades levadas a cabo pola Escola.

CUARTA.- Actividade da FGS
a) A FGS recoñecerá á Escola como Escola Galega Oficial podendo empregar a
imaxe corporativa da FGS, e sendo membro de pleno dereito da Escola Galega
de Surf.
b) A FGS dará cobertura á actividade da Escola coa inclusión da mesma no Seguro
de Responsabilidade Civil colectivo da FGS, que incluirá a técnicos e deportistas
da Escola.
c) A FGS proporá ás Escolas a participación en todas as actividades promovidas
pola mesma e a maior e mellor colaboración entre as dúas entidades.

d) A FGS incluirá ás Escolas nos seus labores de xestión de compras, en aras da
adquisición de material.
e) A FGS dará publicidade polos seus medios institucionais á actividade da Escola e
acreditará o seu bo funcionamento e calidade.
f) A FGS, previa solicitude e segundo dispoñibilidade, prestará material deportivo
para a realización de determinados cursiños e actividades. Por este concepto, a
Escola aboará con antelación dun mes ao inicio da súa actividade, o importe de
50,00 Euros. Quedan exentos desta cota, as Escolas que superen os 100
membros.
g) A FGS, previa solicitude e segundo dispoñibilidade, ofrecerá a opción de
aluguer a furgoneta só as Escolas que asinen o presente convenio. Cada escola
poderá solicitar o aluguer da furgoneta para o seu uso 10 veces por ano cun
máximo de 7 días de cada vez. O prezo de aluguer e de 20€/día.
h) A FGS, ofrecerá descontos nas inscricións de deportistas de competicións en
campionatos do Circuíto Galego. Fíxase para os deportistas xuvenís unha cota
de inscrición de 15€/categoría/deportista. Ofrecerase a posibilidade de facer
un bono para todo o circuíto quedando a inscrición a 10€/categoría/deportista.
i) A FGS proporá descontos na publicidade xeral e patrocinio que xere nas súas
actividades ás Escolas.
j) A FGS proporá técnicos saíntes da súa actividade formativa ás Escolas para a
realización das correspondentes prácticas nas mesmas.
k) A FGS proporá, sempre que reúnan as condicións necesarias, a posiblidade de
formar parte do profesorado nos cursos de formación de Adestrador deportivo.
l) A FGS proporá unha bolsa de traballo na web oficial para as Escolas Oficiais.
m) A FGS proporá unha oferta no prezo das licenzas cursillistas para un día.
Calcularase o 20% do total de cursillistas federados no ano anterior de cada
Escola e o resultado dará a cota de alumnos dos que poderá dispoñer a Escola
para federar por un día. O prezo e de 2€/alumno.
n) A FGS ofrecerá apoio a Escola coas institucións públicas.
o) A FGS ofrecerá con este convenio un selo que represente a Escola Oficial.
p) A FGS ofrecerá mediante a súa web unha sección destinada exclusivamente as
Escolas e clubes.
q) A FGS establecerá para as Escolas Oficiais unha táboa de prezos mínimos:

DIAS

HORAS

PREZO

1

2

30€

2

4

50€

5

10

100€

10

20

170€

15

30

230€

20

40

280€

QUINTA.- Actividade do Concello
a) O Concello, por medio do seu Técnico en Deportes, Concelleiro de Deportes ou
Xuventude, ou persoa designada polo mesmo, colaborará coa actividade da
Escola.
b) O Concello colaborará no balizamento e sinalización das zonas de
desenvolvemento dos cursos, cos responsables da Escola si é posible.
c) O Concello poderá colaborar con material, instalacións, equipamentos ou
calquera outro medio, coa actividade da Escola. Do mesmo xeito, e de maneira
non excluínte co réxime xeral de subvencións do Concello, poderá aportar
axudas económicas para a realización das actividades da Escola ou da FGS no
territorio municipal.

SEXTA.- Requisitos Escola
a) A Escola deberá estar inscrita na FGS ou adscrita a un club inscrito na FGS que
será responsable da mesma e asumirá os beneficios do convenio e as sancións
que se poidan impoñer como propios. Do mesmo xeito, Escola ou Club deberán
estar correctamente inscritos no Rexistro de Clubs e Asociacións Deportivas da
Xunta de Galicia.
b) A Escola(ou club) inscrita na FGS deberá renovar todos os anos a súa licenza de
club.
c) Contar cos permisos correspondentes de Costas e do Concello onde se
desenvolva a actividade.
d) Todos os alumnos participantes na actividade da Escola, deberán ter a
correspondente licenza da FGS, que teña vigor durante a duración da
actividade, formando parte dos surfistas federados da propia Escola.
e) A Escola incluirá o logotipo da FGS e do Concello en todos os medios
publicitarios que empregue para dar a coñecer as súas actividades.

