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III. OUTRAS DISPOSICIÓNS
CONSELLERÍA DE EDUCACIÓN
E ORDENACIÓN UNIVERSITARIA

Orde do 23 de decembro de 2005 pola
que se aproban as bases que rexerán o
concurso público de axudas complemen-
tarias do programa de acción da Unión
Europea de mobilidade de estudantes
Sócrates-Erasmus e Suíza e se anuncia
a súa convocatoria, correspondente ao
curso académico 2005-2006.

O Estatuto de autonomía de Galicia, no seu arti-
go 31, establece como competencia plena da Comu-
nidade Autónoma de Galicia a regulación e admi-
nistración do ensino en toda a súa extensión, niveis
e graos, modalidades e especialidades, no ámbito
das súas competencias.

O Real decreto 1754/1987, do 18 de decembro
(BOE do 19 xaneiro de 1988, DOG do 17 de febreiro
de 1988) transferiulle á comunidade autónoma com-
petencias en materia de universidades. Estas com-
petencias foron asumidas pola comunidade autóno-
ma e asignadas á Consellería de Educación no Decre-
to 62/1988, do 17 de marzo (DOG do 8 de abril).
A Lei 11/1989, do 20 de xullo (DOG do 16 de agosto),
de ordenación do sistema universitario de Galicia,
determina a constitución do sistema universitario
de Galicia con tres universidades: a Universidade
da Coruña, a de Santiago de Compostela e a de Vigo.

A Consellería de Educación e Ordenación Uni-
versitaria, a través da Dirección Xeral de Ordenación
e Calidade do Sistema Universitario de Galicia, está
a levar adiante unha política de asistencia económica
aos estudantes que queda concretada en diversas
accións, co obxecto de favorecer, dentro das limi-
tacións orzamentarias, a mobilidade de estudantes,
a competencia, a igualdade de oportunidades e a
excelencia no rendemento académico.

Por esta orde, procédese a convocar as accións
referentes á mobilidade estudantil, co obxectivo de
favorecer novas oportunidades de formación e a
incentivación do rendemento escolar.

Cómpre subliñar que estas accións son compa-
tibles coas bolsas e axudas ao estudo de carácter
xeral, convocadas polo MEC, e coas axudas que para
este fin destina a Comunidade Europea no marco
do Programa Erasmus. Como accións complemen-
tarias que son cobren un ámbito de actuación común
coas convocatorias de carácter nacional e un ámbito
propio que, nalgúns casos e polas súas propias bases,
permiten aumentar a cantidade da axuda que recibe
o solicitante por parte do MEC.

Estas accións son incompatibles, agás coas bolsas
e axudas referenciadas no parágrafo anterior, con
calquera outra destinada a ese mesmo fin por algunha
das administracións públicas competentes ou cal-
quera dos seus organismos, entes ou sociedades.

Polo que antecede, esta consellería

DISPÓN:

Artigo 1º.-Obxecto.
Convócanse, en réxime de concorrencia compe-

titiva axudas complementarias do programa de
acción da Unión Europea (Sócrates-Erasmus), e Suí-
za destinadas aos estudantes universitarios matri-
culados nunha das tres universidades públicas gale-
gas ou nos centros asociados da UNED en Galicia,
durante o curso 2005/2006 nunha titulación de
carácter oficial e validez nacional.

Artigo 2º.-Orzamento e dotación económica.
As accións derivadas desta convocatoria que

