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* Diplomatura universitaria en terapia ocupa-
cional.

* Enxeñaría técnica industrial (todas as espe-
cialidades).

4.5. Distribución horaria.

* Os módulos profesionais deste ciclo formativo
organízanse do seguinte xeito:

Horas totais Denominación dos módulos

1º, 2º e 3º trimestre

135 Electroestética

135 Estética hidrotermal

135 Técnicas de maquillaxe previas á microimplantación de pigmentos

160 Anatomía, fisioloxía e patoloxía humanas aplicadas á estética integral

185 Cosmetoloxía aplicada á estética integral

80 Administración, xestión e comercialización na pequena empresa

55 Formación e orientación laboral

4º, 5º e 6º trimestre

150 Diagnóstico e protocolo de procesos de estética integral

200 Masaxe

130 Depilación

90 Microimplantación de pigmentos

90 Proxecto integrado

380 Formación en centros de traballo

* As horas de libre disposición do centro neste ciclo formativo son 75, que se
utilizarán nos tres primeiros trimestres.

III. OUTRAS DISPOSICIÓNS
CONSELLERÍA DE INNOVACIÓN,
INDUSTRIA E COMERCIO

Corrección de erros.-Orde do 7 de marzo
de 2005 pola que se establecen as bases
reguladoras e se procede á convocatoria
para o ano 2005, en réxime de concorren-
cia competitiva, de subvencións para o
fomento da cooperación empresarial e a
implantación de sistemas de calidade, en
desenvolvemento do plan de mellora da
competitividade para o comercio galego:
2005-2008.

Advertido erro na devandita orde, publicada no
Diario Oficial de Galicia número 59, do 29 de marzo
de 2005, é necesario facer a seguinte corrección:

Na páxina 5.138, no artigo «3º.-Actuacións sub-
vencionables», punto 1.1, onde di: «As actuacións
derivadas da implantación da norma de calidade
PNE 175001-1, ...», debe dicir: «As actuacións deri-
vadas da implantación da norma de calidade UNE
175001-1: 2004, ...».

NOTA: esta corrección non afecta o prazo de pre-
sentación de solicitudes.

CONSELLERÍA DE MEDIO AMBIENTE
Orde do 8 de abril de 2005 pola que se
convoca e regula o réxime de concesión
de axudas destinadas a entidades locais
de Galicia para o transporte de residuos
sólidos urbanos ás estacións de transfe-
rencia de residuos ou plantas de selección.

A Consellería de Medio Ambiente é o órgano da
Administración da Comunidade Autónoma de Gali-
cia ao cal lle corresponde o exercicio das compe-
tencias e funcións que en materia de ambiente e
conservación da natureza se establece no artigo 27,
puntos 10º, 11º, 15º e 30º, así como no artigo 29.4º
do Estatuto de autonomía de Galicia e demais nor-
mativa de aplicación. Neste sentido, correspóndelle
a autorización, vixilancia, inspección e sanción das
actividades de produción e xestión de residuos no
marco dos plans autonómicos de residuos, tal como
se preceptúa no artigo 4.2º da Lei 10/1998, do 21
de abril, de residuos.

Pola súa banda, os concellos son competentes para
a xestión dos residuos nos termos establecidos nas
Lei 7/1985, do 2 de abril, reguladora das bases do
réxime local; na Lei 10/1998, do 21 de abril, de
residuos e na Lei 10/1997, do 22 de agosto, de resi-
duos sólidos urbanos de Galicia e demais normativa
de aplicación.

De acordo co que se vén de sinalar, e tal como
se preceptúa no artigo 4.3º da mencionada Lei básica
de residuos en relación co artigo 3 desta mesma
disposición normativa, correspóndelles aos conce-
llos, como servizo obrigatorio, a recolla, o transporte,
e, polo menos, a eliminación dos residuos.

Tanto a Estratexia Galega de Xestión de Residuos
como o Plan de Xestión de Residuos Sólidos Urbanos
de Galicia establecen como opcións prioritarias para
a xestión dos residuos xerados a recolla selectiva
e a valorización fronte á eliminación.

Nesta dirección encamíñanse as actuacións que
se veñen desenvolvendo desde a Consellería de
Medio en materia de xestión de residuos. En par-
ticular, con ese obxectivo a Xunta de Galicia puxo
á disposición dos concellos o Complexo Ambiental
de Cerceda, xestionado por Sogama, e unha rede
de estacións de transferencia que teñen por fina-
lidade abaratar os custos de transporte que teñen
que sufragar os concellos.

Acontece que nestes momentos a rede de estacións
de transferencias previstas non está completada e
isto determina que os concellos teñan que soportar
uns custos de transporte superiores ao que as súas
economías lles permite, polo que a execución do
Plan de Xestión de Residuos de Galicia podería
experimentar atrasos.

Un dos principios que rexe a Estratexia Galega
de Xestión de Residuos é o de subsidiariedade.
Segundo este principio a Xunta de Galicia actuará


