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I. DISPOSICIÓNS XERAIS

CONSELLERÍA DE EDUCACIÓN E
ORDENACIÓN UNIVERSITARIA

9507055Orde do 6 de outubro de 1995 pola que
se regulan as adaptacións do currículum
nas ensinanzas de réxime xeral.

A Lei orgánica 1/1990, do 3 de outubro, de orde-
nación xeral do sistema educativo propugna un ensino
comprensivo. Este principio demanda unha educación
integradora que recoñeza a diversidade da poboación
escolar e lle dea resposta mediante a adaptación ós
diferentes estilos e ritmos de aprendizaxe dos alumnos
e das alumnas. Esta atención diversificada pode ser
efectuada para a maioría deles no ámbito das actua-
cións pedagóxicas que configuran a maneira habitual
de proceder dos equipos educativos nos centros esco-
lares e nas aulas. En ocasións, sen embargo, as nece-
sidades educativas dalgúns alumnos e alumnas requi-
ren a adopción dunha serie de actuacións, tanto de
carácter pedagóxico, curricular e organizativo como
relativas á utilización de recursos específicos, que
difiren das habituais.

Os decretos 426/1991, 245/1992 e 78/1993, polos
que se establecen respectivamente os currículum de
educación infantil, educación primaria e educación
secundaria obrigatoria, establecen igualmente a rea-
lización de adaptacións curriculares para aqueles
alumnos e alumnas con necesidades educativas espe-
ciais, tanto polas dificultades de aprendizaxe amo-
sadas como polas súas características excepcionais,
co obxecto de que poidan acada-lo máximo desen-
volvemento dentro das súas capacidades.

O Decreto 275/1994, do 29 de xullo, establece o
currículum do bacharelato ó que poderán accede-los
alumnos e alumnas capacitados para seguir estas ensi-
nanzas. Así pois, os centros deberán articula-las actua-
cións pedagóxicas e os medios extraordinarios nece-
sarios para atende-las necesidades educativas espe-
ciais daqueles alumnos e alumnas que, estando capa-
citados intelectualmente para accederen ó ensinano
secundario postobrigatorio, necesitan aborda-lo
correspondente currículum desde parámetros distintos
da maioría, debido tanto a condicións persoais de
sobredotación como a condicións igualmente persoais
dalgunha discapacidade.

En consecuencia, e en virtude das atribucións outor-
gadas nas disposicións derradeiras dos devanditos
decretos, a Consellería de Educación e Ordenación
Universitaria,

DISPÓN:

Capítulo I
Disposicións xerais

Artigo 1º.–Obxecto.

1. O obxecto desta orde é a regulamentación das
condicións para a adaptación do currículum ós alum-
nos e alumnas que o precisen. Así, o currículum poderá

ser modificado en tódolos seus elementos: obxectivos,
contidos, métodos pedagóxicos e criterios de avalia-
ción, para lles dar resposta ás diferentes necesidades
educativas dos alumnos e das alumnas.

Artigo 2º.–Ámbito de aplicación.

A presente orde será de aplicación en tódolos centros
educativos, tanto públicos como privados, da Comu-
nidade Autónoma de Galicia que impartan as ensi-
nanzas de educación infantil, educación primaria e
educación secundaria.

Artigo 3º.–Exencións.

Nos centros educativos que impartan ensinanzas de
réxime xeral non haberá exencións en ningunha das
áreas curriculares ou materias para os alumnos e alum-
nas con necesidades educativas especiais, agás nos
casos previstos no Decreto 79/1994, do 8 de abril,
sobre a exención da lingua galega no ensino básico
e medio.

Capítulo II
As adaptacións do currículum na educación infantil

e no ensinanzo básico
Sección primeira

Medidas de reforzo educativo

Artigo 4º.–Definición e condicións.

1. O reforzo educativo é unha medida ordinaria de
atención á diversidade que afecta a elementos non
prescritivos do currículum, é dicir, á secuencia de
contidos, ás formas e instrumentos de avaliación, á
organización da aula, ós agrupamentos de alumnos
e a todo aquilo incluído dentro do ámbito da meto-
doloxía.

2. As medidas de reforzo educativo non suporán
necesariamente medidas extraordinarias nin necesi-
tarán de autorización para ser levadas a cabo, e rea-
lizaranse segundo se establece a continuación:

a) Estarán dirixidas a aqueles alumnos e alumnas
que coa modificación de elementos non prescritivos
do currículum poden segui-lo proceso ordinario de
ensino-aprendizaxe.

b) Serán elaboradas polo profesor ou profesora que
imparte a área ou materia na que o alumno necesita
a medida de reforzo, co coñecemento do titor ou titora.
Este comunicarallo ó equipo directivo e á familia do
alumno ou alumna.

c) O seu desenvolvemento levarase a cabo no con-
texto escolar ordinario e polo profesor ou profesora
do alumno que imparte a área ou materia, coa cola-
boración, se é o caso, doutros profesionais. Esta cola-
boración non poderá substituír en ningún caso a actua-
ción habitual do profesor.

3. As medidas de reforzo educativo reflectiranse no
expediente académico do alumno como reforzo edu-
cativo. Faranse constar cun comentario no informe
correspondente ás familias e non terán constancia no
libro de escolaridade.

4. A constancia do reforzo educativo e a valoración
da súa utilidade para o alumno obxecto de medidas
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de reforzo serán un requisito previo para a partici-
pación deste nun programa de diversificación
curricular na Educación Secundaria Obrigatoria.

Sección segunda
As adaptacións curriculares

Artigo 5º.–Definición.

1. Para os efectos da presente orde, entenderase
por adaptacións curriculares as modificacións dun ou
de máis elementos prescritivos do currículum, como
son os obxectivos, os contidos e os criterios de ava-
liación, para atende-las necesidades educativas dun
alumno ou alumna motivadas tanto por unha deter-
minada dificultade persoal como polas súas capaci-
dades excepcionais.

2. O referente de toda adaptación curricular serán
os obxectivos xerais de etapa, concretados no proxecto
curricular do centro para cada ciclo ou, no caso do
2º ciclo da educación secundaria obrigatoria, para
cada curso.

Os obxectivos poderán pertencer, se é o caso, a
outro ciclo ou etapa distinto do que curse o alumno
obxecto de adaptación curricular.

3. Decidirase a conveniencia de elaborar unha adap-
tación curricular para un alumno determinado, unha
vez esgotadas outras medidas ordinarias de interven-
ción educativa.

4. A elaboración e o desenvolvemento da adaptación
curricular, agás casos excepcionais, levarase a cabo
no contexto educativo ordinario.

Artigo 6º.–Condicións.

As adaptacións curriculares precisarán a autoriza-
ción da inspección educativa correspondente. As con-
dicións de realización serán as seguintes:

a) Serán elementos do currículum susceptibles de
modificación os obxectivos, que poderán ser reaxus-
tados, reducidos, suprimidos, complementados ou
ampliados, se é o caso; os contidos, que tamén poderán
ser modificados, complementados e mesmo suprimi-
dos; e os criterios de avaliación, que poderán ser
adaptados, complementados, modificados e mesmo
suprimidos.

b) Estarán dirixidas a alumnos e alumnas que por
diversas razóns educativas, sociais, culturais, por
padecer déficit de calquera índole ou por posuír cua-
lidades excepcionais, non poden segui-lo proceso ordi-
nario de ensino aprendizaxe sen medidas de modi-
ficación esencial do currículum de referencia.

c) O seu deseño e desenvolvemento será respon-
sabilidade do profesor ou profesora que imparte a área
ou materia ó alumno, coa colaboración do seminario
ou departamento didáctico, co asesoramento do res-
ponsable da orientación educativa do centro, se existe,
ou do equipo psicopedagóxico de apoio de sector e,
se é o caso, de calquera outro profesional que participe
na atención ó devandito alumno.

d) Terán unha duración mínima dun ciclo educativo,
agás no 2º ciclo da educación secundaria obrigatoria
no que poderán desenvolverse só nun curso.

e) O seu desenvolvemento realizarase integrado, na
medida do posible, nas accións educativas ordinarias
do grupo de alumnos de referencia.

Artigo 7º.–Proceso de elaboración.

1. Para levar a cabo a adaptación curricular en cal-
quera das áreas ou materias do currículum, os centros
deberán realizar unha avaliación diagnóstica na que
se recollerán datos relevantes sobre a situación socio
familiar do alumno ou alumna e sobre o seu proceso
de aprendizaxe, aportados tanto polo equipo educativo
responsable do alumno ou alumna, como polo
orientador do centro, se existe, o equipo psicopeda-
góxico de apoio ou calquera outro profesional que
estea participando na atención ó devandito alumno.

2. Os centros deberán realizar unha reunión coor-
dinada polo xefe de estudios á que asistirán o titor,
os profesores que imparten as áreas ou materias que
se consideran obxecto de adaptación curricular e os
profesionais que participaron na avaliación diagnós-
tica. Nesta reunión decidirase a pertinencia da adap-
tación curricular, así como aqueles elementos do
currículum que, se é o caso, deberán ser modificados.

3. Elaborarase a adaptación do currículum de refe-
rencia nas áreas ou materias acordadas, segundo o
establecido na presente orde.

4. Os datos obtidos na avaliación diagnóstica esta-
blecida no apartado 1 do presente artigo reflectiranse
nun documento de adaptación curricular no que se
que consignará, segundo o modelo do anexo I da pre-
sente orde, a información relativa a:

–Datos persoais do alumno ou da alumna.

–Datos físicos e de saúde.

–Datos psicosociais máis relevantes.

–Datos do contorno sociofamiliar.

–Datos do contorno escolar.

–Datos pedagóxicos.

–Profesionais participantes.

Artigo 8º.–Solicitude e autorización.

O director ou directora do centro enviará a proposta
de adaptación curricular ó correspondente servicio
provincial de inspección, que emitirá un informe
segundo o anexo II da presente orde.

Artigo 9º.–Rexistro.

A avaliación diagnóstica, o documento de adaptación
curricular e o informe do servicio da inspección edu-
cativa formarán parte do expediente do alumno ou
da alumna e terán carácter confidencial.

Artigo 10º.–Avaliación.

1. A avaliación do alumno que siga unha adaptación
curricular farase en función dos criterios de avaliación
individualizados establecidos nela, sen prexuízo de
que para efectos de promoción o referente sexan sem-
pre os obxectivos establecidos para a etapa
correspondente.
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2. A adaptación curricular reflectirase como AC
(adaptación curricular) no expediente académico do
alumno ou alumna, no informe ós pais ou responsables
legais e no libro de escolaridade do ensinanzo básico,
neste consignarase nas páxinas 12 e 13 para a edu-
cación primaria e na páxina 19 para a educación
secundaria obrigatoria.

Artigo 11º.–Revisión.

As adaptacións curriculares revisaranse periodica-
mente, polo menos unha vez ó remate de cada curso.
As posibles modificacións só requirirán unha nova
autorización no caso de que se produzan en referencia
ós obxectivos e ós criterios de avaliación do ciclo
ou curso sobre o que se elaborara a adaptación.

Sección terceira
Promoción

Artigo 12º

1. Ó finaliza-lo ciclo ou curso para o que se realizara
unha adaptación curricular, o titor ou titora, xunto
co profesorado que impartira as áreas ou materias
obxecto de adaptación, oídos os pais ou responsables
legais do alumno, determinarán a pertinencia da pro-
moción de ciclo ou de curso, a necesidade dalgunha
adaptación curricular no curso seguinte e, de se-lo
caso, as liñas xerais da mesma.

2. Cando un alumno ou alumna permaneza un ano
máis nun ciclo ou curso, segundo o establecido para
o efecto para as diversas etapas, deberá seguir medidas
de reforzo ou adaptacións curriculares, de xeito que
en ningún caso se reproduzan as condicións educativas
que presumiblemente provocaron os desaxustes detec-
tados no alumno.

Capítulo III
As adaptacións curriculares no bacharelato

Artigo 13º.–Definición e condicións.

1. Para os efectos da presente orde, entenderase
por adaptacións curriculares as modificacións dun ou
de máis elementos prescritivos do currículum, como
son os obxectivos, os contidos e os criterios de ava-
liación, para atende-las necesidades educativas dun
alumno ou alumna debidas tanto a condicións persoais
de sobredotación como a condicións igualmente per-
soais dalgunha discapacidade.

2. Os alumnos e alumnas con necesidades educa-
tivas das establecidas no apartado anterior e que cur-
sen as ensinanzas de bacharelato terán dereito ás
adaptacións pertinentes que faciliten o seu proceso
educativo.

3. O profesor que imparta a materia, coa colabo-
ración do seminario ou departamento didáctico e dos
profesionais de orientación psicopedagóxica, efectuará
a adaptación curricular.

4. As adaptacións curriculares necesitarán a auto-
rización da inspección educativa correspondente.

5. As adaptacións curriculares terán unha duración
mínima dun curso e estarán integradas, na medida
do posible, nas accións educativas ordinarias do grupo
de alumnos de referencia.

6. O proceso de elaboración, solicitude, autorización
e rexistro da adaptación curricular para un alumno
ou alumna que curse esta etapa axustarase ó esta-
blecido nos artigos 7º, 8º e 9º da presente orde.

Artigo 14º.–Avaliación.
1. A avaliación destes alumnos e alumnas reali-

zarase, con carácter xeral, de acordo co establecido
na Orde do 1 de marzo de 1995 pola que se regula
a avaliación e a cualificación no bacharelato. Non
obstante, a avaliación daqueles alumnos e alumnas
con problemas graves de audición, visión ou motri-
cidade para os que non sexa posible a adaptación
curricular sen afectar ós obxectivos estará baseada
nos obxectivos previstos para eles. Estes obxectivos
non poderán, en ningún caso, pertencer a outra etapa.
Así mesmo, deberase adapta-la duración e as con-
dicións de realización de probas específicas ás carac-
terísticas destes estudiantes.

2. A adaptación curricular que afecte os obxectivos
deberá ser consignada na páxina 20 do libro de cua-
lificacións do bacharelato.

Capítulo IV
Relación coas familias

Artigo 15º
As familias dos alumnos ou alumnas que sigan algu-

nha adaptación curricular recibirán a información per-
tinente das decisións adoptadas sobre a mesma. No
caso de desacordo poderán reclamar perante o director
ou directora do centro e, de persistir na súa des-
conformidade, perante o servicio de inspección
correspondente, que deberá resolver.

Disposición adicional
Única.–Os alumnos e alumnas que cursen as ensi-

nanzas de formación profesional terán dereito ás adap-
tacións curriculares pertinentes segundo o establecido
no artigo 14 do Decreto 239/1995, do 28 de xullo,
e de acordo co procedemento establecido na presente
orde.

Disposición derradeira
Autorízase a Dirección Xeral de Ordenación Edu-

cativa e Centros para dicta-las normas que sexan pre-
cisas para a execución do establecido na presente
orde.

