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PROTOCOLO DE COLABORACIÓN PARA O PROGRAMA “CULTURA ACCESIBLE E INCLUSIVA”  
 

 

En A Coruña, a ___  de  de 2016 

 

REUNIDOS 

D. Xulio Xosé Ferreiro Baamonde,  Alcalde Presidente do Concello da Coruña  

Dna. Rocío Fraga Sáenz, en nome e representación da FUNDACIÓN EMALCSA (en diante, “a Fundación”), con 

domicilio na Praza de María Pita nº 1, 15001, A Coruña, da que ocupa o cargo de Vicepresidenta, tendo facultades 

para a firma do presente convenio segundo acordo do Padroado da Fundación do 23 de decembro de 2015. A 

Fundación, constituída en escritura pública o 17 de febreiro de 2012, declarouse de interese galego e inscribiuse no 

Rexistro de Fundacións de Interese Galego mediante Resolución do 9 de maio de 2012 da Secretaría Xeral Técnica 

da Consellería de Presidencia, Administracións Públicas e Xustiza. 

D./Dna. ____________ , en nome e representación da entidade __________________(en diante, “_______”), 

inscrita no rexistro __________ co número _____ e domicilio na rúa _______________ , A Coruña, da que ocupa 

o cargo de __________ da súa Xunta Directiva, tendo facultades para a firma do presente convenio segundo o 

disposto nos estatutos respecto de representala ante toda clase de organismos públicos ou privados 

 

 

EXPOÑEN 

 

1.- A Unión Europea asinou en 2007, e ratificou en 2011, a Convención de Nacións Unidas de 13 de decembro de 

2006 sobre os dereitos das persoas con discapacidade, na que esta é abordada desde a perspectiva dos dereitos 

humanos. O artigo 9, entre outros, establece como unha obrigación dos Estados asegurar o acceso das persoas con 

discapacidade nas mesmas condicións que os demais, incluíndo o acceso aos servizos, instalacións e bens a 

disposición do público, así como das instalacións e espazos públicos. 

  

España asinou e ratificou esta Convención o 3 de maio de 2008 e como consecuencia desta ratificación o Real 

Decreto Lexislativo 1/2013, de 29 de novembro, polo que se aproba o texto refundido da Lei Xeral de dereitos de 

persoas con discapacidade e a súa inclusión social, supuxo a correspondente adaptación normativa da lexislación 

existente ata a data. 

  

Actualmente, está en proceso unha Directiva europea de accesibilidade orientada a que todos os produtos e servizos 

sexan máis accesibles, abrindo un enorme campo de posibilidades e oportunidades. 

 

 

2.- Neste contexto, o Concello da Coruña (en diante, O CONCELLO) e a Fundación Emalcsa (en diante A 

FUNDACIÓN) promoven o programa municipal “Cultura Accesible e Inclusiva”. A través deste programa 
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preténdese lograr a igualdade de oportunidades no acceso ao goce dos bens, contidos e produtos de carácter cultural 

na cidade da Coruña, e a remoción dos obstáculos para a plena participación de toda a cidadanía nos mesmos. 

 

A finalidade do programa é promover e facilitar na Coruña a participación das persoas con diversidade funcional, 

especialmente cando concorren factores asociados de risco de exclusión social e sempre considerando a perspectiva 

de xénero,  na vida cultural e/ou no desenvolvemento da experiencia artística, en igualdade de oportunidades e 

excluíndo calquera barreira ou impedimento que dea lugar a súa discriminación. En suma, un lecer inclusivo, con 

perspectiva de xénero, que opere tamén como mecanismo de transformación social. 

 

Esta finalidade inclúe, entre outros, os seguintes obxectivos: 

 

a) Acceso a materiales, contidos, programacións e actividades culturais en formatos e soportes accesibles. 

b) Acceso a lugares onde se ofrezan representacións ou servizos culturais tales como teatros, museos, cines, 

bibliotecas e servizos. 

c) Adopción das medidas pertinentes para que as persoas con diversidade funcional poidan desenvolver e 

utilizar o seu potencial creativo, artístico e intelectual, non só no seu propio beneficio senón tamén para o 

enriquecemento da sociedade. 

