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RPT ACTUAL DA CONSELLERÍA DE POLÍTICA TERRITORIAL, OBRAS PÚBLICAS E TRANSPORTES EQUIVALENCIA NA RPT DA AXENCIA DE PROTECCIÓN DA LEGALIDADE URBANÍSTICA 

CÓDIGO DENOMINACIÓN CÓDIGO DENOMINACIÓN 

OT.C99.10. 000.36001.095 SERVIZO DE PROTECCIÓN DO LITORAL OT.B99.10.000.36001.001 SERVIZO PROVINCIAL DA AXENCIA EN PONTEVEDRA 
OT.C99.10. 000.36001.105 SECCIÓN TRAMITACIÓN ADMINISTRATIVA OT.B99.10.000.36001.010 SECCION DE TRAMITACIÓN ADMINISTRATIVA 
OT.C99.10. 000.36001.092 SUBINSPECTOR URBANÍSTICO OT.B99.10.000.36001.020 SUBINSPECTOR URBANÍSTICO 
OT.C99.10. 000.36001.093 SUBINSPECTOR URBANÍSTICO OT.B99.10.000.36001.021 SUBINSPECTOR URBANÍSTICO 
OT.C99.10. 000.36001.094 SUBINSPECTOR URBANÍSTICO OT.B99.10.000.36001.022 SUBINSPECTOR URBANÍSTICO 
OT.C99.10. 000.36001.101 SUBINSPECTOR URBANÍSTICO OT.B99.10.000.36001.023 SUBINSPECTOR URBANÍSTICO 
OT.C99.10. 000.36001.102 SUBINSPECTOR URBANÍSTICO OT.B99.10.000.36001.024 SUBINSPECTOR URBANÍSTICO 
OT.C99.10. 000.36001.103 SUBINSPECTOR URBANÍSTICO OT.B99.10.000.36001.025 SUBINSPECTOR URBANÍSTICO 
OT.C99.10. 000.36001.104 SUBINSPECTOR URBANÍSTICO OT.B99.10.000.36001.026 SUBINSPECTOR URBANÍSTICO 
OT.C99.10. 000.36001.030 AUXILIAR ADMINISTRATIVO OT.B99.10.000.36001.040 AUXILIAR ADMINISTRATIVO 
OT.C99.10. 000.36001.050 AUXILIAR ADMINISTRATIVO OT.B99.10.000.36001.041 AUXILIAR ADMINISTRATIVO 

 
CÓDIGO - DESCRICIÓN DAS TITULACIÓNS ACADÉMICAS 

 
2001 ARQUITECTURA SUPERIOR 
2010 ENXEÑERÍA DE TELECOMUNCAC. 
2011 ENXEÑERÍA INFORMÁTICA 
2062 LICENCIADO EN DEREITO 
3001 ARQUITECTURA TÉCNICA 
3007 ENXEÑEIRO TÉCNICO OBRAS PÚBLICAS 
3009 ENX. TÉCN. TELECOM. 
3014 ENX. TECN. INFORMÁTICA DE XESTIÓN. 
4020 FP2 - DELINEACIÓN 

 
CÓDIGO - DESCRICIÓN DAS FORMACIÓNS ESPECÍFICAS 

 
020 COÑECEMENTOS INFORMÁTICA NIVEL USUARIO. 
506 LICENCIADO EN ECONÓMICAS/EMPRESARIAIS (MÉRITO) 
640 PARA PERSOAL DOUTRA ADMINISTRACIÓN, CURSO DE PERFECCIONAMENTO DE GALEGO (R.I.). 
641 PARA PERSOAL DOUTRA ADMINISTRACIÓN, CURSO DE INICIACIÓN DE GALEGO (R.I.). 
954 PERMISO CONDUCIR B (REQ. INDISPENSABLE) 

 
 CÓDIGO - DESCRICIÓN DOUTRAS ADMINISTRACIÓNS 

 
A12 ADSCRICIÓN INDISTINTA A FUNCIONARIOS DA XUNTA DE GALICIA, ESTADO E CC.AA. E ADMINISTRACIÓN LOCAL. 
AXG ADSCRICIÓN EXCLUSIVA A FUNCIONARIOS DA XUNTA DE GALICIA. 