Santiago de Compostela, 6 de outubro de 1995.
Juan Piñeiro Permuy

Conselleiro de Educación e Ordenación Universitaria

Sr. Director Xeral de Ordenación Educativa e Centros

ANEXO I
ADAPTACIÓN CURRICULAR

1. Datos persoais do alumno ou alumna.
(Nome e apelidos, data e lugar de nacemento, etapa,
curso e ciclo no que está escolarizado, currículum
de referencia, período de tempo para o que se propón
a adaptación curricular, ...).
2. Datos físicos e de saúde.
(Características físicas e sensoriais, enfermidades
padecidas ou crónicas, ...).
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3. Datos psicosociais.

(Nivel intelectual e aptitudinal, trazos de persona-
lidade, intereses manifestados, adaptación persoal e
social, ...).

4. Datos do contorno sociofamiliar.

(Profesión dos pais, número de membros da unidade
familiar, expectativas familiares, relacións, ...).

5. Datos do contorno escolar.

(Formas organizativas do centro, formas organizativas
da aula, relacións e participación dos distintos ser-
vicios educativos, ...).

6. Datos pedagóxicos.

(Competencias xa adquiridas respecto do currículum de
referencia, necesidades educativas respecto das capa-
cidades establecidas no currículum de referencia, ...).

a) Áreas curriculares adaptadas.
(Obxectivos que se pretenden acadar, contidos necesarios
para acada-los obxectivos e criterios de avaliación).
b) Recursos que se van empregar.
(Materiais, humanos).
c) Planificación do seguimento da adaptación curricular.
(Data, persoas que interveñen, rendemento do alumno
ou alumna, adecuación dos recursos, adecuación da pro-
gramación...ó remate do primeiro curso do ciclo e ó
remate do segundo curso do ciclo).
7. Profesionais participantes.
(Director, xefe de estudios, titor, profesores de área ou
materia, orientador, equipo psicopedagóxico de apoio,
outros).
Lugar e data.
Visto e prace
O director/a do centro O profesor titor/a
Asdo.: Asdo.:
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II. AUTORIDADES E PERSOAL
b) NOMEAMENTOS:

CONSELLERÍA DA PRESIDENCIA E
ADMINISTRACIÓN PÚBLICA

95–7225Orde do 2 de novembro de 1995 pola que
se nomea con carácter provisional o
padroado da fundación Manuel Ventura
Figueroa.

A fundación Manuel Ventura Figueroa foi instituída
no ano 1784 polso testamenteiros de Manuel Ventura
Figueroa, patriarca das Indias, arcebispo de Laodicea
e gobernador do Consello e Cámara de Castela.

Como consecuencia do falecemento do patrón de
sangue e do seu apoderado e administrador xeral da
fundación, e o obxecto de que non fose interrompida
a actividade asistencial dela, por resolución da Direc-
ción Xeral de Acción Social do Ministerio de Traballo
e Seguridade Social do 10 de abril de 1985, enco-
mendouse con carácter provisional o seu padroado
á Dirección Provincial do antedito ministerio de
Madrid.

Feita a transferencia á Comunidade Autónoma de
Galicia das funcións que viña desenvolvendo a Admi-
nistración do Estado en relación coa fundación Manuel
Ventura Figueroa, mediante Real decreto 2170/1994,
do 4 de novembro, sobre ampliación do traspaso á
antedita comunidade autónoma en materia de servicios
e asistencias sociais e asumida a dita transferencia
por Decreto 396/1995, da Xunta de Galicia, polo que
se lle asigna, ademais á Consellería da Presidencia
e Administración Pública, procede a designación dun
novo padroado en canto non se estableza á súa regu-
larización de conformidade co previsto na lei e a von-
tade do fundador, por todo o que,

DISPOÑO:

Artigo 1º

1.–De conformidade co disposto no artigo 22 f) da
Lei 7/1983, do 22 de xuño, de réxime das fundacións
de interese galego, modificada pola Lei de Galicia
11/1991, do 8 de novembro, e o artigo 9.2º do Decreto
248/1992, do 18 de xuño, polo que se aproba o Regu-
lamento de organización e funcionamento do protec-
torado das fundacións de interese galego, e co obxecto
de restablece–la actividade fundacional, procédese ó
nomeamento, con carácter provisional, do padroado
da fundación benéfica instituída en Santiago de Com-
postela por Manuel Ventura Figueroa, da seguinte
forma:

Presidente: conselleiro de Educación e Ordenación
Universitaria.

Vocais:
Conselleiro de Sanidade e Servicios Sociais.
Conselleira de Familia, Muller e Xuventude.
Rector da Universidade de Santiago de Com-

postela.

Un representante do Consello da Cultura Galega.
O patrón de sangue da fundación.

Secretario: nomeado por acordo do padroado, con
voz pero sen voto.

2.–Os membros do padroado poderán nomear un
suplente, dendo conta diso á protectoría.

Artigo 2º

Unha vez constituído o padroado, este procederá
mediante convocatoria pública á determinación do
parente máis próximo do fundador, no que recaerá
a condición de patrón de sangue dela.

Artigo 3º

O padroado procederá á adecuación da carta fun-
dacional á normativa vixente en materia de fundacións
de interese galego.

Disposicións adicionais

Primeira.–A presente orde entrará en vigor o día
seguinte ó da súa publicación no Diario Oficial de
Galicia.

Segunda.–Facúltase á protectoría e á secretaría xeral
desta consellería para que dicten as disposicións nece-
sarias para a execución e desenvolvemento do disposto
na presente orde.

Santiago de Compostela, 2 de novembro de 1995.

Dositeo Rodríguez Rodríguez
Conselleiro da Presidencia e Administración Pública

III. OUTRAS DISPOSICIÓNS
CONSELLERÍA DE EDUCACIÓN
E ORDENACIÓN UNIVERSITARIA

7199Corrección de erros.–Orde do 6 de outubro
de 1995 pola que se convocan axudas eco-
nómicas para a realización de prácticas
en empresas, para alumnos/as que cursan
ensinanzas de formación profesional de
segundo grao, módulos, ciclos formativos
e ensinanzas de artes aplicadas e oficios
artísticos.

Advertido erro no anexo da devandita orde, publi-
cada no DOG nº 207, do venres 27 de outubro de
1995, cómpre face–la oportuna corrección:

Na páxina 7.942, onde di: «...establecidos na Orde
do 28 de setembro de 1992. En consecuencia informa
favorablemente...», debe dicir: «establecidos na Orde
do 6 de outubro de 1995. En consecuencia informa
favorablemente...».



N.o 213 , Martes, 7 de novembro de 1995 DIARIO OFICIAL DE GALICIA 8.163

9506903Orde do 9 de outubro de 1995 pola que
se fai pública a relación de profesores que
acadaron a cualificación de apto nos cursos
de especialidade de lingua galega convo-
cados pola Consellería de Educación e
Ordenación Universitaria.

Por Orde do 24 de outubro de 1994 (DOG do 16
de novembro), convocáronse cursos de formación de
profesores especialistas en lingua galega, para pro-
fesores dos niveis de educación infantil, primaria, EXB
e as súas modalidades, dos centros públicos, privados
e privados concertados da Comunidade Autónoma de
Galicia, nas localidades de: Santiago de Compostela,
A Coruña, Ferrol, Lugo, Ourense, Verín, Pontevedra
e Vigo.

Superadas polos asistentes que se relacionan no ane-
xo desta disposición as fases teórica e práctica pre-
vistas na convocatoria, procede dicta–la oportuna orde.
En virtude do exposto,

DISPOÑO:

Artigo 1º

Decláranse aptos os profesores que se relacionan
no anexo desta orde, que superaron satisfactoriamente
os períodos teórico e práctico e que cumpriron os
requisitos establecidos na convocatoria.

Artigo 2º

Ós asistentes aptos que teñan o título de profesor
de EXB ou acrediten que son profesores numerarios
de educacion infantil, educación primaria, ou de edu-
cación xeral básica, e ós profesores titulares nos cen-
tros privados e privados concertados, esta consellería
expedirálle–lo diploma de profesor especialista en lin-
gua galega.

Artigo 3º

Os interesados solicitarán da Dirección Xeral de
Política Lingüística o diploma correspondente, cum-
prindo os trámites que determine a referida dirección
xeral.

Disposición derradeira

Facúltase o director xeral de Política Lingüística
para dicta–las instruccións necesarias para o desen-
volvemento desta orde.

Santiago de Compostela, 9 de outubro de 1995.

Juan Piñeiro Permuy
Conselleiro de Educacion e Ordenación Universitaria

Sr. Director Xeral de Política Lingüística. Sr. Director
Xeral de Ordenación Educativa e Centros

ANEXO

Santiago de Compostela.
Abeledo Noya, Ana María.
Álvarez Pombo, María Victoria.
Bande Cruz, Carlos.
Cabo Pérez, Xoán Manuel.
Castro Boquete, Mª Pilar.

Domínguez Vilas, Manuela.
Doñate Arrazola, Mª Esther.
Fernández Fernández, Emilia.
Freire Seara, Juan.
García Álvarez, María Ángeles.
González Eiján, María Cruz.
Lamas Cabaleiro, María Ángeles.
Lavandeira Insua, Carmen.
López García, Mª Elvira.
López Otero, María Luisa.
Marcote Antelo, María Soledad.
Miguens Lomba, Manuel María.
Pais Currais, María Xesús.
Piñeiro Fuentes, Xosé.
Rego Iglesias, Eva María.
Rivas Fraga, María Carmen.
Riveira García, María Cristina.
Rubio Cereijo, Ana María.
Salgueiro Martínez, María Purificación.
San Severiano Cajide, María Luisa de.
Soto Álvarez, María Luisa.
Suárez Rodríguez, María Luisa.
Teira Fernández, María Salomé.
Valcárcel Rey, María Matilde.
Valdés Cabo, Carmen.
Varela Canedo, Francisco.
Vieites Sabel, Marta do Pilar.
Vilariño Golmar, María Elisita.
Villaverde Vázquez, María Elena.

A Coruña.
Amado Amado, María Xosefa.
Ans Fernández, María del Carmen.
Baloira Nogueira, María Digna.
Bello Dopico, María del Rosario.
Blanco Fernández, María Teresa.
Boquete Bermúdez, José Manuel.
Casal Neira, Alicia.
Castiñeira Vázquez, Antonio.
Castro Mosteiro, Rosa María.
Colmeiro Pereiras, María Teresa.
Cordero Torrón, María Purificación.
Currais Purrúa, Cipriana María.
Fandiño Blanco, María José.
Fariña Martínez, María.
Filgueira Sánchez, María del Carmen.
Fojón Yáñez, María Teresa.
García Valiño, Rafael Eduardo.
González Fanjul, Gabriel.
González Martínez, Susana.
Iglesias Feijo, Francisco Xabier.
Losada Rodríguez, María Teresa.
Madariaga Loredo, María Celia.
Martínez Fraguela, María Elisa.
Méndez Rufat, Consuelo.
Mira García, María Teresa.
Nogueiras Parguiña, Cristina.
Ortiz López, Albertina.
Paz Suárez, María Begoña.
Pedreira González, José Antonio.
Picado Rodríguez, José Antonio.
Pose Pérez, María del Carmen.
Rodríguez Velasco, María Esther.
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Rubal Díaz, José Antonio.
Sánchez Pereiro, María Concepción.
Seijo Fernández, Rafael.
Seixo Fernández, Ricardo.
Varela Barbeito, María Antonia.
Varela Suárez, Celina.
Vázquez Pacio, María Teresa.
Zapata Barbeito, María Esperanza.

Ferrol.
Balado Cortizo, Francisco.
Barro Casas, Ana María.
Bello Giz, Antonio.
Brea Amigo, María Purísima.
Bugallo Otero, Araceli.
Caínzos Fernández, María José.
Casteleiro Cuesta, Antonio.
Castro Mirás, María.
Cordido Insua, Francisco.
Cruz Regueiro, José Manuel.
Díaz López, María Inés.
Domínguez Gómez, María do Carme.
Fafián Porto, María Nilda.
Fernández Dopico, María Carmen.
Fernández Ferreira, María del Carmen.
Fernández Saavedra, Rosalía.
Fontenla Armada, María del Carmen.
Fuentes Sola, Isabel Cristina.
Garea Bermúdez, Carme.
López Feal, María Nieves.
Nieto Fontaíña, María Cristina.
Pérez Fernández, María Ángeles.
Pérez Rivas, Josefina.
Pestña Saavedra, Gerardo.
Piñeiro Montero, María Pilar.
Pol Castro, María Dolores.
Ponte Rodríguez, Beatriz.
Ramos López, María Luisa.
Rodríguez Iglesias, María Ángeles.
San Martín García, Antonia.
Seijo Bellón, María Josefa.
Somoza Rodríguez, María Dolores.

Lugo.
Álvarez Ramil, Manuel Ángel.
Anido González, Mónica.
Anllo Eiras, Mónica.
Barcia Magadán, María Isabel.
Blanco Pardeiro, María del Mar.
Cantalapiedra Álvarez, Sonia.
Casariego Guerreiro, María Jesús.
Cerdiera Gil, Elvira.
Doamo Rodríguez, María de los Ángeles.
Fernández Fernández, Filomena.
Fernández López, Inés.
Fernández Prieto, Ana Belén.
Fernández Silveira, María Dolores.
Ferreiro Fernández, Purificación.
Ferreiro Rodríguez, María Isabel.
Fraga Fernández, Concepción.
Goiriz Cabarcos, María Dolores.
Hermo López, María Teresa.
Lamas Corredoira, Carmen.

Lence Paz, María Ángela.
Lodeiro Fouce, Luis.
López Corral, José Luis.
López González, María Luz.
López López, María Isabel.
Martínez Núñez, Manuel.
Martínez Reija, Mercedes.
Mazaira Rodríguez, María del Carmen.
Mourelos Regueiro, Concepción.
Núñez Carreira, Concepción.
Pardo Regueiro, José Antonio.
Pensado Portals, José Félix.
Pin Díaz, María Isabel.
Quijada Roca, Ana Isabel.
Rey Rodríguez, Manuel.
Suárez Felpeto, María Clara.
Tella López, María Mercedes.
Valmayor Sánchez, Silvina.
Vilaboa Fernández, José Vicente.
Vilar Méndez, María Xosé.

Ourense.
Álvarez Álvarez, María Alicia.
Calzón Carril, María Montserrat.
Jesús Rodríguez, María Luz.
Del Campo Cortés, María Elena.
Fernández López, Concepción.
Fernández Puga, Javier.
Fernández Soto, María Belén.
Ferreiro González, María Luisa.
Fortes Castro, María Trinidad.
González Rodríguez, Julio David.
López Alvarín, Marta Elvira.
López Gómez, María Josefa.
López Novoa, Milagros.
Martínez Salgado, Estrella del Mar.
Pérez Álvarez, María Emilia.
Pérez González, Carmen.
Pérez Martín–Esperanza, María del Carmen.
Rego Tesouro, Carlos.
Rivera Carbajales, Mercedes Esperanza.
Rodríguez Pérez, Anunciación Berta.
Rodríguez Sotelo, Julia.
Sánchez Busóns, González María.
Vázquez Vázquez, María Teresa.

