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I. DISPOSICIÓNS XERAIS
CONSELLERÍA DE PRESIDENCIA,
ADMINISTRACIÓNS PÚBLICAS
E XUSTIZA
Orde do 2 de decembro de 2010 pola que
se incorpora un novo procedemento ao
Rexistro Telemático da Xunta de Galicia,
regulado polo Decreto 164/2005, do 16 de
xuño.
O Decreto 164/2005, do 16 de xuño, crea o Rexistro Telemático da Xunta de Galicia, que permite a
presentación por vía telemática de solicitudes, escritos e comunicacións. Esta orde inclúe no anexo VII
do Decreto 164/2005, do 16 de xuño, un novo procedemento, co fin de continuar impulsando o emprego
de técnicas e medios electrónicos, informáticos e telemáticos no desenvolvemento da actividade da Xunta
de Galicia e no exercicio das súas competencias.
De conformidade co disposto no artigo 2º.2 e a disposición adicional primeira b) e derradeira primeira
do Decreto 164/2005, do 16 de xuño, polo que se regulan e determinan as oficinas de rexistro propias ou
concertadas da Administración da Comunidade Autónoma de Galicia, créase o Rexistro Telemático da
Xunta de Galicia e regúlase a atención ao cidadán.
DISPOÑO:
Artigo único.
1. Inclúese no anexo VII do Decreto 164/2005, do
16 de xuño, procedementos para os que está habilitado o Rexistro Telemático da Xunta de Galicia, e
queda pois, habilitado cos efectos previstos no seu
artigo 5º.1, o seguinte procedemento:
IG638A. Axudas do Igape para a contratación de
xestores de exportación, cofinanciadas polo Fondo
Social Europeo no marco do programa operativo FSE
Galicia 2007-2013.
2. O procedemento para a tramitación electrónica
estará dispoñible no enderezo:
http://www.xunta.es/presentacion-electronica-da-xuntade-galicia
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Orde do 3 de decembro de 2010 pola que
se incorporan tres novos procedementos ao
Rexistro Telemático da Xunta de Galicia,
regulado polo Decreto 164/2005, do 16 de
xuño.
O Decreto 164/2005, do 16 de xuño, crea o Rexistro Telemático da Xunta de Galicia, que permite a
presentación por vía telemática de solicitudes,
escritos e comunicacións. Esta orde inclúe no anexo VII do Decreto 164/2005, do 16 de xuño, un novo
procedemento, co fin de continuar impulsando o
emprego de técnicas e medios electrónicos, informáticos e telemáticos no desenvolvemento da actividade da Xunta de Galicia e no exercicio das súas competencias.
De conformidade co disposto no artigo 2º.2 e a disposición adicional primeira b) e derradeira primeira
do Decreto 164/2005, do 16 de xuño, polo que se regulan e determinan as oficinas de rexistro propias ou
concertadas da Administración da Comunidade Autónoma de Galicia, créase o Rexistro Telemático da
Xunta de Galicia e regulase a atención ao cidadán.
DISPOÑO:
Artigo único.
1. Inclúese no anexo VII do Decreto 164/2005, do
16 de xuño, procedementos para os que está habilitado o Rexistro Telemático da Xunta de Galicia, e
queda pois, habilitado cos efectos previstos no seu
artigo 5º.1, os seguintes procedementos:
IN612A. Rexistro de entidades recoñecidas para
impartir cursos teórico-prácticos no ámbito da seguridade industrial.
IN612B. Memoria anual de actividades realizadas
por entidades de formación no ámbito da seguridade
industrial.
IN612C. Comunicación de inicio de cursos teórico-prácticos no ámbito da seguridade industrial.
2. O procedemento para a tramitación electrónica
estará dispoñible no enderezo:
http://www.xunta.es/presentacion-electronica-da-xuntade-galicia

Disposición derradeira

Disposición derradeira

Única.-Esta orde entrará en vigor o mesmo día da
súa publicación no Diario Oficial de Galicia.

Única.-Esta orde entrará en vigor o mesmo día da
súa publicación no Diario Oficial de Galicia.

Santiago de Compostela, 2 de decembro de 2010.

Santiago de Compostela, 3 de decembro de 2010.

Alfonso Rueda Valenzuela
Conselleiro de Presidencia, Administracións
Públicas e Xustiza

Alfonso Rueda Valenzuela
Conselleiro de Presidencia, Administracións
Públicas e Xustiza
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III. OUTRAS DISPOSICIÓNS
CONSELLERÍA DO MEDIO RURAL
Orde do 13 de decembro de 2010 pola que
se establecen as bases reguladoras das axudas para a prevención de ataques de lobo ao
gando, e se convocan para o ano 2011.
Ao abeiro do disposto no artigo 148º.1.11 da
Constitución española, en virtude do que se establece no artigo 27º.15 do Estatuto de autonomía de
Galicia, esta comunidade autónoma ten competencia exclusiva en materia de caza.
O Decreto 318/2009, do 4 de xuño, polo que se
establece a estrutura orgánica da Consellería do
Medio Rural e do Fondo Galego de Garantía Agraria, en relación co Decreto 79/2009, do 19 de abril,
polo que se establece a estrutura orgánica da Xunta de Galicia, e o Decreto 83/2009, do 21 de abril,
polo que se fixa a estrutura orgánica dos departamentos da Xunta de Galicia, din que lle competen á
dita consellería a ordenación e o aproveitamento
dos recursos cinexéticos.
A presenza do lobo en espazos rurais moi humanizados é, con frecuencia, causa de conflito cos gandeiros. Por iso, a Consellería do Medio Rural estableceu unha liña de axudas a favor dos gandeiros
afectados por esta actividade depredadora dos
lobos, na cal se inclúen diversas accións de protección dos rabaños para evitar os danos que causan
estes cánidos sobre o gando do noso país. Son medidas tradicionais unhas e máis innovadoras outras,
que pretenden afastar do gando doméstico, que pasta en réxime de liberdade ou de semiliberdade, os
lobos que puidesen depredalo.
O réxime xeral das axudas e subvencións nesta
Administración pública establécese nas disposicións básicas da Lei 9/2007, do 13 de xuño, de subvencións de Galicia. A nivel regulamentario a normativa principal constitúea o Decreto 11/2009, do 8
de xaneiro. Esta orde cumpre coas exixencias da
citada normativa.
Na súa virtude, conforme co que se dispón no artigo 27º.15 do Estatuto de autonomía e no uso das
atribucións que me confire o artigo 34º da
Lei 1/1983, do 22 de febreiro, reguladora da Xunta
e da súa Presidencia,
DISPOÑO:
Artigo 1º.-Obxecto e principios.
1. Esta orde ten por obxecto establecer unha liña
de axudas para fomentar a aplicación de medidas de
protección do gando saneado en explotacións extensivas ou semiextensivas, para o cal se incentivará a
adquisición de elementos preventivos e disuasorios
dos ataques do lobo ao gando saneado das especies
vacúa, cabrúa e ovina.
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2. Estas axudas tramitaranse baixo os principios
de publicidade, transparencia, concorrencia competitiva, obxectividade, igualdade e non-discriminación, con eficacia no cumprimento dos obxectivos
fixados e eficiencia na asignación e utilización dos
recursos públicos.
Artigo 2º.-Actuacións subvencionables.
1. Ao abeiro desta orde subvencionarase a adquisición de cans mastíns e pastores eléctricos ligados
ao emprego de curros con malla electrificada e a
instalación de cercados con malla ovelleira e postes
de madeira tratada, cuxa adquisición ou instalación
se faga con posterioridade á publicación desta orde
sempre que sexa certificada polos servizos provinciais de Conservación da Natureza a non existencia
previa.
2. Non será obxecto de subvención nesta campaña o IVE, o transporte dos materiais nin man de
obra para a instalación e o mantemento dos pastores
eléctricos e todos aqueles que figuren no artigo 29º
da Lei 9/2007, do 13 de xuño, de subvencións de
Galicia, como non subvencionables.
3. En ningún caso se concederán aboamentos á
conta ou pagamentos anticipados.
Artigo 3º.-Beneficiarios e requisitos comúns.
1. Poderanse acoller a estas axudas os gandeiros
con explotacións na Comunidade Autónoma de
Galicia das especies ovina, vacúa e cabrúa.
2. O gando deberá estar identificado e saneado de
acordo coa normativa aplicable para o efecto.
3. Os beneficiarios destas axudas terán que acreditar a súa inclusión no Rexistro de Explotacións
Agrarias de Galicia.
4. Non poderán obter a condición de beneficiarios
das axudas previstas nesta orde as persoas ou entidades nas cales concorra algunha das circunstancias previstas no artigo 10º.2 da Lei 9/2007, do 13
de xuño, de subvencións de Galicia.
Artigo 4º.-Adquisición de cans mastíns.
1. Será subvencionable a adquisición de cans de
raza mastín leonés dunha idade inferior aos 4
meses; o interesado deberá achegar a documentación relativa aos controis sanitarios realizados
segundo a lexislación vixente e seguir as indicacións contidas no Manual práctico para o coidado e
adestramento de cans mastíns para a protección do
gando, publicado pola consellería en colaboración
coa asociación Ovica.
2. Estas axudas poderán cubrir a totalidade do
custo de adquisición dos cans mastíns. O número
dos subvencionables por explotación estará en función da facenda gandeira, e poderá subvencionarse

20.292

DIARIO OFICIAL DE GALICIA

Nº 239 앫 Mércores, 15 de decembro de 2010

un máximo dun mastín por rabaño de ata 30 reses
de gando menor ou 10 reses de gando maior, e ata
dous mastíns por explotación cando se supere este
número de reses.
3. O importe das axudas non excederá os 250 €
por mastín e poderán minorarse na contía que proceda, en función do número de solicitudes e da contía orzamentaria.
Artigo 5º.-Pastores eléctricos.
1. As axudas relativas á instalación dos pastores
eléctricos poderán cubrir a totalidade do seu custo
de adquisición. No momento da xustificación da
axuda será necesario acreditar, mediante factura, a
compra de tantas mallas electrificadas móbiles
como pastores eléctricos sexan adquiridos.
2. A contía máxima da axuda por cada pastor será
de 100 €, e poderán concederse varias axudas para
a instalación de máis pastores nunha mesma explotación e formuladas nunha mesma solicitude,
segundo o seguinte cadro:
Gando menor

Gando maior

Pastores

1 a 15
16 a 20
21 a 30
Máis de 30

1a5
6 a 10
11 a 20
Máis de 20

1
2
3
4

Tamén se poderá suplir a adquisición de varios
pastores por un de maior potencia sempre que o
importe final da axuda non se incremente.
Artigo 6º.-Emprego de curros.
As axudas concedidas poderán cubrir a totalidade
do custo da adquisición de mallas electrificadas
móbiles que se conectan a pastores eléctricos; a
contía máxima da dita axuda será de 100 € por
malla de 50 m, ata un máximo de 4 mallas por
explotación, e terán que cumprir as mallas as especificacións que figuran no anexo II desta orde.
Artigo 7º.-Valado con malla ovelleira e postes de
madeira tratada.
1. A Consellería do Medio Rural subvencionará a
instalación de valados fixos con malla ovelleira e
postes de madeira tratada e unha lonxitude máxima
de 400 m, destinados a protexer o gando dos ataques do lobo. Subvencionarase un valado por cada
rabaño de ata 30 reses de gando menor ou 10 reses
de gando maior e un máximo de dous valados por
explotación cando se supere o dito número de reses,
cun importe máximo de 3,75 €/m e 1.500 € por
valado.
2. Os servizos provinciais de Conservación da
Natureza certificarán que as instalacións cumpren
as especificacións do anexo II desta orde.

Artigo 8º.-Solicitudes e documentación.
1. As solicitudes de subvención irán dirixidas ao
conselleiro do Medio Rural e presentaranse no
rexistro da consellería, nos dos departamentos territoriais ou en calquera dos lugares previstos no artigo 38º da Lei 30/1992, do 26 de novembro, de réxime xurídico das administracións públicas e do procedemento administrativo común, modificada pola
Lei 4/1999, do 13 de xaneiro.
2. O prazo de presentación das solicitudes será
dun mes, contado a partir da data de entrada en
vigor desta orde. Entenderase como último día do
prazo o correspondente ao mesmo ordinal do día da
publicación. Se o último día do prazo fose inhábil,
entenderase prorrogado ao primeiro día hábil
seguinte, e se no mes de vencemento non houbese
día equivalente ao inicial do cómputo, entenderase
que o prazo expira o último do mes.
3. Xunto coa solicitude presentarase a seguinte
documentación:
a) Modelo de solicitude normalizado segundo o
anexo I debidamente cuberto.
b) Documento selado polos servizos veterinarios
oficiais, que especifique o censo da explotación á
data especificada, e que sexa fiel reflexo da información que consta na base de datos da aplicación
informática da Consellería do Medio Rural.
c) Fotocopia do CIF do propietario das reses, no
suposto de persoas xurídicas.
d) Se o titular fose unha persoa xurídica, acordo
do órgano competente desta polo que se aprobou a
solicitude desta axuda.
e) Cando se actúe en nome doutra persoa, física
ou xurídica, deberase acreditar a representación
con que se actúa e ademais o acordo dos partícipes
para solicitar a subvención. Cando se trate dunha
comunidade de bens, acreditarase ademais que o
acordo se tomou pola maioría dos seus membros e
o réxime de participación de cada un deles na dita
comunidade.
f) Declaración do conxunto das solicitudes de
axudas solicitadas ou concedidas, para o mesmo fin,
das distintas administracións públicas no modelo
que se xunta como anexo VII a esta orde.
4. A presentación do NIF só será obrigatoria no
caso de que o solicitante non autorice na solicitude
a consulta dos datos de identidade a través do sistema de verificación de datos de identidade do Ministerio da Presidencia.
5. A presentación da solicitude de concesión de
axuda ou subvención polo interesado, segundo o
artigo 20º.3 da Lei 9/2007, do 13 de xuño, de subvencións de Galicia, comportará a autorización ao
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órgano xestor para solicitar as certificacións que
deban emitir a Axencia Estatal da Administración
Tributaria, a Tesouraría Xeral da Seguridade Social
e a Consellería de Facenda da Xunta de Galicia,
agás denegación expresa por parte do solicitante,
que deberá presentar entón a certificación nos termos previstos regulamentariamente. Esta comprobación efectuarase tanto antes de ditar resolución
de concesión como da tramitación do pagamento.
6. No caso de solicitar axudas por un importe subvencionable superior a 30.000 euros no suposto de
custo por execución de obra, ou de 12.000 euros no
suposto de subministración de bens de equipamento ou prestación de servizos por empresas de consultoría ou asistencia técnica, o beneficiario deberá
solicitar, como mínimo, tres ofertas de diferentes
provedores, con carácter previo á contracción do
compromiso para a prestación do servizo ou entrega
do ben, segundo o establecido no artigo 29º.3 da Lei
9/2007, do 13 de xuño, de subvencións de Galicia.
Artigo 9º.-Criterios para a concesión da axuda.
1. Para a concesión das axudas establécense os
seguintes criterios de valoración, por orde de preferencia:
a) Existencia de ataques de lobos e reincidencia
de ataques (*): 10 puntos; e 1 punto máis por cada
ataque reincidente.
b) Presenza e densidade de lobo no concello (**):
zona 1: 12 puntos, zona 2: 4 puntos, zona 3: 1 punto.
c) Nº de cabezas de gando:
Gando maior, máis de 10 cabezas: 4 puntos.
Gando maior, máis de 20 cabezas: 10 puntos.
Gando maior, máis de 40 cabezas: 20 puntos.
Gando menor, máis de 30 cabezas: 4 puntos.
Gando menor, máis de 60 cabezas: 10 puntos.
Gando menor, máis de 100 cabezas: 20 puntos.
(*) A existencia de ataques de lobos toma como
criterio espacial o do municipio en que se produciron os ataques e, como criterio temporal, o do último ano segundo establece o anexo III.
(**) A presenza e densidade de lobos na zona
determinarase en función dos datos que figuran no
mapa de zonificación do Plan de xestión do lobo.
2. O criterio de repartición será atendendo ás solicitudes ordenadas de maior a menor puntuación ata
esgotar o crédito.
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Artigo 10º.-Tramitación.
1. As solicitudes de axuda serán examinadas,
xunto coa documentación anexa, nos servizos provinciais de Conservación da Natureza da Consellería do Medio Rural. No caso de carencias ou defectos de forma, requirirase o interesado para que, nun
prazo de dez (10) días hábiles, emende a falta ou
proporcione os documentos preceptivos. De non
proceder á dita emenda no prazo indicado, darase
por desistido da súa petición segundo o artigo 71º
da Lei 30/1992, do 26 de novembro, de réxime xurídico das administracións públicas e do procedemento administrativo común, logo de resolución que
deberá ser ditada nos termos previstos no artigo 42º
da dita lei.
2. Os servizos provinciais de Conservación da
Natureza remitirán os expedientes xunto coa certificación de non existencia ou adquisición previa á
publicación desta orde, á Subdirección Xeral de
Recursos Cinexéticos e Piscícolas, no prazo máximo
de dous meses, contados a partir da data límite de
presentación de solicitudes.
3. Os expedientes serán valorados por unha comisión de avaliación creada para tal fin. Esta comisión
establecerá a puntuación mínima que deben acadar
os solicitantes para obteren a condición final de
beneficiarios, tendo en conta o límite orzamentario
previsto. A comisión estará presidida polo titular da
Subdirección Xeral de Recursos Cinexéticos e Piscícolas ou persoa en quen delegue. Ademais, serán
membros da citada comisión os titulares das xefaturas de servizo e área dos servizos centrais. Este último actuará como secretario.
4. Esta comisión de avaliación formulará o correspondente informe-proposta de concesión ou denegación das subvencións, que será elevada ao órgano
competente para resolver.
Artigo 11º.-Resolución e recursos.
1. De conformidade co establecido no artigo 7º da
Lei 9/2007, do 13 de xuño, de subvencións de Galicia, a competencia para a concesión das axudas
reguladas nesta orde corresponde ao conselleiro do
Medio Rural. A resolución que poña fin ao procedemento será motivada con suxeición ao establecido
nas bases reguladoras das axudas recollidas nesta
orde.
2. O prazo máximo para resolver será de seis
meses desde a entrada en vigor da orde.
3. A resolución ditada, segundo o que se dispón no
punto 1 deste artigo, porá fin á vía administrativa e
contra ela poderase interpor recurso potestativo de
reposición, ante o conselleiro do Medio Rural, no
prazo dun mes a partir da notificación da resolución,
ou ben impugnala directamente ante o Tribunal
Superior de Xustiza de Galicia, no prazo de dous
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meses, de acordo co que se dispón nos artigos 116º
e 117º da Lei 30/1992, do 26 de novembro, de réxime xurídico das administracións públicas e do procedemento administrativo común, e 46º da
Lei 26/1998, do 13 de xullo, da xurisdición contecioso-administrativa.
Artigo 12º.-Aceptación da axuda concedida.
O outorgamento da subvención debe ser aceptado
polo beneficiario no prazo máximo de dez (10) días
desde a súa notificación, coas condicións específicas recollidas nesta orde. No caso de que o beneficiario non comunique a súa aceptación dentro do
prazo indicado, considerarase que se entende tacitamente aceptada a axuda concedida.
Artigo 13º.-Compatibilidade.
As axudas previstas nesta orde serán compatibles
con outras subvencións de calquera outra Administración pública para a mesma finalidade, sempre
que a suma das subvencións concedidas non supere o importe total dos gastos, conforme o establecido no artigo 17º.3 da Lei 9/2007, do 13 de xuño, de
subvencións de Galicia.
Artigo 14º.-Publicidade da resolución.
1. A Dirección Xeral de Conservación da Natureza ordenará a publicación no Diario Oficial de Galicia das subvencións concedidas, expresando a convocatoria, programa e crédito orzamentario ao cal se
lle imputen, beneficiario, cantidade concedida e
finalidade da subvención.
2. De conformidade co punto 4 do artigo 13º da
Lei 4/2006, do 30 de xuño, de boas prácticas na
Administración pública galega, a Consellería do
Medio Rural publicará na súa páxina web oficial a
relación dos beneficiarios e o importe das axudas
concedidas ao abeiro desta orde, polo que a presentación da solicitude leva implícita a autorización
para o tratamento necesario dos datos das persoas
beneficiarias e da súa publicación na citada páxina
web.
3. A solicitude para ser beneficiario de axudas
para a prevención de ataques do lobo ao gando levará implícita a autorización, no suposto de que se lle
conceda a axuda solicitada, para a inscrición no
Rexistro Público de Axudas, Subvencións, Convenios e de Sancións dependente da Consellería de
Facenda, dos datos facilitados á Xunta de Galicia
na súa solicitude. Non obstante, os solicitantes
poderán denegar expresamente o seu consentimento á inscrición dos seus datos no Rexistro Público
de Subvencións, cando concorran algunhas das circunstancias previstas na alínea d) do número 2, do
artigo 15º da Lei 9/2007, do 13 de xuño, de subvencións de Galicia.
4. Así mesmo, o beneficiario das axudas deberá
cumprir coa exixencia de publicidade da axuda con-
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cedida segundo o disposto no artigo 15º.3 da
Lei 9/2007, do 13 de xuño, de subvencións de Galicia.
Artigo 15º.-Modificación da resolución.
Toda alteración das condicións tidas en conta para
a concesión da subvención e, en todo caso, a obtención concorrente doutras outorgadas por outras administracións ou entes públicos ou privados, nacionais
ou internacionais, poderá dar lugar á modificación da
resolución de concesión, de acordo co disposto no
artigo 17º.4 da Lei 9/2007, do 13 de xuño, de subvencións de Galicia.
Artigo 16º.-Obrigas dos beneficiarios.
1. As actuacións obxecto de subvención deberán
contar, no momento do seu comezo, coas licenzas e
autorizacións preceptivas se estas fosen necesarias.
2. A aprobación da subvención implicará o compromiso dos solicitantes de executar as accións
indicadas nas condicións propostas. A execución
das actividades obxecto de axuda deberá realizarse
na extensión e coas condicións técnicas recollidas
na memoria e, en todo caso, axustaranse aos termos
recollidos na resolución.
3. O gandeiro perceptor da axuda asume o compromiso do mantemento e debido uso dos sistemas
de prevención de danos que sexan obxecto de subvención. No caso dos cans mastíns, o vendedor
deberá achegar a documentación relativa aos controis sanitarios realizados segundo a lexislación
vixente e o comprador seguir as indicacións contidas no manual práctico para o coidado e adestramento de cans mastíns para a protección do gando,
publicado pola consellería en colaboración coa asociación Ovica. Para tal efecto, poderá solicitar asesoramento técnico á Consellería do Medio Rural.
4. A Consellería do Medio Rural poderá realizar
as inspeccións que coide oportunas para comprobar
o estado, manexo e eficiencia dos sistemas de prevención de danos subvencionados.
5. A finalidade ou función da actividade ou obra
deberase manter durante un prazo mínimo de 5
anos, de conformidade co establecido no artigo
29º.4 da Lei 9/2007, do 13 de xuño, de subvencións
de Galicia.
6. O prazo para realizar os investimentos obxecto
da subvención rematará o 20 de setembro de 2011,
sempre que na resolución aprobatoria non se dispoña outro prazo diferente. Excepcionalmente, o
director xeral de Conservación da Natureza poderá
conceder, por delegación do conselleiro e antes de
que remate o período de execución, unha prórroga
dentro dos límites establecidos no artigo 49º.1 da
Lei 30/1992, do 26 de novembro, de réxime xurídico das administracións públicas e do procedemento
administrativo común.
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7. Os beneficiarios deberán conservar, polo menos
durante 5 anos, os documentos acreditativos da
aplicación dos fondos recibidos, segundo o artigo
11º.g) da Lei 9/2007, do 13 de xuño, de subvencións de Galicia.
Artigo 17º.-Xustificación do gasto.
1. Con carácter xeral, e salvo que a resolución de
concesión da axuda dispoña o contrario, o prazo
para xustificar o remate das actividades e o pagamento dos conceptos correspondentes a elas finalizará o día 30 de setembro de 2011. Porén, poderase conceder, por petición xustificada do interesado
realizada antes da finalización do prazo establecido,
sempre que non se prexudiquen dereitos de terceiros, unha ampliación do prazo de xustificación das
axudas que non excederá da metade do prazo inicialmente previsto.
2. Para a xustificación do investimento obxecto de
axuda, o beneficiario deberá presentar a seguinte
documentación:
a) Solicitude de pagamento segundo o anexo IV.
b) Unha memoria de actuación xustificativa do
cumprimento das condicións impostas na concesión
da subvención, con indicación das actividades realizadas e dos resultados obtidos, así como acreditar,
de ser o caso, o disposto no artigo 29º.3 da Lei de
subvencións de Galicia. Esta memoria axustarase
ao modelo do anexo V.
c) Unha relación clasificada dos gastos e investimentos da actividade, con identificación do acredor
e do documento, o seu importe, a data de emisión e
a data de pagamento, segundo o modelo do anexo
VI.
d) Facturas orixinais ou copias compulsadas delas
xunto cos extractos de contas ou certificacións bancarias debidamente identificados, selados e asinados polo beneficiario, de xeito que quede acreditada a efectiva realización dos pagamentos.
e) Unha declaración doutros ingresos ou subvencións que financiasen a actividade subvencionada,
de ser o caso, con indicación do importe e da súa
procedencia, así como de non ser debedor por resolución de procedencia de reintegro consonte o establecido na orde da Consellería de Facenda do 4 de
xaneiro de 2010, segundo o modelo do anexo VII.
f) Certificación bancaria de ter aberta unha conta
a nome do beneficiario da axuda, con expresión do
seu CIF e do número de conta, segundo o anexo VIII. Aqueles beneficiarios aos cales se lles
aboara a subvención no exercicio pasado e non
cambiasen desde entón a súa conta bancaria, non
precisan presentar de novo esta certificación para
percibiren a axuda desta orde.
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g) No caso de adquisición de cans mastíns achegarase, ademais do especificado nas alíneas anteriores, o certificado expedido por un veterinario
colexiado, en que se acredite a idade do can e a súa
raza. Deberase xuntar, así mesmo, a documentación
sobre os controis sanitarios.
3. Os servizos provinciais de Conservación da
Natureza comprobarán a documentación e engadirán as certificacións sobre o grao de execución das
actividades subvencionadas e sobre a adecuación
destas ao anexo II e á documentación que serviu de
base para o outorgamento da axuda.
4. Vista a certificación final das actuacións coa
documentación presentada e o informe do servizo
provincial correspondente, a Dirección Xeral de
Conservación da Natureza fará, de ser o caso, proposta de pagamento da subvención concedida.
Artigo 18º.-Modificación das actividades subvencionadas.
Calquera modificación que se pretenda realizar
nas actividades aprobadas, tanto no referente ao
orzamento aprobado como ás distintas partidas que
o compoñen, requirirá a aceptación expresa e previa
de do director xeral de Conservación da Natureza,
por delegación do conselleiro do Medio Rural, logo
do informe favorable do servizo provincial correspondente. Para tal efecto, realizarase unha proposta
de modificación xustificada, que se deberá presentar con quince días hábiles de antelación ao da súa
realización.
Artigo 19º.-Pagamento.
1. O pagamento corresponderase co importe da
subvención aprobada. Excepcionalmente, por resolución do director xeral, poderá subvencionarse só
unha parte dos gastos aprobados sempre que se xustifique documentalmente o motivo de non ter realizado o total do gasto, que a parte executada constitúa unha unidade operativa independente e sempre
que se manteñan as condicións recollidas no anexo II. Neste caso, aplicarase a correspondente
minoración.
2. Non se poderá realizar o pagamento da subvención mentres o beneficiario non se encontre ao día
no cumprimento das súas obrigas tributarias e fronte á Seguridade Social e teña pendente de pagamento algunha débeda coa Administración pública da
comunidade autónoma ou sexa debedor por resolución de procedencia de reintegro, de acordo co disposto no artigo 31º.7 da Lei 9/2007, do 13 de xuño,
de subvencións de Galicia.
Artigo 20º.-Revogación.
1. Procederá a revogación das axudas concedidas,
así como o reintegro total ou parcial das contías percibidas e a exixencia dos xuros de demora, de acordo co que se establece no artigo 36º da Lei 9/2007
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citada, nos casos e termos previstos no artigo 33º da
mesma lei.
2. Nos supostos anteriormente citados, e por proposta do director xeral de Conservación da Natureza, co informe previo do servizo provincial e logo de
audiencia ao interesado, o secretario xeral, por
delegación do conselleiro do Medio Rural, poderá
revogar, total ou parcialmente, as axudas que foron
concedidas no seu día e declarará a obriga de reintegrarlle á Xunta de Galicia as cantidades percibidas, co aboamento dos xuros de demora fixados pola
lei.
Artigo 21º.-Financiamento.
As axudas concedidas ao abeiro desta orde serán
financiadas pola Consellería do Medio Rural con
cargo á aplicación orzamentaria 13.06.541B.770.1,
código de proxecto (2011 00756) dos orzamentos
xerais da Comunidade Autónoma de Galicia para o
ano 2011, ata un importe de 28.000 euros para o
exercicio orzamentario.
O dito importe inicial poderase incrementar con
achegas adicionais despois da oportuna tramitación
orzamentaria, axustándose ao disposto no artigo 31º
da Lei 9/2007, do 13 de xuño, de subvencións de
Galicia.
Artigo 22º.-Control das actividades subvencionadas.
A Consellería do Medio Rural poderá, en calquera momento, inspeccionar e controlar o destino das
axudas e o cumprimento dos fins para os cales foron
concedidas. En consecuencia, os servizos da Consellería do Medio Rural poderán facer visitas e inspeccións nos lugares onde se realizasen as actividades, mesmo con carácter previo á concesión das
axudas, para comprobar a súa adecuación á normativa vixente, así como solicitar, en calquera momento da tramitación do procedemento, canta documentación se considere necesaria para comprobar a
adecuada execución das actividades que fosen
obxecto das axudas, consonte co establecido no
artigo 30º.1 da Lei 9/2007, do 13 de xuño.
Artigo 23º.-Obriga de facilitar información.
Ademais da documentación complementaria que
durante a tramitación do procedemento lles poida
exixir o órgano xestor correspondente da Dirección
Xeral de Conservación da Natureza, os beneficiarios están obrigados a se someter ás actuacións de
comprobación e control que poidan efectuar os servizos competentes da Consellería do Medio Rural,
así como a facilitar toda a información que lles sexa
requirida pola Intervención Xeral da Comunidade
Autónoma, o Tribunal de Contas e o Consello de
Contas, no exercicio das súas funcións de fiscalización e control do destino das axudas, así como a que
lles solicite calquera órgano comunitario de inspec-
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ción ou control, de acordo co que se establece no
artigo 11º da Lei 9/2007, do 13 de xuño, de subvencións de Galicia.
Artigo 24º.-Disposicións xerais.
O réxime de infraccións e sancións aplicable será
o establecido no título IV da Lei 9/2007, do 13 de
xuño, de subvencións de Galicia; así como no Real
decreto 1398/1993, do 4 de agosto, polo que se
aproba o Regulamento do procedemento para o
exercicio da potestade sancionadora.
Disposicións adicionais
Primeira.-Delegación de funcións.
Delégase no secretario xeral o exercicio da competencia para conceder ou denegar as axudas
obxecto desta orde, contida no seu artigo 11º.1, e
demais competencias atribuídas nesta orde ao conselleiro; así mesmo, delégase a facultade de revogar
e aplicar o procedemento sancionador. E na Dirección Xeral de Conservación da Natureza a autorización de calquera modificación nas actividades aprobadas, de acordo co disposto no artigo 13º da Lei
30/1992, do 26 de novembro, de réxime xurídico
das administracións públicas e do procedemento
administrativo común.
Segunda.-Anticipado de gasto.
Esta convocatoria de axudas tramítase de acordo
co establecido no artigo 25º do Decreto 11/2009, do
8 de xaneiro, polo que se aproba o Regulamento da
Lei 9/2007, do 13 de xuño, de subvencións de Galicia, no que se regula a tramitación anticipada de
expedientes de gasto. Deste xeito a súa eficacia
queda condicionada á existencia de crédito adecuado e suficiente, nos orzamentos da Comunidade
Autónoma de Galicia para o próximo ano 2011, no
momento da resolución.
Disposicións derradeiras
Primeira.-Desenvolvemento.
Facúltase o director xeral de Conservación da
Natureza para que dite, no ámbito das súas competencias, as instrucións necesarias para o desenvolvemento e cumprimento do establecido nesta
orde.
Segunda.-Entrada en vigor.
Esta orde entrará en vigor o día seguinte ao da súa
publicación no Diario Oficial de Galicia.
Santiago de Compostela, 13 de decembro de 2010.
Samuel Jesús Juárez Casado
Conselleiro do Medio Rural
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ANEXO I
CONSELLERÍA DO MEDIO RURAL

CÓDIGO DO PROCEDEMENTO

PROCEDEMENTO

AXUDAS ECONÓMICAS PARA A PREVENCIÓN DE ATAQUES
DE LOBO AO GANDO

DOCUMENTO

MR809D

SOLICITUDE

DATOS DO/A SOLICITANTE
NIF

DON/DONA

ACTUANDO COMO

PROVINCIA

CIF

CONCELLO

ENDEREZO

LOCALIDADE

CORREO ELECTRÓNICO

CÓDIGO POSTAL

TELÉFONO

IDENTIFICACIÓN DA ZONA DOS DANOS
COMARCA

PROVINCIA

CONCELLO

DATOS DA SUBVENCIÓN SOLICITADA
CANS MASTÍNS

Nº EXEMPLARES SOLICITADOS:

PASTORES ELÉCTRICOS

Nº EXEMPLARES SOLICITADOS:

EMPREGO DE CURROS

Nº DE MALLAS DE 50 m SOLICITADAS:

VALADO CON MALLA OVELLEIRA E POSTE DE MADEIRA TRATADA

Nº METROS LINEAIS DE CADA
VALADO

VALADO 1
VALADO 2

DOCUMENTACIÓN QUE SE XUNTA
FOTOCOPIA DO CIF DO SOLICITANTE DESTINATARIO DA SUBVENCIÓN.
COPIA DA FOLLA DE SANEAMENTO.
ACORDO DO ÓRGANO COMPETENTE POLO QUE SE APROBOU A SOLICITUDE DE AXUDA.
CANDO SE ACTÚE EN NOME DOUTRA PERSOA, FÍSICA OU XURÍDICA, ASÍ COMO DUNHA COMUNIDADE DE BENS, DEBERASE ACREDITAR A
REPRESENTACIÓN CON QUE SE ACTÚA.
DECLARACIÓN CONXUNTA DAS SOLICITUDES DE AXUDAS EFECTUADAS OU CONCEDIDAS, PARA O MESMO FIN, DAS DISTINTAS
ADMINISTRACIÓNS PÚBLICAS COMPETENTES.
Quen asina abaixo DECLARA QUE dá expresamente o seu consentimento para que, de acordo co establecido nos números 3 e 4 do artigo 13º da Lei 4/2006, do 30 de xuño,
de transparencia e de boas prácticas na Administración pública e no Decreto 132/2006, do 27 de xullo, polo que se regulan os rexistros públicos creados nos artigos 44º e 45º
da Lei 7/2005, do 29 de decembro, de orzamentos xerais da Comunidade Autónoma de Galicia para o ano 2006, publique as subvencións concedidas ao abeiro desta orde no
Diario Oficial de Galicia, na súa páxina web oficial e nos rexistros públicos referidos, con expresión da entidade beneficiaria, a contía e a súa finalidade, na forma que
determine o órgano competente. Así mesmo, expresa o seu consentimento respecto das autorizacións implícitas previstas no artigo 7º.4 e 5 e no artigo 14º desta orde.
En cumprimento do disposto no artigo 5º da Lei orgánica 15/1999, de protección de datos de carácter persoal, infórmase de que os datos persoais recollidos nesta solicitude
serán incorporados a un ficheiro para o seu tratamento coa finalidade da xestión deste procedemento. Se o desexa pode exercer os dereitos de acceso, rectificación,
cancelación e oposición previstos na lei, dirixindo un escrito a esta consellería como responsable do ficheiro, no enderezo que figura ao pé desta solicitude.
Autorizo a consellería, de conformidade co artigo 2º do Decreto 255/2008, do 23 de outubro, e coa orde da Consellería de Presidencia, Administracións Públicas e Xustiza, do
7 de xullo de 2009, que o desenvolve, para a consulta dos meus datos de identidade no Sistema de Verificación de Datos de Identidade do Ministerio da Presidencia.
SI
NON
LEXISLACIÓN APLICABLE

(Para cubrir pola Administración)

NÚMERO DE EXPEDIENTE

RECIBIDO

Orde do 13 de decembro de 2010 pola que se establecen as bases
reguladoras das axudas para a prevención de ataques de lobo ao gando,
e se convocan para o ano 2011.

