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ANEXO IV

Guión para a elaboración do proxecto
Título do proxecto:
1. Tema ou aspecto que se pretende traballar, segun-

do o punto cuarto da orde de convocatoria.
2. Xustificación.
3. Obxectivos.
4. Programa de contidos, actividades e metodoloxía

que se pretende seguir.
5. Organización de recursos humanos e materiais.
-Número de horas de asesoramento presencial do

asesor ou asesora. (En ningún caso poderá ser infe-
rior ao 20% do total de horas estimadas).

-Número de horas de docencia con outros expertos.
(En ningún caso poderá ser superior ao 30% do
total de horas estimadas).

6. Temporalización. Calendario previsto e horario
para a realización do proxecto.

7. Necesidades orzamentarias (tendo en conta o
establecido no artigo décimo primeiro desta orde).

8. Proceso e criterios para a avaliación.

ANEXO V

Guión para a memoria final
1. Características xerais e particulares do contexto

no que se desenvolveu o proxecto de formación e
asesoramento.

2. Consecución dos obxectivos:
-Obxectivos propostos inicialmente.
-Obxectivos acadados ao finalizar o proceso.
3. Actividades realizadas. Axuste coa temporali-

zación inicial.
4. Número de horas realizadas.
5. Modificacións, se é o caso, da proposta inicial

durante a súa posta en marcha en canto a:
-Obxectivos.
-Contidos.
-Actividades.
-Metodoloxía.
-Recursos.
-Temporalización.
6. Síntese do proceso de avaliación empregado.
7. Conclusións: logros e incidencia no centro docente.
8. Materiais elaborados.
9. Actas das reunións de traballo e das actividades

de formación para efectos de certificación e rexistro.
Nas actas deben aparecer todos os docentes que par-
ticiparon, especificando nomes, apelidos, documento
nacional de identidade e número de rexistro persoal,
así como as incidencias máis relevantes.

10. Acta final, asinada polo coordinador ou coor-
dinadora e co visto e prace do xefe de estudos, na
que se inclúa a relación de profesores con dereito
a certificación e sen dereito a ela, especificando
a causa.

CONSELLERÍA DE POLÍTICA
AGROALIMENTARIA E
DESENVOLVEMENTO RURAL

Orde do 23 de marzo de 2005 pola que
se modifican as bases reguladoras das
axudas aos plans de reestruturación e
reconversión do viñedo en Galicia, en
réxime de concorrencia competitiva, e se
convocan para o ano 2005.

O Regulamento (CE) 1493/1999, do Consello, do
17 de maio, establece a organización común do mer-
cado vitivinícola; as disposicións de aplicación no
relativo ao potencial de produción veñen previstas
no Regulamento (CE) 1227/2000, da Comisión, do
31 de maio. No ámbito estatal, as medidas de desen-
volvemento da normativa comunitaria están estable-
cidas no Real decreto 1472/2000, do 4 de agosto,
que regula o potencial de produción vitícola.

Pola súa banda, a Orde do 5 de setembro de 2000
da Consellería de Agricultura, Gandería e Política
Agroalimentaria regula os plans de reestruturación
e reconversión do viñedo nesta comunidade autó-
noma, establecendo un réxime de axudas para a rea-
lización dos ditos plans.

A Lei 14/2004, do 29 de decembro, de medidas
tributarias e de réxime administrativo e, en parti-
cular, o seu artigo 12, dá unha nova redacción ao
artigo 78 da Lei de réxime financeiro e orzamentario
de Galicia, texto refundido aprobado polo Decreto
lexislativo 1/1999, do 7 de outubro, establecendo
que será un órgano colexiado quen formule a pro-
posta de concesión de axudas no procedemento ordi-
nario de concesión de subvencións en réxime de
concorrencia competitiva. A aplicación do dito arti-
go 12 aconsella modificar o artigo 8º da orde do
5 de setembro de 2000 da Consellería de Agricultura,
Gandería e Política Agroalimentaria, para os efectos
de definir a composición do dito órgano colexiado.

Así mesmo e, previstas as bases reguladoras das
axudas aos plans de reestruturación e reconversión
do viñedo en Galicia, con vixencia indefinida, na
Orde do 5 de setembro de 2000, cómpre realizar
a convocatoria correspondente a este ano 2005.

En virtude do exposto, de conformidade co artigo
30.1.3 do Estatuto de autonomía de Galicia e no
uso das facultades que me confire a Lei 1/1983,
reguladora da Xunta e do seu presidente,

DISPOÑO:

Artigo 1º.-Obxecto.
O obxecto desta orde é modificar a Orde do 5

de setembro de 2000 (DOG nº 175, do 8 de setembro)
pola que se regulan os plans de reestruturación e
reconversión do viñedo en Galicia e convocar as
axudas correspondentes ao ano 2005.

