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Orde do 9 de abril de 2007 pola que se
aproba o calendario escolar para o cur-
so 2007/2008, nos centros docentes sos-
tidos con fondos públicos.

A disposición adicional quinta da Lei orgáni-
ca 2/2006, do 3 de maio, de educación (BOE do
4 de maio) establece que as administracións edu-
cativas fixarán anualmente o calendario escolar e
que este comprenderá un mínimo de 175 días lec-
tivos para o ensino obrigatorio.

Tendo en conta que as funcións de planificación,
regulación e administración do ensino regrado son
competencia da Consellería de Educación e Orde-
nación Universitaria, co obxecto de fixar o calendario
escolar e as actividades de fin de curso para o curso
2007/2008 nos centros docentes sostidos con fondos
públicos da Comunidade Autónoma de Galicia, por
proposta da Dirección Xeral de Ordenación e Inno-
vación Educativa,

DISPOÑO:

Capítulo I
Calendario escolar

Artigo 1º.-Aprobación.

Apróbase o calendario escolar para o curso
2007/2008 coas especificacións que se sinalan.

Artigo 2º.-Ámbito de aplicación.

Esta orde é de aplicación en todos os centros
docentes da Comunidade Autónoma de Galicia sos-
tidos con fondos públicos.

Artigo 3º.-Duración do curso académico.

1. O curso académico abranguerá desde o día 1
de setembro de 2007 ata o 31 de agosto de 2008.

2. Nos primeiros días do mes de setembro e ata
o día 6 como máximo realizaranse as probas corres-
pondentes á convocatoria extraordinaria do curso
2006/2007 para os alumnos de educación secundaria
obrigatoria e bacharelato.

3. As sesións de avaliación e a entrega de cua-
lificacións da devandita convocatoria extraordinaria
poderán realizarse ata o día 7 de setembro, incluído.

4. Sen prexuízo do establecido no artigo 10º desta
orde, nos días en que se celebren as probas extraor-
dinarias, serán de aplicación o punto 107 das ins-
trucións que regulan a organización e o funciona-
mento dos institutos de educación secundaria, apro-
badas pola Orde do 1 de agosto de 1997 (DOG do
2 de setembro), o punto 127 das instrucións que
regulan a organización e o funcionamento dos centros
públicos integrados, aprobadas pola Orde do 3 de
outubro de 2000 (DOG do 2 de novembro) e o pun-
to ñ) do artigo 81 do Regulamento orgánico das esco-
las de educación infantil e dos colexios de educación
primaria, aprobado polo Decreto 374/1996, do 17
de outubro (DOG do 21 de outubro) naqueles centros
en que se imparte o 1º ciclo da educación secundaria
obrigatoria. Para tal fin, as direccións dos centros
elaborarán o correspondente horario de gardas.

5. Os alumnos de educación secundaria obrigatoria
e bacharelato, que non puidesen matricularse no
prazo ordinario, poderán facelo no prazo extraor-
dinario, que rematará o día 12 de setembro de 2007,
incluído.

Artigo 4º.-Comedores escolares dos centros públicos.

1. Os comedores escolares funcionarán en edu-
cación primaria desde o día 12 de setembro de 2007
ata o 20 de xuño de 2008. En educación secundaria
obrigatoria funcionarán desde o 19 de setembro de
2007 ata o 20 de xuño de 2008.

2. Os delegados provinciais poderán autorizar a
modificación das datas de inicio e final do servizo
de comedor escolar naqueles centros en que con-
corran circunstancias excepcionais debidamente
xustificadas que así o aconsellen.

Artigo 5º.-Actividades lectivas.

1. No 2º ciclo de educación infantil, na educación
especial e na educación primaria, as actividades lec-
tivas realizaranse do día 12 de setembro de 2007
ao 20 de xuño de 2008, ambos os dous inclusive.

