
 

 

Acordo entre a Xunta de Galicia, a través da 

Consellería de Educación e Ordenación Universitaria, 

e a Fundación Pública Urxencias Sanitarias de Galicia 

061 sobre a colaboración educativa nas ensinanzas de 

formación profesional da familia de sanidade 

 

 

 

 

 

En Santiago de Compostela, a sete de setembro  de dous mil once 

 

 

 

REUNIDOS 

 

Dunha parte, don Jesús Vázquez Abad, Conselleiro de Educación e Ordenación 

Universitaria da Xunta de Galicia, en representación da mesma, 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. 

 Doutra, dona Pilar Farjas Abadía, Conselleira de Sanidade, en uso das facultades 

que lle veñen atribuídas no artigo 34 da Lei do Parlamento de Galicia 1/1983, do 22 de 

febreiro, reguladora da Xunta e do seu presidente, na súa condición de Presidenta do 

Padroado da Fundación Pública Urxencias Sanitarias de Galicia-061, en virtude das 

facultades atribuídas no artigo 10 dos estatutos da Fundación.  

  

Interveñen en función dos seus respectivos cargos e en exercicio das facultades que para 

convir en nome das entidades que representan teñen conferidas, e, 



 

EXPOÑEN 

 

1º. Que a Consellería de Educación e Ordenación Universitaria,  consciente da 

necesidade de potenciar a formación profesional, en particular a que precisa o sector 

sanitario, obrígase a abrir camiños e a desenvolver novas profesións demandadas polo 

mercado de traballo. Para solucionar isto no marco legal vixente, interesa experimentar 

os novos ciclos formativos que permiten a permanente adaptación dos currículos ás 

novas profesións. Neste sentido, estase impartindo o novo ciclo formativo de 

emerxencias sanitarias con oferta en catro cidades galegas, A Coruña, Santiago de 

Compostela, Lugo e Vigo. 

 

2º. Que a Fundación Pública Urxencias Sanitarias de Galicia 061, entidade con 

personalidade xurídica propia, é un referente na atención ás urxencias e emerxencias 

sanitarias con compromisos cara á mellora continua dos servizos ofertados. E co fin 

último de garantir unha atención integral e de calidade e de mellorar a seguridade do 

paciente organizan e imparten, en outros moitos contidos docentes, formación sanitaria 

inicial en situacións de emerxencia, formación sanitaria especial en situacións de 

emerxencias e xestión de crise sanitarias.  

 

 3º. Que o Decreto 216/2008, do 25 de setembro, polo que se establece o currículo do 

ciclo formativo de grao medio correspondente ao título de técnico en emerxencias 

sanitarias, establece que os centros educativos en que se imparta o ciclo formativo de 

grao medio de técnico en emerxencias sanitarias organizarán, coa colaboración da 

Fundación Pública Urxencias Sanitarias de Galicia-061, os cursos de formación para a 

utilización e manexo de desfibriladores externos (automáticos/semiautomáticos) por 

persoal non médico, conforme ao establecido no Decreto 99/2005, do 21 de abril. Esta 

formación será impartida pola Fundación Pública Urxencias Sanitarias de Galicia-061 e 

poderá acceder a ela o alumnado proposto para a realización do módulo de formación en 

centros de traballo. 

Esta formación permitirá acceder ás probas de avaliación convocadas por 

resolución da Secretaría Xeral da Consellería de Sanidade para a obtención do 

certificado individual acreditativo da formación para o manexo de desfibriladores 



 

externos por persoal non médico, nas condición que se determinan no artigo13 do 

Decreto 99/2005, do 21 de abril. 

 

4. Que a Consellería de Educación e Ordenación Universitaria e a Fundación Pública 

Urxencias Sanitarias de Galicia-061 coinciden en considerar que a adecuación da 

formación profesional ás demandas e necesidades do mundo laboral require unha activa 

participación de ambos organismos, co obxecto de por en práctica as medidas necesarias 

para dar resposta ás necesidades do sector; así como promover estas ensinanzas na 

Comunidade Autónoma.  

 

En consecuencia, estes organismos acordan subscribir  este acordo, en base ás seguintes, 

 

 

CLÁUSULAS 

 

Primeira. O presente acordo ten por obxecto a colaboración nas ensinanzas de 

formación profesional inicial entre a Fundación Pública Urxencias Sanitarias de Galicia-

061 e a Consellería de Educación e Ordenación Universitaria, concretamente nas 

ensinanzas do ciclo formativo de grao medio, Emerxencias sanitarias. 

 

Segunda. Esta colaboración levarase a cabo a través de : 

- Planificación da oferta do CM Emerxencias sanitarias na Comunidade 

Autónoma. 