ascenden a un total de 1.044.616 euros, sen prexuízo
de poder ser incrementadas de acordo coas dispo-
ñibilidades económicas da consellería, financiaran-
s e c o n c a r g o á a p l i c a c i ó n o r z a m e n t a r i a
09.04.322C.480.2 do proxecto de orzamentos xerais
da Comunidade Autónoma de Galicia para o ano
2006, aprobado polo Consello da Xunta e presentado
no Parlamento de Galicia para a súa aprobación,
na que existe crédito axeitado e suficiente, trami-
tándose conforme o establecido na orde da Conse-
llería de Economía e Facenda, di 11 de febreiro
de 1998 modificada polas ordes da Consellería de
Economía e Facenda do 27 de novembro de 2000
(DOG do 29 de novembro) e do 25 de outubro de
2001 (DOG do 29 de outubro) pola que se regula
a tramitación anticipada de gastos, quedando con-
dicionada a adxudicación definitiva á existencia de
c r é d i t o n a a p l i c a c i ó n o r z a m e n t a r i a
09.04.322C.480.2 dos orzamentos da comunidade
autonóma para o ano 2006.

Artigo 3º.-Período.
As actividades que se subvencionan nesta con-

vocatoria serán realizadas durante o curso académico
2005-2006.

Artigo 4º.-Requisitos.
Poderán solicitar estas axudas os alumnos uni-

versitarios que cumpran os seguintes requisitos:
-Estar matriculado no curso 2005-2006, en cal-

quera das universidades públicas desta comunidade
autónoma (A Coruña, Santiago de Compostela e Vigo)
ou nos centros asociados da UNED en Galicia.

-Cursar estudos regrados de carácter oficial e vali-
dez nacional de 1ºciclo ou 1º e 2º ciclo.

-Ter concedida unha bolsa do programa Sócrate-
serasmus, ou do Goberno Suízo.

-Non ter desfrutado desta bolsa en convocatorias
anteriores.

Artigo 5º.-Solicitudes e prazo de presentación.
a) As solicitudes, segundo o modelo ED417A que

se publica como anexo I a esta orde, asinadas polo
interesado, pais ou titores legais; presentaranse no
rexistro xeral da Consellería de Educación e Orde-
nación Universitaria, dirixidas á Dirección Xeral de
Ordenación e Calidade do Sistema Universitario de
Galicia, Subdirección Xeral de Universidades (edi-
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ficio administrativo San Caetano, s/n, 15781 San-
tiago de Compostela); ou ben en calquera dos centros
previstos no artigo 38.4º da Lei 30/1992, do 26 de
novembro, de réxime xurídico das administracións
públicas e do procedemento administrativo común,
modificada pola Lei 4/1999 (BOE do 14 de xaneiro),
para a presentación de instancias. Se no uso deste
dereito a solicitude é remitida por correo presen-
tarase en sobre aberto, para que sexa datada e selada
polo funcionario de correos antes de que proceda
á súa certificación.

b) O prazo de presentación de solicitudes será
de corenta días naturais contados a partir do día
seguinte ao da publicación desta convocatoria no
DOG.

Artigo 6º.-Documentación.
-As solicitudes, segundo modelo ED417A, deberán

ir xunto coa da seguinte documentación:
a) Copia do DNI do solicitante.
b) Copia compulsada da declaración da renda,

correspondente ao ano 2004 de cada membro da
unidade familiar obrigado a declarar, ou documento
acreditativo da axencia tributaria de non estar suxei-
to á declaración ante Facenda.

c) Certificación académica completa ou copia com-
pulsada desta na que se fará constar a nota media
simple do expediente académico, obtida de acordo
co establecido no artigo 8º das bases da convocatoria.

d) Declaración xurada na que o solicitante indique
se ten ou non solicitada ou concedida outro tipo
de bolsa ou axuda para a mesma finalidade perante
as administracións públicas competentes ou outros
entes públicos, coa que se entenderá cumprido o
mesmo requisito exixido previo ao pagamento.

e) Documento facilitado pola entidade bancaria
a nome do interesado, no que conste o número da
conta do cliente e os códigos que identifican o banco,
a oficina, e o díxito de control.

Artigo 7º.-Tramitación.
Unha vez comprobado que todas as solicitudes reú-

nen os requisitos establecidos nesta orde de con-
vocatoria, exporanse as listas provisionais das soli-
citudes admitidas e excluídas por documentación
nos taboleiros de anuncios da Consellería de Edu-
cación e Ordenación Universitaria, nas súas dele-
gacións provinciais, e nas vicerreitorías de estudan-
tes das tres universidades galegas, sinalando, se é
o caso, as causas de exclusión.

