
 

ACORDO DE COLABORACIÓN ENTRE A CONSELLERÍA DO MAR E 

A CONSELLERÍA DE CULTURA, EDUCACIÓN E ORDENACIÓN 

UNIVERSITARIA PARA A INNOVACIÓN NO ÁMBITO DA 

FORMACIÓN EN HOSTALERIA 

 

 

 

 

En Santiago de Compostela, a quince de setembro de dous mil dezaseis 

 

 

REUNIDOS 

Dunha parte, don Román Rodríguez González, conselleiro de Cultura, 

Educación e Ordenación Universitaria da Xunta de Galicia. 

Doutra, dona Rosa María Quintana Carballo, conselleira do Mar da Xunta de 

Galicia. 

Interveñen en representación dos seus  respectivos cargos e de 

conformidade coas atribucións conferidas no artigo 34.1 da Lei do 

Parlamento de Galicia 1/1983, do 22 de febreiro, reguladora da Xunta e do 

seu Presidente. 

As partes recoñécense mutua capacidade para obrigar e convir e, a estes 

efectos, 

 

 

EXPOÑEN 

1. Que son conscientes da necesidade de fomentar e potenciar a 

comercialización dos produtos pesqueiros de cara aos mercados interiores e 

exteriores, e tamén de acadar unha maior conciencia e sensibilidade sobre o 



 

mundo do mar, potenciando o seu afianzamento como marco creador de 

emprego e o seu desenvolvemento socioeconómico. 

 

2. Que a Rede galega de Formación Profesional de hostalaría constitúe unha 

aposta decidida da nosa comunidade para dotar a un sector cada vez máis 

competitivo de capital humano cualificado, como estratexia necesaria para 

acadar o liderado nacional e internacional. Esta rede integra aos oito centros 

públicos dependentes da Consellería de Cultura, Educación e Ordenación 

Universitaria que imparten ensinanzas relacionadas coa hostalaría e 

esténdense ao longo de toda a xeografía galega. 

 

3. Estes centros de formación profesional en hostalería son pezas clave para 

o desenvolvemento de proxectos innovadores relacionados cos produtos 

pesqueiros; dedícanse á formación e preparación dos futuros cociñeiros. O 

desenvolvemento de proxectos innovadores servirá para dar a coñecer 

novas formas de preparación dos produtos do mar ou mesmo para dar a 

coñecer novos produtos, incrementar o seu consumo e para darlles un maior 

valor engadido. 

 

4. Que á Consellería do Mar correspóndelle a realización de accións dirixidas 

á promoción dos produtos da pesca e a procura da mellora do tratamento 

dos produtos pesqueiros, buscando un incremento da calidade destes 

produtos, segundo o disposto no Decreto 168/2015, do 13 de novembro, 

polo que se aproba a súa estrutura orgánica. 

 

5. Que á Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria 

correspóndelle o desenvolvemento e execución de proxectos de I+D+i de 

formación profesional, a realización de accións de divulgación e 

comunicación relacionadas coa formación profesional e a elaboración de 

recursos educativos para o seu desenvolvemento, segundo o disposto no 



 

Decreto 4/2013, do 10 de xaneiro, polo que se establece a súa estrutura 

orgánica. 

Por todo o exposto e tendo en conta a sintonía de obxectivos e a 

complementariedade de mecanismos concorrentes para a súa consecución, 

as dúas consellerías establecen o presente acordo de colaboración que se 

rexerá polas seguintes 

CLÁUSULAS 

 

Primeira. Obxecto do acordo 

O presente acordo ten por obxecto contribuír ao desenvolvemento de 

proxectos innovadores relacionados cos produtos pesqueiros, no que 

participarán os centros pertencentes á Rede galega de Formación Profesional 

de hostalaría, as entidades do sector do mar e outros organismos 

vinculados. 

 

Segunda. Finalidade do Programa 

Os principais obxectivos deste acordo de colaboración son: 

• Desenvolver proxectos innovadores cos produtos da pesca e os da 

acuicultura, especialmente no apartado de novas formas de 

conservación e preparacións e no traballo con novas especies. 

• Fomentar o consumo de produtos da pesca e da acuicultura entre a 

poboación da comunidade autónoma. 

