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Resolución do 23 de febreiro de 2005,
da Dirección Xeral de Industria, Enerxía
e Minas, pola que se convocan exames
ordinarios para a obtención do carné pro-
fesional de operador de guindastre móbil
autopropulsado no ano 2005.

A Orde do 27 de decembro de 2000 da Consellería
de Industria e Comercio e as súas modificacións, pola
que se establece o procedemento unificado para a obten-
ción de carnés profesionais e exixencias a empresas
autorizadas para instalación, mantemento e outras acti-
vidades en materia de seguridade industrial, establece
no seu artigo 5 que a convocatoria de exames se publi-
cará anualmente, mediante resolución da dirección xeral
competente en materia de industria.

En virtude da citada competencia,

RESOLVO:

Convocar os exames ordinarios que terán lugar no
ano 2005 para a obtención do carné profesional de
operador de guindastre móbil autopropulsado, con suxei-
ción ás seguintes bases da convocatoria:

Primeira.-Obxecto da convocatoria.
O obxecto da convocatoria é a obtención de carnés

profesionais nas seguintes especialidades:
-Operador de guindastre móbil autopropulsado,

categoría A.
-Operador de guindastre móbil autopropulsado,

categoría B.
Segunda.-Datas e lugares de realización dos exames.

Tribunais cualificadores.
2.1. Os exames realizaranse nas catro provincias. As

probas comezarán ás nove horas nos locais que se indi-
carán nas listas definitivas de admitidos e excluídos.

2.2. Os membros dos tribunais cualificadores e as
datas en que se realizarán os exames serán os que
se indican a continuación:

* Operador de guindastre móbil autopropulsado,
categoría A.

12 de abril.
14 de xuño.
18 de novembro.
-Tribunal nº 1:
Presidente: Juan Luis Ecenarro Tomé.
Suplente: Carmen Vázquez Domínguez.
Secretaria: María del Carmen da Costa Picón.
Suplente: Isabel Álvarez Janeiro.
Vogal A Coruña: Isidoro Martínez Arca.
Vogal suplente: Julián Lucas Ramírez.
Vogal Lugo: Isabel Castro Sánchez.
Vogal suplente: Alberto Mena Rodríguez.
Vogal Ourense: Joaquín M. Rodríguez Vázquez.
Vogal suplente: Alfonso Tomás Paz Doniz.
Vogal Pontevedra: Ignacio Garnelo Preciado.
Vogal suplente: Eugenio Fernández Piñeiro.

* Operador de guindastre móbil autopropulsado,
categoría B.

19 de abril.

21 de xuño.

25 de novembro.

O tribunal cualificador estará formado polos mesmos
membros que o tribunal nº 1.

2.3. O tribunal cualificador correspondente resolverá
cantas incidencias se susciten no eido da presente con-
vocatoria. Para os efectos de comunicación e demais
incidencias, os tribunais terán a súa sede na Dirección
Xeral de Industria, Enerxía e Minas da Consellería de
Innovación, Industria e Comercio da Xunta de Galicia.

Terceira.-Requisitos dos aspirantes.

Para seren admitidos á realización das probas, os
aspirantes deberán reunir os seguintes requisitos:

a) Estar en posesión do título de estudos primarios,
excepto no caso de que se poida acreditar a experiencia
á que fai referencia a disposición transitoria única do
Real decreto 837/2003, do 27 de xuño, polo que se
aproba o novo texto modificado e refundido da instrución
técnica complementaria «MIE-AEM-4» do Regulamento
de aparellos de elevación e manutención, referente a
guindastres móbiles autopropulsados.

b) Ter cumpridos 18 anos no momento de realizar
a solicitude do curso que se cita na alínea c).

c) A superación dun curso teórico-práctico ou, no
caso de que se poida acreditar a experiencia sinalada
na alínea a), teórico, impartido por unha entidade acre-
ditada pola Consellería de Innovación, Industria e
Comercio da Xunta de Galicia.

d) Superar un exame médico, psicotécnico e físico,
específico para este tipo de actividades, que inclúe exa-
me sobre agudeza visual, sentido da orientación, equi-
librio e agudeza auditiva.