CONSELLERÍA DE EDUCACIÓN
E ORDENACIÓN UNIVERSITARIA

Resolución do 15 de maio de 2008 pola que
se ordena a publicación do Acordo do 24 de
abril de 2008, do Consello da Xunta de
Galicia, polo que se autoriza o asinamento
do acordo entre a Consellería de Educación
e Ordenación Universitaria, as organiza-
cións patronais e as organizacións sindicais
da ensinanza privada concertada da
Comunidade Autónoma de Galicia, sobre
condicións laborais para os anos 2008,
2009 e 2010, e a calidade do ensino.

O artigo 117, número 4, da Lei orgánica 2/2006,
do 3 de maio, de educación, establece que se posi-
bilitará a equiparación gradual da remuneración do
persoal docente do ensino privado concertado coa do
profesorado público das respectivas etapas.

Así mesmo, o artigo 13.1º a) do Real decre-
to 2377/1985, do 18 de decembro, polo que se apro-
ba o Regulamento de normas básicas sobre concer-
tos educativos, incide nesta cuestión, dispoñendo
que as cantidades correspondentes a salarios do per-
soal docente dos centros privados concertados ten-
derán a facer posible gradualmente que as remune-
racións sexan análogas á do profesorado estatal dos
respectivos niveis de ensino obxecto do concerto.

Neste sentido, a Consellería de Educación e Orde-
nación Universitaria e as organizacións patronais e
sindicais da ensinanza privada concertada conside-
ran oportuno dar pasos para camiñar cara á citada
equiparación.

Por outro lado, o artigo 117, número 7, da citada
lei recolle a posibilidade de establecer medidas para

os centros privados concertados que escolaricen
alumnado con necesidades específicas de apoio edu-
cativo en proporción maior á establecida con carác-
ter xeral ou para a zona en que se localicen, polo
que, coa finalidade de mellorar a calidade do ensino
recóllense medidas neste sentido.

Por todo iso, a Xunta de Galicia, por proposta da
conselleira de Educación e Ordenación Universita-
ria, na súa reunión do día 24 de abril de 2008,

ACORDOU:

Primeiro.-Autorizar a sinatura do acordo entre a
Consellería de Educación e Ordenación Universita-
ria, as organizacións patronais e as organizacións
sindicais da ensinanza privada concertada da Comu-
nidade Autónoma de Galicia, sobre condicións labo-
rais para os anos 2008, 2009 e 2010, e a calidade do
ensino, segundo o anexo I a esta resolución.

A eficacia do acordo desde setembro de 2009 ata
decembro de 2010 queda supeditada á aprobación
dos concertos educativos para o período 2009-2013.

Segundo.-Aprobar o importe do módulo económico
por unidade escolar, para efectos de distribución da
contía global dos fondos públicos destinados ao sos-
temento dos centros concertados para o ano 2008, en
aplicación do previsto no artigo 49.catro da
Lei 16/2007, do 26 de decembro, de orzamentos
xerais da Comunidade Autónoma de Galicia para o
ano 2008, segundo o anexo II desta resolución.

Santiago de Compostela, 15 de maio de 2008.

Laura Sánchez Piñón
Conselleira de Educación e Ordenación

Universitaria
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ANEXO I

Acordo entre a Consellería de Educación e Ordenación Universitaria, as
organizacións patronais e as organizacións sindicais da ensinanza privada

concertada da Comunidade Autónoma de Galicia, sobre condicións
laborais para os anos 2008, 2009 e 2010, e a calidade do ensino

Reunidas as partes mencionadas ás 14 horas do día
14 de maio de 2008 na Consellería de Educación, en
Santiago de Compostela, e tras unha serie de reunións
previas, deciden subscribir o presente acordo.

