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2010, publicado no Diario Oficial de Galicia do 26 de
xuño de 2009, cómpre facer as seguintes correccións:

Páxina 11.166.

ANEXO I

CAPÍTULO III

Taxas, prezos e outros ingresos

No concepto 304 onde di: «Outras taxas» debe
dicir: «Taxas por dominio público».

No subconcepto 39199 onde di: «Outras recargas»
debe dicir: «Multas e sancións tributarias».

Páxina 11.175.

ANEXO IV

Clasificación orgánica

Na sección 04 engádese a liña: «Servizo 70.-Secreta-
ría Xeral de Modernización e Innovación Tecnolóxica».

Na sección 04 onde di: «Fundación Galega para o
deporte» debe dicir: «Fundación Deporte Galego».

Páxina 11.176.

ANEXO IV

Na sección 07 onde di: «Fundación CEIDA» debe
dicir: «Consorcio: Centro de Extensión Universitaria
e Divulgación Ambiental de Galicia».

Na sección 09 suprímese «Consorcio: Centro de Exten-
sión Universitaria e Divulgación Ambiental de Galicia».

Páxina 11.181.

ANEXO VI

Memorias das consellerías

Onde di: «Memoria explicativa de cada consellería
sobre os orzamentos para o ano 2009» debe dicir:
«Memoria explicativa de cada consellería sobre os
orzamentos para o ano 2010».

á comisión as previsións de contratación e de encomen-
das de xestión que teñan por obxecto o desenvolvemen-
to de funcións de natureza administrativa, que poidan
levar a cabo empregados públicos da propia consellería
ou organismos dependentes desta, de ter suficiencia
orzamentaria no capítulo I da Lei de orzamentos.

Para tal efecto, a comisión de estudo deseñará e
enviará ás distintas secretarías xerais un formulario
para recadar información normalizada sobre a con-
tratación e encomendas que son obxecto da comisión.

Tamén sinalará as datas para o cumprimento da
obriga de lle render a información que precisa para
desenvolver as súas funcións.

Sétimo.-Conclusións da comisión.

No mes de setembro de cada ano, a comisión de
estudo elevará un informe de conclusións á Conse-
llería de Facenda, incluíndo as regularizacións que
se deban facer por mandato xudicial, así como a
indicación daquelas contratacións ou encomendas
de xestión que, atendendo ao seu obxecto ou cir-
cunstancias, sexa necesario deixar sen efecto.

Disposicións transitorias

Única.-Anualidade 2009.

Ademais do informe de conclusións a que se refire
o punto sétimo, no mes de setembro de 2009 a comi-
sión de estudo elevará á Consellería de Facenda un
informe sobre os traballos desenvolvidos, incluíndo
os das subcomisións así como, de ser o caso, as
suxestións de actuación no anteproxecto de orzamen-
tos xerais da comunidade autónoma para o ano 2010.

Disposicións derradeiras

Primeira.-A persoa titular da Consellería de
Facenda adoptará cantas disposicións sexan preci-
sas para a aplicación deste acordo.

Segunda.-Este acordo terá efectos desde o mesmo
día da súa publicación no Diario Oficial de Galicia.

III. OUTRAS DISPOSICIÓNS

CONSELLERÍA DE FACENDA

Corrección de erros.-Orde do 23 de xuño
de 2009 pola que se ditan instrucións para
a elaboración dos orzamentos xerais da
Comunidade Autónoma de Galicia para o
ano 2010.

Advertidos erros na Orde do 15 de xuño de 2009 pola
que se ditan instrucións para a elaboración dos orzamen-
tos da Comunidade Autónoma de Galicia para o ano

CONSELLERÍA DE EDUCACIÓN
E ORDENACIÓN UNIVERSITARIA

Resolución do 12 de xuño de 2009, da
Secretaría Xeral de Universidades, pola
que se fan públicas as segundas e terceiras
anualidades concedidas pola Orde do 26
de novembro de 2008 correspondente ás
axudas para a consolidación e a estrutu-
ración de unidades de investigación com-
petitivas do sistema universitario de Gali-
cia do ano 2008.

