
 

 

ACORDO DE COLABORACIÓN ENTRE A 

CONSELLERÍA DO MEDIO RURAL E A 

CONSELLERÍA DE EDUCACIÓN E ORDENACIÓN 

UNIVERSITARIA, PARA O MANTEMENTO DA 

UNIDADE DE FORMACIÓN EN PRODUTOS 

AGROALIMENTARIOS 

 

 

 

En Santiago de Compostela, a vinte de setembro de dous mil seis 

 

 

 

REUNIDOS 

 

 

  Dunha parte a Sra. Dona Laura Sánchez Piñón, Conselleira de Educación e 

Ordenación Universitaria da Xunta de Galicia. 

 E doutra o Sr. Don Alfredo Suárez Canal, Conselleiro do Medio Rural  da 

Xunta de Galicia. 

 Ambos en representación dos seus respectivos Departamentos, e de 

conformidade coas atribucións conferidas no artigo 34.1 da Lei do Parlamento de 

Galicia 1/1983, de 22 de febreiro, reguladora da Xunta e do seu Presidente. 

 

 

 

 



 

EXPOÑEN 

 

I.- Que o sector agroalimentario ten un importantísimo peso específico na economía de 

Galicia. Consciente disto, a Administración autonómica ven fomentando a produción, 

elaboración, transformación e comercialización de produtos agroalimentarios 

diferenciados, cun maior valor engadido, o cal repercute positivamente no aumento das 

rendas dos agricultores e no fomento do emprego no medio rural. 

 

II.- Que entre estes produtos agroalimentarios diferenciados destacan os que están 

acollidos a algunha das denominacións de calidade existentes, tales como as 

denominacións de orixe e as indicacións xeográficas protexidas. Uns indicativos que 

garanten a calidade destes alimentos e que supoñen un destacado apoio ao 

desenvolvemento rural das zonas nas que se elaboran. 

 

III.- Que os consellos reguladores, como órganos de control encargados de velar pola 

calidade e orixe destes produtos, teñen implantado sistemas de certificación de produto 

no cumprimento da normativa europea EN-45011, que ademais de garantir a súa 

calidade, permiten garantir a trazabilidade ou rastreabilidade do produto dende a 

explotación de orixe ata a súa chegada ao consumidor final.  

 

IV.- Para isto, os consellos reguladores contan con sistemas de control que precisan, 

para o seu óptimo funcionamento, da axeitada formación técnica do persoal responsable 

de efectualos. Ademais, os consellos reguladores utilizan comités de cualificación e 

certificación que necesitan formación e reciclaxe continua para o desempeño correcto 

do seu labor. 

 

V.- Que todo isto motivou a creación dunha unidade de produtos agroalimentarios no 

IES Compostela coa dotación necesaria para desenvolver estas actividades formativas, 

de vital importancia para o correcto funcionamento dos consellos reguladores como 

órganos de control dos produtos con indicativo de calidade. 

 

VI.- Por outra parte, unha axeitada formación dos estudantes de hostalería e 



 

restauración no relativo ás características diferenciais dos nosos produtos é beneficiosa 

tanto no plano persoal, co enriquecemento curricular dos alumnos, como para os 

obxectivos de promoción dos produtos agroalimentarios galegos, xa que é importante 

contar con profesionais, que actuarán como prescritores, cunha boa formación na 

materia.  

 

VII.- Por último, as partes asinantes deste Acordo, Consellería de Educación e 

Ordenación Universitaria e Consellería do Medio Rural consideran oportuno manter en 

funcionamento a unidade de formación en produtos agroalimentarios do IES 

Compostela. 

  

En consecuencia, ambas Consellerías subscriben o presente acordo de colaboración en 

base as seguintes 

 

 

CLÁUSULAS 

  

Primeira.- Obxecto. 

 Os asinantes deste acordo comprométense a levar a cabo as actuacións 

necesarias para manter o funcionamento da “unidade de formación en produtos 

agroalimentarios” dedicada á formación de especialistas de restauración, de comités de 

cata para cualificación de produtos e do persoal técnico para os distintos procesos de 

certificación de produtos agroalimentarios, así como ao estudo e caracterización destes 

produtos no ámbito da nosa comunidade autónoma. 

 

Segunda.- Contido e ámbito de aplicación. 

 Os obxectivos fundamentais da “unidade de formación en produtos 

agroalimentarios” serán os seguintes: 

- Cursiños de formación de membros dos paneis de cata dos produtos 

agroalimentarios galegos. 

- Realización de cursos de cata de produtos agroalimentarios, queixos, viños, 

augardentes, mel, etc., para alumnos de ensino secundario, profesionais de 



 

hostalaría e público en xeral. 

- Cursos, seminarios e xornadas técnicas sobre a calidade dos produtos 

agroalimentarios, os procedementos administrativos de inspección e de 

certificación así como a implantación de sistemas de calidade nas industrias 

agroalimentarias galegas. 

- Participación nas actividades formativas complementarias dos Institutos de 

Educación Secundaria, que imparten ensinanzas da familia profesional “Hostalería 

e turismo” en Galicia, no relativo a talleres de elaboración e presentación de 

produtos, elaboración de receitas e organización de concursos de cociña. 

- Colaborar na organización e no desenvolvemento de catas-concurso oficiais e 

oficialmente recoñecidas que se leven a cabo en relación con produtos 

agroalimentarios acollidos a algunha denominación de calidade. 

 

Terceira.- Obrigas das partes. 

 A Consellería do Medio Rural  comprométese a promover, difundir e facilitar a 

realización de todo tipo de actividades que enriquezan o funcionamento da “unidade de 

formación en produtos agroalimentarios”; así como a participación dos consellos 

reguladores na consecución dos obxectivos previstos na cláusula anterior.  

 A Consellería de Educación e Ordenación Universitaria comprométese a ceder, 

en tanto se manteña a vixencia do presente acordo, as dependencias necesarias no 

edificio do Instituto de Educación Secundaria “Compostela”, sito en Lamas de Abade, 

Santiago de Compostela, e pertencente a esta Consellería, co obxecto de que nel siga en 

funcionamento a “unidade de formación en produtos agroalimentarios”. 

 

Cuarta.- Control da execución. 

 Crearase unha comisión mixta paritaria co obxecto da dirección, o seguimento e 

a supervisión das accións previstas neste acordo, que se reunirá cando así o estime 

oportuno, e que estará integrada por: 

- Dous representantes da Consellería de Educación e Ordenación Universitaria. 

- Dous representantes da Consellería do Medio Rural. 

        

Quinta.- Vixencia. 



 

 A vixencia deste acordo será de dous anos, dende a data da súa sinatura, e 

prorrogarase tacitamente por períodos anuais mentres non exista denuncia do mesmo 

por algunha das partes. Dita denuncia deberá realizarse por escrito. 

 

 Lido o presente acordo, atópano conforme e asínano na cidade e data antes 

indicadas. 

 

A CONSELLEIRA DE EDUCACIÓN E 

ORDENACIÓN UNIVERSITARIA 

 

 

 

O CONSELLEIRO DE MEDIO RURAL 

 

 

Laura Sánchez Piñón Alfredo Suárez Canal 

 


