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CONSELLERÍA DE TRABALLO
E BENESTAR

Corrección de erros.-Orde do 23 de febrei-
ro de 2010 pola que se regula a oferta de
prazas xuvenís dentro do programa Cam-
paña Verán-2010 e se procede á súa con-
vocatoria.

Advertido erro na devandita orde, publicada no
Diario Oficial de Galicia nº 45, do 8 de marzo de
2010, procede efectuar a seguinte corrección:

-Na páxina 3.001, anexo I, Campamentos de verán
2010, na columna relativa ao importe de praza da
actividade deporte e recreación, na instalación
xuvenil Alb. xuv. Mariña Española, código 150005,
onde di: «... 180 €», debe dicir: «... 92 €».

CONSELLERÍA DO MEDIO RURAL

Orde do 16 de marzo de 2010 pola que se
convocan bolsas de formación de tecnólo-
gos e persoal de apoio á investigación,
bolsas de prácticas para os recentemente
titulados en especialidades agrarias,
forestais, veterinaria, tecnoloxía dos ali-
mentos e bioloxía e bolsas de prácticas
para alumnos e recentemente titulados de
formación profesional da familia agraria.

O Regulamento (CE) nº 1081/2006 do Parlamento
Europeo e do Consello, do 5 de xullo de 2006, rela-
tivo ao Fondo Social Europeo (FSE) recolle no seu
artigo 3.2º que o citado fondo apoiará accións dirixi-
das, no marco do obxectivo de converxencia, a
ampliar e mellorar o investimento en capital humano.
Por outra parte, no Regulamento (CE) nº 1828/2006 da
Comisión, do 8 de decembro de 2006, fíxanse normas
de desenvolvemento para o Regulamento (CE) nº
1083/2006 do Consello, polo que se establecen as dis-
posicións xerais relativas ao Fondo Europeo de Desen-
volvemento Rexional, ao Fondo Social Europeo e ao
Fondo de Cohesión.

O Decreto 318/2009, do 12 de xuño, polo que se
establece a estrutura orgánica da Consellería do
Medio Rural e do Fondo Galego de Garantía Agraria
atribúelle a aquela competencias en materia de inves-
tigación e formación agroforestal e agroalimentaria.

Coa finalidade de que os recentemente titulados
universitarios en especialidades agroforestais, vete-
rinaria e afíns, así como os titulados de formación
profesional e alumnos dos ciclos formativos de grao
medio ou superior da familia agraria, complementen
os coñecementos teóricos adquiridos nos seus estu-
dos cunha formación práctica que lles permita afron-
tar con maiores garantías o seu futuro profesional, a
Consellería do Medio Rural veu convocando bolsas

de prácticas en anos anteriores a través das distintas
liñas de axudas que se considera necesario unificar
co fin de racionalizar a asignación dos recursos
públicos. Estas bolsas de prácticas serán cofinancia-
das polo Fondo Social Europeo no 80%.

En consecuencia e de acordo co disposto no arti-
go 30.1º.1 e 3 do Estatuto de autonomía de Galicia e
en uso das facultades que me confire a Lei 1/1983,
do 22 de febreiro, reguladora da Xunta e da súa Pre-
sidencia, e demais normativa de aplicación

DISPOÑO:

Artigo 1º.-Obxecto.

O obxecto desta orde é a convocatoria de 75 bolsas
de prácticas, en réxime de concorrencia competiti-
va, en unidades dependentes da Consellería do
Medio Rural e en empresas e entidades relacionadas
co sector agroforestal e alimentario, distribuídas da
seguinte maneira:

-10 bolsas de formación de tecnólogos, coa seguin-
te repartición por titulacións: 2 bolsas para licencia-
dos en enoloxía, 2 bolsas para licenciados en cien-
cias químicas, 2 bolsas para licenciados en ciencia
e tecnoloxía dos alimentos, 2 bolsas para enxeñeiros
agrónomos e 2 bolsas para enxeñeiros técnicos agrí-
colas.

-15 bolsas de formación de persoal de apoio á
investigación coa seguinte repartición: 2 bolsas para
o ciclo superior de industria alimentaria, 3 bolsas
para o ciclo medio de elaboración de viño e outras
bebidas, 2 bolsas para os ciclos formativos de grao
medio e/ou superior da familia agraria e 8 bolsas
para os ciclos formativos de grao medio e/ou supe-
rior da familia química.

-9 bolsas de prácticas ás que poderán optar estu-
dantes do 2º curso ou recentemente titulados en
ciclos da familia agraria e 6 bolsas de prácticas para
os alumnos do primeiro curso dos ciclos da familia
agraria, nos centros de formación e experimentación
agroforestal, dependentes da Dirección Xeral de
Innovación e Industrias Agrarias e Forestais, da
Consellería do Medio Rural.

-35 bolsas de prácticas en empresas e entidades
relacionadas co sector agroforestal e alimentario, así
como en unidades dependentes da Consellería do
Medio Rural, para os recentemente titulados como
enxeñeiros agrónomos, enxeñeiros técnicos agríco-
las, enxeñeiros de montes, enxeñeiros técnicos
forestais, licenciados en veterinaria, licenciados en
ciencia e tecnoloxía dos alimentos e licenciados en
bioloxía.

Artigo 2º.-Carácter das bolsas.

As bolsas a que se refire esta disposición, dado o
seu carácter formativo, desenvolveranse dentro dun



Nº 55 � Martes, 23 de marzo de 2010 3.991DIARIO OFICIAL DE GALICIA

programa titorizado. A concesión e disfrute das bol-
sas obrigan o cumprimento das condicións de fun-
cionamento, horario, presenza física e instrucións do
titor nomeado pola empresa, entidade ou unidade
administrativa onde se realicen as prácticas.

