
 

 

Acordo de colaboración entre a Vicepresidencia e Consellería de 

Presidencia, Administracións Públicas e Xustiza e a Consellería de 

Educación, Universidade e Formación Profesional, sobre a colaboración 

educativa nas ensinanzas de formación profesional da familia de 

Seguridade e medio ambiente 

 

 

Santiago de Compostela, once de decembro de  dous mil dezanove 

 

REUNIDOS  

Dunha parte, don Alfonso Rueda Valenzuela, vicepresidente e conselleiro de Presidencia, 

Administracións Públicas e Xustiza da Xunta de Galicia. 

Doutra, dona Carmen Pomar Tojo, conselleira de Educación, Universidade e Formación Profesional 

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 á Consellería de Educación, Universidade e Formación Profesional correspóndenlle, en 

materia educativa, a planificación, regulación e administración do ensino regrado en toda a súa 

extensión, niveis, graos, modalidades e especialidades.  

 

2. Que o Real decreto 907/2013, do 22 de novembro, polo que se establece o título de Técnico en 

Emerxencias e protección civil e se fixan as súas ensinanzas mínimas contempla que a competencia 

xeral deste título consiste en intervir operativamente, cumprindo coas normas de seguridade, en 

emerxencias provocadas por sucesos ou catástrofes orixinadas por riscos diversos (naturais, 



 

 

antrópicos e tecnolóxicos), tanto na contorna rural e forestal como urbana, realizando as actividades 

de control, mitigación e extinción dos axentes causantes dos ditos sucesos (fogo, avenidas de auga e 

sustancias NBQ, entre outras), o rescate, o salvamento e a atención como primeiro auxilio das 

persoas afectadas e a rehabilitación de emerxencia das zonas ou bens concernidos, mantendo 

operativos os vehículos, equipos, máquinas e ferramentas de intervención, así como organizar os 

equipos e unidades baixo a súa responsabilidade e contribuír á divulgación e cumprimento dos 

principios e normas de protección civil, aplicando a normativa vixente en materia de inspección e 

plans de autoprotección de edificios e instalacións industriais. 

 

3. Que o currículo do título referido no apartado anterior contempla, para a impartición de 

determinados módulos destas ensinanzas, a necesidade de contar cun profesorado especialista. Este 

profesorado reunirá as condicións previstas, para as ensinanzas de formación profesional, no artigo 

12 do Real decreto 907/2013, do 22 de novembro; . Tamén, contempla no artigo 11, os espazos e os 

equipamentos necesarios para impartir as ensinanzas do título de técnico en Emerxencias e 

Protección Civil. 

Os centros educativos non dispoñen de todos os espazos nin de todos os equipamentos mínimos para 

poder impartir as ensinanzas do ciclo medio de Emerxencias e Protección Civil. 

 

4. Que a Lei 1/2007, do 15 de xaneiro, crea a Academia Galega de Seguridade Pública (Agasp) 

como organismo autónomo de carácter administrativo adscrito organicamente á consellaría 

competente en materia de interior e xustiza. Para o cumprimento dos seus fins a Academia Galega 

de Seguridade Pública goza de personalidade xurídica propia, autonomía funcional e plena 

capacidade de obrar. Ten a súa sede na localidade pontevedresa da Estrada, sen prexuízo da 

organización de actividades formativas noutras localidades da Comunidade Autónoma de Galicia. 

 

5. Que a Academia Galega de Seguridade Pública, ten unha larga traxectoria formativa e na 

elaboración de programas formativos e na impartición de formación, no ámbito da formación 

xudicial e penitenciaria e da seguridade privada; no ámbito da formación policial e no ámbito da 

formación de protección civil, bombeiros e axentes forestais. Así como tamén, promover relacións 



 

 

de intercambio e colaboración coas universidades e institucións de Galicia, así como con outros 

centros docentes e investigadores de ámbito autonómico, estatal ou internacional.  

 

6. Que a Academia Galega de Seguridade Pública dispón dos espazos e dos equipamentos 

necesarios, que os centros educativos non posúen, para a impartición de parte das ensinanzas 

correspondente ao título de técnico en Emerxencias e protección civil. 

