
 

Acordo de colaboración interadministrativo entre a Consellería de 

Cultura, Educación e Ordenación Universitaria e a Consellería do Medio 

Rural e do Mar, para o desenvolvemento de actividades conxuntas 

relacionadas co sector agroalimentario nos centros educativos que 

imparten ensinanzas de formación profesional relacionadas con este 

sector 

 

 

Santiago de Compostela, vintetrés de xullo de  dous mil quince 

 

 

REUNIDOS  

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

Universitaria da Xunta de Galicia. 

Doutra, dona Rosa Quintana Carballo, conselleira de Medio Rural e do Mar da Xunta de Galicia. 

 Interveñen en representación de cadansúa consellería, 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. 

  

EXPOÑEN 

1. Que o sector agroalimentario ten un importante 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 das industrias e 

no fomento do emprego no medio rural. 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. 

 

2. Que á Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria (en adiante CCEOU) 

correspóndelle, en materia educativa, a planificación, regulación e administración do ensino 

regrado en toda a súa extensión, niveis, graos, modalidades e especialidades.  

 

3. Que a oferta de ensinanzas de formación profesional relacionadas co sector agroalimentario, se 

concreta, especialmente, nos ciclos formativos das familias profesionais de Hostalaría e de 

Industrias alimentarias, que se imparten en trece centros educativos, dependentes da CCEOU, 

repartidos por toda a xeografía galega. 

 

4. Que entre as competencias da Consellería de Medio Rural e do Mar (en adiante CMRM) están  

a ordenación, fomento, coordinación, asesoramento e vixilancia das industrias agroalimentarias, a 

promoción e o fomento da comercialización dos produtos agroalimentarios, as propostas de 

recoñecemento das denominacións de orixe e de calidade do sector agroalimentario, así como a 

vixilancia do prestixio das recoñecidas e a inspección e defensa contra as fraudes na calidade 

alimentaria. 

 

5. Que a CMRM realiza actividades de promoción e fomento da comercialización dos produtos 

agroalimentarios e ten a súa disposición unha cantidade importante destes produtos, que en 

moitas ocasións non se consumen no desenvolvemento das referidas actividades e esta consellería 

considera importante darlles a estes produtos un destino concreto como pode ser a colaboración 

cos centros de hostalaría da CCEOU. 

 

6. Que é necesario favorecer a participación dos consellos reguladores que tutelan a promoción e 

certificación dos produtos agroalimentarios con indicativos de calidade do sector na realización 

destas actividades e o contacto entre eles e os centros que imparten as correspondentes 

ensinanzas de formación profesional co fin de potenciar o intercambio de experiencias formativas 



 

profesionalmente innovadoras e así tamén promover a inserción laboral do alumnado que cursa 

estas ensinanzas. 

 

7. Por outra parte, unha axeitada formación do alumnado destas familias profesionais 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 cunha boa formación na 

materia.  

 

8. Por todo isto, ambas as consellerías están dispostas a colaborar de forma conxunta, co 

obxectivo de mellorar a formación do alumnado e do profesorado dos ciclos formativos 

relacionados co sector alimentario, concretamente o das familias profesionais de hostalaría e 

industrias alimentarias, en base ás seguintes, 

 

CLÁUSULAS  

Primeira . As consellerías asinantes deste acordo co obxectivo de favorecer o coñecemento dos 

produtos con denominacións de orixe protexida (DOP) e indicación xeográfica protexida (IXP) por 

parte do profesorado e do alumnado dos centros educativos que impartan ciclos formativos das 

familias profesionais relacionadas co sector agroalimentario, comprométense a colaborar para o 

desenvolvemento dun conxunto de actividades formativas e de difusión destes produtos nos referidos 

centros; así como aquelas que favorezan a investigación, desenvolvemento e innovación no sector. 

 

Segunda. A CMRM comprométese a promover, difundir e facilitar a realización de todo tipo de 

actividades relacionadas co sector agroalimentario que enriquezan a formación do alumnado e do 

profesorado. Para iso, achegará os produtos con denominacións de orixe protexida (DOP) e 

Indicación xeográfica protexida (IXP) excedentarios das súas actividades promocionais para o 

desenvolvemento das referidas actividades e promoverá a participación dos consellos reguladores nas 

actividades que se realicen.  

 



 

Terceira. A CCEOU acollerá nas instalacións dos centros educativos a realización das actividades 

formativas e de difusión que se realicen ao amparo deste acordo ademais das que son propias da súa 

actividade para favorecer así que o alumnado dos ciclos formativos das familias profesionais de 

Hostalaría e Industrias alimentarias coñeza os produtos propios de Galicia, as súas características e a 

súa aplicación nas correspondentes actividades profesionais, na procura da mellora da 

competitividade do noso tecido produtivo e procurando resaltar en cada acción o indicativo de 

calidade do produto empregado. 

 

Cuarta. Establecerase unha comisión de seguimento, control e supervisión deste acordo, que se 

reunirá cando se considere oportuno por calquera das partes asinantes.  

