
Acordo de colaboración entre a Consellería de Cultura, Educación e Universidade
e a  Consellería  de  Emprego  e  Igualdade  para  a  coordinación  das  ofertas  de
formación  profesional  nos  centros  que  impartan  ensinanzas  de  formación
profesional da nosa Comunidade Autónoma

En Santiago de Compostela, a 20 de decembro de dous mil vinte e un

REUNIDOS 

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

Universidade da Xunta de Galicia. 

E doutra, dona Mª Jesús Lorenzana Somoza, conselleira de Emprego e Igualdade da

Xunta de Galicia.

Interveñen en representación dos seus respectivos cargos e de conformidade coas

atribucións conferidas no artigo 34.1  da Lei  1/1983,  do 22 de febreiro,  de normas

reguladoras da Xunta e da súa Presidencia e no Decreto 112/2020, do 6 de setembro,

polo que se nomean os titulares das vicepresidencias  e consellerías da Xunta de

Galicia.

EXPOÑEN

1.  Que  a  Lei  orgánica  5/2002,  do  19  de  xuño,  das  cualificacións  e  da  formación

profesional,  ten  por  obxecto  a  ordenación  do  sistema  integrado  de  formación

profesional,  cualificacións  e  acreditación  que  responda  ás  demandas  sociais,  con

eficacia e transparencia, a través das diferentes modalidades formativas.
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Esta lei, no seu artigo 9, indica que a formación profesional abrangue un conxunto de

accións  formativas  que  capacitan  para  o  desempeño  cualificado  das  diferentes

profesións, para o acceso ao emprego e para a participación na vida social, cultural e

económica. Inclúe as ensinanzas propias da formación profesional inicial, as accións

de  inserción  e  reinserción  laboral  dos  traballadores  e  das  traballadoras,  e  as

orientadas  á  formación  continua  nas  empresas,  que  permitan  a  adquisición  e  a

actualización permanente das competencias profesionais. 

Así  mesmo,  considera  Centros  Integrados  de  Formación  Profesional  aqueles  que

impartan todas as ofertas formativas ás que se refire o artigo 10.1 da devandita lei.

Entre  elas  contémplanse  os  títulos  e  os  certificados  de  profesionalidade,  que

constituirán as ofertas de formación profesional referidas ao Catálogo Nacional de

Cualificacións Profesionais.

En  canto  á  habilitación  do  profesorado  de  formación  profesional,  a  disposición

adicional  primeira  contempla  que  o  profesorado  dos  Corpos  de  Catedráticos  e

Profesores  de  Ensinanza  Secundaria,  así  como  o  de  Profesores  Técnicos  de

Formación  Profesional,  sen  prexuízo  do establecido no artigo 95 da  Lei  Orgánica

2/2006 do 3 de maio, de Educación, poderán exercer as súas funcións nos centros de

titularidade  pública  con  oferta  integrada,  impartindo  todas  as  modalidades  de

formación  profesional  de  conformidade  co  seu  perfil  académico  e  profesional,  e

sempre que reúnan os requisitos para impartir os módulos incluídos nos títulos de

formación profesional ou nos certificados de profesionalidade correspondentes.

2. Que a Lei orgánica 2/2006, do 3 de maio, de educación establece que a formación

profesional no sistema educativo comprende un conxunto de ciclos formativos cunha

organización modular, de duración variable e contidos teórico-prácticos adecuados
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aos diversos campos profesionais.  Os ciclos formativos serán de grao medio e de

grao superior, estarán referidos ao Catálogo Nacional de Cualificacións Profesionais

e  constituirán,  respectivamente,  a  formación  profesional  de  grao  medio  e  a

formación  profesional  de  grao  superior.  Os  estudos  de  formación  profesional

regulados nesta  lei  poderán realizarse  tanto nos centros  educativos  que nela  se

regulan como nos centros integrados e de referencia nacional aos que se refire o

artigo 11 da Lei orgánica 5/2002, do 19 de xuño, das cualificacións e da formación

profesional.