Sección primeira.-Modificación da Orde do 5 de
setembro de 2000.

Artigo 2º
Introdúcense as seguintes modificacións na Orde

do 5 de setembro de 2000 pola que se regulan os
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plans de reestruturación e reconversión do viñedo
en Galicia:

1. Modificación do artigo 8º da orde do 5 de setem-
bro de 2000.

O artigo 8º quedará redactado nos seguintes
termos:

«Artigo 8º.-Resolución das solicitudes.
A resolución do expediente correspóndelle ao con-

selleiro de Política Agroalimentaria e Desenvolve-
mento Rural a proposta dun órgano colexiado que
avaliará as solicitudes presentadas e que estará pre-
sidido polo subdirector xeral de Explotacións Agra-
rias e integrada por tres funcionarios desa subdi-
rección xeral con categoría non inferior a xefe de
negociado, un dos cales actuará como secretario.

O prazo máximo para ditar e notificar a resolución
será de seis meses contados desde o día seguinte ao
da publicación no DOG da correspondente convoca-
toria. Transcorrido o dito prazo sen que se notificase
a resolución, esta poderase entender desestimada.

Contra as resolucións expresas ou presuntas, que
poñen fin á vía administrativa, poderase recorrer
potestativamente en reposición ante o mesmo órgano
que a ditase no prazo dun mes contado a partir do
día seguinte ao de recepción da correspondente noti-
ficación no caso de resolucións expresas. No caso
de que a resolución se entenda desestimatoria por
silencio administrativo, o prazo será de tres meses
contados a partir do día seguinte ao que se produza
o acto presunto.

De non estimar a presentación deste recurso poderán
os interesados interpoñer recurso contencioso-admi-
nistrativo ante a Sala do Contencioso-Administrativo
do Tribunal Superior de Xustiza de Galicia no prazo
de dous meses contados a partir do día seguinte ao
de recepción da correspondente notificación, se a reso-
lución é expresa. No caso de que a resolución se
entenda desestimada por silencio administrativo, o
prazo será de seis meses contados a partir do día
seguinte ao que se produza o acto presunto.

2. Adición dunha disposición adicional única á
orde do 5 de setembro de 2000.

Engádese unha disposición adicional co seguinte
texto:

Disposición adicional

Única.-En todo o non previsto nesta orde, rexerá
o disposto nos artigos 78 e 79 da Lei de réxime
financeiro e orzamentario de Galicia, texto refundido
aprobado polo Decreto lexislativo 1/1999, do 7 de
outubro, e o Decreto 287/2000, do 21 de novembro,
que o desenvolve.

Sección segunda.-Convocatoria das axudas para
o ano 2005.

Artigo 3º.-Convocatoria.
Convócanse para o ano 2005, as axudas aos plans

de reestruturación e reconversión de viñedo en Gali-
cia, de acordo coas bases previstas na Orde do 5
de setembro de 2000, publicadas no DOG nº 175,
do 8 de setembro, modificada no seu artigo 7 pola

orde do 27 de marzo de 2003, DOG nº 63, do 31
de marzo e coas modificacións introducidas no artigo
segundo desta orde.

Artigo 4º.-Condicións e finalidade.
1. Para poder acceder a estas axudas, deberanse

cumprir os requisitos establecidos na Orde do 5 de
setembro de 2000 (DOG nº 175, do 8 de setembro)
pola que se establecen as condicións de concesión
de axudas para os plans de reestruturación e recon-
versión do viñedo en Galicia coas modificacións
introducidas no artigo segundo desta orde.

2. Estas axudas teñen por finalidade incentivar os
plans de reestruturación e reconversión do viñedo,
no marco do obxectivo xeral, establecido no artigo
11 do Regulamento (CE) 1493/1999 do Consello do
17 de maio, de adaptar la produción á demanda do
mercado abranguendo algunha das accións seguintes:

a) Reconversión varietal.
b) Reimplantación de viñedos.
c) Melloras das técnicas de xestión do viñedo.
Artigo 5º.-Prazo e presentación das solicitudes de

axuda.
1. As solicitudes de axuda presentaranse entre o

1 de abril e o 31 de maio de 2005, en calquera
das formas previstas no artigo 38.4º da Lei 30/1992,
do 26 de novembro de réxime xurídico das admi-
nistracións públicas e do procedemento administra-
tivo común e, preferentemente, nas oficinas agrarias
comarcais da Consellería de Política Agroalimen-
taria e Desenvolvemento Rural.

