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CONSELLERÍA DE POLÍTICA
TERRITORIAL, OBRAS PÚBLICAS
E TRANSPORTES

Decreto 78/2006, do 27 de abril, polo
que se declara, en concreto, a utilidade
pública e se dispón a urxente ocupación
dos bens e dereitos afectados polo proxecto
de construción da obra Autovía Ferrol-Vi-
lalba. Treito: Cabreiros-Autovía do Can-
tábrico en Vilalba. Clave LU/00/074.01.

Con data do 2 de maio de 2005 o director xeral
de Obras Públicas, por delegación do conselleiro
de Política Territorial, Obras Públicas e Vivenda,
aprobou o proxecto de construción da obra Autovía
Ferrol-Vilalba. Treito: Cabreiros-Autovía do Cantá-
brico en Vilalba. Clave: LU/00/074.01.

Os bens e dereitos en que se concreta a declaración
de urxente ocupación aparecen recollidos e valo-
rados no citado proxecto.

A competencia para efectuar a declaración de
urxente ocupación tena atribuída a Xunta de Galicia
en virtude do artigo 2 do Decreto 156/1982, do 15
de decembro, sobre asunción de transferencias en
materia de estradas e a súa asignación á Consellería
de Política Territorial, Obras Públicas e Transportes,
considerándose xustificada a referida declaración
pola súa incidencia na seguridade vial, toda vez que
os usuarios poderán utilizar para os seus despra-
zamentos unha vía con parámetros e características
que melloran as súas condicións de circulación.

En virtude de todo o exposto e en aplicación do
artigo 28.2º do Estatuto de autonomía de Galicia
e dos artigos 10 e 52 da Lei de expropiación forzosa,
en relación co previsto no artigo 16 da Lei 4/1994,
do 14 de setembro, de estradas de Galicia, por pro-
posta da conselleira de Política Territorial, Obras
Públicas e Transportes e logo da deliberación do
Consello da Xunta na súa reunión do día vinte e
sete de abril de dous mil seis,

DISPOÑO:

Artigo único.-Declarar a utilidade pública e a
urxente ocupación dos bens e dereitos necesarios
e que se concretan no expediente administrativo ins-
truído, para efectos de expropiación no proxecto de
construción da obra Autovía Ferrol-Vilalba. Treito:
Cabreiros-Autovía do Cantábrico en Vilalba. Clave:
LU/00/074.01.

Santiago de Compostela o vinte e sete de abril
de dous mil seis.

Emilio Pérez Touriño
Presidente

María José Caride Estévez
Conselleira de Política Territorial, Obras Públicas
e Transportes

Orde do 2 de maio de 2006 pola que
se establecen as bases reguladoras e se
convoca para o ano 2006 a concesión de
subvencións a entidades locais para a ins-
talación de marquesiñas como elementos
auxiliares do transporte colectivo.

A Consellería de Política Territorial, Obras Públi-
cas e Transportes emprenden diversas accións co
fin de fomentar o uso do transporte colectivo de
viaxeiros, salientando tanto o fomento do transporte
metropolitano no ámbito das principais aglomera-
cións urbanas, como a implementación de medidas
de promoción nos ámbitos comarcais.

Dentro de todo este conxunto de actuacións, a dota-
ción dun mobiliario urbano e, de xeito significativo,
de marquesiñas que faciliten o acceso ao transporte
colectivo e a información sobre os servizos, cons-
titúen elementos relevantes na promoción do uso
do transporte.

Nos ámbitos referidos das sete principais aglo-
meracións urbanas, e dentro da promoción do trans-
porte metropolitano, a Consellería de Política Terri-
torial, Obras Públicas e Transportes programou a
dotación dun número significativo de elementos
dotacionais, cun criterio de homoxeneidade entre
eles; igualmente, coa execución das actuacións que
esta consellería está a pór en marcha disporase no
conxunto da comunidade autónoma dunha rede de
intercambiadores, áreas de estacionamento e esta-
cións de autobuses que atenderán á xeneralidade
dos núcleos de poboación de Galicia.

Por tanto, as referidas medidas deben ser com-
pletadas coa programación de actuacións de repo-
sición e instalación de marquesiñas nos ámbitos
territoriais que non se integren nas denominadas
áreas de transporte metropolitano.