3. Que a Lei orgánica 4/2011, de 11 de marzo, complementaria da Lei de Economía

Sostible,  pola  que  se  modifican  as  Leis  orgánicas  5/2002,  de  19  de  xuño,  das

Cualificacións e da Formación Profesional, 2/2006, de 3 de maio, de Educación, e a

6/1985, de 1 de xullo, do Poder Xudicial, no apartado sete, engade unha disposición

adicional quinta á Lei orgánica 5/2002, na que se establece que as Administracións

Públicas,  no  ámbito  das  súas  competencias,  consolidarán  unha  rede  estable  de

centros  de  formación  profesional  que permita  harmonizar  a  oferta  e  avanzar  na

calidade da mesma; entre eles os CIFP e os centros públicos do sistema educativo

que ofertan formación profesional.

Ademais,  contempla  que  as  administracións  educativas  e  laborais  competentes

establecerán  o  procedemento  para  que  os  centros  autorizados  para  impartir

formación profesional do sistema educativo,  que reúnan os requisitos necesarios,

poidan impartir tamén formación profesional para o emprego.

4. Que a Lei 30/2015, do 9 de setembro, pola que se regula o Sistema de Formación

Profesional  para  o  emprego  no  ámbito  laboral,  regula  a  planificación  e  o

financiamento  do  sistema  de  formación  profesional  para  o  emprego  no  ámbito

laboral, a programación e execución das accións formativas, o control, o seguimento
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e o réxime sancionador, así como o sistema de información, a avaliación, a calidade e

a gobernanza do sistema.

Entre  as  iniciativas  de  formación  para  o  emprego  que  regula  a  antedita  lei

considérase  a  oferta  formativa  das  administracións  competentes  para  persoas

traballadoras  desempregadas,  que  inclúe  os  programas  de  formación  dirixidos  a

cubrir as necesidades detectadas polos servizos públicos de emprego.

Na súa disposición transitoria primeira establece que mentres non se desenvolvan

regulamentariamente as iniciativas de formación profesional, manteranse vixentes

as  previstas  no  Real  decreto  395/2007,  do  23  de  marzo,  polo  que  se  regula  o

subsistema  de  formación  profesional  para  o  emprego,  e  na  súa  normativa  de

desenvolvemento, agás as previsións recollidas na dita disposición.

5. Que a Consellería de Emprego e Igualdade establece anualmente a programación

de  accións  formativas  de  formación  profesional  para  o  emprego  dirixidas

prioritariamente a persoas traballadoras desempregadas, que teñen por obxecto a

súa cualificación profesional.

A Consellería de Cultura,  Educación e Universidade autoriza cada curso escolar a

oferta de  ciclos  formativos  de formación  profesional  inicial  na nosa Comunidade

Autónoma coa finalidade de preparar ao alumnado para o desempeño cualificado das

diversas profesións,  o  acceso ao emprego e a participación  activa  na vida  social,

cultural e económica. 

6. Que ademais, tal e como se recolle no último Acordo de Diálogo Social asinado en

Galicia en decembro do 2019, corresponde ás administracións públicas poñer todos

os medios ao seu alcance para loitar contra o desemprego, constituíndo as políticas
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activas  de  emprego  o  instrumento  axeitado  para  elo.  Dentro  destas  políticas

destacan,  por  unha  banda,  a  formación,  que  ocupa  un  papel  fundamental  para

mellorar a cualificación e a empregabilidade das persoas traballadoras, de forma que

aumenten as súas posibilidades de inserción no mercado de traballo e, por outra, o

fomento do emprego, como mecanismo de inserción e permanencia no mercado de

traballo.