A Lei orgánica 2/2006, do 3 de maio, de educación,
no seu artigo 117, número 4 establece que se posibi-
litará a equiparación gradual da remuneración do per-
soal docente do ensino privado concertado coa do pro-
fesorado público das respectivas etapas. Neste senso,
a Consellería de Educación e Ordenación Universita-
ria e as organizacións patronais e sindicais da ensi-
nanza privada concertada consideran oportuno dar
pasos para camiñar cara á citada equiparación.

Por outra banda, o citado artigo no seu apartado 7
establece a posibilidade de establecer medidas para
os centros privados concertados que escolaricen
alumnos con necesidade específica de apoio educa-
tivo en proporción maior á establecida con carácter
xeral ou para a zona en que se localicen. Por este
motivo, establécense no presente acordo medidas
relacionadas coas unidades de educación especial e
con centros que escolaricen alumnos con necesida-
des educativas especiais, que supoñan unha mellora
na calidade do ensino destes alumnos e alumnas.

Tendo en conta o anterior, este acordo conta coas
seguintes

CLÁUSULAS:

Primeira.-O presente acordo será de aplicación ao
profesorado en pagamento delegado e aos centros
docentes privados concertados da Comunidade
Autónoma de Galicia a partir das datas sinaladas en
cada caso e ata decembro de 2010.

Segunda.-Acórdase proceder por parte da Conse-
llería de Educación e Ordenación Universitaria ao
pagamento dos atrasos do ano 2006, derivados do
incremento do módulo estatal por enriba do previsto
pola Comunidade Autónoma galega para ese ano.

Terceira.-Con carácter xeral, as nóminas do profe-
sorado en pagamento delegado experimentarán os
seguintes incrementos nos anos 2008, 2009 e 2010:
por unha parte, a subida que marquen os orzamentos
do Estado nos módulos correspondentes, por outra
parte, un incremento interanual do 2% no Comple-
mento Retributivo da Comunidade Autónoma
(CRCA) e ademais os incrementos de 60 € brutos
mensuais (14 pagas) no ano 2008, de 45 € brutos
mensuais no ano 2009 e de outros 45 € brutos men-
suais no ano 2010 para todo o profesorado en paga-
mento delegado e xornada completa. Este último
incremento será reducido proporcionalmente no
caso de que o profesorado implicado non complete
horario de traballo en pagamento delegado.

En todo caso, o CRCA do profesorado licenciado
do primeiro ciclo da ESO será axustado de xeito que
o salario deste profesorado non supere o do profeso-

rado licenciado do segundo ciclo da ESO. Para este
fin constituirase unha comisión de seguimento deste
acordo que determinará o CRCA do profesorado
licenciado do primeiro ciclo da ESO.

Cuarta.-As ratios máximas profesor/unidade serán,
coa vixencia indicada en cada caso, as seguintes:

-Educación infantil: tramitarase no primeiro tri-
mestre do ano 2008 unha ratio de 1,04 que será
efectiva trala aprobación polo Consello da Xunta de
Galicia e publicación no DOG e sen carácter
retroactivo. A partir do 1 de setembro de 2008 a
ratio para este nivel educativo será de 1,08. As
novas ratios supoñen un incremento de 0,04 e 0,08
puntos respectivamente.

-Educación primaria: tramitarase no primeiro tri-
mestre do ano 2008 unha ratio de 1,40 para centros
de ata 6 unidades de primaria (incluídos os de 6)
que será efectiva tras a aprobación polo Consello da
Xunta de Galicia e publicación no DOG e sen carác-
ter retroactivo. Mantense a ratio de 1,36 para o res-
to de centros. A nova ratio supón un incremento de
0,04 puntos para os centros citados.

-Educación secundaria: a nova ratio será de 1,56
para centros de ata 4 unidades de ESO (incluídos os de
4) a partir do 1 de setembro de 2008. Mantense a ratio
de 1,52 para o resto de centros. A nova ratio supón un
incremento de 0,04 puntos para os centros citados.