Considerando tanto as necesidades ás que este
mobiliario está chamado a atender, tanto transportes
interurbanos coma transporte escolares ou servizos
de carácter basicamente municipal; como a tipoloxía
do solo e dos núcleos nos que se debe proceder
á súa instalación, e xunto coa proximidade da Admi-
nistración local, estímase que a actuación por parte
dos concellos constitúe a mellor alternativa para
garantir tanto a elección das mellores localizacións
como o seu correcto mantemento posterior.

Para tal fin, esta consellería programou a execu-
ción dunha orde de axudas ás administracións locais
co fin de colaborar financeiramente na instalación
de marquesiñas nos seus respectivos termos muni-
cipais.

Por todo iso, en uso das facultades que teño
atribuídas,

DISPOÑO:

Artigo 1º.-Obxecto e destinatarios.

1. Constitúe o obxecto desta orde a concesión de
axudas, en réxime de concorrencia competitiva ás
entidades locais que o soliciten, para o financia-



No 95 L Venres, 19 de maio de 2006 DIARIO OFICIAL DE GALICIA 7.979

mento dos gastos de subministración e instalación
de marquesiñas como instalacións auxiliares do
transporte colectivo.

Os ditos equipamentos terán que se axustar, nas
súas características básicas, ás condicións incorpo-
radas no anexo I da presente orde.

2. Poderán acollerse ás axudas previstas aqueles
concellos da comunidade autónoma respecto dos que
non estea prevista a súa integración nos ámbitos
delimitados para as sete áreas de transporte metro-
politano de Galicia, segundo os estudos elaborados
para o efecto por esta consellería.

Artigo 2º.-Financiamento.
As axudas outorgadas conforme o disposto nesta

orde serán financiadas con cargo á aplicación orza-
mentaria 2006.08.04.413A.760.0 dos orzamentos
xerais da Comunidade Autónoma de Galicia para
o ano 2006 e cun importe de catrocentos mil euros
(400.000 A).

As subvencións obxecto desta orde decláranse
compatibles, de ser o caso, con outras achegas, axu-
das ou subvencións que a entidade beneficiaria des-
tine á execución das actuacións que se describen
no artigo 1º. Non obstante, a suma total de todas
elas non poderá superar o 100% do orzamento total
que require a actuación. Neste caso, a axuda con-
cedida ao abeiro desta orde reducirase ata acadar
o cumprimento da condición establecida anterior-
mente.

Artigo 3º.-Criterios de adxudicación das axudas.
As solicitudes puntuaranse, para cada unha das

marquesiñas para as que se solicite a axuda, de
acordo coa xustificación ofrecida polas entidades
locais na memoria prevista no artigo 5º.1, por apli-
cación dos seguintes criterios de valoración:

a) Poboación:
-Municipios de ata 2.000 habitantes: 8 puntos.
-Municipios de entre 2.001 e 5.000 habitantes:

7 puntos.
-Municipios de entre 5.001 e 10.000 habitantes:

6 puntos.
-Municipios de máis de 10.000 habitantes: 5

puntos.
b) Poboación á que está chamada a servir a nova

infraestrutura de transporte:
-Ata 100 habitantes: 5 puntos.
-Entre 101 e 250 habitantes: 7 puntos.
-Entre 251 e 500 habitantes: 9 puntos.
-Máis de 500 habitantes: 11 puntos.
c) Compromiso de investimento adicional por parte

do concello, no ano 2006, en marquesiñas para o
transporte colectivo interurbano:

-Polo compromiso de investimento adicional sobre
o importe da axuda solicitada, por cada porcentaxe
dun 10% máis ata o 100%.

1 punto, ata un máximo de 10 puntos.

d) Para o caso de que da aplicación dos criterios
previstos nas alíneas anteriores resultase unha mes-
ma puntuación, resultarán preferentes aquelas nas
que o compromiso de maior investimento adicional
na presente anualidade en marquesiñas para o trans-
porte colectivo interurbano sexa superior, e subsi-
diariamente, as chamadas a atender a un maior volu-
me de poboación.

Artigo 4º.-Contía e entidade das axudas.

1. As subvencións que se outorguen acadarán o
importe máximo de dous mil cincocentos euros
(2.500 A) por marquesiña, sen que en ningún caso
poidan superar os custos totais da actividade (sen
IVE); no referido importe estimarase incluído tanto
os custos de subministración do equipamento como
os gastos de transporte e instalación.