7. Que  é  necesaria  a  coordinación  destas  dúas  Consellerías  en  dous  ámbitos

distintos.  Por  unha  banda  a  coordinación  da  Formación  Profesional  incial  que  se

imparte  nos  Centros  de  Formación  Profesional  dependentes  da  Consellería  de

Emprego e Igualdade e por outra banda a Formación Profesional para o emprego que

se  imparte  nos  centros  educativos  da  Consellería  de  Cultura,  Educación  e

Universidade.

8.  Que,  ambas consellerías,  co fin de contribuír  á mellora das cualificacións e da

formación profesional,  en conexión coa política  de desenvolvemento económico e

social  e  coa  política  industrial  e  de  emprego,  no  exercicio  das  súas  respectivas

competencias  e  en  cumprimento  dos  seus  obxectivos,  consideran  necesaria  a

colaboración para coordinar a oferta formativa de formación profesional nos centros

educativos que impartan estas ensinanzas na nosa Comunidade Autónoma.

En consecuencia,  ambas consellerías subscriben este Acordo, que se rexerá polas

seguintes,

CLÁUSULAS

Obxecto do Acordo 

Primeira. O presente Acordo ten por obxecto a colaboración entre a Consellería de

Cultura,  Educación  e  Universidade  e  a  Consellería  de  Emprego e  Igualdade,  para
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coordinar as ofertas de formación profesional nos centros que impartan ensinanzas

de formación profesional da nosa Comunidade Autónoma, durante o seu período de

vixencia, e adecuala á demanda e necesidades do tecido produtivo de Galicia. 

Formación profesional inicial

Segunda.  A Consellería de Cultura, Educación e Universidade autorizará dentro do

período de vixencia deste acordo, para o curso 2021-2022, a oferta das ensinanzas de

formación profesional inicial polo réxime de persoas adultas e en oferta modular

indicada a continuación, nos seguintes Centros Integrados de Formación Profesional,

dependentes da Consellería de Emprego e Igualdade:

- Centro Integrado de Formación Profesional Santiago:  familia profesional de

Agraria, módulos do CS Xestión forestal e do medio natural.

- Centro Integrado de Formación  Profesional  de  Coia:  familia  profesional  de

Instalación  e  Mantemento,  módulos  do  CS  Mecatrónica  industrial  e  do  CS

Automatización e Robótica Industrial.

Ademais,  autorízase  a  impartición  na  Escola  de  Formación  Profesional  Marítimo-

Pesqueira  de  Bueu  de  módulos  profesionais  específicos  asociados  a  unidades  de

competencia  correspondentes  ao ciclo  formativo  de formación  profesional  básica

Actividades  marítimo-pesqueiras  que  se  imparte  no  Instituto  de  Educación

Secundaria Johan Carballeira de Bueu.

Adicionalmente,  autorizará  para  o  curso  2022-2023  a  oferta  das  ensinanzas  de

formación  profesional  inicial  nos  Centros  Integrados  de  Formación  Profesional

dependentes da Consellería de Emprego e Igualdade, que se recolla nas ordes pola

que  se  actualiza  a  oferta  de  formación  profesional  do  sistema  educativo,  polos

réximes  ordinario  e  para  as  persoas  adultas,  nas  modalidades  presencial,
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semipresencial  e  a  distancia,  en  centros  públicos  da  Comunidade  Autónoma  de

Galicia para o curso académico 2022-2023.

Terceira. Respecto  ás  ensinanzas  de  formación  profesional  inicial  do  Centro

Integrado de Formación Profesional Santiago e do Centro Integrado de Formación

Profesional  de  Coia,  e  sempre  que  estas  se  impartan,  a  Consellería  de  Cultura,

Educación e Universidade asumirá: 

 Os  gastos  ordinarios  específicos  de  funcionamento  necesarios  para  o

desenvolvemento das referidas ensinanzas por un importe máximo de 8.000

euros,  para  cada  grupo  de  cada  curso  e  ciclo,  e  con  cargo  ao  concepto

orzamentario  10.30.422M.229,  no  que  se  contemplan  os  gastos  de

funcionamento  dos  centros  que  imparten  ciclos  formativos,  incluídos  os

consumibles,  material  informático,  reposición  de elementos  e  mantemento

preventivo e reparación de maquinaria e elementos tecnolóxicos. 

