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Orde do 31 de maio de 2006 pola que
se convocan subvencións a particulares,
asociacións e institucións culturais para
a realización de actividades culturais.

O ámbito de actuación da Consellería de Cultura e
Deporte responde ao vixente marco institucional de dis-
tribución de competencias, configurado basicamente no
Estatuto de autonomía de Galicia, que establece no seu
artigo 27.19º como competencia exclusiva da Xunta de
Galicia o fomento da cultura en Galicia e no artigo
32, que corresponde á nosa comunidade autónoma, a
defensa e promoción dos valores culturais do pobo galego.

A Consellería de Cultura e Deporte asume as com-
petencias que a facultan ao deseño, programación, desen-
volvemento e execución da política cultural do Goberno
de Galicia en todas as súas vertentes. Correspóndelle
a esta consellería a elaboración de normas e propostas
para impulsar a creación e promover e difundir a cultura
nos seus diversos eidos, a través da xestión das diferentes
axudas e instrumentos de colaboración coas asociacións,
fundacións, movementos e colectivos, persoas físicas, cor-
poracións locais e industrias culturais.

No exercicio destas competencias, a Consellería de
Cultura e Deporte con esta orde quere establecer un
instrumento que, adecuándose á normativa xeral vixente,
marque as pautas para unha distribución, de acordo cos
criterios de publicidade, obxectividade e concorrencia,
dos recursos destinados ao fomento da actividade
cultural.

Na súa virtude,

DISPOÑO:

Artigo 1º.-Finalidade e obxecto.
1. É obxecto desta orde fixar, para o exercicio de

2006, o réxime de concesión de subvencións para a
realización de programas ou actividades culturais con-
cretas polas asociacións e fundacións sen ánimo de lucro
e particulares que sexan solicitadas á Consellería de
Cultura e Deporte, conforme o procedemento que a con-
tinuación se establece.

2. Para os efectos desta convocatoria, entenderase por
programas ou actividades culturais concretas aquelas des-
tinadas á promoción e cooperación cultural, e á difusión
e animación sociocultural que contribúen ao espalla-
mento e promoción da cultura galega.

Artigo 2º.-Imputación orzamentaria e contía.
1. As subvencións reguladas nesta orde concederanse

con cargo á aplicación orzamentaria 12.02.353A.480.0
dos orzamentos xerais da Comunidade Autónoma de Gali-
cia para 2006, por un importe inicial máximo de dous-
centos setenta mil euros (270.000 A).

2. A concesión das axudas queda sometida á condición
de existencia de crédito axeitado e suficiente no momento
da resolución.

3. A contía de cada subvención non poderá superar
a cantidade de doce mil euros (12.000 A).

4. Non poderán ser beneficiarios desta axuda aqueles
que se atopen nalgún dos supostos do artigo 13.2º da
Lei xeral de subvencións.

Artigo 3º.-Beneficiarios.
1. Poderán optar a estas subvencións os particulares

e as asociacións e fundacións legalmente constituídas,
sen ánimo de lucro e con domicilio social en Galicia.

2. Quedan excluídas aquelas que anteriormente reci-
bisen algunha outra subvención da Consellería de Cultura
e Deporte e non xustificasen o seu investimento.

Artigo 4º.-Presentación de solicitudes, prazo e docu-
mentación.

1. Os que desexen acollerse a esta orde deberán pre-
sentar a correspondente solicitude no prazo dun mes
contado a partir do día seguinte ao da publicación desta
orde no Diario Oficial de Galicia, mediante instancia
dirixida á conselleira de Cultura e Deporte segundo
modelo que figura como anexo, e presentarana no rexistro
xeral da Consellería de Cultura e Deporte, nos rexistros
das delegacións provinciais desta ou por calquera dos
outros medios previstos no artigo 38.4º da Lei 30/1992,
do 26 de novembro, de réxime xurídico das adminis-
tracións públicas e do procedemento administrativo
común.

2. Á solicitude xuntarase a documentación que a seguir
se relaciona:

a) Fotocopia do NIF ou, de ser o caso, do CIF da
entidade.

b) Declaración do solicitante das subvencións soli-
citadas para o mesmo fin ás administracións públicas.

c) Acreditación de estar ao día nas súas obrigas tri-
butarias e coa Seguridade Social.

d) Documentación relativa ao programa ou actividade
que se vai desenvolver:

1. Memoria, o máis detallada posible relativa ao pro-
grama ou actividade, que deberá facer mención, como
mínimo, aos seguintes aspectos:

-Interese do programa ou actividade.
-Emprego do galego no desenvolvemento do programa

ou actividade.
-A orixinalidade e o carácter innovador do programa

ou actividade.
-Contribución ao fomento e difusión da cultura galega.

-Potencial número de beneficiarios/as do programa ou
actividade.

-Repercusión territorial do programa ou actividade.
2. Calendario de execución do programa ou actividade.
3. Orzamento desagregado e polo miúdo do programa

ou actividade, con expresión das axudas solicitadas ou
concedidas por parte doutros organismos públicos ou
privados.