 

3.-  Trátase dun programa transversal para cuxo desenvolvemento precísase da colaboración de múltiples entidades 

e institucións da vida cultural da cidade. O presente Protocolo xorde do interese das partes asinantes (en diante AS 

PARTES) de contribuír, na medida das súas posibilidades e no marco dos fins e obxectivos de cada unha delas, ao 

logro dos citados obxectivos do Programa Cultura Accesible e Inclusiva: 

 

4.- As partes asumen como propios devanditos obxectivos xerais e conveñen en que traballar coordinadamente para 

este fin permitirá alcanzalos antes e mellor. 

 

5.- Neste contexto, e por iniciativa do Concello da Coruña, instruméntase unha concertación de vontades entre as 

partes para desenvolver o Programa Cultura Accesible e Inclusiva”  (en diante, “O PROGRAMA”)  como  

socios  promotores  do  mesmo, a través da realización das actuacións previstas no presente Protocolo e nos 

sucesivos convenios de colaboración que se poidan subscribir ao efecto. 

 

6.- As PARTES comparten a convicción de que a superación dos retos anteriormente indicados ha de realizarse 

desde a perspectiva  de     unha intervención  cooperativa  e  coordinada  entre as diferentes institucións públicas  

con competencias    en     a materia; e  participativa, incluíndo  en     a metodoloxía de traballo ao maior número 

posible de entidades que teñan entre os seus fins a promoción da cultura ou a plena integración das persoas con 

diversidade funcional.  

As PARTES concuerdan en que a complementariedade e o aproveitamento de sinerxias entre os actores públicos e 

a sociedade civil, co fin de optimizar recursos e esforzos e evitar duplicidades no mesmo ámbito territorial, é o 

modelo ao que deben encamiñarse as accións que se desenvolven na actualidade e as que, no futuro, poidan 

desenvolverse sobre o mesmo ámbito territorial, ofrecendo unha oferta ampla e variada. 
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6.-  Neste contexto, as PARTES son coñecedoras do acordo do Padroado da FUNDACIÓN de data 23 de decembro 

de 2015,  que en cumprimento dos seus obxectivos fundacionais, e en consonancia coas pautas de intervención 

previstas nos seus estatutos (artigos 6, d; e 7 a.3 e b.2) decidiu licitar o traballo titulado  “consultoría e asistencia 

técnica necesaria para o programa “cultura accesible e inclusiva” que inclúe a súa planificación e programación, 

o apoio técnico e loxístico para o seu desenvolvemento e a avaliación das actuacións realizadas”. 

 

As PARTES consideran unha oportunidade esta decisión de devandito Padroado e deciden colaborar no éxito dos 

obxectivos do  “ PROGRAMA” nos termos das seguintes  

 

MANIFESTACIÓNS 

 

1.- OBXECTO 

Constitúe o obxecto do presente Protocolo a articulación da colaboración entre as PARTES para o bo fin do 

PROGRAMA. A estes efectos, as PARTES constitúense en socios promotores do mesmo, nos termos que se 

determinan nas cláusulas seguintes.  

A FUNDACIÓN, en canto plataforma operativa do PROGRAMA, licitou a asistencia técnica precisa para a 

programación e planificación do mesmo e para o desenvolvemento das primeiras accións para o seu lanzamento.  

 

2.- COLABORACIÓN CO PROXECTO 

As PARTES manifestan a súa intención de colaborar na plena consecución dos obxectivos do PROGRAMA  a 

través das accións que seguen ou outras con idéntica finalidade, de maneira adecuada á natureza e fins de cada 

institución: 

2.1. Facilitando  a  FUNDACIÓN  a  documentación  de calquera índole que puidese ser de utilidade no contexto 

do presente Protocolo. 

2.2. Facilitando así mesmo a participación do seu persoal  directivo ou técnico en reunións de traballo para orientar 

ou validar técnicamente fases ou documentos do PROGRAMA. 