As bolsas non darán lugar á inclusión na Segurida-
de Social. Non obstante, subscribiráselles a todos os
bolseiros unha póliza colectiva de seguro de acci-
dentes e responsabilidade civil, así como de asisten-
cia sanitaria durante o tempo de duración das prác-
ticas.

En todo caso, estas axudas axústanse ao contido na
Orde TIN/2965/2008, do 14 de outubro, de gastos
subvencionables polo Fondo Social Europeo e a
Orde TIN/788/2009, do 25 de marzo, que a modifica.

Artigo 3º.-Beneficiarios.

1. Poderán solicitar as bolsas para a formación de
tecnólogos e de persoal de apoio á investigación os
recentemente titulados nas especialidades e para os
destinos que se relacionan no anexo I desta orde.

2. As bolsas de prácticas nos centros de formación
e experimentación agroforestal que se relacionan no
anexo I para estudantes en ensinanzas de formación
profesional agraria, reguladas por esta orde, poderán
ser solicitadas por alumnos que durante o curso
2009-2010 estean realizando ensinanzas profesio-
nais dos ciclos medio ou superior nalgún dos centros
de formación e experimentación agroforestal da Con-
sellería do Medio Rural, ou en calquera outro dos
que figuran como autorizados pola Consellería de
Educación e Ordenación Universitaria na súa oferta
educativa da familia agraria. Tamén poderán solici-
tar estas bolsas os recentemente titulados en ciclos
da familia agraria.

3. As bolsas de prácticas en empresas e entidades
relacionadas co sector agroforestal e alimentario e
en unidades dependentes da Consellería do Medio
Rural, poderán ser solicitadas por enxeñeiros agró-
nomos, enxeñeiros técnicos agrícolas, enxeñeiros de
montes, enxeñeiros técnicos forestais, licenciados
en veterinaria, licenciados en ciencia e tecnoloxía
dos alimentos e licenciados en bioloxía.

4. Para todas as categorías de bolsas entenderase
por recentemente titulado aquela persoa que obtive-
se a titulación entre o mes de xuño do ano 2009 e a
data de remate do prazo de presentación de solicitu-
des destas bolsas.

Artigo 4º.-Duración e contía económica.

1. As bolsas para a formación de tecnólogos e per-
soal de apoio á investigación terán unha duración de
cinco meses, no período de xuño a novembro, salvo
renuncia ou incumprimento dos beneficiarios. O seu
importe económico, por mes de prácticas, será de
1.000 euros para os tecnólogos e de 800 euros para
o persoal de apoio.

2. As bolsas de prácticas nos centros de formación
e experimentación agroforestal para os titulados e
alumnos de segundo curso en ensinanzas de forma-
ción profesional, terán unha duración de tres meses,
no período de agosto a novembro, e o seu importe
económico, por mes de prácticas, será de 800 euros.
As de alumnos do primeiro curso do ciclo formativo
terán unha duración de 2 meses, durante agosto e
setembro, e o seu importe económico, por mes de
prácticas, será de 600 euros.

3. As bolsas de prácticas para os recentemente
titulados en empresas e entidades relacionadas co
sector agroforestal e alimentario e en unidades
dependentes da Consellería do Medio Rural, terán
unha duración de tres meses, no período de xullo a
novembro, e o seu importe económico, por mes de
prácticas, será de 1.000 euros.

4. No caso de que o número de solicitudes admiti-
das fose inferior ao de bolsas convocadas para
algunha das categorías ou titulacións recollidas nesta
orde, poderase ampliar a oferta das outras sempre que
non se modifique o montante global orzamentado.

5. Estas bolsas son incompatibles con calquera
outra destinada ao mesmo fin e co traballo remune-
rado de carácter fixo ou temporal durante o seu
período de duración.

6. A duración das bolsas poderá ser ampliable en
función das dispoñibilidades orzamentarias.

Artigo 5º.-Documentación que deben presentar os
solicitantes das bolsas.

As solicitudes presentaranse segundo o modelo
que se xunta (anexo II), debidamente cuberto e asi-
nado polo interesado, acompañadas da seguinte
documentación:

-Fotocopia do DNI, coa data de nacemento ben
lexible, ou conforme o establecido na Orde do 7 de
xullo de 2009 da Consellería de Presidencia, Admi-
nistracións Públicas e Xustiza, pola que se desen-
volve o Decreto 255/2008, do 23 de outubro, os inte-
resados poderán dar o seu consentimento expreso na
solicitude para que o órgano competente da Admi-
nistración comprobe por medios electrónicos os seus
datos persoais.

-Declaración xurada do interesado, na que faga
constar que non realizará ningún traballo remunera-
do nin se beneficiará doutro tipo de bolsa ou axuda
para o mesmo fin durante o período de desfrute da
bolsa.

-Copia cotexada do título ou xustificante de simi-
lar valía, expedido polo centro onde cursou os seus
estudos.

-Para os titulados universitarios, copia cotexada da
certificación na que se especifique a nota media
simple que obtivo na súa carreira, calculada de
acordo co establecido na Resolución do 15 de marzo
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de 2005, da Secretaría Xeral de Ordenación Univer-
sitaria.

-Para os titulados en ciclos formativos da familia
agraria ou química, certificado das cualificacións
globais de estudos.

-Os estudantes de ciclos da familia agraria presen-
tarán unha certificación asinada polo director/a do
centro no que se faga constar a media das cualifica-
ción obtidas ata a data desta convocatoria. Os alum-
nos de segundo curso presentarán ademais a media
das cualificacións obtidas no primeiro curso.

-Titulados universitarios, acreditación, en orixinal
ou copia cotexada, do coñecemento da lingua galega.

-Certificación bancaria do número de conta.

Artigo 6º.-Documentación que deben presentar as
empresas e entidades interesadas.

1. As cooperativas agrarias, industrias agroalimen-
tarias e agroforestais, consellos reguladores e
demais empresas e entidades relacionadas co sector
agrario, así como as unidades dependentes da Con-
sellería do Medio Rural, interesadas en acoller
algún bolseiro en período de prácticas, das titula-
cións que se relacionan no punto 3 do artigo 3º des-
ta orde, solicitarano á Consellería do Medio Rural.