No suposto de que o custo das marquesiñas, sen
IVE, sexa inferior ao anteriormente indicado, o
importe da subvención axustarase o custo real.

2. Atendendo ao volume de solicitudes formuladas,
a Consellería de Política Territorial, Obras Públicas
e Transportes determinará o número máximo de mar-
quesiñas que poderán ser obxecto de subvención
por entidade local, logo da proposta formulada para
tal fin pola comisión de valoración prevista no arti-
go 6º desta orde.

Respecto daquelas entidades locais que fosen
beneficiarias de achegas económicas para a insta-
lación de marquesiñas nos anos 2004 ou 2005, efec-
tuadas por esta consellería mediante convenios de
colaboración, terán limitada a posibilidade de obten-
ción de novas axudas a que o conxunto das obtidas
previamente xunto coas novas solicitadas non supere
en máis dun cincuenta por cento o número deter-
minado consonte co previsto na alínea anterior.

3. A suma das axudas e subvencións recibidas
por unha entidade local para a finalidade establecida
nesta orde, que proveñan de entes públicos ou pri-
vados e percibidas coa mesma finalidade, non pode-
rán nunca superar o 100% do orzamento de con-
tratación global.

Para tal fin, a entidade subvencionada deberá
poñer en coñecemento da Dirección Xeral de Trans-
portes, o importe doutras axudas para igual fin outor-
gadas por outros entes públicos ou privados.

Artigo 5º.-Prazo de presentación de solicitudes e
documentación.

1. No prazo dun mes, contado a partir do día
seguinte ao da publicación desta orde no Diario Ofi-
cial de Galicia, as entidades locais interesadas debe-
rán presentar no rexistro da Consellería de Política
Territorial, Obras Públicas e Transportes, ou
mediante calquera das formas previstas no artigo 38
da Lei 30/1992, do 26 de novembro, de réxime xurí-
dico das administracións públicas e do procedemen-



7.980 DIARIO OFICIAL DE GALICIA No 95 L Venres, 19 de maio de 2006

to administrativo común, unha solicitude de acordo
co modelo que figura como anexo II desta orde, acom-
pañada da seguinte documentación:

a) Memoria sucinta na que se xustifique a nece-
sidade e oportunidade das instalacións para os que
se solicita subvención, con expresión detallada dos
seguintes extremos:

-Poboación de dereito do municipio.

-Relación de marquesiñas para as que se solicite
a axuda, con indicación do punto exacto do seu
emprazamento e a súa indicación nun plano ou mapa;

-Certificación referente á poboación a que estea
chamada a servir cada unha das novas marquesiñas
para as que se solicite a axuda; para estes efectos,
computarase a poboación residente nun raio dun qui-
lómetro medido en liña recta desde a súa locali-
zación. En casos excepcionais, como os derivados
da inexistencia de servizos de transporte máis próxi-
mos, poderase computar unha maior distancia, xus-
tificando debidamente os criterios seguidos para a
súa determinación.

b) Orzamento previsto da subministración e ins-
talación da/s marquesiña/s para a/s que se solicita
a axuda;

c) Compromiso de investimento adicional polo con-
cello, no presente exercicio, para a dotación de novas
marquesiñas con destino ao transporte colectivo
interurbano;

d) Declaración do conxunto de todas as axudas
solicitadas ou concedidas, para o mesmo concepto,
ante as administracións públicas ou outros entes
públicos ou privados.

Artigo 6º.-Procedemento e resolución.

1. Delégase no director xeral de Transportes o exer-
cicio das competencias para resolver os procede-
mentos de concesión, aprobación do gasto e demais
actuacións para o desenvolvemento das axudas
obxecto desta orde. O órgano instrutor das axudas
será a Subdirección Xeral de Ordenación do Trans-
porte.

2. Revisados os expedientes polo órgano instrutor,
remitiránselle á comisión de valoración para o seu
estudo e conseguinte proposta de resolución.

