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Segunda Addenda ao Acordo de colaboración entre a Consellería de 
Cultura, Educación e Ordenación Universitaria e a Consellería de 
Economía, Emprego e Industria para a coordinación das ofertas de 
formación profesional nos centros que impartan ensinanzas de 
formación profesional da nosa Comunidade Autónoma 

 

 

 

En Santiago de Compostela, 20 de setembro de dous mil dezaoito 

 

 

REUNIDOS 

Dunha parte, don Román Rodríguez González, conselleiro de Cultura, Educación e Ordenación 
Universitaria da Xunta de Galicia. 

Doutra, don Francisco Conde López, conselleiro de Economía, Emprego e Industria 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, reguladora da Xunta e da súa 
Presidencia. 

 

EXPOÑEN 

1. Que o vinte de abril de dous mil dezaoito asinouse un Acordo de colaboración entre a 
Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria e a Consellería de Economía, 
Emprego e Industria para a coordinación das ofertas de formación profesional nos centros que 
impartan ensinanzas de formación profesional da nosa Comunidade Autónoma. 

2. Que a Consellería de Economía, Emprego e Industria 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. 
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A Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria 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. 

 

3. Que ademais, tal e como se recolle no Acordo de Diálogo Social asinado en Galicia o 30 de 
xullo de 2010, corresponde ás administracións públicas poñer todos os medios ao seu alcance 
para loitar contra o desemprego, constituíndo as políticas 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 dos traballadores, 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. 

4. Que no informe sobre a Axenda 20 para o Emprego, que se abordou no Consello da Goberno 
da Xunta de Galicia do 3 de marzo do 2016, se inclúe o reto “Formación e capacitación como 
pancas de cambio” e se contemplan as medidas de reforzo e modernización dos centros de 
formación profesional para o emprego, desenvolvendo vínculos co seu contorno sectorial e local, 
así como de implantación de novos sistemas de formación atendendo ás necesidades do mercado. 

5. Por todo isto, 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 esta addenda, que se rexerá polas seguintes, 

 

CLÁUSULAS 

Primeira. O obxecto desta addenda é actualizar para o período 2018-2019 o Acordo do vinte de 
abril de dous mil dezaoito.  

Segunda. A Consellería de Economía, Emprego e Industria autorizará a impartición dos cursos 
de formación para o emprego, nos centros educativos que impartan ensinanzas de formación 
profesional, dependentes da Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria, que 
se relacionan no anexo I deste Acordo, á vista da proposta de accións formativas a impartir, 
realizada con anterioridade pola Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria. 
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No marco do acordo do vinte de abril de dous mil dezaoito, en todos os cursos será obrigatorio a 
impartición do 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 do acordo do vinte de abril de dous mil dezaoito, será obrigatorio o 
curso básico de prevención de riscos laborais nas especialidades formativas que se relacionan no 
anexo II do Acordo.  

 

Terceira. O financiamento destes cursos será con cargo á aplicación 09.41.323A.229, que para 
tal fin utiliza a Consellería de Economía, Emprego e Industria, por un importe 3.618.819,03 € 
con cargo aos orzamentos do 2019.  

No que respecta aos cursos que comezan en setembro de 2018, a súa financiación  por un 
importe de 650.690,28 euros para o período de setembro a decembro de 2018, correrá a cargo do 
remanente de crédito de 923.527,71euros procedente da cancelación de cursos correspondentes á 
programación do ano académico 2017/2018 (listaxe recollida no Anexo II). Este importe 
distribuirase do seguinte xeito: 284.780,00 euros para docencia (dos que 20.000 euros 
corresponderían aos custos de seguridade social), e 365.910,28 euros para outros custos.  

O importe restante do remanente de crédito (272.837,43euros) incorporarase ao exercicio 2019 
para facer fronte ás obrigas económicas relativas aos cursos que continúan impartíndose no 2019 
e aos que comezan e rematan en 2019.  

A Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria procederá á ampliación de 
crédito procedente da Consellería de Economía, Emprego e Industria, para o ano 2019 polo 
importe de 3.618.819,03 euros, que se incrementará coa cantidade excedente do 2018 
(272.837,43 euros), que non foi xustificada e que se incorpora a este ano; dita ampliación 
realizarase nas seguintes aplicacións: 

- na aplicación orzamentaria 10.60.422M.151, procederase á ampliación de crédito por 
importe de 1.397.882 euros, o que se incorporarán 109.402 euros, cantidade 
excedente do 2018. 
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- na aplicación orzamentaria 10.60.422M.160.00 polo importe de 100.000 euros, do 
que se deducirá a cantidade excedente do 2018, no seu caso. 

- dado que a Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria asume a 
xestión do pagamento dos gastos non docentes, tanto directos como indirectos, 
realizará unha ampliación do crédito procedente da Consellería de Economía, 
Emprego e Industria, na aplicación orzamentaria 10.50.422M.229, por importe de 
2.120.937,03 euros, ao que se incorporarán 163.435,43 euros, cantidade excedente do 
2018. 
 

Cuarta. A Consellería de Economía, Emprego e Industria e a Consellería de Cultura, Educación 
e Ordenación Universitaria colaborarán para realizar unha oferta de ensinanzas de formación 
profesional de calidade, inicialmente nas familias profesionais de Fabricación mecánica e 
Instalación e mantemento, e adaptada ás necesidades da contorna xeográfica do Concello de 
Lugo; para o que contarán coas instalacións do CIFP As Mercedes e as do Centro de Formación 
Ocupacional de Lugo, baixo a coordinación do primeiro. 

Lida esta segunda addenda, atópana conforme e asínana no lugar e data indicados no 
encabezamento. 

 

O conselleiro de Economía, Emprego e 
Industria 

 

 

Francisco Conde López 

O conselleiro de Cultura, Educación e Ordenación 
Universitaria 

 

 

Román Rodríguez González 

 

 

 

 

 

 