2. As solicitudes presentaranse segundo o modelo
que se xunta no anexo III, debidamente cuberto e
asinado polo presidente ou representante legal da
empresa ou entidade peticionaria, acompañados da
seguinte documentación:

-Breve memoria: número de bolseiros solicitados e
titulación requirida, programa formativo no que se
designará o titor que dirixirá as actividades de for-
mación do bolseiro e onde se indicará a titulación do
bolseiro que demandan. Esta mesma memoria debe-
rán enviala en soporte informático ao seguinte ende-
rezo electrónico dxiiaf@xunta.es, indicando na men-
saxe «memoria bolsas».

-Fotocopia do CIF/NIF da empresa ou entidade.
No caso de persoa físicas, conforme o establecido na
Orde do 7 de xullo de 2009, da Consellería de Pre-
sidencia, Administracións Públicas e Xustiza, pola
que se desenvolve o Decreto 255/2008, do 23 de
outubro, os interesados poderán dar o seu consenti-
mento expreso na solicitude para que o órgano com-
petente da Administración comprobe por medios
electrónicos os seus datos persoais.

-As empresas deberán estar ao día nas súas obri-
gas fiscais e coa Seguridade Social, autorizando a
súa comprobación mediante o modelo que se xunta
no anexo IV.

Artigo 7º.-Presentación de solicitudes e prazo.

As solicitudes irán dirixidas ao conselleiro do
Medio Rural, presentaranse preferentemente na Ofi-

cina do Rexistro Único de San Caetano, Santiago de
Compostela, no rexistro da Dirección Xeral de Inno-
vación e Industrias Agrarias e Forestais, rúa Fonti-
ñas, 31, 15703 Santiago de Compostela, ou do xeito
previsto no artigo 38 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.

Tanto as empresas como os interesados en solicitar
estas bolsas de prácticas deberán presentar as res-
pectivas solicitudes no prazo dun mes, contado a
partir do día seguinte ao da publicación desta orde
no Diario Oficial de Galicia. Entenderase como últi-
mo 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 hou-
bese día equivalente ao inicial do cómputo entende-
rase que o prazo expira o último día do mes.

Artigo 8º.-Tramitación.

Unha vez rematado o prazo de presentación das
solicitudes, a Dirección Xeral de Innovación e
Industrias Agrarias e Forestais procederá á súa revi-
sión e valoración. Se as solicitudes non estivesen
debidamente cubertas ou non se xuntase a documen-
tación exixida, requirirase aos interesados para que,
nun prazo máximo de dez días emenden os erros ou
acheguen os documentos preceptivos, coa adverten-
cia de que, de non o faceren, se considerará que
desistiron da súa petición e arquivarase a solicitude,
logo da resolución ditada nos termos previstos no
artigo 42, de conformidade co disposto no artigo 71
da Lei 30/1992, do 26 de novembro, de réxime xurí-
dico das administracións públicas e do procedemento
administrativo común, modificada pola Lei 4/1999,
do 13 de xaneiro.

Artigo 9º.-Selección dos bolseiros.

1. A selección dos bolseiros será realizada por
unha comisión de avaliación presidida polo subdi-
rector xeral de Formación e Transferencia Tecnoló-
xica e dela tamén formarán parte: como secretario,
un funcionario/a do Servizo de Formación Agrofores-
tal, e, como vogais, o xefe do Servizo de Formación
Agroforestal e o xefe do Servizo de Transferencia
Tecnolóxica, Estatística e Publicacións.

2. Se por calquera causa, no momento en que a
comisión de avaliación teña que examinar as solici-
tudes, algún dos seus integrantes non puidese asis-
tir, será substituído polo funcionario que para o efec-
to designe a directora xeral de Innovación e Indus-
trias Agrarias e Forestais.

A comisión elaborará un informe que lle elevará á
directora xeral de Innovación e Industrias Agrarias e
Forestais da Consellería do Medio Rural, quen
redactará a oportuna proposta de resolución, na cal
figurará un beneficiario por cada bolsa, así como
unha relación de suplentes con todos os solicitantes



Nº 55 � Martes, 23 de marzo de 2010 3.993DIARIO OFICIAL DE GALICIA

admitidos, de maior a menor puntuación, para cubrir
as vacantes que se poidan producir.

3. A selección realizarase tendo en conta a nota
media simple da carreira no caso dos titulados uni-
versitarios segundo a certificación expedida pola
universidade, ou a certificación do centro de estudos
no caso do resto de solicitantes. Se a nota da carrei-
ra non se detallase en número, para os efectos da
selección dos bolseiros tomaranse como referencia os
seguintes valores equivalentes: aprobado=1, nota-
ble=2, sobresaliente=3 e matrícula de honra=4.

4. Reservarase o cincuenta por cento das prazas
para mulleres que reúnan os requisitos exixidos nes-
ta convocatoria, ao abeiro do artigo 37 bis engadido
pola Lei 2/2007, do 28 de marzo, do traballo en
igualdade das mulleres de Galicia, na Lei 7/2004,
galega para a igualdade de mulleres e homes. Se non
houber suficientes solicitudes de mulleres, as prazas
cubriranse con homes.

5. Reservarase, tamén, un 5% das bolsas de prác-
ticas convocadas para adxudicalas a titulados con
minusvalía con grao de discapacidade igual ou supe-
rior ao 33%. Os interesados deberán presentar as
correspondentes xustificacións, que deberán ter o
informe favorable da comisión de avaliación, de non
seren cubertas, adxudicaranse xunto coas demais
bolsas. No caso dos estudantes de ciclos formativos
este punto e o anterior non se terá en conta cando os
alumnos/as non teñan nas súas cualificacións glo-
bais unha media de 5 ou aprobado.