 O persoal docente necesario para impartir as referidas ensinanzas, con cargo

ao cupo de profesorado de ensino secundario asignado a esta consellería. 

Respectos  aos   módulos  profesionais  específicos  que  se  imparten  na  Escola  de

Formación  Profesional  Marítimo-Pesqueira  de  Bueu,  a  Consellería  de  Cultura,

Educación e Universidade asumirá: 

 Os  gastos  ordinarios  específicos  de  funcionamento  necesarios  para  o

desenvolvemento dos ditos módulos, e con cargo ao concepto orzamentario

10.30.422M.229,  no  que  se  contemplan  os  gastos  de  funcionamento  dos

centros que imparten ciclos  formativos,  incluídos  os  consumibles,  material

informático, reposición de elementos e mantemento preventivo e reparación

de  maquinaria  e  elementos  tecnolóxicos.   O  importe  total  destes  gastos

transferirase ao IES Johan Carballeira,  que poderá destinar  unha parte aos

gastos de funcionamento dos módulos profesionais específicos. 
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Cuarta. A  Consellería  de  Emprego  e  Igualdade  atenderá  os  gastos  xerais  das

instalacións dos centros, referidos na cláusula segunda; así como tamén, serán da

súa competencia os derivados da conservación, reparación e mantemento do centro,

como titular dos mesmos.

Quinta. A todos os efectos académico-administrativos as ensinanzas de formación

profesional inicial que se impartan nos referidos centros dependentes da Consellería

de Emprego e Igualdade formarán parte da oferta formativa dos seguintes  centros

dependentes da Consellería de Cultura, Educación e Universidade:

- Centro Integrado de Formación Profesional Santiago, do CIFP Politécnico de

Santiago de Santiago de Compostela.

- Centro Integrado de Formación Profesional de Coia, do IES Politécnico de Vigo.

- Os  módulos  impartidos  na  Escola  de  Formación  Profesional  Marítimo-

Pesqueira de Bueu, do IES Johan Carballeira de Bueu

Correspóndelle  á  Consellería  de  Cultura,  Educación  e  Universidade  o

establecemento, desenvolvemento e supervisión dos planos educativos propios da

consellería, quedando os centros nos seus ciclos formativos específicos sometidos á

inspección educativa da Consellería de Cultura, Educación e Universidade, segundo a

normativa vixente para os centros públicos.

Formación profesional para o emprego

Sexta.  A  Consellería  de  Emprego  e  Igualdade  autorizará  impartir  os  cursos  de

formación  para  o  emprego  nos  centros  educativos  que  impartan  ensinanzas  de

formación  profesional  dependentes  da  Consellería  de  Cultura,  Educación  e

Universidade,  que se relacionan no anexo I  deste Acordo,  á vista  da proposta de
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accións  formativas  a  impartir  realizada  con  anterioridade  pola  Consellería  de

Cultura, Educación e Universidade.

Os cursos a impartir  son especialidades formativas conducentes a certificados de

profesionalidade,  sendo instrumento  de  acreditación  oficial  das  cualificacións

profesionais  do  Catálogo  Nacional  de  Cualificacións  Profesionais  no  ámbito  da

administración  laboral.  Cada  certificado  acredita  o  conxunto  de  competencias

profesionais que capacitan para o desenvolvemento dunha actividade laboral.

No  marco  deste  acordo,  en  todos  os  cursos  será  obrigatorio  impartir  o  módulo

transversal  Inserción  laboral,  sensibilización  ambiental  e  na  igualdade  de  xénero

(FCOO039) cunha duración de 10 horas, das cales, cando menos dúas horas, deberán

referirse  á  igualdade de xénero,  vinculada  coa  igualdade de oportunidades  entre

homes e mulleres e corresponsabilidade familiar e doméstica, coa finalidade de dar

cumprimento ao que preceptúa a disposición á que se refire o seguinte parágrafo.

