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CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE A UNIVERSIDADE DA CORUÑA, A UNIVERSIDADE DE SANTIAGO DE 
COMPOSTELA E A UNIVERSIDADE DE VIGO POLO QUE SE CREA O CENTRO DE INVESTIGACIÓN DAS PAISAXES 
ATLÁNTICAS CULTURAIS (CISPAC) 

En Santiago de Compostela, a 7 de decembro de 2021 

REUNIDOS 

Dunha parte, 

O Excmo. Sr. D. Julio E. Abalde Alonso, reitor da Universidade da Coruña, en nome e representación desta 

institución, ao abeiro do artigo 20 da Lei orgánica 6/2001, de 21 de decembro, de universidades. 

Doutra parte, 

O Excmo. Sr. D. Antonio López Díaz, reitor da Universidade de Santiago de Compostela, en nome e 

representación desta institución, ao abeiro do artigo 20 da Lei orgánica 6/2001, de 21 de decembro, de 

universidades. 

Doutra parte, 

O Excmo. Sr. D. Manuel Joaquín Reigosa Roger, reitor da Universidade de Vigo, en nome e representación 

desta institución, ao abeiro do artigo 20 da Lei orgánica 6/2001, de 21 de decembro, de universidades. 

Recoñecéndose mutua e recíprocamente a súa capacidade legal necesaria para a formalización deste convenio 
de colaboración, 

EXPOÑEN 
·. 

l. Que as universidades da Coruña, Santiago de Compostela e Vigo, en exercicio da súa autonomía e en 

base ao establecido no artigo 39.3 da Lei orgánica 6/2001, do 21 de decembro, de universidades, 

asumen como un dos seus obxectivos esenciais o desenvolvemento da investigación científica, técnica 

e artística, atendendo tanto á investigación básica como aplicada, e asumen como obxectivo 

estratéxico potenciar a transferencia ao sector produtivo dos resultados da investigación que se xeran 

nas Universidades. 

2. No ano 2017 a Consellería de Educación, Cultura e Universidade da Xunta de Galicia ofreceulles ás 

Universidades do SUG a posibilidade de poñer en marcha un centro de investigación vinculado ás 

ciencias sociais e humanas no que colaboren a Universidade da Coruña, a Universidade de Santiago 

de Compostela e a Universidade de Vigo, que se materializa no Centro de Investigación das Paisaxes 

Atlánticas Culturais, de carácter interuniversitario, que terá a súa sede no Edificio Fontán na Cidade 

da Cultura. 

3. Que a posición consolidada dos investigadores garantes e promotores do centro será rendibilizada e 

potenciada dotando ao Sistema Universitario de Galicia (SUG) dunha estrutura científica organizada 

arredor da investigación sobre as paisaxes atlánticas que optimice a cooperación e masa crítica 
actualmente activa. 
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4. Que é interese das Universidades do SUG asinantes deste Convenio aproveitar a capacidade e 

reputación actuais das ciencias sociais e humanidades relacionadas coa paisaxe para a creación do 

Centro de Investigación en Paisaxes Atlánticas Culturais (CISPAC) con impacto académico, social e 

económico. 

Considerando, polo tanto, o interese compartido, as partes subscriben o presente Convenio de colaboración 

con suxeición ás seguintes 

CLÁUSULAS 

PRIMEIRA.- Obxecto, Fins e Sede 

1.- O presente Convenio ten por obxecto a creación do Centro de Investigación das Paisaxes Atlánticas 

Culturais (CISPAC}, centro interuniversitario que se dotará dun Regulamento de Réxime Interno que será 

aprobado polo órgano de Goberno do Centro, conforme ao proxecto de regulamento de réxime interno que 

se achega como anexo. 

2.- O CISPAC ten por obxecto o estudo da paisaxe como espazo histórico, económico e social multidimensional 

desde unha investigación de excelencia a través dunha axenda científica especializada, dirixida á consecución 

dos retos da sociedade e cunha clara orientación á transferencia de coñecemento. 

O CISPAC ten como fins concretos: 

a.- Desenvolver investigación de excelencia no seu ámbito científico no marco das axendas científicas 

que se acorden. 

b.-Crear masa crítica de investigadores e investigadoras de excelencia especializados nas diferentes 

dimensións do territorio. 

c.- Impulsar a transferencia de coñecemento á contorna, co gallo de mellorar a xestión do territorio, 

dende o ámbito público e privado. 

3 .-A sede do CISPAC establece rase no Edificio Fontán da Cidade da Cultura de Galicia. O CISPAC poderá contar 

con outras sedes nos campus universitarios galegos ande existan investigadores/as vinculados/as. 

Adicionalmente, as actividades do CISPAC poderán desenvolverse nos centros e espazos universitarios nos que 

estean situados os distintos grupos de investigación aos que pertenzan os investigadores/as vinculados ao 

mesmo. 

