
18:30 h. 

Mesa redonda: 

A natureza voluntaria e laboral 

 das actividades desenvolvidas 

 nas entidades deportivas 

sen ánimo de lucro. 

 

 

Moderadora:  

Laura Mosquera Escudero, subdirectora xeral de Plans e Programas 

(Secretaría Xeral para o Deporte). 

 

Integrantes da mesa: 

 

Marta Gándara Moure, avogada laboralista no despacho Gándara 

Moure de Vigo. 

 

Cristina Ortiz Dorna, directora provincial da Tesouraría  Xeral da 

Seguridade Social (A Coruña). 

 

Alberto Otero Peña, subdirector xeral de Voluntariado e Participación 

(Consellería de Traballo e Benestar) 

 

 

20:00 h. Clausura 

NOTA:   Por motivos alleos á EGAP este programa pode sufrir  algunha  variación.   

 As actualizacións  pódense consultar na páxina web da Escola. 

Xoves, 6 de novembro 

Tarde 

16:00 h. 

Inauguración. 

 

16:15 h.  

O voluntariado deportivo. 

José Ramón Rey Couselo. 

Técnico da Subdirección Xeral de Voluntariado e Participación. 

Dirección Xeral de Xuventude e Voluntariado. 

Consellería de Traballo e Benestar.  

 

17:00 h. 

Rolda de preguntas. 

 

17:15 h.  

As relación laborais no ámbito deportivo. 

Sandra García Lombardía e Javier Fernández Travieso. 

Inspectores de Traballo e da Seguridade Social. 

 

18:00 h. 

Rolda de preguntas. 

 

18:15 h. 

Descanso 



Obxectivos 

Informar ao sector deportivo sobre os distintos encadramentos xurídicos das 

actividades desenvolvidas nas entidades deportivas sen ánimo de lucro por 

adestradores, técnicos, deportistas e outras figuras. 

De forma concreta, esta xornada ten por obxectivos facilitar información 

práctica sobre a normativa en vigor nos ámbitos laboral e de acción 

voluntaria, e actualizar os coñecementos dos axentes deportivos para a 

mellora última das súas competencias. 

 

Destinatarios 

Responsables das entidades deportivas galegas, principalmente clubs e 

federacións deportivas, e interesados en xeral. 

 

 

Convocatoria 

DOG núm. 205, do 27 de outubro de 2014. 

 

Información e matrícula 

Tel.: 981 546 239 - 981 546 241. 

http://egap.xunta.es/ 

novas.egap@xunta.es 

 

Xornada 

“A natureza voluntaria ou laboral  

das actividades desenvolvidas nas 

entidades deportivas sen ánimo de lucro” 

 
Santiago de Compostela, 6 de novembro de 2014 

 

 
 

ESCOLA GALEGA 

DE ADMINISTRACIÓN 

PÚBLICA 
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