-Educación especial: tramitarase no primeiro tri-
mestre do ano 2008 unha ratio de 1,08 que será efec-
tiva trala aprobación polo Consello da Xunta e publi-
cación no DOG e sen carácter retroactivo. A partir do
1 de setembro de 2008 a ratio para este nivel educa-
tivo será de 1,12. As novas ratios supoñen un incre-
mento de 0,08 e 0,12 puntos respectivamente.

Ademais iguálase o complemento do módulo de
persoal complementario de autistas ou alumnado
con problemas graves de personalidade ao de pluri-
deficientes.

A modificación das ratios indicadas está supedita-
da a que por parte da patronal se tomen as medidas
oportunas para que, dentro da xornada do persoal
docente, as actividades lectivas do profesorado se
reduzan a un máximo de 24 horas lectivas semanais
nas etapas de educación infantil, educación especial
e educación primaria (incluíndo os profesores que
presten a súa xornada completa en pagamento dele-
gado entre os niveis de primaria e ESO) o 1 de setem-
bro de 2008. Para o profesorado que imparte exclusi-
vamente na ESO, esta redución a 24 horas lectivas
semanais farase efectiva o 1 de setembro de 2010.

Quinta.-Para o caso dos centros que escolaricen
alumnos con necesidades educativas especiais
(segundo o establecido no artigo 73 da Lei 2/2006,
do 3 de maio: aquel que requira, por un período da
súa escolarización ou ao longo de toda ela, determi-
nados apoios e atencións educativas específicas
derivadas de discapacidade ou trastornos graves de
conduta) destinarase un máximo de 300.000 € en
cada un dos anos 2008, 2009 e 2010 para empregar
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en medidas de atención á diversidade (modificación
puntual de ratios, contratación de coidador/a, etc.).
O procedemento e os criterios para a dotación destes
recursos adicionais desenvolveranse nunha orde
específica, que se levará previamente á Comisión
Tripartita do Ensino Concertado.

Sexta.-A Administración comprométese a revisar
este acordo non máis tarde do mes de setembro de
2010, mediante a convocatoria da Comisión Tripar-
tita do Ensino Privado Concertado coa finalidade,
entre outras, de mellorar as ratios e avanzar no pro-
ceso de homologación.

ANEXO II 

Módulos económicos de distribución de fondos públicos para o sostemento de centros concertados 

Ano 2008 
Publicación 

xaneiro DOG (€) 
Publicación 

agosto DOG (€) 
Publicación DOG 

setembro-decembro (€)

* Educación infantil:    

(Ratio profesor/unidade: xaneiro-publicación no DOG: 1:1)    

(Ratio profesor/unidade: publicación no DOG-agosto: 1,04:1)    

(Ratio profesor/unidade: setembro-decembro: 1,08:1)    

Salarios de persoal docente, incluídas cargas sociais 28.000,16 29.120,17 30.240,17

Gastos variables 3.811,04 3.963,48 4.115,92

Complemento retributivo comunidade autónoma, incluídas cargas sociais 5.507,34 5.727,64 5.947,93

Outros gastos 5.927,09 5.927,09 5.927,09

                     Importe total anual 43.245,63 44.738,38 46.231,11

* Educación primaria:    

-Centros de ata 6 unidades de primaria:    

(Ratio profesor/unidade: xaneiro-publicación no DOG: 1,36:1)    

(Ratio profesor/unidade: publicación no DOG-decembro: 1,40:1)    

Salarios de persoal docente, incluídas cargas sociais 38.080,22 39.200,23 39.200,23

Gastos variables 5.183,01 5.335,45 5.335,45

Complemento retributivo comunidade autónoma, incluídas cargas sociais 7.490,02 7.710,32 7.710,32

Outros gastos 5.927,09 5.927,09 5.927,09

                     Importe total anual 56.680,34 58.173,09 58.173,09

-Centros de máis de 6 unidades de primaria:    

(Ratio profesor/unidade: xaneiro-decembro: 1,36:1)    

Salarios de persoal docente, incluídas cargas sociais 38.080,22 38.080,22 38.080,22