Verín.
Álvarez Campo, María Benita.
Anido Abeledo, Rosa.
Barja Barreira, Victoria.
Bernardo García, María Teresa.
Blanco Cervo, Norma.
Cao Pérez, Begoña.
Cid Aparicio, Manuel.
Domínguez Morán, Ángel.
González Arias, Susana.
González Iglesias, Manuela.
López Rodríguez, Antonia María.
López Rodríguez, María Isabel.
Peón Silva, Raquel.
Rodríguez Castiñeira, Mercedes.
Rodríguez Serrano, María Francisca.
Tierno Alonso, Antonio.
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Pontevedra.
Baltar Monteagudo, Laureano.
Barbosa Couceiro, Mercedes.
Castelao García, Mercedes.
Castro Erroteta, Xosé María de.
Chamadoira Fortes, María.
Dios González, Pilar.
Fontán Andión, José Alfonso.
Freixo Mariño, María Xosé.
Galiñanes González, María Carmela.
García Cachafeiro, María Isabel.
Garnil Mejuto, María Paz.
Garrido Sueiro, Gumersinda.
González Moreira, María Carmen.
González Salgueiro, Manuel.
Juncal Rúa, Adoración.
López Vergara, Ángel.
Lores Casalderrey, Elena.
Lozano Varela, Francisco.
Márquez Rodríguez, María Mercedes.
Marticorena Martínez, María Adela.
Méndez Fernández, María Teresa.
Mesejo González, Casimiro.
Moledo Nores, María Marina.
Montes Ferreira, María Dolores.
Muiños Grajal, María Digna.
Ortigueira Fresco, María Jesús.
Otero Moledo, Adolfina.
Riádigos Otero, Carmen.
Rodríguez Maquieira, Marina.
Sánchez Eiras, Rosa María.
Santiso Gómez, Ana Isabel.
Senra Gersteira, María Elisa.
Solla Moldes, Eva.
Teijeiro Agra, Carlos.
Tobío Álvarez, María José.
Torres Pérez, María Eugenia.
Vales Lozano, José Manuel.
Vidal Vidal, María Olga.
Viña Vázquez, María José.

Vigo.
Alonso Álvarez, Julio Diego.
Alonso da Silva, María José.
Carballo Moure, Luis.
Carbón Carracedo, Dolores.
Castro Castro, José Luis.
Couto Quintas, Rosa María.
Dopazo Cid, María Teresa.
Estévez Durán, Beatriz.
Fernández Copa, Casto.
Ferro Núñez, Julia María.
Freire Vidal, Valentina.
Fuentes González, José Eliseo.
Gil García, José.
Gómez Leiras, María Luz.
González Comesaña, Jorge.
González Lago, María Dolores.
Groba Ucha, Nieves.
Iglesias Iglesias, Ana María.
Iglesias López, María Montserrat.
Lemos Rey, Mercedes.
Losada López, Mercedes.

Martínez Rey, Antonio.
Nieves Docampo, Emilia.
Novelle Fernández, María del Carmen.
Posada Barreiro, Áurea.
Rivas González, María Socorro.
Rivas Pérez, Juan Manuel.
Rodríguez Couñago, María Eugenia.
Rodríguez Leirós, Ángel.
Rodríguez Millos, Ana María.
Rodríguez Pérez, María Begoña.
Salgado Vetoret, María Jesús.
Salgueiro Moure, Filomena.
Sanmartín González, María Beatriz.
Simóns Sousa, María Teresa.
Veiga Riesco, Beatriz.

6902Resolución do 17 de outubro de 1995, da
Secretaría Xeral da Consellería de Edu-
cación e Ordenación Universitaria, pola
que se emprazan as partes interesadas no
recurso contencioso–administrativo núme-
r o 1 / 1 5 4 8 / 1 9 9 5 , i n t e r p o s t o p o r
CC.OO.–Galicia.

Ponse en xeral coñecemento que con esta data se
lle remite ó presidente da Sección 1ª da Sala do Con-
tencioso–Administrativo do Tribunal Superior de Xus-
tiza de Galicia o expediente reclamado por ela en
relación co recurso contencioso–administrativo nº
1548/1995, interposto por CC.OO.–Galicia, contra
resolución da Delegación Provincial na Coruña con
data 28–6–1995, desestimatoria de recurso ordinario
contra acordo da comisión de escolarización, sobre
mapa escolar, co fin de que poidan comparecer perante
o devandito tribunal no prazo de nove días cantos
aparezan como interesados nel, de conformidade co
establecido no artigo 64 da Lei reguladora da xuris-
dicción contencioso–administrativa, segundo a redac-
ción dada pola Lei 10/1992, do 30 de abril, sobre
medidas urxentes de reforma procesual.

Santiago de Compostela, 17 de outubro de 1995.

Juan José Bértolo Cadenas
Secretario xeral da Consellería de Educación

e Ordenación Universitaria

CONSELLERÍA DE INDUSTRIA
E COMERCIO

6908Resolución do 19 de setembro de 1995, da
Delegación Provincial de Pontevedra, pola
que se autoriza e se declara de utilidade
pública a instalación eléctrica que se cita.
(Expediente número 191/1995 A.T.).

Visto o expediente incoado nesta delegación pro-
vincial a petición de Unión Eléctrica–Fenosa, S.A. con
domicilio en Vigo no que solicita autorización e decla-
ración de utilidade pública para o establecemento
dunha instalación eléctrica de media tensión, e cum-
pridos os trámites regulamentarios ordenados no capí-
tulo III do Decreto 2617/1966, sobre autorización de
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instalacións eléctricas, e no capítulo III do regula-
mento aprobado polo Decreto 2619/1966, sobre expro-
piación forzosa e sancións en materia de instalacións
eléctricas, e de acordo co disposto no Real decreto
2634/1980, sobre transferencias de competencias da
Administración do Estado á Xunta de Galicia en mate-
ria de industria, esta delegación provincial, resolveu:

Autorizar a Unión Eléctrica–Fenosa, S.A. a insta-
lación eléctrica que ten como características principais
as seguintes: L.M.T., aérea, a 20 kV, de 5.338 m
de lonxitude con conductor tipo LA–110, sobre apoios
de formigón e metálicos, desde a subestación de Mou-
rente ata o C.T. de Palacio–Salcedo e desde Saxosa
ata o C.T. de Figueirido, concellos de Pontevedra e
Vilaboa.

Declara–la utilidade pública da instalación eléctrica
que se autoriza, para os efectos sinalados na Lei
10/1966, sobre expropiación forzosa e sancións en
materia de instalacións eléctricas, e no seu regula-
mento de aplicación do 20 de outubro de 1966.

Esta instalación non poderá entrar en servicio men-
tres o seu peticionario non conte coa aprobación do
proxecto de execución, logo de cumpri–los trámites
que se sinalan no capítulo VI do citado Decreto
2617/1966, do 20 de outubro.

Pontevedra, 19 de setembro de 1995.

Ramón Álvarez Abad
Delegado provincial de Pontevedra

95–6909Resolución do 19 de setembro de 1995,
da Delegación Provincial de Pontevedra,
pola que se autoriza e se declara de uti-
lidade pública a instalación eléctrica que
se cita. (Expediente número 207/1995
A.T.).

Visto o expediente incoado nesta delegación pro-
vincial a petición de Unión Eléctrica–Fenosa, S.A. con
domicilio en Vigo no que solicita autorización e decla-
ración de utilidade pública para o establecemento
dunha instalación eléctrica de media tensión, e cum-
pridos os trámites regulamentarios ordenados no capí-
tulo III do Decreto 2617/1966, sobre autorización de
instalacións eléctricas, e no capítulo III do regula-
mento aprobado polo Decreto 2619/1966, sobre expro-
piación forzosa e sancións en materia de instalacións
eléctricas, e de acordo co disposto no Real decreto
2634/1980, sobre transferencias de competencias da
Administración do Estado á Xunta de Galicia en mate-
ria de industria, esta delegación provincial, resolveu:

Autorizar a Unión Eléctrica–Fenosa, S.A. a insta-
lación eléctrica que ten como características princi-
pais as seguintes: L.M.T., aérea, a 20 kV, de 815
m de lonxitude, con conductor tipo LA–56, sobre
apoios de formigón, desde o apoio 2 da L.M.T. exis-
tente a Ermelo ata o C.T. que se proxecta en Meiro,
concello de Bueu.

C.T. de 100 kVA, relación de transformación 20
kV–398/230 V.

R.B.T., aérea, de 470 m de lonxitude, con conductor
tipo R.Z., sobre apoios de formigón e fibra de vidro.

Declara–la utilidade pública da instalación eléctrica
que se autoriza, para os efectos sinalados na Lei
10/1966, sobre expropiación forzosa e sancións en
materia de instalacións eléctricas, e no seu regula-
mento de aplicación do 20 de outubro de 1966.

Esta instalación non poderá entrar en servicio men-
tres o seu peticionario non conte coa aprobación do
proxecto de execución, logo de cumpri–los trámites
que se sinalan no capítulo VI do citado Decreto
2617/1966, do 20 de outubro.

Pontevedra, 19 de setembro de 1995.

Ramón Álvarez Abad
Delegado provincial de Pontevedra

95–6909Resolución do 19 de setembro de 1995,
da Delegación Provincial de Pontevedra,
pola que se autoriza e se declara de uti-
lidade pública a instalación eléctrica que
se cita. (Expediente número 211/1995
A.T.).

Visto o expediente incoado nesta delegación pro-
vincial a petición de Unión Eléctrica–Fenosa, S.A. con
domicilio en Vigo no que solicita autorización e decla-
ración de utilidade pública para o establecemento
dunha instalación eléctrica de media tensión, e cum-
pridos os trámites regulamentarios ordenados no capí-
tulo III do Decreto 2617/1966, sobre autorización de
instalacións eléctricas, e no capítulo III do regula-
mento aprobado polo Decreto 2619/1966, sobre expro-
piación forzosa e sancións en materia de instalacións
eléctricas, e de acordo co disposto no Real decreto
2634/1980, sobre transferencias de competencias da
Administración do Estado á Xunta de Galicia en mate-
ria de industria, esta delegación provincial, resolveu:

Autorizar a Unión Eléctrica–Fenosa, S.A. a insta-
lación eléctrica que ten como características princi-
pais as seguintes: L.M.T., aérea, a 20/24 kV, de 827
m de lonxitude, con conductor tipo LA–56, sobre
apoios de formigón, desde o último apoio da L.M.T.
existente ó C.T. de Xesta ata o C.T. que se proxecta
en Sante–Medelo, concello de Lalín.

C.T. de 50 kVA, relación de transformación 20
kV–380/220 V.

R.B.T., aérea, de 445 m de lonxitude, con conductor
tipo R.Z., sobre apoios de formigón e fibra de vidro.

Declara–la utilidade pública da instalación eléctrica
que se autoriza, para os efectos sinalados na Lei
10/1966, sobre expropiación forzosa e sancións en
materia de instalacións eléctricas, e no seu regula-
mento de aplicación do 20 de outubro de 1966.

Esta instalación non poderá entrar en servicio men-
tres o seu peticionario non conte coa aprobación do
proxecto de execución, logo de cumpri–los trámites



N.o 213 , Martes, 7 de novembro de 1995 DIARIO OFICIAL DE GALICIA 8.167

que se sinalan no capítulo VI do citado Decreto
2617/1966, do 20 de outubro.

Pontevedra, 19 de setembro de 1995.

Ramón Álvarez Abad
Delegado provincial de Pontevedra

95–6913Resolución do 19 de setembro de 1995, da
Delegación Provincial de Pontevedra, pola
que se autoriza o establecemento da insta-
lación eléctrica que se cita. (Expediente
número 212/1995 A.T.).

Visto o expediente incoado nesta delegación pro-
vincial por instancia de Unión Eléctrica–Fenosa, S.A.,
con domicilio en Vigo no que solicita autorización
para instalar unha R.B.T. en Lodeirón e Balagosa,
concello de Lalín, e cumpridos os trámites de infor-
mación pública que determina o artigo 9 do Decreto
2617/1966, do 20 de outubro, sen que se presentase
oposición nin obxección ningunha á citada solicitude.

O delegado provincial, de conformidade co Decreto
1634/1980, artigo 14, e co 2617/1966, artigo 11, así
como coas demais disposicións vixentes, resolveu,

Autorizar a Unión Eléctrica–Fenosa, S.A. a insta-
lación dunha R.B.T. en Lodeirón e Balagosa, concello
de Lalín.

Esta autorización non supón a aprobación do
proxecto.

Pontevedra, 19 de setembro de 1995.
Ramón Álvarez Abad

Delegado provincial de Pontevedra

95–6914Resolución do 19 de setembro de 1995, da
Delegación Provincial de Pontevedra, pola
que se autoriza o establecemento da insta-
lación eléctrica que se cita. (Expediente
número 213/1995 A.T.).

Visto o expediente incoado nesta delegación pro-
vincial por instancia de Unión Eléctrica–Fenosa, S.A.,
con domicilio en Vigo no que solicita autorización
para instalar unha R.B.T. en Penalta e Valsordo, con-
cello de Caldas de Reis, e cumpridos os trámites de
información pública que determina o artigo 9 do
Decreto 2617/1966, do 20 de outubro, sen que se
presentase oposición nin obxección ningunha á citada
solicitude.

O delegado provincial, de conformidade co Decreto
1634/1980, artigo 14, e co 2617/1966, artigo 11, así
como coas demais disposicións vixentes, resolveu,

Autorizar a Unión Eléctrica–Fenosa, S.A. a insta-
lación dunha R.B.T. en Penalta e Valsordo, concello
de Caldas de Reis.

Esta autorización non supón a aprobación do
proxecto.

Pontevedra, 19 de setembro de 1995.

Ramón Álvarez Abad
Delegado provincial de Pontevedra

95–6919Resolución do 21 de setembro de 1995,
da Delegación Provincial de Pontevedra,
pola que se autoriza o establecemento da
instalación eléctrica que se cita. (Expedi-
ente número 112/1995 A.T.).

Visto o expediente incoado nesta delegación pro-
vincial por instancia de Unión Eléctrica–Fenosa, S.A.,
con domicilio en Vigo no que solicita autorización
para instalar unha L.M.T, un C.T. e R.B.T. en
Padín–Camino da Buraca, concello de Redondela, e
cumpridos os trámites de información pública que
determina o artigo 9 do Decreto 2617/1966, do 20
de outubro, sen que se presentase oposición nin obxec-
ción ningunha á citada solicitude.