Para os efectos previstos nesta orde, créase unha
comisión de valoración, que funcionará como órgano
colexiado segundo se establece no artigo 78.8º da
Lei 1/1999, do 7 de outubro,de réxime financeiro
e orzamentario de Galicia. A dita comisión estará
composta polo subdirector xeral de Ordenación do
Transporte, que a presidirá, e serán vogais os xefes
dos Servizos de Programación e Actuación Econó-
mica; de Autorizacións, Informes e Xunta Arbitral;
de Concesións; e de Estudos e Apoio Xurídico, da
Dirección Xeral de Transportes.

Efectuada esta, a comisión de valoración publicará
a relación provisional de valoracións no taboleiro
de anuncios da Dirección Xeral de Transportes, sito

en Santiago de Compostela, praza de Europa 5 A,
2ª planta, Área Central-As Fontiñas, por prazo de
10 días, en horario de oficina, podendo os intere-
sados formular dentro do mesmo prazo cantas obser-
vacións coiden oportunas, de acordo co previsto na
Lei 30/1992, do 26 de novembro, de réxime xurídico
das administracións públicas e do procedemento
administrativo común.

Examinadas as alegacións, de ser o caso, a comi-
sión de valoración elevará a proposta de resolución,
ata os límites dos créditos orzamentarios destinados
para tal fin, ao órgano competente, quen ditará reso-
lución definitiva motivada consonte cos criterios de
outorgamento, e porá fin á vía administrativa.

3. O prazo para resolver e notificar as solicitudes
ao abeiro desta orde será de tres meses, que se com-
putarán a partir da publicación desta orde no Diario
Oficial de Galicia, logo do que, de non se ter ditado
resolución expresa, e de acordo co artigo 44.1º da
Lei 30/1992, do 26 de novembro, de réxime xurídico
das administracións públicas e do procedemento
administrativo común, os solicitantes poidan enten-
der desestimadas as súas pretensións por silencio
administrativo.

Resolta a convocatoria e notificada aos concellos
beneficiarios, darase publicidade no Diario Oficial
de Galicia en cumprimento do disposto no arti-
go 18.1º da Lei 38/2003, do 17 de novembro, xeral
de subvencións.

Artigo 7º.-Aceptación da subvención.

1. A entidade local beneficiaria disporá do prazo
de quince días, contados a partir da recepción da
notificación da resolución de concesión, para comu-
nicar a aceptación da subvención. Para o efecto
deberá unir a seguinte documentación:

a) Certificación do acordo do órgano competente
da entidade local polo que se acepte a subvención
nos termos e prescricións desta orde e da resolución
de concesión.

b) Certificación na que se faga constar que non
existen outras subvencións ou achegas aplicables
para o mesmo fin ou, de existir, que todas as sub-
vencións ou achegas aplicables a este non superan
a totalidade do seu orzamento.

c) Certificación de que existen os fondos nece-
sarios para facerlles fronte ás achegas que, de ser
o caso, debera realizar a entidade local.

d) De non constar de alta no rexistro de terceiros
da Xunta de Galicia a conta bancaria na que se
teña que efectuar o ingreso, certificación bancaria
co número de conta.

2. Transcorrido o prazo indicado no punto anterior
sen que se produza a devandita comunicación, e
de non xustificarse suficientemente a concorrencia
de circunstancias excepcionais que impidan facelo,
ditarase resolución deixando sen efecto a concesión
da axuda.
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3. Coa aceptación da subvención a corporación
local asume os seguintes compromisos:

-Reintegrar á comunidade autónoma, de acordo
co artigo 78.10º do texto refundido da Lei de réxime
financeiro e orzamentario de Galicia, a cantidade
total ou parcial da axuda establecida e dos xuros
de mora devengados desde o momento do seu paga-
mento, para o caso de incumprimento das condicións
establecidas na resolución de concesión.

-Facilitarlle, se fose o caso, toda a información
que lle sexa requirida pola Intervención Xeral da
Comunidade Autónoma, polo Tribunal de Contas e
polo Consello de Contas de Galicia, no exercicio
das súas funcións de fiscalización e control do des-
tino das axudas obxecto desta orde.

-Comunicarlle á Consellería de Política Territorial,
Obras Públicas e Transportes, se fose o caso, as
alteracións das condicións tidas en conta para a con-
cesión da axuda obxecto desta orde e, en todo caso,
a obtención concorrente de subvencións ou axudas
outorgadas por outras administracións, entes públi-
cos ou privados, nacionais ou internacionais, para
os efectos de propoñer, se procedese, a modificación
das condicións establecidas na resolución de con-
cesión da axuda.