Gastos variables 5.183,01 5.183,01 5.183,01

Complemento retributivo comunidade autónoma, incluídas cargas sociais 7.490,02 7.490,02 7.490,02

Outros gastos 5.927,09 5.927,09 5.927,09

                     Importe total anual 56.680,34 56.680,34 56.680,34

* Educación especial (niveis obrigatorios e gratuítos):    

I. Educación básica primaria:    

(Ratio profesor/unidade: xaneiro-publicación no DOG: 1:1)    

(Ratio profesor/unidade: publicación no DOG-agosto: 1,08:1)    

(Ratio profesor/unidade: setembro-decembro: 1,12:1)    

Salarios de persoal docente, incluídas cargas sociais 28.000,16 30.240,17 31.360,18

Gastos variables 3.811,04 4.115,92 4.268,36

Complemento retributivo comunidade autónoma, incluídas cargas sociais 5.507,34 5.947,93 6.168,22

Outros gastos 6.322,27 6.322,27 6.322,27

                     Importe total anual 43.640,81 46.626,29 48.119,03

Persoal complementario (logopedas, fisioterapeutas, axudantes técnicos 
educativos, psicólogo-pedagogo, traballador social, mestre especialidade de 
audición e linguaxe e coidador/a), segundo deficiencias: 

   

Psíquicos 20.389,98 20.389,98 20.389,98

Autistas ou problemas graves de personalidade 23.547,06 23.547,06 23.547,06

Auditivos 18.972,08 18.972,08 18.972,08

Plurideficientes 23.547,06 23.547,06 23.547,06

II. Formación profesional: aprendizaxe de tarefas:    

(Ratio profesor/unidade: 2:1)    

Salarios de persoal docente, incluídas cargas sociais 56.000,30 56.000,30 56.000,30

Gastos variables 5.000,40 5.000,40 5.000,40

Complemento retributivo comunidade autónoma, incluídas cargas sociais 11.014,68 11.014,68 11.014,68

Outros gastos 8.917,70 8.917,70 8.917,70

                     Importe total anual 80.933,08 80.933,08 80.933,08
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Ano 2008 
Publicación 

xaneiro DOG (€) 
Publicación 

agosto DOG (€) 
Publicación DOG 

setembro-decembro (€)

Persoal complementario (logopedas, fisioterapeutas, axudantes técnicos 
educativos, psicólogo-pedagogo, traballador social, mestre especialidade de 
audición e linguaxe e coidador/a), segundo deficiencias: 

   

Psíquicos 32.555,42 32.555,42 32.555,42

Autistas ou problemas graves de personalidade 36.201,23 36.201,23 36.201,23

Auditivos 25.223,99 25.223,99 25.223,99

Plurideficientes 36.201,23 36.201,23 36.201,23

* Educación secundaria obrigatoria:    

I. Primeiro e segundo curso:    
Centros de ata 4 unidades de ESO:    

(Ratio profesor/unidade: xaneiro-agosto: 1,52:1)    

(Ratio profesor/unidade: setembro-decembro: 1,56:1)    

Salarios de persoal docente, incluídas cargas sociais 46.269,52 46.269,52 47.487,14

Gastos variables 7.637,76 7.637,76 7.838,75

Complemento retributivo comunidade autónoma, incluídas cargas sociais 11.024,62 11.024,62 11.314,74

Outros gastos 7.705,23 7.705,23 7.705,23

                     Importe total anual 72.637,13 72.637,13 74.345,86

Centros de máis de 4 unidades de ESO:    

(Ratio profesor/unidade: 1,52:1)    

Salarios de persoal docente, incluídas cargas sociais 46.269,52 46.269,52 46.269,52

Gastos variables 7.637,76 7.637,76 7.637,76

Complemento retributivo comunidade autónoma, incluídas cargas sociais 11.024,62 11.024,62 11.024,62

Outros gastos 7.705,23 7.705,23 7.705,23

                     Importe total anual 72.637,13 72.637,13 72.637,13

II. Terceiro e cuarto curso:    

-Centros de ata 4 unidades de ESO:    