O delegado provincial, de conformidade co Decreto
1634/1980, artigo 14, e co 2617/1966, artigo 11, así
como coas demais disposicións vixentes, resolveu,

Autorizar a Unión Eléctrica–Fenosa, S.A. a insta-
lación dunha L.M.T., un C.T. e R.B.T. en Padín–Cami-
ño da Buraca, concello de Redondela.

Esta autorización non supón a aprobación do
proxecto.

Pontevedra, 21 de setembro de 1995.

Ramón Álvarez Abad
Delegado provincial de Pontevedra

95–6918Resolución do 22 de setembro de 1995,
da Delegación Provincial de Pontevedra,
pola que se autoriza o establecemento da
instalación eléctrica que se cita. (Expedi-
ente número 93/1995 A.T.).

Visto o expediente incoado nesta delegación pro-
vincial por instancia de Unión Eléctrica–Fenosa, S.A.,
con domicilio en Vigo no que solicita autorización
para instalar desvío liñas na estrada Lalín, límite pro-
vincia de Ourense, concello de Lalín, e cumpridos
os trámites de información pública que determina o
artigo 9 do Decreto 2617/1966, do 20 de outubro,
sen que se presentase oposición nin obxección nin-
gunha á citada solicitude.

O delegado provincial, de conformidade co Decreto
1634/1980, artigo 14, e co 2617/1966, artigo 11, así
como coas demais disposicións vixentes, resolveu,

Autorizar a Unión Eléctrica–Fenosa, S.A. a insta-
lación de desvío liñas na estrada Lalín, límite pro-
vincia de Ourense, concello de Lalín.

Esta autorización non supón a aprobación do
proxecto.

Pontevedra, 22 de setembro de 1995.

Ramón Álvarez Abad
Delegado provincial de Pontevedra
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95–6920Resolución do 25 de setembro de 1995,
da Delegación Provincial de Pontevedra,
pola que se autoriza o establecemento da
instalación eléctrica que se cita. (Expedi-
ente número 208/1995 A.T.).

Visto o expediente incoado nesta delegación pro-
vincial por instancia de Unión Eléctrica–Fenosa, S.A.,
con domicilio en Vigo no que solicita autorización
para instalar unha R.B.T. en Santa María de
Troáns–Campo, concello de Cuntis, e cumpridos os
trámites de información pública que determina o artigo
9 do Decreto 2617/1966, do 20 de outubro, sen que
se presentase oposición nin obxección ningunha á cita-
da solicitude.

O delegado provincial, de conformidade co Decreto
1634/1980, artigo 14, e co 2617/1966, artigo 11, así
como coas demais disposicións vixentes, resolveu,

Autorizar a Unión Eléctrica–Fenosa, S.A. a insta-
lación dunha R.B.T. en Santa María de Troáns–Cam-
po, concello de Cuntis.

Esta autorización non supón a aprobación do
proxecto.

Pontevedra, 25 de setembro de 1995.

Ramón Álvarez Abad
Delegado provincial de Pontevedra

CONSELLERÍA DE AGRICULTURA,
GANDERÍA E MONTES

6980Orde do 20 de outubro de 1995 pola que
se recoñece con carácter provisional a deno-
minación de orixe Queixo Arzúa–Ulloa, e
se nomea o seu consello regulador pro-
visional.

Por Orde do 23 de febreiro de 1989 recoñeceuse
a denominación producto galego de calidade para o
queixo de Arzúa.

A actual evolución da producción do queixo na área
xeográfica da mencionada denominación, xunto á evo-
lución da producción de queixo e o grao de orga-
nización alcanzado polos productores de leite e ela-
boradores de queixo na comarca de Ulloa, e dado
de que se trata dun queixo que ten idénticas carac-
terísticas e que as dúas comarcas están integradas
na área xeográfica de elaboración do queixo tradicional
galego chamado Ulla, Ulloa, País, etc., fai aconsellable
a integración dos queixos producidos en ámbalas dúas
comarcas nunha soa denominación.

En consecuencia, de conformidade co artigo 30.1.3º
e 4º, do Estatuto de autonomía de Galicia, e en uso
das competencias que me confire a Lei 1/1983, do
22 de febreiro, reguladora da Xunta e do seu
presidente,

DISPOÑO:

Artigo 1º.–Recoñécese a denominación de orixe
Queixo Arzúa–Ulloa para os queixos elaborados nas

comarcas galegas de Ulloa e Arzúa e áreas limítrofes,
con leite de vaca, que reúnan as características tra-
dicionais dos queixos galegos coñecidos cos nomes
de Ulla, Ulloa, Chantada, de Lugo ou País, nas con-
dicións que determine o seu regulamento particular.

Artigo 2º.–Noméase un consello regulador con
carácter provisional que, por proposta dos sectores
interesados queda formado polos membros seguintes:

Presidente: Joaquín López Ares.

Vicepresidente: José Luís Carrera Valín

Vocais:

Sector productor.

Titulares:

Gonzalo Pereiro Sande
Antonio Ferreiro Ferreiro
Celia Sánchez Sánchez
José Varela Segade
Carlos Barral Camba

Suplentes:

Ángel Rivas Lama
Carlos Ciel González
Vicente López Ares
Andrés Suárez Mirás
Rafael Taboada Codesido

Sector elaborador.

Titulares:

Carlos Canedo Villar
Fernando Docampo Freire
Germán Ansotegui Sainz
Francisco Gay Blanco
Benigno Pereira Ramos

Suplentes:

Salvador Carreira Gómez
Luís García Martínez
Jacobo Sánchez Ares
Jesús Sánchez Millares
Luís Lamas Costa

Artigo 3º.–Encoméndaselle ó consello regulador pro-
visional a redacción do regulamento particular da
denominación, que elevará á Consellería de Agricul-
tura, Gandería e Montes para a súa aprobación.

Artigo 4º.–O consello regulador provisional elabo-
rará os censos de productores de leite e elaboradores
de queixo, integrando nos novos rexistros os inscritos
na denominación producto galego de calidade Queixo
de Arzúa.

Artigo 5º.–A indicación denominación de orixe quei-
xo Arzúa–Ulloa non poderá ser mencionada nas eti-
quetas, documentación e publicidade destes queixos
ata que o seu regulamento sexa aprobado pola Con-
sellería de Agricultura, Gandería e Montes.

Disposición transitoria

Única.–Durante a fase provisional de funcionamento
da denominación de orixe queixo Arzúa–Ulloa, os ins-
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critos nos rexistros do producto galego de calidade
queixo Arzúa, poderán seguir utilizando os nomes e
símbolos da mencionada denominación nas condicións
que sinala o seu regulamento. A súa ordenación susb-
tantiva adecuarase ás obrigacións das ordes do 23
de febreiro de 1989, e 11 de xaneiro de 1990, desta
consellería, mentras non sexan substituídas definiti-
vamente polo regulamento citado no artigo 3º.

Disposición derrogatoria

Única.–Quedan derrogadas cantas normas de igual
ou inferior rango se opoñan á presente orde.

Disposicións finais

Primeira.–A presente orde entrará en vigor ó día
seguinte da súa publicación no DOG.

Segunda.–Facúltase o director xeral de Producción
Agropecuaria e Industrias Agroalimentarias para dic-
ta–las normas precisas para o desenvolvemento do
establecido na presente orde.

Santiago de Compostela, 20 de outubro de 1995.

Tomás Pérez Vidal
Conselleiro de Agricultura, Ganderia e Montes

CONSELLERÍA DE XUSTIZA,
INTERIOR E RELACIÓNS LABORAIS

95–06620Resolución do 28 de setembro de 1995,
da Delegación Provincial da Coruña, pola
que se dispón a inscrición no rexistro e
a publicación no Diario Oficial de Galicia
do convenio colectivo do sector do comercio
de exportación de peixe fresco do porto da
Coruña.

Visto o expediente do convenio colectivo comercio
de exportación de peixe fresco do porto da Coruña,
que tivo entrada nesta delegación provincial o día
20–9–1995, subscrito en representación da parte eco-
nómica pola Asociación de Maioristas Exportadores
de Peixe, e da parte social por Unión Xeral de Tra-
balladores e Confederación Intersindical Galega o día
5–8–1995, e de conformidade co disposto no artigo
90.2º e 3º, da Lei 8/1980, do 10 de marzo, do Estatuto
dos traballadores, Real decreto 1040/1981, do 22 de
maio, sobre rexistro e depósito de convenios colectivos
de traballo Real decreto 2412/1982, do 24 de xullo,
sobre traspaso de funcións e servicios da Adminis-
tración do Estado á Comunidade Autónoma de Galicia,
en materia de traballo, esta delegación provincial,

ACORDA:

Primeiro.–Ordena–la inscrición no libro de rexistro
dos convenios colectivos de traballo desta delegación
provincial, e notificación á representación económica
e social da comisión negociadora.

Segundo.–Ordena–lo seu depósito no Servicio de
Relacións Laborais, Sección de Unidade de Media-
ción, Arbitraxe e Conciliación.

Terceiro.–Dispoñe–la súa publicación no Diario Ofi-
cial de Galicia e no BOP.

A Coruña, 28 de setembro de 1995.

Fernando Rodríguez Corcoba
Delegado provincial da Coruña

Convenio colectivo de exportación de peixe fresco do
porto da Coruña

Artigo 1º.–Ámbito de aplicación.

Nos seus aspectos territorial, funcional e persoal,
o presente convenio afecta ás empresas que teñan
as súas actividades comprendidas no comercio de
exportación de peixe fresco e situación no porto da
Coruña. Afectará a todo o persoal que preste os seus
servicios nas citadas empresas e nos seus distintos
postos de traballo, así como ó de novo ingreso durante
a vixencia deste convenio.

Artigo 2º.–Vixencia e duración.

O texto articulado deste convenio entrará en vigor
o día 1 de xaneiro de 1995, independentemente de
cando se publique no Diario Oficial de Galicia, e
estará vixente, para tódolos efectos, ata o 31 de decem-
bro de 1995

Artigo 3º.–Denuncia.

O presente convenio extinguirase o 31 de decembro
de 1995, sen necesidade de denuncia previa.

Artigo 4º.–Condicións máis beneficiosas.

Tódalas condicións contidas neste convenio esta-
blécense co carácter de mínimas. Os pactos actual-
mente existentes en calquera empresa ou costumes
máis beneficiosos sobre condicións de traballo serán
respectados.

Artigo 5º.–Comisión paritaria do convenio.

Constitúese unha comisión paritaria, que cumprirá
as seguintes funcións:

–Interpretación das cláusulas deste convenio.

–Aplicación do pactado e vixilancia do seu cum-
primento.

–Mediación, arbitraxe e conciliación no caso de con-
flicto colectivo, cando se solicite a pedimento dun
dos seus órganos.

–A comisión paritaria estará integrada por dous órga-
nos, un en representación do sector social e outro
en representación do sector empresa, cada un estará
integrado por tres representantes pertencentes á comi-
sión negociadora. Ambalas dúas partes poderán ser
asistidas por un asesor con voz pero sen voto. Os
acordos da comisión paritaria requirirán, validamente
constituída, a asistencia á reunión de dous membros
de cada unha das representacións.

Artigo 6º.–Horario de traballo e xornada.

A xornada de traballo fíxase en 40 horas semanais
efectivas, e aboaranse como extraordinarias o exceso
de horas traballadas coas recargas que se establezan
neste convenio.



8.170 DIARIO OFICIAL DE GALICIA N.o 213 , Martes, 7 de novembro de 1995

A devandita xornada repartirase de luns a venres,
a razón de 7 horas e 12 minutos diarias en xornada
continua intensiva; a xornada do sábado será de 8
da mañá a 12 da mañá.

O persoal desfrutará dun descanso de trinta minutos
contable dentro da xornada laboral e no momento de
menos afluencia de traballo.

O total anual de horas efectivas de traballo é de
1.826 horas, agás que por lei de rango superior se
modificase o devandito cómputo.

Por acordo de cada empresa e os seus traballadores
ou os seus representantes legais, poderase modifica–la
xornada convida, así como no caso de que se esta-
blecese algunha modificación no horario de poxas:
en tódolos casos, as modificacións acordadas consig-
naranse nun cadro–horario confeccionado conforme
o previsto na legalidade vixente.

Artigo 7º.–Horas extraordinarias.

As horas extraordinarias prestadas polo persoal mas-
culino e feminino serán satisfeitas cunha recarga do
80% sobre o salario tipo hora ordinaria que resulte
da aplicación das retribucións fixadas no convenio.

Artigo 8º.–Premio por matrimonio.

Todo traballador que contraiga matrimonio estando
de alta na empresa, fose cal fose o tempo traballado
dela, percibirá un premio a cargo da mesma, con-
sistente en vinte mil pesetas.

Artigo 9º.–Vacacións.

O descanso anual retribuído de persoal comprendido
no presente convenio será de trinta días naturais a
partir do primeiro ano de traballo, establecerase a
data para o seu desfrute, de común acordo entre as
partes (empresarios e traballadores), e confeccionarase
para tal fin unha lista de vacacións que deberá estar
exposta nas empresas antes do 31 de marzo, fixándose
no primeiro trimestre do ano, por orde de antigüidade
e orde rotativo nos sucesivos anos. No caso de non
haber acordo, quince días sinalaranse polo empresario
e outros quince polo traballador.

En empresas de menos de dez traballadores, a falta
de acordo, non poderá haber ó mesmo tempo máis
de dous traballadores de vacacións.

En empresas de 10 a 20 traballadores pode haber
dous traballadores simultaneamente e así sucesiva-
mente.

O persoal que ingrese ou cese na empresa no trans-
curso do ano terá dereito á parte proporcional do tempo
traballado; en todo caso, respectarase o establecido
no Estatuto dos traballadores.

Artigo 10º.–Día da padroa.

Establécese como día festivo non recuperable o día
16 de xullo, día da padroa, a Virxe do Carme.

Artigo 11º.–Retribucións.

Serán de aplicación as establecidas na táboa anexa.
Faise constar que o plus de transporte sinalado na

táboa anexa se percibirá aínda nos supostos de enfer-
midade ou accidente de traballo.

Artigo 12º.–Xornada nocturna.

Tódalas horas de traballo que se realicen en períodos
nocturnos pola afluencia de pesca , aboaranse coa
recarga do 100% sobre o salario tipo fixado no presente
convenio, tanto ó persoal masculino como ó feminino,
coas limitacións que para este convenio prevé a propia
lei. Enténdese por xornada nocturna a partir das 21
horas.

Artigo 13º.–Antigüidade.

O dereito por antigüidade consistirá en trienios,
serán fixados na contía do 4% do salario deste con-
venio, sen limitacións no número deles, satisfaranse
durante o tempo de vinculación á empresa.

O cómputo da antigüidade ó persoal dará comezo
desde a data de ingreso na empresa, sexa cal sexa
a categoría profesional que ostente.

Artigo 14º.–Gratificacións extraordinarias.

