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Nome solicitante NIF 
Núm. expte. 

IN520A-
2009- 

Wurth, S.L. B15326036 764 

Wurth, S.L. B15326036 1277 

Wurth, S.L. B15326036 1309 

Xabela y Alonso, S.L. B36968931 187 

Xaspe Desenvolvementos, S.L. B70006564 537 

Xaspe Desenvolvementos, S.L. B70006564 742 

Xaspe Desenvolvementos, S.L. B70006564 744 

Xenética e Servicios Gandeiros, S.A. A15218720 563 

Xornal de Galicia, S.A. A36588531 1994 

Xornal de Galicia, S.A. A36588531 2023 

Xornal Galinet, S.A. A15719537 2030 

Xornal Galinet, S.A. A15719537 2120 

ANEXO III 
Solicitudes suxeitas a trámite de audiencia 

Composto polas 30 solicitudes seguintes: 

Nome solicitante NIF 
Núm. expte. 

IN520A-
2009- 

Auto Escola Dúas Rías, S.C. J70088844 1632 

Centro Dental Macia, S.C. J70199872 1677 

Colegio Oficial de Médicos de A Coruña Q1566001B 1917 

Comercial Ignacio, S.L. B27210129 3011 

Construcciones J. Díaz, S.L. B27138593 3010 

Drúmbalo, S.C J32385932 1455 

Eptisa Servicios de Ingeniería, S.A. A81920084 3009 

Escuela Técnico Preparatoria, S.C J70176334 1243 

Escuela Técnico Preparatoria, S.C J70176334 1604 

Esypro Manutención, S.L. B36218808 3015 

Euro Sono Films, S.L. B70136510 3006 

Froq Eventos, S.C. J15903743 995 

Geotop, S.A. A32016859 3004 

Idi del Diseño Energético en Edificacion, A.I.E. V27720994 302 

Idi del Diseño Energético en Edificacion, A.I.E. V27720994 1851 

Idi del Diseño Energético en Edificacion, A.I.E. V27720994 1870 

Idi del Diseño Energético en Edificacion, A.I.E. V27720994 1931 

Itinere Exposiciones y Montajes, S.L.L. B15744790 3002 

J.L. Froiz, S.L. B36947331 3014 

J.M.L. de Economía, S.L. B15350341 3003 

José Señariz Ríos, S.C. J15612195 2099 

Meiga Audiovisual, S.C. J70092358 962 

Miñomedia, S.L. B27338821 3007 

Nogueira Álvarez, S.L. B32162679 3012 

Openhost, S.L. B32389389 3013 

Plaguicidas de Galicia, S.L. B36301158 3005 

Salbia, S.C. J15962590 1132 

Sanxenxo de Servicios, S.L. B36056356 3000 

Sonaxe, S. Coop. Galega F70156682 3001 

Sons Galiza Comunicación, S.L. B27193093 3008 

CONSELLERÍA DE EDUCACIÓN
E ORDENACIÓN UNIVERSITARIA

Orde do 26 de maio de 2009 pola que se
modifican as que regulan as axudas para
a consolidación e estruturación de unida-
des de investigación competitivas do siste-
ma universitario de Galicia convocadas
nos exercicios 2006, 2007 e 2008.

A Orde do 6 de xuño de 2006 pola que se convo-
can as axudas do Programa de consolidación e estru-

turación de unidades de investigación competitivas,
en réxime de concorrencia competitiva, dispón no
parágrafo segundo do seu artigo 9 que «para poder
proceder ao libramento dos fondos será preciso que
a universidade correspondente expida, na data lími-
te do 31 de outubro do exercicio correspondente á
anualidade de que se trate, a certificación expresiva
da realización do gasto acompañada dunha memoria
explicativa do logro dos obxectivos de consolidación
e estruturación do grupo ou rede».

A Orde do 2 de abril de 2007 pola que se convo-
can axudas para a consolidación e a estruturación de
unidades de investigación competitivas do sistema
universitario de Galicia do ano 2007, en réxime de
concorrencia competitiva, establece no parágrafo
segundo do seu artigo 8 igual condición e prazo.