Estes requisitos deberán posuírse no día de finali-
zación do prazo de presentación de solicitudes.

Cuarta.-Solicitudes e documentación.

4.1. Os aspirantes deberán solicitar a súa admisión
ás probas mediante instancia dirixida ao delegado pro-
vincial da Consellería de Innovación, Industria e Comer-
cio que corresponda, segundo o modelo que figura no
anexo.

4.2. As solicitudes presentaranse no rexistro xeral
da Consellería de Innovación, Industria e Comercio,
nas súas delegacións provinciais ou nos lugares previstos
no artigo 38 da Lei 30/1992, do 26 de novembro, de
réxime xurídico das administracións públicas e do pro-
cedemento administrativo común.

4.3. Xunto coa solicitude modelo será preciso pre-
sentar a seguinte documentación:

a) Copia compulsada do documento nacional de
identidade.

b) Dúas fotografías tamaño carné.

c) Documento que acredite a superación dun exame
médico, psicotécnico e físico, específico para este tipo
de actividades, que inclúa exame sobre agudeza visual,
sentido da orientación, equilibrio e agudeza auditiva.
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d) Copia compulsada do certificado de asistencia e
superación do curso teórico-práctico ou, se é o caso,
teórico, impartido por unha entidade acreditada pola
Consellería de Innovación, Industria e Comercio e, se
é o caso, do título de estudos primarios.

e) Se é o caso, documento de recoñecemento da expe-
riencia con relación á obtención do carné profesional
de operador de guindastre móbil autopropulsado, expe-
dido pola Consellería de Innovación, Industria e
Comercio.

f) Xustificante para a Administración do impreso
correspondente de autoliquidación de taxas en concepto
de dereitos de exame (clave 32.07.01, importe
35,27 euros) debidamente validado pola entidade ban-
caria onde se realice o ingreso.

Quinta.-Prazo de presentación de solicitudes.
O prazo de presentación de solicitudes para a rea-

lización dos exames para a obtención do carné pro-
fesional de operador de guindastre móbil autopropulsado
comezará o día seguinte ao da publicación desta reso-
lución no DOG para a primeira convocatoria, e para
as restantes comezará o día seguinte á realización do
exame da convocatoria precedente. O dito prazo
rematará o:

18 de marzo para a convocatoria de abril.
16 de maio para a convocatoria de xuño.
3 de outubro para a convocatoria de novembro.
Sexta.-Admisión de solicitudes.
6.1. Rematado o prazo de presentación de solicitudes,

publicarase a lista provisional de admitidos e excluídos
nos taboleiros de anuncios das delegacións provinciais.
Esta lista tamén se poderá consultar no teléfono de
información da Consellería de Innovación, Industria e
Comercio (981 54 43 41) e na páxina web da Xunta
de Galicia (www.xunta.es).

6.2. Os aspirantes excluídos, así como os que non
figuren nas relacións de admitidos nin excluídos, dis-
porán de dez días hábiles, contados a partir do día
seguinte ao da devandita publicación no taboleiro de
anuncios da correspondente Delegación Provincial da
Consellería de Innovación, Industria e Comercio para
a emenda de defectos.

Sétima.-Desenvolvemento dos exames.
7.1. Os exames estarán constituídos por dúas partes

que se desenvolverán no mesmo día nas datas que se
recollen na base segunda desta resolución.

Primeira parte: stará constituída por un exercicio teó-
rico escrito, consistente na resolución dun cuestionario
tipo test proposto polo tribunal sobre as materias regu-
lamentarias establecidas para cada especialidade.

Segunda parte: consistirá nun suposto práctico que
versará sobre unha ou varias operacións propostas polo
tribunal en relación cos requirimentos prácticos esta-
blecidos para cada especialidade. Neste exercicio, os
candidatos poderán utilizar a instrución técnica com-
plementaria «MIE-AEM-4» do Regulamento de apa-
rellos de elevación e manutención, referente a guin-
dastres móbiles autopropulsados.