-Asumir, pola súa consideración de beneficiario
segundo o artigo 78.4º do texto refundido da Lei
de réxime financeiro e orzamentario de Galicia todas
as obrigas que, para isto, establece o citado artigo.

Artigo 8º.-Xustificación e pagamento.

Unha vez notificada a resolución a que se refire
o artigo 6º desta orde, e sen prexuízo da obrigada
remisión en prazo da documentación prevista no
artigo 7º, os interesados que resulten beneficiarios
das subvencións concedidas disporán dun prazo de
tres meses para proceder á instalación dos equi-
pamentos e presentar ante a Administración a xus-
tificación correspondente.

Para tal fin, deberán presentar inescusablemente
no citado prazo, ante a Subdirección Xeral de Orde-
nación do Transporte (Santiago de Compostela, praza
de Europa 5 A, 2ª planta, Área Central-As Fontiñas),
a seguinte documentación:

-Certificación municipal acreditativa da súa ins-
talación, e dos seus custos;

-Un resumo fotográfico dixital das marquesiñas
instaladas;

-Un plano de localización das marquesiñas ins-
taladas, así como do resto de marquesiñas, paradas
de autobuses e de taxis existentes no termo muni-
cipal;

-Unha ficha correspondente a cada unha das mar-
quesiñas instaladas así como das preexistentes no
termo municipal, en soporte informático, co formato
sinalado no anexo III á presente orde.

No caso de omisión da antedita xustificación no
prazo sinalado na alínea anterior, entenderase que
o beneficiario renuncia á axuda concedida, e pro-
cederase de conformidade co establecido no arti-
go 42.1º da Lei 30/1992, do 26 de novembro, de
réxime xurídico das administracións públicas e do
procedemento administrativo común.

Procederase ao pagamento das subvencións, tras
a comprobación de que a documentación antedita
se axusta ao contido desta orde, mediante trans-
ferencia bancaria ao número de conta expresado na
certificación bancaria que se xunte, segundo o arti-
go 4º desta orde.

Artigo 9º.-Condicionantes.

1. Os beneficiarios das subvencións non poderán
alterar de ningún xeito a finalidade delas, para o
cal a Consellería de Política Territorial, Obras Públi-
cas e Transportes poderá realizar as inspeccións e
comprobacións que considere necesarias co fin de
asegurar o cumprimento das normas e requisitos fun-
damento da concesión. Por tanto, os equipamentos
obxecto da presente liña de subvención deberán estar
instalados e operativos, durante toda a súa vida útil
e, en todo caso, durante un prazo mínimo de dez
anos.

2. Os solicitantes e beneficiarios das subvencións
deberán permitir que a devandita dirección xeral
realice as comprobacións e inspeccións que con-
sidere oportunas co fin de comprobar a veracidade
dos datos e da documentación presentada, así cómo
o lóxico seguimento e control das axudas concedidas;
tamén facilitarán toda a información que lles sexa
requirida pola Intervención Xeral da Comunidade
Autónoma, o Tribunal de Contas e o Consello de
Contas de Galicia, no exercicio das súas funcións
de fiscalización e control das axudas.

3. Os beneficiarios das subvencións deberán facer
constar en todo tipo de publicidade e información
ao respecto, a condición de subvencionada pola
Dirección Xeral de Transportes da Consellería de
Política Territorial, Obras Públicas e Transportes,
empregando para isto a normativa da imaxe cor-
porativa da Xunta de Galicia.

Para tal fin, e concretamente, establécese a obriga
dos beneficiarios de inserir e manter permanente-
mente na totalidade das marquesiñas subvenciona-
das, en lugar visible para o usuario, información
da súa dotación coa colaboración da Consellería de
Política Territorial, Obras Públicas e Transportes
da Xunta de Galicia.

4. O incumprimento de calquera obriga mencio-
nada nesta orde poderá ser causa determinante da
revogación da subvención, así como do reintegro,
se é o caso, das subvencións percibidas e dos xuros
de demora correspondentes, todo isto de acordo e
nos termos previstos polo artigo 78 do Decreto lexis-
lativo 1/1999, do 7 de outubro, polo que se aproba
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o texto refundido da Lei de réxime financeiro e orza-
mentario de Galicia; de xeito concreto, terase en
consideración o previsto no punto 9 do referido
artigo.