Ademais, para completar a formación en igualdade, segundo o establecido no artigo

26 do Texto refundido das disposicións legais da Comunidade Autónoma de Galicia

en materia de igualdade, aprobado mediante o Decreto lexislativo 2/2015, do 12 de

febreiro, impartirase un módulo formativo sobre igualdade de oportunidades entre

mulleres e homes e sobre corresponsabilidade familiar e doméstica, cunha duración

de oito horas (FCOXXX05). 

De igual xeito, no marco deste acordo, será obrigatorio o curso básico de prevención

de riscos laborais nas especialidades formativas que se relacionan no anexo II deste

Acordo.

Sétima.  Respecto  das  accións  formativas  dirixidas  prioritariamente  a  persoas

desempregadas referidas na cláusula anterior, a Consellería de Emprego e Igualdade
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asumirá:  os custos  directos  e asociados dos  cursos,  que se fixarán de acordo co

establecido na Orde TMS/368/2019, do 28 de marzo, pola que se desenvolve o Real

Decreto 694/2017,  de  3  de xullo,  polo  que se  desenvolve  a  Lei  30/2015,  de 9  de

setembro, pola que se regula o Sistema de Formación Profesional para o Emprego no

ámbito laboral, en relación coa oferta formativa das administracións competentes e

a  súa  financiación,  e  se  establecen  as  bases  reguladoras  para  a  concesión  de

subvencións públicas destinadas á súa financiación.

Os importes  máximos totais  de cada curso son os establecidos no ANEXO I  e a

Consellería  de  Cultura,  Educación  e  Universidade  establecerá  as  contías  dos

diferentes  custos  asociados,  docentes  e  non  docentes  (tanto  directos  como

indirectos) de acordo coa normativa vixente. 

Oitava. Este acordo tramítase ao abeiro do disposto no artigo 1º.1. da Orde do 11 de

febreiro  de  1998  pola  que  se  regula  a  tramitación  anticipada  de  expedientes  de

gasto,  modificada pola Orde do 27 de novembro de 2000 e pola Orde do 25 de

outubro  de  2001,  quedando  a  execución  deste  acordo  sometida  á  condición

suspensiva de existencia de crédito axeitado e suficiente no momento da entrada en

vigor.

O financiamento destes cursos será con cargo á aplicación 11.05.323A.229,  que para

tal fin utiliza a Consellería de Emprego e Igualdade, por un importe de  5.001.038,71

euros con cargo aos orzamentos do ano 2022.

A  Consellería  de  Cultura,  Educación  e  Universidade,  para  afrontar  os  gastos  de

docencia,  procederá á ampliación de crédito procedente da Consellería de Emprego

e Igualdade, na aplicación orzamentaria 10.31.422M.151 para o ano 2022, polo importe

de 1.997.771,00 euros, do que se deducirá a cantidade excedente do 2021 (84.528,00
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euros), que non foi xustificada e que se incorpora a este ano; así mesmo, procederase

á ampliación de crédito na aplicación orzamentaria 10.31.422M.160.00 polo importe

de 140.000,00 euros, do que se deducirá a cantidade excedente do 2021 no seu caso.

Así mesmo, dado que a Consellería de Cultura, Educación e Universidade asume a

xestión  do pagamento dos  gastos  non docentes,  tanto directos  como indirectos,

realizará  unha  ampliación  do  crédito  procedente  da  Consellería  de  Emprego  e

Igualdade, na aplicación orzamentaria 10.30.422M.229 para o ano 2022, polo importe

de 2.863.267,71 euros, do que se deducirá a cantidade excedente do 2021 (290.442,89

euros) que non foi xustificada e que se incorpora a este ano.