2. Na educación secundaria obrigatoria e no bacha-
relato, as actividades lectivas realizaranse entre os
días 3 e 6 de setembro de 2007, ambos os dous
inclusive, de conformidade co establecido no arti-
go 3º.2 desta orde, e do 19 de setembro de 2007
ao 20 de xuño de 2008, ambos os dous inclusive.
Non obstante o anterior, para o segundo curso de
bacharelato as actividades lectivas ordinarias rema-
tarán de acordo coas datas previstas para as probas
de aptitude para o acceso á universidade.

3. Nos programas de garantía social, as actividades
lectivas comezarán o 19 de setembro de 2007 e rema-
tarán de acordo coas datas previstas para as probas
de acceso aos ciclos de grao medio de formación
profesional específica.

4. En formación profesional, as actividades lec-
tivas comezarán o 24 de setembro de 2007 e rema-
tarán de acordo cos requirimentos horarios estable-
cidos para cada ciclo formativo.

5. Nas ensinanzas de réxime especial, conserva-
torios de música e danza, así como na Escola Superior
de Arte Dramática, as actividades lectivas comezarán
o 19 de setembro de 2007 e o 28 de setembro de
2007, nas escolas oficiais de idiomas, nas escolas
de arte e superiores de deseño, así como na Escola
de Conservacións e Restauración de Bens Culturais
de Galicia, e nos centros que imparten ensinanzas
deportivas, e non rematarán antes do 1 de xuño de
2008.

No caso dos ciclos de grao medio e superior de
artes, dos de ensinanzas deportivas, dos estudos
superiores de deseño, de conservación e restauración
e de arte dramática rematarán de acordo cos requi-
rimentos horarios establecidos para cada un destes
estudos.
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6. Os delegados provinciais, por circunstancias
concretas de organización, poderán autorizar a modi-
ficación das datas de comezo e remate das activi-
dades lectivas.

Artigo 6º.-Períodos de vacacións.

1. Nadal: desde o día 22 de decembro de 2007
ata o día 7 de xaneiro de 2008, ambos os dous
inclusive.

2. Semana Santa: desde o día 17 ao 24 de marzo
de 2008, ambos os dous inclusive.

3. Entroido: días 4 e 5 de febreiro de 2008.

Artigo 7º.-Días non lectivos.

1. Son días non lectivos os festivos así declarados
pola Consellería de Traballo da Xunta de Galicia,
en exercicio das competencias que lle atribúe o arti-
go 1.31º do Real decreto 1346/1989, do 3 de novem-
bro (BOE do 7 de novembro) e as festas laborais
de carácter local publicadas por resolución da ante-
dita consellería.

2. Nos centros en que unha ou as dúas festas labo-
rais de carácter local, ás cales se refire o punto
anterior, non coincidan con días de clase, os con-
sellos escolares, ou no seu defecto os responsables
dos centros de menos de tres unidades poderán soli-
citar, segundo proceda, un ou dous días non lectivos,
que deberán preverse na programación xeral do cen-
tro, argumentando razóns de tradición, costume ou
conveniencia pedagóxica. Esta petición deberá
facerse antes do día 31 de outubro de 2007, perante
o delegado provincial da Consellería de Educación
e Ordenación Universitaria, quen, logo de informe
da Inspección educativa e dos que coide oportunos,
resolverá o que proceda.

É recomendable que os centros da mesma loca-
lidade elixan, de ser o caso, os mesmos días non
lectivos, para o que se buscará o consenso entre
todos os centros para a súa selección.

3. Ademais dos anteriores, sen prexuízo do esta-
blecido no artigo 8º.2 e co fin de unificar a cele-
bración dos patróns de cada nivel educativo, esta-
blécese o Día do Ensino coa consideración de non
lectivo para efectos académicos e que no curso
2007/2008 se celebrará o 2 de maio de 2008.

Artigo 8º.-Conmemoracións.

1. Durante o curso escolar celebraranse, como
mínimo, as seguintes conmemoracións:

-Do 3 ao 14 de decembro de 2007: conmemoración
da Constitución e do Estatuto de autonomía de
Galicia.

-10 de decembro de 2007: Día da Declaración
Universal dos Dereitos Humanos.