(Ratio profesor/unidade: xaneiro-agosto: 1,52:1)    

(Ratio profesor/unidade: setembro-decembro: 1,56:1)    

Salarios de persoal docente, incluídas cargas sociais 49.978,82 49.978,82 51.294,05

Gastos variables 9.596,54 9.596,54 9.849,08

Complemento retributivo comunidade autónoma, incluídas cargas sociais 8.927,51 8.927,51 9.162,45

Outros gastos 8.504,60 8.504,60 8.504,60

                     Importe total anual 77.007,47 77.007,47 78.810,18

-Centros de máis de 4 unidades de ESO:    

(Ratio profesor/unidade Galicia: 1,52:1)    

Salarios de persoal docente, incluídas cargas sociais 49.978,82 49.978,82 49.978,82

Gastos variables 9.596,54 9.596,54 9.596,54

Complemento retributivo comunidade autónoma, incluídas cargas sociais 8.927,51 8.927,51 8.927,51

Outros gastos 8.504,60 8.504,60 8.504,60

-Importe total anual 77.007,47 77.007,47 77.007,47

Ciclos formativos:    

(Ratio profesor/unidade grao medio: 1,52:1)    

(Ratio profesor/unidade: grao superior: 1,52:1)    

I. Salarios de persoal docente, incluídas cargas sociais:    

Grupo1. Ciclos formativos de grao medio de 1.300 a 1.700 horas:    

Primeiro curso 48.789,74 48.789,74 48.789,74

Segundo curso 0,00 0,00 0,00

Grupo 2. Ciclos formativos de grao medio de 2.000 horas:    

Primeiro curso 48.789,74 48.789,74 48.789,74

Segundo curso 48.789,74 48.789,74 48.789,74

Grupo 3. Ciclos formativos de grao superior de 1.300 a 1.700 horas:    

Primeiro curso 48.789,74 48.789,74 48.789,74

Segundo curso 0,00 0,00 0,00

Grupo 4. Ciclos formativos de grao superior de 2.000 horas:    

Primeiro curso 48.789,74 48.789,74 48.789,74

Segundo curso 48.789,74 48.789,74 48.789,74
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Ano 2008 
Publicación 

xaneiro DOG (€) 
Publicación 

agosto DOG (€) 
Publicación DOG 

setembro-decembro (€)

II. Gastos variables:    

Grupo1. Ciclos formativos de grao medio de 1.300 a 1.700 horas:    

Primeiro curso 6.588,46 6.588,46 6.588,46

Segundo curso 0,00 0,00 0,00

Grupo 2. Ciclos formativos de grao medio de 2.000 horas:    

Primeiro curso 6.588,46 6.588,46 6.588,46

Segundo curso 6.588,46 6.588,46 6.588,46

Grupo3. Ciclos formativos de grao superior de 1.300 a 1.700 horas:    

Primeiro curso 7.091,31 7.091,31 7.091,31

Segundo curso 0,00 0,00 0,00

Grupo 4. Ciclos formativos de grao superior de 2.000 horas:    

Primeiro curso 7.091,31 7.091,31 7.091,31

Segundo curso 7.091,31 7.091,31 7.091,31

III. Complemento retributivo comunidade autónoma, incluídas cargas sociais    

Ciclos formativos de grao medio 8.927,51 8.927,51 8.927,51

Ciclos formativos de grao superior 8.927,51 8.927,51 8.927,51

IV. Outros gastos:    

Grupo 1. Ciclos formativos de:    

Condución de actividades físico deportivas no medio natural.    

Pastelaría e panadaría.    

Servizos de restaurante e bar.    

Animación turística.    

Estética persoal decorativa.    

Química ambiental.    

Farmacia.    

Hixiene bucodental.    

Primeiro curso 10.020,09 10.020,09 10.020,09

Segundo curso 2.343,47 2.343,47 2.343,47

Grupo 2. Ciclos formativos de:    

Xestión administrativa    

Secretariado.    

Mergullo a media profundidade.    

Laboratorio de imaxe.    

