
Addenda  ao  Acordo  de  colaboración  entre  a  Consellería  de  Cultura, 
Educación  e  Ordenación  Universitaria  e  a  Consellería  de  Economía, 
Emprego e  Industria  para  impartir  programas formativos  de formación 
profesional básica e programas específicos para a formación de persoas 
con necesidades formativas especiais ou que teñan dificultades para a 
súa inserción ou recualificación profesional 2017_2018

Santiago de Compostela, 10 de outubro de dous mil dezasete

REUNIDOS

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

Doutra,  Francisco José 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  do Parlamento de Galicia 
1/1983, do 22 de febreiro, reguladora da Xunta e da súa Presidencia,

EXPOÑEN

1. Que o quince de decembro de dous mil dezaseis asinouse un acordo de 
colaboración  entre  a  Consellería  de  Cultura,  Educación  e  Ordenación 
Universitaria e a Consellería de Economía, Emprego e Industria para impartir 
ciclos formativos de formación profesional básica e programas específicos para 
a formación de persoas con necesidades formativas especiais ou que teñan 
dificultades para a súa inserción ou recualificación profesional (PEAFD).

2. Que este acordo establece na súa cláusula décimo segunda que para cada 
curso  escolar  asinarase  a  addenda  ou  addendas  correspondentes  a  este 
acordo de colaboración, nas que se especificarán os programas formativos de 
formación profesional básica para impartir e as entidades que colaboran, así 
como  a  asignación  orzamentaria  que  corresponda,  en  concordancia  co 
calendario escolar do sistema educativo.

3. Que a Orde do 13 de xullo de 2015, pola que se regulan as ensinanzas de 
formación profesional básica na Comunidade Autónoma de Galicia así como o 
acceso  e  a  admisión  nestas  ensinanzas,  establece  o  regulamento  e 
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desenvolvemento das ensinanzas de formación profesional básica e o acceso e 
admisión ás mesmas e será de aplicación nos centros docentes públicos e 
privados do ámbito territorial da Comunidade Autónoma de Galicia autorizados 
para impartir ensinanzas de formación profesional básica.

4.  Que a Orde do 14 de xuño de 2017,  pola que se actualiza a oferta  de 
formación profesional do sistema educativo, polo réxime ordinario, en centros 
públicos da Comunidade Autónoma de Galicia para o curso académico 2017-
2018, establece a oferta educativa dos ciclos formativos de grao profesional 
básico,  grao  medio  e  grao  superior  de  formación  profesional  polo  réxime 
ordinario,  por curso completo en modalidade presencial,  para o curso 2017-
2018, nos centros públicos da Comunidade Autónoma de Galicia.

En  consecuencia,  ante  o  curso  escolar  2017-2018,  ambas  as  consellerías 
subscriben esta addenda, que se rexerá polas seguintes

CLÁUSULAS

Primeira. As cláusulas do acordo de colaboración do 15 de decembro do 2016 
manteñen a súa vixencia tendo en conta as emendas recollidas na addenda do 
22 de marzo de 2017.

Segunda. O importe total para o curso 2017-2018 é de 101.583,72 euros, con 
cargo á aplicación orzamentaria 09.41.323A.229 e distribuirase de acordo co 
establecido no Anexo.

A  Consellería  de  Cultura,  Educación  e  Ordenación  Universitaria  asumirá  a 
xestión do pagamento destes custos mediante a ampliación de orzamento na 
aplicación  10.60.422M.229  polo  importe  de  101.583,72  euros  logo  da 
aprobación previa da Consellería de Facenda, agás as axudas do alumnado, 
cuxo pagamento xestionará a Consellería de Economía, Emprego e Industria.

Terceira. Esta addenda estará vixente desde a data da súa sinatura ata xuño 
de  2018 e  poderá  modificarse  por  acordo  expreso  das  partes  mediante  a 
correspondente  addenda.  Tamén  poderá  ser  denunciada  por  calquera  das 
partes por incumprimento das obrigas nela previstas. A denuncia esixirá escrito 
motivado, dirixido á comisión de seguimento, cunha antelación de tres meses e 
non terá efecto ata a finalización das accións formativas que se estean a levar 
a cabo.
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Lida  a  presente  addenda,  atópana  conforme  e  asínana  no  lugar  e  data 
indicados no encabezamento.

O conselleiro de Economía, 
Emprego e Industria

O conselleiro de Cultura, Educación 
e Ordenación Universitaria

Francisco Conde López Román Rodríguez González
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Anexo

Código de 
centro Centro

Código 
certificado Certificado Alumnos

Importe total 
para o curso 
2017-2018

Días 
lectivos 
2017

Días 
lectivos 
2018

Días 
lectivos 
totais

15006687
IES de 
Catabois SSCM0108

Limpeza de superficies e mobiliario en edificios e 
locais 15 19.036,08 37 67 104

15006687
IES de 
Catabois COMT0211 Actividades Auxiliares de Comercio 15 19.610,64 36 67 103

15021470 IES Canido HOTR0208 Operacións Básicas de Restaurante e Bar 15 20.253,24 36 67 103

15025566
IES Ferro 
Vello INAD0108

Operacións Auxiliares de Elaboración na Industria 
Alimentaria 15 23.073,12 36 67 103

15027216
IES Fernando 
Esquío COML0110 Actividades Auxiliares de Almacen 15 19.610,64 46 67 113

Total: 101.583,72
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