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O importe máximo que se percibirá nesta letra a)
polo conxunto dos tratamentos e/ou próteses será de
105 euros.

b) Axudas para o traballador, cónxuxe-parella de
feito e fillos destinadas á adquisición de produtos
específicos para a alimentación de enfermos celía-
cos e trastornos similares de intolerancia a alimen-
tos de carácter xenérico, sempre que acrediten esta
necesidade co informe do facultativo da sanidade
pública e/ou centros sanitarios concertados.

O importe máximo que se percibirá nesta letra b)
polo conxunto dos enfermos celíacos será de 105 €.

No caso de que o orzamento establecido para esta
axuda non fose abondo para respectar o importes
sinalados anteriormente, estes serán minguados ata
que os importes globais das solicitudes aprobadas non
superen o orzamento establecido para esta axuda.

Solicitude:

Normalizada

Documentación:

Fotocopia/s compulsada/s da/s factura/s orixinais
nas que deberá constar:

-Persoa que recibe o tratamento ou adquire a pró-
tese.

-Custo do tratamento e/ou próteses e datas en que
se recibiu e/ou adquiriu.

-Nome ou razón social, NIF ou CIF, domicilio e
localidade de quen as estenda.

-Copia da totalidade das follas do libro de familia,
onde figuren serie, número, cónxuxe e fillos.

Resolución do 8 de maio de 2008 pola que
se fixa o procedemento, o lugar e o prazo
de presentación de solicitudes para a con-
cesión de axudas de acción social do ano
2007.

Por acordo do Consello da Xunta do 28 de decem-
bro de 2007 aprobáronse os criterios de repartición
do fondo de acción social da Xunta de Galicia para
o exercicio económico do ano 2007.

Por resolución desta dirección xeral do 8 de maio
de 2008 dispúxose a publicación dos devanditos cri-
terios.

Dando cumprimento ao disposto nas normas xerais
3 (Solicitudes e documentación) e 5 (Prazo e lugar

de presentación das solicitudes), dos criterios de
repartición do Fondo de Acción Social para o exer-
cicio do ano 2007,

DISPOÑO:

Primeiro.-Solicitudes, lugares e prazos de presen-
tación.

1. Os que, atopándose incluídos no ámbito per-
soal das axudas, desexen optar a ela/s deberán
completar en liña a solicitude e anexos que, como
formulario electrónico, se atoparán na páxina web:
http:// www.xunta.es/dxfp/fas.htm. Posteriormente,
presentarán esa mesma solicitude impresa debida-
mente asinada xunto cos documentos que se exi-
xen en cada unha das axudas, perante as unidades
certificadoras que se relacionan na norma xeral 3
alínea b) dos criterios de repartición do Fondo de
Acción Social.

O prazo para cubrir na web as solicitudes e para
presentalas unha vez impresas ante as unidades cer-
tificadoras comezará o 22 de maio de 2008 e rema-
tará o 6 de xuño de 2008.

2. As unidades certificadoras deberán completar
en liña as solicitudes presentadas en prazo, compro-
bar á vista da documentación achegada a veracidade
dos datos que figuran nas solicitudes e, de ser o
caso, validalos. Unha vez cumprido o anterior,
imprimirán a solicitude conformada e selarana.

As solicitudes conformadas, unidas ao resto da
documentación, entregaranse aos respectivos peti-
cionarios ata o 27 de xuño de 2008.

3. Os interesados presentarán as solicitudes con-
formadas, unidas ao resto da documentación, no
rexistro xeral da Consellería de Presidencia, Admi-
nistracións Públicas e Xustiza, delegacións provin-
ciais das distintas consellerías e nas oficinas de
correos ata o 10 de xullo de 2008.

Segundo.-Autorizacións á Administración para
solicitar datos.

1. Os solicitante, e os outros membros da familia
cuxos ingresos son computables, así como os cau-
santes das axudas para atención a discapacitados e
por maiores a cargo, poderán prestar autorización
para poder solicitar datos de carácter tributario ou
económicos que fosen legalmente pertinentes á
Axencia Estatal de Administración Tributaria relati-
vos ao nivel de renda (IRPF). A autorización asina-
rase na folla que, para tal efecto, se xera ao mesmo
tempo que a solicitude. Na medida en que, a través
deste sistema, a Consellería de Presidencia, Admi-
nistracións Públicas e Xustiza poida dispoñer das
ditas informacións, non se lles exixirá aos interesa-
dos a achega individual de certificacións expedidas
pola Axencia Estatal de Administración Tributaria,
nin a presentación, en orixinal, copia ou certifica-
ción, das súas declaracións tributarias.
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2. O solicitante, e o/s copropietario/s na axuda por
adquisición de vivenda, poderán prestar autoriza-
ción para poder solicitar datos de carácter económi-
co que fosen legalmente pertinentes a Muface ou
calquera outra mutualidade ou organismo público.
A autorización asinarase na folla que, para tal efec-
to, se xera ao mesmo tempo que a solicitude. Na
medida en que, a través deste sistema, a Consellería
de Presidencia, Administracións Públicas e Xustiza
poida dispoñer das devanditas informacións, non se
lles exixirá aos interesados a achega individual de
certificacións expedidas polas devanditas mutuali-
dades ou organismos.