Novena.  A Consellería de Cultura, Educación e Universidade levará a cabo todas as

actuacións  conducentes  á  instrumentación  do  correspondente  expediente

administrativo  axustándose  á  normativa  reguladora  do  Sistema  de  Formación

Profesional para o Emprego no ámbito laboral e asumirá a xestión do pagamento dos

custos do profesorado dos cursos de formación para o emprego que se impartan nos

centros  educativos  dependentes  desta  consellería.  A  Consellería  de  Cultura,

Educación e Universidade garante que o profesorado seleccionado para impartir a

docencia  reúne  os  requisitos  de  formación  académica  e  experiencia  profesional

esixidos pola normativa correspondente.

Así  mesmo,  asumirá  a  xestión  do  pagamento  dos  gastos  non  docentes,  tanto

directos, como indirectos, dos cursos de formación para o emprego que se impartan

nos centros educativos atendendo ás instrucións establecidas pola Consellería de

Emprego e Igualdade.

A Consellería de Cultura, Educación e Universidade comprométese a levar a cabo as

xestións precisas para que todos os datos dos cursos e do alumnado participante
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estean incluídos en SIFO en tempo e forma segundo o establecido na orde pola que

se  establecen  as  bases  reguladoras  e  se  procede  á  convocatoria  pública  de

subvencións para a programación de accións formativas dirixidas prioritariamente ás

persoas traballadoras desempregadas na Comunidade Autónoma de Galicia. 

O número mínimo de alumnado para poder iniciar  unha acción formativa  é de 10

persoas. Non se poderá iniciar ningún curso sen a previa validación do mesmo por

parte da Consellería de Emprego e Igualdade.

Décima.  A Consellería de Emprego e Igualdade asumirá o pagamento das axudas e

bolsas  para  as  persoas  traballadoras  desempregadas  que  participen  en  accións

formativas de formación profesional para o emprego, no marco do procedemento

que  se  establecerá  regulamentariamente,  pero  corresponderá  á/s  unidade/s

administrativa/s ou formativa/s que determine a Consellería de Cultura, Educación e

Universidade  colaborar  na  xestión  das  solicitudes,  así  como  a  mecanización  no

sistema  SIFO  da  asistencia  do  alumnado  ás  actividades  formativas  no  prazo

improrrogable de 3 días hábiles desde a impartición da sesión  formativa e como

condición necesaria para o pagamento das axudas e bolsas indicadas.

Coa finalidade de facilitar  ao alumnado participante o acceso ás bolsas e axudas

reguladas mediante as correspondentes convocatorias periódicas do procedemento

TR301V, os centros beneficiarios do financiamento colaborarán, a través da persoa

coordinadora de cada curso, na tramitación das solicitudes de bolsas e axudas que

efectúe  o  alumnado  desempregado.  Así  mesmo,  as  persoas  responsables  da

coordinación  dos  cursos  colaborarán  coas  unidades  administrativas  da  xefatura

territorial da Consellería de Emprego e Igualdade para garantir que a instrución e

tramitación que efectúen os centros educativos repercutan na xestión eficiente das

correspondentes solicitudes.
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Esta  colaboración  levará  consigo,  como  mínimo,  as  seguintes  tarefas,

fundamentalmente a través da administración electrónica:

 Informar o alumnado, en tempo e forma, dos dereitos que ostentan en canto a

bolsas  e  axudas,  así  como  dos  prazos  para  presentar  a  solicitude  e  da

documentación necesaria.

 Auxiliar  o  alumnado  no  trámite  de  solicitude,  facilitando  os  medios

electrónicos  axeitados  para  que  poida  facer  efectiva,  por  esta  vía,  a  súa

solicitude  e  incorporar  a  documentación  complementaria  nos  prazos

establecidos.

 Fomentar  que  o  alumnado  delegue  expresamente  no  persoal  do  centro  a

formulación da solicitude sempre que este último o considere conveniente.