 

7. Que en data dezaoito de setembro de  dous mil quince asinouse un Acordo de colaboración entre a 

Vicepresidencia e Consellería de Presidencia, Administracións Públicas e Xustiza e a Consellería 

Cultura, Educación e Ordenación Universitaria, actualmente Consellería de Educación, 

Universidade e Formación Profesional de acordo co Decreto 138/2018, do 8 de novembro, polo que 

se establece a estrutura orgánica da Consellería de Educación, Universidade e Formación 

Profesional, sobre a colaboración educativa nas ensinanzas de formación profesional e nas 

ensinanzas deportivas; estas ensinanzas impártense compartidamente nas instalacións do Instituto de 

Educación Secundaria Plurilingüe Antón Losada Diéguez da Estrada, e nas instalacións da 

Academia Galega de Seguridade Pública, adscrita á Vicepresidencia e Consellería de Presidencia, 

Administracións Públicas e Xustiza. 

 

8. Que actualmente soamente se imparten ensinanzas de formación profesional correspondentes á 

familia profesional de Seguridade e Medio Ambiente, concretamente o ciclo formativo de grao 

medio Emerxencias e protección civil.  

 

Que para dar continuidade a estas ensinanzas ambas as partes están dispostas a colaborar de forma 

conxunta, en base ás seguintes 

 

CLÁUSULAS

Primeira. O presente acordo ten por obxecto a colaboración entre a Vicepresidencia e Consellería 

de Presidencia, Administracións Públicas e Xustiza e a Consellería de Educación, Universidade e 

Formación Profesional, para seguir impartindo as ensinanzas de formación profesional da familia de 



 

 

Seguridade e medio ambiente, concretamente o 2º curso do ciclo formativo de grao medio 

Emerxencias e protección civil no Instituto de Educación Secundaria Plurilingüe Antón Losada 

Diéguez, da Estrada. 

 

Segunda. Estas ensinanzas referidas na cláusula anterior, impartiranse compartidamente nas 

instalacións do Instituto de Educación Secundaria Plurilingüe Antón Losada Diéguez, da Estrada, e 

nas instalacións da Academia Galega de Seguridade Pública, adscrita á Vicepresidencia e 

Consellería de Presidencia, Administracións Públicas e Xustiza. 

 

Terceira. A impartición das ensinanzas nas instalacións da Academia Galega de Seguridade Pública 

refírese aos módulos do 2º curso do ciclo formativo de grao medio Emerxencias e protección civil: 

Vixilancia e intervención operativa en incendios forestais, Intervención operativa en sucesos de 

orixe natural, tecnolóxico e antrópico, Inspección de establecementos, eventos e instalacións para a 

prevención de incendios e emerxencias e Coordinación de equipos e unidades de emerxencias. 

 

Cuarta. A Academia Galega de Seguridade Pública comprométese a achegar o profesorado 

especialista necesario para impartir os módulos aos que se fai referencia na cláusula anterior, este 

profesorado reunirá as condicións previstas na normativa vixente.  

O custo deste profesorado especialista, que asume a Academia Galega de Seguridade Pública, para o 

curso 2019-2020, estímase en:  

 Ano 2019, importe total: 14.000,00 €.  

 Ano 2020, importe total: 45.500,00 €, dos que 4.000,00 € configúranse para continxencias 

que puideran xurdir na execución do obxecto do presente acordo, na parte correspondente á 

Academia Galega de Seguridade Pública.  

Estes importes irán con cargo á aplicación orzamentaria: 05.81.212A.226.17 da Academia Galega 

de Seguridade Pública. 

 

Quinta. A Consellería de Educación, Universidade e Formación Profesional comprométese a: 



 

 

 Asumir o custo do profesorado non especialista que impartirá as ensinanzas obxecto deste 

acordo, que se estima en: 

- Ano 2019, importe total: 6.709,49 €. 

- Ano 2020, importe total: 13.894,00 €. 

Estes importes irán con cargo ás seguintes aplicacións orzamentarias: 10.30.422M.120 para 

retribucións e 10.30.422M.160 para seguridade social e non supoñen incremento de gasto 

respecto das previsións orzamentarias actuais desta consellería. 

 Asumir os gastos de funcionamento, das ensinanzas do 2º curso do CM Emerxencias e 

protección civil, que se estiman nun importe máximo de 20.000,00 € para o curso 2019-

2020. Este importe repartirase do seguinte modo:  

- Ano 2019, importe total: 8.000,00 €.  

- Ano 2020, importe total: 12.000,00 €. 