7.2. Para a realización do exame os candidatos debe-
rán ir provistos, para cada exercicio, do seu documento
nacional de identidade, lapis, goma de borrar e bolígrafo
negro.

Oitava.-Cualificación dos exames.

8.1. A puntuación mínima para superar cada parte
corresponderá á metade do valor da puntuación máxima
posible da dita parte. Na parte teórica a nota formarase
de acordo coa expresión «nº de respostas correc-
tas-(nº de respostas incorrectas/3)».

8.2. Os exames cualificaranse como aptos ou non
aptos. Para ser considerado apto deberanse aprobar as
dúas partes independentemente.

Novena.-Lista de aprobados.

O tribunal cualificador publicará a relación provi-
sional de aprobados por provincias e dará traslado desta
ás catro delegacións provinciais para a súa publicación
nos respectivos taboleiros de anuncios. Esta relación
tamén se poderá consultar no teléfono de información
da Consellería de Innovación, Industria e Comercio
(981 54 43 41) e na páxina web da Xunta de Galicia
(www.xunta.es).

Os interesados disporán dun prazo de dez días naturais
desde a publicación da relación provisional de apro-
bados para formular reclamacións ante o tribunal. Fina-
lizado o prazo o tribunal enviará proposta das listas
de aprobados ao director xeral de Industria, Enerxía
e Minas, que as elevará a definitivas mediante resolución
e dará traslado delas ás catro delegacións provinciais
para a súa publicación nos respectivos taboleiros de
anuncios. Contra a dita resolución poderase interpor
recurso de reposición no prazo dun mes a partir da
publicación nos taboleiros de anuncios.

Décima.-Acreditación da experiencia profesional no
manexo de guindastres móbiles autopropulsados.

Para a efectividade do disposto no Real decre-
to 837/2003 e durante a convocatoria correspondente
ao ano 2005, as persoas con experiencia profesional
acreditada no manexo de guindastres móbiles autopro-
pulsados durante os períodos que se establecen na dis-
posición transitoria única do devandito real decreto
poderán xustificalo documentalmente ante a Consellería
de Innovación, Industria e Comercio, para os efectos
de ser exceptuados da realización do módulo práctico
do curso da categoría correspondente á carga nominal
do guindastre móbil autopropulsado para o que se acre-
dite o manexo, así como do requisito de posuír o título
de estudos primarios.

O prazo para xustificar a experiencia comezará o día
seguinte ao da publicación desta resolución no DOG
e rematará o día que finalice o prazo de presentación
de solicitudes para a convocatoria de xuño, indicado
na base quinta.

Contra esta resolución, que non pon fin á vía admi-
nistrativa, poderá interpoñerse recurso de alzada perante
o conselleiro de Innovación, Industria e Comercio no
prazo dun mes desde a súa publicación.

Santiago de Compostela, 23 de febreiro de 2005.

Ramón Ordás Badía
Director xeral de Industria, Enerxía e Minas



No 43 L Xoves, 3 de marzo de 2005 DIARIO OFICIAL DE GALICIA 3.585



3.586 DIARIO OFICIAL DE GALICIA No 43 L Xoves, 3 de marzo de 2005

CONSELLERÍA DE CULTURA,
COMUNICACIÓN SOCIAL
E TURISMO

Orde do 7 de febreiro de 2005 pola que
se convocan subvencións á produción edi-
torial para apoiar a edición de obras en
galego, a tradución para o galego, e a tra-
dución e edición noutras linguas de obras
publicadas orixinariamente en galego.

Unha das funcións máis importantes da Consellería
de Cultura, Comunicación Social e Turismo é a pro-
moción de obras editadas en lingua galega. Por iso,
consciente da responsabilidade que lle corresponde
en canto á normalización da nosa lingua, na procura
de pór á disposición dos cidadáns que utilizan esta
lingua con normalidade obras que abrangan todas
as materias, incluídas as que teñan un mercado moi
reducido.

Ao mesmo tempo correspóndelle promocionar a
creación en galego, para dar posibilidades a todos
aqueles escritores que se decanten por utilizar a
lingua galega como medio de expresión, sobre todo
en disciplinas de pouca distribución, como poesía,
ensaio, etc.