-30 de xaneiro de 2008: Día da Paz.

-8 de marzo de 2008: Día Internacional da Muller
Traballadora.

-15 de marzo de 2008: Día Mundial dos Dereitos
do Consumidor.

-Do 10 ao 14 de marzo de 2008: Semana da Prensa.
Un día desta semana traballarase na aula con
xornais.

-Entre o 11 e o 29 de abril de 2008: Día do Libro.

-7 de abril de 2008: Día Mundial da Saúde.

-9 de maio de 2008: Día de Europa.

-Do 12 ao 23 de maio de 2008: Semana das Letras
Galegas.

-5 de xuño de 2008: Día Mundial do Ambiente.

2. Ademais, tendo en conta as ensinanzas que
imparten, os centros poderán conmemorar as datas
seguintes:

-24 de outubro de 2007: Santo Antonio Mª Claret
(ensinanzas artísticas: artes plásticas e deseño).

-22 de novembro de 2007: Santa Cecilia (ensi-
nanzas artísticas: música).

-27 de novembro de 2007: San Xosé de Calasanz
(educación infantil e educación primaria).

-28 de xaneiro de 2008: Santo Tomé de Aquino
(educación secundaria obrigatoria, bacharelato e
ensinanzas de idiomas).

-31 de xaneiro de 2008: San Xoán Bosco (for-
mación profesional).

-27 de marzo de 2008: Día Internacional do Teatro
(ensinanzas artísticas: arte dramática).

-29 de abril de 2008: Día Internacional da Danza
(ensinanzas artísticas: danza).

3. Os centros que imparten máis dun nivel de ensi-
no deberán unificar nunha única xornada as con-
memoracións correspondentes, circunstancia que
deberán comunicarlle por escrito á Inspección edu-
cativa con antelación suficiente para o seu coñe-
cemento.

4. Cando algunha das datas a que se refiren os
puntos anteriores sexa sábado, domingo, festividade
local ou estea incluída nalgún dos períodos de vaca-
cións establecidos no artigo 6º desta orde, a corres-
pondente conmemoración celebrarase o día lectivo
inmediatamente anterior ou posterior que se esta-
bleza na programación xeral anual.

5. As datas a que se refiren os puntos 1 e 2 ante-
riores son lectivas para todos os efectos e nelas os
centros deberán organizar actividades diversas, ten-
dentes a salientar a importancia das referidas
conmemoracións.

Artigo 9º.-Modificación do calendario escolar.

Calquera modificación que se lle precise facer ao
calendario escolar deberá ser solicitada, polo menos
con quince días de antelación, polo centro interesado
ao delegado provincial, quen, logo do informe da
Inspección educativa e dos que coide oportunos,
resolverá o procedente.
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Capítulo II
Inicio do curso

Artigo 10º.-Actividades de programación.

Desde o comezo do curso ata o inicio das clases,
o profesorado dos centros públicos, ben individual-
mente, ben formando parte dos órganos de coordi-
nación didáctica correspondentes, baixo a dirección
dos seus responsables, colaborará na elaboración da
programación xeral anual e na revisión dos proxectos
educativos e concrecións de currículos, participará
nas reunións de ciclos, departamentos, claustros e
cantas outras actividades estean relacionadas coa
organización do curso. Nese período os departamen-
tos didácticos, baixo a coordinación e dirección do
respectivo xefe de departamento, dedicaranse a ela-
borar a programación didáctica das ensinanzas
correspondentes ás áreas, materias ou módulos inte-
grados no departamento e a organizar o curso escolar.

Artigo 11º.-Xornada escolar.

A xornada escolar será a establecida pola lexis-
lación vixente para cada unha das etapas e niveis.
Non obstante o anterior, aqueles centros que com-
binen o servizo de transporte escolar con outros cen-
tros deberán establecer, coa autorización do dele-
gado provincial da Consellería de Educación e Orde-
nación Universitaria, un horario que, coas adapta-
cións necesarias, lle permita garantir o axuste e a
perfecta coordinación dos centros con este servizo.
Estes centros comunicaranlle ao delegado provincial
a proposta de horario escolar para o curso
2007/2008, debendo resolver este antes do inicio
das clases.

