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CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE A FEDERACIÓN GALEGA 

DE ACTIVIDADES SUBACUÁTICAS (FEGAS) E A COORDINADORA 
PARA O ESTUDIO DOS MAMÍFEROS MARIÑOS (CEMMA) 

O Sr. D. Francisco Javier Núñez Barreras, con DNI 327982651\1, como Presidente da 
Federación Galega de Actividades Subacuáticas (en adiante FEGAS), segundo 
atribucións conferidas na Asamblea Xeral Extraordinaria do 12 de abril de 2015. 

O Sr. D. José Antonio Martínez Cedeira, con DNI 76990721S, Presidente da 
Organización non Gobernamental (ONG NRMI 115083, RPC 3203, RCACA 2004/007644-
1(SC) e NRCGMA 24) Coordinadora para o Estudio dos Mamíferos Mariños (en adiante 
CEMMA), en nome e representación desta, segundo atribucións conferidas na Asemblea 
Xeral de socios do 11 de xuño de 2016. 

EXPONEN: 

Que dentro dos obxectivos da CEMMA contémplase a conservación do ecosistema 
mariño e das especies mariñas ameazadas, como é o caso das tartarugas e mamíferos 
mariños. 

A conservación do medio mariño e dos recursos que a humanidade obtén do mar 
tamén constitúen dous obxectivos principais da FEGAS. 

Para contribuir a acadar estes obxectivos, en numerosas ocasións deben ser 
realizadas actividades de mergullo no medio mariño, o que xustifica o establecemento 
dunha colaboración entre a CEMMA e unha entidade adicada á promoción, práctica e 
regulación do mergullo como é a FEGAS. 

Por tanto, o obxectivo de manter o medio mariño no seu mellor estado de 
conservación, contribuir ao seu coñecemento e divulgación, así como ó uso dos recursos 
mariños dun xeito sustentable, é o alicerce básico sobre o que ambas entidades 
establecen esta colaboración. 



CLÁUSULAS DO CONVENIO: 

PRIMEIRA: VIXENCIA. 
A FEGAS e a CEMMA formalizan o presente convenio de colaboración que terá 

unha vixencia e duración dun ano, sendo renovable automáticamente por mutuo acordo 
se ningunha das partes pon en marcha os mecanismos para finalízalo, que están 
recollidos na cláusula sexta. 

SEGUNDA: COMPROMISOS DA CEMMA. 
Incluir na listaxe de colaboradores da CEMMA aos centros de mergullo, escolas de 

mergullo e mergulladores/as da FEGAS que o desexen, para que teñan coñecemento das 
actividades que realiza a CEMMA, podan difundilas e participar nelas. 

Incluir na páxina web/facebook da CEMMA o logotipo da FEGAS, indicando a 
colaboración existente entre ambas entidades. 

Organizar e levar a cabo diferentes actividades de divulgación e sensibilización 
ambiental dirixidas aos centros de mergullo, escolas de mergullo e mergulladores/as da 
FEGAS. 

Ofrecer formación, orientación e asesoramento técnico e científico aos centros de 
mergullo, escalas de mergullo e mergulladores/as da FEGAS, co obxectivo de facilitar e 
potenciar a súa colaboración e participación nas actividades de monitorización e 
conservación da fauna mariña ameazada. 

Sempre que sexa posible, poñer os seus medios e equipamentos técnicos a 
disposición da FEGAS, para colaborar nas actividades que esta entidade leve a cabo. 

TERCEIRA: COMPROMISOS DA FEGAS. 
Contactar cos seus centros de mergullo, escolas de mergullo e mergulladores/as 

para que colaboren como voluntarios nas diferentes actividades realizadas pola CEMMA, 
principalmente naquelas nas que se precise contar con mergulladores. 

Colaborar e participar nas actividades de monitorización, asistencia e conservación 
da fauna mariña ameazada levadas a cabo pola CEMMA. 

Incluir na páxina web/facebook da FEGAS o logotipo da CEMMA, indicando a 
colaboración entre ambas entidades. 

Ofrecer orientación e asesoramento técnico en materia de mergullo á CEMMA, de 
cara a facilitar e potenciar as actividades que sexan realizadas por esta entidade. 

Sempre que sexa posible, poñer os seus medios e equipamentos técnicos a 
disposición da CEMMA, para colaborar nas actividades que esta entidade leve a cabo. 

CUARTA: CONFIDENCIALIDADE E DIFUSIÓN. 
Cada unha das partes comprométese a non difundir, baixo ningún concepto, a 

información interna usada para a realización deste convenio. 



QUINTA: OUTRAS OBRIGAS DAS PARTES. 
No suposto de que o convenio se dera por resalto antes do prazo previsto para súa 

duración, os efectos do convenio quedarán anulados. 

SEXTA: DENUNCIA DO CONVENIO. 
Calquera das partes poderá denunciar o presente convenio, previa notificación á 

outra parte, cun aviso previo como mínimo de UN MES á data na que se desexa dala por 
finalizado. 

SÉPTIMA: MODIFICACIÓNS DO CONVENIO. 
As entidades asinantes poderán modificar o presente convenio, de mutuo acordo, en 

base a novas negociacións. Dita modificación plasmarase por escrito e será incorporada 
como adenda ao presente convenio. 

OITAVA: OUTRAS DISPOSICIÓNS. 
A subscrición do presente convenio non conleva relación laboral, contractual, nin de 

ningún tipa, entre os membros da CEMMA e os da FEGAS, e viceversa, de tal modo que 
non se poderá esixir ás entidades responsabilidade algunha, nin directa, fin subsidiaria, 
palos actos ou feitos que teñan lugar durante o desenvolvemento do convenio. 

NOVENA: RESOLUCIÓN DE LITIXIOS. 
A xurisdicción contenciosa-administrativa será a competente para resolver as 

cuestións litixiosas que puideran suscitarse entre as entidades no desenvolvemento do 
presente convenio, dada súa natureza administrativa. 

Tendo ¡ido o presente convenio, por sí mesmos, e en proba de conformidade, 
asínase por parte das dúas entidades, no lugar e data indicados. 

En Santiago de Compostela, a 28 de outubro de 2016. 
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