Comercio    

Xestión comercial e márketing.    

Servizos ao consumidor.    

Axencias de viaxes.    

Aloxamento.    

Información e comercialización turísticas.    

Elaboración de aceites e zumes.    

Elaboración de produtos lácteos.    

Elaboración de viño e outras bebidas.    

Matadoiro e carnizaría-chacinaría.    

Muiños e industrias cerealistas.    

Panificación e repostaría.    

Laboratorio.    

Fabricación de produtos farmacéuticos e afíns.    

Coidados auxiliares de enfermaría.    

Documentación sanitaria.    

Curtidos.    

Patronaxe.    

Procesos de ennobrecemento téxtil.    

Primeiro curso 12.183,10 12.183,10 12.183,10

Segundo curso 2.343,47 2.343,47 2.343,47

Muíños e industrias cerealistas.
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Publicación 
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Grupo 3. Ciclos formativos de:    

Conservaría vexetal, cárnica e de peixe.    

Transformación de madeira e cortiza    

Operacións de fabricación de produtos farmacéuticos.    

Operacións de proceso e pasta de papel.    

Operacións de proceso de planta química.    

Operacións de transformación  de plásticos e caucho.    

Industrias de proceso de pasta e papel.    

Industrias de proceso químico.    

Plástico e caucho.    

Operacións de ennoblecemento téxtil    

Primeiro curso 14.499,61 14.499,61 14.499,61

Segundo curso 2.343,47 2.343,47 2.343,47

Grupo 4. Ciclos formativos de:    

Encadernados e manipulados de papel e cartón.    

Impresión en artes gráficas.    

Fundición.    

Tratamentos superficiais e térmicos.    

Fabricación industrial de carpintaría e moble.    

Calzado e marroquinaría.    

Produción de fía e tecedura de calada.    

Produción de tecidos de punto    

Procesos de confección industrial    

Procesos téxtiles de fiadura e teceduría de calado.    

Procesos téxtiles de tecedura de punto.    

Operacións de fabricación de produtos cerámicos.    

Operacións de fabricación de vidro e transformados.    

Fabricación e transformación de produtos de vidro.    

Primeiro curso 16.765,61 16.765,61 16.765,61

Segundo curso 2.343,47 2.343,47 2.343,47

Grupo 5. Ciclos formativos de:    

Realización e plans de obra.    

Asesoría de imaxe persoal.    

Radioterapia.    

Animación sociocultural.    

Integración social.    

Primeiro curso 10.020,09 10.020,09 10.020,09

Segundo curso 3.789,65 3.789,65 3.789,65

Grupo 6. Ciclos formativos de:    

Operacións de cultivo acuícola.    

Primeiro curso 14.499,61 14.499,61 14.499,61

Segundo curso 3.789,65 3.789,65 3.789,65

Grupo 7. Ciclos formativos de:    

Explotacións gandeiras.    

Xardinaría.    

Traballos forestais e de conservación de medio natural.    

Xestión e organización de empresas agropecuarias.    

Xestión e organización de recursos naturais e paisaxísticos.    

Administración e finanzas.    

Pesca e transporte marítimo.    

Navegación, pesca e transporte marítimo.    

Produción de audiovisuais, radio e espectáculos.    

Comercio internacional.    

Xestión do transporte.    

Obras de albanelaría.    



Nº 104 � Venres, 30 de maio de 2008 10.089DIARIO OFICIAL DE GALICIA

Ano 2008 
Publicación 

xaneiro DOG (€) 
Publicación 

agosto DOG (€) 
Publicación DOG 

setembro-decembro (€)

Obras de formigón.    

Operación e mantemento de maquinaria de construción.    

Desenvolvemento e aplicación de proxectos de construción.    

Desenvolvemento de proxectos urbanísticos e operacións topográficas.    

Óptica de anteollaría.    

Caracterización.    

Perrucaría    

Estética.    

Explotación de sistemas informáticos    

Administración de sistemas informáticos.    

Desenvolvemento de aplicacións informáticas.    