________________
DATA DE ENTRADA
____ /____/______
DATA DE EFECTOS
REVISADO E CONFORME

SINATURA DO/A SOLICITANTE

____ /____/______
DATA DE SAÍDA
____ /____/______

Localidade e data

,

de

de

SERVIZO DE CONSERVACIÓN DA NATUREZA. CONSELLERÍA DO MEDIO RURAL
Praza Luís Seoane, s/n 5º andar

Rolda da Muralla, 70-1º andar

Rúa do Paseo, 18

Fernández Ladreda, 43

15008 A Coruña

27002 Lugo

32003 Ourense

36071 Pontevedra
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ANEXO II
-Emprego de curros:
A instalación de valados electrificados é outro dos
métodos utilizados para evitar que os depredadores
accedan ao gando.
Os animais que tocan os arames condutores do
valado reciben unha pequena descarga eléctrica.
Esta experiencia desagradable é aprendida e así
conséguese que non intenten achegarse de novo ao
valado.
Un valado electrificado instálase rodeando a parcela ou superficie en que se atopa o gando durante o
día ou cercando os currais onde pasa a noite. Os
valados electrificados desmontables permiten cambiar a súa situación en función das necesidades do
gando.
Os valados electrificados teñen que ter as seguintes especificacións:
-Altura mínima 1 m.
-Lonxitude mínima 50 m.
-Postes mínimos 12 e 8 fíos horizontais.
Valado con malla ovelleira e postes de madeira tratada:
A altura total do cerramento desde o chan (ata a
malla ou ata o último arame electrificado) ten que
ser, en calquera caso, de 1,50 m mínimo; poderase
realizar só de malla ovelleira ou combinando con
arames electrificados.
Empregaranse postes de madeira tratada e o cerramento debe ser estable e consistente.
Requisitos mínimos:
A) Malla ovelleira.
Como mínimo de 1 m de altura, cun mínimo de 8
arames horizontais e 15 cm como máximo de separación entre os arames verticais.
B) Arames electrificados.
Un arame por fóra da malla, a unha altura de 30
cm do chan (utilizando illadores longos para separar
o arame da malla).
Se non leva este arame electrificado, a malla deberá estar enterrada como mínimo 25 cm.
Un mínimo dun arame electrificado por riba da
malla ovelleira, como máximo a 20 cm por riba da
malla (con illadores curtos). Se hai máis dun arame
electrificado por riba da malla ovelleira, estes non
estarán separados máis de 20 cm entre si.

ANEXO III
Ataques do lobo sobre o gando producidos entre o 1
de outubro de 2009 e o 30 de setembro de 2010.
Concello
Aranga
Baña, A
Boimorto
Boiro
Boqueixón
Carballo
Cerceda
Culleredo
Curtis
Dumbría
Fene
Frades
Irixoa
Laracha, A
Lousame
Mazaricos
Melide
Mesía
Monfero
Muros
Muxía
Negreira
Ordes
Ortigueira
Outes
Ponteceso
Ribeira
San Sadurniño
Santa Comba
Santiago de Compostela
Santiso
Sobrado
Toques
Tordoia
Touro
Trazo
Val do Dubra
Vimianzo
Zas
Abadín
Alfoz
Antas de Ulla
Becerreá
Bóveda
Carballedo
Castroverde
Cervantes
Chantada
Corgo, O
Cospeito
Friol
Guitiriz
Guntín de Pallares
Incio, O
Lourenzá
Lugo
Meira
Mondoñedo
Monterroso
Muras
Navia de Suarna
Negueira de Muñiz
Ourol

Ataques confirmados o último ano
3
4
1
5
2
3
2
1
6
1
1
2
5
5
3
13
1
5
2
1
5
9
2
1
2
1
1
1
7
6
2
3
3
1
2
2
3
5
1
10
2
1
1
1
6
1
6
19
2
4
9
5
3
4
1
1
2
6
2
20
1
5
12
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Concello
Palas de Rei
Paradela
Páramo, O
Pastoriza, A
Pobra do Brollón, A
Pol
Portomarín
Riotorto
Sarria
Saviñao, O
Taboada
Valadouro, O
Vilalba
Viveiro
Xermade
Xove
Bande
Blancos, Os
Bolo, O
Castro Caldelas
Celanova
Chandrexa de Queixa
Gudiña, A
Lobeira
Maceda
Melón
Montederramo
Nogueira de Ramuín
Oímbra
Parada de Sil
Peroxa, A
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Ataques confirmados o último ano
2
2
3
14
1
1
9
1
2
6
8
11
1
14
9
4
2
1
1
1
6
5
1
1
8
2
6
3
1
1
1

Concello
Piñor
Pobra de Trives, A
Quintela de Leirado
San Cibrao das Viñas
Trasmiras
Veiga, A
Viana do Bolo
Vilar de Barrio
Vilariño de Conso
Xunqueira de Espadanedo
Agolada
Arbo
Cañiza, A
Cerdedo
Cotobade
Covelo
Dozón
Estrada, A
Forcarei
Fornelos de Montes
Gondomar
Lalín
Lama, A
Meis
Mondariz
Ponte Caldelas
Ponteareas
Pontevedra
Rodeiro
Silleda
Vila de Cruces
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Ataques confirmados o último ano
1
1
1
3
1
2
7
1
3
1
3
1
3
2
4
11
2
22
6
8
1
3
5
1
3
1
1
1
8
2
1

ANEXO IV
CONSELLERÍA DO MEDIO RURAL

PROCEDEMENTO

DOCUMENTO

AXUDAS ECONÓMICAS PARA A PREVENCIÓN DE ATAQUES DE LOBO AO GANDO

XUSTIFICACIÓN E SOLICITUDE
DE PAGAMENTO

DATOS DO/A SOLICITANTE
NIF

DON/DONA

ACTUANDO COMO

PROVINCIA

CIF

CONCELLO

ENDEREZO

LOCALIDADE

CORREO ELECTRÓNICO

CÓDIGO POSTAL

TELÉFONO

Solicita
O pagamento do importe correspondente á axuda concedida, para o cal presenta a seguinte documentación xustificativa:
Memoria xustificativa das actuacións segundo o modelo do anexo V da orde.
Relación clasificada dos gastos e investimentos da actividade segundo o modelo do anexo VI da orde.
Xustificantes do investimento: orixinal ou copia compulsada das facturas correspondentes aos investimentos subvencionados, emitidas dentro do
período comprendido entre a data de inicio e a data límite de xustificación.
Xustificantes do pagamento: orixinal ou copia compulsada de transferencia bancaria, certificación bancaria ou extracto de pagamento.
Declaración do conxunto das axudas solicitadas para o mesmo proxecto, tanto aprobadas ou concedidas como pendentes de resolución, segundo o
modelo do anexo VII da orde.
Certificación expedida pola entidade bancaria na cal se sinale o número de conta do beneficiario onde se deba realizar o pagamento (anexo VIII da
orde).

Localidade e data

,

de

de

SINATURA DO/A SOLICITANTE OU PERSOA QUE O/A REPRESENTA

SERVIZO DE CONSERVACIÓN DA NATUREZA. CONSELLERÍA DO MEDIO RURAL

Praza Luís Seoane, s/n 5º andar

Rolda da Muralla, 70-1º andar

Rúa do Paseo, 18

Fernández Ladreda, 43

15008 A Coruña

27002 Lugo

32003 Ourense

36071 Pontevedra
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ANEXO V

CONSELLERÍA DO MEDIO RURAL

PROCEDEMENTO

DOCUMENTO

AXUDAS ECONÓMICAS PARA A PREVENCIÓN DE ATAQUES DE LOBO AO GANDO

MEMORIA XUSTIFICATIVA DAS
ACTUACIÓNS

DATOS DO/A SOLICITANTE
NIF

DON/DONA

ACTUANDO COMO

PROVINCIA

CIF

CONCELLO

ENDEREZO

LOCALIDADE

CORREO ELECTRÓNICO

CÓDIGO POSTAL

TELÉFONO

RESUMO DAS ACTUACIÓNS APROBADAS E REALIZADAS
CONCEPTO
SUBVENCIONADO

UNIDADES APROBADAS

CONTÍA DA SUBVENCIÓN
APROBADA (€)

UNIDADES REALIZADAS
E XUSTIFICADAS

IMPORTE DO
INVESTIMENTO REALIZADO
E XUSTIFICADO

CANS MASTÍNS
PASTORES ELÉCTRICOS
EMPREGO DE CURROS
VALADO MALLA OVELLEIRA
VALADO 1
VALADO 2
TOTAL

Estas actuacións foron realizadas cumprindo as condicións impostas no anexo II da orde reguladora das axudas.
Localidade e data

,

de

de

SINATURA DO/A SOLICITANTE OU PERSOA QUE O/A REPRESENTA

SERVIZO DE CONSERVACIÓN DA NATUREZA. CONSELLERÍA DO MEDIO RURAL

Praza Luís Seoane, s/n 5º andar

Rolda da Muralla, 70-1º andar

Rúa do Paseo, 18

Fernández Ladreda, 43

15008 A Coruña

27002 Lugo

32003 Ourense

36071 Pontevedra
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ANEXO VI
CONSELLERÍA DO MEDIO RURAL

PROCEDEMENTO

DOCUMENTO

RELACIÓN DE GASTOS E
INVESTIMENTOS

AXUDAS ECONÓMICAS PARA A PREVENCIÓN DE ATAQUES DE LOBO AO GANDO

DATOS DO/A SOLICITANTE
NIF

DON/DONA

ACTUANDO COMO

PROVINCIA

CIF

CONCELLO

ENDEREZO

LOCALIDADE

CORREO ELECTRÓNICO

CÓDIGO POSTAL

TELÉFONO

RELACIÓN DE GASTOS E INVESTIMENTOS
GASTO/
INVESTIMENTO

TIPO DOCUMENTO
XUSTIFICATIVO Nº DE DOCUMENTO DATA EMISIÓN

ACREDOR

IMPORTE

DATA
PAGAMENTO

Localidade e data

,

de

de

SINATURA DO/A SOLICITANTE OU PERSOA QUE O/A REPRESENTA

SERVIZO DE CONSERVACIÓN DA NATUREZA. CONSELLERÍA DO MEDIO RURAL

Praza Luís Seoane, s/n 5º andar

Rolda da Muralla, 70-1º andar

Rúa do Paseo, 18

Fernández Ladreda, 43

15008 A Coruña

27002 Lugo

32003 Ourense

36071 Pontevedra
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ANEXO VII

CONSELLERÍA DO MEDIO RURAL

PROCEDEMENTO

DOCUMENTO

DECLARACIÓN DOUTROS
INGRESOS OU SUBVENCIÓNS

AXUDAS ECONÓMICAS PARA A PREVENCIÓN DE ATAQUES DE LOBO AO GANDO

DATOS DO/A SOLICITANTE
NIF

DON/DONA

ACTUANDO COMO

PROVINCIA

CIF

CONCELLO

ENDEREZO

LOCALIDADE

CORREO ELECTRÓNICO

CÓDIGO POSTAL

TELÉFONO

DECLARO:
Que non solicitei e non se me concederon axudas para a mesma finalidade das distintas administracións públicas competentes ou das entidades
vinculadas ou dependentes delas.
Que solicitei e se me concederon (ou se está pendente de resolución de concesión) axudas para a mesma finalidade das distintas administracións
públicas competentes ou das entidades vinculadas ou dependentes delas como se indica a continuación:

DECLARACIÓN DOUTROS INGRESOS OU SUBVENCIÓNS
DATAS DE

ORGANISMO, SOCIEDADE OU ENTIDADE PÚBLICA Á CAL LLE FOI
SOLICITADA A AXUDA

SOLICITUDE

CONCESIÓN (1)

IMPORTE (€)
SOLICITADO

CONCEDIDO

(1) No caso de estar pendente a resolución dalgunha solicitude, indicará PENDENTE nesta columna. No caso de solicitudes denegadas, farase constar como DENEGADA

DECLARO: non ser debedor por resolución de procedencia de reintegro consonte o establecido na orde da Consellería de Facenda do 4 de xaneiro
de 2010.

Localidade e data

,

de

de

SINATURA DO/A SOLICITANTE OU PERSOA QUE O/A REPRESENTA

SERVIZO DE CONSERVACIÓN DA NATUREZA. CONSELLERÍA DO MEDIO RURAL

Praza Luís Seoane, s/n 5º andar

Rolda da Muralla, 70-1º andar

Rúa do Paseo, 18

Fernández Ladreda, 43

15008 A Coruña

27002 Lugo

32003 Ourense

36071 Pontevedra

Nº 239 앫 Mércores, 15 de decembro de 2010

DIARIO OFICIAL DE GALICIA

20.303

ANEXO VIII
CONSELLERÍA DO MEDIO RURAL

PROCEDEMENTO

DOCUMENTO

AXUDAS ECONÓMICAS PARA A PREVENCIÓN DE ATAQUES DE LOBO AO GANDO

CERTIFICACIÓN BANCARIA

EXPEDIENTE

FICHA DE SOLICITUDE DE TRANSFERENCIA BANCARIA
TITULAR DA CONTA

CIF/NIF

ENDEREZO

PROVINCIA

LOCALIDADE

CÓDIGO POSTAL

CONCELLO

TELÉFONO

CORREO ELECTRÓNICO

DATOS DA CONTA
CÓDIGO DO BANCO

CÓDIGO DA SUCURSAL

NOME

DÍXITOS DE CONTROL

CÓDIGO DA CONTA

ENDEREZO (RÚA E NÚMERO)

PROVINCIA

CONCELLO

CÓDIGO POSTAL

CERTIFICO:
Que os datos reflectidos arriba son correctos e corresponden ao titular e número da conta.
Localidade e data

,

de

SINATURA DO/A SOLICITANTE

de
SINATURA E SELO DA ENTIDADE FINANCEIRA

SERVIZO DE CONSERVACIÓN DA NATUREZA. CONSELLERÍA DO MEDIO RURAL

Praza Luís Seoane, s/n 5º andar

Rolda da Muralla, 70-1º andar

Rúa do Paseo, 18

Fernández Ladreda, 43

15008 A Coruña

27002 Lugo

32003 Ourense

36071 Pontevedra

Orde do 13 de decembro de 2010 pola que se
establecen as bases reguladoras para a concesión de axudas a entidades colaboradoras
de pesca fluvial para o fomento da riqueza
piscícola, e se convocan para o ano 2011.
O artigo 27º.15 do Estatuto de autonomía de Galicia
atribúelle a esta comunidade autónoma a competencia
exclusiva en materia de pesca fluvial e lacustre. Con
base nesta competencia, promulgouse a Lei 7/1992,
do 24 de xullo, de pesca fluvial, que ten como obxecto a regulación da conservación, do fomento e do ordenado aproveitamento das poboacións piscícolas.
De conformidade co disposto no Decreto 318/2009,
do 4 de xuño, polo que se establece a estrutura orgánica da Consellería do Medio Rural e do Fogga, en
relación co Decreto 79/2009, do 19 de abril, polo que
se establece a estrutura orgánica da Xunta de Galicia, e o Decreto 83/2009, do 21 de abril, polo que se
fixa a estrutura orgánica dos departamentos da Xunta de Galicia, compételle a esta consellería o desenvolvemento e a aplicación da Lei 7/1992, do 24 de
xullo, de pesca fluvial, e do seu regulamento.
As entidades colaboradoras están definidas no artigo 6º da Lei de pesca fluvial, considerándose como

tales as que realicen actividades ou investimentos en
favor da riqueza piscícola das augas continentais galegas, así como na mellora da calidade do ambiente das
citadas augas, sempre que teñan recoñecido tal carácter. O mesmo artigo 6º tamén establece que a condición de entidade colaboradora suporá o cumprimento
das obrigas e o desfrute dos beneficios que para tal
colaboración estableza a Consellería do Medio Rural.
O réxime xeral das axudas e subvencións na nosa
comunidade autónoma establécese nas disposicións
básicas da Lei 9/2007, do 13 de xuño, de subvencións de Galicia, así como, no ámbito regulamentario, polo Decreto 11/2009, do 8 de xaneiro. Esta orde
cumpre coas exixencias da precitada normativa.
En virtude do anterior e en uso das atribucións que
me confire o artigo 34º da Lei 1/1983, do 22 de
febreiro, reguladora da Xunta e da súa Presidencia,
DISPOÑO:
Artigo 1º.-Obxecto.
1. O obxecto desta orde é regular a concesión de axudas a entidades colaboradoras que realicen actividades
e investimentos para o fomento da riqueza piscícola.
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2. Estas axudas tramitaranse baixo os principios
de publicidade, transparencia, concorrencia polo
sistema de rateo, obxectividade, igualdade e nondiscriminación, con eficacia no cumprimento dos
obxectivos fixados e eficiencia na asignación e utilización dos recursos públicos. Así mesmo, resultarán
de aplicación os preceptos básicos da Lei 9/2007, do
13 de xuño, de subvencións de Galicia.
Artigo 2º.-Actividades subvencionables.
1. Vixilancia de tramos de pesca: todos os gastos
directamente relacionados coas tarefas de vixilancia
de tramos de ríos, realizada entre o 1 de outubro de
2010 e o 30 de setembro de 2011.
2. En ningún caso se outorgarán xudas para:
a) Gastos de vixilancia non relacionados directamente cun tramo fluvial.
b) Gastos de equipamento e material para a entidade colaboradora.
c) Actividades sociais de carácter lúdico ou competitivo.
d) O IVE.
e) Aqueles gastos que figuran no artigo 29º da
Lei 9/2007, do 13 de xuño, de subvencións de Galicia, como non subvencionables.
3. Para ter acceso a estas axudas, deberán cumprirse as seguintes condicións:
A vixilancia de tramos de pesca deberán exercela
vixilantes xurados de pesca fluvial, con nomeamento
regulado nos artigos 29º da Lei 7/1992, do 24 de xullo,
de pesca fluvial, e 86º do seu regulamento. Poderanse
acoller a estas axudas os contratos en vigor a partir do
1 de outubro de 2010 e ata o 30 de setembro de 2011,
naquela parte dos gastos que non fosen obxecto de
subvención noutras ordes de axuda da Consellería do
Medio Rural. Será obxecto de axuda a totalidade do
contrato cando na súa vixencia se inclúan os meses de
xullo, agosto e setembro íntegros. Noutros contratos,
unicamente será obxecto de axuda a parte correspondente aos meses de xullo, agosto e setembro.
Artigo 3º.-Beneficiarias.
1. Poderán ser beneficiarias as sociedades ou asociacións que teñan o nomeamento de entidade colaboradora, de conformidade co disposto na Lei 7/1992,
do 24 de xullo, de pesca fluvial, e no Regulamento de
ordenación da pesca fluvial e dos ecosistemas acuáticos continentais. Este nomeamento deberá estar en
vigor tanto no momento de presentar a solicitude de
axuda como no momento do pagamento desta.
2. Non poderán obter a condición de beneficiarias
das axudas previstas nesta orde as entidades en que
concorran algunha das circunstancias previstas no
artigo 10º.2 e 3 da Lei 9/2007, do 13 de xuño, de
subvencións de Galicia.
Artigo 4º.-Importe das axudas.
1. A axuda poderá acadar o 100% dos gastos subvencionables.
2. Sen superar a porcentaxe anterior, as axudas
terán os seguintes importes mínimos condicionados
á existencia de crédito suficiente:
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Catrocentos euros (400 euros) por vixilante e mes de
vixilancia a xornada completa. Nos casos dunha duración inferior ao mes ou dunha dedicación inferior á
xornada completa, o importe reducirase de forma proporcional á duración do contrato e á dedicación.
3. Unha vez asignados os importes mínimos ás solicitudes que cumpran os requisitos exixidos, o orzamento
non asignado poderase distribuír entre aquelas ás cales
a axuda cubra unha menor porcentaxe dos gastos subvencionables. Os obxectivos finais serán os de igualar
á alza estas porcentaxes en todos os expedientes e, en
segundo lugar, acadar a máxima porcentaxe de axuda.
4. Se por causa xustificada o importe final dos gastos fose menor do que se considerou subvencionable, o pagamento será minorado na porcentaxe que
corresponda.
5. Non será causa de incremento da axuda que o
importe final dos gastos sexa superior ao tomado en
consideración para a concesión desta.
6. Para os efectos do disposto no artigo 27º.2 da
Lei 9/2007, do 13 de xuño, de subvencións de Galicia, permitirase a subcontratación total da actividade obxecto da subvención, agás cando, aumentando
o custo da actividade subvencionada, non achegue
valor engadido ao contido dela.
7. En ningún caso se concederán aboamentos á
conta ou pagamentos anticipados.
Artigo 5º.-Lugar e prazo de presentación de solicitudes.
1. As solicitudes dirixiranse ao conselleiro do
Medio Rural, coa documentación correspondente e
poderán ser presentadas da seguinte forma:
A) En soporte papel, segundo o modelo que figura no
anexo I desta orde, no rexistro da consellería, nos dos
seus departamentos territoriais ou en calquera dos
lugares previstos no artigo 38º da Lei 30/1992, do 26
de novembro, de réxime xurídico das administracións
públicas e do procedemento administrativo común.
Así mesmo, tamén se poderán obter na páxina web
desta consellería:
http://mediorural.xunta.es/espazosNaturais/axudas.jsp
Co fin de facilitar a súa formulación, as citadas solicitudes poderán cubrirse directamente nos formularios publicados na citada páxina web, imprimíndoos
posteriormente para os efectos da súa presentación.
Así mesmo, tamén poderán cubrilos á máquina ou á
man, pero, neste último caso, con carácteres lexibles.
B) Telematicamente: os solicitantes que posúan certificado dixital baixo a norma X.509 V3, expedido pola
Fábrica Nacional de Moeda e Timbre-Real Casa de Moeda, poderán presentar a solicitude, coa documentación
necesaria, transmitíndoa por vía telemática ao Rexistro
Telemático da Xunta de Galicia, mediante a citada sinatura electrónica avanzada, no enderezo da internet
http://www.xunta.es/rexistro-telemático. Neste caso, os
solicitantes deberán anexar, ademais, unha declaración
responsable de que os documentos escaneados son orixinais e auténticos, sen prexuízo de que se lle poida requirir a exhibición do documento orixinal en calquera
momento da tramitación do procedemento. O representante legal da entidade que formule a presentación telemática deberá posuír devandito o certificado dixital.
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2. A solicitude será asinada por un representante
acreditado da entidade colaboradora.
3. O prazo para a súa presentación será dun mes
contado a partir do día seguinte ao da publicación
desta orde no Diario Oficial de Galicia. Entenderase
como último día do prazo o correspondente ao mesmo
ordinal do día da publicación. Se o último día do prazo fose inhábil, entenderase prorrogado ao primeiro
día hábil seguinte, e se no mes de vencemento non
houbese día equivalente ao inicial do cómputo,
entenderase que o prazo expira o derradeiro do mes.
4. A presentación da solicitude de concesión de
axuda ou subvención pola entidade interesada,
segundo o artigo 20º.3 da Lei 9/2007, do 13 de xuño,
de subvencións de Galicia, comportará a autorización ao órgano xestor para solicitar as certificacións
por medios telemáticos que deban emitir a Axencia
Estatal da Administración Tributaria, a Tesouraría
Xeral da Seguridade Social e a Consellería de Facenda da Xunta de Galicia. A citada comprobación efectuarase tanto antes de ditar resolución de concesión
como antes da tramitación do pagamento. Non obstante, o solicitante poderá denegar expresamente a
dita autorización e deberá presentar entón a certificación nos termos previstos regulamentariamente.
Artigo 6º.-Documentación.
1. Coa solicitude deberá presentarse, en orixinal e
copia, a seguinte documentación:
a) Os anexos II, III e IV debidamente cubertos.
b) Acreditación da personalidade:
-Poder suficiente do representante para actuar en
nome da entidade.
-Tarxeta de identificación fiscal.
-A presentación do NIF só será obrigada no caso de
que o representante non autorice a consulta dos datos
de identidade a través do sistema de verificación de
datos de identidade, do Ministerio da Presidencia.
c) Copia cotexada dos contratos de vixilancia. En
cada contrato deberá constar o período de duración,
o tempo de dedicación e o ámbito xeográfico da vixilancia; en caso contrario, deberase xuntar unha
declaración en que se de conta destes datos.
2. No caso de solicitar axudas por un importe subvencionable superior a 30.000 euros no suposto de
custo por execución de obra, ou de 12.000 euros no
suposto de subministración de bens de equipamento
ou prestación de servizos por empresas de consultaría ou asistencia técnica, a persoa beneficiaria deberá solicitar como mínimo tres ofertas de diferentes
provedores, con carácter previo a contraer o compromiso para a prestación do servicio ou entrega do ben,
segundo o recollido no artigo 29º.3 da Lei 9/2007, do
13 de xuño, de subvencións de Galicia.
3. A Consellería do Medio Rural acreditará de oficio o cumprimento do disposto no punto 1 do artigo
1º desta orde.
Artigo 7º.-Órganos de xestión e resolución.
1. A avaliación da documentación presentada xunto coa solicitude realizarana os servizos provinciais
de Conservación da Natureza.
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Se a solicitude de subvención non reúne algún dos
requisitos exixidos nesta orde, o servizo provincial
requirirá a entidade solicitante para que, no prazo de
dez días contados a partir do día seguinte ao de recepción do requirimento, emende a falta ou achegue os
documentos preceptivos, indicándolle que, se non o
fixer, se poderá considerar que desiste da súa petición
logo de resolución que deberá ser ditada nos termos
previstos no artigo 71º.1 da Lei 30/1992, do 26 de
novembro, de réxime xurídico das administracións
públicas e do procedemento administrativo común.
2. Os servizos provinciais de Conservación da
Natureza remitirán os expedientes xunto co seu
informe á Dirección Xeral de Conservación da Natureza, no prazo máximo de dous meses contados a
partir da data límite de presentación das solicitudes.
3. Os expedientes serán valorados por unha comisión de avaliación creada para tal fin. Esta comisión
presidiraa o titular da Subdirección Xeral de Recursos
Cinexéticos e Piscícolas, ou persoa en quen delegue.
Ademais, serán membros da citada comisión a persoa
titular da xefatura de servizo e a da área dos servizos
centrais. Esta última actuará como secretario.
4. A comisión de avaliación elevará o seu informe
ao director xeral de Conservación da Natureza, que
efectuará a proposta de resolución correspondente.
5. A proposta de resolución fará mención ás entidades solicitantes para as cales se propón a concesión
da subvención e a contía de modo individualizado,
especificándose a súa avaliación segundo a aplicación dos criterios seguidos para efectuala. As solicitudes para as cales se propoña a súa denegación relacionaranse conservando indicación da súa causa.
Artigo 8º.-Resolución e recurso.
1. De conformidade co establecido no artigo 7º da
Lei 9/2007, do 13 de xuño, de subvencións de Galicia, a competencia para a concesión das axudas reguladas nesta orde corresponde ao conselleiro do Medio
Rural. A resolución que poña fin ao procedemento
será motivada con suxeición ao establecido nas bases
reguladoras das axudas recollidas nesta orde.
2. O prazo máximo para resolver será de seis
meses contados a partir da entrada en vigor da orde.
3. Na resolución que se dite especificaranse os
gastos subvencionables, a porcentaxe de subvención, o importe da subvención concedida, os prazos
de execución e as condicións xerais e particulares
da subvención.
4. A resolución ditada, segundo o disposto no punto
11º deste artigo, poñerá fin á vía administrativa e contra ela poderase interpoñer recurso potestativo de reposición ante o conselleiro do Medio Rural, no prazo dun
mes a partir da notificación da resolución, ou ben
impugnala directamente diante do Tribunal Superior
de Xustiza de Galicia, no prazo de dous meses, de acordo co disposto nos artigos 116º e 117º da Lei 30/1992,
do 26 de novembro, e 46º da Lei 26/1998, do 13 de
xullo, da xurisdición contencioso-administrativa.
Artigo 9º.-Aceptación da axuda concedida.
O outorgamento da subvención deberá ser aceptado expresamente polos interesados que fosen propostos como beneficiarios no prazo máximo de dez
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(10) días desde a notificación da resolución de concesión, coas condicións específicas recollidas nesta
orde. No caso de que a beneficiaria non comunique
a súa aceptación dentro do prazo indicado, entenderase tacitamente aceptada a axuda concedida.
Artigo 10º.-Compatibilidade.
As axudas previstas nesta orde serán compatibles
con outras subvencións de calquera outra Administración pública para a mesma finalidade, sempre
que a suma das subvencións concedidas non supere
o importe total dos gastos, conforme o establecido no
artigo 17º.3 da Lei 9/2007, do 13 de xuño, de subvencións de Galicia.
Artigo 11º.-Publicidade da resolución.
1. A Dirección Xeral de Conservación da Natureza daralles publicidade no Diario Oficial de Galicia
ás subvencións concedidas con expresión da convocatoria, do programa e do crédito orzamentario a que
se imputan, da beneficiaria, da cantidade concedida
e da finalidade ou finalidades da subvención.
2. De conformidade co punto 4º do artigo 13º da
Lei 4/2006, do 30 de xuño, de boas prácticas na
Administración pública galega, a Consellería do
Medio Rural publicará na súa páxina web oficial a
relación dos beneficiarios e o importe das axudas concedidas ao abeiro desta orde, polo que a presentación
da solicitude leva implícita a autorización para o tratamento necesario dos datos das entidades beneficiarias e para a publicación na citada páxina web.
3. A solicitude para ser beneficiario da axuda levará implícita a autorización, no suposto de que se lle
conceda a axuda solicitada, para a inscrición no
Rexistro Público de Axudas, Subvencións, Convenios
e de Sancións dependente da Consellería de Facenda,
dos datos facilitados á Xunta de Galicia na súa solicitude. Non obstante, as solicitantes poderán denegar
expresamente o seu consentimento á inscrición dos
seus datos no Rexistro Público de Subvencións, cando concorran algunhas das circunstancias previstas
na alínea d), do número 2, do artigo 15º da Lei
9/2007, do 13 de xuño, de subvencións de Galicia.
4. Así mesmo, as entidades beneficiarias das axudas deberán cumprir coa exixencia de publicidade da
axuda concedida consonte o disposto no artigo 15º.3
da Lei 9/2007, do 13 de xuño, de subvencións de
Galicia.
Artigo 12º.-Modificación da resolución.
Toda alteración nas condicións tidas en conta para
a concesión da subvención e, en todo caso, a obtención concorrente de subvencións ou axudas outorgadas por outras administracións ou entes públicos ou
privados, nacionais ou internacionais, poderá dar
lugar á modificación da resolución da concesión, de
acordo co disposto no artigo 17º.4 da Lei 9/2007, do
13 de xuño, de subvencións de Galicia.
Artigo 13º.-Obrigas das beneficiarias.
1. A aprobación da subvención implicará o compromiso das solicitantes de executar as accións indicadas nas condicións previstas na resolución. A execución das actividades obxecto de axuda deberá realizarse na extensión e coas condicións técnicas reco-
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llidas na memoria e, en todo caso, axustarase aos
termos recollidos na resolución.
2. O prazo para realizar os investimentos obxecto da
subvención rematará o 30 de setembro de 2011, sempre que na resolución aprobatoria non se dispoña
doutro prazo diferente. Excepcionalmente, o director
xeral de Conservación da Natureza poderá conceder,
por delegación do conselleiro, antes de que remate o
período de execución, unha prórroga dentro dos límites establecidos no artigo 49º.1 da Lei 30/1992, do 26
de novembro, de réxime xurídico das administracións
públicas e do procedemento administrativo común.
3. As beneficiarias deberán conservar polo menos
durante 5 anos os documentos acreditativos da aplicación dos fondos recibidos, segundo o artigo 11º g) da
Lei 9/2007, do 13 de xuño, de subvencións de Galicia.
Artigo 14º.-Xustificación do gasto.
1. Con carácter xeral e agás que a resolución de concesión da axuda dispoña o contrario, a xustificación do
fin das actividades e do pagamento de conceptos correspondentes a elas, finalizará o día 15 de outubro de 2011.
No entanto, o órgano concedente da subvención poderá
conceder, por petición xustificada do interesado realizada antes da finalización do prazo establecido sempre que
non se prexudiquen dereitos de terceiros, unha ampliación do prazo de xustificación das axudas que non excederá a metade do prazo inicialmente previsto.
2. Para percibir o importe da axuda a beneficiaria
deberá presentar, antes do vencemento do prazo de xustificación, nos lugares e formas sinalados no artigo 5º desta orde, o orixinal e a copia da seguinte documentación:
a) Solicitude de pagamento segundo o anexo V
desta orde, xunto cos anexos III, VI, VII, VIII e IX
debidamente cubertos.
b) Facturas orixinais ou copias compulsadas delas
xunto cos extractos de contas ou certificacións bancarias debidamente identificados, selados e asinados polo beneficiario, de xeito que quede acreditada
a efectiva realización dos pagamentos.
2. Conforme o previsto no artigo 27º.2 da
Lei 9/2007, do 13 de xuño, de subvencións de Galicia, a beneficiaria poderá subcontratar parte ou a
totalidade da actividade subvencionada. Non obstante, non poderán subcontratarse as actuacións que,
incrementando o custo da actividade subvencionada,
non incrementen o valor engadido ao contido desta.
3. Os servizos provinciais de Conservación da Natureza comprobarán a documentación e engadirán as certificacións sobre o grao de execución das actividades subvencionadas e sobre a adecuación destas á documentación que serviu de base para a concesión da axuda.
4. Unha vez realizado o anterior, o expediente
remitirase xunto cunha proposta á Dirección Xeral
de Conservación da Natureza.
Artigo 15º.-Modificación das actividades subvencionadas.
Calquera modificación que se pretenda realizar
nas actividades aprobadas, tanto no referente ao
orzamento aprobado como ás distintas partidas que o
compoñen, requirirá a aceptación expresa e previa do
director xeral de Conservación da Natureza, por dele-
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gación do conselleiro do Medio Rural, logo do informe favorable do servizo provincial correspondente.
Para tal efecto, realizarase unha proposta de modificación xustificada, que se deberá presentar con
quince días hábiles de antelación á súa realización
Artigo 16º.-Pagamento.
1. O pagamento corresponderase co importe que
resulte de aplicar a porcentaxe da axuda aos gastos
subvencionables. Excepcionalmente poderá subvencionarse unha parte dos gastos aprobados sempre que
se xustifique documentalmente o motivo de non ter realizado o total do gasto e que a parte executada constitúa unha unidade operativa independente. Neste caso,
ou se o gasto tivese un importe inferior ao inicialmente
previsto, aplicarase a correspondente minoración.
2. Non poderá realizarse o pagamento da subvención
mentres o beneficiario non se encontre ao día no cumprimento das súas obrigas tributarias e fronte á Seguridade Social e teña pendente de pagamento algunha
débeda coa Administración pública da comunidade
autónoma ou sexa debedor por resolución de procedencia de reintegro, de acordo co disposto no artigo
31º.7 da Lei 9/2007, do 13 de xuño, de subvencións de
Galicia.
Artigo 17º.-Revogación.
1. Procederá a revogación das axudas concedidas,
así como o reintegro total ou parcial das contías percibidas e a exixencia dos xuros de demora, de acordo co establecido no artigo 36º da Lei 9/2007, do 13
de xuño, de subvencións de Galicia, nos casos e termos previstos no artigo 33º da mesma lei.
2. En todos os supostos anteriormente citados, e
por proposta do director xeral de Conservación da
Natureza, após da audiencia previa á interesada e o
informe previo do servizo provincial, o secretario
xeral, por delegación do conselleiro do Medio Rural,
poderá revogar, total ou parcialmente, as axudas
concedidas e declarar a obriga de reintego á Xunta
de Galicia das cantidades percibidas, co aboamento
dos xuros de demora que correspondan.
Artigo 18º.-Financiamento.
As axudas concedidas ao abeiro da presente orde financiaraas a Consellería do Medio Rural con cargo á aplicación orzamentaria 13.06.541B.781.0, código de proxecto
(2011 00756) do exercicio orzamentario 2011, dotada
cun crédito inicial de cincuenta mil euros (50.000 euros).
O dito importe inicial poderá incrementarse con
achegas adicionais despois da oportuna tramitación
orzamentaria, axustándose ao disposto no artigo 31º da
Lei 9/2007, do 13 de xuño, de subvencións de Galicia.
Artigo 19º.-Control das actividades subvencionadas.
A Consellería do Medio Rural poderá, en calquera
momento, inspeccionar e controlar o destino das axudas e o cumprimento dos fins para os cales foron concedidas. En consecuencia, os servizos competentes da
Consellería do Medio Rural poderán facer visitas e
inspeccións nos lugares onde se realizasen as actividades, mesmo con carácter previo á concesión das axudas, para comprobar a súa adecuación á normativa
vixente, así como solicitar, en calquera momento da
tramitación do procedemento, canta documentación se
considere necesaria para comprobar a axeitada execu-
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ción das actividades que fosen obxecto das axudas, de
acordo co establecido no artigo 30º.1 da Lei 9/2007,
do 13 de xuño, de subvencións de Galicia.
Artigo 20º.-Obriga de facilitar información.
Ademais da documentación complementaria que,
durante a tramitación do procedemento, lles poidan
exixir os órganos correspondentes da Dirección Xeral
de Conservación da Natureza, as entidades beneficiarias das axudas previstas nesta orde teñen a obriga de facilitar toda a información que lles requira a
Intervención Xeral da Comunidade Autónoma, o Tribunal de Contas e o Consello de Contas, no exercicio
das súas funcións de fiscalización e de control do
destino das axudas públicas, así como a que lles
requira calquera órgano comunitario de inspección
ou control, de acordo co que se establece no artigo
11º da Lei 9/2007, do 13 de xuño, de subvencións de
Galicia.
Artigo 21º.-Disposicións xerais.
O réxime de infraccións e sancións aplicable será
o establecido no título IV da Lei 9/2007, do 13 de
xuño, de subvencións de Galicia; así como no Real
decreto 1398/1993, do 4 de agosto, polo que se aproba o Regulamento do procedemento para o exercicio
da potestade sancionadora.
Disposicións adicionais
Primeira.-Delegación de funcións.
Delégase no secretario xeral o exercicio da competencia para conceder ou denegar as axudas obxecto
desta orde, contida no seu artigo 8º.1, e demais competencias atribuídas nesta orde ao conselleiro; así
mesmo, delégase a facultade de revogar e aplicar o
procedemento sancionador.
E na Dirección Xeral de Conservación da Natureza a autorización de calquera modificación nas actividades aprobadas, de acordo co disposto no artigo
13º da Lei 30/1992, do 26 de novembro, de réxime
xurídico das administracións públicas e do procedemento administrativo común.
Segunda.-Anticipado de gasto.
Esta convocatoria de axudas tramítase de acordo
co establecido no artigo 25º do Decreto 11/2009, do
8 de xaneiro, polo que se aproba o Regulamento da
Lei 9/2007, do 13 de xuño, de subvencións de Galicia, en que se regula a tramitación anticipada de
expedientes de gasto. Deste xeito a súa eficacia queda condicionada á existencia de crédito adecuado e
suficiente, nos orzamentos da Comunidade Autónoma de Galicia para o próximo ano 2011, no momento da resolución de concesión.
Disposicións derradeiras
Primeira.-Facúltase o director xeral de Conservación da Natureza para ditar as resolucións necesarias para o desenvolvemento e cumprimento do disposto nesta orde.
Segunda.-Esta orde entrará en vigor o día seguinte
ao da súa publicación no Diario Oficial de Galicia.
Santiago de Compostela, 13 de decembro de 2010.
Samuel Jesús Juárez Casado
Conselleiro do Medio Rural
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ANEXO I

