
CONTRATO DE CESIÓN GRATUÍTA E TEMPORAL DE MATERIAL DEPORTIVO DO COMPLEXO 
NÁUTICO DEPORTIVO E CAMPO DE REGATAS DAVID CAL EN VERDUCIDO.  

Santiago de Compostela, 2021

REUNIDOS

José Ramón Lete Lasa,  Secretario Xeral para o Deporte, actuando en nome e representación da 

Xunta de Galicia (CIF: S 1511001H), propietaria dos inmobles que compoñen o Complexo Náutico 

Deportivo Pontillón do Castro, en calidade de cedente.

José  Alfredo  Bea  García,  presidente  da  Federación  Galega  de  Piragüismo  (FEGAPI),  con  CIF: 

G36040764  e  domicilio  na  Rúa  Gavián  s/n,  Encoro  de  Pontillón  do  Castro,  36151,  O  Gavián,  

Verducido (Pontevedra), en calidade de cesionario, e ao abeiro da Resolución de 10 de xullo de 2017, 

da Vicepresidencia e Consellería de Presidencia, Administracións Públicas e Xustiza, pola que se 

outorga a concesión do Complexo, a favor da FEGAPI. 

As partes, actuando coas facultades que os seus respectivos cargos e habilitacións lles confiren, 

ACORDAN

Primeiro: que a Secretaría Xeral para o Deporte cede temporal e gratuitamente, para o uso nas 

actividades propias da  Federación Galega de Piragüismo, o seguinte material deportivo:

- 50 palas piragüismo para embarcacións tipo Dragon                                                         (7.700,00 €)

- 50 chalecos de piragüismo de axuda á flotación                                                                  (1.950,00€)

- 2 embarcacións tipo “dragon boat” DB22, modelo Tedi Sport                                          (17.303,00 €)

- 2  embarcacións tipo C-2 Cinco L Calidade F                                                                       (5.445,00 €)

- 1 remolque portabarcos para 12 piraguas de slálom                                                          (3.448,50 €)

- 1 remolque para o transporte de embarcacións tipo dragón                                             (4.537,50 €)

- 14 Canoas de iniciación C-1 kepler 2 estrelas                                                                     (14.520,00 €)

- 4 ergómetros Kayak Pro compact + 1 ergómetro Kayak Pro canoa carro escorrente    (17.938,25 €)

- 12 Embarcacións Kayak Extreme Slalom “kayak Spade Joker”                                         (18.087,85 €)

Segundo:  dito  material  ten  un valor  total  de  90.930,01  €  (IVE  incluído),  comprometéndose  a 
Federación Galega de Piragüismo a usalos  conforme a natureza dos mesmos.  En ningún caso 
poderán ser cedidos, usados nin destinados a clubs sen autorización.

SECRETARÍA XERAL PARA O DEPORTE
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Terceiro:  a  Federación Galega de Piragüismo obrígase, pola súa conta, a restituír á Secretaría 
Xeral para o Deporte, o material no enderezo do Complexo, no prazo de cinco días naturais dende 
que lle sexa requirido, por calquera medio e nas mesmas condicións nas que lle foi entregado,  
salvando o deterioro propio do uso do mesmo .

Cuarto: para o suposto de non restitución en prazo e forma, a Secretaría Xeral para o Deporte 
pode reclamar a devolución do material cedido ou ben o importe que se abonou pola súa compra.

Baixo os termos referidos e en proba de conformidade, asínase este contrato de cesión no lugar e 
data indicados

O Secretario Xeral para o Deporte
José Ramón Lete Lasa

O presidente da Federación Galega de Piragüismo
José Alfredo Bea García
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