A Orde do 19 de agosto de 2008 (DOG do 25 de
agosto) convocou as axudas para a consolidación e a
estruturación de unidades de investigación competiti-
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vas do sistema universitario de Galicia do ano 2008,
en réxime de concorrencia competitiva, convocatoria
que foi modificada pola Orde de 26 de maio de 2009
e resolta pola Orde do 26 de novembro de 2008.

As segundas e terceiras anualidades destas axu-
das, que corresponden aos exercicios 2009 e 2010,
terán o cofinanciamento do Fondo Europeo de
Desenvolvemento Rexional (Feder) 2007-2013, polo
que procede dar publicidade a este feito, así como
dar a coñecer o importe de cada unha das axudas
que procede do devandito fondo. Por iso, e de con-
formidade con establecido no artigo 5 da Orde de
convocatoria, que atribúe á Dirección Xeral de Pro-
moción Científica e Tecnolóxica do SUG (agora
Secretaría Xeral de Universidades) a competencia
para a instrución do procedemento de concesión das
axudas, esta Secretaría Xeral de Universidades

RESOLVE:

Primeiro.-Facer pública a lista de profesores-
investigadores do Sistema Universitario de Galicia
beneficiarios das axudas para a consolidación e a
estruturación de unidades de investigación competi-
tivas do sistema universitario de Galicia do ano
2008, en réxime de concorrencia competitiva, coa
indicación da parte do importe das segundas e tercei-
ras anualidades que se financian co Fondo Europeo
de Desenvolvemento Rexional (Feder) 2007-2013.

a) Modalidade de agrupacións estratéxicas:  
Importe axuda 2009 Importe axuda 2010 Solicitante Uni. 

Fondos 
propios 

Fondos 
Feder 

Fondos 
propios 

Fondos 
Feder 

Beiras García-Sabell, 
Ricardo  

UVigo 125.000 € 125.000 € 125.000 € 125.000 € 

Diéguez González, 
Carlos  

USC 125.000 € 125.000 € 125.000 € 125.000 € 

Gulías Fernández, 
Víctor Manuel  

UDC 125.000 € 125.000 € 125.000 € 125.000 € 

Pérez Meirás, Mª 
Dolores  

USC 125.000 € 125.000 € 125.000 € 125.000 € 

Importe axuda 2009 Solicitante Uni. 

Fondos 
propios 

Fondos 
Feder 

Cerdán Villanueva, Mª Esperanza UDC 39.000 € 11.000 € 

Diéguez González, Carlos  USC 81.900 € 23.100 € 

Domínguez Martín, Jorge  UVigo 54.600 € 15.400 € 

Domínguez Puente, Fernando  USC 39.000 € 11.000 € 

García Pino, Antonio  UVigo 66.300 € 18.700 € 

Legido Soto, José Luis  UVigo 54.600 € 15.400 € 

Nóvoa Rodríguez, Xosé Ramón  UVigo 66.300 € 18.700 € 

Vence Deza, Xavier  USC 39.000 € 11.000 € 

Importe axuda 2009 Importe axuda 2010 Solicitante Uni. 

Fondos 
propios 

Fondos 
Feder 

Fondos 
propios 

Fondos 
Feder 

Álvarez García, Begoña  UVigo 30.000 € 0 € 30.000 € 0 € 

Correa Duarte, Miguel Ángel  UVigo 30.000 € 0 € 30.000 € 0 € 

Gamallo Otero, Pablo  USC 30.000 € 0 € 30.000 € 0 € 

González Ferreiro, Elena  USC 30.000 € 0 € 30.000 € 0 € 

Losada Carril, David Enrique USC 30.000 € 0 € 30.000 € 0 € 

Posada González, David  UVigo 30.000 € 0 € 30.000 € 0 € 

Salas Ellacuriaga, Antonio  USC 30.000 € 0 € 30.000 € 0 € 

Os importes da columna Feder están financiados polo
80% por fondos Feder e o 20% por fondos da comuni-
dade autónoma que cofinancian os fondos europeos.