CONSELLERÍA DO MEDIO RURAL

CÓDIGO DO PROCEDEMENTO

PROCEDEMENTO

AXUDAS A ENTIDADES COLABORADORAS DE PESCA FLUVIAL
PARA O FOMENTO DA RIQUEZA PISCÍCOLA

DOCUMENTO

MR808A

SOLICITUDE

DATOS DA ENTIDADE COLABORADORA
CIF

NOME

ENDEREZO

PROVINCIA

CÓDIGO POSTAL

CONCELLO

TELÉFONO

DATOS DO/A REPRESENTANTE
DNI

NOME

CARGO

ENDEREZO

PROVINCIA

CONCELLO

CÓDIGO POSTAL

TELÉFONO

SOLICITO:
A concesión dunha axuda para a realización das seguintes actividades:
ACTIVIDADE

CUSTO (SEN IVE)

VIXILANCIA EN TRAMOS DE PESCA
Que se executará en
de acordo coa documentación que se xunta.
Dá expresamente o seu consentimento á Consellería do Medio Rural para que, de acordo co establecido nos números 3 e 4 do artigo 13º da Lei 4/2006,
do 30 de xuño, de transparencia e de boas prácticas na Administración pública, e no Decreto 132/2006, do 27 de xullo, polo que se regulan os rexistros
públicos creados nos artigos 44º e 45º da Lei 7/2005, do 29 de decembro, de orzamentos xerais da Comunidade Autónoma de Galicia para o ano 2006,
publique as subvencións concedidas ao abeiro desta orde no Diario Oficial de Galicia, na súa páxina web oficial e nos rexistros públicos referidos, con
expresión da entidade beneficiaria, a contía e a súa finalidade, na forma que determina o órgano competente. Así mesmo, expresa o seu consentimento
respecto das autorizacións implícitas previstas nos artigos 5º.4, 6º.1 e 11º.2 desta orde.
En cumprimento do disposto no artigo 5º da Lei orgánica 15/1999, de protección de datos de carácter persoal, é informado/a de que os datos persoais
recollidos nesta solicitude serán incorporados a un ficheiro para o seu tratamento coa finalidade da xestión deste procedemento. Se o desexa pode exercer
os dereitos de acceso, rectificación, cancelación e oposición previstos na lei, dirixindo un escrito a esta consellería como responsable do ficheiro, no
enderezo que figura ao pé desta solicitude.
Autorizo a consellería, de conformidade co artigo 2º do Decreto 255/2008, do 23 de outubro, e a orde da Consellería de Presidencia, Administracións
Públicas e Xustiza, do 7 de xullo de 2009, que a desenvolve, para a consulta dos meus datos de identidade no Sistema de Verificación de Datos de
Identidade do Ministerio da Presidencia.
SI
NON
LEXISLACIÓN APLICABLE

(Para cubrir pola Administración)
Orde do 13 de decenbro de 2010 pola que se establecen as bases
reguladoras para a concesión de axudas a entidades colaboradoras de
pesca fluvial para o fomento da riqueza piscícola, e se convocan para o
ano 2011.

NÚMERO DE
EXPEDIENTE

RECIBIDO

________________
DATA DE ENTRADA

____ /____/______
DATA DE EFECTOS

SINATURA DO/DA SOLICITANTE OU PERSOA QUE O/A REPRESENTA

REVISADO E CONFORME

____ /____/______
DATA DE SAÍDA

____ /____/______

Localidade e data

,

de

de

Consellería do Medio Rural
Remitir información ao Servizo de Conservación da Natureza:
Praza Luís Seoane, s/n 5º andar
Rolda da Muralla, 70, 1º andar
15800 A Coruña
27002 Lugo

Rúa do Paseo, 18, 3º
32003 Ourense

Fernández Ladreda, 43.
36071 Pontevedra
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ANEXO II

CONSELLERÍA DO MEDIO RURAL

RESUMO DAS ACTIVIDADES PROXECTADAS
NOME VIXILANTE:

TLF. CONTACTO:

VIXILANCIA EN TRAMOS DE PESCA

CONCEPTO

CUSTO (SEN IVE)

NÓMINAS
SEGURIDADE SOCIAL
OUTROS
DURACIÓN DO CONTRATO DE VIXILANCIA (EN SEMANAS):
% DE TEMPO DEDICADO Á VIXILANCIA DE TRAMOS DE PESCA:
HORARIOS
MES

ANO

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

Horario quenda de mañá: (M)
Horario quenda de tarde: (T)
Horario quenda de noite: (N)
NOTA: cualquera modificación no horario comunicarase por fax ou calquera outro medio do cal quede constancia ao servizo provincial.
Presentarase un cadro horario para cada mes de traballo.

SERVIZO DE CONSERVACIÓN DA NATUREZA. CONSELLERÍA DO MEDIO RURAL
Praza Luís Seoane, s/n 5º andar

Rolda da Muralla, 70, 1º andar

Rúa do Paseo, 18, 3º

Fernández Ladreda, 43

15008 A Coruña

27002 Lugo

32003 Ourense

36071 Pontevedra

ANEXO III
CONSELLERÍA DO MEDIO RURAL

DECLARACIÓN SOBRE OUTRAS AXUDAS SOLICITADAS

A entidade colaboradora solicitante

SI

A entidade colaboradora solicitante

SI

NON recibiu con anterioridade outras axudas de organismos públicos.
NON

solicitou con anterioridade outras axudas de organismos públicos.

En caso afirmativo, indíquese o/s organismo/s e a data de concesión ou solicitude:

ORGANISMO

DATA

SOLICITUDE OU
CONCESIÓN

Non ser debedor por resolución de procedencia de reintegro, consonte o establecido na orde da Consellería de Facenda do 4 de xaneiro de 2010.
Sinatura do/a representante da entidade colaboradora
Localidade e data

,

de

de

SERVIZO DE CONSERVACIÓN DA NATUREZA. CONSELLERÍA DO MEDIO RURAL
Praza Luís Seoane, s/n 5º andar

Rolda da Muralla, 70, 1º andar

Rúa do Paseo, 18, 3º

Fernández Ladreda, 43

15008 A Coruña

27002 Lugo

32003 Ourense

36071 Pontevedra
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ANEXO IV

CONSELLERÍA DO MEDIO RURAL

RELACIÓN DE DOCUMENTOS QUE SE XUNTAN Á SOLICITUDE
ACTIVIDADE E
CONCEPTO

NÚMERO DO
DOCUMENTO

DATA

EMISOR

DESCRICIÓN (1)

1 Indíquese o tipo de documento: proxecto técnico, factura pro forma, oferta económica, etc.

SERVIZO DE CONSERVACIÓN DA NATUREZA. CONSELLERÍA DO MEDIO RURAL
Praza Luís Seoane, s/n 5º andar

Rolda da Muralla, 70, 1º andar

Rúa do Paseo, 18, 3º

Fernández Ladreda, 43

15008 A Coruña

27002 Lugo

32003 Ourense

36071 Pontevedra

ANEXO V
CONSELLERÍA DO MEDIO RURAL

PROCEDEMENTO

DOCUMENTO

AXUDAS A ENTIDADES COLABORADORAS DE PESCA FLUVIAL
PARA O FOMENTO DA RIQUEZA PISCÍCOLA

XUSTIFICACIÓN E SOLICITUDE
DE PAGAMENTO

DATOS
DATOS DA
DA ENTIDADE
ENTIDADE BENEFICIARIA
BENEFICIARIA
CIF

NOME OU RAZÓN SOCIAL

DOMICILIO SOCIAL

CÓDIGO POSTAL

PROVINCIA

LOCALIDADE

CONCELLO

Na súa representación:
NIF

NOME OU RAZÓN SOCIAL

ENDEREZO

CÓDIGO POSTAL

PROVINCIA

LOCALIDADE

CONCELLO

CORREO ELECTRÓNICO

TELÉFONO

Solicita
O pagamento do importe correspondente á axuda concedida, para o que presenta a seguinte documentación xustificativa:
Memoria xustificativa das actuacións segundo o modelo do anexo VI da orde.
Relación clasificada dos gastos e investimentos da actividade segundo o modelo do anexo VII da orde.
Xustificantes do investimento: orixinal ou copia compulsada das facturas correspondentes aos investimentos subvencionados, emitidas dentro do
período comprendido entre a data de inicio e a data límite de xustificación.
Xustificantes do pagamento: orixinal ou copia compulsada de transferencia bancaria, certificación bancaria ou extracto de pagamento.
Declaración do conxunto das axudas solicitadas para o mesmo proxecto, tanto aprobadas ou concedidas como pendentes de resolución, segundo o
modelo do anexo III da orde.
Certificación expedida pola entidade bancaria en que se sinale o número de conta do beneficiario onde se deba realizar o pagamento (anexo IX da
orde).
Localidade e data

,

de

de

SINATURA DO/A SOLICITANTE OU PERSOA QUE O/A REPRESENTA

SERVIZO DE CONSERVACIÓN DA NATUREZA. CONSELLERÍA DO MEDIO RURAL
Praza Luís Seoane, s/n 5º andar

Rolda da Muralla, 70, 1º andar

Rúa do Paseo, 18, 3º

Fernández Ladreda, 43

15008 A Coruña

27002 Lugo

32003 Ourense

36071 Pontevedra
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ANEXO VI
CONSELLERÍA DO MEDIO RURAL

PROCEDEMENTO

AXUDAS A ENTIDADES COLABORADORAS DE PESCA FLUVIAL
PARA O FOMENTO DA RIQUEZA PISCÍCOLA

DOCUMENTO

MEMORIA XUSTIFICATIVA DAS
ACTUACIÓNS

DATOS
DATOS DA
DA ENTIDADE
ENTIDADE BENEFICIARIA
BENEFICIARIA
CIF

NOME OU RAZÓN SOCIAL

DOMICILIO SOCIAL

CÓDIGO POSTAL

PROVINCIA

LOCALIDADE

CONCELLO

Na súa representación:
NIF

NOME OU RAZÓN SOCIAL

ENDEREZO

CÓDIGO POSTAL

PROVINCIA

LOCALIDADE

CONCELLO

CORREO ELECTRÓNICO

TELÉFONO

VIXILANCIA DE TRAMOS DE PESCA
CUSTO PREVISTO NA
SOLICITUDE (SEN IVE)

CONCEPTO

CUSTO FINAL (SEN IVE)

NÓMINAS
SEGURIDADE SOCIAL
OUTROS
DURACIÓN DO CONTRATO DE VIXILANCIA (EN SEMANAS)
% DO TEMPO DEDICADO Á VIXILANCIA DE TRAMOS DE PESCA
Localidade e data

,

de

de

SERVIZO DE CONSERVACIÓN DA NATUREZA. CONSELLERÍA DO MEDIO RURAL
Praza Luís Seoane, s/n 5º andar

Rolda da Muralla, 70, 1º andar

Rúa do Paseo, 18, 3º

Fernández Ladreda, 43

15008 A Coruña

27002 Lugo

32003 Ourense

36071 Pontevedra

ANEXO VII
CONSELLERÍA DO MEDIO RURAL

MODIFICACIÓN DAS ACTIVIDADES PROXECTADAS 1
CARACTERÍSTICAS DA
ACTIVIDADE PROXECTADA

CARACTERÍSTICAS DA
ACTIVIDADE EXECUTADA

XUSTIFICACIÓNS DAS
MODIFICACIÓNS

1Indíquese o tipo de documento: factura, orde de pagamento, certificación bancaria, etc.

SERVIZO DE CONSERVACIÓN DA NATUREZA. CONSELLERÍA DO MEDIO RURAL
Praza Luís Seoane, s/n 5º andar

Rolda da Muralla, 70, 1º andar

Rúa do Paseo, 18, 3º

Fernández Ladreda, 43

15008 A Coruña

27002 Lugo

32003 Ourense

36071 Pontevedra
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ANEXO VIII

CONSELLERÍA DO MEDIO RURAL

PROCEDEMENTO

AXUDAS A ENTIDADES COLABORADORAS DE PESCA FLUVIAL
PARA O FOMENTO DA RIQUEZA PISCÍCOLA

DOCUMENTO

RELACIÓN DE GASTOS E
INVESTIMENTOS

DATOS DA ENTIDADE BENEFICIARIA
CIF

NOME OU RAZÓN SOCIAL

DOMICILIO SOCIAL

CÓDIGO POSTAL

PROVINCIA

LOCALIDADE

CONCELLO

Na súa representación:
NIF

NOME OU RAZÓN SOCIAL

ENDEREZO

CÓDIGO POSTAL

PROVINCIA

LOCALIDADE

CONCELLO

CORREO ELECTRÓNICO

TELÉFONO

RELACIÓN DE GASTOS E INVESTIMENTOS
GASTO/
INVESTIMENTO

TIPO DOCUMENTO
XUSTIFICATIVO Nº DE DOCUMENTO DATA EMISIÓN

ACREDOR

IMPORTE

DATA
PAGAMENTO

Localidade e data

,

de

de

SINATURA DO/A SOLICITANTE OU PERSOA QUE O/A REPRESENTA

SERVIZO DE CONSERVACIÓN DA NATUREZA. CONSELLERÍA DO MEDIO RURAL
Praza Luís Seoane, s/n 5º andar

Rolda da Muralla, 70, 1º andar

Rúa do Paseo, 18, 3º

Fernández Ladreda, 43

15008 A Coruña

27002 Lugo

32003 Ourense

36071 Pontevedra
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ANEXO IX
CONSELLERÍA DO MEDIO RURAL

PROCEDEMENTO

DOCUMENTO

AXUDAS A ENTIDADES COLABORADORAS DE PESCA FLUVIAL
PARA O FOMENTO DA RIQUEZA PISCÍCOLA

CERTIFICACIÓN BANCARIA

EXPEDIENTE

FICHA DE SOLICITUDE DE TRANSFERENCIA BANCARIA
TITULAR DA CONTA

CIF/NIF

ENDEREZO

PROVINCIA

LOCALIDADE

CÓDIGO POSTAL

CONCELLO

TELÉFONO

CORREO ELECTRÓNICO

DATOS DA CONTA
CÓDIGO DO BANCO

CÓDIGO DA SUCURSAL

NOME

DÍXITOS DE CONTROL

CÓDIGO DA CONTA

ENDEREZO (RÚA E NÚMERO)

PROVINCIA

CONCELLO

CÓDIGO POSTAL

CERTIFICO:
Que os datos arriba reflectidos son correctos e corresponden ao titular e número da conta.
Localidade e data

,

de

SINATURA DO/A SOLICITANTE

de
SINATURA E SELO DA ENTIDADE FINANCEIRA

SERVIZO DE CONSERVACIÓN DA NATUREZA. CONSELLERÍA DO MEDIO RURAL
Praza Luís Seoane, s/n 5º andar

Rolda da Muralla, 70, 1º andar

Rúa do Paseo, 18, 3º

Fernández Ladreda, 43

15008 A Coruña

27002 Lugo

32003 Ourense

36071 Pontevedra

INSTITUTO GALEGO DE
PROMOCIÓN ECONÓMICA
Resolución do 14 de decembro de 2010
pola que se modifica a Resolución do 30
de setembro pola que se dá publicidade ao
acordo do Consello de Dirección do Instituto Galego de Promoción Económica
(Igape), que aproba as bases reguladoras
das axudas do Igape a particulares para a
compra de mobles de madeira para o
fogar e colchóns (Plan Remóblate Galicia), e se procede á súa convocatoria en
réxime de concorrencia non competitiva.
Mediante Resolución do 30 de setembro de 2010
publicouse o acordo do Consello de Dirección do Instituto Galego de Promoción Económica que aprobou
as bases reguladoras das axudas do Igape a particulares para a compra de mobles de madeira para o fogar
e colchóns (Plan Remóblate Galicia) (DOG nº 211, do
3 de novembro).
Tras o primeiro mes de vixencia dos incentivos, tanto o
sector da venda como o propio Igape son conscientes de
que a posta en marcha dun novo programa crea dificultades tanto aos establecementos de venda (entidades

colaboradoras) como, polo reducido prazo de presentación de solicitudes, á capacidade de impacto, que resultan insuficientes para alcanzar os obxectivos formulados.
En consecuencia, para incrementar no posible a
capacidade de xestión e impacto, considérase conveniente ampliar o prazo de presentación de solicitudes establecido no 15 de decembro de 2010 ata o
30 de decembro de 2010.
Na súa virtude e de conformidade coas facultades
que teño conferidas,
RESOLVO:
Primeiro.-Amplíase ata o 30 de decembro de 2010
o prazo de presentación de solicitudes establecido
no resolvo segundo da Resolución do 30 de setembro de 2010 pola que se dá publicidade ao acordo do
Consello de Dirección do Instituto Galego de Promoción Económica (Igape), que aproba as bases reguladoras das axudas do Igape a particulares para a compra de mobles de madeira para o fogar e colchóns
(Plan Remóblate Galicia), e se procede á súa convocatoria en réxime de concorrencia non competitiva.
Segundo.-Modíficase o artigo 3º.1 das bases reguladoras das axudas do Igape a particulares para a compra de
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mobles de madeira para o fogar e colchóns (Plan Remóblate Galicia), que quedará coa seguinte redacción:
«3.1. Serán subvencionables as operacións de
compra de mobles de madeira para o fogar ou colchóns realizadas nunha entidade colaboradora, establecemento de venda, e fabricados por unha empresa de fabricación adherida, formalizadas desde a
entrada en vigor destas bases e ata o 30 de decembro de 2010 ou, en todo caso, ata o esgotamento do
orzamento asignado, do que se dará publicidade no
Diario Oficial de Galicia e na páxina web do Igape,
que cumpran as seguintes condicións: (…)».
Terceiro.-Esta modificación entrará en vigor o día
da súa publicación no Diario Oficial de Galicia e
seralles de aplicación ás solicitudes presentadas con
posterioridade á súa entrada en vigor.
Santiago de Compostela, 14 de decembro de 2010.
Joaquín Varela de Limia de Cominges
Director xeral do Instituto Galego de Promoción
Económica