Cada unha das gratificacións do 25 de xullo e Nadal,
consistirá nunha mensualidade dos salarios que se
establecen neste convenio, a razón de salario base,
plus de transporte e antigüidade. Estas gratificacións
terán que ser aboadas o día 25 de xullo e a de decem-
bro non máis tarde do día 22 do devandito mes.

Artigo 15º.–Gratificación extraordinaria de bene-
ficios.

No mes de marzo aboarase unha paga denominada
de beneficios, e a súa contía será de trinta días de
salarios percibidos no ano natural anterior, a razón
de salario base, plus de transporte e antigüidade, com-
putándose como tal o correspondente a enfermidade
xustificada, permisos retribuídos e baixas por acci-
dente de traballo. No caso de non pemaneceren na
empresa durante todo o ano natural anterior, o seu
importe reducirase, e será proporcional ó tempo tra-
ballado nela.

Artigo 16º.–Licencias con soldo.

Todo traballador ten dereito ás seguintes licencias
retribuídas:

A. Por matrimonio: 16 días hábiles.

B. Por falecemento ou enfermidade grave do cón-
xuxe, ascendentes ou descendentes: 7 días hábiles.

Enténdese como tales os consanguíneos ou por afi-
nidade políticos. En caso de irmáns: 5 días hábiles.

C. Establécese unha licencia retribuída de 2 días
en caso de enfermidade ou morte dos avós, fillos polí-
ticos, irmáns políticos ou tíos.

D. Por parto da esposa: 7 días naturais.

Artigo 17º.–Incorporación ó servicio militar.

Durante o tempo que o traballador permaneza incor-
porado ó servicio militar reservaráselle a praza que
viña desenvolvendo ata dous meses despois do seu
licenciamento, e computarase o tempo da devandita
situación para efectos de antigüidade, co aboamento
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durante a súa permanencia en filas, das pagas extra-
ordinarias que se estipulen neste convenio.

Artigo 18º.–Persoal afectado.

Todo o persoal afectado por este convenio non pode-
rá prestar máis servicios dentro do porto pesqueiro
cós debidos á empresa para a que traballa, e a negativa
do traballador a prestar servicios en empresa distinta
á súa non será considerada como desobediencia para
os efectos das causas de despedimento sinaladas na
lei. Así mesmo; ningún traballador poderá prestar ser-
vicios a outras empresas do sector distintas ás súas.
O incumprimento destas normas dará lugar a causa
de despedimento disciplinario, de acordo co estable-
cido na lexislación vixente.

Artigo 19º.–Seguridade no traballo.

Toda empresa está obrigada a dota–lo seu persoal
de roupa de traballo adecuada ó medio ambiente e
dadas as especiais circunstancias dos cometidos e fun-
cións que realizan. Para estes efectos, facilitarase por
parte da empresa a roupa necesaria de acordo coas
peculiaridades de cada posto de traballo.

Artigo 20º.–Anticipos reintegrables.

As empresas virán obrigadas a anticipar a todos
aqueles traballadores que conten cunha antigüidade
mínima de seis meses dentro dela, e así o soliciten,
o importe de unha mensualidade de retribución,
adianto este que será reintegrado polo traballador de
forma fraccionada ou de entregas parciais, por perío-
dos mensuais, quincenais ou semanais, segundo lle
conveña ó traballadore, non devengará xuro de tipo
ningún este aprazamento no pagamento.

A empresa non estará obrigada a aboa–lo devandito
adianto cando as peticións superen o 50% do cadro
de persoal da empresa.

De tódolos xeitos, no caso de cesar na empresa o
traballador, a suma que puidese ter pendente de saldar
seralle descontada da liquidación do saldo que puidese
corresponderlle, e de non asistirlle tal dereito virá
obrigado a reintegrala de xeito inmediato.

Artigo 21º.–Realización de tódalas manipulacións.

Os aprendices, empacadores, oficiais empacadores,
encargados ou compradores realizarán tódalas ope-
racións de manipulación, enténdese por tales as de
arrastre de caixas, carga e descarga, preparación e
demais relacionadas co tratamento do peixe, coas limi-
tacións que establece o Decreto do 26 de xullo de
1957.

Artigo 22º.–Traballo o axuste.

O traballador o axuste será aboado na contía que
mutuamente acorden as empresas e os traballadores,
pero en todo caso as tarifas terán que representa–lo
mínimo das retribucións fixadas na táboa salarial,
incrementada no 45% dela.

Artigo 23º.–Traballo de categoría superior.

O traballador que realice labores de categoría supe-
rior á que teña asignada percibirá o salario corres-
pondente a aquela durante o tempo que dure a devan-

dita situación, pero se se prolongase máis de catro
meses, automaticamente adquirirá a categoría que
realmente lle corresponde.

A categoría profesional de oficial empacador adqui-
rirase de modo automático ós sete anos de servicio
na empresa.

Artigo 24º.–Asemblea sindical da empresa.

Recoñéceselle–lo dereito de reunión dentro da
empresa ós traballadores afectadós polo presente con-
venio, fóra da xornada laboral ou inmediatamente ó
rematar esta.

Os traballadores non poderán ser despedidos ou san-
cionados por estaren afiliados a un sindicato.

Nos casos nos que o traballador sexa representante
sindical ou do comité de empresa, recibirá as licencias
necesarias para o normal desenvolvemento da súa acti-
vidade sindical de acordo coa lexislación vixente. En
todo caso, a empresa terá dereito a pedir xustificante
das licencias concedidas.

Artigo 25º.–Enfermidade ou accidente.

Tódolos traballadores suxeitos ó presente convenio
que se atopen en situación de baixa por enfermidade
ou accidente percibirán, con cargo á empresa, a com-
pensación económica necesaria co fin de percibi–lo
100% do seu salario real durante un máximo de doce
meses.

Así mesmo, os períodos de enfermidade ou accidente
non se terán en conta para deducir dos períodos de
vacacións.

Artigo 26º.–Táboa de salarios.

A partir do 1 de xaneiro de 1995 respectaranse
como mínimo, os salarios que figuran no anexo deste
convenio, que supoñen un incremento do 4% sobre
as táboas salariais do convenio do ano anterior, e
o plus de transporte quedará fixado en 7.400 ptas.
por mes, para tódalas categorías, que se farán efectivas
desde o 1 de xaneiro de 1995.

Artigo 27º.–Premio de xubilación anticipada e
voluntaria.

As empresas aboaranlles un complemento de xubi-
lación a aqueles traballadores con 10 anos de anti-
güidade, como mínimo, na empresa que se xubilen
de mutuo acordo con esta. A súa contía será a seguinte:

Xubilación voluntaria ós 60 anos: 450.000 ptas.

Xubilación voluntaria ós 61 anos: 350.000 ptas.

Xubilación voluntaria ós 62 anos: 300.000 ptas.

Xubilación voluntaria ós 63 anos: 250.000 ptas.

Xubilación voluntaria ós 64 anos: 200.000 ptas.

Unha vez fixada a contía do premio, a empresa pode-
rá fracciona–lo pagamento ó longo dun máximo de
12 meses.

Para a súa percepción haberá de solicitarse no prazo
de tres meses desde o cumprimento da idade
correspondente. Se cumprindo os 64 anos de idade
e seis meses máis, o traballador non solicitase a xubi-
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lación, perderá o dereito a este complemento. Este
artigo quedará en suspenso no caso de que, por dis-
posición de rango superior, se reducise a idade de
xubilación.

Artigo 28º.–Revisión salarial.

Acórdase unha revisión salarial sobre as táboas deste
convenio se o índice de prezos ó consumo (IPC) para
o ano 1994, establecido polo INE, excedese do 4%
e na contía do exceso.

Artigo 29º.–Seguro de invalidez e morte.

As empresas contratarán un seguro de invalidez
colectivo permanente total ou morte por accidente
durante as 24 horas do día, domingos e festivos, para
todo o persoal afectado por este convenio, coas seguin-
tes indemnizacións:

–Por morte: 2.750.000 ptas.

–Por invalidez permanente total ou absoluta:
3.250.000 ptas.

Esta póliza entrará en vigor o mesmo día da sinatura
do convenio.

Artigo 30º.–Cláusula de desvinculación salarial.

Os compromisos en materia salarial contidos no pre-
sente convenio non serán de aplicación para aquelas
empresas que acrediten descensos, en termos reais,
da facturación ou dos resultados nos dous últimos
exercicios.

Para as empresas que pretendan acollerse á cláusula
regulamentada no presente artigo establécense os
seguintes mecanismos:

1. Comisión paritaria.

2. Representación dos traballadores.

3. AGA.

A tódolos mecanismos nomeados anteriormente
achegaráselle–la seguinte documentación:

–Acreditación por medio da contabilidade oficial
dos resultados dos dous últimos exercicios nos que
se demostre que durante deles se produciron perdas
reais.

–Proxecto de viabilidade para o período que se pre-
tende a aplicación da devandita cláusula de exención
e a xustificación económica e a súa repercusión real
no melloramento global dos resultados da empresa.

Na súa aplicación poderanse pactar reduccións
sobre ás porcentaxes de incrementos negociados ou
a súa total inaplicación polo período que se determine.
Neste último caso aplicaranse os aspectos económicos
nos mesmos termos que figuran no convenio ante-
riormente vixente.

Os representantes legais dos traballadores, membros
da comisión paritaria, así como os seus asesores, están
obrigados a tratar e manter na maior reserva a infor-
mación recibida e os datos ós que tivesen acceso como
consecuencia do establecido nos parágrafos anteriores,
observando, por conseguinte, respecto de todo iso,
sixilo profesional.

Disposición final

As diferencias salariais que se produzan desde o
1 de xaneiro de 1995 terán que facerse efectivas nun
prazo non superior a trinta días desde a publicación
e conseguinte posta en vigor do convenio.

Convenio colectivo comercio de exportación de peixe fresco do porto da Coruña

Táboas salariais

Categoría profesional Revisión IPC
1994 0,8%

Salario
base

Plus
transporte

Total
mensual

Total
anual

Grupo primeiro
–Persoal técnico titulado
Titulado grao superior 95.763 99.594 7.400 106.994 1.604.910
Titulado grao medio 84.098 87.462 7.400 94.862 1.422.930

Grupo segundo
–Persoal mercantil
non titulado
Encargado establecemento 84.098 87.462 7.400 94.862 1.422.930
Oficial empacador 77.019 80.100 7.400 87.500 1.312.500
Empacador/a 74.113 77.078 7.400 84.478 1.267.170
Aprendiz de empacador 63.685 66.232 7.400 73.632 1.104.480
Comprador 84.098 87.462 7.400 94.862 1.422.930
Conductor 74.113 77.078 7.400 84.478 1.267.170

Grupo terceiro
–Persoal administrativo
Oficial administrativo 74.113 77.078 7.400 84.478 1.267.170
Contable 74.113 77.078 7.400 84.478 1.267.170
Auxiliar administrativo 70.251 73.061 7.400 80.461 1.206.915
Aspirante 63.685 66.232 7.400 73.632 1.104.480
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V. ADMINISTRACIÓN DE XUSTIZA

XULGADO DE PRIMEIRA INSTANCIA E
INSTRUCCIÓN NÚMERO DOUS DE
SANTIAGO DE COMPOSTELA

7203Cédula de notificación de sentencia
(483/1994).

Gonzalo Jorge Cabaleiro de Saa, secretario da Admi-
nistración de xustiza con destino no Xulgado de Pri-
meira Instancia e Instrucción número dous dos de
Santiago de Compostela.

Certifico: que no libro de sentencias dictadas por
este xulgado en procedementos civís, consta a recaída
nos autos de xuízo verbal de desafiuzamento número
483/1994, da cal o encabezamento e parte dispositiva
son do seguinte teor literal:

Sentencia: na cidade de Santiago de Compostela
o trece de outubro de mil novecentos noventa e cinco.

Francisco Javier Míguez Poza, maxistrado xuíz de
primeira instancia núm. dous dos de Santiago de Com-
postela e o seu partido, viu os presentes autos de
xuizo verbal de desafiuzamento por falta de pagamen-
to, seguidos neste xulgado co número 483/1994, por
instancia da Caixa de Aforros de Pontevedra, repre-
sentada polo procurador García–Piccoli Atanes, contra
Instituto Motis S.L., con enderezo na avenida de Lugo
nº 16–18, semisoto, Santiago de Compostela.

Decido: que admitindo a demanda interposta polo
procurador García–Piccoli Atanes, no nome e repre-
sentación da Caixa de Aforros de Pontevedra contra
o Instituto Motis S.L., debo declarar e declaro ter lugar
o desafiuzamento do local de negocio sito no semisoto
da casa número 16–18 da avenida de Lugo de Santiago
de Compostela, condenando ó demandado citado a
que o deixe libre e ó dispor da parte demandante
dentro do termo legal, co apercibimento de lanzamento
se non o efectuase voluntariamente, con imposición
das custas causadas.

Advírtaselles ás partes que esta sentencia non é
firme e contra dela pódese intepoñer recurso de ape-
lación ante este xulgado, por escrito, no prazo de tres
días contados desde a notificación.

A sentencia preinserida foi publicada o mesmo día
da data polo maxistrado xuíz que a subscribe; e para
que conste e lle serva de notificación en forma á
demandada, Instituto Motis, S.L., co último enderezo
coñecido en Avda. de Lugo 16–18 semisoto, Santiago
de Compostela, e actualmente en paradoiro desco-
ñecido, expido e asino a presente cédula, en Santiago
de Compostela o vintecatro de outubro de mil nove-
centos noventa e cinco.

Rubricado

XULGADO DE PRIMEIRA INSTANCIA E
INSTRUCCIÓN NÚMERO CINCO DE
SANTIAGO DE COMPOSTELA

7202Edicto de poxa (166/1995).

Ángel Pantín Reigada, maxistrado xuíz do Xulgado
de Primeira Instancia e Instrucción número cinco de
Santiago de Compostela.

Fago saber: que se segue neste xulgado procede-
mento especial sumario do artigo 131 da Lei hipo-
tecaria, co número 00166/1995, a pedimento do Banco
Pastor, S.A., contra Construvent Estradense, S.A., nos
que por resolución do día da data, acordouse sacar
á venda, en poxa pública os bens que se describen
ó final, dos cales o remate terá lugar na sala de audien-
cias deste xulgado, na forma seguinte:

En primeira poxa o vindeiro día 20 de decembro
ás 12 horas da mañá, servindo de tipo o pactado na
escritura de hipoteca, que ascende á suma que se
indica na descrición de cada un dos predios poxados.

En segunda poxa, no caso de non quedaren rema-
tados os bens na primeira, o día 23 de xaneiro que
vén ás 12 horas da mañá, coa rebaixa do 25% do
tipo da primeira.

E en terceira poxa se non se rematasen en ningunha
das anteriores, o vindeiro 22 de febreiro ás 12 horas
da mañá, con tódalas demais condicións da segunda,
pero sen suxeición a tipo.