Artigo 10º.-Réxime xurídico e de recursos.

1. A convocatoria desta axuda, as súas bases e
todos cantos actos administrativos se deriven dela
poderán ser impugnados polos interesados nos casos
e na forma establecidos na 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. As resolucións expresas ou desestimacións pre-
suntas recaídas en aplicación desta orde esgotan
a vía administrativa e contra elas poderá interporse
potestativamente recurso de reposición ante o órgano
que as ditou, no prazo dun mes contado a partir
do día seguinte ao da súa notificación se é expresa,
ou de tres meses contados a partir do día seguinte
a aquel en que se produza o acto presunto, segundo
os casos, consonte co disposto polo artigo 117 da
Lei 30/1992, do 26 de novembro, de réxime xurídico
das administracións públicas e do procedemento
administrativo común; ou ben poderá ser impugnada
directamente ante a orde xurisdicional contencio-
so-administrativa, ante a Sala do Contencioso-Ad-
ministrativo do Tribunal Superior de Xustiza de Gali-
cia, no prazo de dous meses de ser resolución expresa
ou no de seis contados a partir do día seguinte a
aquel en que se produza o acto presunto, de acordo
co previsto polos artigos 10, 14 e 46 da Lei 29/1998,
do 13 de xullo, reguladora da xurisdición con-
tencioso-administrativa.

3. Igualmente, os beneficiarios das subvencións
reguladas por esta orde quedan suxeitos ao réxime
de infraccións e sancións previsto no artigo 79 do
Decreto lexislativo 1/1999, do 7 de outubro, polo
que se aproba o texto refundido da Lei de réxime
financeiro e orzamentario de Galicia e ao previsto
polo Decreto 287/2000, do 21 de novembro, polo
que se desenvolve o réxime de axudas e subvencións
públicas da Comunidade Autónoma de Galicia.

Disposición adicional

Pola natureza das actuacións previstas nesta orde
e, de acordo co artigo 41 da Lei 7/2005, do 29 de
decembro, de orzamentos xerais da comunidade
autónoma para 2006, as entidades locais quedan
exentas de presentar os xustificantes do cumprimen-
to das obrigas a que se refire o artigo 78.4º c) e
78.8º último parágrafo do texto refundido da Lei
de réxime financeiro e orzamentario de Galicia, apro-
bado polo Decreto lexislativo 1/1999, do 7 de
outubro.

Santiago de Compostela, 2 de maio de 2006.

María José Caride Estévez
Conselleira de Política Territorial, Obras Públicas

e Transportes

ANEXO I
Características básicas das marquesiñas obxecto

de subvención.
1. Dimensións. Como parámetros de tamaño reco-

mendados establécense os seguintes:
-Longo: entre 3 e 4 metros.
-Largo: entre 1,25 e 1,80 metros.
-Alto: entre 2,20 e 2,30 metros.
2. Cuberta. O seu deseño debe permitir a súa fácil

limpeza e evitar que se acumule sucidade. Prefe-
riblemente será de vidro de seguridade ou policar-
bonato, e igualmente de xeito preferente cun grao
de transparencia de cando menos un 75%; deberá
garantir a evacuación da auga de choiva cara a un
ou varios puntos, mantendo a máxima estanquidade
da marquesiña.

3. Paramentos. Deben ser elementos modulares,
transparentes e de solidez contrastada (resistentes
ao impacto, corrosión, etc.). Tanto o propio elemento,
esencialmente ante supostos de rotura, como a súa
execución e colocación, deben garantir totalmente
a seguridade dos usuarios e viandantes. A súa colo-
cación e substitución deben ser sinxelas e rápidas.
O material ou materiais deberan ser antirreflac-
tantes.

4. Banco. Deberá integrarse estética e funcional-
mente no deseño da marquesiña, así como restar
o menor espazo posible da capacidade de acollida
de persoas da marquesiña.

5. Panel de información. As marquesiñas disporán
dun panel destinado á colocación de información
sobre o sistema de transporte público (itinerarios,
paradas, horarios, tarifas, etc.). Este panel deberase
integrar no módulo ou módulos traseiros da mar-
quesiña ou nun dos paneis laterais, debendo ser visi-
ble tanto polo interior como polo exterior da mar-
quesiña. Non se especifican dimensións pero reco-
méndanse arredor de 0,60 m de alto e 0,40 m de
largo.