Resolución do 14 de decembro de 2010 pola
que se dá publicidade ao acordo do Consello de Dirección do Instituto Galego de Promoción Económica (Igape), que modifica a
Resolución do 27 de xullo, pola que se dá
publicidade ao acordo do Consello de
Dirección do Instituto Galego de Promoción
Económica, que aproba as bases reguladoras das axudas do Igape a pemes, autónomos e particulares para a renovación de
automóbiles con desmantelamento de automóbiles antigos para o ano 2010 (Plan
Remóvete Galicia), e se procede á súa convocatoria en réxime de concorrencia non
competitiva, renomeándoa a través desta
modificación como Plan Remóvete 2010 G.
Mediante Resolución do 27 de xullo de 2010 (DOG
nº 147, do 3 de agosto), do director xeral do Instituto
Galego de Promoción Económica, deuse publicidade
ao acordo do seu Consello de Dirección aprobando as
bases reguladoras das axudas do Igape a pemes, autónomos e particulares para a renovación de automóbiles con desmantelamento de automóbiles antigos para
o ano 2010 (Plan Remóvete Galicia), e procedeuse a
súa convocatoria en réxime de concorrencia non competitiva. Posteriormente, con data do 11 de agosto de
2010 publicouse unha corrección de erros da dita
resolución (DOG nº 153, do 11 de agosto de 2010).
As ditas axudas foron implantadas co animo de estimular á demanda para a renovación de automóbiles en
Galicia tendo en conta a súa retracción evidente no primeiro semestre do exercicio 2010 e para intentar paliar
a previsible caída do mercado en Galicia unida a suba
impositiva do IVE efectivo desde o 1 de xullo de 2010.
Tras os primeiros meses de vixencia destes incentivos, tanto o sector da automoción como a Consellería
de Economía e Industria, son conscientes de que están
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resultando insuficientes para estimular a demanda,
vendo que a caída das vendas de automóbiles en Galicia no que vai transcorrido do segundo semestre do
2010 están a resultar críticas tanto para o sector industrial como para os establecementos de venda de vehículos e, en consecuencia para o conxunto da economía.
Para tratar de mellorar os estímulos e a resposta do
mercado, a Consellería de Economía e Industria e os
representantes do sector en Galicia, acordan a sinatura dun convenio de colaboración que, en esenza,
compromete ao Igape a incrementar o nivel das axudas individuais a conceder sobre a renovación de
vehículos, co compromiso dos representantes do
sector de efectuar a cambio un desconto pola súa
parte de 800 €, de xeito que o aforro neto para o consumidor sexa significativo e así, se poida acadar o
obxectivo de impulso da demanda que, coas condicións actuais non ven sendo acadado.
A tal fin, o convenio de colaboración e as bases
modificadas, conformarán un novo instrumento que
debe contribuír aos efectos incentivadores perseguidos, a través do denominado, tras estes cambios e
modificacións: Plan Remóvete 2010 G.
O Consello de Dirección do Igape, na súa xuntanza do 15 de novembro de 2010, acordou por unanimidade dos seus membros asistentes, a modificación
das bases reguladoras das axudas do Igape a pemes,
autónomos e particulares para a renovación de automóbiles con desmantelamento de automóbiles antigos (Plan Remóvete Galicia) que pasa a denominarse Plan Remóvete 2010 G.
A modificación aplicarase a aquelas solicitudes
presentadas a partir do 25 de novembro de 2010,
data de sinatura do convenio de colaboración coa
asociación sectorial.
Estimase conveniente a ampliación do prazo de presentación de axudas ata o 30 de decembro de 2010
para atender o previsible incremento da demanda.
Na súa virtude e de conformidade coas facultades
que teño conferidas,
RESOLVO:
Primeiro.-Publicar no Diario Oficial de Galicia a
modificación da Resolución do 27 de xullo de 2010,
pola que se dá publicidade ao acordo do Consello de
Dirección do Instituto Galego de Promoción Económica, que aproba as bases reguladoras das axudas do Igape a pemes, autónomos e particulares para a renovación de automóbiles con desmantelamento de automóbiles antigos para o ano 2010 (Plan Remóvete Galicia),
e se procede á súa convocatoria en réxime de concorrencia non competitiva, que pasa a denominarse Plan
Remóvete 2010 G, nos termos anexos a esta resolución.
Segundo.-A modificación aplicarase a aquelas
solicitudes de axuda presentadas a partir do 25 de
novembro de 2010.
Terceiro.-Amplíase a data límite de presentación
de solicitudes ata o 30 de decembro de 2010.
Cuarto.-A modificación das bases non supón
incremento de gasto.
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Quinto.-Publicar o convenio de colaboración entre
o Igape e a Asociación de Concesionarios de Galicia,
o que se xunta como anexo ás bases reguladoras.
Santiago de Compostela, 14 de decembro de 2010.
Joaquín Varela de Limia de Cominges
Director xeral do Instituto Galego de Promoción
Económica
Modificación das bases reguladoras das axudas do Instituto Galego de Promoción Económicae a pemes, autónomos e
particulares para a renovación de automóbiles con desmantelamento de automóbiles antigos para o ano 2010 que
pasan a denominarse Plan Remóvete 2010 G
Tendo en conta que unha vez publicadas e vixente
as axudas do Plan Remóvete Galicia 2010, a caída
das vendas de automóbiles en Galicia está a resultar
crítica tanto para o sector industrial como para os
establecementos de venda de vehículos.
Que o instrumento específico como é o Plan Remóvete 2010 para impulsar a renovación do parque de
automóbiles en Galicia, débese potenciar para acadar
os obxectivos de impulso que decidiron a súa posta en
marcha, xa que nas circunstancias actuais obsérvase
que ditos obxectivos non veñen sendo acadados nos
meses que leva en vigor durante este exercicio.
Acadado o compromiso cos representantes do sector en Galicia no conxunto de España, para facilitar
as vendas de automóbiles considérase que sería
necesario incrementar a intensidade das axudas
individuais para poder acadar o efecto incentivador
da demanda perseguido.
Na súa virtude, modifícanse as bases reguladoras
das axudas do Igape a pemes, autónomos e particulares para a renovación de automóbiles con desmantelamento de automóbiles antigos para o ano 2010
feitas públicas mediante resolución do director xeral
do Igape do 27 de xullo de 2010 (DOG nº 147, do 3
de agosto) nos seguintes extremos:
Primeiro.-As axudas do Igape a pemes, autónomos
e particulares para a renovación de automóbiles con
desmantelamento de automóbiles antigos para o ano
2010 (Plan Remóvete Galicia), pasa a denominarse
Plan Remóvete 2010 G.
Segundo.-Modifícase o artigo 3º.1 das bases reguladoras, do seguinte xeito:
«3.1. Serán subvencionables as operacións de
compravenda de vehículos nunha entidade colaboradora formalizadas desde o día 1 de agosto ata o 30
de decembro de 2010 ou, en todo caso, ata o esgotamento do orzamento asignado, nas cales os compradores cumpran as seguintes condicións: (…)».
Terceiro.-O artigo 4º das bases reguladoras pasa a
ter a seguinte redacción:
«Artigo 4º.-Contía das axudas.
4.1. A contía das axudas non excederá do 20% dos
custos subvencionables para o caso de pequenas
empresas e particulares e do 10% para o caso de medianas empresas, sen que en ningún caso se superen:
a) 500 € cando se produza a adquisición dun turismo
M1 cuxo custo non alcance os 10.000 €, IVE engadido.
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b) 700 € cando o turismo M1 a adquirir teña un
custo entre 10.000 e 30.000 €, IVE engadido.
No caso de que a operación de compravenda conte cun desconto de 800 € sobre o PVP antes de
impostos realizado polo fabricante, polo establecemento de venda o por calqueira fórmula mixta entre
eles adoitada, e dito desconto figure específicamente detallado na factura de compravenda emitida para
proceder ó cobro da subvención do Igape as axudas
descritas nos anteriores apartados serían de:
a1) 800 € cando se produza a adquisición dun turismo
M1 cuxo custo non alcance os 10.000 €, IVE engadido.
b1) 1.210 € cando o turismo M1 a adquirir teña un
custo entre 10.000 e 30.000 €, IVE engadido.
As condiciones dos descontos para acceder as axudas a1) e b1) figuran nos termos e condicións do
convenio de colaboración asinado entre o Igape e os
representantes do sector de automoción en Galicia,
que se incorpora como anexo.
c) 1.000 € cando o vehículo a adquirir sexa un vehículo categoría N1, salvo no caso indicado no epígrafe
seguinte.
d) 1.500 € cando o vehículo a adquirir sexa un vehículo categoría N1, e sexa adquirido por unha peme ou
autónomo cuxa actividade principal se desenvolva nos
sectores da pesca, agroindustrial, téxtil - confección,
naval e industria auxiliar, transformación da madeira,
rochas ornamentais, audiovisual ou turismo (as epígrafes correspondentes son as enumeradas no anexo IV, as
empresas que acrediten mediante alta no IAE algunha
destas actividades, deberán ter sido dadas de alta na
mesma con anterioridade ao 1 de agosto de 2010).
4.2. Para o cómputo do custo do automóbil incluirase
a base impoñible e o IVE, pero non a axuda do Igape
nin outras axudas de organismos ou institucións públicas ou privadas establecidas no Real decreto 898/2009
do 22 de maio.
4.3. No caso de que algún organismo ou institución
estatal aportase unha cantidade adicional para o
mesmo plan, esta sería compatible coas axudas aquí
establecidas coa condición, no caso de pemes e
autónomos, que a axuda acumulada non supere o
50% do custo total do vehículo que se vai adquirir».
Cuarto.-Substitúense os anexos I, II, III e V polos
que se publican con esta modificación.
Anexo I.
Anexo II.
Anexo III.
Anexo V.
Convenio de colaboración entre o Instituto Galego de
Promoción Económica e a Asociación de Concesionarios
de Galicia para a posta en marcha na Comunidade
Autónoma de Galicia de medidas de incentivo á demanda na compra de vehículos, Plan Removete 2010 G
Santiago de Compostela, ... de ... de 2010
Reunidos:
Dunha banda, o Javier Guerra Fernández, Presidente
do Instituto Galego de Promoción Económica (Igape).
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Doutra banda, o Emilio Pérez Nieto, presidente da
Asociación de Concesionarios de Galicia.
Expoñen:
Primero.-Que a caída das vendas de automóbiles
en Galicia no 2º semestre do 2010 están a resultar
críticas tanto para o sector industrial como para os
establecementos de venda de vehículos.
Segundo.-Que o Igape é o instrumento básico de
acción da Xunta de Galicia para impulsar o desenvolvemento competitivo do sistema produtivo galego, planeando e executando as actuacións do Goberno Autónomo para o apoio ás actuacións consideradas estratéxicas no ámbito de Galicia. Neste senso o Igape dispón
dun instrumento específico como é o Plan Remóvete
2010 para impulsar a renovación do parque de automóbiles en Galicia, que cabe potenciar para acadar os
obxectivos de impulso, que non veñen sendo acadados
nos 3 meses que leva en vigor durante este exercicio.
Terceiro.-Que, en consideración ao anterior, tense
presentado ao Consello de Dirección do Igape unha
proposta de modificación das bases reguladoras das
axudas a pemes, autónomos e particulares para a
renovación de automóbiles con desmantelamento de
automóbiles antigos, elevando o importe das axudas
individuais, condicionadas ao desconto de marca/concesionario de ata 800 €, do seguinte xeito:
Adquisición por pemes e autónomos e particulares
de vehículos con menos de dous anos de antigüidade:
-Categoría M1 pouco contaminantes (emisión non
superior a 149 g/km de CO2):
*Vehículos de custo inferior a 10.000 €: 800 €.
*Vehículos entre 10.000 e 30.000 €: 1.210 €.
Estas novas bases reguladoras nomearán o plan
como Plan remóvete 2010 G.
Na súa virtude, e dada a existencia dun interese
coincidente, as partes formalizan o presente convenio con arreglo as seguintes cláusulas:
Primeira.-Obxecto.
Este convenio ten por obxecto establecer as condicións de colaboración entre o Igape e a Asociación de
Concesionarios de Galicia, para incrementar o pulo á
demanda da adquisición de vehículos novos e seminovos en Galicia con desmantelamento de vehículos
antigos, no exercicio 2010.
Segunda.-Compromisos da Asociacion Galega de
Concesionarios.
1. Co obxectivo previsto na cláusula primeira, a
Asociación de Concesionarios de Galicia, adquiren o
compromiso de que calquera venda realizada polos
establecementos de venda de vehículos de Galicia
adheridos ao Plan Remóvete 2010, que cumpra as
condicións para a obtención da subvención do Igape, tal como se establece no artigo 3º das bases reguladoras, será obxecto dun desconto adicional de 800
€ no caso de turismos categoría M1, practicado polas
marcas (industrias), polos concesionarios galegos ou
por calquera fórmula mixta entre eles adoitada.
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Este compromiso de desconto, será comprobado
polo Igape nas facturas emitidas, con carácter previo
ao pagamento de cada axuda individual.
2. As marcas e os concesionarios adheridos a este
convenio comprométense a divulgar de forma intensa a existencia do novo plan, facendo referencia de
forma explícita o Plan Remóvete 2010 G da Xunta
de Galicia nas insercións publicitarias que realicen.
Terceira.-Compromiso do Igape.
En base a este convenio, o Igape comprométese á
propoñer a modificación das bases reguladoras no
sentido definido no expositivo terceiro así como a prever na modificación das bases reguladoras das axudas
a pemes, autónomos e particulares para a renovación
de automóbiles con desmantelamento de automóbiles
antigos, que figure como data de entrada en vigor das
bases modificadas a data de sinatura deste convenio.
Asemade, o Igape proporá que as axudas do futuro
Plan Remóvete 2010 G sexan extensivas a aqueles
expedientes tramitados ao abeiro do Plan Removete
2010 que teñan formalmente acreditado os descontos establecidos no apartado 1) da cláusula segunda
deste convenio.
Cuarta.-Instrumentación.
Os compromisos previstos neste convenio serán
reflictidos na proposta de modificación das bases
reguladoras das axudas a pemes, autónomos e particulares para a renovación de automóbiles con desmantelamento de automóbiles antigos (Plan Remóvete), redefinindo simultaneamente á denominación
do Plan para distinguilo tras a sinatura deste convenio, pasando mediante a modificación prevista a
denominarse Plan Remóvete 2010 G.
Esta modificación non supón incremento orzamentario.
Quinta.-Vixencia.
A vixencia do presente convenio estenderase dende o día seguinte ao da súa sinatura e ata o 30 de
decembro de 2010.
As cuestións litixiosas que poidan xurdir coa
interpretación, modificación, resolución e efectos do
presente convenio serán resoltas polo Igape. As
resolucións emitidas porán fin á vía administrativa e
contra elas pódese interpor recurso contenciosoadministrativo segundo o disposto na Lei reguladora
desta xurisdición.
Sexta.
Serán causas de resolución do convenio, o mutuo
acordo das partes e o incumprimento das cláusulas
contidas no mesmo.
Sétima.
Este convenio non contén por si mismo compromiso de gasto.
E en proba de conformidade e para a debida constancia do pactado, asinan o presente convenio, por
duplicado exemplar, e en todas as follas, no lugar e
data indicados.
Polo Instituto Galego de Promoción Económica:
Javier Guerra Fernández. Pola Asocicación Galega
de Concesionarios: Emilio Pérez Nieto.
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IV. OPOSICIÓNS E CONCURSOS
CONSELLERÍA DE FACENDA
Orde do 9 de decembro de 2010 pola que se
exclúe unha das aspirantes que superaron o
proceso selectivo para o ingreso, polo sistema de acceso libre, na categoría 041 (oficial de defensa contra incendios forestais)
do grupo IV de persoal laboral fixo da Xunta de Galicia convocado pola Orde do 4 de
decembro de 2008 (Diario Oficial de Galicia número 241, do 12 decembro) e se
designa a un novo aspirante no seu lugar.
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Cuarto.-Contra esta orde, que pon fin á vía administrativa, os aspirantes poden interpoñer, con
carácter potestativo, recurso de reposición ante a
conselleira de Facenda no prazo dun mes contado
desde o día seguinte ao da publicación desta orde no
Diario Oficial de Galicia ou directamente recurso
contencioso-administrativo no prazo de dous meses
contados desde o día seguinte ao da súa publicación,
ante o Xulgado do Contencioso-Administrativo de
Santiago de Compostela, conforme os artigos 8º, 14º
e 46º da Lei 29/1998, reguladora da xurisdición contencioso-administrativa.
Santiago de Compostela, 9 de decembro de 2010.

En virtude das ordes do 1 de xuño de 2010 (DOG
nº 106, do 7 de xuño) e do 27 de xullo (DOG nº 147,
do 3 de agosto) fíxose pública a relación de aspirantes que superaron o proceso selectivo para o ingreso
na categoría 041 (oficial de defensa contra incendios
forestais) do grupo IV de persoal laboral fixo da
Xunta de Galicia.
Unha vez advertido que unha das aspirantes incluídas na dita Orde do 1 de xuño non acreditou cumprir
os requisitos especificados na base I.2. da Orde do 4
de decembro de 2008, pola que se convoca o proceso selectivo para o ingreso na categoría 041 (oficial
de defensa contra incendios forestais) do grupo IV de
persoal laboral fixo da Xunta de Galicia (DOG nº
241, do 12 de decembro), esta consellería
DISPÓN:
Primeiro.-Excluír a aspirante Rosa Cid Cid, con
DNI 15371355-H do ámbito de Ourense, do proceso
selectivo para o ingreso, polo sistema de acceso
libre, na categoría 041 (oficial de defensa contra
incendios forestais) de grupo IV de persoal laboral
fixo da Xunta de Galicia, convocado pola Orde do 4
de decembro de 2008 (DOG nº 241, do 12 de decembro).
Segundo.-Declarar que superou o dito proceso
selectivo o seguinte aspirante, no ámbito de Ourense e coa puntuación que se indica de acordo coa
relación complementaria elaborada para tal efecto
polo tribunal cualificador do proceso ao abeiro do
previsto na base II.2 da Orde do 4 de decembro de
2008.
Apelidos y nome: Suárez Novoa, Daniel.
NIF: 44474909-Q
Base II.1.1.1: 3,10.
Base II.1.1.2: 0,85.
Base II.1.1.3: 0,00.
Base II.1.1.4: 4,00.
Total: 7,95.
Terceiro.-Abrir o prazo de 20 días naturais, contados a partir do día seguinte ao da publicación desta
orde, para que o dito aspirante remita á Dirección
Xeral da Función Pública a documentación a que se
refire a base IV.3 da orde de convocatoria.
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Marta Fernández Currás
Conselleira de Facenda

V. ADMINISTRACIÓN
DE XUSTIZA
XULGADO DE PRIMEIRA
INSTANCIA NÚMERO DOUS DE
SANTIAGO DE COMPOSTELA
Edicto (95/2010).
No procedemento de referencia ditouse a sentenza
cuxo encabezamento e resolución son do teor literal
seguinte:
«Sentenza 173/2010.
En Santiago de Compostela, o 19 de outubro de
2010.
Vistos por Jesús Gómez Sánchez, maxistrado xuíz
do Xulgado da Primeira Instancia número dous de
Santiago de Compostela, estes autos de xuízo verbal
número 95/2010, sobre reclamación de cantidade,
seguidos ante este xulgado por instancia de Hércules
de Ediciones, S.L., representada pola procuradora
María Ángeles Regueiro Muñoz e baixo a dirección
letrada de Miguel Marcelo Fernández Colín, contra
Efraín de Jesús Mayorga Espiñoza, en situación de
rebeldía procesual, dítase esta sentenza en virtude
dos seguintes:
Resolución:
Estímase integramente a demanda interposta por
Hércules de Ediciones, S.L., representada pola procuradora María Ángeles Regueiro Muñoz, contra
Efraín de Jesús Mayorga Espiñoza, en situación de
rebeldía procesual, e condénase o demandado a
aboarlle á demandante a cantidade de mil douscentos setenta e tres euros con vinte e tres céntimos
1.273,23, máis o xuro legal desde a data de presentación da demanda. Condénase nas custas do xuízo a
parte demandada.
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Notifíqueselles esta sentenza ás partes, facéndolles saber que contra ela poden interpoñer recurso
de apelación perante a Audiencia Provincial, neste
mesmo xulgado, nun prazo de cinco días contados
desde a súa notificación, e advírtaselles a necesidade de constitución de depósito na conta de depósitos
e consignacións do xulgado, nos termos indicados na
disposición adicional décimo quinta da Lei orgánica
del poder xudicial.
Así, por esta sentenza, pronúncioo, mándoo e asínoo.»
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cinco días desde a súa notificación, para a Audiencia Provincial de Pontevedra.
Así o acordo, mando e asino».
En virtude do acordado nos autos de referencia, de
conformidade co disposto nos artigos 156º.4 e 164º
da Lei 1/2000, de axuizamento civil, mediante este
edicto notifícaselles a Jorge Araújo Ruiz e Javier
Araújo Rodríguez, para os ditos fins e baixo os apercibimentos legais contidos na dita resolución.
Vigo, once de novembro de dous mil dez.

E, como consecuencia do ignorado paradoiro de
Efraín de Jesús Mayorga Espiñoza, expídese este
edicto para que sirva de notificación ao demandado
rebelde.

María Lago Rivero
Secretaria xudicial

Santiago de Compostela, 26 de outubro de 2010.
María del Carmen Vázquez Rodríguez
Secretaria xudicial

XULGADO DE PRIMEIRA
INSTANCIA NÚMERO DEZ DE VIGO
Edicto (428/2009).
En Vigo o dezaseis de xuño de dous mil dez.

XULGADO DE PRIMEIRA
INSTANCIA NÚMERO UN DE VIGO
Edicto (1789/2009).
Xulgado de Primeira Instancia número un de Vigo.
Xuízo procedemento ordinario 1789/2009.
Parte demandante: Banco Santander, S.A.
Parte demandada: Jorge Araújo Ruiz, Javier Araújo Rodríguez
No xuízo referenciado ditouse a resolución cuxo
texto literal é o seguinte:
«Sentenza. En Vigo, o 21 de outubro de 2010.
Vistos por María Isabel Castro Martínez, maxistrada-xuíza do Xulgado de Primeira Instancia número
un de Vigo, os autos de xuízo ordinario sobre reclamación de cantidade co número 1789/2009, promovidos por Banco Santander, S.A., representado polo
procurador sr. Gallego Martín-Esperanza, e asistido
do letrado sr. Iglesias Ares, contra Javier Araújo
Rodríguez e Jorge Araújo Ruiz, en situación procesual de rebeldía.
Resolvo:
Estimando integramente a demanda promovida
pola representación de Banco Santander, S.A., contra Javier Araújo Rodríguez e Jorge Araújo Ruiz,
debo condenar e condeno os demandados a aboarlle
solidariamente á demandante a cantidade de
52.966,25 euros, máis os xuros pactados, e ao pagamento dos custas procesuais.
Notifíqueselles ás partes.
Contra esta resolución cabe recurso de apelación,
que se deberá interpoñer neste xulgado no prazo de

Luis Diego Espino Hernández, secretario do Xulgado de Primeira Instancia número dez de Vigo, fago
saber que neste procedemento se ditou sentenza
cuxo encabezamento e resolución se reproducen
integramente e que son do teor literal seguinte:
«Xuíza que a dita: Ana Araceli Muñoz Martín.
Lugar: Vigo.
Data: quince de xuño de dous mil dez.
Parte demandante: Banco Mais, S.A.
Avogado: Pedro Manuel Moreira dos Santos.
Procurador: Emilio Álvarez Pazos.
Parte demandada: Douglas Lenin Cabello Morales.
Avogado:
Procurador:
Procedemento: ordinario 428/09.
Obxecto do xuízo: reclamación de cantidade.
Resolución.
Estimando integramente a demanda interposta por
Banco Mais, S.A., contra Douglas Lenin Cabello
Morales, debo condenar e condeno a este a aboarlle
á parte demandante a cantidade de 4.338,46 euros,
máis os xuros legais, así como ao pagamento das
custas.
Modo de impugnación: mediante recurso de apelación perante a Audiencia Provincial de Pontevedra
(artigo 455 LACn).
O recurso prepararase por medio de escrito presentado neste xulgado no prazo de cinco días hábiles contados desde o día seguinte ao da notificación,
limitado a citar a resolución obxecto de apelación,
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manifestando a vontade de recorrer, con expresión
dos pronunciamentos que impugna (artigo 457º.2
LAC).
Así, por esta miña sentenza, pronúncioo, mándoo e
asínoo».
Expídese este edicto co fin de que sirva de notificación ao demandado Douglas Lenin Cabello Morales, declarado en situación de rebeldía e, actualmente, en paradoiro descoñecido.
Luis Diego Espino Hernández
Secretario xudicial

XULGADO DO SOCIAL
NÚMERO TRES DA CORUÑA
Edicto (1021/2008).
Juan Rey Pita, secretario do social número tres da
Coruña, fago saber que por resolución ditada o día
da data no proceso seguido por instancia de Manuel
Quintas González contra Instalaciones y Montajes
Eléctricos Fran, S.L., en reclamación por ordinario,
rexistrado co número 1021/2008, ditouse a seguinte
sentenza:
«Que, estimando a demanda formulada por
Manuel Quintas González, contra a empresa Instalaciones y Montajes Eléctricos Fran, S.L., condénoa a
aboarlle a cantidade de 9.370,48 euros, que lle debe
en concepto de salarios.
Notifíqueselles esta resolución ás partes facéndolles saber que contra ela cabe interpoñer recurso de
suplicación perante o Tribunal Superior de Xustiza
de Galicia, Sala do Social, debendo anunciala previamente ante este xulgado do social, no prazo de
cinco días hábiles contados a partir do seguinte ao
da súa notificación.
Advírteselle á empresa demandada que para recorrer deberá acreditar ter ingresado na c/c de consignacións código 1533 0000 60 1021 08 de Banesto
(0030) desta cidade, denominada conta do Xulgado
do Social número tres, o importe da condena e 150
euros en concepto de depósito (díxito 60), sen cuxos
requisitos non será admitido a trámite o recurso e
quedará firme a sentenza.
Así, por esta miña sentenza, da cal se unirá certificación aos autos orixinais para a súa notificación e
cumprimento, xulgándoo, pronúncioo, mándoo e asínoo».
E, para que sirva de notificación a Instalaciones y
Montajes Eléctricos Fran, S.L., expídese este edicto
para a súa publicación no Diario Oficial de Galicia
e para a colocación no taboleiro de anuncios.
A Coruña, 19 de novembro de 2010.
Juan Rey Pita
Secretario xudicial

DIARIO OFICIAL DE GALICIA

20.319

Edicto (228/2008).
Juan Rey Pita, secretario do Xulgado do Social
número tres da Coruña, fago saber que por resolución ditada o día 12 de novembro de 2010, en proceso seguido por instancia de Mutua Gallega de
Accidentes de Trabajo contra o Instituto Nacional da
Seguridade Social, Beodo, C.B., a Tesouraría Xeral
da Seguridade Social, en reclamación por Seguridade Social, rexistrado co número 228/2008, acordouse notificar a Beodo, C.B., a seguinte sentenza:
«Estimo a demanda formulada pola Mutua Gallega
de Accidentes de Trabajo e condeno a empresa Boedo, C.B., como responsable directa ao aboamento
dos gastos da asistencia sanitaria prestada á traballadora María Reyes Fernández Rodríguez derivada
do accidente de traballo ocorrido o día 5 de xullo de
2007. Todo iso na contía de 125,31 euros, cantidade
que a citada empresa debe reintegrar á mutua sen
prexuízo da responsabilidade subsidiaria que, de ser
o caso, puidese recaer no Instituto Nacional da
Seguridade Social e na Tesouraría Xeral da Seguridade Social, de acordo co artigo 126º.3 da LXSS.
Notifíqueselles esta sentenza ás partes e advírtaselles que contra ela poderán interpoñer recurso de
suplicación perante o Tribunal Superior de Xustiza
que deberá ser anunciado por comparecencia, ou
mediante escrito neste xulgado dentro dos cinco días
seguintes á notificación desta sentenza, ou por simple manifestación no momento en que se lle practique a notificación. Advírtaselle igualmente ao recorrente que non fose traballador ou beneficiario do
réxime público de Seguridade Social, ou habentes
causa seus, ou que non teña recoñecido o beneficio
de xustiza gratuíta, que deberá depositar a cantidade de 150,25 euros na conta aberta en Banesto a
nome deste xulgado co nº 1533 0000 60 0228 08, acreditando mediante a presentación do xustificante de
ingreso no período comprendido ata a formalización
do recurso así como, no caso de ter sido condenado
en sentenza ao pagamento dalgunha cantidade, consignar na conta de depósitos e consignacións aberta
en Banesto a nome deste xulgado, co número antes
indicado, a cantidade obxecto da condena, ou formalizar aval bancario pola dita cantidade no cal se faga
constar a responsabilidade solidaria do avalista,
incorporándose a este xulgado co anuncio de recurso. En todo caso, o recorrente deberá designar letrado para a tramitación do recurso, no momento de
anuncialo.
Así, por esta miña sentenza, definitivamente xulgando, pronúncioo, mándoo e asínoo».
E para que lle sirva de notificación a Beodo, C.B.,
expídese este edicto para a súa publicación no Diario Oficial de Galicia e para a súa colocación no
taboleiro de anuncios.
A Coruña, 19 de novembro de 2010.
Juan Rey Pita
Secretario xudicial
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VI. ANUNCIOS
a) DA ADMINISTRACIÓN
AUTONÓMICA
CONSELLERÍA DE FACENDA
Resolución do 23 de novembro de 2010, da
Dirección Xeral da Función Pública, pola
que se emprazan os interesados no recurso
contencioso-administrativo P.O. 493/2010,
interposto por María del Carmen Pardo
Rodríguez e Carlos José Folgar Ares.
A Dirección Xeral da Función Pública recibiu do
Xulgado do Contencioso-Administrativo número
dous de Santiago de Compostela providencia pola
que se admite a trámite o recurso contencioso-administrativo P.O. 493/2010, interposto por María del
Carmen Pardo Rodríguez e Carlos José Folgar Ares,
contra a Resolución do 13 de febreiro de 2009 pola
que se ordena a publicación do acordo do Consello
da Xunta de Galicia do 12 de febreiro de 2009 polo
que se aproba a relación de postos de traballo da
Consellería do Medio Rural (DOG nº 38, do 26 de
febreiro).
En consecuencia, esta dirección xeral acordou
nesta data, de conformidade co disposto no artigo 49º da Lei 29/1998, do 13 de xullo, reguladora da
xurisdición contencioso-administrativa, a remisión
do correspondente expediente administrativo á referida sala. O que se notifica para xeral coñecemento
de todas as persoas interesadas no procedemento,
que son emprazadas para que poidan comparecer
como parte nos autos no Xulgado do ContenciosoAdministrativo número dous de Santiago de Compostela no prazo de nove días, contados desde o
seguinte ao da publicación desta resolución no Diario Oficial de Galicia.
Santiago de Compostela, 23 de novembro de 2010.
José María Barreiro Díaz
Director xeral da Función Pública

Resolución do 23 de novembro de 2010, da
Secretaría Xeral e do Patrimonio da Consellería de Facenda, pola que se dá publicidade ao financiamento Feder do procedemento
de contratación do Plan de reequilibrio
territorial de Galicia e do financiamento do
FSE e do Feder da campaña de publicidade
dos programas operativos Feder Galicia e
FSE Galicia 2007-2013.
1. Por resolución da Consellería de Economía e
Facenda do 17 de abril de 2008, (DOG nº 79, do 24
de abril) publicouse o anuncio de licitación do concurso público, polo procedemento aberto e tramitación ordinaria, para a contratación dunha consulto-
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ría para a realización dun estudo de avaliación e
seguimento do Plan de reequilibrio territorial de
Galicia 2007-2010. O Feder do Programa operativo
de Galicia 2007-2013 cofinancia nun 80% este procedemento de contratación no eixe 7 e tema prioritario 86. O lema do Feder deste período de Programación é «Unha maneira de facer Europa».
2. A resolución da Consellería de Facenda do 6 de
agosto de 2010, (DOG nº 166, do 30 de agosto)
anunciou o procedemento aberto para a contratación
do servizo consistente no desenvolvemento da campaña publicitaria Os programas operativos Feder
Galicia e FSE Galicia 2007-2013. Os fondos Feder
e FSE dos programas operativos de Galicia 20072013 cofinancian, en ambos os dous casos, nun 80%
este procedemento de contratación.
O financiamento do Feder é no eixe 7 e tema prioritario 86. O lema do Feder deste período de programación é «Unha maneira de facer Europa».
O financiamento do FSE é no eixe 5 e tema prioritario 86. O lema do FSE deste período de Programación é «O FSE inviste no teu futuro».
3. Esta publicación realízase para os efectos de
darlle cumprimento aos regulamentos (CE)
1828/2006 e 846/2009 da Comisión.
Santiago de Compostela, 23 de novembro de 2010.
Rosa María Pedrosa Pedrosa
Secretaria xeral e do Patrimonio
da Consellería de Facenda

CONSELLERÍA DE MEDIO
AMBIENTE, TERRITORIO
E INFRAESTRUTURAS
Resolución do 30 de novembro de 2010,
da Secretaría Xeral da Consellería de
Medio Ambiente, Territorio e Infraestruturas, pola que se fan públicas as adxudicacións definitivas de varios contratos administrativos.
O secretario xeral, actuando no nome do conselleiro de Medio Ambiente, Territorio e Infraestruturas,
por delegación de atribucións segundo a Orde do 9
de xullo de 2009, resolveu adxudicar os seguintes
traballos:
-Contrato de servizo para a seguridade e saúde da
obra de conexión corredor Brión-Noia coa AC-550 en
Taramancos. (Clave: AC/09/112.01), (AT/002/2010).
Adxudicatario: Control y Geología, S.A. (Cygsa).
Orzamento: 137.703,18 € (Sen IVE).
-Contrato de servizo para o control e vixilancia da
obra conexión corredor Brión-Noia coa AC-550 en
Taramancos. (Clave: AC/09/112.01), (AT/001/2010).
Adxudicatario: Enmacosa.

Nº 239 앫 Mércores, 15 de decembro de 2010
Orzamento: 934.724,84 € (Sen IVE).
-Contrato de servizo para o control e vixilancia e o
coordinador de seguridade e saúde da obra itinerario ciclista ao longo da PO-552 entre Baiona e
A Guarda. (Clave: PO/07/088.06), (AT/003/2010).
Adxudicatario: UTE Galaicontrol-Topogray.
Orzamento: 287.584,92 € (Sen IVE).
-Contrato de servizo para o apoio á inspección de
explotación da autovía Santiago-Brión, incluído o
corredor Pardiñas-As Galanas e da Autovía do Salnés. (Clave: GA/10/104.09), (AT/051/2010).
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Os ditos interesados dispoñen dun prazo de oito
días contados a partir do seguinte día ao da publicación deste edicto para poder examinar os expedientes no Servizo de Infraestruturas da Consellería de
Medio Ambiente, Territorio e Infraestruturas (r/ Fernández Ladreda, 43-1º, edificio administrativo,
36003 Pontevedra) e presentar ante o citado servizo,
as alegacións que considere pertinentes.
Pontevedra, 10 de novembro de 2010.
Fausto Núñez Vilar
Enxeñeiro xefe do Servizo de Infraestruturas
de Pontevedra

Adxudicatario: Eptisa.
Orzamento: 279.772,90 € (Sen IVE).
-Contrato de servizo para a redacción do proxecto de
trazado e construción da obra da autovía AG-59. Treito A Ramallosa-A Estrada. (Clave: GA/08/022.01),
(AT/019/2010).
Adxudicatario: UTE Inor-Eptisa.
Orzamento: 685.775,86 €. (Sen IVE).
O que se fai público para os efectos do previsto no
artigo 138º da Lei 30/2007, de contratos do sector
público.
Santiago de Compostela, 30 de novembro de 2010.
José Antonio Fernández Vázquez
Secretario xeral da Consellería de Medio Ambiente,
Territorio e Infraestruturas

Cédula do 10 de novembro de 2010, do
Servizo de Infraestruturas de Pontevedra,
pola que se fai pública unha relación de
notificacións de apertura de expedientes
sancionadores (266/10 e dous máis).
De conformidade co disposto no artigo 59º.5 da
Lei 30/1992, do 26 de novembro, de réxime xurídico das administracións públicas e do procedemento
administrativo común (BOE nº 285, do 27 de novembro), notifícase ás persoas que se citan a continuación, a apertura de expedientes sancionadores instruídos por infraccións da Lei 4/1994, do 14 de
setembro, de estradas de Galicia (DOG nº 210, do 31
de outubro).
Nº de expediente: 266/10.
Denunciado: Taberna Caracol Asador.
Enderezo: O Peirao, 14, O Covelo 36992 Poio (Pontevedra).
Nº de expediente: 267/10.
Denunciado: Manuel Chantada Conde.
Enderezo: Carballoso-Xil, 17, 36968 Meaño (Pontevedra).
Nº de expediente: 283/10.
Denunciado: Ramón Jacobo Vázquez.
Enderezo: Chans, 4, Pías-Mondariz (Pontevedra).

Cédula do 15 de novembro de 2010, do Servizo de Mobilidade da Coruña, pola que se
notifican os acordos de incoación de expedientes sancionadores por infracción da normativa vixente en materia de transportes
terrestres devoltos polo servizo de correos porque intentada a notificación non se puido
efectuar. (Expediente XC-01374-O-2010 e
cinco máis).
De conformidade co disposto no artigo 59º.5 da
Lei 30/1992, do 26 de novembro, de réxime xurídico das administracións públicas e do procedemento administrativo común, notifícaselles ás persoas
que a seguir se relacionan, os acordos de incoación
por infracción da normativa reguladora dos transportes terrestres, porque, intentada a notificación,
non se puido efectuar. Por este motivo iniciáronse,
cos números que se indican, os correspondentes
expedientes sancionadores que poden dar lugar a
imposición das sancións que tamén se citan.
Fáiselles saber o dereito que os asiste de alegar
por escrito ante este servizo de mobilidade o que
consideren conveniente, achegando ou propoñendo
as probas que coiden oportunas no prazo de quince
días hábiles contado desde o día seguinte ao da
publicación desta cédula.
No suposto que decida voluntariamente pagar a
sanción antes de que transcorran quince días contados desde o seguinte ao da publicación desta
cédula, a súa contía reducirase nun 25% na forma
prevista no artigo 146º.3 da Lei 16/1987, do 30 de
xullo, de ordenación dos transportes terrestres. A
realización do dito pagamento implica a conformidade cos feitos denunciados, a renuncia a formular
alegacións e a terminación do procedemento.
Para que conste e lles sirva de notificación aos
interesados, asino e selo esta cédula.
A Coruña, 15 de novembro de 2010.
César Concheiro Ceide
Instrutor xefe do Servizo de Mobilidade da Coruña
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Expediente
Matrícula
Denunciante

Denunciado
DNI/CIF
Último enderezo coñecido

Infracción denunciada
Data-Hora-Estrada-p.k.

