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Acordo de coordinación entre a Consellería de 
Economía e Industria e a Consellería de Educación e 
Ordenación Universitaria para establecer un marco de 
actuación no proceso de obtención de carnés 
profesionais. 
 
 
 
Santiago de Compostela, nove de abril de dous mil dez 
 
 
 
REUNIDOS 
 
Dunha parte don Javier Guerra Fernández, conselleiro de Economía e Industria da 
Xunta de Galicia. 
 
Doutra don Jesús Vázquez Abad, conselleiro de Educación e Ordenación Universitaria 
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. 
 
 
 
EXPOÑEN 
 
1. Que a Consellería de Economía e Industria, a través da Dirección Xeral de Industria, 
Enerxía e Minas, ten entre as súas competencias a dirección e o seguimento de todas as 
actuacións relativas aos rexistros específicos de empresas, entidades de formación e 
carnés profesionais, en materia de seguridade industrial. 
 
Que a normativa que regula a obtención destes carnés profesionais se establece nas 
seguintes disposicións: 
 

 Orde do 27 de decembro de 2000, da Consellería de Industria e Comercio, pola 
que se establece o procedemento unificado para a obtención de carnés 
profesionais e exixencias a empresas autorizadas para instalación, mantemento e 
outras actividades en materia de seguridade industrial (DOG núm. 11, do 
16/01/2001), modificada por: 

 
 Orde do 25 de marzo de 2002 (DOG núm. 64, do 03/04/2002) 
 Orde do 13 de xaneiro de 2004 (DOG núm. 36, do 20/02/2004) 
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 Orde do 1 de decembro de 2008 (DOG núm. 7, do 12/01/2009) 
 

 Orde do 23 de xullo de 2003 pola que se regula a aplicación na Comunidade 
Autónoma de Galicia do Regulamento electrotécnico de baixa tensión, aprobado 
polo Real decreto 842/2002, do 2 de agosto (DOG núm. 152, do 07/08/2003). 

 
 Orde do 8 de febreiro de 2006 pola que se establece o procedemento e requisitos 

para a obtención do carne profesional de operador de guindastre torre ao abeiro 
da disposición transitoria primeira e punto 4.2 do anexo VI do Real decreto 
836/2003, do 27 de xuño (DOG núm. 38, do 23/02/2006). 

 
 Orde do 21 de agosto de 2006 pola que se regula a aplicación na Comunidade 

Autónoma de Galicia da instrución técnica complementaria MI-IP05, instaladores 
ou reparadores e empresas instaladoras ou reparadoras de produtos petrolíferos 
líquidos, aprobada polo Real decreto 365/2005, do 8 de abril (DOG núm. 166, do 
29/08/2006), modificada pola Orde do 5 de xuño de 2007 (DOG núm. 114, do 
14/06/2007). 

 
 Decreto 42/2008, do 28 de febreiro, de creación do Rexistro de Instalacións 

Interiores de Subministración de Auga de Galicia e autorización das empresas 
instaladoras (DOG núm. 52, do 13/03/2008). 

 
 Orde do 28 de abril de 2008 pola que se regula a aplicación na Comunidade 

Autónoma de Galicia do Regulamento técnico de distribución e utilización de 
combustibles gasosos e as súas instrucións técnicas complementarias ICG 01 a 11 
aprobadas polo Real decreto 919/2006, do 28 de xullo (DOG núm. 95, do 
19/05/2008). 

 
 Orde do 13 de abril de 2009 pola que se desenvolve o Decreto 42/2008, do 28 de 

febreiro, de creación do Rexistro de Instalacións Interiores de Subministración de 
Auga de Galicia e a autorización das empresas instaladoras (DOG núm. 77, do 
22/04/2009). 

 
2. Que a Consellería de Educación e Ordenación Universitaria é o órgano da 
Administración da Comunidade Autónoma de Galicia a quen lle corresponden, entre 
outras, as competencias e funcións en materia de planificación, regulación e 
administración do ensino regrado en toda a súa extensión, niveis e graos, modalidades e 
especialidades. 
 
3. Que a Consellería de Educación e Ordenación Universitaria dispón dunha ampla rede 
de centros que imparten ensinanzas de formación profesional repartidos por toda a 
xeografía galega. 
 
O Decreto 266/2007, do 28 de decembro, polo que se regulan os centros integrados de 
formación profesional na Comunidade Autónoma de Galicia, establece que terán a 
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consideración de centros integrados de formación profesional aqueles que ofrezan e 
impartan formación profesional inicial ou regrada e formación para o emprego. 
 