6. Sinalización. As marquesiñas disporán da posi-
bilidade de integrar na súa estrutura elementos
soportes dos indicativos dos servizos de transporte,
garantindo a maior visibilidade para os usuarios.

7. Materiais. Utilizaranse materiais de calidade
e boa presenza estética, coma os que habitualmente
se usan neste tipo de mobiliario, especialmente aptos
para o contorno no que se sitúan as marquesiñas
e as condicións meteorolóxicas. Os materiais debe-
rán ser de grande resistencia e solidez, non pre-
sentando cantos vivos que poidan representar un
perigo para o usuario ou o viandante nin para os
vehículos. Deberá garantirse un elevado grao de
resistencia e a garantía contra a corrosión dos mate-
riais por un elevado número de anos.

8. Seguridade. Os modelos presentados deberán
cumprir as normativas vixentes de prevención de
incendios, resistencia de materiais ao lume, actos
vandálicos, etc.
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CONSELLERÍA DE EDUCACIÓN
E ORDENACIÓN UNIVERSITARIA

Orde do 4 de maio de 2006 pola que
se adxudican axudas a alumnos e pro-
fesores de centros docentes da Comuni-
dade Autónoma de Galicia sostidos con
fondos públicos, que participen en esta-
días e intercambios con centros educativos
doutros países para favorecer a aprendi-
zaxe activa de linguas.

Por orde da Consellería de Educación e Ordena-
ción Universitaria do 2 de xaneiro de 2006, con-
vocáronse axudas para alumnos e profesores de cen-
tros docentes da Comunidade Autónoma de Galicia
sostidos con fondos públicos, que participen en esta-
días e intercambios con centros educativos doutros
países para favorecer a aprendizaxe activa de
linguas.

Vista a proposta da comisión de selección prevista
no punto sétimo da citada orde,

RESOLVO:
Primeiro.-Conceder con cargo á partida orzamen-

taria 09.03.322T.480.0, as axudas que se relacionan
no anexo I, correspondentes á convocatoria para
2006 por un importe total de 483.000 euros.

Segundo.-Relacionar no anexo II as axudas dene-
gadas.

Terceiro.-De acordo co punto noveno da orde de
convocatoria, as axudas serán aboadas da seguinte
forma:

1. Para as axudas que non superen o importe de
6.000 euros, pagarase o anticipo do 80% da can-
tidade adxudicada logo da aceptación da subvención
concedida. O 20% restante librarase unha vez fina-
lizada a actividade, despois da súa completa xus-
tificación nos termos que figuran no punto décimo
da convocatoria.

2. Para as axudas que superen esta cantidade,
o pagamento realizarase integramente unha vez fina-
lizada e xustificada a actividade.

Cuarto.-Os beneficiarios quedarán obrigados a:

1. Aceptar a axuda concedida. Neste senso, se
no prazo de quince días, contados a partir do da
recepción da comunicación pola que se notifica a
concesión da axuda, o centro beneficiario non a acep-
ta, entenderase que renuncia á súa percepción.

2. Facilitar a información requirida e someterse
ás accións de comprobación ou control financeiro
que poida efectuar a Consellería de Educación e
Ordenación Universitaria e os organismos compe-
tentes que se indican no punto décimo terceiro da
convocatoria.

3. Xustificar a correcta inversión das axudas reci-
bidas, mediante a presentación da documentación
exixida no punto décimo da convocatoria.

Quinto.-Contra esta resolución os interesados pode-
rán interpoñer recurso potestativo de reposición no pra-
zo dun mes, contado a partir do día seguinte ao da
súa publicación no DOG, segundo o disposto nos artigos
116 e 117 da Lei de réxime xurídico das adminis-
tracións públicas e do procedemento administrativo
común, ou ben directamente o recurso contencioso-ad-
ministrativo no prazo de dous meses ante o Tribunal
Superior de Xustiza de Galicia, de conformidade co
artigo 46 da Lei 29/1998, do 13 de xullo, reguladora
da xurisdición contencioso-administrativa.

Disposicións derradeiras

Primeira.-Autorízase a Dirección Xeral de Forma-
ción Profesional e Ensinanzas Especiais a ditar as
disposicións que sexan necesarias para o desenvol-
vemento correcto desta orde.