Precepto
cualificador

Precepto
sancionador

XC-01374-O-2010
7444-DTB
Garda Civil 1503 R27121F

Mª del Pilar Feal Dopico
76372762-C
Nogueirosa-San Cibrao, s/n
15601 Pontedeume (A Coruña)

Realizar transporte público nun vehículo pesado ao
abeiro dunha autorización caducada, revogada ou
que por calquera outra causa perdera a súa validez.
6-5-2010; 12.50; AP-9; 33

Art. 140º.1.9 LOTT
Art. 197.1º.9 ROTT

Art. 143º.1 i) LOTT 4.601 euros
Art. 201º.1 i ROTT

XC-01377-O-2010
2576-GVS
Garda Civil 1500 D64627A

José Armando Álvarez del Río
32787412-S
Juan de Juni, 13-2º A
15140 Arteixo (A Coruña)

Realizar transporte público de mercadorías nun
vehículo lixeiro, carecendo de autorización.
26-5-2010; 9.10; AC-558; 8

Art. 141º.31 en relación Art. 143º.1 f) LOTT 1.501 euros
co art. 140º.1.9 LOTT. Art. 201º.1 f) ROTT
Art. 198º.31 en relación
co art. 197º.1.9

XC-01441-O-2010
Recigal Endavant 2005, S.L.
3267-FDX
B70026786
Garda Civil 1503 N-41519-R Mugardos, 31-B
15407 Narón (A Coruña)

Realizar transporte público de mercadorías nun
vehículo lixeiro, carecendo de autorización.
7-7-2010; 9.30; AP-9F; 25.200

Art. 141º.31 en relación Art. 143º.1 f) LOTT 1.501 euros
co art. 140º.1.9 LOTT. Art. 201º.1 f) ROTT
Art. 198º.31 en relación
co art. 197º.1.9.

XC-01458-O-2010
C-1622-AW
Garda Civil 1500 V66274D

Almacenes Pernas, S.L.
B15235575
Campo Sacramento, s/n
15270 Cee (A Coruña)

Art. 142º.25 en relación Art. 143º.1 f) LOTT
Non pasar a revisión periódica do tacógrafo ou non
Art. 201º.1 f) ROTT
ter realizado a primeira calibraxe do tacógrafo dixital co art. 141º.5 LOTT.
Art. 198º.5 ROTT.
tendo transcorrido máis de 2 semanas tras a
instalación ou trala matriculación se esta é posterior.
23-6-2010; 10.55; AC-440; 10,500

XC-01485-O-2010
7129-FBV
Garda Civil 1504 I54077K

Limpiezas Secope, S.A.
A15112634
Avda. da Coruña, 77
15969 Ribeira (A Coruña)

A realización de transporte privado nun vehículo
pesado, carecendo de autorización.
16-7-2010; 16.50; AC-550; 106,400

Art. 141º.13 LOTT
Art. 198º.13 ROTT

XC-01486-O-2010
3267-FDX
Garda Civil 1503 L35924X

Recigal Endavant 2005, S.L.
B70026786
Mugardos 31-B
15407 Narón (A Coruña)

Realizar transporte público de mercadorías nun
vehículo lixeiro, carecendo de autorización.
16-7-2010; 9.30; AP-9; 25,200

Art. 141º.31 en relación Art. 143º.1 f) LOTT 1.501 euros
co art. 140º.1.9 LOTT. Art. 201º.1 f) ROTT
Art. 198º.31 en relación
co art. 197º.1.9.

CONSELLERÍA DE ECONOMÍA
E INDUSTRIA
Acordo do 28 de outubro de 2010, do
Departamento Territorial da Coruña, polo
que se somete a información pública a
petición de autorización da instalación
eléctrica no concello de Vimianzo. (Expediente IN407A 10/259).
Para os efectos previstos na Lei 54/1997, do 27 de
novembro (BOE nº 285), do sector eléctrico, e no
título VII do Real decreto 1955/2000, do 1 de
decembro (BOE nº 310), polo que se regulan as actividades de transporte, distribución, comercialización, subministración e procedementos de autorización de instalacións de enerxía eléctrica, sométese a
información pública a petición de autorización
administrativa da instalación eléctrica que se cita:
Solicitante: Electra del Gayoso, S.L.
Domicilio social: Casais, 20, 15129 Vimianzo.
Denominación: L.M.T.S. Evaristo Martelo-Álvaro
Cunqueiro.
Situación: concello de Vimianzo.
Características técnicas: L.M.T. subterránea a
20 kV de 352 m de lonxitude en condutor R.H.Z.1
de 240 mm2 Al, con orixe no C.T. Evaristo Martelo
expediente 413/2005 e final no C.T. Álvaro Cunqueiro expediente 535/2006. Concello de Vimianzo.
Todas aquelas persoas ou entidades que se consideren afectadas poderán examinar o expediente e
presentar as súas alegacións neste departamento
territorial, situado no edificio administrativo de

Sanción
proposta

201 euros

Art. 143º.1 e) LOTT 1.001 euros
Art. 201º.1 e) ROTT

Monelos, s/n, 15071 A Coruña, no prazo de vinte
días, a partir da última publicación.
A Coruña, 28 de outubro de 2010.
Tristana Moraleja Gómez
Xefa territorial da Coruña

Resolución do 11 de novembro de 2010,
do Departamento Territorial de Lugo, pola
que se somete a información pública a
solicitude de autorización, a aprobación
do proxecto de execución e a declaración
de utilidade pública, en concreto, da instalación eléctrica L.M.T., C.T. e R.B.T.
derivada Segán-San Vitoiro de Ribas de
Miño-1ª fase, no concello do Saviñao.
(Expediente 12/2008 A.T.).
Para os efectos previstos na Lei 54/1997, do 27 de
novembro, do sector eléctrico (BOE do 28 de novembro, nº 285) e no título VII do Real decreto 1955/2000, do 1 de decembro (BOE do 27 de
decembro, nº 310), polo que se regulan as actividades de transporte, distribución, comercialización,
subministración e procedementos de autorización de
instalacións de enerxía eléctrica, sométese a información pública a petición de autorización administrativa, aprobación do proxecto de execución e a
declaración de utilidade pública, en concreto, da
seguinte instalación eléctrica:
Denominación: L.M.T., C.T. e R.B.T. derivada
Segán-San Vitoiro de Ribas de Miño-1ª fase.
Solicitante: Unión Fenosa Distribución, S.A. (actualmente Gas Natural Distribución Eléctrica, S.A.).
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Domicilio social: A Batundeira 2, Velle-Ourense.
Finalidade: mellorar a calidade da subministración eléctrica na zona.
Características técnicas principais:
1. Liña de media tensión aérea núa ao C.T. intemperie proxectado en Segán de Arriba, con orixe no apoio
nº D94 existente pertecente á liña CHA8040523 procedente da saída CHA804 (Currelos 4) da subestación
Chantada e final no centro de transformación intemperie proxectado en Segán de Arriba, cunha lonxitude de
1.703 metros en condutor LA 56/54,6 mm.
2. Centro de transformación intemperie situado en
Segán de Arriba, cunha potencia de 100 kVA e relación de transformación 20.000/400-230 V.
3. Liña de baixa tensión aérea con orixe no centro
de transformación proxectado en Segán de Arriba e
unha lonxitude de 299 metros.
4. Liña de baixa tensión soterrada con orixe na
rede de baixa tensión aérea e unha lonxitude de 65
metros.
A declaración de utilidade pública, segundo o sinalado no artigo 54º da citada Lei 54/1997, levará
implícita, en todo caso, a necesidade de ocupación
dos bens ou de adquisición dos dereitos afectados e
implicará a urxente ocupacion para os efectos do artigo 52º da Lei do 16 de decembro de 1954, de expropiación forzosa (BOE do 17 de decembro, nº 351).
A relación concreta e individualizada de bens e
dereitos afectados que se consideran de necesaria
ocupación figuran no anexo que se insire xunto con
esta resolución.
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duplicado neste departamento territorial (edificio
administrativo da Xunta de Galicia en Lugo, rolda
da Muralla, 70, Lugo) referidas ás posibles limitacións á constitución da servidume de paso de liñas
eléctricas (artigo 161º do Real decreto 1955/2000) e
aqueloutras que consideren oportunas no prazo de
vinte días hábiles contados desde o día seguinte ao
da última publicación ou ao da notificación individual.
Durante este prazo poderase examinar o proxecto
das instalacións neste departamento territorial, de
luns a venres, entre as nove da mañá e as dúas da
tarde.
Ata o mesmo momento do levantamento das actas
previas os interesados poderán facer alegacións por
escrito para os únicos efectos de corrixir posibles
erros que se atopen ao relacionar os bens e dereitos
afectados, segundo dispón o artigo 56º.2 do Regulamento da lei de expropiación forzosa (BOE do 20 de
xuño de 1957, nº 160).
Esta publicación realízase igualmente para os efectos do artigo 59º.4 da Lei 30/1992, do 26 de novembro, de réxime xurídico das administracións públicas
e do procedemento administrativo común, cando os
titulares dos predios propostos sexan descoñecidos,
non se saiba o lugar de notificación, ou ben, tentada a
notificación, non se puidese realizar, e así dirixirlle ao
Ministerio Fiscal as dilixencias que se produzan de
conformidade co artigo 5º da Lei de expropiación forzosa, do 16 de decembro de 1954.
Lugo, 11 de novembro de 2010.

Aquelas persoas ou entidades que se consideren
afectadas poderán presentar as súas alegacións por

José Manuel Vázquez Leirado
Xefe territorial de Lugo

ANEXO
Relación de propietarios, bens e dereitos afectados
Ref. catastral
Nº predio Polg.

Apoio
Parc.

Lugar

Cultivo

Nome, apelidos e enderezo

Nº

Afeccións
m2

2 (Exist.)

ml aér.

m2 aér.

22.0

357.0

1

30

506

Ferradal

Monte alto

-Remedios Díaz Teijeiro
Segán de Abaixo s/n, 27545 O Saviñao (Lugo)

15

30

306

Ferradal

Prado

-Ana Díaz Sánchez
R/ Juan XXIII nº 34-1ºA, 27500 Chantada (Lugo)

13.5

133.0

18

30

294

Ferradal

Monte alto

-José Taboada López
Segán de Arriba nº 24, 27545 O Saviñao (Lugo)

13.0

208.0

21

30

287

Agro Pequeno

Prado

-José Manuel Rojo Rodríguez
R/ Virgen de Sales nº 11-21, Viladecans (Barcelona)

15.0

148.0

22

30

286

Agro Pequeno

Monte alto

-Ana Díaz Sánchez
R/ Juan XXIII nº 34-1º A, 27500 Chantada (Lugo)

41.0

642.0

27

30

258

As Lamas

Prado

-José Ferro Abella
Riera Blanca 96-5ª, pt. 3, 08903 Hospitalet de Llobregat
(Barcelona)

13.0

125.0

40

30

234

Naveiras

Labor

-José Manuel Rojo Rodríguez
R/ Virgen de Sales nº 11-21, Viladecans (Barcelona)

13.0

120.0

41

29

600/603/606/625 Ribadao

Prado

-Dolores López López
Segán de Abaixo nº 83, 27545 O Saviñao (Lugo)

78.0

1449.0

43

29

592

Ribadao

Monte alto

-Ana Díaz Sánchez
R/ Juan XXIII nº 34-1º A, 27500 Chantada (Lugo)

66.0

1056.0

46

29

593

Ribado

Monte alto

-Josefina Díaz López
Gruñedo, 27545 O Saviñao (Lugo)

25.0

359.0

54

29

373

Fonte da Eirexe

Prado

-Santiago Díaz Abella
Currelos nº 7, 27545 O Saviñao (Lugo)

57

29

356/359

Fonte da Eirexe

Ermo

-José Vázquez Rodríguez
Trasmil nº 17, 27545 O Saviñao (Lugo)

11

2.0

9.0
16.0

156.0
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Ref. catastral
Nº predio Polg.

Apoio
Parc.

Lugar

Cultivo

Nome, apelidos e enderezo

Afeccións
m2

Nº

ml aér.

m2 aér.

60

29

352/353

Fonte da Eirexe

Labor

-Aníbal López Sánchez
Segán de Arriba nº 46, 27545 O Saviñao (Lugo)

12.0

122.0

61

29

351

Fonte da Eirexe

Prado

-Manuel Losada Rodríguez
Segán de Arriba nº 38, 27545 O Saviñao (Lugo)

1.0

22.0

63

29

221/349

Naveiras

Prado

-José Taboada López
Segán de Arriba nº 24, 27545 O Saviñao (Lugo)

59.5

583.0

65

29

219

Naveiras

Labor

-Manuel Varela Varela
Segán de Arriba nº 45, 27545 O Saviñao (Lugo)

Resolución do 12 de novembro de 2010,
do Departamento Territorial de Lugo, pola
que se somete a información pública a
solicitude de autorización, a aprobación
do proxecto de execución e a declaración
de utilidade pública, en concreto, da instalación eléctrica L.M.T. derivada Tortes,
no concello de Becerreá. (Expediente
23/2008 A.T.).
Para os efectos previstos na Lei 54/1997, do 27 de
novembro, do sector eléctrico (BOE do 28 de novembro de 1997, nº 285) e no título VII do Real decreto 1955/2000, do 1 de decembro (BOE do 27 de
decembro de 2000, nº 310) polo que se regulan as
actividades de transporte, distribución, comercialización, subministración e procedementos de autorización de instalacións de enerxía eléctrica, sométese a información pública a petición de autorización
administrativa, aprobación do proxecto de execución
e a declaración de utilidade pública, en concreto, da
seguinte instalación eléctrica:

15 e C.T.

11.0

17.0

A relación concreta e individualizada de bens e
dereitos afectados que se consideran de necesaria
ocupación figuran no anexo que se insire xunto con
esta resolución.
Todas aquelas persoas ou entidades que se consideren afectadas poderán presentar as súas alegacións por duplicado neste departamento territorial
(edificio administrativo da Xunta de Galicia en
Lugo, rolda da Muralla, 70) referidas ás posibles
limitacións á constitución da servidume de paso de
liñas eléctricas (artigo 161º do Real decreto 1955/2000) e aqueloutras que consideren oportunas no prazo de vinte días hábiles contados desde o día seguinte ao da última publicación ou ao da
notificación individual.
Durante este prazo poderase examinar o proxecto das instalacións neste departamento territorial,
de luns a venres, entre as nove da mañá e as dúas
da tarde.

Denominación: L.M.T. derivada Tortes.
Solicitante: Unión Fenosa Distribución, S.A. (actualmente Gas Natural Distribución Eléctrica, S.A.).
Domicilio social: A Batundeira 2, Velle-Ourense.
Finalidade: mellorar a calidade da subministración eléctrica na zona.
Características técnicas principais:
1. Liña de media tensión aérea núa derivada Tortes, con orixe no apoio metálico existente nº 18 tipo
C-18/2000 da L.M.T. aérea existente TTL-81612617,
pertecente á saída TTL-816 (Becerreá 2) e final no
centro de transformación caseta rural existente Tortes, de 642 metros de lonxitude a 20 kV sobre apoios
de formigón en condutor LA-56/54 mm2.
A declaración de utilidade pública, segundo o
sinalado no artigo 54º da citada Lei 54/1997, levará
implícita, en todo caso, a necesidade de ocupación
dos bens ou de adquisición dos dereitos afectados e
implicará a urxente ocupación para os efectos do
artigo 52º da Lei do 16 de decembro de 1954, de
expropiación forzosa (BOE do 17 de decembro de
1954, nº 351).

Ata o mesmo momento do levantamento das actas
previas, os interesados poderán facer alegacións por
escrito para os únicos efectos de corrixir posibles
erros que se atopen ao relacionar os bens e dereitos
afectados, segundo dispón o artigo 56º.2 do Regulamento da Lei de expropiación forzosa (BOE do 20 de
xuño de 1957, nº 160).
Esta publicación realízase igualmente para os
efectos do artigo 59º.4 da Lei 30/1992, do 26 de
novembro, de réxime xurídico das administracións
públicas e do procedemento administrativo común,
cando os titulares dos predios propostos sexan
descoñecidos, non se saiba o lugar de notificación,
ou ben, tentada a notificación, non se puidese realizar, e así dirixirlle ao Ministerio Fiscal as dilixencias que se produzan, de conformidade co artigo 5º da Lei de expropiación forzosa, do 16 de
decembro de 1954.
Lugo, 12 de novembro de 2010.
José Manuel Vázquez Leirado
Xefe territorial de Lugo
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ANEXO
Relación de propietarios, bens e dereitos afectados
Ref. catastral
Nº predio Polg.

Apoio
Parc.

Lugar

Cultivo

Nome, apelidos e enderezo

2

146

123

Riba da Igrexa

Prado

-Carmen Rodríguez Arias
R/ Lamas de Prado nº 3-2º, 27004 Lugo, Lugo

5

146

126

Riba da Igrexa

Prado

-Carmen Rodríguez Río
Eixibrón nº 8, 27649 Becerreá, Lugo

11

144

33

Molico

Prado

-Antonio López Teijeiro
R/ Cervantes nº 4, 27640 Becerreá, Lugo

Resolución do 15 de novembro de 2010,
do Departamento Territorial de Lugo, pola
que se autoriza e se aproba o proxecto de
execución da instalación eléctrica no Concello de Quiroga. (Expediente IN407A
09/243-2, 7636 A.T.).
Visto o expediente para o outorgamento de autorización administrativa e a aprobación do proxecto de
execución da instalación eléctrica que a seguir se
cita:

Afeccións

Nº

m2

ml aér.

m2 aér.

1 (1/2)

1.0

19.0

195.0

21.0

216.0

97.0

972.0

4

2.0

Contra esta resolución poderase interpor recurso
de alzada ante o conselleiro de Economía e Industria
no prazo dun mes, contado a partir do día seguinte
ao da notificación desta resolución; tamén se poderá
interpor calquera outro recurso que se considere
pertinente.
Lugo, 15 de novembro de 2010.
José Manuel Vázquez Leirado
Xefe territorial de Lugo

Solicitante: Unión Fenosa Distribución, S.A.
Domicilio social: A Batundeira., 2, 32960 Velle,
Ourense.
Denominación: C.T., R.B.T. San Vitorio.
Situación: Concello de Quiroga.
Características técnicas: substitución do actual
C.T.I. de San Vitorio, cunha potencia de 50 kVA por
un de 160 kVA, e unha relación de transformación
de 20.000/4000-230 V.
L.B.T.A. do C.T. San Vitorio, con orixe no C.T. proxectado, cunha lonxitude de 568 metros en condutor
tipo R.Z. tensado sobre apoios de formigón.
L.B.T.S. con orixe nun paso aéreo-soterrado proxectado no apoio nº 8 en condutor X.Z., cunha lonxitude de 81 metros.
Cumpridos os trámites ordenados na Lei 54/1997,
do 27 de novembro, e no Real decreto 1955/2000,
do 1 de decembro (BOE nº 310), polo que se regulan
as actividades de transporte, distribución, comercialización, subministración e procedementos de autorización de instalacións de enerxía eléctrica, este
departamento territorial resolve:
Autorizar e aprobar o proxecto de execución das
devanditas instalacións, cuxas características se
axustarán en todas as súas partes ás que figuran nel
e ás condicións técnicas e de seguridade establecidas nos regulamentos de aplicación e nos condicionados establecidos polos ministerios, organismos ou
corporacións que constan no expediente, independentemente das autorizacións, licenzas ou permisos
de competencia municipal, provincial ou outros
necesarios para a realización das obras das instalacións autorizadas.

Resolución do 16 de novembro de 2010,
do Departamento Territorial de Lugo, pola
que se somete a información pública a
solicitude de autorización, a aprobación
do proxecto de execución e a declaración
de utilidade pública, en concreto, da instalación eléctrica de modificación número
1 L.M.T. derivada Vilafiz, no concello de
Friol. (Expediente 13/2008 A.T.).
Para os efectos previstos na Lei 54/1997, do 27 de
novembro, do sector eléctrico (BOE do 28 de novembro de 1997, nº 285) e no título VII do Real decreto 1955/2000, do 1 de decembro, (BOE do 27 de
decembro de 2000, nº 310) polo que se regulan as
actividades de transporte, distribución, comercialización, subministración e procedementos de autorización de instalacións de enerxía eléctrica, sométese a información pública a petición de autorización
administrativa, aprobación do proxecto de execución
e a declaración de utilidade pública, en concreto, da
seguinte instalación eléctrica:
Denominación: modificación nº 1 L.M.T. derivada
Vilafiz.
Solicitante: Unión Fenosa Distribución, S.A. (actualmente Gas Natural Distribución Eléctrica, S.A.).
Domicilio social: A Batundeira 2, Velle-Ourense.
Finalidade: mellorar a calidade da subministración eléctrica na zona.
Características técnicas principais:
1. Liña de media tensión aérea núa derivada Vilafiz,
con orixe no apoio metálico existente nº 1802092B70-32 da L.M.T. aérea existente FRO8031429 perte-
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cente á saída FRO803 da subestación Friol, e final no
centro de transformación caseta rural existente Vilafiz,
de 7.796 metros de lonxitude, a 20 kV sobre apoios de
formigón e metálicos, en condutor LA-56/54 mm2.
2. Liña de media tensión aérea núa ao C.T. Romá,
con orixe no apoio de formigón nº 47 da L.M.T. derivada Vilafiz, e final no poste de formigón existente
nº 1802092-B70-127, de 38 metros de lonxitude, a
20 kV sobre apoios de formigón existentes, en condutor LA-56/54 mm2.
A declaración de utilidade pública, segundo o
sinalado no artigo 54º da citada Lei 54/1997, levará
implícita, en todo caso, a necesidade de ocupación
dos bens ou de adquisición dos dereitos afectados e
implicará a urxente ocupación para os efectos do
artigo 52º da Lei do 16 de decembro de 1954, de
expropiación forzosa (BOE do 17 de decembro de
1954, nº 351).
A relación concreta e individualizada de bens e
dereitos afectados que se consideran de necesaria
ocupación figuran no anexo que se insire xunto con
esta resolución.
Aquelas persoas ou entidades que se consideren
afectadas poderán presentar as súas alegacións por
duplicado neste departamento territorial (edificio
administrativo da Xunta de Galicia en Lugo, rolda
da Muralla, 70) referidas ás posibles limitacións á
constitución da servidume de paso de liñas eléctricas (artigo 161º do Real decreto 1955/2000) e aque-

loutras que consideren oportunas no prazo de vinte
días hábiles contados desde o día seguinte ao da
última publicación ou ao da notificación individual.
Durante este prazo poderase examinar o proxecto
das instalacións neste departamento territorial, de
luns a venres, entre as nove da mañá e as dúas da
tarde.
Ata o mesmo momento do levantamento das actas
previas, os interesados poderán facer alegacións por
escrito para os únicos efectos de corrixir posibles
erros que se atopen ao relacionar os bens e dereitos
afectados, segundo dispón o artigo 56º.2 do Regulamento da Lei de expropiación forzosa (BOE do 20 de
xuño de 1957, nº 160).
Esta publicación realízase igualmente para os efectos do artigo 59º.4 da Lei 30/1992, do 26 de novembro, de réxime xurídico das administracións públicas
e do procedemento administrativo común, cando os
titulares dos predios propostos sexan descoñecidos,
non se saiba o lugar de notificación, ou ben, tentada a
notificación, non se puidese realizar, e así dirixirlle ao
Ministerio Fiscal as dilixencias que se produzan, de
conformidade co artigo 5º da Lei de expropiación forzosa, do 16 de decembro de 1954.
Lugo, 16 de novembro de 2010.
José Manuel Vázquez Leirado
Xefe territorial de Lugo

ANEXO
Relación de propietarios, bens e dereitos afectados
Ref. catastral
Nº predio Polg.

Apoio
Parc.

Lugar

Cultivo

Nome, apelidos e enderezo

Nº

Afeccións
m2

ml aér.

m2 aér.

11.0

220.0

28

348

196

Rabo longo

Piñeiral

-Carmen Dablanca Gómez
R/ Doctor Rafael Vega nº 13, 27002 Lugo

29

348

191

A Moruxosa

Prado

-Carmen Dablanca Gómez
R/ Doctor Rafael Vega nº 13, 27002 Lugo

20 (1/2)

1.0

90.0

903.0

41/1

354

173

A Chousa

Carballeira

-Dolores Carreira Seijas
Río Narla 50-2º B, Lugo

32 (1/2)

1.0

25.0

300.0

12A

365

161/137

O Couso

Monte alto e prado

-Jesús Díaz Rodríguez
Fondemera nº 1, 27229 Friol, Lugo

53 (1/2)

1.0

150.0

1663.0

14A

365

137

O Couso

Monte alto

-Jesús Díaz Rodríguez
Fondemera nº 1, 27229 Friol, Lugo

54 (1/2)

1.0

102.0

1632.0

16A

365

121

Agro da Porta

Monte alto

-Jesús Díaz Rodríguez
Fondemera nº 1, 27229 Friol, Lugo

20.0

3225.0

17A

365

137

Agro da Porta

Labor

-Jesús Díaz Rodríguez
Fondemera nº 1, 27229 Friol, Lugo

25.0

218.0

19A

365

149

Agro da Porta

Monte alto

-Jesús Díaz Rodríguez
Fondemera nº 1, 27229 Friol, Lugo

55 (1/2)

1.0

41.0

613.0

76

365

74

As Laxas

Eucaliptal

-Antonio Gallego Forneas
Serra de Ancares 77-3º esqda., Lugo

57 (1/2)

1.0

40.0

635.0

Resolución do 16 de novembro de 2010, do
Departamento Territorial de Ourense, pola
que se autoriza e se aproba o proxecto de
execución da instalación eléctrica L.M.T.S.
e C.T. rúa Carreira, 26, no concello do Carballiño. (Expediente IN407A 10/27-3).
Visto o expediente para o outorgamento de autorización administrativa e a aprobación do proxecto de

execución da instalación eléctrica que a seguir se
cita:
Solicitante: Unión Fenosa Distribución, S.A.
Domicilio social: A Batundeira, 2, 32960 Velle.
Denominación: L.M.T.S. e C.T. rúa Carreira, 26.
Situación: O Carballiño.
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Características técnicas: L.M.T. subterránea a
20 kV de 20 m, con condutor tipo R.H.Z.1, con orixe na L.M.T.S. ao C.T. Carreira e remate na L.M.T.S.
ao C.T. Faustino Santalices. C.T. proxectado non
prefabricado rúa Carreira, nº 26, de 400 kVA e r/t
20.000/400-230 V. Orzamento: 34.676,63 euros.
Cumpridos os trámites ordenados na Lei 54/1997,
do 27 de novembro, e no capítulo II do título VII do
Real decreto 1955/2000, do 1 de decembro, polo
que se regulan as actividades de transporte, distribución, comercialización, subministración e procedementos de autorización de instalacións de enerxía
eléctrica, este departamento territorial resolve:
Autorizar e aprobar o proxecto de execución da
devandita instalación, cuxas características se axustarán en todas as súas partes ás que figuran nel e ás
condicións técnicas e de seguridade establecidas
nos regulamentos de aplicación e nos condicionados
establecidos polos ministerios, organismos ou corporacións que constan no expediente.
Contra esta resolución poderase interpor recurso
de alzada perante o conselleiro de Economía e
Industria no prazo dun mes contado a partir do día
seguinte ao da notificación desta resolución; tamén
se poderá interpor calquera outro recurso que se
considere pertinente.
Ourense, 16 de novembro de 2010.
Gabriel Diéguez Domínguez
Xefe territorial de Ourense

Resolución do 16 de novembro de 2010,
do Departamento Territorial de Pontevedra, pola que se somete a información
pública a petición de autorización da instalación eléctrica no concello de Caldas
de Reis. (Expediente IN407A 10/342-4).
Para os efectos previstos na Lei 54/1997, do 27 de
novembro, e no artigo 125º do Real decreto 1955/2000,
do 1 de decembro, polo que se regulan as actividades
de transporte, distribución, comercialización, subministración e procedementos de autorización de instalacións de enerxía eléctrica, sométese a información
pública a petición de autorización da instalación eléctrica que se cita:
Solicitante: Unión Fenosa Distribución, S.A.
Domicilio social: travesía de Vigo, 204, 36207
Vigo.
Denominación: ret. L.M.T. TIB801 (Segad).
Situación: Caldas de Reis.
Características técnicas: L.M.T. aérea a 20 kV en tres
tramos: tramo I: 207 metros; condutor LA-110; orixe:
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apoio existente nº 1 da L.M.T. TIB801 (Segad); final:
apoio proxectado C-4500/14 nº 3 da L.M.T. TIB801
(Segad). Tramo II: 324 metros; condutor LA-56; orixe:
apoio C-4500/14 do tramo I; final: apoio existente nº 3
da L.M.T. TIB801 (Segad). Tramo III: 50 metros; condutor LA-110; orixe: apoio C-4500/14 do tramo I; final:
apoio existente HVH-3500/13 nº 2 da L.M.T. TIB801
(Segad). A instalación está situada na Baxe, Santo
André de Cesar, Caldas de Reis.
Todas aquelas persoas ou entidades que se consideren afectadas poderán presentar as súas alegacións neste departamento territorial, ed. administrativo avda. Fernández Ladreda, 43-5º, 36003 Pontevedra, no prazo de vinte días. Así mesmo, e durante
o mencionado prazo, tamén se poderá examinar o
proxecto da instalación.
Pontevedra, 16 de novembro de 2010.
Ignacio Rial Santomé
Xefe territorial de Pontevedra

Resolución do 22 de novembro de 2010,
do Departamento Territorial de Pontevedra, pola que se somete a información
pública a petición de autorización da instalación eléctrica no concello de Marín.
(Expediente IN407A 10/346-4).
Para os efectos previstos na Lei 54/1997, do 27 de
novembro, e no artigo 125º do Real decreto 1955/2000,
do 1 de decembro, polo que se regulan as actividades
de transporte, distribución, comercialización, subministración e procedementos de autorización de instalacións de enerxía eléctrica, sométese a información
pública a petición de autorización da instalación eléctrica que se cita:
Solicitante: Unión Fenosa Distribución, S.A.
Domicilio social: travesía de Vigo, 204, 36207
Vigo.
Denominación: L.M.T., C.T. Bastarreche, 29.
Situación: Marín.
Características técnicas: L.M.T. subterránea a 20 kV
con condutor tipo R.H.Z. de 24 metros de lonxitude,
con orixe na L.M.T. PSY805 (Marín 5) entre os CC.TT.
Busto e Calzada, e final o mesmo unha vez entre e saia
do C.T. proxectado.
Centro de transformación de 400 kVA, R.T. 20 kV/
400-230 V, situado na rúa Fco. Bastarreche 29, Marín.
Todas aquelas persoas ou entidades que se consideren afectadas poderán presentar as súas alegacións neste departamento territorial, ed. administrativo avda. Fernández Ladreda, 43-5º, 36003 Pontevedra, no prazo de vinte días. Así mesmo, e durante
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o mencionado prazo, tamén se poderá examinar o
proxecto da instalación.
Pontevedra, 22 de novembro de 2010.
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CONSELLERÍA DE TRABALLO
E BENESTAR
Cédula do 8 de novembro de 2010, do
Departamento Territorial de Ourense, pola
que se fai pública a notificación de resolución dun expediente tramitado por este
departamento.

Ignacio Rial Santomé
Xefe territorial de Pontevedra

Cédula do 17 de novembro de 2010, do
Departamento Territorial de Pontevedra,
pola que se notifica a resolución dos procedementos de reclamacións eléctricas que
se citan.
O xefe territorial da Consellería de Economía e
Industria en Pontevedra ditou as resolucións dos
procedementos de reclamacións eléctricas que se
relacionan.
Intentada a notificación das ditas resolucións, de
conformidade co disposto no artigo 59º.1 da
Lei 30/1992, do 26 de novembro, de réxime xurídico das administracións públicas e do procedemento
administrativo común, e non sendo posible a súa
práctica, por medio desta cédula, e segundo o disposto no artigo 59º.5 da referida lei, notifícaselles
aos interesados o contido da resolución, que figura
como anexo, para que poida ter coñecemento dela.
Advírtese aos interesados de que, en cumprimento
do artigo 114º e seguintes da Lei 30/1992, xa citada,
contra a resolución ditada poderá interpoñerse
recurso de alzada no prazo dun mes desde a publicación desta cédula, sen prexuízo de interpoñer calquera outro recurso que se considere oportuno. Así
mesmo, terá dereito a consultar o expediente nas
dependencias desta xefatura territorial, sitas na avenida Fernández Ladreda, 43, Pontevedra.