- Determinación para cada curso escolar do número de prazas para a realización 

do módulo de formación en centros de traballo. 

- Establecemento dos mecanismos necesarios para acreditar ao profesorado do 

CM Emerxencias sanitarias para que poida impartir os cursos de formación para 

a utilización e manexo de desfibriladores externos 

(automáticos/semiautomáticos) por persoal non médico, conforme ao 

establecido no Decreto 99/2005, do 21 de abril. 

- Recoñecemento dos centros, que impartan o CM Emerxencias Sanitarias, para 

impartir os cursos de formación para a utilización e manexo de desfibriladores 



 

externos (automáticos/semiautomáticos) por persoal non médico, conforme ao 

establecido no Decreto 99/2005, do 21 de abril.  

- Establecemento dun sistema de recoñecemento e acreditación de competencias 

profesionais pola experiencia laboral segundo as necesidades do  sector.  

 

Terceira. A Consellería de Educación e Ordenación Universitaria planificará a oferta 

do CM Emerxencias Sanitarias para cada curso escolar tendo en conta, por un lado, as 

necesidades do sector da atención sanitaria urxente e xestión de crise sanitarias e, 

tamén, o número de prazas dispoñibles para a realización do módulo de formación en 

centros de traballo, comprendido no currículo do ciclo, por parte do alumnado que curse 

estas ensinanzas 

 Para iso, a Fundación Pública Urxencias Sanitarias de Galicia-061 informará 

sobre as necesidades do sector e do número de prazas dispoñibles, nos seus centros de 

traballo, para que o alumnado do CM Emerxencias sanitarias poida realizar este módulo 

nas súas instalacións. 

 

Cuarta. A Consellería de Educación e Ordenación Universitaria e a Fundación Pública 

Urxencias Sanitarias de Galicia-061, definirán a formación necesaria que terá que 

recibir o profesorado do CM Emerxencias sanitarias para poder impartir os cursos de 

formación para a utilización e manexo de desfibriladores externos 

(automáticos/semiautomáticos) por persoal non médico, conforme ao establecido no 

Decreto 99/2005, do 21 de abril. Esta formación do profesorado realizarase a través do 

Plan de Formación do Profesorado. 

 Así mesmo, autorizarase aos centros educativos, sempre que cumpran os 

requisitos, nos que se imparta o CM Emerxencias sanitarias, a impartir os cursos de 

formación para a utilización e manexo de desfibriladores externos 

(automáticos/semiautomáticos) por persoal non médico, conforme ao establecido no 

Decreto 99/2005, do 21 de abril.  

 O CM Emerxencias sanitarias incorpora a formación para a utilización e manexo 

de desfibriladores externos (automáticos/semiautomáticos) por persoal non médico. O 

alumnado que o supere, recibirá o certificado individual ao que se refire o artigo 14 do 

Decreto 99/2005, do 21 de abril, en cumprimento do establecido na disposición 



 

adicional cuarta do Decreto 114/2010, do 1 de xullo. Para este fin, a Consellería de 

Educación e Ordenación Universitaria e a Fundación Pública Urxencias Sanitarias de 

Galicia-061, definirán o procedemento para a expedición dos correspondentes 

certificados individuais e a inclusión do persoal formado nos ficheiros creados para tal 

fin. 

 

Quinta. A Consellería de Educación e Ordenación Universitaria recoñecerá a 

formación,  impartida pola Fundación Pública Urxencias Sanitarias de Galicia-061, aos 

traballadores das empresas de transporte que prestan o servizo de asistencia e transporte 

sanitario urxente na Comunidade Autónoma de Galicia, a través do procedemento de 

recoñecemento, acreditación e avaliación de competencias profesionais que 

periodicamente convoca a administración competente. Así mesmo, contará cos 

profesionais da Fundación como avaliadores no procedemento de recoñecemento, 

acreditación e avaliación de competencias profesionais. 

 

Sexta. O alumnado do CM Emerxencias sanitarias que realice o módulo de formación 

en centros de traballo nas unidades da Fundación Pública Urxencias Sanitarias de 

Galicia-061 deberá seguir os marcos de uniformidade e comportamento recollidos no 

Anexo I. Ademais, cada alumno asistirá ao centro de traballo provisto da súa tarxeta de 

identificación ou D.N.I., e observará as normas da empresa no tocante á puntualidade, 

asistencia e comportamento. A fundación poderá desistir libremente de continuar a 

colaboración formativa, respecto de calquera alumno, por incumprimento das normas, 

abondando para iso unha comunicación escrita ao centro escolar, oído previamente o 

titor do mesmo. 