Condicións da poxa:

1.–Non se admitirán ofertas que non cubran o tipo
da poxa en primeira nin en segunda, e poderase
face–lo remate en calidade de ceder a terceiros.

2.–Os que desexen tomar parte na poxa, a excepción
do acredor executante, deberán consignar previamente
na conta de consignacións deste xulgado nº de conta
1592 18 166 95, o vinte por cento do tipo expresado,
requisito sen o cal non serán admitidos a licitación.

3.–Os autos e a certificación do rexistro a que se
refire a regra 4ª do artigo 131 da Lei hipotecaria,
están de manifesto en secretaría, e enténdese que
todo licitador acepta como bastante a titulación, e
que as cargas e gravames anteriores e os preferentes,
se os houber, ó crédito do demandante, continuarán
subsistentes enténdese que o rematante os acepta e
queda subrogado na responsabilidade deles, sen que
se destine para a súa extinción o prezo do remate.

Bens obxecto da poxa:

Todos eles pertenecen a un edificio que fai esquina
as rúas de Piteles e Hórreo desta cidade de Santiago
de Compostela.

1.–Catro vinteduasavas partes indivisorias do local
nº 1 que dá dereito á utilización exclusiva da praza
de garaxe nº 9 da planta do soto da rúa de Pitelos,
da extensión de 165 m2 e 13 dm2. Linda; con inclusión
da caixa do ascensor: norte, casa nº 13 e 15 da rúa
do Hórreo; sur, rúa Pitelos; leste, residencia das
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Madres Concepcionistas e oeste, subsolo e despois
rúa do Hórreo. Inscrita ó tomo 1055, libro 90, folio
97, predio 8.317, inscricións 1ª, 2ª e 3ª. Prezo de
poxa: 2.880.000 ptas.

2.–Local sinalado co número 4 na planta baixa pola
rúa de Pitelos. Extensión: 48 m2 e 82 dm2. Linda:
norte, local nº 2; sur: rúa de Pitelos, caixa do ascensor,
e local nº 2; leste: local nº 2 e acceso, e oeste, local
nº 2 e caixa do ascensor. Inscrita no tomo 1055, libro
90, folio 101, predio nº 8.319, inscrición 1ª. Prezo
de poxa: 20.600.000 ptas.

3.–Planta baixo cuberta, letra B. Extensión 85 m2

e 8 dm2. Linda, norte: casas nº 13 e 15 da rúa do
Hórreo; sur: beirado do tellado da rúa de Pitelos;
leste: patio de luces e caixa, e relanzo das escaleiras.
Prezo de poxa: 26.500.000 ptas.

Santiago de Compostela, vintetrés de outubro de
mil novecentos noventa e cinco.

O maxistrado–xuíz
Rubricado

O secretario
Rubricado

VI. ANUNCIOS
a) DA ADMINISTRACIÓN

AUTONÓMICA

CONSELLERÍA DA PRESIDENCIA E
ADMINISTRACIÓN PÚBLICA

7210Resolución do 31 de outubro de 1995 pola
que se corrixen erros na do 27 de outubro
de 1995 pola que se anuncia a licitación,
con tramitación urxente e mediante o sis-
tema de concurso con procedemento aberto,
dos servicios precisos para a realización de
actividades turísticas para os participantes
nos congresos institucionais que celebra a
Universidade de Santiago de Compostela
co gallo do seu V Centenario.

Advertido erro na citada resolución, publicada no
Diario Oficial de Galicia nº 209 do día 31 de outubro
de 1995, cómpre face–la súa corrección, polo cal,

DISPOÑO:
1º) Onde di: «Data e lugar de apertura das pro-

posicións: na Secretaría Xeral para o Turismo, o pri-
meiro día hábil despois de rematado o prazo de admi-
sión de proposicións», debe dicir: «Lugar, hora e data
de apertura das proposicións: na Secretaría Xeral para
o Turismo, ás 12.30 horas, do primeiro día hábil
seguinte ó do remate do prazo de admisión de
proposicións».

2º) A presente corrección non altera os prazos esta-
blecidos na resolución de referencia.

Santiago de Compostela, 31 de outubro de 1995.
P.D. (Orde 21–5–1990)

Francisco García–Bobadilla Prósper
Secretario xeral para o Turismo

CONSELLERÍA DE POLÍTICA
TERRITORIAL, OBRAS PÚBLICAS E
VIVENDA

95–7048Resolución do 24 de outubro de 1995 pola
que se anuncia a licitación dos traballos
de redacción do proxecto básico e de exe-
cución do edificio multiusos e preparación
de terreos para a construcción de vivendas
de promoción pública en Vilalba.

1. Obxecto: realización dos traballos de redacción
do proxecto básico e de execución do edificio mul-
tiusos e preparación de terreos para a construcción
de vivendas de promoción pública en Vilalba.

2. Documentos de interese para os licitadores: os
pregos de cláusulas administrativas particulares, como
así mesmo os pregos de prescricións técnicas par-
ticulares estarán de manifesto e á disposición dos con-
cursantes para o seu exame, durante o prazo de pre-
sentación de proposicións os días e horas hábiles de
oficina, na Dirección Xeral de Calidade Medioam-
biental e Urbanismo da Consellería de Política Ter-
ritorial, Obras Públicas e Vivenda, edificio San
Caetano.

3. Modelo de proposición: proposición económica
formulada estrictamente conforme ó modelo que se
adxunta anexo ó prego de cláusulas administrativas
particulares.

4. Clasificación: os licitadores deberán presentar
certificado de clasificación de acordo co establecido
no prego de cláusulas administrativas.

5. Presentación de proposicións: as proposicións
presentaranse en sobre pechado no rexistro xeral da
Consellería de Política Territorial, Obras Públicas e
Vivenda en horas de rexistro, ata as catorce horas
do vixésimo sexto día, contado a partir do seguinte
ó da publicación desta resolución no Diario Oficial
de Galicia.

6. Apertura de proposicións: a apertura de propo-
sicións verificarase pola mesa de contratación reunida
en acto público, na sala de xuntas da Consellería
de Política Territorial, Obras Públicas e Vivenda, ás
dez horas do cuarto día hábil que non coincida en
sábado, de rematado o prazo de presentación de
proposicións.

7. Documentación que deben achega los licitadores:
a que figura no prego de cláusulas administrativas
particulares.

Santiago de Compostela, 24 de outubro de 1995.

P.D. (Orde 13–12–1993)
José Antonio Fernández Vázquez

Secretario xeral da Consellería de Política Terri-
torial, Obras Públicas e Vivenda
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95–07186Resolución do 27 de outubro de 1995 pola
que se anuncia a licitación polo sistema
de concurso aberto das obras de clave
PO–07–28–94/608 e PO–38–10–95/607.

A) Obras.

1. Rampla de varada no porto de Tragove (Cam-
bados).

Clave: PO–07–28–94/608.

Orzamento: cento oitenta e oito millóns oitocentas
vintetrés mil cincocentas seis (188.823.506).

Prazo de execución: 18 meses.

Clasificación: grupo F, subgrupo 1, categoría e. Gru-
po F, subgrupo 2, categoría e. Grupo F, subgrupo
3, categoría e.

2. Preparación das lonxas de Vilaboa, Cambados,
Portonovo, Cangas, Moaña, Arcade, Cesantes, Baiona,
A Guarda e Vilanova.

Clave: PO–38–10–95/607.

Orzamento: cincuenta e seis millóns oitocentas cin-
cuenta e sete mil cincocentas oitenta e seis
(56.857.586).

Prazo de execución: 6 meses.

Clasificación: grupo C, subgrupo 6, categoría c.

(Declaradas urxentes segundo o establecido no arti-
go 72 da Lei de contratos das administracións
públicas).

B) Documentos de interese para os licitadores.

O prego de cláusulas administrativas particulares,
así como o proxecto estará de manifesto e á disposición
dos concursantes, para o seu examen, durante o prazo
de presentación das proposicións, os días e horas hábi-
les de oficina, na Dirección Xeral de Obras Públicas
da Consellería de Política Territorial, Obras Públicas
e Vivenda, edificios administrativos de San Caetano,
Santiago de Compostela.

C) Garantías que se lles exisen ós licitadores.

Esixirase a fianza provisional indicada no apartado
A) anterior, salvo nos casos establecidos no artigo
36.2º da LCAP e unha fianza definicita equivalente
o 4% do orzamento de contrata. A devandita fianza
poderá ser presentada na modalidade e polas persoas
ou entidades que especifica a lexislación española
vixente.

D) Modelo de proposición.

Proposición económica formulada estrictamente
conforme o modelo que se xunta ó prego de cláusulas
administrativas particulares.

E) Prazo e lugar para a presentación de proposicións.

As proposición deberán presentarse en sobre pecha-
do no rexistro xeral da Consellería de Política Ter-
ritorial, Obras Públicas e Vivenda, ben persolamente
ou ben envialas por correo dentro do prazo de admisión
sinalado conforme o disposto no artigo 100 do Regu-
lamento xeral de contratación do Estado.

O prazo de admisión das proposicións terminará ás
doce horas do décimo quinto día hábil, que non coin-
cida en sábado, seguinte ó da publicación deste
anuncio.

F) Apertura das proposicións.

A apertura das proposicións será realizada pola mesa
de contratación ás once horas do sexto día hábil que
non coincida en sábado, contado a partir do último
día de presentación das proposicións.

G) Documentos que deben presenta–los licitadores.

Os que figuran no prego de cláusulas administrativas
particulares. O importe do presente anuncio será por
conta do adxudicatario.

Santiago de Compostela, 27 de outubro de 1995.

P.D. (Orde 13–12–1993)
José Antonio Fernández Vázquez

Secretario xeral da Consellería de Política Terri-
torial, Obras Públicas e Vivenda

95–07247Resolución do 3 de novembro de 1995, da
Delegación Provincial da Coruña, pola que
se anuncia de novo a licitación, polo pro-
cedemento aberto por poxa e tramitación
urxen te , das obras que se c i tan
(RC–AC–95.05 e catro máis), e se anula
a anterior resolución desta delegación pro-
vincial, do día 19 de outubro de 1995,
publicada no DOG número 211 do pasado
3 de novembro, relativa a estas mesmas
obras, por anunciarse coa omisión dunha
parte esencial dela, motivo polo cal tamén
se modifica o apartado I.

A) Obras.

Clave: RC–AC–95.05.
Título: limpeza de foxos, recargo e regas asfálticas

na AC–130 Ares a Mugardos, p.k. 0,648/3,686.
Orzamento: doce millóns trescentas dez mil cin-

cocentas oitenta pesetas (12.310.580 ptas.).
Clasificación: non se esixe.
Prazo de execución: doce meses.

Clave: RC–AC–95.06.
Título: apertura de foxos, recargo e regas asfálticas

na AC–133 ramal de AC–122, p.k. 2,046/5,630.
Presupuesto: dezaseis millóns setecentas oitenta mil

novecentas sesenta e seis pesetas (16.780.976 ptas.).
Clasificación: non se esixe.
Prazo de execución: doce meses.

Clave: RC–AC–95.07.
Título: tratamentos asfálticos en tramos illados da

C–552, A Coruña–Fisterra e LC–402 camiño de Sta.
Comba A Silva.

Orzamento: doce millóns catrocentas noventa e nove
mil cincocentas vintedúas pesetas (12.499.522 ptas.).

Clasificación: non se esixe.
Prazo de execución: mes e medio.
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Clave: RC–AC–95.65.
Título: muros de contención na estrada AC–164 p.K.

2,200 e na estrada AC–141 p.k. 15,200.
Orzamento: sete millóns trescentas sesenta e seis

mil novecentas noventa e cinco pesetas (7.366.995
ptas.).

Clasificación: non se esixe.
Prazo de execución: seis meses.

Clave: OH–95–177 Santa Comba.
Título: proxecto de abastecemento de auga a Boaña

de Arriba (Sta. Comba).
Orzamento: doce millóns novecentas setenta mil

setecentas cincuenta e unha pesetas (12.970.751
ptas.).

Clasificación: non se esixe.
Prazo de execución: doce meses.

B) Documentación de interese para os licitadores.

O prego de cláusulas administrativas particulares,
así como o proxecto, estarán de manifesto e a dis-
posición dos concursantes, para o seu exame, durante
o prazo de presentación das proposicións, nos días
e horas hábiles de ofina na delegación provincial da
Consellería de Política Territorial, Obras Públicas e
Vivenda, Servicio Provincial de Contratación, edificio
administrativo de Monelos, 8º andar, na Coruña.

C) Garantías que se lles esixe ós licitadores.

Esixirase a fianza provisional indicada no apartado
A), salvo nos casos establecidos na cláusula nº 14
do prego de cláusulas administrativas particulares, e
unha fianza definitiva do 4% do orzamento de
licitación.

D) Modelo de proposición.

Proposición económica formulada estrictamente
conforme o modelo que se une ó prego de cláusulas
administrativas particulares.

E) Contido de proposición.

Segundo o indicado na cláusula nº 15 do prego
de cláusulas administrativas particulares.

F) Medios de xustificación de solvencia económica
e financeira.

Declaración relativa á cifra de negocios global e
das obras ou traballos realizados nos tres últimos
exercicios.

G) Medios de xustificación da solvencia técnica.

Declaración indicando maquinaria, material e equi-
po técnico, dos que dispoñerá o empresario, para a
execución das obras.

H) Presentación de proposicións.

Ás proposicións deberán ser presentadas en man,
en sobres pechados e asinados polo licitador ou persoa
que o represente no rexistro da Delegación Provincial
da Coruña, antes das 14 horas do décimo terceiro
día natural, contado a partir do seguinte ó da publi-
cación desta resolucióno DOG, ou enviadas por correo

dentro do prazo de admisión conforme o disposto no
artigo 100 do Reglamento xeral de contratación do
Estado.

I) Apertura de proposicións.
Terá lugar na sala de xuntas da Delegación Pro-

vincial da Coruña a partir das 10 horas do terceiro
día natural contado desde o seguinte a aquel no que
finalice o prazo de presentación de ofertas. No caso
de que, o dito día, coincida en sábado ou festivo,
a apertura de proposicións terá lugar o día hábil
seguinte.

J) Anuncios.
O gasto dos anuncios será por conta dos adxu-

dicatarios.
A Coruña, 3 de novembro de 1995.

P.O. (Orde 30–1–1995 e 10–2–1995)
Jesús Almuiña Loeda

Delegado provincial da Coruña

CONSELLERÍA DE INDUSTRIA
E COMERCIO

95–6821Resolución do 18 de maio de 1995, da
Delegación Provincial de Pontevedra, pola
que se somete a información pública a peti-
ción de establecemento da instalación eléc-
trica que se cita. (Expediente número
199/1994 A.T.).

Para os efectos previdos no artigo 9 do Decreto
2617/1966, do 20 de outubro, sométese a información
pública a petición de instalación, coas seguintes carac-
terísticas especiais:

Peticionario: Gravas y Áridos de Xinzo, S.A.