Esta comisión estará constituída por: 

A. Tres representantes da CCEOU, un/ha dos/as cales actuará como presidente/a da 

comisión. 

B. Un/ha  representante da CMRM. 

C. Un/ha funcionario/a da CCEOU que actuará como secretario/a. 

 

Quinta. Ao final de cada ano a CMRM realizará unha memoria recollendo as accións realizadas no 

marco deste acordo interadministrativo de colaboración e os resultados obtidos. Para a realización do 

dito informe disporá dos datos proporcionados pola CCEOU sobre o destino dos produtos entregados 

para a promoción e usos formativos desenvolvidos. 

 

Sexta. Este acordo non ten contido económico limitándose o estipulado a unha entrega de produtos 

excedentarios proporcionados pola CMRM a cambio de destinalos a accións formativas cun contido 

promocional; así como a cesión puntual de instalacións, proporcionadas polos centros formativos en 

hostalaría e industrias alimentarias, sen prexuízo doutras accións con contraprestación económica 

que poidan desenvolverse fóra deste acordo por ambos os entes. 

 

Sétima. A CMRM e a CCEOU poderán dispoñer dos datos das accións derivados da posta en marcha 

do acordo. Calquera que sexa o medio de difusión destas accións, as partes comprométense a facer 

mención expresa do presente acordo.  



 

 

Oitava. O acordo entrará en vigor na data da súa sinatura e terá unha vixencia de catro anos, 

podendo prorrogarse por acordo das partes mediante a addenda correspondente. Non obstante, o 

acordo poderá denunciarse por calquera das partes; a denuncia deberá realizarse por escrito e con 

dous meses de antelación á finalización do acordo. 

 

Novena. Segundo o disposto no artigo 11 da Lei 4/2006, do 30 de xuño, de transparencia e boas 

prácticas na Administración pública galega, e no Decreto 126/2006, do 20 de xullo, polo que se 

regula o Rexistro de convenios da Xunta de Galicia, este acordo será obxecto de inscrición no 

devandito rexistro. 

 

Décima. A subscrición deste acordo non conleva relación laboral contractual ou de calquera outro 

tipo entre o persoal que vaia a desenvolver as actividades alleo á administración (alumnos, 

subcontratas, etc.) e as respectivas consellerías  de maneira que non se lle poderá esixir ningunha 

responsabilidade, nin directa nin subsidiariamente, polos actos ou feitos acaecidos no 

desenvolvemento do mesmo. 

 

Undécima. As partes poderán denunciar ou modificar o presente acordo en calquera momento por 

acordo mutuo, notificándose cun prazo de antelación de dous meses. O incumprimento de calquera 

das obrigas contraídas no presente acordo por unha das partes facultará á outra parte a resolver o 

mesmo, quedando automaticamente anulado o mesmo, non podendo non obstante esixirse a 

devolución de produto xa entregado. 

 

Duodécima. O presente convenio 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 e 2, do 

Real decreto lexislativo 3/2011, do 14 de novembro, polo que se aproba o texto refundido da Lei 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. 

 

Décimo terceira. Para favorecer a práctica de entrega dos produtos ambas as partes ateranse ao 

disposto no anexo a este acordo. 

 

E, en proba de conformidade, asínase o presente convenio en triplicado exemplar no lugar e data 

indicados no encabezamento. 

 

 

O conselleiro de Cultura, Educación e 

Ordenación Universitaria 

 

 

Román Rodríguez González 

 A conselleira do Medio Rural e do Mar 

    

   

   

 Rosa Quintana Carballo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ANEXO  

DISPOSICIÓNS PARA A EXECUCIÓN DO ACORDO 

1. Os centros da CCEOU susceptibles de beneficiarse do dito acordo son os que seguen: 

- CIFP Paseo das Pontes 
- IES Fraga do Eume 
- CIFP Compostela 
- IES de Foz 
- IES Sanxillao 
- IES de Vilamarín 
- CIFP Carlos Oroza 
- CIFP Manuel Antonio 
- CIFP A Granxa  
- IES Ramón Cabanillas  
- IES O Ribeiro 
- IES Leiras Pulpeiro 
- CIFP Coroso  

 

2. A CMRM poñerá en coñecemento da persoa coordinadora da CCEOU, nomeada pola 
presidencia da comisión de seguimento, os produtos dispoñibles para as accións de formación e 
promoción: 

 

PRODUTO TIPO DE ELABORACIÓN DO/IXP MARCA UNIDADES TOTAL

 

3. Por parte da persoa coordinadora designada ao efecto pola CCEOU informarase da aceptación 
dos produtos se procede e da forma de entrega ou recollida dos mesmos e a súa distribución polos 
centros. 

4. Cando a CMRM precise dalgunha instalación da CCEOU ou de persoal en formación para 
algunha acción, o fará saber á persoa coordinadora a cal en función das necesidades educativas de 
cada centro indicará a súa dispoñibilidade para a acción proposta. 

5. En ningún caso as accións propostas en centros da CCEOU, pola CMRM terán prioridade 
sobre as accións formativas ou as necesidades organizativas dos centros. 