Capítulo III
Final de curso

Artigo 12º.-Escolas de educación infantil, colexios
de educación primaria, colexios de educación infan-
til e primaria, centros de educación especial, centros
públicos integrados (educación infantil e primaria)
e colexios rurais agrupados.

1. Actividades non lectivas.

O período comprendido entre o 23 e o 27 de xuño
de 2008, ambos os dous inclusive será dedicado
polo profesorado, entre outras actividades, a elaborar
as actas de avaliación, os informes individualizados,
os informes para as familias e a cubrir os libros
de escolaridade; todo o profesorado dos centros
públicos permanecerá no centro ata o día 27 de xuño
de 2008 inclusive.

Nese período de tempo, logo de autorización da
Inspección educativa, a dirección poderá adecuar
o horario do profesorado de acordo coas actividades
programadas.

2. Atención ás reclamacións contra as cualifica-
cións ou decisións de promoción.

Sen prexuízo do anterior, as direccións dos centros
deben garantir a atención ás reclamacións contra
as cualificacións finais, ou decisións de promoción,

realizadas dentro dos prazos previstos no punto 11
do capítulo IV do anexo á Orde do 22 de xullo de
1997 pola que se regulan determinados aspectos de
organización e funcionamento das escolas de edu-
cación infantil, dos colexios de educación primaria
e dos colexios de educación infantil e primaria
dependentes da Consellería de Educación e Orde-
nación Universitaria (DOG do 2 de setembro), para
os alumnos de educación infantil e primaria, e na
Orde do 28 de agosto de 1995 pola que se regula
o procedemento para garantir o dereito dos alumnos
de educación secundaria obrigatoria e de bachare-
lato a que o seu rendemento escolar sexa avaliado
conforme criterios obxectivos (BOE do 20 de setem-
bro), para os alumnos de educación secundaria
obrigatoria.

Artigo 13º.-Institutos de educación secundaria,
centros públicos integrados (educación secundaria
obrigatoria e programas de garantía social) e centros
de ensinanzas de réxime especial.

1. Calendario final do curso.

Os claustros dos centros sinalados elaborarán un
calendario das actividades docentes para o final de
curso 2007/2008, de acordo coas instrucións que
seguen.

Os directores dos centros citados enviaranlle aos
servizos provinciais de Inspección educativa, antes
do día 1 de maio de 2008, un resumo do calendario
aprobado polo claustro conforme os modelos reco-
llidos nos anexos I, II, III e IV desta orde e, no
caso da formación profesional específica, segundo
o que se determine na normativa específica. As ins-
peccións comunicaranlles as modificacións, se for
o caso, aos centros que proceda antes do 15 de maio
de 2008 para que os directores lle as dean a coñecer
ao profesorado para o seu cumprimento.

Ademais das actividades docentes lectivas, o
calendario aprobado polo claustro deberá incluír as
actividades docentes referidas ás probas de avalia-
ción, sesións de avaliación conxunta, recuperacións
e cantas outras actividades estean relacionadas co
final de curso.

2. Probas finais.

2.1. Os alumnos da ESO e de 2º de bacharelato
con disciplinas pendentes de cursos anteriores serán
convocados, se é o caso, a unha proba final durante
o mes de maio de 2008.

2.2. Nas escolas de arte e superiores de deseño,
as probas extraordinarias e a defensa de proxectos,
correspondentes aos ciclos formativos de ensinanzas
artísticas, así como ás ensinanzas superiores de dese-
ño, realizaranse a partir do día 9 de xuño de 2008.

2.3. Na Escola Superior de Conservación e Res-
tauración de Bens Culturais de Galicia, os exames
finais do curso realizaranse a partir do día 16 de
xuño de 2008.
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2.4. As escolas oficiais de idiomas realizaranlles
as probas finais aos alumnos oficiais e libres a partir
do día 2 de xuño de 2008.