f) A Escola debe dispoñer dun mínimo de instalación (fixas ou móbiles) para
gardado do material, vestiarios e duchas. Ditas instalacións non terán que ser
necesariamente propias, senón que deberá acreditar a súa dispoñibilidade.
g) O ratio monitor/alumnos será como máximo o seguinte: 1/5 no nivel I*; 1/8
no nivel II; e 1/12 no nivel III.
*Nivel I: sóbese o ratio monitor/alumno, nos alumnos que superen os 14
anos de idade. O técnico da Escola poderá determinar aumentar o ratio
tendo en conta as condicións do mar.
h) Os cursiños adaptaranse aos tres niveis establecidos, que darán dereito a un
diploma acreditativo
a. Nivel I: Cunha duración mínima de 10 horas, co obxectivo de coller
ondas e poñerse en pé en surf e coller ondas cunha posición axeitada en
bodyboard.
b. Nivel II: Cunha duración mínima de 40 horas e acadar o obxectivo de
ladear.
c. Nivel III: Cunha duración mínima de 100 horas e acadar o obxectivo de
realizar manobras básicas.
i) Os responsables da Escola, en colaboración co Concello, deberán delimitar con
bandeiras a zona da praia na que se impartirán as clases.
j) A Escola comunicará, con un mes de antelación ao inicio da súa actividade, o
seu calendario de actividades á FGS, co fin de facilitar a inspección e tutela da
súa actividade.
k) A Escola deberá comunicar á FGS nos dous primeiros meses de cada ano
natural a relación de técnicos da Escola. Do mesmo xeito, con antelación de 15
días ao comezo da súa actividade, notificará vía correo electrónico á FGS, as
altas e baixas dos técnicos que realizarán o labor das Escolas. Os técnicos das
Escolas, deberán contar co título correspondente expedido pola FGS e licenza
de técnico, tamén expedida pola FGS, en vigor.
l) A Escola deberá colaborar en todas as actividades organizadas pola Escola
Galega de Surf ou FGS, así como nas actividades que lle propoña o Concello
relacionadas coa modalidade deportiva do Surf.
m) Escola terá dereito a solicitar axudas anuais dispoñibles para as Escolas
Oficiais da FGS.

SÉTIMA.- SUPERVISIÓN
A FGS, supervisará o funcionamento das Escolas no relativo ás posibles infraccións que
se poidan detectar do presente convenio.
O non cumprimento dalgunha das disposicións estipuladas no presente Convenio terá
a súa sanción reflectida no Regulamento Xeral e de Disciplina da FGS.

Gozarán de especial protección os apartados referidos á titulación dos técnicos
deportivos, ao respecto pola ratio monitor/alumno e á licenza en vigor dos técnicos e
surfistas implicados na actividade.

OITAVA.- COMUNICACIÓNS
O presente convenio admite as comunicación telemáticas como perfectamente válidas
e como medio de proba para toda información que se desexe transmitir a calquera das
outras partes. Deste xeito sinálanse os seguintes enderezos de correo electrónico para
as respectivas comunicación:
FGS: info@fgsurf.org
Concello:
Escola:

NOVENA.- DURACIÓN DO CONVENIO
Este convenio entrará en vigor a partir da data da súa sinatura, e terá vixencia durante
un ano natural. A súa renovación será automática se ningunha das partes o denuncia
expresamente con, como mínimo, un mes de antelación á finalización do mesmo.

As partes maniféstanse coñecedoras e conformes co contido e alcance do presente
acordo e asínan por triplicado, no lugar e data indicados ao comezo.

DÉCIMA.- ARBITRAXE
As partes someten ás controversias suscitadas polo presente convenio á arbitraxe máis
próxima ao Concello asinante e, no seu defecto, ao Comité Galego de Xustiza
Deportiva.

Asinan por triplicado, previa conformidade coa totalidade do mencionado no presente
convenio de colaboración:

Presidente FGS

Concello de …………………...

Juan Jose Rodriguez Hierro

No Concello de ……………………. a ………… de …………. de 2014

Escola …………………………….

ANEXO – REGULACIÓN DE SANCIÓNS
ESCOLAS DE SURF
1.- Como norma xeral, as Escolas de Surf estarán suxeitas ó Convenio asinado coa
F.G.S., ó Regulamento de Disciplina Deportiva e ós Estatutos da F.G.S. Do mesmo xeito,
se lles aplicará a gradación de faltas e sancións regulada no Regulamento de Disciplina
Deportiva da F.G.S. aos adestradores e directivos das mencionadas escolas, no
exercicio da súa actividade como tales.
2.- Consideraránse faltas leves o incumprimento dos requisitos esixidos no convenio
suscrito coa F.G.S., EXCEPTO os seguintes supostos:
2.1.- Faltas graves:
a. Incumprimento da ratio monitor-alumno.
b. Impartición de clases de surf carecendo do título esixible ou do que
acredite o nivel para impartir clase a un determinado grupo de
alumnos.
c. Incurrir en algún tipo de irregularidade coas licenzas dos alumnos ou
adestradores da escola.
2.2.- Faltas moi graves:
d. Impartires clase a alumnos carecendo do seguro correspondente.*
e. Desenvolver as clases sen licenza deportiva dos alumnos ou dos
adestradores.
*Dita circunstancia abrirá a posibilidade de ser denunciado penalmente pola F.G.S.
perante o órgano xudicial competente por infracción do artigo 636 do Código Penal.