2.3. Facilitando e, no seu caso, canalizando a participación no PROGRAMA en función da metodoloxía que se 

aprobe. 

2.4. Colaborando, de maneira adecuada ás competencias e posibilidades de cada PARTE, na comunicación e 

difusión do PROGRAMA, tanto en ámbitos especializados como  respecto da poboación en xeral. 

2.5. Asistindo ás reunións de primeiro nivel directivo de seguimento e impulso do PROGRAMA, cando sexan 

convocadas en tempo e forma. 
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2.6. Cantas outras medidas de impulso e apoio ao proxecto poidan suscitarse ao longo do desenvolvemento do 

PROGRAMA, e sexan aprobadas en cada entidade polos procedementos que procedan. 

 

3.- ACHEGAS ECONÓMICAS 

A FUNDACIÓN manifesta a súa intención de sufragar íntegramente o custo do contrato a que se refire o expositivo 

6º precedente, así como a intención de destinar 100.000 € no seu orzamento de 2016 para o lanzamento das 

primeiras accións. 

O resto das PARTES manifestan a súa intención de xestionar nos seus respectivos ámbitos, e de acordo cos 

procedementos establecidos, a realización de achegas, ben económicas ben en programación ou doutro tipo, ao 

PROGRAMA, mediante a subscrición, no seu caso, dos correspondentes convenios de colaboración coa 

FUNDACIÓN. 

 

4.- XESTIÓN DO PROXECTO 

A FUNDACIÓN, unha vez adxudicado o traballo referido no expositivo 6º,  e aprobados a metodoloxía e o plan de 

traballo proposto na oferta da adxudicataria, proporá ás PARTES o programa de seguimento do  PROGRAMA que 

incluirá: 

4.1. Información sobre o desenvolvemento do mesmo. 

4.2. Entrega de Documentos correspondentes a cada fase do seu desenvolvemento. 

4.3. Entrega de Documentos finais e os seus anexos. 

4.5. Participación na validación de cada fase e no resultado final do traballo. 

A estes efectos, o programa de seguimento por parte dos socios promotores poderá incluír tanto reunións a nivel de 

Comité Técnico, como a nivel de Comité Directivo. 

 

 

5.- ADHESIÓN DE NOVOS SOCIOS PROMOTORES 

Durante todo o período de vixencia do PROGRAMA, poderán adherirse novos socios promotores que subscriban o 

presente protocolo a través do oportuno Instrumento de Adhesión. 

 

6.- RÈGIMEN XURÍDICO   

O presente PROTOCOLO debe entenderse, non como unha fonte de obrigacións xurídicas e económicas esixibles 

para as partes, senón como unha declaración programática de xestión e actuación en prol dun obxectivo común cal 
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é o desenvolvemento do presente programa e o seu bo fin. Os asinantes, no seu caso, realizarán as xestións 

pertinentes para redactar e someter a aprobación os correspondentes instrumentos de colaboración necesarios que 

desenvolvan o presente PROTOCOLO de acordo coa normativa vixente. 

 

7.-VIXENCIA  

O presente PROTOCOLO manterá a súa vixencia ata a finalización e entrega do traballo e das actuacións de 

lanzamento referidos na manifestación 1ª.  

Non entanto, as PARTES expresan a súa intención de manter fórmulas de colaboración para o desenvolvemento 

das estratexias aprobadas no PROGRAMA,  ou para a definición de novas estratexias de similar finalidade, de 

maneira adecuada ás respectivas competencias de cada PARTE, e no marco dos acordos e procedementos que en 

cada caso sexan de aplicación.  

As PARTES poderán renunciar  motivadamente á colaboración que se establece no presente Protocolo en calquera 

momento, sen prexuízo do cumprimento íntegro dos convenios de colaboración que se estableceron ao amparo do 

previsto na cláusula terceira. 

E en proba de conformidade, subscriben o presente Protocolo no lugar e data indicados “ut supra” 

 

 

 