2. As solicitudes, documentación e procedemento
de xestión das axudas serán os establecidos con
carácter xeral na Orde do 5 de setembro de 2000
pola que se regulan os plans de reestruturación e
reconversión do viñedo en Galicia, coas modifica-
cións introducidas no artigo segundo desta orde, sal-
vo o modelo de solicitude (anexo I) que será o esta-
blecido na Orde do 22 de marzo de 2002 (DOG
nº 61, do 27 de marzo).

3. Para acreditar estar ao día nas obrigas tribu-
tarias e coa Seguridade Social, e non ter pendente
de pagamento ningunha débeda, por ningún con-
cepto, coa Administración pública da Comunidade
Autónoma de Galicia, o solicitante poderá optar por
acudir individualmente á Axencia Estatal da Admi-
nistración Tributaria (AEAT), á Tesouraría Xeral da
Seguridade Social e á Consellería de Economía e
Facenda para solicitar a expedición dos certificados
acreditativos, ou ben poderá autorizar á Xunta de
Galicia para que a solicite por vía informática. Neste
último caso, deberá cubrir a autorización que figura
como anexo I desta orde, e que sustitúe ao anexo
II da Orde do 22 de marzo de 2002 (DOG nº 61,
do 27 de marzo), e entregala co resto da documen-
tación no momento de facer a solicitude de axuda.

Non obstante, quedan exentos de achegar os xus-
tificantes do cumprimento das obrigas ás que se refi-
re o artigo 78.4º c) do Decreto lexislativo 1/1999,
do 7 de outubro, polo que se aproba o texto refundido
da Lei de réxime financeiro e orzamentario de Gali-
cia, os beneficiarios das axudas especificadas no
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artigo 41.1º g) da Lei 13/2004, do 29 de decembro,
de orzamentos xerais da Comunidade Autónoma de
Galicia para o ano 2005.

Artigo 6º.-Pagamentos anticipados.

No caso de solicitar o pagamento anticipado das
axudas, rexerá o disposto no artigo 9.2º da Orde de
5 de setembro de 2000 (DOG nº 175, do 8 de setem-
bro) que establece que se poderán conceder anticipos
das axudas cando se cumpran as seguintes condicións:

a) Cando se teña comezada a execución da medida
específica. Para estes efectos, considérase que se
ten comezada a dita medida cando se teña realizado
o arrinque da plantación ou se achegue factura de
compra de planta, ou se demostre ou verifique fide-
dignamente calquera outra operación de carácter
irreversible.

b) Cando se teña constituída unha garantía por
un importe igual ao 120%.

Artigo 7º.-Prazo e xustificación.

O cumprimento da finalidade para a que foi con-
cedida a axuda xustificarase de conformidade e
segundo os prazos previstos na Orde do 5 de setembro
de 2000 (DOG nº 175, do 8 de setembro) pola que
se regulan os plans de reestruturación e reconversión
do viñedo en Galicia.

Artigo 8º-Financiamento.

1. As axudas aos plans de reestruturación e recon-
versión do viñedo en Galicia estarán financiadas
con cargo á aplicación orzamentaria 09.03.614-A

776.1 dos orzamentos da Comunidade Autónoma de
Galicia para o ano 2005.

2. A súa dotación para o exercicio 2005 será de
3.700.000 euros. Para exercicios futuros, tamén con
cargo á aplicación orzamentaria 09.03.614-A 776.1,
disporase de 1.000.000 euros para o exercicio 2006,
600.000 euros para o exercicio 2007, 600.000 euros
para o exercicio 2008 e 100.000 euros para o exercicio
2009. Estas dotacións poderán verse incrementadas
con outros remanentes orzamentarios, sen prexuízo de
posteriores variacións producidas como consecuencia
de modificacións orzamentarias así como asignacións
financeiras fixadas en consonancia co artigo 25 do
Real decreto 1472/2000, do 4 de agosto, polo que
se regula o potencial de produción vitícola.

3. En todo caso, a concesión das axudas reguladas
nesta orde, estará limitada ás dispoñibilidades
orzamentarias.

Disposicións derradeiras

Primeira.-Facúltase o director xeral de Produción
e Sanidade Agropecuaria para ditar as instrucións
que considere oportunas para o desenvolvemento e
execución desta orde.

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

Santiago de Compostela, 23 de marzo de 2005.