Así mesmo, estas listas tamén poderán ser con-
sultadas no portal educativo da Consellería de Edu-
cación e Ordenación Universitaria: www.edu.xun-
ta.es/

As listas provisionais de admitidos e excluídos
por documentación estarán expostas desde o 10 ao
20 de marzo de 2006 (ambos os dous incluídos).
Os interesados poderán, durante ese mesmo prazo,
formular as reclamacións para emendar erros e faltas
de documentos ante a Dirección Xeral de Ordenación
e Calidade do Sistema Universitario de Galicia, pre-
sentando, se é o caso, a documentación necesaria.

Transcorrido este prazo sen que se emenden as
causas de exclusión arquivarase o expediente, logo
da resolución de arquivo nos termos previstos no
artigo 42 da Lei 30/1992, do 26 de novembro, modi-
ficada pola Lei 4/1999, do 13 de xaneiro, de réxime
xurídico das administracións públicas e do proce-
demento administrativo común.

Artigo 8º.-Selección e contía.
A selección farase tendo en conta a nota media

simple calculada cos parámetros reflectidos no pro-
tocolo de colaboración subscrito, con data do 21
de febreiro de 2005, entre a Consellería de Edu-
cación e Ordenación Universitaria e as universida-
des de Santiago de Compostela, A Coruña e Vigo,
publicado no DOG do 23 de marzo de 2005 (re-
solución da Secretaría Xeral da Consellería de Edu-
cación e Ordenación Universitaria do 15 de marzo
de 2005).

Todos os solicitantes que cumpran os requisitos
establecidos na convocatoria, e teñan a documen-
tación completa no prazo sinalado, recibirán unha
axuda económica en función da súa permanencia
no programa, que se distribuirá do seguinte modo:

Un trimestre: 100 euros.
Un cuadrimestre: 200 euros.
Curso completo: 300 euros.
As universidades do sistema universitario de Gali-

cia e os centros asociados da UNED enviarán á Con-
sellería de Educación e Ordenación Universitaria
listaxes completas dos estudantes bolseiros do Pro-
grama Sócrates-Erasmus ou do Goberno suízo, indi-
cando a duración das estadías, segundo estes tramos.
Nas listaxes indicarase o nome e apelidos do estu-
dante, o DNI, o país de destino e a duración da
estadía (trimestre, cuadrimestre ou curso completo).

Unha vez adxudicada a contía correspondente, tal
como se sinala no parágrafo anterior, o orzamento
restante adxudicarase entre aqueles solicitantes que
posúan as mellores notas medias no seu expediente
académico. A contía exacta determinarase en función
de:

1. Expediente académico.
Segundo sexa a nota media do seu expediente aca-

démico a contía máxima que se vai a percibir non
poderá superar os 1.500 euros.

2. País no que estea situado o centro universitario
onde realiza os seus estudos, de acordo coa seguinte
estruturación:

a) Dinamarca, Estonia, Finlandia, Suecia, Letonia,
Lituania (contía 400 euros).

b) Alemaña, Austria, Bélxica, Holanda, Chipre,
Francia, Grecia, Hungría, Eslovaquia, Eslovenia,
Irlanda, Italia, Malta, Polonia, Reino Unido, Repú-
blica Checa, Luxemburgo (contía 300 euros).

c) Portugal (contía 180 euros).
d) Suíza e resto de países pertencentes ao Espazo

Europeo de Educación Superior (contía 300 euros).
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3. Ingresos familiares:
Ata un máximo de 220 euros en rendas inferiores

a 3.000 euros por membro da unidade familiar.
A dotación económica asignada a cada beneficiario

non poderá superar os 2.420 euros.
Artigo 9º.-Comisión avaliadora.
A selección dos candidatos será realizada por unha

comisión avaliadora integrada por:
Presidente:
O director xeral de Ordenación e Calidade do Sis-

tema Universitario de Galicia ou, por delegación,
a subdirectora xeral de Universidades.