6. No caso de que varios solicitantes teñan a mes-
ma puntuación, usaranse como criterios de desem-
pate: en primeiro lugar, a maior antigüidade na data
de obtención do título; e en segundo lugar, a maior
idade dos solicitantes.

7. Unha vez rematado o proceso de selección, a
comisión de avaliación confeccionará as listas provi-
sionais de posibles beneficiarios de cada tipo de bol-
sa, ordenadas de maior a menor, segundo a súa pun-
tuación. Estas listas provisionais exporanse no tabolei-
ro de anuncios da Consellería do Medio Rural, en San
Caetano, en Santiago de Compostela. Tamén estarán á
disposición dos interesados na páxina web desta con-
sellería, así como na Dirección Xeral de Innovación e
Industrias Agrarias e Forestais, con enderezo na rúa
das Fontiñas, 31, baixo, 15703 Santiago de Composte-
la, nos teléfonos 981 54 66 52/981 54 67 90.

8. Abrirase un prazo de 10 días, contados a partir
da data de publicación das listas provisionais, co fin
de realizar consultas e reclamacións sobre estas.
Seguidamente, a comisión de avaliación resolverá as
reclamacións e publicará a seguir as listas definiti-
vas de posibles bolseiros, nos mesmos lugares e for-
ma citados anteriormente.

9. Para as bolsas de prácticas dos recentemente
titulados exporase, de igual xeito, a relación de
empresas, entidades ou unidades dependentes desta

consellería onde se ofertan prazas, localidade onde
está sita cada unha, titulación preferente requirida,
data de comezo e, se é posible, cales son as bolsas
susceptibles de prorrogarse. Xuntarase tamén a
memoria enviada pola empresa solicitante.

Artigo 10º.-Proceso de adxudicación.

1. Para a adxudicación das bolsas de tecnólogos e
de persoal de apoio á investigación, a comisión de
avaliación, unha vez publicada a lista definitiva de
posibles bolseiros, ordenados segundo a titulación e
a puntuación, de maior a menor, convócanse os can-
didatos da lista definitiva para a elección da bolsa
de prácticas na Escola Galega de Administración
Pública (EGAP) con enderezo na rúa Madrid, nº 2-4,
Polígono das Fontiñas, Santiago de Compostela, o
día 5 de maio, ás 10.00 horas da mañá. A orde de
chamamento será primeiro por titulacións e dentro
de cada titulación, respectando os puntos 4 e 5 do
artigo 9º desta orde, por puntuación. No caso dos
tecnólogos chamarase por esta orde: licenciados en
enoloxía, licenciados en ciencias químicas, licen-
ciados en ciencia e tecnoloxía dos alimentos, enxe-
ñeiros agrónomos e enxeñeiros técnicos agrícolas. A
orde de chamamento para o persoal de apoio será:
titulados no ciclo superior da industria alimentaria,
titulados no ciclo de elaboración de viño e outras
bebidas, titulados en ciclos formativos (de grao
medio e superior) da familia agraria e titulados en
ciclos (de grao medio e superior) da familia química.
No caso dos ciclos formativos, terán prioridade os do
ciclo superior sobre o medio. Seguindo a orde esta-
blecida anteriormente os bolseiros escollerán os
posibles destinos ata cubrir as bolsas ofertadas para
cada titulación. No caso de quedar bolsas vacantes
distribuiranse entre as outras titulacións seguindo a
mesma orde.

2. Para a adxudicación das bolsas de prácticas en
empresas e entidades relacionadas co sector agrofo-
restal e alimentario en unidades dependentes da
Consellería do Medio Rural, convócanse os candida-
tos da lista definitiva para a elección da bolsa de
prácticas na Escola Galega de Administración
Pública (EGAP) con enderezo na rúa Madrid, nº 2-4,
polígono das Fontiñas, Santiago de Compostela, o
día 20 de maio, ás 10.00 horas da mañá.

As bolsas dispoñibles ofertaranse aos candidatos
de cada titulación pola seguinte orde: enxeñeiros
agrónomos, enxeñeiros técnicos agrícolas, enxeñei-
ros de montes, enxeñeiros técnicos forestais, licen-
ciados en veterinaria, licenciados en ciencia e tec-
noloxía dos alimentos e licenciados en bioloxía, cita-
dos pola orde de puntuación definitiva, de maior a
menor, poderán escoller o destino. O número de bol-
sas para escoller será como máximo dun sétimo para
cada unha das titulacións. No caso de que quedaran
bolsas vacantes repartiranse polas distintas catego-
rías, segundo a orde establecida anteriormente, así
mesmo, de non haber destinos suficientes para
algunha das titulacións, as bolsas ofertaranse a
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outras titulacións nas que haxa destinos e distribui-
ranse segundo a orde fixada anteriormente.

3. Aqueles bolseiros que o día indicado para a
elección de destino non comparezan ou non estean
representados mediante acreditación suficiente,
entenderase que renuncian á bolsa de prácticas que
lles puidese corresponder.

4. Con todos aqueles candidatos que non obtiveron
bolsa de prácticas, sempre que cumpran os requisi-
tos exixidos nesta orde, conformaranse unhas listas
de suplentes, ordenadas de maior a menor segundo a
súa puntuación, para cubrir posibles renuncias ou
baixas que se produzan durante o período de dura-
ción das bolsas concedidas, de acordo co sinalado
no artigo 12º.3 desta orde.

5. A adxudicación das prazas de estudantes e titu-
lados de ciclos formativos da familia agraria farase a
través da comisión de valoración. Cada solicitante
indicará na súa solicitude o centro de formación no
que desexa facer as prácticas, sinalando se desexa
que lle oferten prazas noutros destinos ou figurar na
lista de suplentes do centro para o que solicita pra-
za, no caso de que non obteña praza directamente. A
comisión de valoración confeccionará unha lista por
orde de puntuación do expediente académico e
adxudicaranse as prazas segundo a demanda dos
solicitantes, tendo como tope máximo 6 bolsas por
centro de formación, tope que poderá superarse no
caso de que queden prazas vacantes. Para a reparti-
ción inicial excluiranse aqueles alumnos/as cuxas
notas medias non superen o aprobado (5), estes inte-
grarán a lista de suplentes e só serán avisados no
caso de quedaren bolsas sen cubrir.