4. Voluntariamente poderá achegarse calquera outra
documentación que a entidade solicitante entenda que
sexa pertinente para a mellor valoración do programa
ou actividade presentados.

Artigo 5º.-Valoración e resolución.
1. Recibidas as solicitudes de subvención e demais

documentación, serán analizadas e valoradas por unha
comisión presidida polo director xeral de Creación e
Difusión Cultural, ou pola persoa en quen delegue, e
catro persoas da Consellería de Cultura e Deporte, desig-
nadas pola conselleira de Cultura e Deporte, segundo
os criterios de valoración que se detallan a seguir:

a) Calidade, interese, orixinalidade e carácter inno-
vador do programa ou actividade desde o punto de vista
cultural, con especial valoración dos proxectos que con-
tribúan ao fomento e difusión da cultura galega: ata
10 puntos.
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b) Carácter continuado e non ocasional do proxecto:
ata 5 puntos.

c) Potencial número de beneficiarios/as do programa
ou actividade: ata 5 puntos.

d) Repercusión territorial do programa ou actividade:
ata 5 puntos.

e) Nivel de autofinanciamento do programa ou acti-
vidade: ata 5 puntos.

2. Unha vez analizadas e valoradas as solicitudes, o
director xeral de Creación e Difusión Cultural elevará
a proposta da comisión de valoración á conselleira de
Cultura e Deporte, que resolverá dentro das dispoñi-
bilidades orzamentarias.

Artigo 6º.-Importe máximo das subvencións
O importe máximo destas subvencións non poderá en

caso ningún superar o custo das actividades que desen-
volvan as entidades beneficiarias, xa sexa illadamente
ou en concorrencia con subvencións ou axudas doutras
administracións ou entes públicos ou privados.

Artigo 7º.-Pagamentos e xustificación.
1. Unha vez concedida a subvención, e aceptada por

escrito polo beneficiario no prazo de dez días, librarase
a cantidade adxudicada, de acordo co establecido na
normativa orzamentaria que sexa aplicable.

2. Os beneficiarios da subvención quedarán obrigados
a xustificar as subvencións, no prazo dos 10 días hábiles
posteriores ao da realización das actividades e, en todo
caso, antes do 1 de novembro do ano 2006, mediante
a presentación dos xustificantes acreditativos, o orixinal
e dúas fotocopias, de que a actividade se realizou, xunto
coa relación detallada destes, cunha memoria explicativa
das actividades desenvolvidas en relación coa finalidade
da axuda concedida, así como dous exemplares da publi-
cidade xerada.

3. Os beneficiarios desta axuda quedarán suxeitos ás
obrigas recollidas no artigo 14 da Lei xeral de sub-
vencións.

Artigo 8º.-Obrigas dos beneficiarios.
1. A actividade subvencionada con cargo a esta orde

deberá contribuir á normalización da lingua galega. As
accións de difusión, publicidade e comunicación da acti-
vidade subvencionada desenvolveranse en galego.

2. Os beneficiarios das subvencións, unha vez acep-
tadas estas por escrito, quedarán obrigados a destinar
os fondos percibidos para o obxecto concreto para o
cal foron concedidos, debendo comunicar á Dirección
Xeral de Creación e Difusión Cultural o lugar, o día
e a hora da actividade subvencionada. A Dirección Xeral
de Creación e Difusión Cultural poderá comprobar, cando
o considere conveniente, a execución dos proxectos.

3. Os beneficiarios da subvención farán constar en
toda a publicidade xerada pola actividade subvencionada
que recibiron unha subvención da Consellería de Cultura
e Deporte -Dirección Xeral de Creación e Difusión Cul-
tural -utilizando a normativa da imaxe corporativa da
Xunta de Galicia. Cumprirán, así mesmo, coa normativa
vixente exixida para o depósito legal.

4. No momento da xustificación da execución total
do proxecto e, en calquera caso, antes do último paga-
mento, o peticionario deberá presentar unha declaración

complementaria do conxunto das axudas solicitadas, tanto
as aprobadas ou concedidas como as pendentes de reso-
lución, para un mesmo proxecto, das distintas admi-
nistracións públicas competentes ou calquera dos seus
organismos, entes ou sociedades.

5. O beneficiario queda obrigado a facilitar toda a
información que lle 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.

Artigo 9º.-Anulación e reintegro da axuda.
1. Procederá o reintegro, total ou parcial, das sub-

vencións e axudas públicas percibidas cando concorra
calquera das circunstancias previstas no artigo 78 do
texto refundido da Lei de rexime financeiro e orzamen-
tario de Galicia, aprobado polo Decreto lexislativo
1/1999, do 7 de outubro.

2. No caso de que o beneficiario da axuda incumprise
algunha das condicións ou obrigas estipuladas, a Con-
sellería de Cultura e Deporte instruirá expediente san-
cionador, de conformidade co previsto no artigo 79 do
texto refundido da Lei de réxime financeiro e orzamen-
tario de Galicia, aprobado polo Decreto lexislativo
1/1999, do 7 de outubro.

3. Toda alteración das 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 o internacionais, poderá dar lugar á modi-
ficación da resolución de concesión.