Vogais:
Vicerreitor de Estudantes da Universidade da

Coruña.
Vicerreitora de Estudantes e Relacións Institucio-

nais da Universidade de Santiago de Compostela.
Vicerreitor de Extensión Universitaria e Estudan-

tes da Universidade de Vigo.
O xefe do Servizo de Apoio e Orientación aos Estu-

dantes Universitarios.
Secretario:
Un funcionario da Dirección Xeral de Ordenación

e Calidade do Sistema Universitario de Galicia, que
actuará con voz e voto.

Artigo 10º.- Resolución.
Efectuada a selección pola comisión, esta elevará,

a través da Dirección Xeral de Ordenación e Cali-
dade do Sistema Universitario de Galicia, un infor-
me-proposta á conselleira de Educación e Ordena-
ción Universitaria, quen resolverá. Contra esta reso-
lución, que esgota a vía administrativa, os intere-
sados poderán interpoñer recurso potestativo de
reposición perante a conselleira de Educación e
Ordenación Universitaria no prazo dun mes a partir
do día seguinte ao da publicación da resolución no
DOG, segundo o disposto nos artigos 116 e 117 da
Lei 4/1999 (BOE do 14 de xaneiro), de modificación
da Lei 30/1992, de réxime xurídico das adminis-
tracións públicas e do procedemento administrativo
común, ou ben directamente o recurso contencio-
so-administrativo no prazo de dous meses perante
o Tribunal Superior de Xustiza de Galicia.

Artigo 11º.-Pagamento.
As axudas aboaranse na conta bancaria indicada

polo interesado, unha vez presentada a declaración
xurada do conxunto das axudas solicitadas, tanto
as aprobadas ou concedidas, como as pendentes de
resolución para un mesmo proxecto, das distintas
administracións públicas competentes ou calquera
dos seus organismos, entes ou sociedades.

Disposicións adicionais

Primeira.-A concesión de axudas reguladas nesta
orde terá como límite global o crédito asinado nos
orzamentos para este fin, agás o estipulado no artigo
2º.

Segunda.-O incumprimento total ou parcial de cal-
quera das condicións establecidas nesta orde cons-
tituirá causa determinante de revogación da axuda
e do seu reintegro polo beneficiario ou solicitante,
segundo o disposto no artigo 78.10º do Decreto lexis-
lativo 1/1999, do 7 de outubro, de acordo coa redac-
ción dada pola Lei 14/2004, do 29 de decembro.

Terceira.-Toda alteración das condicións tidas en
conta para a concesión da subvención, e en todo
caso a obtención concorrente de subvencións ou axu-
das outorgadas por outras administracións ou entes
públicos ou privados, nacionais ou internacionais,
poderá dar lugar á modificación da resolución de
concesión.

Cuarta.-Se por calquera causa, no momento en que
a comisión avaliadora teña que examinar as soli-
citudes algún dos compoñentes non puidesen asistir,
será substituído pola persoa que para o efecto se
nomee. O dito nomeamento deberá recaer noutra per-
soa da dirección xeral, ou da universidade corres-
pondente, en virtude da súa representación.

Quinta.-Para os efectos establecidos no artigo 10
do Decreto 287/2000, do 21 de novembro (DOG
do 11 de decembro de 2000), pola que se desenvolve
o réxime de axudas e subvencións públicas da Comu-
nidade Autónoma de Galicia, o prazo máximo para
resolver as solicitudes correspondentes ás accións
especificadas nesta orde será de seis meses, contados
a partir da publicación desta convocatoria no Diario
Oficial de Galicia.

As solicitudes entenderanse desestimadas de non
ditarse resolución expresa no prazo sinalado no pará-
grafo anterior.