Así mesmo, necesitan o apoio institucional para
a súa edición os grandes proxectos editoriais, que
polas súas características especiais: carácter enci-
clopédico, color, participación de persoal especia-
lizado na súa elaboración, traballos complementarios
de investigación, de campo, etc., dan lugar a ele-
vados custos de produción.

Outra faceta da normalización corresponde á tra-
dución de obras escritas noutras linguas, buscando
un mercado no que se atopen, na nosa lingua, obras
de recoñecido prestixio, ou que pola súa importancia
se considere necesaria a súa distribución en galego.

Da mesma maneira, é importante a difusión noutros
mercados de obras dos nosos creadores, polo que
se promoven axudas para a tradución e edición nou-
tras linguas.

Por todo isto,

DISPOÑO:
Capítulo I

Disposicións xerais
Artigo 1º
Convócanse subvencións á producción editorial

para apoiar a edición en galego, a tradución para
o galego e a tradución e edición noutras linguas
de obras escritas orixinariamente en galego.

As subvencións concederanse con cargo á apli-
cación orzamentaria 10.02.352.A.770.0, dos orza-
mentos xerais da Comunidade Autónoma de Galicia
para o ano 2005, por un importe de setecentos setenta
e oito mil euros (778.000 A), e a cantidade de dous-
centos setenta e dous mil euros (272.000 A) para
o ano 2006.

Estas subvencións son compatibles con outras axu-
das ou subvencións outorgadas por outras adminis-

traccións ou entes públicos ou privados, nacionais
ou internacionais sempre que o importe total que
vaia percibir o beneficiario non supere a porcentaxe
máxima do investimento subvencionable.

Artigo 2º

1. Poderán optar a estas subvencións todas aquelas
entidades que acrediten a súa condición de editores,
coas limitacións que establecen os puntos 5 e 6 do
artigo 3º.

2. Non as poderán solicitar aqueles editores que
anteriormente recibisen algunha outra subvención
da Consellería de Cultura, Comunicación Social e
Turismo e non xustificasen o seu investimento ou
incumprisen algunha das condicións ou obrigas
estipuladas.

Artigo 3º

Os editores que desexen acollerse aos beneficios
desta orde elevarán unha petición dentro dos prazos
establecidos nas correspondentes bases específicas,
por medio dunha instancia dirixida ao conselleiro
de Cultura, Comunicación Social e Turismo, segundo
os modelos que figuran como anexos desta orde, e
presentarana no rexistro xeral da Consellería de Cul-
tura, Comunicación Social e Turismo ou nas dele-
gacións provinciais desta, sen prexuízo do estable-
cido no artigo 38.4º da Lei 30/1992, do 26 de novem-
bro, de réxime xurídico das administracións públicas
e do procedemento administrativo común.

Presentarase unha solicitude por cada obra, á que
se xuntará a documentación indicada nas bases espe-
cíficas para a concesión das subvencións, así como
a seguinte documentación xeral, que só se presentará
unha vez, no caso de varias solicitudes da mesma
editorial:

1º Fotocopia do NIF.

2º Acreditación da personalidade do solicitante
e da súa representación, mediante fotocopia da escri-
tura pública de constitución ou modificación, de ser
o caso, da sociedade, e do poder notarial corres-
pondente, ambos os dous documentos debidamente
inscritos no Rexistro Mercantil ou no rexistro que
corresponda, de non ser sociedade mercantil.

3º Fotocopia do último recibo do imposto de acti-
vidades económicas, ou certificado de exención, se
procede.

4º Certificación orixinal da conta bancaria onde
conste como titular a empresa solicitante.

5º Catálogo actualizado da produción realizada
pola editorial.

6º Certificado asinado polo presidente ou director
da editorial de ter publicados un mínimo de 10 títulos
en galego durante os dous últimos anos ou, no seu
caso, plan de edición da editorial para o período
2005-2008. Quedan excluídos desta obriga as
empresas que editan grandes obras e as radicadas
fóra de Galicia.

7º Declaración responsable das subvencións soli-
citadas e/ou percibidas polas obras presentadas.