6. Calquera modificación significativa que puide-
se ter lugar, en relación coa elección das bolsas de
prácticas e o seu posterior desenvolvemento, deberá
ser acordada pola comisión de avaliación e comuni-
caráselles a todos os afectados.

Artigo 11º.-Resolución e aceptación das bolsas de
prácticas.

1. A comisión de avaliación, vistas as solicitudes
presentadas e o crédito dispoñible, fará chegar as
correspondentes propostas de adxudicación e lista-
xes de suplentes á directora xeral de Innovación e
Industrias Agrarias e Forestais para que formule a
proposta de resolución e posterior elevación ao con-
selleiro do Medio Rural, quen resolverá a concesión
das bolsas.

2. O prazo total para resolver será de 6 meses con-
tados desde a data de publicación desta orde no Dia-
rio Oficial de Galicia. As solicitudes poderanse
entender desestimadas cando transcorra o devandito
prazo sen que recaese resolución expresa.

3. A directora xeral de Innovación e Industrias
Agrarias e Forestais da Consellería do Medio Rural
comunicaralles aos solicitantes seleccionados a con-

cesión das axudas e o enderezo dos centros, unida-
des ou empresas onde realizarán as prácticas e a
data de incorporación. A lista de axudas concedidas
e destinos dos bolseiros tamén será exposta na páxi-
na web da Consellería do Medio Rural.

4. De acordo co establecido na disposición adicio-
nal primeira do Decreto 132/2006, do 27 de xullo,
de creación dos rexistros de axudas, subvencións e
convenios e de sancións da Xunta de Galicia, a per-
soa solicitante da axuda consentirá expresamente a
inclusión e publicidade dos datos relevantes referi-
dos ás axudas e subvencións recibidas, así como ás
sancións impostas, se é o caso.

5. Para toda a información xeral referente a estas
bolsas dentro da páxina web da Consellería do
Medio Rural, no punto de formación, destinarase un
espazo para bolsas, no que se poderá, entre outras
cousas, consultar as listas, descargar distintos
modelos e visualizar as memorias das empresas.

6. Por estar a axuda confinanciada polo FSE, na
resolución de concesión informaráselle á persoa
beneficiaria de que a aceptación da axuda comuni-
taria implicará a súa aparición na lista pública cos
nomes dos beneficiarios, das operacións e a cantida-
de de fondos públicos asignada a cada operación
conforme o previsto no artigo 7.2º d) do Regulamen-
to (CE) 1828/2006 da Comisión, do 8 de decembro.

Os centros públicos e privados (empresas) onde se
realicen as prácticas deberán publicitar a súa cofi-
nanciación con FSE, conforme o exixido na normati-
va comunitaria (Regulamento (CE) 1828/2006) e
seguindo as indicacións recollidas na Guía de Publi-
cidade e Información das intervencións cofinancia-
das polos Fondos Estruturais no período 2007-2013
en Galicia.

Artigo 12º.-Desenvolvemento das bolsas.

1. Os bolseiros deberán presentarse no destino
onde van realizar as prácticas na data que se lle
comunicará coa resolución de adxudicación da bol-
sa, debendo comunicar previamente ao Servizo de
Formación Agroforestal, mediante escrito asinado
polo interesado, a aceptación da bolsa de prácticas
concedida, de acordo co establecido nesta orde. A
non incorporación na data fixada na resolución, nin
presentación de documentación xustificativa da
ausencia dará lugar á perda da bolsa.

2. As posibles baixas ou renuncias ofertaránselles,
por estrita orde segundo se produzan, aos candidatos
que conforman as listas de suplentes, de acordo coa
súa puntuación.

3. Só se ofertarán aquelas bolsas, cando a baixa ou
renuncia dos bolseiros se produza dentro do primei-
ro mes de prácticas.
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4. En ningún caso se admitirán, no desenvolve-
mento das bolsas de prácticas, os cambios de desti-
no entre os bolseiros.

Artigo 13º.-Modificación, seguimento e control.

1. O seguemento e control das bolsas de prácticas
será efectuado pola Dirección Xeral de Innovación e
Industrias Agrarias e Forestais da Consellería do
Medio Rural.

2. Toda alteración das condicións que se tiveron en
conta para a concesión das bolsas poderá dar lugar á
modificación da resolución de concesión.

3. O beneficiario da axuda estará obrigado a faci-
litar a información que lle sexa requirida pola Inter-
vención 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. En especial, e dado que as subvencións
concedidas ao abeiro desta orde, están cofinancia-
das polo Fondo Social Europeo, as persoas ou enti-
dades beneficiarias garantirán, durante un período
de tres anos a partir do peche do Programa Operati-
vo ou ben durante un período de tres anos a partir do
ano en que tivese lugar o peche parcial deste, a dis-
poñibilidade dos documentos xustificativos do des-
frute destas bolsas e da realización da actividade
cofinanciada.

4. De producirse calquera incidencia no desenvol-
vemento dalgunha das bolsas de prácticas que poida
afectar o pagamento destas, a dirección da empresa,
centro ou unidade dependente desta consellería ten
a obriga de comunicala inmediatamente á directora
xeral de Innovación e Industrias Agrarias e Fores-
tais, e ao remate de cada mes certificará o cumpri-
mento correcto polo bolseiro do labor encomendado.

Artigo 14º.-Perda da condición de bolseiro.