• Familiarizar aos futuros cociñeiros co mundo da pesca e da 

acuicultura para aumentar o seu coñecemento e interese por estes 

produtos. 

• Transmitir a importancia dos produtos da pesca e da acuicultura na 

dieta en relación ás súas achegas nutritivas. 



 

 

Terceira. Obrigas das partes 

A Consellería do Mar encargarase da coordinación dos servizos necesarios 

por parte do sector do mar para o desenvolvemento dos proxectos. 

 

A Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria encargarase 

da coordinación dos servizos necesarios por parte dos centros pertencentes 

á Rede galega de Formación Profesional de hostalaría para o 

desenvolvemento dos proxectos.  

 

Cuarta. Avaliación e seguimento 

A fin de realizar o seguimento e avaliación dos resultados, así como a 

interpretación e cumprimento do presente acordo, as partes asinantes 

conveñen a constitución dunha comisión mixta, composta por: 

 

• Un representante da Consellería de Cultura, Educación e Ordenación 

Universitaria. 

• Un representante da Consellería do Mar. 

 

Das reunións desta comisión e dos acordos que nelas se chegue, 

procederase a levantar acta que será asinada por todos os asistentes. 

 

No caso de existir cuestións controvertidas, conflitos de interpretación e de 

atribucións ou dúbidas que non puideran ser resoltas pola comisión citada 

nos parágrafos precedentes, serán resoltas polo procedemento de solución 

de conflitos interadministrativos nos termos previstos no artigo 13-5º da Lei 

16/2010, do 17 de decembro, de organización e funcionamento da 

Administración Xeral e do sector público autonómico de Galicia. 

 



 

Quinta. Propiedade intelectual dos traballos e dereitos de 

explotación 

Os traballos resultantes, obxecto deste acordo, pasarán a ser propiedade da 

Xunta de Galicia, aínda que se recoñecerá a autoría do equipo de traballo 

nas publicacións que se fagan, se fose o caso. 

 

Corresponderán á Xunta de Galicia todos os dereitos de explotación 

derivados da propiedade intelectual dos traballos efectuados nos termos 

establecidos na lexislación vixente. 

 

Sexta. Vixencia do acordo 

O presente acordo estará vixente desde a data da súa sinatura e ata o 30 de 

decembro de 2017, agás que sexa denunciado por algunha das partes por 

incumprimento dos acordos que nel se recollen, cun mes de antelación polo 

menos. 

 

Sétima. Relación laboral 

A subscrición do presente acordo non implicará relación laboral, ou de 

calquera natureza, entre as persoas ou profesionais que desenvolvan as 

accións que constitúan o obxecto deste acordo coa Xunta de Galicia de tal 

xeito que, por este concepto, non se lle poderá esixir ás consellerías 

asinantes responsabilidade ningunha, nin directa nin subsidiaria. 

 

 

Oitava. Protección de datos 

De conformidade co disposto na Lei orgánica 15/1999, do 13 de decembro, 

de protección de datos de carácter persoal, e co Real decreto 1720/2007, do 

21 de decembro, polo que se aproba o Regulamento de desenvolvemento da 

citada Lei orgánica, as persoas que por razón das actividades previstas neste 

acordo teñan acceso a datos de carácter persoal, non disporán dos mesmos 

con finalidade distinta á esixida no mesmo.  



 

  

Novena. Publicidade do  acordo, transparencia e bo goberno   

A firma deste acordo suporá o consentimento expreso do interesado á 

administración para incluír e facer públicos os datos referidos  ao acordo de 

conformidade co artigo 15 da Lei 1/2016, do 18 de xaneiro, de transparencia 

e bo goberno, co artigo 8 da Lei 9/2013, do 9 de decembro, (BOE 10-12-

2013) de transparencia, acceso á información pública e  bo goberno e co 

Decreto 126/2006, do 20 de xullo, polo que se regula o Rexistro de 

Convenios da Xunta de Galicia. 

 

En proba de conformidade cos termos deste acordo, as partes 

comparecentes asínano por triplicado, no lugar e data indicados no 

encabezamento. 

 

O conselleiro de Cultura, Educación 

e Ordenación Universitaria 

 

 

Román Rodríguez González  

A conselleira do Mar 

 

 

 

Rosa Mª Quintana Carballo 

 

 

    

 