2.5. Na Escola Superior de Arte Dramática as pro-
bas finais realizaranse a partir do 11 de xuño de
2008.

3. Sesións de avaliación.

3.1. As sesións de avaliación final do alumnado
da ESO e do primeiro curso de bacharelato deberán
realizarse a partir do día 23 de xuño de 2008.

3.2. As sesións de avaliación final do alumnado
do segundo curso de bacharelato adecuaranse ás
datas previstas para as probas de aptitude para o
acceso á universidade.

3.3. As sesións de avaliación final do alumnado
dos programas de garantía social adecuaranse ás
datas previstas para as probas de acceso aos ciclos
de grao medio de formación profesional específica.

3.4. As sesións de avaliación final do alumnado
de formación profesional específica poderán reali-
zarse a partir do día 23 de xuño de 2008.

3.5. Os conservatorios de música e os conserva-
torios de danza realizarán as avaliacións do alum-
nado dos días 2 ao 6 de xuño de 2008.

3.6. Nas escolas de arte e superiores de deseño,
así como na Escola Superior de Conservación e Res-
tauración de Bens Culturais de Galicia, as avalia-
cións finais do alumnado e cantas outras actividades
estean relacionadas co final de curso realizaranse
despois do día 23 de xuño de 2008.

3.7. Na Escola Superior de Arte Dramática as
sesións de avaliación final do alumnado realizaranse
a partir do día 11 de xuño de 2008.

4. Horario do profesorado.

4.1. Unha vez realizadas as avaliacións finais do
segundo curso de bacharelato, ofertaranse as clases
nas disciplinas obxecto das probas de aptitude para
o acceso á universidade ata a realización das citadas
probas e, con este fin, quedan autorizadas as direc-
cións dos centros para introduciren modificacións
nos horarios dos profesores e grupos de alumnos
afectados, asignándolle ao profesorado as horas, en
que deixen de impartir a súa materia, a tarefas da
súa responsabilidade, segundo o cargo ou posto que
desempeñe, incluídas as gardas que se consideren
necesarias.

4.2. O establecido no punto anterior será de apli-
cación ao profesorado dos programas de garantía
social en relación coas probas de acceso a ciclos
de grao medio.

4.3. Así mesmo, quedan autorizadas as direccións
dos centros para introduciren modificacións nos
horarios dos profesores afectados pola formación en
centros de traballo, asignándolle ao profesorado as
horas, nas que deixen de impartir os módulos da
súa competencia, a tarefas da súa responsabilidade,

segundo o cargo ou posto que desempeñe, incluídas
as gardas que se consideren necesarias.

4.4. Sen prexuízo do expresado nos puntos do 4.1
ao 4.3 anteriores, o profesorado dos institutos de
educación secundaria seguirá cumprindo o seu hora-
rio lectivo ata o día 20 de xuño de 2008 incluído.
A partir dese día e ata o día 27 inclusive, as direc-
cións dos institutos de educación secundaria pode-
rán modificar os horarios dos profesores para ade-
cualos ás actividades establecidas no calendario
aprobado polo claustro e aceptado pola Inspección
educativa (entrega de cualificacións, atención a
reclamacións e cantas outras actividades estean rela-
cionadas co final de curso).

4.5. Durante o mes de xuño, as direccións dos
centros públicos de ensinanzas de réxime especial
poderán adaptar os horarios dos profesores ás nece-
sidades específicas de cada centro. Tal adaptación
non poderá supor variación do número global de
horas semanais de permanencia no centro previsto
no horario lectivo de cada profesor.