Sexta.-Os beneficiarios teñen a obriga de facilitar
toda 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.

Disposicións derradeiras

Primeira.-Autorízase o director xeral de Ordena-
ción e Calidade do Sistema Universitario de Galicia
para ditar as disposicións necesarias para o desen-
volvemento desta orde.

Segunda.-Esta orde adaptase ás normas básicas
do texto articulado da Lei 38/2003, do 17 de novem-
bro (BOE do 18 de novembro), de aplicación xeral
de subvencións e ás do seu desenvolvemento, igual-
mente aos artigos 78 e 79 do Decreto lexislati-
vo 1/1999, do 7 de outubro, de acordo coa redacción
dada pola Lei 14/2004, do 29 de decembro.

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

Santiago de Compostela, 23 de decembro de 2005.

Laura Sánchez Piñón
Conselleira de Educación e Ordenación Universitaria
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CONSELLERÍA DO MEDIO RURAL

Orde do 26 de decembro de 2005 pola
que se establecen as axudas para o fomen-
to da contratación dos seguros agrarios
na Comunidade Autónoma de Galicia
para o ano 2006.

O Decreto 332/1995, do 27 de decembro, establece
para a Comunidade Autónoma de Galicia as axudas
para o fomento da contratación dos seguros agrarios
coa finalidade de que un maior número de agri-
cultores e gandeiros poidan beneficiarse das van-
taxes que supoñen os seguros como un instrumento
que lles permite facer fronte ás perdas económicas
que poidan ter nas súas producións como conse-
cuencia da actuación de axentes alleos, coma o cli-
ma, enfermidades, etc.

Tendo en conta a evolución da contratación de
seguros agrarios nas últimas campañas, as recomen-
dacións da Comisión Europea en canto a contías
máximas de subvención por tipos de seguros e cober-
turas e, o Decreto 287/2000, do 21 de novembro,
polo que se desenvolve o réxime de axudas e sub-
vencións públicas da Comunidade Autónoma de
Galicia, é necesario regular mediante esta orde
determinados aspectos das axudas para fomentar a
contratación de seguros durante o ano 2006.

Conforme o previsto no artigo 5 do título II da
Lei 87/1978, do 28 de decembro, e o Regulamento
que a desenvolve, aprobado polo Real decre-
to 2329/1979, do 14 de setembro, a Entidade Estatal

de Seguros Agrarios ten previsto elaborar o plan de
seguros agrarios combinados para o exercicio 2006,
cuxo contido se axusta ao acordo de bases para a
elaboración dos plans de seguros agrarios combi-
nados, para o trienio 2004-2006, aprobado pola
Comisión Delegada do Goberno para Asuntos Eco-
nómicos, na reunión do 31 de xullo de 2003.

No plan determinaranse as distintas porcentaxes
de subvención que lle corresponden á Administra-
ción do Estado, que achegará Enesa, nos diferentes
grupos de liñas de seguro e os criterios para súa
asignación; os estudos de viabilidade e condicións
de cobertura ás novas liñas de seguro ou garantías
adicionais que se poden incorporar como novidades;
a elaboración e revisión das normas de peritación;
as datas de subscrición e prazos de elaboración de
cada seguro; e demais cuestións relacionadas co
plan.

O plan anual de seguros agrarios aprobarase para
2006 por acordo do Consello de Ministros, que opor-
tunamente se publicará no Boletín Oficial del Estado.

Nel estableceranse novas liñas, garantías e cober-
turas como importantes novidades, pendentes da
finalización dos estudos de viabilidade nos prazos
previstos, entre as que destacan a posta en marcha
do seguro renovable de gastos derivados da des-
trución dos animais bovinos mortos na explotación,
incorporación aos seguros pecuarios dunha compen-
sación polos danos derivados da febre aftosa no
vacún, un seguro de explotación de viñedo que mello-
ra substancialmente as actuais condicións de cober-
tura dos riscos extraordinarios, unha mellor defi-