Nestes  casos,  o  persoal  do  centro  encargaríase  tamén  de  remitir  a

documentación complementaria de xeito electrónico e, sempre que o alumno

ou a alumna o elixa, as notificacións e comunicacións da administración con

este  alumnado  realizaranse  por  vía  electrónica  a  través  do  enderezo

electrónico do centro. 

 Colaborar co alumnado na contestación aos requirimentos de corrección das

solicitudes e actualizar dilixentemente e, en calquera caso, antes dos límites

establecidos, a información para a tramitación e xestión das bolsas e axudas

na aplicación SIFO.

Será responsabilidade da Consellería de Cultura, Educación e Universidade velar polo

cumprimento desta obriga de colaboración co alumnado, cando así sexa requirida e

autorizada pola persoa participante, para evitar situacións que poidan dar lugar á

perda do dereito ao recoñecemento ou pagamento dunha subvención por bolsa ou

axuda por parte dunha persoa traballadora desempregada que tivese dereito a ela. 

13



Décimo primeira Terán preferencia para a participación nos cursos aos que se refire

este  Acordo  os  colectivos  de  persoas  desempregadas  que  en  cada  momento

determine  a  orde  pola  que  se  establecen  as  bases  reguladoras  e  se  procede  á

convocatoria  pública  de  subvencións  para  a  programación  de  accións  formativas

dirixidas prioritariamente ás persoas traballadoras desempregadas na Comunidade

Autónoma de Galicia.

Décimo segunda. A efectos de facilitar o desenvolvemento dos cursos de formación

para  o  emprego  nos  centros  educativos,  e  atendendo  ás  compatibilidades  nos

horarios  do  profesorado  e  no  uso  das  instalacións,  posibilitarase  a  impartición

simultánea de distintos módulos formativos e a modificación da orde de impartición,

salvo que o Real decreto que o regula o denegue expresamente. No caso do módulo

de  prácticas  será  impartido  ao  remate  dos  restantes  módulos  formativos  do

certificado de profesionalidade.

As  unidades  formativas  establecidas  dentro  de  cada  módulo  terán  que  ser

impartidas  na  orde  que  establece  o  Real  decreto  que  regula  o  certificado  de

profesionalidade en cuestión ou cos requisitos que impoña a especialidade formativa

correspondente e só se poderá variar se así o permite dita normativa.

Asemade,  e a solicitude do centro interesado,  a Subdirección Xeral  de Formación

para o Emprego da Dirección  Xeral  de Formación e Colocación da Consellería  de

Emprego  e  Igualdade  poderá  autorizar  a  impartición  de  6  horas  diarias  como

máximo.

Será de aplicación, no que non sexa incompatible co presente acordo, a orde pola que

se  convocan  subvencións  para  a  programación  de  accións  formativas  dirixidas

prioritariamente ás persoas traballadoras desempregadas na Comunidade Autónoma

de Galicia.
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Nas incidencias que poidan xurdir na execución das accións formativas, e que non se

resolvan no marco do presente acordo, estarase ao que dispoña a orde pola que se

convocan  subvencións  para  a  programación  de  accións  formativas  dirixidas

prioritariamente ás persoas traballadoras desempregadas na Comunidade Autónoma

de Galicia.

Décimo terceira. Para documentar a efectividade deste convenio, a Consellería de

Cultura, Educación e Universidade remitirá ao remate do convenio á Consellería de

Emprego  e  Igualdade  un  informe  para  a  súa  análise  conxunta.  No  dito  informe

recollerase  información  cuantitativa  acerca  do alumnado (que  deberá  obterse  do

sistema SIFO onde ten que constar toda a información precisa sobre o curso e o

alumnado participante) e información cualitativa sobre o desenvolvemento do curso.

Comisión de seguimento

Décimo cuarta.  Establecerase unha comisión de seguimento, control e supervisión,

que  se  reunirá  cando  así  o  estime  oportuno,  co  obxecto  de  determinar  a

programación, o seguimento e a avaliación das accións previstas no Acordo. 