Segunda.-Esta resolución entrará en vigor o día
seguinte ao da súa publicación no Diario Oficial
de Galicia.

Santiago de Compostela, 4 de maio de 2006.

Laura Sánchez Piñón
Conselleira de Educación e Ordenación

Universitaria

ANEXO I

AXUDAS CONCEDIDAS

CENTRO ESCOLAR CONCELLO
TIPO

ACCION TITULO PROXECTO
Nº

PROFES.
Nº

ALUMNOS PAIS DESTINO
DATA
INICIO

DATA
FIN

AXUDA
SOLICITADA

AXUDA
CONCEDIDA

CEIP COIRON-DENA MEAÑO EA APLICACION DAS TIC NAS ESCOLAS EUROPEAS 3 35 REINO UNIDO 1-6-2006 10-6-2006 21.650,00 A 12.607,05 A

CEIP DE CARBALLEDO COTOBADE VE OS NENOS EUROPEOS SALVAN A NATUREZA 1 0 POLONIA 6-5-2006 12-5-2006 1.500,00 A 929,15 A

CEIP DE PETELOS MOS VE FOOD FOR ROOTS 1 0 ISLANDIA 10-5-2006 16-5-2006 1.350,00 A 1.320,37 A

CEIP FROEBEL PONTEVEDRA EA CITTADINI EUROPEI 2 12 ITALIA 2-6-2006 11-6-2006 7.590,00 A 4.802,22 A

CEIP HUMBERTO JUANES NIGRAN EA FROM NIGRAN TO MANCHESTER 2 21 REINO UNIDO 11-6-2006 21-6-2006 11.200,00 A 7.663,01 A

CEIP SANTA RITA-GALDO VIVEIRO EA EDIFICIOS, OS NOSOS LAZOS EUROPEOS 2 15 POLONIA 27-5-2006 1-6-2006 6.535,00 A 6.535,00 A

COLEXIO APOSTOL SANTIAGO VIGO EA GALICIA-KENT: TERRAS DE PEREGRINACIONS 1 12 REINO UNIDO 29-4-2006 11-5-2006 4.405,00 A 4.308,30 A

CPI DE ZAS ZAS EA A WINDOW ON ENGLAND: PROXECTO INTERDISCIPLINAR 1 12 REINO UNIDO 9-9-2006 17-9-2006 10.320,00 A 4.308,30 A

CPI DR. LOPEZ SUAREZ ESCAIRON-O SAVIÑAO EA CAMIÑOS DE EUROPA 1 15 FRANCIA 29-3-2006 8-4-2006 4.600,00 A 4.093,13 A

CPR ACEESCA O PORRIÑO VP TECNICAS INNOVADORAS NA UNION EUROPEA 1 0 ITALIA 3-7-2006 9-7-2006 900,00 A 880,24 A

CPR COMPAÑIA DE MARIA SANTIAGO DE COMPOS-
TELA

EA INTERCAMBIO CON NORUEGA 1 10 NORUEGA 8-9-2006 17-9-2006 5.850,00 A 4.479,46 A

CPR EFA-FONTEBOA CORISTANCO EA DESCUBRIMENTO DA REXION E ACERCAMENTO LINGÜIS-
TICO

3 35 PORTUGAL 11-3-2006 25-3-2006 4.100,00 A 4.100,00 A

CPR FERROVIARIO MONFORTE DE LEMOS EA OPEN YOUR EYES THATS ENGLISH 2 10 REINO UNIDO 18-6-2006 28-6-2006 4.260,00 A 4.166,49 A

CPR LA SALLE-FERROL FERROL EA A NOSA CULTURA 2 19 FRANCIA 21-4-2006 30-4-2006 4.869,00 A 4.869,00 A

CPR LA SALLE SANTIAGO SANTIAGO DE COMPOS-
TELA

EA AXUDAS ALUMNOS PARA APRENDIZAXE DO FRANCES 2 33 FRANCIA 24-3-2006 31-3-2006 10.774,08 A 8.919,81 A

CPR LA SALLE SANTIAGO SANTIAGO DE COMPOS-
TELA

EA CULTURA GALEGA NUN MARCO EUROPEO 2 21 ALEMAÑA 28-9-2006 7-10-2006 10.920,00 A 7.663,01 A