5. Atención ás reclamacións contra as cualifica-
cións ou decisións de promoción.

As direccións dos centros deben garantir a atención
ás reclamacións contra as cualificacións finais, rea-
lizadas dentro dos prazos previstos na Orde do 28
de agosto de 1995 pola que se regula o procedemento
para garantir o dereito dos alumnos de educación
secundaria obrigatoria e de bacharelato a que o seu
rendemento escolar sexa avaliado conforme a cri-
terios obxectivos (BOE do 20 de setembro), para
educación secundaria obrigatoria e primeiro curso
de bacharelato; Orde do 17 de abril de 1997 pola
que se establece o procedemento que cómpre seguir
nas reclamacións das cualificacións outorgadas no
segundo curso do bacharelato establecido na Lei
orgánica 1/1990, do 3 de outubro, de ordenación
xeral do sistema educativo, para o devandito 2º curso
de bacharelato; na Orde do 16 de xullo de 2002
pola que se regula a avaliación e acreditación aca-
démica do alumnado que cursa as ensinanzas de
formación profesional específica de réxime xeral na
Comunidade Autónoma de Galicia (DOG do 13 de
setembro), para formación profesional específica; na
Orde do 9 de setembro de 2004 pola que se regula
a avaliación e a acreditación académica do alumnado
que cursa as ensinanzas de artes plásticas e deseño
de réxime especial na Comunidade Autónoma de
Galicia (DOG do 29 de setembro), para ensinanzas
de artes plásticas e deseño; e no punto 10.2º da
Orde do 24 de xullo de 1991 pola que se regula
a organización das actividades docentes nos centros
de bacharelato, formación profesional e institutos
de educación secundaria e profesional (DOG do 28
de agosto), para os restantes alumnos de ensinanzas
de réxime especial.

Artigo 14º.-Probas de acceso.
1. Nos conservatorios de música e nos conserva-

torios de danza as probas de acceso iniciaranse a
partir do día 9 de xuño de 2008.
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2. As probas de acceso aos ciclos formativos de
grao medio e superior de formación específica, de
ensinanzas de artes plásticas e deseño e de ensi-
nanzas deportivas, así como as de acceso aos estudos
superiores de deseño, arte dramática e conservación
e restauración de bens culturais, estableceranse a
través das súas respectivas resolucións anuais.

Artigo 15º.-Actas de avaliación final.

1. Os secretarios dos centros deberán remitirlle
á delegación provincial correspondente fotocopias
autenticadas das actas de avaliación final de todos
os cursos do seu centro e dos centros privados ads-
critos, se é o caso, antes do día 15 de xullo de
2008.

2. As actas correspondentes aos cursos que teñan
convocatoria extraordinaria (setembro) enviaranse
antes do día 15 de setembro de 2008.

Capítulo IV
Outras disposicións

Artigo 16º.-Memorias de fin de curso.

1. Os directores dos centros de educación infantil
e de educación infantil e primaria enviarán ao servizo
provincial de Inspección respectivo, antes do día
10 de xullo de 2008, a memoria anual do centro
a que se refire o punto 5 do capítulo I do anexo
á Orde do 22 de xullo de 1997, pola que se regulan
determinados aspectos organizativos e de funciona-
mento das escolas de educación infantil, dos colexios
de educación primaria e dos colexios de educación
infantil e primaria dependentes da Consellería de
Educación e Ordenación Universitaria (DOG do 2
de setembro).

2. Os directores dos centros públicos integrados
enviarán, antes do 10 de xullo de 2008, ao servizo
provincial de Inspección educativa respectivo, a
memoria anual do centro a que se refire o punto 43
das instrucións que regulan a organización e o fun-
cionamento dos centros públicos integrados, apro-
badas pola Orde do 3 de outubro de 2000, pola
que se ditan instrucións para o desenvolvemento do
Decreto 7/1999, polo que se implantan e regulan
os centros públicos integrados de ensinanzas non
universitarias (DOG do 2 de novembro).

3. Os directores dos institutos de educación secun-
daria enviaranlle ao servizo provincial de Inspección
respectivo, antes do día 10 de xullo de 2008, a memo-
ria anual do centro a que se refire o punto 43 das
instrucións que regulan a organización e o funcio-
namento dos institutos de educación secundaria,
aprobadas pola Orde do 1 de agosto de 1997 (DOG
do 2 de setembro).