SEGUNDA.- Compromisos 

As partes asinantes comprométense a: 

a) Participar activamente nas actividades desenvolvidas por CISPAC e divulgar as mesmas. 

b) Colaborar no desenvolvemento da constitución e funciona mento do CISPAC. 

e) Realizar actuacións de forma coordinada en materias de interese común vinculadas cos intereses do 

Centro. 

d) Realizar as achegas acordadas necesarias para o funciona mento do Centro. 

e) Colaborar co Centro cos medios persoais, materiais, equipos, aplicacións informáticas, consulta de 

material científico e bibliográfico, de uso de inmobles, ou de cesión de instalacións que garantan un ha 

@ 
mellar consecución dos seus fins. 

f) Dar consentimento ao CISPAC para o uso e difusión do logotipo das entidades participantes en 

actividades e actos de divulgación relacionados cos fins do Centro. � 2 
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TERCEIRA.- Ámbito de colaboración 

As partes comprométense a colaborar na creación dun Centro de excelencia dentro do ecosistema de 
innovación e investigación e tecnoloxía de Galicia, atraendo e retendo talento, cun forte compromiso coa 
transferencia de coñecemento e dotando á sociedade e industria galega e española de vantaxe competitiva e 
sostible a través do acceso ao coñecemento innovador de primeiro nivel. 

O Centro terá como obxectivo estratéxico desenvolver investigacións e xerar coñecemento científico de 
excelencia no estudio do territorio como espazo habitado, espazo produtivo, espazo visitado, espazo 
gobernando e espazo en transformación, abordado dende as ciencias sociais e as humanidades. 

CUARTA.- Condicións económicas 

O Centro de Investigación CISPAC debe tender a autofinanciarse. 

QUINTA.- Goberno 

O Goberno do CISPAC organízase en torno a tres tipos de órganos: 
a) Órgano de Goberno 

• Consello reitor 
b) Órganos Executivos 

• Director/a científico/a 
• Director/a Adxunto/a 
• Secretario/a 
• Comité Científico 

e) O Centro poderá contar cos seguintes órganos consultivos: 
• Consello Asesor Científico Externo (Scientific Advisory Board-SAB) 
• Con sello de Transferencia 

A súa regulación será a que se reflectirá no seu Regulamento de Réxime Interno, que se recollerá no Anexo 
deste Convenio en canto sexan acordados palas tres universidades. 

SEXTA.- Comisión de Seguimento 

Para a xestión do presente convenio nomearase unha Comisión de Seguimento. Esta comisión estará 
constituída polos tres reitores das universidades, ou palas persoas nas que deleguen. 

Son competencias desta Comisión: 

O seu seguimento. 
A vixilancia do seu cumprimento. 
Realizar as propostas de modificación que se consideren oportunas aos órganos de goberno das 
entidades implicadas. 
Calquera outra fixada no Regulamento de Réxime Interno. (J1 SÉTIMA.· Modificacións 

De producirse unha modificación substancial nas cláusulas deste convenio,�corporar ; 
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correspondente addenda que deberá contar co visto e prace dos órganos de goberno das tres universidades. 

OITAVA.- Resolución 

O presente Convenio extinguirase pola disolución do CISPAC nos termos previstos no seu Regulamento, que 

se recollerán no Anexo, ou por incorrer en causa de resolución. 

Son causas de resolución: 

a) O incumprimento total ou parcial dalgunha das estipulacións que o regulan. 

b) O acordo unánime de todas as partes asinantes. 

e) Decisión xudicial declaratoria da nulidade do convenio. 

d) Calquera outra causa prevista nas leis. 

NOVENA.- Protección de datos e Publicidade 

As partes asinantes manifestan o seu consentimento para que os datos persoais que constan neste Convenio, 

así como o resto das especificacións contidas nel, poidan ser publicados nos portais de internet e demais 

páxinas web daquelas. 

As partes comprométense ao cumprimento da Lei orgánica 3/2018, de S de decembro, de protección de datos 

persoais e garantía dos dereitos dixitais e do Regulamento UE 2016/679. 

DÉCIMA.- Xurisdición 

As partes asinantes comprométense a resolver amigablemente, a través da Comisión de Seguimento, calquera 

desacordo que poida xurdir no desenvolvemento do presente convenio. No seu caso, as partes someterán as 

diverxencias que puideran presentarse, en orde á interpretación ou cumprimento do presente convenio, á 

xurisdición contencioso-administrativa, dada a natureza pública das institucións asinantes. 

DÉCIMO PRIMEIRA.- Impulso da creación e acreditación 

O procedemento de creación e acreditación do Centro será impulsado polo reitor da Universidade de Santiago 

de Compostela de forma consensuada cos reitores das Universidades de Vigo e da Coruña. 

DÉCIMO SEGUNDA.- Xestión 

A xestión do CISPAC poderá ser asumida polo Consorcio lnteruniversitario do Sistema Universitario de Galicia @SUG)Iogo do acordo correspondente do órgano de goberno do mesmo. 
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DÉCIMO TERCEIRA.- Vixencia 

O presente convenio entrará en vigor o día da súa publicación no taboleiro das tres universidades e estará 

vixente con carácter voluntario e indefinido. 

E para que conste, en proba de conformidade, asínase o presente Convenio de Colaboración polo que se crea 

o Centro de Investigación das Paisaxes Atlánticas Culturais (CISPAC) en tres exemplares, en cada un ha das súas 

follas, no lugar e a data anteriormente citadas. 

Pala Universidade da Coruña Pala Universidade de Santiago de Compostela 

Asdo. Antonio López Díaz 

Pala Universidade de Vigo 

Asdo. Manuel Joaquín Reigosa Roger 
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