Artigo 10º.-Notificación e desestimación.
1. A resolución da convocatoria producirase no prazo

máximo de tres meses a partir da finalización do prazo
de presentación de solicitudes. No suposto de que non
recaese resolución expresa dentro do prazo máximo pre-
visto, o sentido do silencio será negativo.

2. No caso daquelas solicitudes que fosen desentimadas
os solicitantes poderán, a partir desta data, retirar a
documentación no prazo dos 30 días seguintes.

Artigo 11º.-Recursos.
Contra os ditos actos resolutivos, que esgotan a vía

administrativa, poderá o interesado interpoñer recurso
contencioso-administrativo perante o Tribunal Superior
de Xustiza da Comunidade Autónoma de Galicia, no
prazo de dous meses contados desde a recepción da
notificación da resolución, ou potestativamente interpo-
ñer, no prazo dun mes desde a recepción da resolución,
recurso de reposición perante a conselleira de Cultura
e Deporte.

Disposicións derradeiras

Primeira.-Facúltase o director xeral de Creación e Difu-
sión Cultural para ditar, no ámbito das súas compe-
tencias, as resolucións precisas para o desenvolvemento
desta orde.

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

Santiago de Compostela, 31 de maio de 2006.

Ánxela Bugallo Rodríguez
Conselleira de Cultura e Deporte
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CENTRO DE ESTUDOS XUDICIAIS
E SEGURIDADE PÚBLICA DE GALICIA

Resolución do 5 de xuño de 2006 pola
que se convoca un curso sobre o permiso
de conducir por puntos e outras reformas
legais.

Dentro das actividades programadas para o ano
2006, en colaboración coa Deputación Provincial
de Ourense, en virtude do convenio de formación
asinado entre a Consellería de Presidencia, Admi-
nistracións Públicas e Xustiza e a Deputación Pro-
vincial de Ourense, anúnciase a realización dun cur-
so sobre o permiso de conducir por puntos e outras
reformas legais, que deberá desenvolverse conforme
as seguintes bases:

Obxectivos.

-Coñecer a implantación do permiso de conducir
por puntos e o seu réxime.

-Saber cales son os procedementos para a perda
de vixencia do permiso de conducir.

-Analizar outras reformas e novidades legais e
procedementais.

Publicación.

Esta actividade formativa, e tamén todas aquelas
que se desenvolvan en colaboración coa Deputación
Provincial de Ourense, será obxecto de publicación
no Diario Oficial de Galicia e no BOP de Ourense

Destinatarios.

O curso vai dirixido aos membros dos corpos de
policía local da provincia de Ourense.

Inscrición.

A inscrición dos participantes será totalmente
gratuíta.

Prazas.

30 prazas.

Solicitudes.

1. O persoal que desexe participar neste curso
deberá presentar, cuberta á máquina ou con letra
moi clara, a instancia que figura no anexo.

2. O prazo para a presentación de instancias rema-
tará o día 22 de xuño de 2006, ás 14.00 horas.

3. As instancias deberán enviarse á Deputación
Provincial de Ourense-Departamento de Formación
Continua (fax: 988 38 52 15), rúa Progreso nº 30,
32003 Ourense; ou ben poden entregarse en cal-

quera dos lugares previstos no artigo 38.4º da Lei
30/1992, do 26 de novembro, de réxime xurídico
das administracións públicas e do procedemento
administrativo común.

Datas.

O curso realizarase durante os días 26, 27, 28
e 29 de xuño.

O horario será das 16.30 ás 21.30 horas, cunha
duración de 20 horas lectivas.

Contido.

I. O permiso de conducir por puntos: réxime de
implantación.

II. Especial referencia aos condutores profesio-
nais.

III. Procedementos para a detracción de puntos
e para a perda do permiso de conducir.

IV. Análise doutras reformas e novidades lexis-
lativas relacionadas co tráfico e a seguridade viaria.

Relación de admitidos.

A relación de admitidos farana pública o día 23
de xuño a partir das 14.00 horas, tanto a Deputación
Provincial de Ourense como o Centro de Estudos
Xudiciais e Seguridade Pública de Galicia e na páxi-
na web http://cexesga.xunta.es, ou ben poden coñe-
cer e confirmar a súa asistencia chamando aos telé-
fonos 986 59 02 41 (Cexesga) ou 988 38 51 42
(Departamento de Formación Continua da Deputa-
ción Provincial de Ourense).

Lugar.

O curso desenvolverase nas aulas do centro cul-
tural da Deputación Provincial de Ourense sito na
rúa Progreso nº 30.

Certificado de asistencia.

Ao remate do curso entregaráselles un certificado
de asistencia a aquelas persoas que acrediten a súa
participación continuada a el.

Modificacións.

Tanto o Centro de Estudos Xudiciais e Seguridade
Pública de Galicia como a Deputación Provincial
de Ourense, se é o caso, poderán modificar o desen-
volvemento normal do curso para adaptalo ás nece-
sidades da Administración e ás continxencias que
poidan xurdir.

A Estrada, 5 de xuño de 2006.

Carlos Suárez-Mira Rodríguez
Director xeral do Centro de Estudos Xudiciais

e Seguridade Pública de Galicia