4. Os directores dos centros de ensinanzas de réxi-
me especial, en aplicación da disposición transitoria
primeira da Orde do 1 de agosto de 1997, elaborarán
ao longo do mes de xuño de 2008, logo do informe
dos respectivos claustros, unha memoria que recolla
o grao de consecución dos obxectivos fixados na

programación xeral anual, as dificultades atopadas
e as medidas correctoras introducidas, de ser o caso.
A devandita memoria, con informe do consello esco-
lar do centro, enviarase ao servizo provincial de Ins-
pección na primeira semana de xullo de 2008 e terase
en conta á hora de elaborar a programación do curso
seguinte, sobre todo para programar novamente
obxectivos non acadados, ou acadados parcialmente
no curso anterior, e artellar novos medios para
logralos.

Artigo 17º.-Libros de texto.

Os centros educativos exporán no taboleiro de
anuncios, na primeira quincena de xuño de 2007,
a relación de libros de texto e material didáctico
impreso que se utilizará no curso 2007/2008, con-
forme o modelo que se publica como anexo V a esta
orde. Unha copia desta relación será enviada ao ser-
vizo provincial de Inspección educativa antes do día
23 de xuño de 2007.

Os libros de texto deberán respectar a normativa
que regule cada materia, en especial a Lei orgánica
de educación, a lexislación de normalización do gale-
go no ensino non universitario e a de igualdade de
mulleres e homes.

Así mesmo, observarase a prohibición de venda
e/ou distribución de libros e material didáctico nos
centros públicos, tanto por persoal propio como por
persoas alleas a eles.

Disposición adicional

Período de adaptación do alumnado de educación
infantil que se incorpora por primeira vez ao centro.

O período de adaptación do alumnado de edu-
cación infantil que se incorpora por primeira vez
ao centro, a que se refiren o punto 1.8 do capítulo VI
do anexo á Orde do 22 de xullo de 1997, pola que
se regulan determinados aspectos organizativos e de
funcionamento das escolas de educación infantil, dos
colexios de educación primaria e dos colexios de
educación infantil e primaria dependentes da Con-
sellería de Educación e Ordenación Universitaria
(DOG do 2 de setembro), e o punto 53 das instrucións
que regulan a organización e o funcionamento dos
centros públicos integrados, aprobadas pola Orde
do 3 de outubro de 2000, pola que se ditan ins-
trucións para o desenvolvemento do Decreto 7/1999,
polo que se implantan e regulan os centros públicos
integrados de ensinanzas non universitarias (DOG
do 2 de novembro), terá a mínima duración posible
que permita acadar os seus obxectivos, non podendo
prolongarse con posterioridade ao 28 de setembro.

Disposición derradeira

Esta orde entrará en vigor aos 20 días da súa publi-
cación no Diario Oficial de Galicia.

Santiago de Compostela, 9 de abril de 2007.

Laura Sánchez Piñón
Conselleira de Educación e Ordenación Universitaria
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CONSELLERÍA DE INNOVACIÓN
E INDUSTRIA

Orde do 9 de abril de 2007 pola que se
establecen as bases reguladoras para a
concesión, en réxime de concorrencia
competitiva, da subvención a pequenos
comerciantes individuais autónomos que
abandonen a actividade comercial, en
desenvolvemento do Plan de renovación
e mellora do comercio galego, e se procede
á súa convocatoria (IN216A).

Unha das debilidades do sector do comercio reta-
llista de Galicia é, sen dúbida, a elevada idade media
dos titulares de establecementos comerciais tradi-
cionais, así como as dificultades que existen para
o relevo xeracional, unido a unha crecente perda
da capacidade competitiva de determinadas formas
comerciais tradicionais.

Establécese a necesidade de acadar un axeitado
nivel de equipamento comercial coa finalidade de
acomodar as estruturas comerciais ás exixencias
sociais, finalidade que se conseguiría cun incremen-
to do mercado inmobiliario, favorecendo o cesamento
da actividade comercial naqueles comercios sen via-
bilidade empresarial que asuman o compromiso de
arrendar, traspasar, ceder ou vender o establece-
mento comercial, favorecendo a introdución de inno-
vacións na oferta comercial.