Estes importes irán con cargo á aplicación orzamentaria 10.30.422M.229 no que se contemplan 

os gastos de funcionamento dos centros que imparten ciclos formativos. O dito importe 

transferirase ao Instituto de Educación Secundaria Plurilingüe Antón Losada Diéguez da 

Estrada, que deberá xustificar estes gastos de acordo co Decreto 201/2003, do 20 de marzo, polo 

que se desenvolve a autonomía na xestión económica dos centros docentes públicos non 

universitarios. 

 

Sexta. Estas ensinanzas formarán parte da oferta formativa do Instituto de Educación Secundaria 

Plurilingüe Antón Losada Diéguez, para todos os efectos académicos e administrativos. 

Correspóndelle á Consellería de Educación, Universidade e Formación Profesional o 

establecemento, o desenvolvemento e a supervisión dos plans educativos propios da consellería.  

O servizo de inspección educativa da Consellería de Educación, Universidade e Formación 

Profesional supervisará as ensinanzas obxecto deste acordo, segundo a normativa vixente para os 

centros públicos. 

 

Sétima. Ambas as consellerías, co obxectivo de contribuír á formación en materia da protección 

civil e emerxencias, analizarán as posibilidades de realizar unha oferta modular do ciclo formativo 



 

 

de grao medio Emerxencias e protección civil. O desenvolvemento da mesma realizarase mediante 

addenda. 

 

Oitava. 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: 

- Dúas persoas representantes da Consellería de Educación, Universidade e Formación 

Profesional, unha das cales exercerá a presidencia da comisión. 

- Dúas persoas representantes da Vicepresidencia e Consellería de Presidencia, Administracións 

Públicas e Xustiza. 

- Unha persoa funcionaria da Consellería de Educación, Universidade e Formación Profesional 

que actuará como secretaria. 

 

Novena. Este acordo entrará en vigor no momento da súa sinatura e estará vixente durante o curso 

escolar 2019-2020. O acordo poderá ser denunciado por calquera das partes por incumprimento das 

obrigas previstas no mesmo. A denuncia esixirá escrito motivado dirixido á comisión de 

seguimento, cunha antelación de dous meses á data prevista de finalización do acordo. En todo caso, 

a supresión das ensinanzas realizarase curso a curso ata a súa extinción definitiva.  

 

Décima.  De conformidade co disposto na Lei orgánica 3/2018, do 5 de decembro, de protección de 

datos persoais e garantía dos dereitos dixitais, e co Real decreto 1720/2007, do 21 de decembro, o 

alumnado e o profesorado que por razón das actividades formativas teñan acceso a datos de carácter 

persoal, non disporán dos mesmos con finalidade distinta á esixida polas accións formativas.  

Neste sentido, haberá que atender ao contemplado no Regulamento (UE) 2016/679 do Parlamento 

Europeo e do Consello de 27 de abril de 2016 relativo á protección das persoas físicas no que 

respecta ao tratamento de datos persoais e á libre circulación de estes datos e polo que se derroga a 

Directiva 95/46 CE (Regulamento xeral de protección de datos). 

 



 

 

Décimo primeira. A firma deste acordo suporá o consentimento expreso dos interesados á 

administración para incluír e facer públicos os datos referidos  ao acordo de conformidade co artigo 

15 da Lei 1/2016, do 18 de xaneiro, de transparencia e bo goberno, co artigo 8 da Lei 9/2013, do 9 

de decembro, (BOE 10-12-2013) de transparencia, acceso á información pública e  bo goberno e co 

Decreto 126/2006, do 20 de xullo, polo que se regula o Rexistro de Convenios da Xunta de Galicia.  

 

Décimo segunda. 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 na  Lei 9/2017, do 8 

de novembro, de contratos do sector público, pola que se traspoñen ao ordenamento xurídico 

español as Directivas do Parlamento Europeo e do Consello 2014/23/UE e 2014/24/UE, do 26 de 

febreiro de 2014, o exclúen do seu ámbito de aplicación, sen prexuízo da aplicación dos principios 

desta lei para resolver as lagoas ou dúbidas que a súa aplicación suscite, conforme ao contemplado 

no artigo 4 da citada lei.  

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. 

 

 

E, en proba de conformidade, asínase o presente acordo no lugar e data indicados no 

encabezamento. 

 

O vicepresidente e conselleiro de Presidencia, 

Administracións Públicas e Xustiza  

 

 

 

Alfonso Rueda Valenzuela  

A conselleira de Educación, Universidade e 

Formación Profesional 

 

 

 

Carmen Pomar Tojo 

 