1. O bolseiro perderá a condición como tal no
momento en que incumpra calquera dos requisitos
que se establecen nesta orde; se non se presenta ou
deixa de asistir ao destino onde realiza as prácticas
sen causa xustificada e, en calquera caso, cando o
titor designado pola dirección do centro, unidade ou
empresa onde se realizan as prácticas emita informe
negativo sobre a actitude do bolseiro no desempeño
do labor encomendado.

2. Garantirase, en todo caso, a audiencia do bol-
seiro afectado.

3. Poderáselles anular a concesión do bolseiro a
aquelas empresas ou entidades nas que o traballo de
prácticas desenvolvido non garde relación co descri-
to na solicitude. Para o bolseiro afectado poderase
habilitar outra bolsa de prácticas alternativa, sem-
pre que sexa posible.

Artigo 15º.-Xustificación e pagamento.

1. Ao remate de cada mes, o titor emitirá un certi-
ficado dirixido ao Servizo de Formación Agroforestal
no cal se indique se o bolseiro cumpriu correcta-
mente coa actividade formativa encomendada ou se,
pola contra, existiu algunha incidencia que poida
afectar o pagamento da bolsa. Para unha máis rápi-
da tramitación administrativa dos pagamentos, o dito
certificado emitido polo titor deberá ser adiantado
por fax ou correo electrónico ao referido servizo.

2. Durante o período de prácticas, esta consellería
poderá realizar controis para comprobar o correcto
desenvolvemento das bolsas de prácticas. Calquera
irregularidade detectada e non comunicada poderá
ser causa da perda da condición de bolseiro e da
devolución dos importes percibidos.

3. O pagamento irase facendo mes a mes, a excep-
ción do establecido no punto 4 deste artigo. No últi-
mo mes, o pagamento quedará condicionado a que pre-
viamente se reciban os informes citados no punto 5.

4. Se durante o período de prácticas o bolseiro
causa baixa ou perde a condición como tal, pagará-
selle o importe correspondente ao tempo transcorri-
do até a data de baixa ou de perda da condición de
bolseiro.

5. Na semana anterior á finalización do período de
prácticas, os bolseiros remitirán ao Servizo de For-
mación Agroforestal unha memoria final, na que
resuman de forma detallada a totalidade do traballo
e actividades realizadas. A empresa, dirección do
centro ou unidade desta consellería tamén deberá
remitir un breve informe do titor designado sobre o
labor desempeñado polo bolseiro ao finalizar a bolsa
de prácticas. Así mesmo, cada centro ou empresa
facilitará a todos os/as bolseiros/as un certificado de
prácticas ao remate destas, asinado polo titor/ra ou
persoa responsable, no que se resuma o tipo de prác-
ticas realizadas.

6. O bolseiro tamén deberá presentar á finaliza-
ción do período de prácticas e, en calquera caso,
antes do derradeiro pagamento, unha declaración
complementaria do conxunto das axudas solicitadas,
tanto das aprobadas ou concedidas como das pen-
dentes de resolución, das distintas administracións
públicas competentes ou das súas entidades vincu-
ladas ou dependentes.

Artigo 16º.-Aplicación orzamentaria.

O importe destas bolsas sufragarase con cargo á
aplicación orzamentaria 13.04.422M.480.0 dos
orzamentos xerais da Comunidade Autónoma de
Galicia para o ano 2010, cunha dotación inicial de
douscentos cincuenta mil euros (250.000 euros).
Estas axudas están cofinanciadas polo FSE nun 80%
no marco do Programa Operativo FSE Galicia 2007-
2013, eixo 3, tema prioritario 72. No crédito inclúe-
se a cobertura dunha póliza colectiva de seguro de
accidentes e responsabilidade civil, así como de
asistencia sanitaria para os beneficiarios das bolsas.
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Artigo 17º.-Réxime de recursos.

1. Os actos administrativos que se derivan desta
orde 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 presuntas ditadas en
aplicación desta orde esgotan a vía administrativa e
contra elas poderase interpor potestativamente
recurso de reposición ante o conselleiro do Medio
Rural, 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
no que se produza o acto presunto, segundo os casos;
ou ben poderá ser impugnada directamente ante o
órgano xurisdicional contencioso-administrativo no
prazo de dous meses.

3. Igualmente, os beneficiarios desta orde de axu-
das quedan suxeitos aos supostos de reintegro e réxi-

me de infraccións e sancións previsto na Lei 9/2007,
do 13 de xuño, de subvencións de Galicia.

4. En todo o non previsto nesta orde observarase o
sinalado na Lei 9/2007, do 13 de xuño, de subven-
cións de Galicia, e no Decreto 11/2009, do 8 de
xaneiro, polo que se aproba o regulamento da ante-
rior.

Disposicións derradeiras

Primeira.-Facúltase a directora xeral de Innova-
ción e Industrias Agrarias e Forestais desta conse-
llería para ditar os actos e as instrucións necesarios
para a correcta aplicación desta orde.

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

Santiago de Compostela, 16 de marzo de 2010.

Samuel Jesús Juárez Casado
Conselleiro do Medio Rural

ANEXO I 
Prazas e destinos dispoñibles para as bolsas de tecnólogos e persoal de apoio á investigación 

Unidade Titulación Nº prazas

Enxeñeiro agrónomo 1 

Licenciado en ciencia e tecnoloxía dos alimentos  1 

Enxeñeiro técnico agrícola 1 

Titulados dos ciclos de grao medio ou superior da familia química 3 

Centro de Investigacións Agrarias de Mabegondo (Abegondo-A Coruña) 

Titulados dos ciclos de grao medio ou superior da familia agraria 2 

Licenciado en enoloxía  ou  enxeñeiro agrónomo 2 

Licenciado en ciencias químicas ou enxeñeiro agrónomo 2 

Enxeñeiro técnico agrícola  2 

Titulado no ciclo superior de industria alimentaria 2 

Titulado no ciclo medio elaboración de viños e outras bebidas 2 

Estación de Viticultura e Enoloxía de Galicia (Leiro-Ourense) 