Segundo.-Os pagamentos faranse mediante libra-
mento único e directo ás universidades. De acordo co
establecido no artigo terceiro da Orde do 26 de maio
de 2009 pola que se modifican as que regulan as axu-
das para a consolidación e estruturación de unidades
de investigación competitivas do SUG convocadas
nos exercicios 2006, 2007 e 2008, para poder proce-
der ao libramento dos fondos será preciso que a uni-
versidade correspondente, como entidade colabora-
dora nas modalidades b), c) e d) ou como beneficia-
ria na modalidade a), expida, na data límite do 15 de
novembro do exercicio da anualidade de que se tra-
te, a certificación expresiva da realización do gasto
acompañada dunha memoria explicativa do logro dos
obxectivos de consolidación e estruturación do grupo
ou rede. Ademais, cando a axuda teña cofinancia-
mento do Fondo Europeo de Desenvolvemento
Rexional (Feder) 2007-2013, a universidade corres-
pondente deberá achegar nesa mesma data límite
unha certificación de todos os gastos e custos com-
prometidos ata o 31 de decembro dese ano, así como
os documentos xustificativos dos gastos e dos paga-
mentos efectuados ata esa data. As facturas e paga-
mentos realizados con posterioridade ao 15 de
novembro pero incluídos na certificación de gastos e
custos comprometidos, deberán entregarse antes do
30 de decembro dese mesmo ano.

Terceiro.-Os pagamentos realizaranse co cofinan-
ciamento do Fondo Europeo de Desenvolvemento
Rexional (Feder) 2007-2013, polo que os beneficia-
rios das axudas deberán cumprir os requisitos de
publicidade que establece o artigo 8 do Regulamen-
to 1828/2006 do 8 de decembro de 2006, polo que
se fixan normas de desenvolvemento para o Regula-
mento 1083/2006, polo que se que establecen as
disposicións xerais relativas ao Fondo Europeo de
Desenvolvemento Rexional, ao Fondo Social Euro-
peo e ao Fondo de Cohesión, e para o Regulamen-
to 1080/2006 relativo ao Fondo Europeo de Desen-
volvemento Rexional, así como cumprir os requisi-
tos de xustificación que estableza esa mesma nor-
mativa.

Cuarto.-Contra esta disposición, que non esgota a
vía administrativa, os interesados poderán interpoñer
recurso potestativo de reposición ante o conselleiro
de Educación e Ordenación Universitaria no prazo
dun mes a partir do día seguinte ao da publicación da
resolución no Diario Oficial de Galicia, segundo o
disposto nos artigos 114 e 115 da Lei 30/1992, do 26
de novembro, de réxime xurídico das administracións
públicas e do procedemento administrativo común.

b) Modalidade de grupos de referencia competitiva: 

c) Modalidade de grupos emerxentes promovidos 
por investigadores mozos: 

d) Modalidade de redes de investigación: 
Importe axuda 2009 Importe axuda 2010 Solicitante Uni. 

Fondos 
propios 

Fondos 
Feder 

Fondos 
propios 

Fondos 
Feder 

Fanego Lema, Teresa USC 9.000 € 51.000 € 9.000 € 51.000 € 
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Disposición derradeira

Esta resolución entrará en vigor o mesmo día ao da
súa publicación no Diario Oficial de Galicia.

Santiago de Compostela, 12 de xuño de 2009.

José Alberto Díez de Castro
Secretario xeral de Universidades

CONSELLERÍA DE SANIDADE

Resolución do 26 de xuño de 2009, da
Dirección Xeral de Saúde Pública e Pla-
nificación, pola que se fai pública a reali-
zación dun curso homologado de nivel
básico para a obtención do carné de apli-
cador/manipulador de biocidas.