Lugar no que se vai establece–la instalación: desde
o apoio final da L.M.T. que alimenta ó C.T. da canteira
de David Fernández Grande, S.A. ata o C.T. propiedade
da empresa Gravas y Áridos de Xinzo, S.A., en Con-
furco–Xinzo, concello de Ponteareas.

Finalidade da instalación: mellora–la subministra-
ción eléctrica na zona.

Características principais: L.M.T., aérea, a 20 kV,
de 494 m de lonxitude, con conductor LA–30, sobre
apoios de formigón.

Orzamento: 1.328.000 ptas.

O que se fai público para que poida ser examinado
o proxecto da instalación nestas oficinas, sitas na Rúa
Nova de Abaixo, nº 2, e formularse contra el as recla-
macións, por duplicado, que se consideren oportunas,
no prazo de trinta días contados a partir do seguinte
ó da publicación desta resolución.

Pontevedra, 18 de maio de 1995.

Ramón Álvarez Abad
Delegado provincial de Pontevedra
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95–6823Resolución do 4 de setembro de 1995, da
Delegación Provincial de Pontevedra, pola
que se somete a información pública a peti-
ción de establecemento da instalación eléc-
trica que se cita. (Expediente número
290/1995 A.T.).

Para os efectos previdos no artigo 9 do Decreto
2617/1966, do 20 de outubro, sométese a información
pública a petición de instalación dunha R.B.T. e C.T.
en Cabreira–Granxa, coas seguintes características
especiais:

Peticionario: Electra Alto Miño, S.A.

Lugar no que se vai establece–la instalación: en
Cabreira–Granxa, concello de Salvaterra de Miño.

Finalidade da instalación: mellora–la subministra-
ción eléctrica na zona.

Características principais:R.B.T., aérea, de 1.020
m de lonxitude, con conductor tipo R.Z., sobra apoios
de formigón.

C.T. de 50 kVA, relación de transformación 15/20
kV–398/230 V.

Orzamento: 3.547.559 ptas.

O que se fai público para que poida ser examinado
o proxecto da instalación nestas oficinas, sitas na Rúa
Nova de Abaixo, nº 2, e formularse contra el as recla-
macións, por duplicado, que se consideren oportunas,
no prazo de trinta días contados a partir do seguinte
ó da publicación desta resolución.

Pontevedra, 4 de setembro de 1995.

Ramón Álvarez Abad
Delegado provincial de Pontevedra

95–6820Resolución do 6 de setembro de 1995, da
Delegación Provincial de Pontevedra, pola
que se somete a información pública a peti-
ción de establecemento da instalación eléc-
trica que se cita. (Expediente número
233/1995 A.T.).

Para os efectos previdos no artigo 9 do Decreto
2617/1966, do 20 de outubro, sométese a información
pública a petición de instalación dunha central de
coxeración que ten as seguintes características espe-
ciais:

Peticionario: Enernova o Grove, S.A.

Lugar no que se vai establece–la instalación: en
Ardia, concello do Grove.

Finalidade da instalación: mellora–la subministra-
ción eléctrica na zona.

Características principais:grupo motor–xerador
eléctrico de 7.800 kVA, con motor diesel, combustible
fueoil e xerador síncrono, con sistemas uxiliares de
almacenamento combustible, intercambiadores de
calor e interconexión á rede.

Orzamento: 433.100.000 ptas.

O que se fai público para que poida ser examinado
o proxecto da instalación nestas oficinas, sitas na Rúa
Nova de Abaixo, nº 2, e formularse contra el as recla-
macións, por duplicado, que se consideren oportunas,
no prazo de trinta días contados a partir do seguinte
ó da publicación desta resolución.

Pontevedra, 6 de setembro de 1995.

Ramón Álvarez Abad
Delegado provincial de Pontevedra

95–6824Resolución do 11 de setembro de 1995,
da Delegación Provincial de Pontevedra,
pola que se somete a información pública
a petición de establecemento da instalación
eléctrica que se cita. (Expediente número
309/1995 A.T.).

Para os efectos previdos no artigo 9 do Decreto
2617/1966, do 20 de outubro, sométese a información
pública a petición de instalación dunha L.M.T.
Fiolledo–Chans, coas seguintes características espe-
ciais:

Peticionario: Electra Alto Miño, S.A.

Lugar no que se vai establece–la instalación: desde
o apoio n.7 da L.M.T. existente ó C.T. de Fiolledo
ata o C.T. existente en Fiolledo–Chans, concello de
Salvaterra de Miño.

Finalidade da instalación: mellora–la subministra-
ción eléctrica na zona.

Características principais: L.M.T., aérea, a 20 kV,
de 1.490 m de lonxitude, con conductor tipo LA–56,
sobre apoios de formigón e metálicos.

Orzamento: 5.592.254 ptas.

O que se fai público para que poida ser examinado
o proxecto da instalación nestas oficinas, sitas na Rúa
Nova de Abaixo, nº 2, e formularse contra el as recla-
macións, por duplicado, que se consideren oportunas,
no prazo de trinta días contados a partir do seguinte
ó da publicación desta resolución.

Pontevedra, 11 de setembro de 1995.

Ramón Álvarez Abad
Delegado provincial de Pontevedra

CONSELLERÍA DE AGRICULTURA,
GANDERÍA E MONTES

6865Edicto do 28 de xuño de 1995, do Xurado
Provincial de Montes Veciñais en Man
Común da Coruña, polo que se inicia a
tramitación do expediente número 313 de
clasificación do monte «Bustelo, Berbia e
Cargadoiro», pertencente á parroquia de
Entrecruces, concello de Carballo.

Perante este Xurado Provincial de Montes Veciñais
en Man Común, tramítase expediente nº 313 de cla-
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sificación do monte que ten as características que
se indican a continuación:

Denominación: monte «Bustelo, Berbia e Carga-
doiro».

Comunidade: parroquia de Entrecruces.
Concello: Carballo.
Superficie: 66,75 Ha.
Lindeiros: coincide co monte «Bustelo, Berbia e

Cargadoiro», nº 397 do CUP.

Norte: desde o piquete nº 1, seguindo a orde de
piquetes, ata o nº 67, con propiedades particulares
de veciños das parroquias de Seavia e Silvan, concello
de Coristanco.

Leste: desde o piquete nº 67 ó nº 86, con pro-
piedades particulares de veciños de Entrecruces.

Sur: desde o piquete nº 86 ó nº 168, con propiedades
particulares de veciños de Entrecruces–Vilela.

Oeste: desde o piquete nº 168 ó nº 171 e deste
ó nº 1, co monte «Río do Sol», concello de Coristanco.

En virtude do acordado polo xurado, e en cum-
primento da orde do instructor, de data 28 de xuño
de 1995, conforme ó disposto na Lei de montes veci-
ñais en man común de 10 de outubro de 1989 e
demais disposicións de aplicación, por medio do pre-
sente faise pública a iniciación da tramitación do expe-
diente indicado, co obxecto de que, de acordo co pre-
visto no Art. 23 do Regulamento de 23 de setembro
de 1992, para a aplicación da citada lei, cantas per-
soas, organismos ou corporacións resulten interesadas,
poidan comparecer e intervir no expediente iniciado
e formular perante o xurado, no prazo de un mes,
contado a partir do día seguinte ó de publicación
do presente edicto no Diario Oficial de Galicia, cantas
alegacións estimen oportunas na defensa dos dereitos
que crean asistirlles en relación co monte, achegando,
se é o caso, a documentación que estimen conveniente
ó respecto.

A Coruña, 28 de xuño de 1995.

Manuel Puente Araújo
Secretario do Xurado Provincial de Montes Veciñais

en Man Común da Coruña

CONSELLERÍA DE XUSTIZA,
INTERIOR E RELACIÓNS
LABORAIS

9507269Corrección de erros.–Resolución do 18 de
setembro de 1995, da Secretaría Xeral da
Consellería de Xustiza, Interior e Relacións
Laborais, pola que se anuncia concurso
público, polo procedemento aberto e trámite
de urxencia, para a licitación das obras
de construcción da sede da Academia Gale-
ga de Seguridade na Estrada.

Advertido un erro na devandita resolución publicada
no DOG nº 185, do 26 de setembro de 1995, cómpre
face–la oportuna corrección:

Na páxina 7.250, onde di: «Praxo de execución:
24 meses...», debe dicir: «Prazo de execución: 26
meses...».

95–7222Resolución do 2 de novembro de 1995, da
Secretaría Xeral da Consellería de Xustiza,
Interior e Relacións Laborais, pola que se
anuncia a licitación polo sistema de pro-
cedemento restrinxido, mediante concurso
público, para a adquisición de material
informático para órganos xudiciais radi-
cados na Comunidade Autónoma de Gali-
cia.

Obxecto do contrato: adquisición de material infor-
mático para órganos xudiciais radicados na Comu-
nidade Autónoma de Galicia, segundo o prego de pres-
cricións técnicas.

Orzamento: 75.000.000 de pesetas, IVE engadido

Prazo de entrega: 20 días.

Solicitudes de participación: rexistro xeral da Con-
sellería de Xustiza, Interior e Relacións Laborais, edi-
ficio administrativo de San Caetano, bloque 5–3º
andar, 15771 Santiago de Compostela, acompañadas
da documentación que sinala o prego de cláusulas
administrativas particulares.

Recepción, ata ás 14 horas do día 15 de novembro
de 1995.

Data límite de envío das invitacións ás empresas,
o día 17 de novembro de 1995.

Anuncio: o importe dëste anuncio será por conta
do adxudicatario.

Data de envío do anuncio á oficina de publicacións
oficiais da Comunidade Europea: 31 de outubro de
1995.

Santiago de Compostela, 2 de novembro de 1995.

P.D. (Orde 13–12–1993)
José Antonio Álvarez Vidal

Secretario xeral da Consellería de Xustiza, Interior
e Relacións Laborais

95–7224Resolución do 2 de novembro de 1995, da
Secretaría Xeral da Consellería de Xustiza,
Interior e Relacións Laborais, pola que se
anuncia concurso público, polo procede-
mento aberto e polo trámite de urxencia,
para a licitación das obras de execución
da construcción do edificio para sede do
Xulgado de Ortigueira (A Coruña).

Obxecto do contrato: execución da construcción do
edificio para sede do Xulgado de Ortigueira (A
Coruña).

Orzamento: 87.287.027 de pesetas, IVE engadido.

Anualidades previstas:
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1995: 30.287.027 ptas

1996: 57.000.000 de ptas

Prazo de execución: 12 meses.

Forma de adxudicación: procedemento aberto, medi-
ante concurso público polo trámite de urxencia.

Documentos de interese para os licitadores: o prego
de cláusulas administrativas e o proxecto estarán á
disposición dos interesados na Secretaría Xeral da
Consellería de Xustiza, Interior e Relacións Laborais
(Subdirección Xeral de Coordinación Administrativa
e Control Presupostario), os días e horas hábiles de
oficina, durante o prazo de presentación das propo-
sicións, sita no complexo administrativo de San Cae-
tano, edificio nº 5, 3º andar, Santiago de Compostela,
teléfono (981) 54 45 17.

Fianza provisional: 1.745.741 ptas.

Fianza definitiva: 3.491.481 ptas.

Clasificación que se esixe: grupo C, subgrupo C2,
categoría d).

Modelo de proposición: a proposición económica
axustarase estrictamente ó modelo que se xunta no
anexo ó prego de cláusulas administrativas parti-
culares.

Prazo e lugar para a presentación de proposicións:
as proposicións terán que presentarse en sobres pecha-
dos, lacrados e asinados no rexistro xeral da Con-
sellería de Xustiza, Interior e Relacións Laborais, sito
no complexo administrativo de San Caetano, edificio
nº 5, 3º andar, Santiago de Compostela, antes das
catorce horas (14) do décimo terceiro día natural con-
tado desde o seguinte ó da publicación desta reso-
lución no DOG.

Apertura das proposicións: a apertura das propo-
sicións admitidas será realizada pola mesa de con-
tratación, reunida en acto público na sala de xuntas
da Consellería de Xustiza, Interior e Relacións Labo-
rais, sita no complexo administrativo de San Caetano,
edificio nº 5, 3º andar, Santiago de Compostela, ás
trece (13) horas do cuarto día natural contado desde
o seguinte a aquel no que se remate o prazo de pre-
sentación das ofertas. No caso de que o dito día coin-
cida en sábado ou festivo a apertura de proposicións
terá lugar o día hábil seguinte.

Documentación que deberán achega–los licitadores:
deberán achega–los documentos sinalados no prego
de cláusulas administrativas particulares.

Anuncios: o pagamento de anuncios do presente
concurso será por conta do adxudicatario.

Santiago de Compostela, 2 de novembro de 1995.
(P.D. orde do 13–12–1993)
José Antonio Álvarez Vidal

Secretario xeral

SERVICIO GALEGO DE SAÚDE

95–07063Resolución do 18 de outubro de 1995, da
Dirección Xerencia do Hospital A. Mar-
cide–P. Novoa Santos, pola que se anuncia
o concurso público para adquisición de
andeis móbiles.

A Dirección Xerencia do Hospital A. Marcide–P.
Novoa Santos, en virtude das atribucións que lle foron
delegadas conforme o establecido no artigo 7 da orde
da Consellería de Sanidade e Servicios Sociais do
15 de setembro de 1994 (DOG nº 191, do 3 de outu-
bro), sobre delegación de competencias en órganos
centrais e periféricos do Sergas, convoca o seguinte
concurso público:

Subministración: adquisición de andeis móbiles
(C–1/1995).

Orzamento: 10.892.981 ptas. (IVE incluído).

Fianza provisional: 217.860 ptas.

Forma de adxudicación: concurso público, proce-
demento aberto.

Prazo de execución: os bens obxecto do presente
concurso público entregaranse no prazo establecido
no prego de cláusulas administrativas particulares.

Admisión de variantes: soamente serán admitidas
variantes naqueles supostos que melloren as carac-
terísticas técnicas fixadas no prego de prescricións
técnicas.

Solvencia económica e financeira: acreditarase de
acordo co establecido no artigo 16 da Lei 13/1995,
de contratos das administracións públicas e no prego
de cláusulas administrativas particulares.

Solvencia técnica: acreditarase de acordo co esta-
blecido no artigo 18 da Lei 13/1995, de contratos
das administracións públicas, e no prego de cláusulas
administrativas particulares.

Criterios de adxudicación:

1. Características funcionais, relación calidade/pre-
zo/custo (35%).

2. Fiabilidade e seguridade no uso (35%).

3. Prazo de entrega (30%).

Documentos de interese para os licitadores: o prego
de cláusulas administrativas particulares e demais
documentación complementaria estarán de manifesto
e a disposición dos concursantes para o seu exame
no servicio de subministracións do C.H. A. Marci-
de—P. Novoa Santos, estrada de San Pedro de Leixa
s/n, 15405 Ferrol (A Coruña), tódolos días laborais
agás os sábados, das 9 ás 15 horas.