Así mesmo, os centros integrados de formación profesional incluirán nas súas accións 
formativas as ensinanzas propias da formación profesional inicial, as accións de 
inserción e reinserción laboral dos traballadores e das traballadoras e as de formación 
permanente dirixidas á poboación traballadora ocupada. A Administración Pública 
garantirá a coordinación das ofertas formativas co fin de responder ás necesidades de 
cualificación dos diferentes colectivos. 
 
En virtude do exposto e no exercicio das competencias que teñen atribuídas, as partes 
intervintes formalizan o presente acordo en base ás seguintes 
 
 
 
CLÁUSULAS 
 
Primeira. O obxecto deste acordo é a coordinación entre a Consellería de Economía e 
Industria e a Consellería de Educación e Ordenación Universitaria para establecer un 
procedemento co fin de que o proceso de obtención de determinados carnés profesionais 
se articule a través da Dirección Xeral de Educación, Formación Profesional e 
Innovación Educativa da Consellería de Educación e Ordenación Universitaria. 
 
Segunda. Para iso, a Consellería de Economía e Industria comprométese a transferir os 
medios e os orzamentos necesarios para o desenvolvemento do referido proceso á 
Consellería de Educación e Ordenación Universitaria. A estes efectos e para o ano 2010, 
a Consellería de Economía e Industria transferirá as cantidades de 32.166 € da 
aplicación orzamentaria 08.04.741A.481.0; 36.000 € da aplicación 08.01.731A.220.00 e 
21.834 € da aplicación 08.01.731A.233, o que supón un total de 90.000 €, á Consellería 
de Educación e Ordenación Universitaria. O 80% dese importe transferirase á aplicación 
orzamentaria 09.05.422M.229 e o 20% restante á aplicación orzamentaria 
09.04.422M.270. A comisión de seguimento establecida na cláusula sexta deste acordo 
revisará cada ano esta cantidade e no caso de que se modifique asinarase a addenda 
correspondente. 
 
Terceira. Pola súa parte, a Consellería de Educación e Ordenación Universitaria 
establecerá as medidas que sexan precisas para que nos centros integrados de formación 
profesional ou naqueles outros que se determine, que impartan formación profesional, 
dependentes desta consellería, se realicen as xestións encamiñadas á obtención dos 
carnés profesionais nas distintas especialidades que conxuntamente se determinen. Así 
mesmo, contemplarase a posibilidade de organizar cursos de preparación para a 
obtención dos carnés profesionais sempre que o número de persoas que o demanden o 
faga aconsellable. 
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Cuarta. A Consellería de Educación e Ordenación Universitaria realizará as 
convocatorias anuais para a obtención dos carnés profesionais e das habilitacións 
profesionais polo procedemento de exame. 
 
Quinta. Ao presente acordo engádese un anexo no que se recollen as disposicións 
normativas nas que están baseados, o prazo de renovación, os requisitos de acceso ao 
exame, os de expedición directa e os temarios que están actualmente en vigor para cada 
carné profesional. En caso de modificación dos regulamentos que establecen os 
requisitos de acceso ao exame ou os temarios destes, modificarase o anexo sen 
necesidade de modificar o presente acordo. 
 
Sexta. Establecerase unha comisión de seguimento, control e supervisión que terá como 
funcións a programación, seguimento e avaliación das actuacións derivadas do presente 
acordo. Esta comisión estará constituída por: 
 
a) Dous representantes da Consellería de Economía e Industria.  
b) Dous representantes da Consellería de Educación e Ordenación Universitaria. 
c) Un funcionario da Consellería de Educación e Ordenación Universitaria que actuará 
como secretario. 
 
Esta comisión reunirase as veces que considere oportunas para promover a realización 
das actuacións que poidan derivarse do presente acordo e resolver as cuestións que 
xurdan da súa aplicación. 
 
Sétima. O acordo entrará en vigor na data da súa sinatura e terá vixencia ata o 31 de 
decembro de 2010, prorrogándose automaticamente por períodos anuais salvo denuncia 
expresa de calquera das partes cunha antelación mínima de dous meses á data de 
finalización. 
 
Lido o presente acordo, atópano conforme e asínano no lugar e data indicados. 
 
 
 
 
 
O Conselleiro de Economía e Industria 

 
 
 
 
 

Javier Guerra Fernández  

O Conselleiro de Educación e Ordenación 
Universitaria 

 
 
 
 

Jesús Vázquez Abad 
 