De conformidade co disposto nos artigos 59º.5 e
61º da Lei 30/1992, do 26 de novembro, de réxime
xurídico das administracións públicas e do procedemento administrativo común, modificada pola Lei
4/1999, do 14 de xaneiro (BOE nº 13, do 14 de
xaneiro), notifícaselle á persoa que a seguir se indica a resolución do expediente administrativo instruído de conformidade co disposto nos artigos 172º e
seguintes do Código civil, por descoñecerse no expediente deste departamento territorial o último domicilio da interesada.
A interesada, ou o seu representante, poderán
interpor recurso ante o Xulgado de Primeira Instancia número seis de Ourense, sen necesidade de
reclamación administrativa previa, de conformidade
co disposto na disposición adicional primeira da
Lei 3/1997, do 9 de xuño, galega de familia, infancia e adolescencia.
O correspondente expediente consta no Servizo de
Familia e Menores do Departamento Territorial da
Consellería de Traballo e Benestar en Ourense (rúa
Sáenz Díez, 39 baixo, Ourense).
Nº de expediente: 2008/157-3.
Interesada: Cándida Pérez Alvarado (76733537-V).
Enderezo actual: descoñecido.
Asunto: resolución administrativa de data 25-10-2010.
Ourense, 8 de novembro de 2010.
José Selas Souto
Xefe territorial de Ourense

Pontevedra, 17 de novembro de 2010.
Ignacio Rial Santomé
Xefe territorial de Pontevedra
ANEXO
Expte.

Reclamante

Enderezo

Concello

Resolución

3402 Nerga Rodal, Carmen Baixada ao Colexio, 8Espiñeira, Aldán

Cangas (Pontevedra)

Desestimada

3859 Pacheco Iglesias,
Aurora

Pontevedra

Desestimada

Os Liñares, 14-2º esq.
Lourizán

4994 Docampo Sanromán, Lugar O Aveal, 119, 1º
Mª Estela

Redondela (Pontevedra) Desestimada

2396 Vidal Ríos, Manuel

Camelias, 96, 7º esq.

Vigo (Pontevedra)

3586 Dopazo Díaz, Javier

R/ Pablo Iglesias, 24-5º A

Vigo (Pontevedra)

Desestimada

3606 Escanez Barbosa,
José Manuel

R/ Barcelona, 11-3º esq.

Vigo (Pontevedra)

Desestimada

3940 Parrondo Berzán,
Carlos

Avd. Ramón Nieto, 285, 1º

Vigo (Pontevedra)

Desestimada

4113 Román Abreu, José
Luis

Camiño Balanciñas, nº 5, baixo Vigo (Pontevedra)

Desestimada

5165 Blanco Alonso, Ana
María

Cmno.Tintureira, 51, Coruxo

Vigo (Pontevedra)

Desestimada

Vilanova de Arousa
(Pontevedra)

Desestimada

4876 Padín Chazo, Mª del Rúa Priorato, 8
Carmen

Desestimada

Cédula do 16 de novembro de 2010, do
Departamento Territorial de Vigo, pola
que se fai pública unha notificación
dunha resolución de expediente tramitado
por este departamento.
De conformidade co disposto nos artigos 59º.5 e 61º
da Lei 30/1992, do 26 de novembro, de réxime xurídico das administracións públicas e do procedemento
administrativo común, modificada pola Lei 4/1999,
do 14 de xaneiro (BOE nº 13, do 14 de xaneiro), notifícaselle á persoa que a continuación se indica a resolución do expediente administrativo instruído de conformidade co disposto no artigo 172º e seguintes do
Código civil, por non ser posible a dita notificación no
último domicilio que se reflicte no expediente que
consta neste departamento territorial.
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O interesado poderá interpoñer recurso ante o Xulgado de Primeira Instancia de Pontevedra que por
quenda corresponda, no prazo de dous meses desde
o día seguinte á publicación desta resolución, sen
necesidade de reclamación administrativa previa, de
conformidade co disposto na Lei 1/2000, do 7 de
xaneiro, de axuizamento civil.
Os correspondentes expedientes constan no Servizo de Familia e Menores, do Departamento Territorial en Vigo, da Consellería de Traballo e Benestar.
Nº de expediente: 2006/71.
Interesada: Jezabel Santos Campos.
Enderezo: descoñecido.
Asunto: notificación dunha resolución administrativa
de data 11 de novembro de 2010.
Vigo, 16 de novembro de 2010.
Carmen Bianchi Valcarce
Xefa territorial de Vigo

Cédula do 17 de novembro de 2010, do
Departamento Territorial de Vigo, pola
que se fai pública unha notificación de
resolución de expediente tramitado por
este departamento.
De conformidade co disposto nos artigos 59º.5 e
61º da Lei 30/1992, do 26 de novembro, de réxime
xurídico das administracións públicas e do procedemento administrativo común, modificado pola Lei
4/1999, do 14 de xaneiro (BOE nº 13, do 14 de
xaneiro), notifícaselle á persoa que a continuación
se indica a resolución do expediente administrativo
instruído de conformidade co disposto no artigo 172º
e seguintes do Código civil, por non ser posible a
dita notificación no último domicilio que consta no
expediente existente neste departamento territorial.
O interesado poderá interpoñer recurso ante o Xulgado de Primeira Instancia de Pontevedra que por
quenda corresponda, no prazo de dous meses desde
o día seguinte ao da publicación desta resolución,
sen necesidade de reclamación administrativa previa de conformidade co disposto na Lei 1/2000, do 7
de xaneiro, de axuizamento civil.
O correspondente expediente consta no Servizo de
Familia e Menores, do Departamento Territorial en
Vigo.
Nº expediente: 2010/224-5.
Interesado: Wilmer Stalin Patiño Bravo.
Enderezo: descoñecido.
Asunto: notificación dunha resolución administrativa
do 7 de setembro de 2010.
Vigo, 17 de novembro de 2010.
Carmen Bianchi Valcarce
Xefa territorial de Vigo
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Edicto do 10 de novembro de 2010, do
Departamento Territorial de Vigo, polo
que se notifican diversas resolucións xestionadas neste departamento.
En uso das competencias atribuídas a este departamento territorial, e en virtude do disposto no artigo 59º da Lei 30/1992, de réxime xurídico das administracións públicas e do procedemento administrativo común (RXAP-PAC), ao seren devoltas polo servizo de correos as notificacións enviadas no seu día
coas resolucións ditadas nos procedementos instados polos interesados, publicase mediante este edicto, de conformidade co disposto no artigo 61º da
mencionada lei, o contido das resolucións, contra as
cales poderá interpoñerse recurso de alzada ante a
conselleira de Traballo e Benestar, no prazo dun
mes, contado a partir do día seguinte á data desta
publicación, conforme o disposto no artigo 114º da
Lei 30/1992, do RXAP-PAC. No mesmo prazo sinalado no parágrafo anterior e de acordo co referido no
artigo 61º da Lei de RXAP-PAC, poderán comparecer persoalmente ou debidamente representados no
Departamento Territorial de Traballo e Benestar de
Vigo (rúa Concepción Areal, nº 8-1º), para os efectos
do coñecemento do texto íntegro da resolución e do
resto do expediente.
Vigo, 10 de novembro de 2010.
Mª Carmen Bianchi Valcarce
Xefa territorial de Vigo
ANEXO
Apelidos e nome

DNI/NIE

Nº expte.

Resolución

Manoel Penha, Creuza

X3024166B 36057056410 Denegación

Fahmi S/S, Hicham

X1720340D 36038007410 Concesión

De Carvalho S/S, Andre Gustavo X2364995C 36057020010 Concesión

Concello
Vigo
Pontevedra
Vigo

Martín Rodríguez, Mª Aránzazu

39456734G 36057067409 Suspensión

Vigo

Maceira Aguirre, Sara

39469438N 36057032810 Denegación

Vigo

Gonçalves Moledo, José Antonio 36159416N 36057041009 Continuación Vigo
Sande Gómez, Irene

53116022Y 36029000609 Suspensión

Jiménez Martínez, Mª Macarena

36150718P 36057013707 Extinción

Vigo

Barrul Jiménez, María Rocío

70810614P 36057010307 Renovación

Vigo

García Iglesias, Manuel

36143425Y 36057018809 Extinción

Vigo

Ferreiros González, Juan José

36166058F 36057062610 Renovación

Vigo

El Gad S/S, Driss

X2226735J 36043000710 Renovación

Ponte
Caldelas

González de Useche, Elsa Marlen X9313304Y 36041001010 Concesión

Moaña

Poio

García Costas, Roberto

36008147Z 36057043510 Concesión

Vigo

Jiménez Amaya, Joana

25491978B 36054001210 Concesión

Tomiño

Covelo Lorenzo, Mónica

53192510L 36057052410 Concesión

Vigo

Rodríguez Vilanova, Francisco J. 36096923X 36057081510 Concesión

Vigo

Nogueiras Ferreira, Claudia Alex 39455081F 36045006009 Extinción

Redondela

Ouso Prego, Manuel

35463097H 36060003007 Modificación Vilagarcía
de Arousa

Costa Romero, Mónica Sandra

35488887W 36060004010 Concesión

Vilagarcía
de Arousa

Eiras Vidal, Fco. Javier

35452057H 36060001110 Caducidade

Vilagarcía
de Arousa

Pera S/S, Sortir

X3549731A 36060001710 Caducidade

Vilagarcía
de Arousa

Kingson S/S, David

X4500395P 36004001510 Concesión

Bueu

Muñoz San Antonio, Susana

27390778D 36042001910 Concesión

Ponteareas

Juan Fernández, Mª Isabel

35306067D 36012000309 Extinción

Cotobade

Blas Montero, Carlos Fernando

44663401T 36057035910 Concesión

Vigo

Castiñeira Gómez, Marco Antonio 36110790P 36057007709 Modificación Vigo
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Apelidos e nome

DNI/NIE

Nº expte.

Resolución
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Anuncio do 5 de novembro de 2010, do
Departamento Territorial da Coruña, polo
que se emprazan os interesados para seren
notificados por comparecencia nos expedientes que se relacionan.

Concello

Domínguez Hervello, José Carlos 36135341H 36057013406 Continuación Vigo
Salgueiro Montes, Magdalena

36106023W 36057002305 Continuación Vigo

Romero Castañeda, Francisco

32445030B 36057005308 Extinción

Vigo

Vasconcellos González, Cecilia

36066064V 36057051110 Arquivo

Vigo

López Jiménez, Irene

53195309N 36057043407 Extinción

Vigo

Longueira Lis, Pomba

36161216H 36045000309 Extinción

Redondela

Corgartelli Viera, Milcar Araceli Y0322502X 36045001510 Caducidade

Redondela

Merkin S/S, Diana Marta

X6358798B 36024000710 Concesión

Lalín

Serkouh S/S, Bouzekri

X2124881A 36039005810 Denegación

O Porriño

Bouzas Landín, Francisco

35465479P 36060000509 Extinción

Vilagarcía
de Arousa

El Qaouaq Lamtagi, Samira

39490244A 36045004010 Concesión

Redondela

Edicto do 17 de novembro de 2010, do
Departamento Territorial de Vigo, polo
que se notifican diversas resolucións xestionadas neste departamento.
En uso das competencias atribuídas a este departamento territorial e en virtude do disposto no artigo 59º da Lei 30/1992, de réxime xurídico das administracións públicas e do procedemento administrativo común (de agora en diante RXAP-PAC), ao
seren devoltas polo servizo de correos as notificacións enviadas no seu día, coas resolucións ditadas
nos procedementos instados polos interesados,
publícase mediante este edicto, de conformidade co
disposto no artigo 61º da mencionada lei, o contido
das resolucións contra as cales poderá interpoñerse
reclamación previa ante a Consellería de Traballo e
Benestar no prazo dun mes, contado a partir do día
seguinte á data desta publicación, conforme o disposto no artigo 114º da Lei 30/1992, de RXAP-PAC.
No mesmo prazo sinalado no parágrafo anterior e de
acordo co referido no artigo 61º da Lei 30/1992, de
RXAP-PAC, poderán comparecer persoalmente ou
debidamente representados no Departamento Territorial da Consellería de Traballo e Benestar de Vigo,
para os efectos do coñecemento do texto íntegro da
correspondente resolución e do resto do expediente.
Vigo, 17 de novembro de 2010.
Carmen Bianchi Valcarce
Xefa territorial de Vigo
ANEXO
Nome e apelidos: Vicente Luis Teixeira Jiménez.
DNI: 36035999-J.
Número de expediente: 36/0000016-I/08.
Notificación: resolución de suspensión.
Nome e apelidos: José Manuel Gesto Bellón.
DNI: 32845911-W.
Número de expediente: 36/0001094-I/04.
Notificación: resolución de extinción do dereito.
Nome e apelidos: Carmen Fernández Garbin.
DNI: 76982321-X.
Número de expediente: 36/0000799-J/92.
Notificación: resolución de concesión de dedución.

De conformidade co disposto nos artigos 59º.5 e
61º da Lei 30/1992, do 26 de novembro, de réxime
xurídico das administracións públicas e do procedemento administrativo común, modificada pola
Lei 4/1999, do 13 de xaneiro, despois de intentada a
notificación persoal dúas veces, emprázanse para
ser notificados por comparecencia os interesados
nos procedementos iniciados por instancia deles
relacionados no anexo a este anuncio.
A comparecencia deberase efectuar, no prazo de
dez días contados desde o seguinte ao da publicación deste anuncio, nas dependencias da Consellería de Traballo e Benestar, sitas na praza de Europa
10 A-2º (Área Central), Santiago de Compostela,
das 9.00 ás 14.00 horas de luns a venres. Transcorrido o prazo sen efectuarse a comparecencia, entenderase producida a notificación.
A Coruña, 5 de novembro de 2010.
Luis Alberto Álvarez Freijido
Xefe territorial da Coruña
ANEXO
Nº de expediente
26412

Apelidos e nome

Acto obxecto de notificación

Bello Fernández, María

Requirimento de documentación

28892

Calo Sobrido, María del Carmen

Requirimento de documentación

25607

Castro García, María del Carmen Resolución

26447

Dávila González, Juana

Requirimento de documentación

25631

Fernández Agrafojo, Pastora

Resolución

28932

García Lorenzo, María

Requirimento de documentación

28638

Giadáns Raíces, Jesús

Resolución

1665

León Domínguez, Eduardo

Resolución

25329

Mahía Otero, Elena

Resolución

25510

Martínez Vaamonde, Encarnación Resolución

26101

Otero Beiro, Filomena

18471

Pérez Fernández, Dolores

Requirimento de documentación
Resolución

26434

Pintor Vázquez, Encarnación

Requirimento de documentación

28900

Rodríguez Vázquez, Juan Manuel Requirimento de documentación

21503

Sánchez Monteagudo, Alexandra

29788

Sanisidro Rey, María Pilar

Resolución
Requirimento de documentación

22357

Santos Marcote, José Rogelio

Resolución

13622

Sierra Ferro, Nieves

Requirimento de documentación

25690

Telmo Duarte, María Pilar

Resolución

25631

Vilasó Seoane, Dolores

Resolución

Anuncio do 5 de novembro de 2010, do
Departamento Territorial da Coruña, polo
que se emprazan os interesados para seren
notificados por comparecencia nos expedientes que se relacionan.
De conformidade co disposto nos artigos 59º.5 e
61º da Lei 30/1992, do 26 de novembro, de réxime
xurídico das administracións públicas e do procedemento administrativo común, modificada pola
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Lei 4/1999, do 13 de xaneiro, despois de intentada a
notificación persoal dúas veces, emprázanse para
ser notificados por comparecencia os interesados
nos procedementos iniciados por instancia deles
relacionados no anexo.
A comparecencia deberase efectuar, no prazo de
dez días contados desde o seguinte ao da publicación
deste anuncio, nas dependencias da Consellería de
Traballo e Benestar, sitas na praza Camilo José Cela,
s/n, Ferrol, das 9.00 ás 14.00 horas de luns a venres.
Transcorrido o dito prazo sen efectuarse a comparecencia, a notificación entenderase producida.

20.331

tor público, faise pública a adxudicación definitiva
dos seguintes contratos:
1. Obxecto do contrato: subministración en réxime
de arrendamento con opción de compra de quince
fotocopiadoras/impresoras/escáner cor para a Consellería do Medio Rural. Expediente 22/10.
-Sistema de adxudicación: procedemento aberto
non harmonizado.
-Data da resolución de adxudicación: 22 de outubro de 2010.

A Coruña, 5 de novembro de 2010.
-Adxudicataria: Ricoh España, S.L.U.

Luis Alberto Álvarez Freijido
Xefe territorial da Coruña

-Orzamento base de licitación: 194.537,92 € (IVE
16% incluído).

ANEXO
Nº de expediente

Apelidos e nome

Acto obxecto de notificación

15542

Davila Lugris, Mercedes

Resolución de arquivo por caducidade

17890

Landrove Rodríguez, María

Resolución de arquivo por caducidade

26243

Pato Fandiño, Julia

Resolución de arquivo por caducidade

16539

Pérez Formoso, Cándida

Resolución de arquivo por caducidade

11868

Pérez Galdo, María Laura

Resolución de arquivo por caducidade

26436

Pérez Mosquera, Eladio Mario Requirimento de documentación

24738

Rey García, Irene

Requirimento de documentación

28211

Rodríguez Montero, Josefina

Resolución de arquivo do expediente

-Importe de adxudicación: 143.253,16 € (IVE 18%
incluído).
2. Obxecto do contrato: subministración en réxime
de renting de setenta e nove (79) vehículos para a
rede de alerta de sanidade animal. Expediente 38/10.
-Sistema de adxudicación: procedemento aberto
harmonizado.
-Data da resolución de adxudicación: 2 de novembro de 2010.

CONSELLERÍA DO MEDIO RURAL
Resolución do 24 de novembro de 2010
pola que se fai pública a adxudicación
definitiva de varios contratos administrativos.
En cumprimento do disposto no artigo 138º da
Lei 30/2007, do 30 de outubro, de contratos do sec-

-Adxudicataria: Lease Plan Servicios, S.A.
-Orzamento base de licitación: 1.495.618,44 € (IVE
incluído).
-Importe de adxudicación: 1.096.135,38 € (IVE
incluído).

3. Obxecto do contrato: dezanove (19) obras de prevención de incendios forestais (exp. 11/10).
Obra

Data
Procedemento adxudicación Adxudicataria

Orzamento base
de licitación
(IVE 16%)

Importe de
adxudicación
(IVE 18%)

1. 36I04/10. Actuacións preventivas no Distrito XVI Deza-Tabeirós

Aberto

2-11-2010 Cespa, S.A.

296.178,52

222.688,27

2. 36I05/10. Actuacións preventivas no Distrito XVII O CondadoParadanta

Aberto

2-11-2010 Servitec Medioambiente, S.L.

296.009,44

213.338,60

3. 36I06/10. Actuacións preventivas no Distrito XVIII Vigo-Baixo
Miño

Aberto

2-11-2010 Cespa, S.A.

299.997,52

233.286,67

4. 36I07/10. Actuacións preventivas no Distrito XIX CaldasO Salnés

Aberto

2-11-2010 Silvareira Servicios Forestais, S.L.

286.643,32

214.760,00

5.15I10/10. Prevención de incendios no Distrito I Ferrol

Aberto

2-11-2010 Forestación Galicia, S.A.

299.946,94

250.197,12

6.15I20/10. Prevención de incendios no Distrito II BergantiñosMariñas Coruñesas

Aberto

2-11-2010 Mantenimiento Forestal, S.L.

293.000,05

205.059,62

7.15I30/10. Prevención de incendios no Distrito III Santiago
Meseta Interior

Aberto

2-11-2010 Servitec Medioambiente, S.L.

299.983,38

214.188,65

8.15I40/10. Prevención de incendios no Distrito Forestal IV
Barbanza

Aberto

2-11-2010 Servitec Medioambiente, S.L.

299.987,25

221.637,30

9.15I50/10. Prevención de incendios no Distrito Forestal V Fisterra

Aberto

2-11-2010 Maceiras y Esmorís, S.L.

300.292,08

223.793,10

10.27/01/10. Traballos preventivos no Distrito VI A Mariña
Lucense

Aberto

2-11-2010 Heblatri, S.L.

305.256,74

229.784,65
218.328,98

11.27I03/10. Traballos preventivos no Distrito X Terra Chá

Aberto

2-11-2010 Sefosa, Obras y Servicios Ambientales, S.A.

299.641,29

12.27I04/10. Traballos preventivos no Distrito VIII Terra de Lemos

Aberto

2-11-2010 Exurga, S.L.

299.712,49

214.940,37

13.27I06/10. Traballos preventivos no Distrito VII FonsagradaOs Ancares

Aberto

2-11-2010 Serfonor Medioambiente, S.L.

294.422,48

244.050,72

20.332
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Data
Procedemento adxudicación Adxudicataria

Obra

Orzamento base
de licitación
(IVE 16%)

Importe de
adxudicación
(IVE 18%)

14.32I01/10. Traballos preventivos no Distrito XI. Ribeiro-Arenteiro

Aberto

2-11-2010

Servitec Medioambiente, S.L.

299.963,47

217.225,78

15.32I02/10. Traballos preventivos no Distrito XII Miño-Arnoia

Aberto

2-11-2010

Servitec Medioambiente, S.L.

297.597,68

212.969,62

16.32I03/10. Traballos preventivos no Distrito XIII ValdeorrasTrives

Aberto

2-11-2010

Exurga, S.L.

299.880,56

201.333,60
211.978,58

17.32I04/10. Traballos preventivos no Distrito XIV Verín-Viana

Aberto

2-11-2010

Servitec Medioambiente, S.L.

299.921,87

18.32I05/10. Traballos preventivos no Distrito XV A Limia

Aberto

2-11-2010

Cespa, S.A.

299.951,64

237.464,07

19.27I05/10. Traballos preventivos no Distrito IX Lugo-Sarria

Aberto

2-11-2010

Servitec Medioambiente, S.L.

299.997,18

222.926,35

Orzamento base
de licitación
(IVE 8%)

Importe de
adxudicación
(IVE 8%)

4. Obxecto do contrato: vinte e catro (24) obras en diferentes distritos forestais (exp. 32/10).
Data
Procedemento adxudicación Adxudicataria

Obra
1.15M007/10. Tratamentos silvícolas nos montes de Carnota e de
Mazaricos, pertencentes ao distrito forestal V

Aberto

11-11-2010 Naturgalia, S.L.

391.891,58

255.620,08

2.15M009/10. Tratamentos silvícolas e repoboacións nos montes do
concello de Muros. Distrito Forestal V

Aberto

12-11-2010 Maceiras y Esmorís, S.L.

299.376,97

200.582,57

3.15M014/10. Creación e mellora de masas forestais na
demarcación do Eume. Distrito Forestal I

Aberto

11-11-2010 Mantenimiento Forestal, S.L.

169.093,28

115.659,80

4.15M015/10. Tratamentos silvícolas e repoboación forestal en
207,01 ha de montes veciñais dos concellos de Padrón, Dodro e
Rois. Distrito Forestal IV

Aberto

11-11-2010 Maceiras y Esmorís, S.L.

299.885,87

200.923,54

5.15M016/10. Repoboación forestal e tratamentos silvícolas nos
montes Can de Carracedo e Chan de Salgueiro do concello de
Ortigueira. Distrito Forestal I-Ferrol

Aberto

11-11-2010 Serfonor, S.L.

297.226,29

203.769,80

6.15M019/10. Tratamentos silvícolas en diversos montes
pertencentes ao distrito II Bergantiños-Mariñas (A Coruña)

Aberto

11-11-2010 Naturgalia, S.L.

292.535,43

192.997,85

7.15M020/10. Proxecto de restauración da cuberta vexetal dos
montes Capelada e Couce do concello de Cedeira, pertecente ao
Distrito I: Ferrol (A Coruña)

Aberto

11-11-2010 Servitec Medioambiente, S.L.

385.144,22

264.131,91

8.27M012/10. Tratamentos silvícolas (podas) en 69,61 ha nos
concellos de Láncara e O Corgo (Lugo)

Aberto

11-11-2010 Naturgalia, S.L.

112.685,48

75.749,45

9.27M013/10. Tratamentos silvícolas (rozas, podas e rareos) en
143,55 ha nos concellos de Monforte de Lemos e A Pobra de
Brollón (Lugo)

Aberto

11-11-2010 Maceiras y Esmorís, S.L.

212.807,43

144.709,06

10.27M014/10. Proxecto de repoboación forestal en 89,35 ha nos
concellos de Castro de Rei e A Pastoriza (Lugo)

Aberto

11-11-2010 Naturgalia, S.L.

213.311,57

140.051,40

11.27M016/10. Tratamentos silvícolas (rozas e podas) en 111,14 ha
nos concellos de Guntín, Monterroso e Portomarín (Lugo)

Aberto

11-11-2010 Naturgalia, S.L.

176.041,05

117.494,99

12.27M017/10. Proxecto de repoboación forestal en 79,66 ha nos
concello de Ourol, O Vicedo, Viveiro e Xove (Lugo)

Aberto

11-11-2010 Mantenimiento Forestal, S.L.

200.639,92

141.852,42

13.27M018/10. Tratamentos silvícolas (rozas, podas e rareos) en
142,94 ha nos concellos de Baleira e A Fonsagrada (Lugo)

Aberto

11-11-2010 Ecosistema Bierzo, S.L.

205.779,51

144.313,16

14.27M019/10. Tratamentos silvícolas (rozas e podas) en 116 ha
nos concellos de Cervantes e As Nogais (Lugo)

Aberto

11-11-2010 Ecosistema Bierzo, S.L.

107.583,95

75.448,63

15.27M020/10. Tratamentos silvícolas (rozas, podas e rareos) en
124,10 ha nos concellos de Baralla e Becerreá (Lugo)

Aberto

11-11-2010 Servitec Medioambiente, S.L.

201.027,62

139.875,02

16.27M021/09. Proxecto de repoboación forestal en 97,89 ha no
concello da Fonsagrada (Lugo)

Aberto

11-11-2010 Serfonor, S.L.

235.619,80

168.608,35

17.32M001/10. Tratamentos sílvicolas e mellora da rede de
infraestruturas de defensa contra incendios forestais no monte
Serra no concello de Avión, pertencente ao Distrito XI O RibeiroArenteiro (Ourense)

Aberto

11-11-2010 Servitec Medioambiente, S.L.

288.222,38

192.676,66

18.32M004/10. Tratamentos silvícolas en varios montes do
concello de Verín, Distrito Forestal XIV Verín Viana (Ourense)

Aberto

11-11-2010 Servitec Medioambiente, S.L.

459.796,99

302.960,23

19.32M005/10. Proxecto de restauración da cuberta vexetal en
diversos montes veciñais en man común dos concellos de Baltar,
Calvos de Randín e Vilar de Barrio, pertencentes ao Distrito XV
A Limia (Ourense)

Aberto

11-11-2010 Forestación Galicia, S.A.

507.182,54

339.812,30

20.32M006/10. Proxecto de restauración da cuberta vexetal e obras
complementarias en diversos montes veciñais en man común dos
concellos de Bande, Lobeira e Muíños, pertencentes ao Distrito
XV: A Limia (Ourense)

Aberto

11-11-2010 Servitec Medioambiente, S.L.

225.433,36

157.803,35

21.32M008/10. Tratamentos silvícolas no monte de Xestosa e
outros no Distrito Forestal Miño-Arnoia (Ourense)

Aberto

11-11-2010 Naturgalia, S.L.

249.514,75

169.631,19

22.36M007/10. Tatamentos silvícolas no MVMC S. Xurxo de Sacos
e Calvelo (Cotobade). Distrito Forestal XIX

Aberto

11-11-2010 Repoboacións e Desbroces do Noroeste, S.L.

149.681,35

102.000,00

23.36M012/10. Tratamentos silvícolas nos montes de Cerdedo e
Forcarei

Aberto

11-11-2010 Naturgalia, S.L.

153.721,27

104.811,69

24.36M019/09. Repoboacións e traballos de silvicultura na
comarca da Paradanta. Distrito Forestal XVII

Aberto

12-11-2010 Naturgalia, S.L.

194.358,66

129.999,20

Santiago de Compostela, 24 de novembro de 2010.
P.D. (Orde 22-4-2009)
Jorge Atán Castro
Secretario xeral da Consellería do Medio Rural

Nº 239 앫 Mércores, 15 de decembro de 2010
Anuncio do 18 de novembro de 2010, do
Departamento Territorial de Ourense, polo
que se emprazan os interesados para seren
notificados por comparecencia no expediente MON-OU-16/2010-ONA e seis
máis.
De conformidade co disposto no artigo 61º da
Lei 30/1992, do 26 de novembro (BOE do 27 de
novembro), de réxime xurídico das administracións
públicas e do procedemento administrativo común,
modificada pola Lei 4/1999, do 13 de xaneiro, ao
non ser posible a súa notificación polo servizo de
correos, emprázase o interesado que se sinala no
anexo para ser notificado por comparecencia.
O acto foi adoptado polo xefe territorial.
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Anuncio do 22 de novembro de 2010, do
Departamento Territorial de Ourense, polo
que se empraza o interesado para ser notificado por comparecencia no expediente
INC-OU-127/2010-BIO.
De conformidade co disposto no artigo 61º da
Lei 30/1992, do 26 de novembro (BOE do 27 de
novembro), de réxime xurídico das administracións
públicas e do procedemento administrativo común,
modificada pola Lei 4/1999, do 13 de xaneiro, ao
non ser posible a súa notificación polo servizo de
correos, emprázase o interesado que se sinala no
anexo para ser notificado por comparecencia.
O acto foi adoptado polo xefe territorial.

A comparecencia deberase efectuar no prazo de
dez días, contados desde o seguinte ao da publicación deste anuncio, na sede do Servizo XurídicoAdministrativo do Departamento Territorial da Consellería do Medio Rural, sita na rúa Florentino L.
Cuevillas, nº 4 e 6 baixo (Ourense), das 9.00 ás
14.00 horas, de luns a venres.

A comparecencia deberase efectuar no prazo de
dez días, contados desde o seguinte ao da publicación deste anuncio, na sede do Servizo XurídicoAdministrativo do Departamento Territorial da Consellería do Medio Rural, sita na rúa Florentino L.
Cuevillas, nº 4 e 6 baixo, (Ourense), das 9.00 ás
14.00 horas, de luns a venres.

Transcorrido o devandito prazo sen efectuarse a
comparecencia, a notificación entenderase producida desde o día seguinte.

Transcorrido o devandito prazo sen efectuarse a
comparecencia, a notificación entenderase producida desde o día seguinte.

Ourense, 18 de novembro de 2010.

Ourense, 22 de novembro de 2010.

Ricardo Ignacio Vecillas Rojo
Xefe territorial de Ourense

Ricardo Ignacio Vecillas Rojo
Xefe territorial de Ourense

ANEXO
Expediente: MON-OU-16/2010-ONA.
Interesado: Maderas y Leñas Trelle, S.L.
Acto de notificación: resolución de procedemento
sancionador.

ANEXO
Expediente: INC-OU-127/2010-BIO.
Interesado: Ernesto Calo Vázquez.
Acto de notificación: proposta de resolución.

Expediente: MON-OU-24/2010-CSA.
Interesado: Francisco Javier Pérez Yáñez.
Acto de notificación: acordo de incoación de procedemento sancionador.
Expediente: INC-OU-131/2010-IUL.
Interesado: Julio López López.
Acto de notificación: proposta de resolución de procedemento sancionador.
Expediente: INC-OU-135/2010-BIO.
Interesada: Herminia Rodríguez Rodríguez.
Acto de notificación: proposta de resolución de procedemento sancionador.
Expediente: INC-OU-196/2010-BIO.
Interesado: herdeiros de Delfina Peliquín Araujo.
Acto de notificación: acordo de incoación de procedemento sancionador.
Expediente: INC-OU-201/2010-BIO.
Interesada: Matilde Pilar González Varela.
Acto de notificación: acordo de incoación de procedemento sancionador.
Expediente: INC-OU-212/2010-VNA.
Interesada: Laura de Moraes Moura.
Acto de notificación: acordo de incoación de procedemento sancionador.