Desenvolvemento de produtos de carpintaría e moble.    

Prevención  de riscos profesionais    

Anatomía patolóxica e citoloxía.    

Saúde ambiental.    

Audiopróteses.    

Dietética.    

Imaxe para o diagnóstico.    

Laboratorio de diagnóstico clínico.    

Ortoprotésica.    

Educación infantil.    

Interpretación da lingua de signos.    

Atención sociosanitaria    

Primeiro curso 9.024,32 9.024,32 9.024,32

Segundo curso 10.901,47 10.901,47 10.901,47

Grupo 8. Ciclos formativos de:    

Explotacións agrarias extensivas.    

Explotacións agrícolas intensivas.    

Operación, control e mantemento de maquinaria e instalacións do buque.    

Supervisión e control de máquinas e instalacións do buque.    

Equipamentos electrónicos de consumo    

Equipamentos e instalacións electrotécnicas    

Desenvolvemento de produtos electrónicos.    

Instalacións electrotécnicas.    

Sistemas de regulación e control automáticos.    

Acabamentos de construción.    

Cociña.    

Restauración.    

Mantemento de aviónica.    

Análises e control.    

Próteses dentais.    

Primeiro curso 11.114,69 11.114,69 11.114,69

Segundo curso 12.686,98 12.686,98 12.686,98

Grupo 9. Ciclos formativos de:    

Animación de actividades físicas e deportivas.    

Deseño e produción editorial.    

Produción en industrias de artes gráficas.    

Imaxe.    

Realización de audiovisuais e espectáculos.    

Son.    

Sistemas de telecomunicación e informáticos.    

Desenvolvemento de proxectos mecánicos.    

Produción por fundición e pulvimetalurxia.    

Produción por mecanizado.    
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Produción de madeira e moble.    

Montaxe e mantemento de instalacións de frío, climatización 
e produción de calor. 

   

Desenvolvemento de proxectos de instalacións de fluídos, térmicas e de 
manutención. 

   

Mantemento e montaxe de instalacións de edificios e procesos.    

Carrozaría.    

Electromecánica de vehículos.    

Automoción.    

Mantemento aeromecánico.    

Primeiro curso 13.072,85 13.072,85 13.072,85

Segundo curso 14.504,09 14.504,09 14.504,09

Grupo 10. Ciclos formativos de:    

Produción acuícola.    

Preimpresión en artes gráficas.    

Xoiaría.    

Mecanizado.    

Soldadura e caldeiraría.    

Construcións metálicas.    

Industria alimentaria.    

Instalación e mantemento electromecánico de maquinaria e condución de liñas.    

Mantemento ferroviario.    

Mantemento de equipamento industrial.    

Desenvolvemento e fabricación de produtos cerámicos.    

Primeiro curso 15.121,67 15.121,67 15.121,67

Segundo curso 16.214,97 16.214,97 16.214,97

* Programas de garantía social:    

(Ratio profesor/unidade: 1,44:1)    

I. Salarios de persoal docente, incluídas cargas sociais 46.221,86 46.221,86 46.221,86

II. Gastos variables 6.241,70 6.241,70 6.241,70

III. Complemento retributivo da comunidade autónoma, incluídas cargas sociais 8.541,80 8.541,80 8.541,80

IV. Outros gastos:    

Grupo 1 7.385,57 7.385,57 7.385,57

Familias profesionais de:    

Administración.    

Comercio e márketing.    

Hostalaría e turismo.    

Imaxe persoal.    

Sanidade.    

Servizos socioculturais e á comunidade.    

Grupo 2 8.443,93 8.443,93 8.443,93

Familias profesionais de:    

Actividades agrarias.    

Artes gráficas.    

Comunicación, imaxe e son.    

Edificación e obra civil.    

Electricidade e electrónica.    

Fabricación mecánica.    

Industrias alimentarias.    

Madeira e moble.    

Mantemento de vehículos autopropulsados.    

Mantemento e servizos á produción.    

Téxtil, confección e pel.    

Fabricación a medida e instalación de madeira e moble    