Titulados dos ciclos de grao medio ou superior da familia química 2 

Enxeñeiro agrónomo  1 Estación Experimental de Horticultura Intensiva do Baixo Miño (Salceda de Caselas-Pontevedra)

Titulados dos ciclos de grao medio ou superior da familia agraria 1 

Licenciado en ciencias químicas 3 Laboratorio Agrario e Fitopatolóxico de Galicia (Abegondo-A Coruña) 

Titulados dos ciclos de grao medio ou superior da familia química 7 

Licenciado en ciencia e tecnoloxía dos alimentos 1 

Licenciado en ciencias químicas 1 

Centro Tecnolóxico da Carne (S. Cibrao das Viñas-Ourense) 

Titulados dos ciclos de grao medio ou superior da familia química 1 

Licenciado en enoloxía ou enxeñeiro agrónomo  1 Estación Experimental de Viticultura de Ribadumia (Ribadumia-Pontevedra) 

Titulado no ciclo medio de elaboración de viño e outras bebidas 1 

Prazas e destinos dispoñibles para titulados e alumnos de formación profesional 

Unidade Estudos 

Centro de Formación e Experimentación Agroforestal de Guísamo (Bergondo-A Coruña) Ciclo medio de xardinaría ou de explotacións agrícolas intensivas 

Centro de Formación e Experimentación Agroforestal de Sergude (Boqueixón-A Coruña) Ciclo medio de explotacións agrarias extensivas ou de traballos forestais e de 
conservación do medio natural ou ciclo superior de xestión e organización da 
empresa agropecuaria  

Centro de Formación e Experimentación Agroforestal de Becerreá (Becerreá-Lugo) Ciclo medio de traballos forestais e de conservación do medio natural ou ciclo 
superior de xestión e organización dos recursos naturais e paisaxísticos 

Centro de Formación e Experimentación Agroforestal de Monforte (Monforte de Lemos-Lugo) Ciclo medio de explotacións agrarias extensivas ou de explotacións agrícolas 
intensivas 

Centro de Formación e Experimentación Agroforestal Pedro Murias (Ribadeo-Lugo) Ciclo medio de traballos forestais e de conservación do medio natural ou ciclo 
superior de xestión e organización dos recursos naturais e paisaxísticos 

Centro de Formación e Experimentación Agroforestal de Lourizán (Lourizán-Pontevedra) Ciclo medio de traballos forestais e de conservación do medio natural ou ciclo 
superior de xestión e organización dos recursos naturais e paisaxísticos 
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PROCEDEMENTO CÓDIGO DO PROCEDEMENTO DOCUMENTO

SOLICITUDE

BOLSAS DE FORMACIÓN DE TECNÓLOGOS E PERSOAL DE APOIO Á INVESTIGACIÓN,
DE PRÁCTICAS PARA TITULADOS EN ESPECIALIDADES AGRARIAS, FORESTAIS, 
VETERINARIA, TECNOLOXÍA DOS ALIMENTOS E BIOLOXÍA E PARA TITULADOS 

E ALUMNOS DE FORMACIÓN PROFESIONAL DA FAMILIA AGRARIA 
MR322C

CONSELLERÍA DO MEDIO RURAL

RECIBIDO

REVISADO E CONFORME

NÚMERO DE 
EXPEDIENTE

DATA DE ENTRADA

DATA DE EFECTOS

DATA DE SAÍDA

____ /____/______

____ /____/______

____ /____/______

________________

(Para cubrir pola Administración)
LEXISLACIÓN APLICABLE

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

, de de

Orde  do 16 de marzo de 2010 pola que se convocan bolsas de formación de 
tecnólogos e persoal de apoio á investigación, bolsas de prácticas para os 
recentemente titulados en especialidades agrarias, forestais, veterinaria, 
tecnoloxía dos alimentos e bioloxía e bolsas de prácticas para alumnos e 
recentemente titulados de formación profesional da familia agraria.

DATOS DO/A SOLICITANTE
APELIDOS

ENDEREZO

CIF/NIFNOME

DECLARACIÓN XURADA DO INTERESADO/A NA QUE FAGA CONSTAR QUE NON REALIZARÁ NINGÚN TRABALLO REMUNERADO NIN 
PERCIBIRÁ OUTRA BOLSA OU AXUDA Á VEZ
COPIA COMPULSADA DO TÍTULO OU XUSTIFICANTE DE SIMILAR VALÍA, EXPEDIDO POLO CENTRO ONDE CURSOU OS SEUS ESTUDOS

COPIA COTEXADA DA CERTIFICACIÓN SOBRE A NOTA MEDIA SIMPLE QUE OBTIVO NA CARREIRA, (CALCULADA DE ACORDO CO 
ESTABLECIDO NA RESOLUCIÓN DA SECRETARÍA XERAL DE ORDENACIÓN UNIVERSITARIA DO 15 DE MARZO DE 2005) /CERTIFICACIÓN DE 
ESTUDOS (CICLOS FORMATIVOS)
ACREDITACIÓN, EN ORIXINAL OU COPIA COTEXADA, DO COÑECEMENTO DA LINGUA GALEGA (só titulados universitarios)

CERTIFICACIÓN BANCARIA DO NÚMERO DE CONTA

DOCUMENTACIÓN COMPLEMENTARIA

ANEXO II

TIPO DE BOLSA SOLICITADA E ESTUDOS REALIZADOS

Bolsas para formación de tecnólogos (duración 5 meses- titulacións e destinos segundo anexo I)

Titulados universitarios

Titulación que posúe

Opta a/s seguinte/s bolsa/s:

Bolsas de prácticas para titulados universitarios (duración 3 meses- titulacións do artigo 1)

Titulados ciclos de grao medio/superior da familia química
Bolsas para formación de persoal de apoio á investigación

Titulados/as, estudantes 2º curso
Estudantes de primeiro curso

Bolsas para titulados en ciclos da familia agraria en centros de formación  e experimentación agraria

Ciclo

Titulados ciclo medio de elaboración de viños e outras bebidas
Titulados ciclos grao medio/superior da familia agraria

Centro para o que solicita praza (ver anexo I) 

en caso de que non obteña praza neste centro, desexa pasar á lista de suplentes do dito centro /    optar a praza noutro centro

En cumprimento do disposto no artigo 5 da Lei orgánica 15/1999, de protección de datos de carácter persoal, infórmoo 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.