CONSELLERÍA DO MAR
Resolución do 30 de novembro de 2010, da
Secretaría Xeral da Consellería do Mar,
pola que se abre información pública
correspondente ao expediente de expropiación forzosa que se tramita por mor das
obras incluídas no proxecto sectorial de
incidencia supramunicipal denominado
granxa mariña e criadeiro de abalón en
Muros (A Coruña) promovido por Galician
Marine Aquaculture, S.L.
Por Resolución do 13 de marzo de 2009, da Dirección Xeral de Recursos Mariños, publicada no Diario Oficial de Galicia nº 55 do 20 de marzo de 2009,
deuse publicidade ao acordo do Consello da Xunta
de Galicia do 12 de marzo de 2009, polo cal se aproba definitivamente o proxecto sectorial de incidencia supramunicipal, denominado granxa mariña e
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criadeiro de abalón en Muros (A Coruña), promovido por Galician Marine Aquaculture, S.L.
A aprobación definitiva do proxecto sectorial, instrumento de ordenación territorial, implica a declaración de utilidade pública e a necesidade de ocupación dos bens e dereitos correspondentes, para os
efectos de expropiación forzosa, segundo o disposto
no artigo 29º do Real decreto lexislativo 2/2008, do
20 de xuño, polo que se aproba o texto refundido da
Lei do solo.
Co fin de executar o proxecto aprobado, Galician
Marine Aquaculture, S.L. solicitou a incoación do
oportuno procedemento expropiatorio dos bens e
dereitos que resultan afectados, sendo a Xunta de
Galicia a administración expropiante e a mercantil
Galician Aquaculture, S.L. a beneficiaria. Para estes
efectos, a beneficiaria redactou o oportuno anexo de
expropiación onde figura a relación concreta e individualizada dos bens e dereitos necesarios para a
execución da obra.
Con base no disposto, esta secretaría xeral resolve:
1. Abrir información pública durante un prazo de
quince días hábiles, contados na forma disposta no
artigo 17º do Regulamento do 26 de abril de 1957,
para que os titulares dos bens e dereitos afectados
pola execución das obras e todas as demais persoas
ou entidades interesadas, poidan formular por escrito ante esta secretaría xeral as alegacións que consideren oportunas, de acordo co previsto nos artigos
18º e 19º da Lei de expropiación forzosa e no artigo
56º do seu regulamento.
O anexo de expropiación, onde figura a relación de
titulares e bens e dereitos afectados, poderase consultar na Consellería do Mar, Dirección Xeral de
Ordenación e Xestión dos Recursos Mariños, edificio administrativo da Xunta de Galicia en San Caetano, Santiago de Compostela, así como no Concello
de Muros (A Coruña).
Esta publicación servirá de notificación para os
interesados descoñecidos ou de ignorado domicilio
para os efectos previstos na Lei 30/1992, do 26 de
novembro, do réxime xurídico das administracións
públicas e do procedemento administrativo común.
2. Solicitar a declaración da urxente ocupación, de
conformidade co disposto no artigo 52º da Lei de
expropiación forzosa e 56º do seu regulamento.
Para os efectos da emenda de erros na descrición
material e legal dos bens, calquera persoa natural ou
xurídica poderá comparecer alegando cantos antecedentes estime pertinentes.
Santiago de Compostela, 30 de novembro de 2010.
Francisco José Vidal-Pardo Pardo
Secretario xeral da Consellería do Mar

Nº 239 앫 Mércores, 15 de decembro de 2010
Cédula do 16 de novembro de 2010, do
Departamento Territorial de Vigo, pola que
se fai pública unha notificación de resolución de recurso de alzada do expediente
sancionador PESAN1 2009/000714-5.
De conformidade co disposto no artigo 59º.5 da
Lei 30/1992, do 26 de novembro, de réxime xurídico das administracións públicas e do procedemento
administrativo común (BOE nº 285, do 27 de novembro), notifícaselle á persoa que a continuación se
relaciona a resolución do recurso de alzada do expediente instruído por infracción da Lei 8/2004, do 30
de xullo, de protección, control, infraccións e sancións en materia marítimo-pesqueira de Galicia
(DOG nº 162, do 20 de agosto).
O interesado dispón dun prazo de dez días, contado a partir do día seguinte ao da publicación deste
edicto, para examinar o expediente e interpoñer,
dentro do prazo que en cada caso se estableza, o
recurso pertinente.
O expediente relacionado a seguir está á disposición do interesado no citado Departamento Territorial de Vigo, Concepción Arenal, 8.
Nº de expediente: PESAN1 2009/000714-5.
Denunciado: Cándido Sartier Boubeta.
DNI: 35256768-E.
Enderezo: José Millán, 9-5º esqda., Pontevedra.
Precepto infrinxido: 11º.1, 11º.5, 11º.6.
Resolución: declárase a caducidade do procedemento e ordénase a apertura dun novo expediente sancionador por non terse producido a prescrición da
infracción cometida, de conformidade co disposto no
artigo 6º da Lei 8/2004, do 30 de xullo.
Vigo, 16 de novembro de 2010.
Sonia Lorenzo Santos
Xefa territorial de Vigo

Cédula do 16 de novembro de 2010, do
Departamento Territorial de Vigo, pola
que se fai pública unha relación de notificacións de resolucións de expedientes sancionadores (PESAN1 2010/000485-5 e
cinco máis).
De conformidade co disposto no artigo 59º.5 da
Lei 30/1992, do 26 de novembro, de réxime xurídico
das administracións públicas e do procedemento
administrativo común (BOE nº 285, do 27 de novembro), notifícanselles ás persoas que a continuación se
relacionan as resolucións dos expedientes instruídos
por infracción da Lei 11/2008, do 3 de decembro, de
pesca de Galicia, modificada pola Lei 6/2009, do 11
de decembro.
Os interesados dispoñen dun prazo de dez días,
contado a partir do día seguinte ao da publicación
deste edicto, para examinar o expediente e interpo-
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ñer, dentro do prazo que en cada caso se estableza,
o recurso pertinente.

Consellería do Mar o documento de ingreso correspondente.

Os expedientes relacionados a seguir están á disposición dos interesados no citado Departamento
Territorial de Vigo, Concepción Arenal, 8.
Nº de expediente: PESAN1 2010/000485-5.
Denunciado: Jorge Jonathan Freire Fernández.
DNI: 76990652-S.
Enderezo: San Antón de Covaterreña, 48, Baiona
(Pontevedra).
Precepto infrinxido: 137º.2.
Sanción: 417 euros.

Se cumpren os requisitos previstos no artigo 151º
da Lei 11/2008, do 3 de decembro, poderán solicitar, no prazo dun mes contado a partir da firmeza
desta resolución, a suspensión condicional da execución da sanción imposta, mediante escrito motivado en que manifeste o compromiso de aterse ás condicións que para o seu outorgamento se establezan,
co fin de garantir, durante o prazo de suspensión, un
comportamento de respecto á normativa reguladora
da actividade pesqueira.

Nº de expediente: PESAN1 2010/000488-5.
Denunciado: Jorge Jonathan Freire Fernández.
DNI: 76990652-S.
Enderezo: San Antón de Covaterreña, 48, Baiona
(Pontevedra).
Precepto infrinxido: 137º.2.
Sanción: 315 euros.
Nº de expediente: PESAN1 2010/000530-5.
Denunciado: Gustavo Martínez Viéitez.
DNI: 53117537-A.
Enderezo: Sar, 54, Beluso-Bueu (Pontevedra).
Precepto infrinxido: 137º.18.
Sanción: 1.000 euros.
Nº de expediente: PESAN1 2010/000532-5.
Denunciado: José Francisco Doval Avendaño.
DNI: 35996289-R.
Enderezo: Barrio da Granxa, 49, Mougás-Oia (Pontevedra).
Precepto infrinxido: 137º.2.
Sanción: 800 euros.
Nº de expediente: PESAN1 2010/000548-5.
Denunciado: José María Prado Costas.
DNI: 36018907-X.
Enderezo: rúa Carrasqueira, nº 178-1º, Coruxo-Vigo.
Precepto infrinxido: 137º.11.
Sanción: 906 euros.
Nº de expediente: PESAN1 2010/000627-5.
Denunciado: Jesús Cancela Lusquiños.
DNI: 35323660-F.
Enderezo: cño. Monte Covelo, 1, Samieira-Poio (Pontevedra).
Precepto infrinxido: 137º.2.
Resolución: arquivo expediente sancionador.
De conformidade co previsto na orde da Consellería de Economía e Facenda do 23 de novembro de
2001 (DOG nº 235, do 5 de decembro), os importes
das ditas sancións deberán ser aboados nos prazos
que establece o artigo 62º.2 da Lei 58/2003, do 17
de decembro, xeral tributaria, ou do contrario procederase, sen máis trámite, ao seu cobramento pola vía
de constrinximento regulamentaria. Para o pagamento en período voluntario os interesados deberán
recoller no antedito Departamento Territorial da

Vigo, 16 de novembro de 2010.
Sonia Lorenzo Santos
Xefa territorial de Vigo

Cédula do 16 de novembro de 2010, do
Departamento Territorial de Vigo, pola
que se fai pública unha relación de notificacións de resolucións de expedientes sancionadores (PESAN1 2010/000386-5 e
PESAN1 2010/000401-5).
De conformidade co disposto no artigo 59º.5 da
Lei 30/1992, do 26 de novembro, de réxime xurídico das administracións públicas e do procedemento
administrativo común (BOE nº 285, do 27 de novembro), notifícaselles ás persoas que a continuación se
relacionan as resolucións dos expedientes instruídos
por infracción da Lei 8/2004, do 30 de xullo, de protección, control, infraccións e sancións en materia
marítimo-pesqueira de Galicia (DOG nº 162, do 20
de agosto).
Os interesados dispoñen dun prazo de dez días,
contado a partir do día seguinte ao da publicación
deste edicto, para examinar o expediente e interpoñer, dentro do prazo que en cada caso se estableza,
o recurso pertinente.
Os expedientes relacionados a seguir están á disposición dos interesados no citado Departamento
Territorial de Vigo, Concepción Arenal, 8.
Nº de expediente: PESAN1 2010/000386-5.
Denunciado: José Carlos González Gallego.
DNI: 35937949-N.
Enderezo: rúa Millareira, nº 27, Alcabre-Vigo.
Precepto infrinxido: 11º.5.
Sanción: 151 euros.
Nº de expediente: PESAN1 2010/000401-5.
Denunciado: Manuel González Lusquiños.
DNI: 35938572-Z.
Enderezo: Cubillón-Angorén, nº 43, Chapela-Redondela (Pontevedra).
Precepto infrinxido: 11º.2.
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Sanción: 200 euros.
De conformidade co previsto na orde da Consellería de Economía e Facenda do 23 de novembro de
2001 (DOG nº 235, do 5 de decembro), os importes
das ditas sancións deberán ser aboados nos prazos
que establece o Regulamento xeral de recadación,
ou do contrario procederase, sen máis trámite, ao
seu cobramento pola vía de constrinximento regulamentaria. Para o pagamento en período voluntario os
interesados deberán recoller no dito departamento
territorial da Consellería do Mar o documento de
ingreso correspondente.
Vigo, 16 de novembro de 2010.
Sonia Lorenzo Santos
Xefa territorial de Vigo

Cédula do 16 de novembro de 2010, do
Departamento Territorial de Vigo, pola
que se fai pública unha relación de notificacións de incoación de expedientes sancionadores (PESAN1 2010/000780-5 e
PESAN1 2010/000820-5).
De conformidade co disposto no artigo 59º.5 da
Lei 30/1992, do 26 de novembro, de réxime xurídico
das administracións públicas e do procedemento
administrativo común (BOE nº 285, do 27 de novembro), notifícanselles ás persoas que a continuación se
relacionan as incoacións dos expedientes instruídos
por infracción da Lei 11/2008, do 3 de decembro, de
pesca de Galicia, modificada pola Lei 6/2009, do 11
de decembro.
Os interesados dispoñen dun prazo de quince días
a partir do día seguinte ao da publicación deste
edicto para presentar ante o departamento territorial
as alegacións que consideren pertinentes.
Os expedientes relacionados a seguir están á disposición dos interesados no citado Departamento
Territorial de Vigo, Concepción Arenal, 8.
Nº de expediente: PESAN1 2010/000780-5.
Denunciado: Wieslaw Debsky.
DNI: X1514693M.
Enderezo: rúa Portelo, nº 26, O Rosal (Pontevedra).
Nº de expediente: PESAN1 2010/000820-5.
Denunciado: Wieslaw Debsky.
DNI: X1514693M.
Enderezo: rúa Portelo, nº 26, O Rosal (Pontevedra).
Vigo, 16 de novembro de 2010.
P.A.
Marta Mariño Regueiro
Instrutora

Nº 239 앫 Mércores, 15 de decembro de 2010
Cédula do 16 de novembro de 2010, do
Departamento Territorial de Vigo, pola
que se fai pública unha notificación de
acta de advertencia 2010/000789-5.
De conformidade co disposto no artigo 59º.5 da
Lei 30/1992, do 26 de novembro, de réxime xurídico das administracións públicas e do procedemento
administrativo común (BOE nº 285, do 27 de novembro), notifícaselle á persoa que a continuación se
relaciona a acta de advertencia 2010/789-5, de conformidade co artigo 155º.4 da Lei 11/2008, do 3 de
decembro, de pesca de Galicia, modificada pola
Lei 6/2009, do 11 de decembro.
A documentación relacionada a seguir está á disposición do interesado no citado Departamento
Territorial de Vigo, Concepción Arenal, 8.
Acta de advertencia: 2010/000789-5.
Denunciado: Daniel Caselle Blanco.
DNI: 70784434-W.
Enderezo: rúa Colombia, 27, Parla (Madrid).
Vigo, 16 de novembro de 2010.
Sonia Lorenzo Santos
Xefa territorial de Vigo

Cédula do 17 de novembro de 2010, do
Departamento Territorial da Coruña, pola
que se fai pública unha relación de notificacións de resolucións de expedientes sancionadores (PESAN1 2010/000582-1 e
tres máis).
De conformidade co disposto no artigo 59º.4 da
Lei 30/1992, do 26 de novembro, de réxime xurídico das administracións públicas e do procedemento
administrativo común (BOE nº 285, do 27 de novembro), notifícaselles ás persoas que a continuación se
relacionan as resolucións dos expedientes instruídos
por infracción da Lei 8/2004, do 30 de xullo, de protección, control, infraccións e sancións en materia
marítimo-pesqueira de Galicia (DOG nº 162, do 20
de agosto).
Os interesados dispoñen dun prazo de dez días,
contado a partir do día seguinte ao da publicación
deste edicto, para examinar o expediente e interpoñer, dentro do prazo que en cada caso se estableza,
o recurso pertinente.
Os expedientes relacionados a seguir atópanse á
disposición dos interesados no citado Departamento
Territorial da Coruña, Ramón y Cajal, s/n, 5ª planta.
Nº de expediente: PESAN1 2010/000582-1.
Denunciada: Yolanda Serranito Rial.
DNI: 78788314-C.
Enderezo: Té, 19, Taragoña. Rianxo.
Precepto infrinxido: 11º.B.2, 11º.B.11.
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Sanción: 302 euros.

c) Número de expediente: OH088291SV.

Nº de expediente: PESAN1 2010/000659-1.
Denunciado: José René Rodríguez Pérez.
DNI: 76779649-Z.
Enderezo: Peralto, 49, Escarabote. Boiro.
Precepto infrinxido: 11º.B.2, 11º.B.11.
Sanción: 302 euros.

2. Obxecto do contrato.

Nº de expediente: PESAN1 2010/000660-1.
Denunciado: José René Rodríguez Pérez.
DNI: 76779649-Z.
Enderezo: Peralto, 49, Escarabote. Boiro.
Precepto infrinxido: 11º.B.2, 11º.B.11.
Sanción: 302 euros.
Nº de expediente: PESAN1 2010/000788-1.
Denunciado: Antonio Seijas Resua.
DNI: 78784279-X.
Enderezo: Rianxiño de Abaixo, 46. Rianxo.
Precepto infrinxido: 11º.B.2.
Sanción: 6.000 euros.
De conformidade co previsto na orde da Consellería de Economía e Facenda do 23 de novembro de
2001 (DOG nº 235, do 5 de decembro), os importes
das devanditas sancións deberán ser aboados nos
prazos que establece o Regulamento xeral de recadación, ou do contrario procederase, sen máis trámite, ao seu cobramento pola vía de constrinximento
regulamentaria. Para o pagamento en período voluntario os interesados deberán recoller no antedito
departamento territorial da Consellería do Mar o
documento de ingreso correspondente.
A Coruña, 17 de novembro de 2010.
Juan Carlos Barreiro González
Xefe territorial da Coruña
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a) Tipo de contrato: servizo.
b) Descrición do obxecto: servizo consistente na
elaboración do estudo preliminar do risco de inundacións de Galicia.
c) Diario oficial e data de publicación do anuncio
de licitación: DOG nº 129, do 8 de xullo de 2010.
3. Tramitación, procedemento e forma de adxudicación.
a) Tramitación: ordinaria.
b) Procedemento: aberto.
4. Orzamento base de licitación. Importe total:
douscentos noventa e sete mil novecentos vinte e
nove euros con noventa e catro céntimos
(297.929,94 €, IVE incluído).
5. Adxudicación.
a) Data: 15 de novembro de 2010.
b) Contratista: UTE Singla Ingeniería, S.L. - Saitec, S.A.
c) Nacionalidade: española.
d) Importe de adxudicación: douscentos cincuenta
e seis mil oitocentos quince euros con sesenta e dous
céntimos (256.815,62 €, IVE incluído).
e) Prazo de execución: catorce (14) meses.
O que se fai público para os efectos do previsto no
artigo 138º da Lei 30/2007, do 30 de outubro, de
contratos do sector público.
Santiago de Compostela, 22 de novembro de 2010.
Francisco Menéndez Iglesias
Presidente de Augas de Galicia

AUGAS DE GALICIA
Resolución do 22 de novembro de 2010
pola que se fai pública a adxudicación
definitiva dos contratos que se citan.
O presidente do organismo autónomo Augas de Galicia, en virtude das facultades que lle confire a Lei
8/1993, do 23 de xuño, reguladora da Administración
hidráulica de Galicia, modificada pola Lei 2/1998, do
8 de abril, resolve dar publicidade á adxudicación
da seguinte contratación:
I. Servizo consistente na elaboración do estudo
preliminar do risco de inundacións de Galicia.
1. Entidade adxudicadora.
a) Organismo: organismo autónomo Augas de Galicia.
b) Dependencia que tramita o expediente: Sección
de Contratación.

AXENCIA DE PROTECCIÓN
DA LEGALIDADE URBANÍSTICA
Cédula do 30 de novembro de 2010 pola
que se notifica a apertura do período de
proba no expediente de reposición da legalidade urbanística IU2/61/2010, devolta
polo servizo de correos por resultar o seu
domicilio descoñecido.
A instrutora do expediente de reposición da legalidade urbanística IU2/61/2010 ditou, o 3 de novembro de 2010, resolución pola que se notifica a apertura do período de proba a Bernabé Gameiro Costas,
en relación coas obras consistentes na construción
dunha vivenda unifamiliar de planta baixa, planta
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primeira e planta baixo cuberta, no barrio de Cerdeira 27, no lugar de Prado, parroquia de Morgadáns,
no termo municipal de Gondomar, provincia de Pontevedra.
Ao non poderse realizar a notificación persoal desta resolución, mediante esta cédula, e ao amparo do
disposto no artigo 59º.5 da Lei 30/1992, de réxime
xurídico das administracións públicas e do procedemento administrativo común (LRXPAC), notifícaselle ao interesado a devandita resolución.
Tendo en conta que, en atención ao previsto no
artigo 61º da LRXPAC, o acto non se publica na súa
integridade, fáiselle saber ao interesado que o texto
íntegro da resolución que se notifica se encontra ao
seu dispor nas dependencias da Axencia de Protección da Legalidade Urbanística, sita no Edificio
Witland, 1º andar-Salgueiriños, en Santiago de Compostela.
Para que conste, e lle sirva de notificación ao citado interesado en cumprimento do disposto no artigo 59º.5 da LRXPAC, expido e asino esta cédula.
Santiago de Compostela, 30 de novembro de 2010.
María Martínez Allegue
Directora da Axencia de Protección
da Legalidade Urbanística

Nº 239 앫 Mércores, 15 de decembro de 2010
1) Lugares de obtención do prego de cláusulas
administrativas particulares (que inclúe o cadro de
características do contrato), da documentación técnica e da demais información que proceda:
Enderezo da internet do perfil do contratante:
http://www.contratosdegalicia.es/resultado.jsp?OR=24
Tamén se terá acceso ao perfil do contratante desde a Plataforma de Contratos Públicos de Galicia a
través de http://www.xunta.es
-A Empresa Pública de Obras e Servizos Hidráulicos, na rúa Doutor Maceira nº 18, 15706 Santiago de
Compostela (A Coruña), teléfonos: 981 95 74 01/27,
fax: 981 95 74 03/881 99 96 94 e correo electrónico: contratacion.eposh@xunta.es
-A copistaría Copybelén, na rúa Rosalía de Castro
nº 29-31 (Galerías Belén), Santiago de Compostela
(A Coruña), teléfono 981 59 99 24 e fax 981 59 47 30.
2) Data límite de obtención de documentación e
información: coincide coa data límite de presentación de ofertas.
2. Obxecto de cada contrato.
a) Descrición e lugar de execución: mellora das
infraestruturas hidráulicas na rúa dos Fornos e rúa dos
Cuncheiros, parroquia de Louro. Muros (A Coruña).
Número de expediente: OH.515.983.
Orzamento base de licitación: importe neto:
198.959,24 euros. IVE (%): 18. Importe total:
234.771,90 euros. Cofinanciado nun 70% polo Fondo Europeo de Desenvolvemento Rexional (Feder).

EMPRESA PÚBLICA DE OBRAS
E SERVIZOS HIDRÁULICOS
Resolución do 10 de decembro de 2010
pola que se anuncia a licitación, polo procedemento aberto con varios criterios de
valoración e trámite ordinario da licitación e anticipado do gasto, para a adxudicación dos contratos non suxeitos a
regulación harmonizada de execución das
obras hidráulicas de abastecemento e
saneamento dos proxectos cofinanciados
polo Fondo Europeo de Desenvolvemento
Rexional nun 70% no marco do Programa operativo Feder Galicia 2007-2013.
Clave OH.515.983 e dous máis.
1. Entidade adxudicadora: datos xerais e datos
para a obtención da información.
a) Organismo: Empresa Pública de Obras e Servizos Hidráulicos.
b) Dependencia que tramita o expediente: contratación.
c) Tipo de contrato: obra.
d) Obtención de documentación e información.

Prazo de execución (meses): seis (6).
Solvencia económica e financeira e solvencia técnica: acreditaranse de conformidade co establecido
no punto 5 deste anuncio. O licitador poderá acreditar as solvencias exixidas, quedando eximido da presentación destas, coa achega da clasificación como
empresa contratista de obras do grupo E, subgrupo 1,
categoría c.
b) Descrición e lugar de execución: saneamento e
bombeo de residuais en Calvos, Castroverde, Currás,
Picouto e Penedo. San Cibrao das Viñas (Ourense).
Número de expediente: OH.332.711.
Orzamento base de licitación: importe neto:
172.198,28 euros. IVE (%): 18. Importe total:
203.193,97 euros. Cofinanciado nun 70% polo Fondo Europeo de Desenvolvemento Rexional (Feder).
Prazo de execución (meses): cinco (5).
Solvencia económica e financeira e solvencia técnica: acreditaranse de conformidade co establecido
no punto 5 deste anuncio. O licitador poderá acreditar as solvencias exixidas, quedando eximido da presentación destas, coa achega da clasificación como
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empresa contratista de obras do grupo E, subgrupo 1,
categoría c.
c) Descrición e lugar de execución: saneamento en
Valdemiñotos. O Rosal (Pontevedra).
Número de expediente: OH.336.951.
Orzamento base de licitación: importe neto:
165.331,73 euros. IVE (%): 18. Importe total:
195.091,44 euros. Cofinanciado nun 70% polo Fondo Europeo de Desenvolvemento Rexional (Feder).
Prazo de execución (meses): catro (4).
Solvencia económica e financeira e solvencia técnica: acreditaranse de conformidade co establecido
no punto 5 deste anuncio. O licitador poderá acreditar as solvencias exixidas, quedando eximido da presentación destas, coa achega da clasificación como
empresa contratista de obras do grupo E, subgrupo 1,
categoría c.
3. Tramitación e procedemento.
a) Tramitación: ordinaria da licitación e anticipada
do gasto.
b) Procedemento: aberto.
c) Criterios de adxudicación: a pluralidade dos criterios de valoración enuméranse e detállanse coas
súas puntuacións e ponderacións no prego de cláusulas administrativas particulares e no perfil do contratante.
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posto no artigo 80º.4 do regulamento xeral da Lei de
contratos das administracións públicas; neste caso o
licitador deberá anunciar ao órgano de contratación,
no mesmo día da imposición na oficina de correos,
mediante telegrama ou fax, a remisión da documentación para concorrer á licitación, así como xustificar a data de imposición do envío.
d) Prazo durante o cal o licitador estará obrigado a
manter a súa oferta: dous (2) meses, desde a apertura en acto público, segundo se indica no punto
seguinte, das ofertas contidas no sobre C.
e) Admisión de variantes: non se admiten.
7. Apertura das ofertas.
a) Enderezo, localidade e código postal: Empresa
Pública de Obras e Servizos Hidráulicos na rúa Doutor Maceira nº 18, 15706 Santiago de Compostela
(A Coruña).
b) Data e hora: as aperturas en acto público do
sobre B o 4 de febreiro de 2011 e do sobre C o 25 de
febreiro de 2011, ás 10.00 horas en ambos os casos.
8. Gastos de publicidade: serán por conta dos
adxudicatarios proporcionalmente aos orzamentos
de licitación dos contratos.
9. Outras informacións.

a) Provisional: non se exixe en ningún dos contratos.

-Cofinanciamento da Unión Europea: o obxecto
dos contratos indicados no punto 2 está cofinanciado polo Feder nun 70%, no marco do Programa Operativo Feder Galicia 2007-2013, Eixe 3. Medio
ambiente, contorno natural, recursos hídricos e prevención de riscos, tema prioritario tratamento de
auga (auga residual). Unha maneira de facer Europa.

b) Definitiva: 5% do orzamento base de licitación,
IVE excluído, para cada un dos contratos.

-CPV (referencia de nomenclatura): a indicada no
cadro de características de cada contrato.

4. Garantías exixidas.

5. Requisitos específicos do contratista.
-Solvencia económica e financeira e solvencia técnica: as ditas solvencias acreditaranse polos medios establecidos nos artigos 64º.1 a) e 65º a) da Lei 30/2007,
do 30 de outubro, de contratos do sector público, nos
termos que se expresan na cláusula 7.1.4.2. do prego
de cláusulas administrativas particulares e no cadro de
características do contrato, coa posibilidade de acreditar as ditas solvencias mediante a xustificación da clasificación substitutiva destas indicada.
6. Presentación de ofertas.
a) Data límite de presentación: 25 de xaneiro de
2011.
b) Modalidade de presentación: a establecida no
prego de cláusulas administrativas particulares. As
proposicións axustaranse estritamente aos modelos
que se inclúen no citado prego.
c) Lugar de presentación: no rexistro da Empresa
Pública de Obras e Servizos Hidráulicos nos días e
horas hábiles de oficina (de luns a venres e das 9.00
ás 14.00 horas). Tamén por correo, segundo o dis-

-Apertura do sobre A: terá lugar en acto previo a
comprobación da documentación xeral segundo se
especifica no prego de cláusulas administrativas
particulares.
-Apertura e valoración das ofertas dos sobres B e
C: a apertura do sobre B e a súa valoración realizaranse con anterioridade á apertura e valoración do
contido do sobre C. No caso de que os actos públicos de apertura das ofertas se atrasen, faranse públicas as novas datas mediante notificación por fax aos
licitadores presentados e no perfil do contratante.
-Publicidade de resultados: as datas e os resultados das aperturas dos sobres A, B e C, así como da
adxudicación, faranse públicas no perfil do contratante.
-Formalización do contrato: o contrato perfeccionarase coa súa formalización, que se efectuará no
prazo previsto no cadro de características.
-Esta contratación está suxeita á condición suspensiva da existencia de crédito adecuado e suficiente para financiar as obrigas que dela derivan no
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exercicio correspondente, de conformidade co disposto no prego de cláusulas administrativas particulares e na Lei de contratos do sector público.
Santiago de Compostela, 10 de decembro de 2010.
Francisco Menéndez Iglesias
Presidente da Empresa Pública de Obras e Servizos
Hidráulicos

PORTOS DE GALICIA
Acordo do 30 de novembro de 2010 polo
que se somete a información pública a
solicitude presentada polo Club náutico
deportivo Barraña de concesión administrativa de ocupación de terreos de dominio público portuario do porto de Escarabote para construción e explotación de
instalacións náutico recreativas. (Expediente 12-51-10-C-1).
O pasado 4 de novembro o Club Náutico Deportivo Barraña solicitou a concesión administrativa de
ocupación de terreos de dominio público portuario
para a construción e explotación de instalación náutico recreativas no porto de Escarabote (Boiro),
admitíndose a tramite dita solicitude o pasado 18 de
novembro, segundo documentación técnica consistente no proxecto básico de Instalacións náutico
deportivas no porto de Escarabore, Boiro-A Coruña
subscrito polo enxeñeiro de camiños, canles e portos
Fernando López Mera en novembro de 2010, e no
proxecto básico para Edifico Multiusos con sede do
Club Náutico Deportivo Barraña subscrito polo
arquitecto Amancio Losada Vicente, en novembro
de 2010.
O que se fai público, para os efectos previstos no
artigo 110º da Lei 48/2003, do 26 de novembro, de
réxime económico e de prestación de servizos dos
portos de interese xeral, (BOE nº 284, do 27 de
novembro), modificada pola Lei 33/2010, de 5 de
agosto (BOE nº 191, do 7 de agosto), para que as
persoas e entidades interesadas poidan examinar o
expediente e presentar por escrito as alegacións que
consideren oportunas nos servizos centrais de Portos
de Galicia, nas oficinas sitas na praza Europa 5A-6º,
polígono das Fontiñas- 15707 Santiago de Compostela, no prazo de vinte (20) días hábiles, contados a
partir do seguinte ao de publicación do presente
anuncio no Diario Oficial de Galicia. A documentación está á disposición na web portosdegalicia.com
Santiago de Compostela, 30 de novembro de 2010.
José Manuel Álvarez-Campana Gallo
Presidente de Portos de Galicia
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Resolución do 22 de novembro de 2010
pola que se fan públicas as adxudicacións
definitivas dos contratos administrativos
de obras non suxeitos a regulación harmonizada que se citan.
O presidente, actuando no nome e representación
do ente público Portos de Galicia, segundo o previsto no artigo 6º. 3 a) da Lei 5/1994, do 29 de novembro, de creación do ente público Portos de Galicia, e
en cumprimento do exixido no artigo 138º.2 da
Lei 30/2007, do 30 de outubro, de contratos do sector público, acorda dar publicidade ás adxudicacións definitivas, mediante procedemento aberto,
sistema multicriterio, dos seguintes contratos administrativos de obra: remodelación das instalacións
portuarias en Barallobre e Maniños (A Coruña).
1. Entidade adxudicadora.
a) Organismo: Portos de Galicia.
b) Dependencia que impulsa o expediente: Área
de Infraestruturas.
c) Dependencia que tramita o expediente: División
de Contratación.
d) Clave do expediente: CO-12-06-10-01.
2. Obxecto do contrato.
a) Tipo de contrato: administrativo de obra.
b) Descrición do obxecto: remodelación das instalacións portuarias en Barallobre e Maniños.
c) Enderezo do anuncio de licitación no perfil de contratante de Portos de Galicia: www.contratosdegalicia.es/
resultado.jsp?N=13845
d) Boletín ou diario oficial e data de publicación
do anuncio de licitación: DOG número 77, do 26 de
abril de 2010.
3. Tramitación e procedemento de adxudicación.
a) Tramitación: ordinaria.
b) Procedemento: aberto, sistema multicriterio.
4. Orzamento base de licitación.
Importe total: 1.950.247,24 euros, IVE excluído.
5. Adxudicación.
a) Data da adxudicación provisional do contrato: 8
de outubro de 2010.
b) Data da adxudicación definitiva do contrato: 9
de novembro de 2010.
c) Contratista: (UTE) Construcciones López Cao, S.L.Aislamientos Térmicos de Galicia, S.A.
d) Nacionalidade: española.
e) Importe de adxudicación: 1.765.000,00 euros,
IVE excluído.