Santiago de Compostela, 8 de maio de 2008.

Mª del Mar Rodríguez Fernández
Directora xeral da Función Pública

Resolución do 13 de maio de 2008, da
Secretaría Xeral de Emigración, pola que
se establecen e se regulan os programas de
bolsas destinadas aos cidadáns galegos
residentes no exterior para a realización
de estudos universitarios e de formación
profesional durante o curso académi-
co 2008-2009.

Após a publicación do Decreto 211/2005, do 3 de
agosto, que establece a estrutura orgánica da Xunta
de Galicia, o Decreto 231/2005, do 11 de agosto,
polo que se establecen os centros directivos depen-
dentes da Presidencia da Xunta de Galicia e o
Decreto 44/2006, do 2 de marzo, de estrutura orgá-
nica dos órganos superiores dependentes da Presi-
dencia da Xunta de Galicia, a Secretaría Xeral de
Emigración configúrase como o órgano superior da
Administración da comunidade autónoma ao que lle
corresponden, entre outras, as competencias en
materia de desenvolvemento da Lei 4/1983, do 15
de xuño, de recoñecemento da galeguidade, as rela-
cións coas comunidades galegas no exterior así como
a confección e xestión dos programas de formación
ou especialización a elas dirixidos.

Así mesmo, a disposición adicional segunda do
Decreto 44/2006, do 2 de marzo, de estrutura orgá-
nica dos órganos superiores dependentes da Presi-
dencia da Xunta de Galicia desconcentra no secre-
tario xeral de Emigración a competencia para a
aprobación das bases, a convocatoria e a resolución
das axudas e subvencións do seu respectivo ámbito
de competencia.

Esta resolución abrangue a convocatoria anual e as
bases reguladoras dos programas de bolsas destinadas
aos cidadáns galegos residentes no exterior para a
realización de estudos universitarios e de formación
profesional durante o curso académico 2008-2009.

O primeiro dos programas convocados pretende
que os estudantes residentes no estranxeiro poidan
realizar estudos conducentes á obtención do título
de licenciado, enxeñeiro, arquitecto, diplomado,
mestre, enxeñeiro técnico e arquitecto técnico ou á
nova titulación de graduado. Búscase que estes
mozos e mozas poidan formarse no eido cultural e
educativo galego, dentro das súas institucións aca-
démicas, para que posteriormente desenvolvan o seu
labor profesional, ao mesmo tempo que se contribúe
ao fortalecemento das súas orixes galegas.

Para acadar a finalidade pretendida, cóntase coa
colaboración da Dirección Xeral de Ordenación e
Calidade do Sistema Universitario de Galicia da
Consellería de Educación e Ordenación Universita-
ria, que participa tanto no financiamento do progra-
ma como na selección dos beneficiarios a través da
súa presenza na comisión seleccionadora dos expe-
dientes. Esta participación pon de manifesto o seu
interese en promover un programa que contribúa ao
financiamento de estudos universitarios nas univer-
sidades do Sistema Universitario de Galicia.

O segundo programa de bolsas está dirixido a axudar
a sufragar os gastos derivados da realización de estu-
dos de terceiro ciclo (etapa de formación) así como da
realización de estudos universitarios que conducen á
obtención do título de máster universitario.

O Real decreto 1393/2007, do 29 de outubro, polo
que se establece a ordenación das ensinanzas uni-
versitarias oficiais, establece que as ensinanzas de
máster teñen como finalidade a adquisición polo
estudante dunha formación avanzada, de carácter
especializado ou multidisciplinar, orientada á espe-
cialización académica ou profesional, ou ben promo-
ver a iniciación en tarefas investigadoras.

O establecemento dos novos títulos de máster uni-
versitario constitúe unha das modificacións de máis
transcendencia no proceso europeo de cambio estru-
tural das ensinanzas universitarias e supón un gran
reto para as universidades e a administración educa-
tiva que se ven obrigadas ao desafío de impulsar
estudos de posgrao de máxima calidade. En Galicia,
a reforma plásmase na aprobación dos decretos
51/2006, do 23 de marzo e 13/2007, do 1 de febrei-
ro, polo que se autoriza a implantación de estudos
oficiais de posgrao nas universidades do sistema
universitario de Galicia.

Como novidade para o vindeiro curso 2008-2009,
a Secretaría Xeral de Emigración, en colaboración
coa Dirección Xeral de Formación Profesional e
Ensinanzas Especiais da Consellería de Educación e
Ordenación Universitaria, convoca un terceiro pro-
grama de bolsas, para a realización de estudos de
formación profesional de grao superior en centros
docentes públicos e centros privados da Comunida-
de Autónoma de Galicia que teñan estas ensinanzas
concertadas. Os estudos de formación profesional
teñen por finalidade preparar os alumnos/as para a
actividade nun campo profesional e facilitar a súa
adaptación ás modificacións laborais que poden pro-