Presentación de proposicións: as proposicións debe-
rán ser presentadas en man, en sobres pechados e
asinados polo licitador ou persoa que o represente,
no rexistro xeral do C.H. A. Marcide–P. Novoa Santos
antes das 14 horas do vixésimo sexto día natural con-
tado a partir do seguinte ó da publicación desta reso-
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lución no DOG, ou enviadas por correo dentro do
prazo sinalado.

Cando as proposicións se envién por correo, o lici-
tador deberá xustifica–la data de imposición do envío
na oficina de correos e anunciarlle ó órgano de con-
tratación a remisión da oferta mediante fax (981) 33
40 84 ou telegrama no mesmo día, de conformidade
co artigo 100 do Regulamento xeral de contratación
do Estado.

Apertura das proposicións: terá lugar na sala de
xuntas do C.H. A. Marcide–P. Novoa Santos sito na
estrada San Pedro de Leixa, s/n, 15405 Ferrol, a partir
das 10 horas do décimo primeiro día natural contado
desde o seguinte a aquel no que remate o prazo de
presentación de ofertas. No caso de que o dito día
coincida en sábado ou festivo, a apertura das pro-
posicións terá lugar o día hábil seguinte.

Documentación que achegarán os licitadores: os
documentos que figuran no prego de cláusulas admi-
nistrativas particulares.

Anuncios: o pagamento do anuncio do presente con-
curso público será por conta do/s adxudicatario/s do/s
contrato/s.

Ferrol, 18 de outubro de 1995.

Alfredo García Iglesias
Director xerente do Hospital A. Marcide–P. Novoa

Santos

95–07064Resolución do 18 de outubro de 1995, da
Dirección Xerencia do Hospital A. Mar-
cide–P. Novoa Santos, pola que se anuncia
o concurso público para a realización das
tarefas de ensobrado e pegado de etiquetas
das historias clínicas.

A Dirección Xerencia do Hospital A. Marcide–P.
Novoa Santos, en virtude das atribucións que lle foron
delegadas conforme o establecido no artigo 7 da orde
da Consellería de Sanidade e Servicios Sociais do
15 de setembro de 1994 (DOG nº 191, do 3 de outu-
bro), sobre delegación de competencias en órganos
centrais e periféricos do Sergas, convoca o seguinte
concurso público:

Subministración: a realización das tarefas de enso-
brado e pegado de etiquetas das historias clínicas
do C.H. A. Marcide–P. Novoa Santos. (C–2/1995).

Orzamento: 6.773.740 ptas. (IVE incluído).

Fianza provisional: 135.475 ptas.

Forma de adxudicación: concurso público, proce-
demento aberto.

Prazo de execución: os bens obxecto do presente
concurso público entregaranse no prazo establecido
no prego de cláusulas administrativas particulares.

Admisión de variantes: non se admitirán.

Solvencia económica e financeira: acreditarase de
acordo co establecido no artigo 16 da Lei 13/1995,
de contratos das administracións públicas e no prego
de cláusulas administrativas particulares.

Solvencia técnica: acreditarase de acordo co esta-
blecido no artigo 18 da Lei 13/1995, de contratos
das administracións públicas, e no prego de cláusulas
administrativas particulares.

Criterios de adxudicación:

1. Prazo de execución (50%).

2. Prezo (50%).

Documentos de intrese para os licitadores: o prego
de cláusulas administrativas particulares e demais
documentación complementaria estarán de manifesto
e a disposición dos concursantes para o seu exame
no servicio de subministracións do C.H. A. Marci-
de—P. Novoa Santos, estrada de San Pedro de Leixa
s/n, 15405 Ferrol (A Coruña), tódolos días laborais
agás os sábados, das 9 ás 15 horas.

Presentación de proposicións: as proposicións debe-
rán ser presentadas en man, en sobres pechados e
asinados polo licitador ou persoa que o represente,
no rexistro xeral do C.H. A. Marcide–P. Novoa Santos
antes das 14 horas do vixésimo sexto día natural con-
tado a partir do seguinte ó da publicación desta reso-
lucio no DOG, ou enviadas por correo dentro do prazo
sinalado.

Cando as proposicións se envién por correo, o lici-
tador deberá xustifica–la data de imposición do envío
na oficina de correos e anunciarlle ó órgano de con-
tratación a remisión da oferta mediante fax (981) 33
40 84 ou telegrama no mesmo día, de conformidade
co artigo 100 do Regulamento xeral de contratación
do Estado.

Apertura das proposicións: terá lugar na sala de
xuntas do C.H. A. Marcide–P. Novoa Santos sito na
estrada San Pedro de Leixa, s/n, 15405 Ferrol, a partir
das 10 horas do décimo primeiro día natural contado
desde o seguinte a aquel no que remate o prazo de
presentación de ofertas. No caso de que o dito día
coincida en sábado ou festivo, a apertura das pro-
posicións terá lugar o día hábil seguinte.

Documentación que achegarán os licitadores: os
documentos que figuran no prego de cláusulas admi-
nistrativas particulares.

Anuncios: o pagamento do anuncio do presente con-
curso público será por conta do/s adxudicatario/s do/s
contrato/s.

Ferrol, 18 de outubro de 1995.

Alfredo García Iglesias
Director xerente do Hospital A. Marcide–P. Novoa

Santos
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95–07065Resolución do 18 de outubro de 1995, da
Dirección Xerencia do Hospital A. Mar-
cide–P. Novoa Santos, pola que se anuncia
o concurso público para a adquisición de
diverso material para o arquivo de historias
clínicas.

A Dirección Xerencia do Hospital A. Marcide–P.
Novoa Santos, en virtude das atribucións que lle foron
delegadas conforme o establecido no artigo 7 da orde
da Consellería de Sanidade e Servicios Sociais do
15 de setembro de 1994 (DOG nº 191, do 3 de outu-
bro), sobre delegación de competencias en órganos
centrais e periféricos do Sergas, convoca o seguinte
concurso público:

Subministración: adquisición de diverso material
para o arquivo de historias clínicas. (C–3/1995).

Orzamento: 10.681.560 ptas. (IVE incluído).

Fianza provisional: 213.631 ptas.

Forma de adxudicación: concurso público, proce-
demento aberto.

Prazo de execución: os bens obxecto do presente
concurso público entregaranse no prazo establecido
no prego de cláusulas administrativas particulares.

Admisión de variantes: soamente serán admitidas
variantes naqueles supostos que melloren as carac-
terísticas técnicas fixadas no prego de prescricións
técnicas.

Solvencia económica e financeira: acreditarase de
acordo co establecido no artigo 16 da Lei 13/1995,
de contratos das administracións públicas e no prego
de cláuasulas administrativas particulares.

Solvencia técnica: acreditarase de acordo co esta-
blecido no artigo 18 da Lei 13/1995, de contratos
das administracións públicas, e no prego de cláusulas
administrativas particulares.

Criterios de adxudicación:

1. Características funcionais, relación calidade/pre-
zo/custo (35%).

2. Fiabilidade e seguridade no uso (35%).

3. Prazo de entrega (30%).

Documentos de intrese para os licitadores: o prego
de cláusulas administrativas particulares e demais
documentación complementaria estarán de manifesto
e a disposición dos concursantes para o seu exame
no servicio de subministracións do C.H. A. Marci-
de—P. Novoa Santos, estrada de San Pedro de Leixa
s/n, 15405 Ferrol (A Coruña), tódolos días laborais
agás os sábados, das 9 ás 15 horas.

Presentación de proposicións: as proposicións debe-
rán ser presentadas en man, en sobres pechados e
asinados polo licitador ou persoa que o represente,
no rexistro xeral do C.H. A. Marcide–P. Novoa Santos
antes das 14 horas do vixésimo sexto día natural con-
tado a partir do seguinte ó da publicación desta reso-
lucio no DOG, ou enviadas por correo dentro do prazo
sinalado.

Cando as proposicións se envién por correo, o lici-
tador deberá xustifica–la data de imposición do envío
na oficina de correos e anunciarlle ó órgano de con-
tratación a remisión da oferta mediante fax (981) 33
40 84 ou telegrama no mesmo día, de conformidade
co artigo 100 do Regulamento xeral de contratación
do Estado.

Apertura das proposicións: terá lugar na sala de
xuntas do C.H. A. Marcide–P. Novoa Santos sito na
estrada San Pedro de Leixa, s/n, 15405 Ferrol, a partir
das 10 horas do décimo primeiro día natural contado
desde o seguinte a aquel no que remate o prazo de
presentación de ofertas. No caso de que o dito día
coincida en sábado ou festivo, a apertura das pro-
posicións terá lugar o día hábil seguinte.

Documentación que achegarán os licitadores: os
documentos que figuran no prego de cláusulas admi-
nistrativas particulares.

Anuncios: o pagamento do anuncio do presente con-
curso público será por conta do/s adxudicatario/s do/s
contrato/s.

Ferrol, 18 de outubro de 1995.

Alfredo García Iglesias
Director xerente do Hospital A. Marcide–P. Novoa

Santos

95–07066Resolución do 18 de outubro de 1995, da
Dirección Xerencia do Hospital A. Mar-
cide–P. Novoa Santos, pola que se anuncia
o concurso público para a adquisición,
reposición e instalación dun grupo fri-
gorífico.

A Dirección Xerencia do Hospital A. Marcide–P.
Novoa Santos, en virtude das atribucións que lle foron
delegadas conforme o establecido no artigo 7 da orde
da Consellería de Sanidade e Servicios Sociais do
15 de setembro de 1994 (DOG nº 191, do 3 de outu-
bro), sobre delegación de competencias en órganos
centrais e periféricos do Sergas, convoca o seguinte
concurso público:

Subministración: adquisición, reposición e instala-
ción dun grupo frigorífico (C–4/1995).

Orzamento: 15.000.000 de ptas. (IVE incluído).

Fianza provisional: 300.000 ptas.

Forma de adxudicación: concurso público, proce-
demento aberto.

Prazo de execución: os bens obxecto do presente
concurso público entregaranse no prazo establecido
no prego de cláusulas administrativas particulares.

Admisión de variantes: soamente serán admitidas
variantes naqueles supostos que melloren as carac-
terísticas técnicas fixadas no prego de prescricións
técnicas.

Solvencia económica e financeira: acreditarase de
acordo co establecido no artigo 16 da Lei 13/1995,
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contratos das administracións públicas e no prego de
cláusulas administrativas particulares.

Solvencia técnica: acreditarase de acordo co esta-
blecido no artigo 18 da Lei 13/1995, de contratos
das administracións públicas, e no prego de cláusulas
administrativas particulares.

Criterios de adxudicación:

1. Características funcionais, relación calidade/pre-
zo/custo (35%).

2. Fiabilidade e seguridade no uso (35%).

3. Prazo de entrega (30%).

Documentos de intrese para os licitadores: o prego
de cláusulas administrativas particulares e demais
documentación complementaria estarán de manifesto
e a disposición dos concursantes para o seu exame
no servicio de subministracións do C.H. A. Marci-
de—P. Novoa Santos, estrada de San Pedro de Leixa
s/n, 15405 Ferrol (A Coruña), tódolos días laborais
agás os sábados, das 9 ás 15 horas.

Presentación de proposicións: as proposicións debe-
rán ser presentadas en man, en sobres pechados e
asinados polo licitador ou persoa que o represente,
no rexistro xeral do C.H. A. Marcide–P. Novoa Santos
antes das 14 horas do vixésimo sexto día natural con-
tado a partir do seguinte ó da publicación desta reso-
lución no DOG, ou enviadas por correo dentro do
prazo sinalado.

Cando as proposicións se envién por correo, o lici-
tador deberá xustifica–la data de imposición do envío
na oficina de correos e anunciarlle ó órgano de con-
tratación a remisión da oferta mediante fax (981) 33
40 84 ou telegrama no mesmo día, de conformidade
co artigo 100 do Regulamento xeral de contratación
do Estado.

Apertura das proposicións: terá lugar na sala de
xuntas do C.H. A. Marcide–P. Novoa Santos sito na
estrada San Pedro de Leixa, s/n, 15405 Ferrol, a partir
das 10 horas do décimo primeiro día natural contado
desde o seguinte a aquel no que remate o prazo de
presentación de ofertas. No caso de que o dito día
coincida en sábado ou festivo, a apertura das pro-
posicións terá lugar o día hábil seguinte.

Documentación que achegarán os licitadores: os
documentos que figuran no prego de cláusulas admi-
nistrativas particulares.

Anuncios: o pagamento do anuncio do presente con-
curso público será por conta do/s adxudicatario/s do/s
contrato/s.

Ferrol, 18 de outubro de 1995.

Alfredo García Iglesias
Director xerente do Hospital A. Marcide–P. Novoa

Santos

b) DA ADMINISTRACIÓN
LOCAL

CONCELLO DA CORUÑA

7198Resolución do 25 de outubro de 1995, da
Comisión de Goberno Municipal da Coru-
ña, pola que se anuncia concurso para a
subministración dunha impresora láser.

Obxecto: subministración dunha impresora láser de
alta producción con destino á Área de Informática
(Ref. S95/164).

Tipo de licitación: 5.500.000 pesetas (IVE incluí-
do).

Garantías: provisional: 110.000 pesetas; definitiva:
4% do importe da adxudicación.

Modelo de proposición: as proposicións económicas
axustaranse ó seguinte modelo:

«D/Dª...., veciño/a de ...., con enderezo en ...., pro-
visto/a de DNI nº ...., en representación de ...., con
enderezo en .... (ou en nome propio), interesado do
anuncio de concurso para subministración dunha
impresora láser de alta producción con destino á Área
de Informática, e do prego de condicións que o regulan,
que acepto integramente e me comprometo a acatar,
formulo proposición pola que opto á adxudicación polo
prezo de .... pesetas (IVE incluído) e no prazo de
....

En proba de aceptación de tales compromisos, deixo
asegurada esta proposición co depósito previo esixido,
como xustifico co resgardo adxunto.

Data e sinatura do/a propoñente».

Presentación de proposicións: presentaranse en
sobre cerrado no rexistro xeral de entrada deste con-
cello, en man ou por correo, no prazo de vinteseis
días naturais contados a partir do seguinte ó da publi-
cación do anuncio de licitación no Diario Oficial de
Galicia, de nove a trece horas. En caso de resultar
sábado o día de finalización do prazo, quedará este
automaticamente prorrogado ó día hábil seguinte.

Prego de condicións: poderán ser examinados e reti-
rada copia no Negociado de Subministracións e Com-
pras, 2ª planta do pazo municipal , praza de María
Pita, nº 1, 15008 A Coruña.

A Coruña, 25 de outubro de 1995.

O alcalde
Rubricado

Números de teléfono do Diario Oficial de Galicia
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