PROVINCIA

CÓDIGO POSTAL TELÉFONOLOCALIDADE ENDEREZO  ELECTRÓNICO

 Conselleiro do Medio Rural - San Caetano, s/n , 15781 Santiago de Compostela, A Coruña

Autorizo a inclusión e publicidade dos datos relevantes referidos ás axudas e subvencións recibidas, así como ás sancións impostas, de ser o caso, tal como establece a 
disposición primeira do Decreto 132/2006, do 27 de xullo, de creación de rexistros de axudas, subvencións e convenios e sancións da Xunta de Galicia.

Autorizo á consellería de conformidade co artigo 2 do Decreto 255/2008, do 23 de outubro, e a orde da Consellería da 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

Titulados ciclo superior de industria alimentaria
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PROCEDEMENTO CÓDIGO DO PROCEDEMENTO DOCUMENTO

SOLICITUDE

BOLSAS DE FORMACIÓN DE TECNÓLOGOS E PERSOAL DE APOIO Á INVESTIGACIÓN,
DE PRÁCTICAS PARA TITULADOS EN ESPECIALIDADES AGRARIAS, FORESTAIS, 
VETERINARIA, TECNOLOXÍA DOS ALIMENTOS E BIOLOXÍA E PARA TITULADOS 

E ALUMNOS DE FORMACIÓN PROFESIONAL DA FAMILIA AGRARIA 
MR322C

CONSELLERÍA DO MEDIO RURAL

RECIBIDO

REVISADO E CONFORME

NÚMERO DE 
EXPEDIENTE

DATA DE ENTRADA

DATA DE EFECTOS

DATA DE SAÍDA

____ /____/______

____ /____/______

____ /____/______

________________

(Para cubrir pola Administración)
LEXISLACIÓN APLICABLE

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

, de de

Orde  do 16 de marzo de 2010 pola que se convocan bolsas de formación de 
tecnólogos e persoal de apoio á investigación, bolsas de prácticas para os 
recentemente titulados en especialidades agrarias, forestais, veterinaria, 
tecnoloxía dos alimentos e bioloxía e bolsas de prácticas para alumnos e 
recentemente titulados de formación profesional da familia agraria.

ANEXO III

PROVINCIA

DATOS DA EMPRESA OU ENTIDADE
RAZÓN SOCIAL/NOME

ENDEREZO

CIF

CÓDIGO POSTAL TELÉFONOLOCALIDADE

NOME DO RESPONSABLE ENDEREZO ELECTRÓNICO

BREVE MEMORIA, XUSTIFICANDO A PETICIÓN E ESPECIFICANDO O TIPO DE  PRÁCTICAS QUE SE VAN REALIZAR, 
DURACIÓN,   HORARIO, ETC., ASÍ COMO A TITULACIÓN DO BOLSEIRO QUE SE DEMANDA (enviarase tamén unha copia en 
soporte informático ao enderezo dxiiaf@xunta.es)

AUTORIZACIÓN PARA COMPROBAR QUE ESTÁN AO DÍA NAS OBRIGAS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

DOCUMENTACIÓN COMPLEMENTARIA

OBSERVACIÓNS:

 Conselleiro do Medio Rural 

En cumprimento do disposto no artigo 5 da Lei orgánica 15/1999, de protección de datos de carácter persoal, infórmoo 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 inclusión e publicidade dos datos relevantes referidos ás axudas e subvencións recibidas, así como ás sancións impostas, de ser o caso, tal como establece a 
disposición primeira do Decreto 132/2006, do 27 de xullo, de creación de rexistros de axudas, subvencións, convenios e sancións da Xunta de Galicia.

Autorizo a consellería de conformidade co artigo 2 do Decreto 255/2008, do 23 de outubro, e a orde da Consellería da 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
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NOME DA EMPRESA CIF

NOME E APELIDOS DO REPRESENTANTE DA EMPRESA NIF

ANEXO IV

AUTORIZO

A Consellería do Medio Rural, para que, conforme o disposto nos artigos 11 e) e 20.3º da Lei 9/2007, do 13 de xuño, de subvencións 

de Galicia, solicite as certificacións que deban emitir a Axencia Estatal Tributaria, a Tesouraría Xeral da Seguridade Social e a 

Consellería de Economía e Facenda para verificar que o solicitante se encontra ao día no cumprimento das súas obrigas tributarias e 

fronte á Seguridade Social e que non ten pendente ningunha outra débeda coa Administración pública da Comunidade Autónoma de 

Galicia.

SINATURA DO/A REPRESENTANTE E SELO DA EMPRESA

de, de

PROCEDEMENTO CÓDIGO DO PROCEDEMENTO DOCUMENTO

SOLICITUDE

BOLSAS DE FORMACIÓN DE TECNÓLOGOS E PERSOAL DE APOIO Á INVESTIGACIÓN,
DE PRÁCTICAS PARA TITULADOS EN ESPECIALIDADES AGRARIAS, FORESTAIS, 
VETERINARIA, TECNOLOXÍA DOS ALIMENTOS E BIOLOXÍA E PARA TITULADOS 

E ALUMNOS DE FORMACIÓN PROFESIONAL DA FAMILIA AGRARIA 
MR322C

CONSELLERÍA DO MEDIO RURAL

 Conselleiro do Medio Rural 