José Antonio Santiso Miramontes
Conselleiro de Política Agroalimentaria

e Desenvolvemento Rural
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CONSELLERÍA DE CULTURA,
COMUNICACIÓN SOCIAL
E TURISMO

Resolución do 2 de marzo de 2005, da
Secretaría Xeral da Consellería de Cul-
tura, Comunicación Social e Turismo,
pola que se inscribe a Asociación Galega
de Percutas Omar no Rexistro de Enti-
dades de Promoción do Camiño de San-
tiago.

Examinada a solicitude de inscrición no Rexistro
de Entidades de Promoción do Camiño de Santiago,
presentada pola Asociación Galega de Percutas
Omar, do 25 de febreiro de 2005.

Visto o Decreto 45/2001, do 1 de febreiro, de refun-
dición da normativa en materia do Camiño de San-
tiago, modificado en parte polo Decreto 209/2002,
do 13 de xuño.

Visto igualmente o informe da Xerencia de Pro-
moción do Camiño de Santiago, emitido de acordo
co artigo 23 do mencionado decreto.

Considerando que a solicitude presentada cumpre
as normas establecidas no decreto de referencia,

RESOLVO:

Que a Asociación Galega de Percutas Omar quede
inscrita no Rexistro de Entidades de Promoción do
Camiño de Santiago co número 162.

Santiago de Compostela, 2 de marzo de 2005.

Andrés González Murga
Secretario xeral da Consellería de Cultura,

Comunicación Social e Turismo

CONSELLERÍA DE XUSTIZA,
INTERIOR E ADMINISTRACIÓN
LOCAL

Decreto 53/2005, do 10 de marzo, polo
que se aproba a constitución do consorcio
para a xestión e explotación da rede bási-
ca de abastecemento de auga aos con-
cellos de Cervo e Burela.

As entidades locais galegas poden constituír con-
sorcios locais coa Xunta de Galicia, con outras admi-
nistracións públicas para fins de interese común ou
con entidades privadas sen ánimo de lucro; con-
sorcios dotados de personalidade xurídica propia e
de capacidade para o cumprimento dos seus fins
específicos, que veñen determinados nos seus
estatutos.

Os consorcios locais, como fórmula de cooperación
e colaboración, constitúen un medio idóneo para a
prestación de determinados servizos que excedan
da capacidade individual dos municipios.

Con esta idea preténdese constituír o consorcio
para a xestión e explotación da rede básica de abas-
tecemento de auga aos concellos de Cervo e Burela,
integrado polo Organismo Autónomo Augas de Gali-
cia e os concellos de Cervo e Burela.

Examinado o texto dos estatutos que rexerán o
consorcio e demais documentación ao respecto,
constátase que a súa aprobación se realizou conforme
o disposto nos artigos 196, 150 e seguintes, así como
o 137 e seguintes, todos eles correspondentes á Lei
5/1997, do 22 de xullo, de Administración local de
Galicia.

Polo exposto e en aplicación do artigo 196 da
Lei 5/1997, por proposta do conselleiro de Xustiza,
Interior e Administración Local e logo de delibe-
ración do Consello da Xunta de Galicia na súa reu-
nión do día dez de marzo de dous mil cinco,

DISPOÑO:

Artigo 1º

Ratificar a resolución do conselleiro de Medio
Ambiente, do 15 de xullo de 2003.

Artigo 2º

Aprobar os estatutos do consorcio para a xestión
e explotación da rede básica de abastecemento de
auga aos concellos de Cervo e Burela, sendo o seu
texto o que se recolle no anexo a este decreto.

Disposición derradeira

Este decreto entrará en vigor o día seguinte ao
da súa publicación no Diario Oficial de Galicia.

Santiago de Compostela, dez de marzo de dous
mil cinco.

Manuel Fraga Iribarne
Presidente

Xesús C. Palmou Lorenzo
Conselleiro de Xustiza, Interior e Administración
Local

ANEXO

Estatutos do consorcio para a xestión e explotación
da rede básica de abastecemento de auga aos

concellos de Cervo e Burela

Capítulo I
Constitución, obxecto e coordinación

interadministrativa

Artigo 1º

1. Constitúese o consorcio para a xestión e explo-
tación da rede básica de abastecemento de auga
aos concellos de Cervo e Burela, que estará integrado
polos concellos de Cervo e Burela e por Augas de
Galicia, organismo autónomo adscrito á Consellería
de Medio Ambiente da Xunta de Galicia, para o
cumprimento dos fins establecidos nestes estatutos
e de conformidade cos acordos correspondentes dos
seus órganos de goberno.