Esta comisión estará constituída por: 

• Tres  persoas  representantes  da  Consellería  de  Cultura,  Educación  e

Universidade.

• Tres persoas representantes da Consellería de Emprego e Igualdade. 

• Unha persoa funcionaria de calquera das dúas consellerías, que actuará como

secretaria. 

A comisión de seguimento,  para o desenvolvemento operativo das súas funcións,

contará  co  apoio  dunha  subcomisión  técnica  especializada,  que  se  reunirá,  como
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mínimo,  de  xeito  mensual,  e  que  estará  formada  polas  persoas  coordinadoras

nomeadas  por  cada  centro  educativo e  por  dúas  persoas  representantes  da

Consellería de Emprego e Igualdade.

Vixencia do Acordo

Décimo quinta Este Acordo estará vixente desde a data da súa sinatura e ata o 31 de

decembro do ano 2022, e poderase ampliar por acordo expreso das partes, mediante

a correspondente addenda. O Acordo poderá ser denunciado por calquera das partes

por incumprimento das obrigas nel previstas.  A denuncia esixirá escrito motivado

dirixido á comisión de seguimento, cunha antelación de tres meses e non terá efecto

ata a finalización das accións formativas que se estean levando a cabo. 

Protección de datos de carácter persoal 

Décimo  sexta. De  conformidade  co  disposto  na  Lei  orgánica  3/2018,  do  5  de

decembro, de protección de datos persoais e garantía dos dereitos dixitais, e co Real

decreto  1720/2007,  do  21  de  decembro,  polo  que  se  aproba  o  Regulamento  de

desenvolvemento  da  Lei  Orgánica  15/1999,  de  13  de  decembro,  de  protección  de

datos de carácter persoal, as persoas participantes que, por razón das actividades

formativas previstas neste acordo, teñan acceso a datos de carácter persoal, non

disporán dos mesmos con finalidade distinta á esixida polas accións formativas. 

Neste sentido, haberá que atender ao contemplado no Regulamento (UE) 2016/679

do Parlamento Europeo e do Consello de 27 de abril de 2016 relativo á protección das

persoas físicas no que respecta ao tratamento de datos persoais e á libre circulación

destes datos  e polo que se derroga a Directiva  95/46 CE (Regulamento xeral  de

protección de datos).
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Lido o presente Acordo, atópano conforme e asínano no lugar e data indicados no

encabezamento.

O conselleiro de Cultura, Educación e

Universidade

Román Rodríguez González

A conselleira de Emprego e Igualdade       

Mª Jesús Lorenzana Somoza
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Anexo I
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Anexo II

Especialidades formativas nas que será obrigatorio o curso básico de prevención

de riscos laborais

22

CURSOS CON PREVENCIÓN DE RISCOS LABORAIS
Código Certif. Certificado

ELEM0111 Montaxe e mantemento de sistemas domóticos e inmóticos
ELEM0210 Xestión e supervisión da montaxe e o mantemento de sistemas de automatización industrial
ELES0108 Montaxe e mantemento de infraestruturas de telecomunicacións en edificios

ELES0109
ELES0208 Operacións auxiliares de montaxe de instalacións electrotécnicas e de telecomunicacións en edificios
ELES0209 Montaxe e mantemento de sistemas de telefonía e infraestruturas de redes locais de datos
ENAE0108 Montaxe e mantemento de instalacións solares fotovoltaicas
FMEC0110 Soldadura con eléctrodo revestido e TIG
FMEE0108 Operacións auxiliares de fabricación mecánica
FMEE0208 Montaxe e posta en marcha de bens de equipamento e maquinaria industrial
IMAQ0108 Mantemento e montaxe mecánica de equipamento industrial
IMAR0108 Montaxe e mantemento de instalacións frigoríficas
MAMD0209 Traballos de carpintaría e moble
MAMR0408 Instalación de mobles

Montaxe e mantemento de instalacións de megafonía, sonorización de locais e circuíto pechado de 
televisión