A Orde do 30 de xullo de 1997, conxunta das con-
sellerías de Agricultura, Gandería e Montes e de
Sanidade e Servizos Sociais, pola que se establece na
Comunidade Autónoma de Galicia a normativa regu-
ladora para a homologación de cursos de capacitación
para realizar tratamentos con praguicidas, así como
para a obtención do carné de manipuladores destes
produtos, establece no seu artigo 8.6º que os ministe-
rios de Agricultura, Pesca e Alimentación e de Sani-
dade e Consumo comunicarán, aos organismos res-
ponsables, na comunidade autónoma, a homologación
dos ditos cursos e no seu artigo 9 a obrigatoriedade de
que o organismo oficial responsable publique no Dia-
rio Oficial de Galicia a información correspondente a
cada curso que se vai a realizar.

En consecuencia, anúnciase a realización dun curso
de aplicador/manipulador de biocidas, nivel básico,
homologado polas direccións xerais de Saúde Pública
do Ministerio de Sanidade e Política Social e de Agri-
cultura do Ministerio de Medio Ambiente, e Medio
Rural e Mariño, solicitado pola entidade centro de for-
mación Ica, S.L., de acordo coas seguintes bases:

1. Denominación do curso.

Curso para a capacitación de aplicadores/manipu-
ladores de produtos biocidas. Nivel básico.

2. Entidade organizadora.

Centro de formación Ica, S.L.

3. Data.

Do 23 ao 31 de xullo de 2009.

4. Lugar de realización.

Instalacións de centro de formación Ica, S.L.

R/ Portela, 12 interior. O Calvario. 36205 Vigo
(Pontevedra).

5. Número de prazas: 25 alumnos.

6. Dirixido a: todo o persoal auxiliar das empresas
que apliquen e/ou manipulen produtos biocidas.

7. Criterios de selección.

Por rigorosa orde de recepción de inscricións.

8. Presentación de solicitudes.

Solicitude segundo modelo anexo I.

9. Programa. 
-Día 23/7  

16.00-18.15 h 1. Praguicidas. Historia. Descrición e 
xeneralidades. Lexislación I  

18.15-21.00 h 2. Xeneralidades sobre pragas ambientais e da 
industria alimentaria 
3. Riscos para o home derivados do uso dos 
praguicidas. Lexislación II 
4. Hixiene e seguridade no manexo e aplicación 
de praguicidas 

-Día 24/7  

16.00-18.15 h 5. Prevención, diagnóstico e primeiros auxilios 
na intoxicación por praguicidas 

18.15-21.30 h 6. Praguicidas e ambiente. Problemas. 
Destrución de envases 

-Día 30/7  

16.00-18.15 h 7. Métodos de loita antivectorial. Técnicas de 
aplicación  

18.15-21.00 h 8. Métodos químicos (DDD). Técnicas de 
aplicación de praguicidas. Desinfección 
ambiental. Lexionela 

-Día 31/7  

16.00-18.15 h 9. Prácticas 
-Preparación de disolucións de produtos  
-Exercicios prácticos 
-Interpretación de pictogramas e etiquetas de 
praguicidas.  

18.15-21.30 h 10. Prácticas 
-Uso axeitado dos medios de protección persoal. 
-Boas prácticas de almacenamento de 
praguicidas 
-Avaliación tipo test 

10. Certificado de superación do curso.

É obrigatoria a asistencia a todas as sesións do
curso. Finalizado este, a entidade organizadora rea-
lizará as probas pertinentes que avalíen os coñece-
mentos adquiridos polo alumnos e en caso de supe-
ralas expedirá o certificado correspondente, co cal
poderá solicitar á Dirección Xeral de Saúde Pública
e Planificación da Consellería de Sanidade, o carné
de aplicador/manipulador de biocidas, nivel básico.

Santiago de Compostela, 26 de xuño de 2009.

Sagrario Pérez Castellanos
Directora xeral de Saúde Pública e Planificación

ANEXO I
Ficha de solicitude de inscrición

Curso para a capacitación de aplicadores/manipula-
dores de produtos biocidas. Nivel básico.
Entidade organizadora: centro de formación Ica, S.L.
Datas: do 23 ao 31 de xullo de 2009.
Lugar de realización do curso: instalacións de centro
de formación Ica, S.L. r/ Portela, 12 interior. O Cal-
vario. 36205 Vigo (Pontevedra).
Duración: 20 horas teórico-prácticas e 1 hora de exame.