A Xunta de Galicia, a través da Consellería de
Innovación e Industria, ten como obxectivo priori-
tario, o establecemento das estratexias axeitadas
para abordar esta problemática e, en consecuencia,
o Plan de renovación e mellora do comercio galego
prevé entre as súas medidas a consecución da rexe-
neración do tecido empresarial mediante a aparición
de novos comerciantes e actividades comerciais así
como o incremento no mercado inmobiliario da dis-
poñibilidade dos locais comerciais, situados moitos
deles en centros urbanos, núcleos históricos e luga-
res estratéxicos desde o punto de vista económico
e social para a vida das cidades galegas. Para iso,
o Plan de renovación e mellora do comercio galego
recolle a conveniencia de establecer unhas liñas de
actuación mediante as cales se aproben axudas e
incentivos orientados á consecución destes obxec-
tivos, de acordo co establecido no Decreto 287/2000,
do 21 de novembro, polo que se desenvolve o réxime
de axudas e subvencións da Comunidade Autónoma
de Galicia.

En virtude do exposto, e no exercicio das atri-
bucións que me foron conferidas,

DISPOÑO:

Artigo 1º.-Convocatoria e bases reguladoras.

1. Esta orde ten por obxecto aprobar as bases polas
cales se rexerá a concesión da subvención da Con-
sellería de Innovación e Industria para fomentar o
relevo xeracional dos empresarios individuais próxi-

mos a acadar a idade de xubilación na actividade
comercial e a rexeneración do tecido empresarial
comercial coa dispoñibilidade no mercado de novos
locais comerciais, que se inclúen como anexo I.

2. Así mesmo, por medio desta orde convócase
a devandita subvención para o ano 2007.

Artigo 2º.-Solicitudes.
Para poder ser beneficiario da subvención deberá

presentarse unha solicitude axustada ao modelo nor-
malizado que se inclúe como anexo II desta orde,
que irá acompañada dos documentos que se espe-
cifican no artigo 4º das bases reguladoras.

Artigo 3º.-Lugar e prazo de presentación das
solicitudes.

1. As solicitudes presentaranse preferentemente
nos rexistros da Consellería de Innovación e Indus-
tria, así como nos de calquera outro órgano da Admi-
nistración xeral do Estado, das comunidades autó-
nomas ou das entidades que integran a Adminis-
tración local, sempre que neste último caso se teña
subscrito o oportuno convenio, ou polos restantes
medios previstos no artigo 38.4º da Lei 30/1992,
do 26 de novembro, de réxime xurídico das admi-
nistracións públicas e do procedemento administra-
tivo común.

2. O prazo para a presentación de solicitudes será
dun mes, contado a partir do día seguinte ao da
publicación da presente orde no Diario Oficial de
Galicia.

Artigo 4º.-Prazo de duración do procedemento de
concesión.

Unha vez rematado o prazo para a presentación
de solicitudes, estas serán tramitadas e valoradas
de acordo co procedemento establecido nas bases
reguladoras, que non poderá ter unha duración supe-
rior a seis meses.

Artigo 5º.-Información aos interesados.
Sobre este procedemento administrativo, que ten

o código IN216A, poderase obter documentación
normalizada ou información adicional na Dirección
Xeral de Comercio, a través dos seguintes medios:

a) Páxina web oficial da consellería (www.con-
selleriaiei.org), na súa epígrafe de «axudas» e na
«oficina virtual».

b) O teléfono 981 54 59 15 da devandita dirección
xeral.

c) O enderezo electrónico dxcomercio*xunta.es.
d) Presencialmente.
Así mesmo, para cuestións xerais sobre este ou

outro procedemento, poderá facerse uso do teléfono
de información xeral da Consellería de Innovación
e Industria, que é o 981 54 43 41.

Disposicións derradeiras
Primeira.-Habilitación para o desenvolvemento.
Facúltase a directora xeral de Comercio para que

dite as resolucións que sexan precisas para o desen-
volvemento e aplicación desta orde.