Nº 239 앫 Mércores, 15 de decembro de 2010
f) Tipo de oferta adxudicataria: solución base.
Instalación de novos módulos de pantalán aboiante para amarre da frota pesqueira do porto de Meira
(Pontevedra).
1. Entidade adxudicadora.
a) Organismo: Portos de Galicia.
b) Dependencia que impulsa o expediente: Área
de Infraestruturas.
c) Dependencia que tramita o expediente: División
de Contratación.
d) Clave do expediente: PO-13-22-10-01.
2. Obxecto do contrato.
a) Tipo de contrato: administrativo de obra.
b) Descrición do obxecto: instalación de novos
módulos de pantalán aboiante para amarre da frota
pesqueira do porto de Meira.
c) Enderezo do anuncio de licitación no perfil do contratante de Portos de Galicia: www.contratosdegalicia.
es/resultado.jsp?N=13846
d) Boletín ou diario oficial e data de publicación
do anuncio de licitación: DOG número 77, do 26 de
abril de 2010.
3. Tramitación e procedemento de adxudicación.
a) Tramitación: ordinaria.
b) Procedemento: aberto, sistema multicriterio.
4. Orzamento base de licitación.
Importe total: 240.515,99 euros, IVE excluído.
5. Adxudicación.
a) Data da adxudicación provisional do contrato: 8
de outubro de 2010.
b) Data da adxudicación definitiva do contrato: 9
de novembro de 2010.
c) Contratista: Astilleros Amilibia Untziolak, S.L.
d) Nacionalidade: española.
e) Importe de adxudicación: 223.679,87 euros,
IVE excluído.
f) Tipo de oferta adxudicataria: solución base.
Santiago de Compostela, 22 de novembro de 2010.
José Manuel Álvarez-Campana Gallo
Presidente de Portos de Galicia
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Cédula do 26 de novembro de 2010 pola
que se notifica o acordo de inicio de procedemento administrativo sancionador coa
clave 13-20-10-25.
De conformidade co disposto no artigo 59º.4 da Lei
30/1992, do 26 de novembro (BOE nº 285, do 27 de
novembro) modificada pola Lei 4/1999, do 13 de xaneiro (BOE nº 112, do 14 de xaneiro) de réxime xurídico das
administracións públicas e do procedemento administrativo común, notifícaselle ao denunciado, cos datos
persoais e último domicilio coñecido que no anexo se
mencionan, mediante a publicación no Diario Oficial de
Galicia, o acordo de inicio do procedemento administrativo sancionador por presunta infracción da Lei 27/1992,
do 24 de novembro (BOE nº 283, do 25 de novembro) de
portos do Estado e da mariña mercante, en relación co
Regulamento de servizo e policía dos portos aprobado
pola O.M. do 12 de xuño de 1976, por non ser posible a
notificación a través do servizo de correos.
Para os efectos previstos na Lei de réxime xurídico
das administracións públicas e do procedemento administrativo común, o expedientado disporá dun prazo de
quince (15) días hábiles contados a partir do seguinte ao
da publicación desta notificación no Diario Oficial de
Galicia, para que poida examinar o expediente nos servizos centrais do ente público Portos de Galicia, sitos na
praza de Europa, 5-A, 6º, polígono das Fontiñas, Santiago de Compostela, e formular alegacións e presentar os
documentos e informacións que coide pertinentes ante
o instrutor do procedemento, segundo o establecido no
regulamento para o exercicio da potestade sancionadora, aprobado polo Real decreto 1398/1993, do 4 de
agosto (BOE nº 189, do 9 de agosto).
De non efectuarse alegacións no prazo antes mencionado, o acordo de inicio, en aplicación do artigo
13º.2 do Real decreto 1398/1993, será considerado
proposta de resolución.
O órgano competente para a resolución do expediente, de acordo coa tipificación e contía da sanción e en virtude do disposto no artigo 39º.1 a) do
Decreto 227/1995, do 20 de xullo (DOG nº 146, do
1 de agosto), é o director do ente público.
O pagamento voluntario porá fin ao expediente. O
importe da sanción que en cada caso corresponda farase efectivo mediante ingreso en calquera oficina das
entidades de depósito colaboradoras (Banco Galego,
Banco Pastor, Banesto, BBVA, BHS, Caixa Galicia e
Caixanova), empregando o modelo de impreso que se
facilitará nos servizos centrais de Portos de Galicia e
presentándoo en calquera entidade bancaria.
E para que conste e lles sirva de notificación e en
cumprimento do disposto no artigo 59º.4 da Lei
30/1992, do 26 de novembro, de réxime xurídico das
administracións públicas e do procedemento administrativo común, expido, asino e selo a presente cédula.
Santiago de Compostela, 26 de novembro de 2010.
José Ignacio Villar García
Director de Portos de Galicia
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Expediente: sanc. 13-20-10-25.
Matrícula: 9869-DNV.
Denunciante: celador do porto.
Denunciado: Aluminios Gondomar, S.L.
Último enderezo coñecido: Transversal, 4, 36380
Gondomar (Pontevedra).
Feito denunciado: estacionamento prohibido.
Data; hora; porto: 13-4-2010; 10.40 h; Cangas (Pontevedra).
Precepto infrinxido: art. 114º.1 a) Lei 27/1992. Arts.
17º e 64º O.M. 12-6-1976.
Precepto sancionador: art. 120º Lei 27/1992.
Sanción proposta: 90,15 €.

Cédula do 26 de novembro de 2010 pola
que se notifica o acordo de inicio de procedemento administrativo sancionador coa
clave 13-28-10-08.
De conformidade co disposto no artigo 59º.4 da Lei
30/1992, do 26 de novembro (BOE nº 285, do 27 de
novembro) modificada pola Lei 4/1999, do 13 de
xaneiro (BOE nº 112, do 14 de xaneiro) de réxime
xurídico das administracións públicas e do procedemento administrativo común, notifícaselle ao denunciado, cos datos persoais e último domicilio coñecido que no anexo se mencionan, mediante a publicación no Diario Oficial de Galicia, o acordo de inicio
do procedemento administrativo sancionador por
presunta infracción da Lei 27/1992, do 24 de
novembro (BOE nº 283, do 25 de novembro) de Portos do Estado e da Mariña Mercante, en relación co
Regulamento de servizo e policía dos portos aprobado pola O.M. do 12 de xuño de 1976, por non ser
posible a notificación a través do servizo de correos.
Para os efectos previstos na Lei de réxime xurídico das administracións públicas e do procedemento
administrativo común, o expedientado disporá dun
prazo de quince (15) días hábiles contados a partir
do seguinte ao da publicación desta notificación no
Diario Oficial de Galicia, para que poida examinar o
expediente nos servizos centrais do ente público
Portos de Galicia sitos na praza de Europa, 5-A, 6º,
polígono das Fontiñas, Santiago de Compostela, e
formular alegacións e presentar os documentos e
informacións que coide pertinentes ante o instrutor
do procedemento, segundo o establecido no regulamento para o exercicio da potestade sancionadora,
aprobado polo Real decreto 1398/1993, do 4 de
agosto (BOE nº 189, do 9 de agosto).
De non efectuarse alegacións no prazo antes mencionado, o acordo de inicio, en aplicación do artigo
13º.2 do Real decreto 1398/1993, será considerado
proposta de resolución.
O órgano competente para a resolución do expediente, de acordo coa tipificación e contía da san-
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ción e en virtude do disposto no artigo 39º.1 a) do
Decreto 227/1995, do 20 de xullo (DOG nº 146, do
1 de agosto), é o director do ente público.
O pagamento voluntario porá fin ao expediente. O
importe da sanción que en cada caso corresponda
farase efectivo mediante ingreso en calquera oficina
das entidades de depósito colaboradoras (Banco
Galego, Banco Pastor, Banesto, BBVA, BHS, Caixa
Galicia e Caixanova), empregando o modelo de
impreso que se facilitará nos servizos centrais de
Portos de Galicia e presentándoo en calquera entidade bancaria.
E para que conste e lles sirva de notificación, e en
cumprimento do disposto no artigo 59º.4 da Lei
30/1992, do 26 de novembro, de réxime xurídico das
administracións públicas e do procedemento administrativo común, expido, asino e selo esta cédula.
Santiago de Compostela, 26 de novembro de 2010.
José Ignacio Villar García
Director de Portos de Galicia
ANEXO
Expediente: sanc. 13-28-10-08.
Matrícula: 5492-FWV.
Denunciante: celador do porto.
Denunciado: Ana María Bernal Méndez.
Último enderezo coñecido: Hortas Reais, 13, 3º E,
36300 Baiona (Pontevedra).
Feito denunciado: estacionamento prohibido.
Data; hora; porto: 19-8-10; 13.00 h; Baiona (Pontevedra).
Precepto infrinxido: art. 114º.1 a) Lei 27/1992. Arts.
17º e 64º O.M. 12-6-1976.
Precepto sancionador : art. 120º Lei 27/1992.
Sanción proposta: 90,15 €.

Cédula do 26 de novembro de 2010 pola
que se notifica o acordo de inicio de procedemento administrativo sancionador coa
clave 13-17-10-75.
De conformidade co disposto no artigo 59º.4 da
Lei 30/1992, do 26 de novembro (BOE nº 285, do
27 de novembro) modificada pola Lei 4/1999, do
13 de xaneiro (BOE nº 112, do 14 de xaneiro) de
réxime xurídico das administracións públicas e do
procedemento administrativo común, notifícaselle
ao denunciado, cos datos persoais e último domicilio coñecido que no anexo se mencionan, mediante
a publicación no Diario Oficial de Galicia, o acordo de inicio do procedemento administrativo sancionador por presunta infracción da Lei 27/1992,
do 24 de novembro (BOE nº 283, do 25 de novembro) de portos do Estado e da mariña mercante, en
relación co Regulamento de servizo e policía dos
portos aprobado pola O.M. do 12 de xuño de 1976,
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por non ser posible a notificación a través do servizo de correos.
Para os efectos previstos na Lei de réxime xurídico das administracións públicas e do procedemento
administrativo común, o expedientado disporá dun
prazo de quince (15) días hábiles contados a partir
do seguinte ao da publicación desta notificación no
Diario Oficial de Galicia, para que poida examinar o
expediente nos servizos centrais do ente público
Portos de Galicia, sitos na praza de Europa, 5-A, 6º,
polígono das Fontiñas, Santiago de Compostela, e
formular alegacións e presentar os documentos e
informacións que coide pertinentes ante o instrutor
do procedemento, segundo o establecido no regulamento para o exercicio da potestade sancionadora,
aprobado polo Real decreto 1398/1993, do 4 de
agosto (BOE nº 189, do 9 de agosto).
De non efectuarse alegacións no prazo antes mencionado, o acordo de inicio, en aplicación do artigo
13º.2 do Real decreto 1398/1993, será considerado
proposta de resolución.
O órgano competente para a resolución do expediente, de acordo coa tipificación e contía da sanción e en virtude do disposto no artigo 39º.1 a) do
Decreto 227/1995, do 20 de xullo (DOG nº 146, do
1 de agosto), é o director do ente público.
O pagamento voluntario porá fin ao expediente. O
importe da sanción que en cada caso corresponda
farase efectivo mediante ingreso en calquera oficina
das entidades de depósito colaboradoras (Banco
Galego, Banco Pastor, Banesto, BBVA, BHS, Caixa
Galicia e Caixanova), empregando o modelo de
impreso que se facilitará nos servizos centrais de
Portos de Galicia e presentándoo en calquera entidade bancaria.
E para que conste e lles sirva de notificación e en
cumprimento do disposto no artigo 59º.4 da Lei
30/1992, do 26 de novembro, de réxime xurídico das
administracións públicas e do procedemento administrativo común, expido, asino e selo esta cédula.
Santiago de Compostela, 26 de novembro de 2010.
José Ignacio Villar García
Director de Portos de Galicia
ANEXO
Expediente: sanc. 13-17-10-75.
Denunciante: celador do porto.
Denunciada: María Flora Penas Lareo.
Último enderezo coñecido: rúa Carrasqueira, 178,
Coruxo, 36330 Vigo (Pontevedra).
Feito denunciado: atracada non autorizada.
Data; hora; porto: 25-3-2010; 12.13 h; Bueu (Pontevedra).
Precepto infrinxido: art. 114º.1 a) Lei 27/1992. Art.
19º O.M. 12-6-1976.
Precepto sancionador: art. 120º Lei 27/1992.
Sanción proposta: 300 €.
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Cédula do 26 de novembro de 2010 pola
que se notifica o acordo de inicio de procedemento administrativo sancionador coa
clave 13-17-10-75.
De conformidade co disposto no artigo 59º.4 da
Lei 30/1992, do 26 de novembro, (BOE nº 285, do 27 de
novembro) modificada pola Lei 4/1999, do 13 de xaneiro, (BOE nº 112, do 14 de xaneiro) de réxime xurídico
das administracións públicas e do procedemento administrativo común, notifícaselle ao denunciado, cos datos
persoais e último domicilio coñecido que no anexo se
mencionan, mediante a publicación no Diario Oficial de
Galicia, o acordo de inicio do procedemento administrativo sancionador por presunta infracción da Lei 27/1992,
do 24 de novembro (BOE nº 283, do 25 de novembro) de
portos do Estado e da mariña mercante, en relación co
Regulamento de servizo e policía dos portos aprobado
pola O.M. do 12 de xuño de 1976, por non ser posible a
notificación a través do servizo de correos.
Para os efectos previstos na Lei de réxime xurídico
das administracións públicas e do procedemento administrativo común, o expedientado disporá dun prazo de
quince (15) días hábiles contados a partir do seguinte ao
da publicación desta notificación no Diario Oficial de
Galicia, para que poida examinar o expediente nos servizos centrais do ente público Portos de Galicia, sitos na
praza de Europa, 5-A, 6º, polígono das Fontiñas, Santiago de Compostela, e formular alegacións e presentar os
documentos e informacións que coide pertinentes ante
o instrutor do procedemento, segundo o establecido no
regulamento para o exercicio da potestade sancionadora, aprobado polo Real decreto 1398/1993, do 4 de
agosto (BOE nº 189, do 9 de agosto).
De non efectuarse alegacións no prazo antes mencionado, o acordo de inicio, en aplicación do artigo 13º.2 do Real decreto 1398/1993, será considerado proposta de resolución.
O órgano competente para a resolución do expediente, de acordo coa tipificación e contía da sanción e en virtude do disposto no artigo 39º.1 a) do
Decreto 227/1995, do 20 de xullo (DOG nº 146, do
1 de agosto), é o director do ente público.
O pagamento voluntario porá fin ao expediente. O
importe da sanción que en cada caso corresponda farase efectivo mediante ingreso en calquera oficina das
entidades de depósito colaboradoras (Banco Galego,
Banco Pastor, Banesto, BBVA, BHS, Caixa Galicia e
Caixanova), empregando o modelo de impreso que se
facilitará nos servizos centrais de Portos de Galicia e
presentándoo en calquera entidade bancaria.
E para que conste e lles sirva de notificación e en
cumprimento do disposto no artigo 59º.4 da
Lei 30/1992, do 26 de novembro, de réxime xurídico
das administracións públicas e do procedemento administrativo común, expido, asino e selo esta cédula.
Santiago de Compostela, 26 de novembro de 2010.
José Ignacio Villar García
Director de Portos de Galicia
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ANEXO
Expediente: sanc. 13-17-10-75.
Denunciante: celador do porto.
Denunciado: José María Prado Costas.
Último enderezo coñecido: rúa Carrasqueira, 124Coruxo, 36331 Vigo (Pontevedra).
Feito denunciado: atracada non autorizada.
Data-hora-porto: 25-3-2010; 12.13 horas; Bueu
(Pontevedra).
Precepto infrinxido: art. 114º.1.a) da Lei 27/1992.
Art. 19º da O.M. 12-6-1976.
Precepto sancionador: art. 120º da Lei 27/1992.
Sanción proposta: 300 €.

Cédula do 30 de novembro de 2010 pola
que se notifica o acordo de inicio de procedemento administrativo sancionador coa
clave 13-28-10-06.
De conformidade co disposto no artigo 59º.4 da
Lei 30/1992, do 26 de novembro, (BOE nº 285, do
27 de novembro) modificada pola Lei 4/1999, do
13 de xaneiro, (BOE nº 112, do 14 de xaneiro) de
réxime xurídico das administracións públicas e do
procedemento administrativo común, notifícaselle
ao denunciado, cos datos persoais e último domicilio coñecido que no anexo se mencionan, mediante
a publicación no Diario Oficial de Galicia, o acordo de inicio do procedemento administrativo sancionador por presunta infracción da Lei 27/1992,
do 24 de novembro (BOE nº 283, do 25 de novembro) de portos do Estado e da mariña mercante, en
relación co Regulamento de servizo e policía dos
portos aprobado pola O.M. do 12 de xuño de 1976,
por non ser posible a notificación a través do servizo de correos.
Para os efectos previstos na Lei de réxime xurídico das administracións públicas e do procedemento administrativo común, o expedientado disporá
dun prazo de quince (15) días hábiles contados a
partir do seguinte ao da publicación desta notificación no Diario Oficial de Galicia, para que poida
examinar o expediente nos servizos centrais do
ente público Portos de Galicia sitos na praza de
Europa, 5-A, 6º, polígono das Fontiñas, Santiago de
Compostela, e formular alegacións e presentar os
documentos e informacións que coide pertinentes
ante o instrutor do procedemento, segundo o establecido no regulamento para o exercicio da potestade sancionadora, aprobado polo Real decreto
1398/1993, do 4 de agosto (BOE nº 189, do 9 de
agosto).
De non efectuarse alegacións no prazo antes mencionado, o acordo de inicio, en aplicación do artigo 13º.2 do Real decreto 1398/1993, será considerado proposta de resolución.
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O órgano competente para a resolución do expediente, de acordo coa tipificación e contía da sanción e en virtude do disposto no artigo 39º.1 a) do
Decreto 227/1995, do 20 de xullo (DOG nº 146, do
1 de agosto), é o director do ente público.
O pagamento voluntario porá fin ao expediente. O
importe da sanción que en cada caso corresponda
farase efectivo mediante ingreso en calquera oficina
das entidades de depósito colaboradoras (Banco
Galego, Banco Pastor, Banesto, BBVA, BHS, Caixa
Galicia e Caixanova), empregando o modelo de
impreso que se facilitará nos servizos centrais de
Portos de Galicia e presentándoo en calquera entidade bancaria.
E para que conste e lles sirva de notificación, e en
cumprimento do disposto no artigo 59º.4 da
Lei 30/1992, do 26 de novembro, de réxime xurídico das administracións públicas e do procedemento
administrativo común, expido, asino e selo esta
cédula.
Santiago de Compostela, 30 de novembro de 2010.
José Ignacio Villar García
Director de Portos de Galicia
ANEXO
Expediente: sanc. 13-28-10-06.
Matrícula: 8568-CDD.
Denunciante: celador do porto.
Denunciado: Francisco Javier Clerins West.
Último enderezo coñecido: rúa do Mazarico, 4, 15176
Oleiros-Nós (A Coruña).
Feito denunciado: estacionamento prohibido.
Data-hora-porto: 18-8-2010; 13.50 horas; Baiona (Pontevedra).
Precepto infrinxido: art. 114º.1.a) da Lei 27/1992.
Arts. 17º e 64º da O.M. 12-6-1976.
Precepto sancionador: art. 120º da Lei 27/1992.
Sanción proposta: 90,15 €.

Cédula do 30 de novembro de 2010 pola
que se notifica a proposta de resolución do
procedemento administrativo sancionador
coa clave 13-20-10-19.
De conformidade co disposto no artigo 59.4º da
Lei 30/1992, do 26 de novembro, (BOE nº 285, do
27 de novembro) modificada pola Lei 4/1999, do 13
de xaneiro, (BOE nº 112, do 14 de xaneiro) de réxime xurídico das administracións públicas e do procedemento administrativo común, notifícaselle ao
denunciado, cos datos persoais e último domicilio
coñecido que no anexo se mencionan, mediante a
publicación no Diario Oficial de Galicia, a proposta
de resolución do procedemento administrativo sancionador que se cita por presunta infracción da
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Lei 27/1992, do 24 de novembro (BOE nº 283, do 25
de novembro) de portos do Estado e da mariña mercante.
Para os efectos do disposto no artigo 58º da
Lei 30/1992 de réxime xurídico das administracións
públicas e do procedemento administrativo común, e
no artigo 19º do Real decreto 1398/1993 polo que se
aproba o Regulamento do procedemento para o exercicio da potestade sancionadora, notifícaselle ao
interesado a posta de manifesto dos documentos
existentes no procedemento nas oficinas dos servizos centrais de Portos de Galicia sitos no edificio de
Área Central, praza de Europa, 5-A, 6º, Santiago de
Compostela, das 9.00 ás 14.00 horas, co fin de que
poidan obter copia dos que estimen convenientes,
concedéndolles así mesmo un prazo de 15 días contados desde o día seguinte ao da publicación deste,
para que formulen alegacións e presenten os documentos e informacións que estimen pertinentes ante
o instrutor.
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SERVIZO GALEGO DE SAÚDE
Resolución do 4 de novembro de 2010, da
Xerencia do Complexo Hospitalario Universitario de Vigo, pola que se anuncia a
contratación da subministración sucesiva
de radiofármacos para este complexo hospitalario MS CHV1 11 027.
1. Entidade adxudicadora: datos xerais e datos
para a obtención da información.
a) Organismo: Servizo Galego de Saúde. Complexo
Hospitalario Universitario de Vigo.
b) Dependencia que tramita o expediente: Servizo
de Contratación Administrativa.
c) Obtención de documentación e información:
1) Dependencia: Servizo de Contratación Administrativa.

O órgano competente para a resolución do expediente, de acordo coa tipificación e contía da sanción e en virtude do disposto no artigo 39º.1 a) do
Decreto 227/1995, do 20 de xullo (DOG nº 146, do
1 de agosto), é o director do ente público.

2) Domicilio: avenida das Camelias nº 109.

O pagamento voluntario porá fin ao expediente. O
importe da sanción que en cada caso corresponda
farase efectivo en calquera oficina das entidades de
depósito colaboradoras (Banco Galego, Banco Pastor, Banesto, BBVA, BHS, Caixa Galicia e Caixanova), empregando o modelo de impreso que se facilitará nos servizos centrais de Portos de Galicia e presentándoo en calquera destas entidades bancarias.

5) Telefax: 986 21 91 05.

E para que conste e lles sirva de notificación, e en
cumprimento do disposto no artigo 59º.4 da
Lei 30/1992, do 26 de novembro, de réxime xurídico das administracións públicas e do procedemento
administrativo común, expido, asino e selo esta
cédula.
Santiago de Compostela, 30 de novembro de 2010.

3) Localidade e código postal: 36211 Vigo.
4) Teléfono: 986 21 91 29.

6) Correo electrónico:
chuvi.contratacion.administrativa@sergas.es
7) Enderezo da internet do perfil do contratante:
www.sergas.es
8) Data límite de obtención de documentación e
información: ata a data límite de presentación das
ofertas, todo os días laborables excepto sábados, das
9.00 ás 14.00 horas.
d) Número de expediente: MS CHV1 11 027.
2. Obxecto do contrato.
a) Tipo: subministración sucesiva.

Jesús Javier Fernández Barro
Xefe da División Xurídica

b) Descrición: subministración sucesiva de radiofármacos.

ANEXO

c) División por lotes e número de lotes/número de
unidades: non.

Expediente: sanc. 13-20-10-19.
Matrícula: 9899-BCRL.
Denunciante: celador do porto.
Denunciado: Gonzalo Sampedro Paz.
Último enderezo coñecido: ramal do Paraíso, 14,
36940 Darbo-Cangas (Pontevedra).
Feito denunciado: estacionamento prohibido.
Data-hora-porto: 27-4-2009; 11.00 horas; Cangas
(Pontevedra).
Precepto infrinxido: art. 114º.1.a) da Lei 27/1992.
Arts. 17º e 64º da O.M. 12-6-1976.
Precepto sancionador: art. 120º da Lei 27/1992.
Sanción proposta. 90,15 €.

d) Lugar de execución/entrega: o que se especifique no prego de cláusulas administrativas.
e) Prazo de execución/entrega: o se especifique no
prego de cláusulas administrativas.
f) Admisión de prórroga: si.
g) CPV: 24490000-5.
3. Tramitación, procedemento.
a) Tramitación: anticipada.
b) Procedemento: aberto.
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c) Poxa electrónica: non.
d) Criterios de adxjudicación, de ser o caso:
Concepto
Calidade
Prezo

Puntuación
40 puntos
60 puntos

4. Orzamento base de licitación.
a) Importe neto 1.209.418,62 € IVE (4%)
48.376,74 € importe total 1.257.795,36 €.
5. Garantías exixidas.
Provisional: non.
Definitiva: 5% do importe de licitación do lote ou
lotes adxudicados, excluído IVE.
6. Requisitos específicos do contratista.
a) Solvencia económica e financiera e solvencia
técnica ou profesional, no seu caso: ver pregos de
cláusulas administrativas particulares.
7. Presentación das ofertas ou das solicitudes de
participación.
a) Data límite da presentación: 13 de xaneiro de
2011.
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Resolución do 10 de novembro de 2010,
da Dirección de Recursos Humanos, pola
que se emprazan as partes interesadas no
recurso contencioso-administrativo interposto por Dorinda Feal Fonte.
No Xulgado do Contencioso-Administrativo
número dous de Santiago de Compostela tramítase o
recurso 403/2010-M (procedemento abreviado), de
Dorinda Feal Fonte, contra a Resolución do 22 de
xullo de 2010, da Dirección de Recursos Humanos,
pola que se convoca concurso de traslados para a
provisión de prazas de diversas categorías de persoal estatutario deste organismo, categoría de enfermaría (ATS/DUE).
O que se notifica para xeral coñecemento de todas
as persoas interesadas no procedemento, que son
emprazadas para que poidan comparecer no xulgado
como demandadas no prazo de nove días, de conformidade co previsto no artigo 49º da Lei 29/1998, do
13 de xullo, reguladora da xurisdición contenciosoadministrativa.
Santiago de Compostela, 10 de novembro de 2010.
Esperanza Fernández Lago
Directora de Recursos Humanos

b) Modalidade de presentación: ver pregos de
cláusulas administrativas.
c) Lugar de presentación:
1) Dependencia: rexistro xeral do Hospital Nicolás
Peña.
2) Domicilio: avenida de las Camelias nº 109.
3) Localidade e código postal: 36211 Vigo.
8. Apertura das ofertas.
a) Enderezo: sala de xuntas Hospital Nicolás Peña,
avenida das Camelias nº 109.
b) Localidade e código postal: 36211 Vigo.
c) Data: mesa apertura sobre B: o décimo quinto
día natural contado desde o seguinte aquel en que
finalice o prazo de presentación de ofertas.
Data: mesa apertura sobre C: publicarase no perfil
do contratante e no taboleiro de anuncios do órgano
de contratación.
d) Hora: 9.00 horas.
9. Gastos de publicidade: 2.000 €.
10. Data de envío do anuncio ao Diario Oficial de
la Unión Europea: 22 de novembro de 2010.
Vigo, 4 de novembro de 2010.
Francisco Soriano Paredes
Xerente do Complexo Hospitalario Universitario
de Vigo

b) DA ADMINISTRACIÓN
LOCAL
CONCELLO DO BARCO
DE VALDEORRAS
Anuncio.
FCC, S.A. solicitou neste concello licenza municipal para a apertura dun local destinado a taller de
mantemento e reparación de automóbiles no parque
empresarial A Raña, parcela 216, deste concello
polo que, en cumprimento do disposto no Decreto 133/2008 polo que se regula a avaliación de incidencia ambiental, o expediente sométese a información pública polo prazo de vinte días hábiles, contados a partir do seguinte ao da aparición deste
anuncio no BOP e no Diario Oficial de Galicia para
que poida ser examinado na secretaría deste concello e presentar as reclamacións que consideren
oportunas.
O Barco de Valdeorras, 15 de novembro de 2010.
Alfredo Rodríguez García
Alcalde
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CONCELLO DE COIRÓS
Edicto.
Tendo solicitado nesta Alcaldía José Manuel Vara
García, licenza municipal para reforma e licenza de
actividade para taller mecánico, para situar no lugar
da Casela, número 1A, neste concello, cumprindo co
disposto polo artigo 8º.3 do Decreto 133/2008, do 12
de xuño, de avaliación de incidencia ambiental,
sométese á información pública polo período de 20
días, que se contarán a partir do seguinte ao da
inserción deste edicto no BOP para que os afectados
pola actividade que se pretende instalar poidan examinalo nas oficinas municipais do concello e formular por escrito as reclamacións ou alegacións que
coiden oportunas.
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Estrada ano 2010 a radicar na rúa Gradín e rúa San
Paio-A Estrada, cumprindo o disposto no artigo
8º.3 do Decreto 133/2008, do 12 de xuño, no que se
regula a avaliación de incidencia ambiental, sométese a información pública por período de vinte
días hábiles, co fin de que durante este -que comezará a computarse desde o día seguinte ao da última inserción deste edicto no BOP e no Diario Oficial de Galicia- poidan examinar o expediente, no
Departamento Municipal de Urbanismo, as persoas
que dalgún xeito se consideren afectadas pola actividade que se pretende instalar e formular por
escrito as reclamacións ou observacións que se
consideren oportunas.
A Estrada, 29 de setembro de 2010.
José Antonio Dono López
Alcalde presidente

Coirós, 14 de novembro de 2010.
Francisco Quintela Requeijo
Alcalde

CONCELLO DE LUGO
CONCELLO DA CORUÑA
Anuncio de corrección de erros (procedemento aberto CON-3/2010).
Rectifícase o anuncio publicado no Diario Oficial
de Galicia do 19 de novembro de 2010, páxina
19.081, relativo ao procedemento aberto con diversos criterios de valoración para a contratación da
realización das obras comprendidas no proxecto de
urbanización do sector 10, parque ofimático, e xestión de servizo público con execución de obra para a
redacción de proxecto de obras, construción e explotación de aparcadoiro subterráneo no sector 10, parque ofimático, exclusivamente no seu punto 4. Orzamento base de licitación: no cal debe constar
44.835.774,44 euros (IVE excluído).
Ao figurar o devandito erro exclusivamente no
Diario Oficial de Galicia e no BOP, a fin do prazo de
presentación de ofertas mantense inalterable (as
13.00 horas do día 10 de decembro de 2010), cincuenta e dous días contados desde a data de envío
do anuncio ao DOUE.
A Coruña, 19 de novembro de 2010.
P.D.
José Federico Nogueira Fernández
Tenente de alcalde delegado de Contratación

Anuncio.
A Xunta de Goberno Local, en sesión ordinaria
que tivo lugar o día 10 de novembro de 2010, aprobou inicialmente, polo procedemento de taxación
conxunta, o proxecto de expropiación dos inmobles
lindantes co Concello de Lugo correspondentes á
unidade edificatoria 1101 do PEPRI para o desenvolvemento do planeamento, cos seguintes documentos que regulamentariamente o integran:
a) Determinación do ámbito territorial.
b) Fixación de prezos coa clasificación razoada do
solo.
c) Follas de prezo xusto individualizadas de cada
parcela.
A superficie para expropiar é de 132 m2. A valoración total ascende á cantidade de 452.957,18 euros,
segundo a relación de propietarios afectados que a
continuación se detalla:
Folla de
valoración

Superficie

Valoración

2

233.065,77 €

2

Unidade edificatoria
María José Díaz
1101 PEPRI parcela 2 Arias e outros

88 m

Nº 2

Unidade edificatoria
María José Díaz
1101 PEPRI parcela 4 Arias e outros

44 m

107.349,16 €

Superficie

Valoración

Indemnizacións

Afectado

Nº 3

Actividade de libraría Lugo Libro, S.L.
e papelaría no baixo
sito na unidade
edificatoria 1101
PEPRI parcela 2

Nº 4

Arrendamento de
vivenda na planta
segunda da unidade
edificatoria 1101
PEPRI parcela 2

CONCELLO DA ESTRADA

Ignacio Quiroga Liaño (Repsol Butano, S.A.) solicita desta Alcaldía licenza municipal para a actividade de ampliación da rede de gas propano da

Propietario

Nº 1

Folla de
valoración

Edicto.

Inmobles

Inocencio
Alfonso Dorado

2

88 m

81.643,27 €

30.898,98 €
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En cumprimento do disposto no artigo 143º.2 da
Lei 9/2002, do 30 de decembro, de ordenación urbanística e protección do medio rural de Galicia, o proxecto de expropiación, xunto cos documentos que se
sinalan, sométese a exposición pública durante o
prazo dun mes, durante o cal os interesados poderán
examinar o expediente no Servizo de Urbanismo, na
oficina de Xestión Urbanística, primeiro andar do
edificio sito na rolda da Muralla, 197 (antigo Seminario), así como presentar as alegacións, reclamacións ou suxestións que desexen, mediante escrito
dirixido á Alcaldía.
Así mesmo, publícase para os efectos de legal
notificación a aqueles afectados que puidesen resultar descoñecidos, en virtude do previsto no artigo
59º da Lei 30/1992, do 26 de novembro, de réxime
xurídico das administracións públicas e do procedemento administrativo común.
Lugo, 18 de novembro de 2010.
P.D. (Decreto Alcaldía 74/2008)
María Novo Pena
Delegada da Área de Urbanismo

Nº 239 앫 Mércores, 15 de decembro de 2010
Procedemento: aberto con multiplicidade de criterios de adxudicación.
4. Orzamento base de licitación: importe 40.000 €/ano
(IVE incluído).
5. Garantías.
Provisional: non se exixe.
Definitiva: segundo o prego de cláusulas administrativas e LCSP.
6. Obtención de documentación e información.
a) Entidade: Concello de Rábade.
b) Domicilio: praza 28 de Maio, s/n.
c) Localidade e código postal: Rábade, 27370.
Teléfono: 982 39 00 62.
Telefax: 982 39 04 11.
Enderezo da internet do perfil do contratante:
www.rabade.org
Data límite de obtención de documentación e
información: o día anterior á finalización do prazo de
presentación de propostas.

CONCELLO DE RÁBADE
Anuncio de licitación.
Por resolución da alcaldía do 16 de novembro de
2010, aprobouse o prego de cláusulas administrativas particulares e prescricións técnicas que rexerán
a contratación por procedemento aberto, con multiplicidade de criterios de adxudicación, do servizo de
limpeza de dependencias de edificios municipais.
Anúnciase a licitación do servizo de acordo coas
seguintes prescricións:
Entidade adxudicadora: Concello de Rábade.
Organismo: alcaldía.
Dependencia que tramita o expediente: secretaría
do concello.
1. Obxecto do contrato.
Servizo de limpeza de dependencias de edificios
municipais, de acordo co prego de cláusulas administrativas particulares e de prescricións técnicas.

7. Requisitos específicos do contratista.
Clasificación: non se exixe.
Outros requisitos: os especificados no prego de
cláusulas administrativas, sobre solvencia técnica e
económica.
8. Presentación das ofertas.
Data límite de presentación: finalizará aos 15 días
naturais contados desde o seguinte á data da publicación do anuncio no BOP ou no Diario Oficial de
Galicia, o que sexa posterior.
Documentación que hai que presentar: a especificada no prego de cláusulas administrativas particulares.
9. Lugar de presentación.
1ª Entidade: rexistro xeral do Concello de Rábade.
2ª Domicilio: praza 28 de Maio, s/n.
3ª Localidade e código postal: Rábade, 27370.

2. Lugar de execución: ver prego de condicións
técnicas que rexen o contrato. Prazo de execución:
dous (2) anos. Admisión de prórroga: si.

10. Gastos de anuncios: por conta do adxudicatario.
Rábade, 16 de novembro de 2010.

3. Tramitación e procedemento de adxudicación.
Tramitación: ordinaria.

Francisco Xosé Fernández Montes
Alcalde