 Durante o período de formación en centros de traballo, ademais da cobertura 

propia do seguro escolar, os riscos por accidentes de traballo derivados da realización 

das prácticas, tanto se afectan ás cousas ou a terceiros coma ao propio alumno, incluídos 

os constitutivos de invalidez ou determinantes de morte, quedan cubertos por unha 

póliza de seguro colectivo adicional de carácter civil que ten subscrita a Consellería de 

Educación e Ordenación Universitaria. 

 Durante o período de prácticas concertado o alumno non terá en ningún caso 

vinculación laboral coa empresa, non podendo establecerse entre este e aquel ningunha 



 

relación contractual, nin sequera baixo as modalidades de contrato en prácticas ou para 

a formación, previstos nos artigos 11 e 12 do Real Decreto Lexislativo 1/1995, do 24 de 

marzo, polo que se aproba o texto refundido da Lei do Estatuto dos Traballadores, polo 

que os alumnos acollidos a este convenio quedan absolutamente excluídos da 

lexislación laboral. Así mesmo, non se poderá formalizar ningunha modalidade de 

contrato de traballo entre a empresa  e o alumno, mentres non se revoque expresamente 

o concerto de colaboración formativa entre o centro educativo e a dirección da empresa, 

respecto dese alumno. 

 A realización da formación en centros de traballo nas unidades da Fundación 

Pública Urxencias Sanitarias de Galicia-061 non suporá desembolso económico algún 

para a fundación. 

 

Sétima. Para o seguimento, control e supervisión do acordo, establecerase unha 

comisión de seguimento que se reunirá cando se considere oportuno por calquera das 

partes asinantes.  

 Esta comisión estará constituída por: 

a. Dous representantes da Consellería de Educación e Ordenación Universitaria. 

b. Dous representantes da Fundación Pública Urxencias Sanitarias de Galicia-

061. 

c. Un funcionario da Consellería de Educación e Ordenación Universitaria que 

actuará como secretario. 

 

Oitava. O presente acordo de colaboración posúe carácter administrativo por razón do 

contido e materias sobre as que o mesmo versa, as cales ao abeiro do disposto no artigo 

4.1.c) e 2, da Lei 30/2007, do 30 de outubro, de contratos do sector público, o exclúe do 

seu ámbito de aplicación, sen prexuízo da aplicación dos principios desta para resolver 

as lagoas ou dúbidas que a súa aplicación suscite.  

 Dada a natureza administrativa deste instrumento xurídico, as controversias ou 

cuestións litixiosas que puideran xurdir na súa aplicación e non puidesen ser 

solucionadas no seo da comisión de seguimento, serán resoltas pola xurisdición 

contencioso-administrativa. 

 



 

Novena. O acordo entrará en vigor no curso académico 2011-2012 e terá unha vixencia 

de dous cursos, podendo prorrogarse por acordo das partes mediante a addenda 

correspondente. Non obstante, a súa eficacia estará supeditada á súa aprobación por 

parte do padroado da Fundación, de conformidade co disposto no artigo 11.1 dos seus 

estatutos. 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, en proba de conformidade, asinan este acordo, no lugar e data indicados no 

encabezamento. 

 

O Conselleiro de Educación e Ordenación 

Universitaria 

 

 

 

Jesús Vázquez Abad 

A Presidenta do padroado da Fundación 

Pública Urxencias Sanitarias de Galicia 

061  

 

 

Pilar Farjas Abadía 

 



 

ANEXO I 

 

As prácticas na central de coordinación e/ou ambulancias realizaranse nas bases e nas 

quendas onde existan titores e dispoñibilidade, respectando os horarios das rotacións 

asignadas previamente. 

 

Durante a realización da rotación na ambulancia permanecerase durante toda a quenda 

co persoal da mesma, non interferindo na actividade deste persoal e mantendo en todo 

momento unha actitude de respecto tanto cara ao persoal como cara aos pacientes 

atendidos. Recórdase que todo o persoal está obrigado ao segredo profesional. Está 

prohibido o uso de cámaras ou teléfonos móbiles ou calquera outro dispositivo de 

gravación de imaxes ou vídeos, en cumprimento do segredo profesional e da lei 

orgánica de protección de datos de carácter persoal.  

 

Durante a realización das prácticas están prohibidos os distintivos de ambulancias ou 

doutras empresas con publicidade. Manterase a uniformidade e a hixiene adecuada para 

o servizo que se está realizando. Non respectar esta norma suporá non poder realizar a 

práctica na ambulancia. 

 

Requírese  roupa adecuada ao tipo de traballo realizado: botas de montaña ou similar, 

pantalón largo de traballo (tipo pantalón de montaña ou similar), parte de arriba de 

manga larga. A uniformidade para as prácticas facilitada polo 061 consta de chaleco 

reflectinte. 

 

A uniformidade inadecuada ou falta de puntualidade implican ter que abandonar a 

práctica dese día. 