A Orde do 19 de agosto de 2008 pola que se esta-
blecen as bases reguladoras para a concesión en
réxime de concorrencia competitiva, das axudas
para a consolidación e estruturación de unidades de
investigación competitivas do sistema universitario
de Galicia e se procede á súa convocatoria para o
ano 2008, establece no parágrafo segundo do seu
artigo 8 que «para poder proceder ao libramento dos
fondos será preciso que a universidade correspon-
dente, como entidade colaboradora nas modalidades
b), c) e d) ou como beneficiaria na modalidade a),
expedida, na data límite do 15 de novembro do exer-
cicio correspondente á anualidade de que se trate, a
certificación expresiva da realización do gasto
acompañada dunha memoria explicativa do logro
dos obxectivos de consolidación e estruturación do
grupo ou rede, así como os documentos xustificati-
vos dos gastos e dos pagamentos».

Tendo en conta que o pagamento da anualidade do
2009, e sucesivas, serán cofinanciados con fondos
procedentes do Feder, que ten requisitos de xustifi-
cación específicos, e considerando que as convoca-
torias deste programa establecen datas límite de
xustificación diferentes que poderían xerar confu-
sión, procede modificar os artigos indicados.

En consecuencia, esta consellería

DISPÓN:

Artigo primeiro.-Modificación do parágrafo segun-
do do artigo 9 da Orde do 6 de xuño de 2006 pola
que se convocan as axudas do Programa de consoli-
dación e estruturación de unidades de investigación
competitivas, en réxime de concorrencia competiti-
va, que queda redactado como segue:

«Para poder proceder ao libramento dos fondos
será preciso que a universidade correspondente,
expida, na data límite do 15 de novembro do exerci-
cio da anualidade de que se trate, 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 cofinamento do Fondo
Europeo de Desenvolvemento Rexional (Feder)
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2007-2013, a universidade correspondente deberá
achegar nesa mesma data límite unha certificación
de todos os gastos e custos comprometidos ata o 31
de decembro dese ano, así como os documentos xus-
tificativos dos gastos e dos pagamentos efectuados
ata esa data. As facturas e pagamentos realizados
con posterioridade ao 15 de novembro, pero incluí-
dos na certificación de gastos e custos comprometi-
dos, deberán entregarse antes do 30 de decembro
dese mesmo ano».

Artigo segundo.-Modificación do parágrafo segun-
do do artigo 8 da Orde do 2 de abril de 2007 pola
que se convocan axudas para a consolidación e a
estruturación de unidades de investigación competi-
tivas do sistema universitario de Galicia, en réxime
de concorrencia competitiva, que queda redactado
como segue:

«Para poder proceder ao libramento dos fondos
será preciso que a universidade correspondente,
expida, na data límite do 15 de novembro do exerci-
cio da anualidade de que se trate, 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 cofinanciamento do
Fondo Europeo de Desenvolvemento Rexional
(Feder) 2007-2013, a universidade correspondente
deberá aportar nesa mesma data límite unha certifi-
cación de todos os gastos e custos comprometidos
ata o 31 de decembro dese ano, así como os docu-
mentos xustificativos dos gastos e dos pagamentos
efectuados ata esa data. As facturas e pagamentos
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».

Artigo terceiro.-Modificación do parágrafo segun-
do do artigo 8º da Orde do 19 de agosto de 2008 pola
que se establecen as bases reguladoras para a con-
cesión en réxime de concorrencia competitiva, das
axudas para a consolidación e estruturación de uni-
dades de investigación competitivas do sistema uni-
versitario de Galicia e se procede á súa convocatoria
para o ano 2008, que queda redactado como segue:

«Para poder proceder ao libramento dos fondos
será preciso que a universidade correspondente,
como entidade colaboradora nas modalidades b), c)
e d) ou como beneficiaria na modalidade a), expedi-
da, na data límite do 15 de novembro do exercicio da
anualidade de que se trate, 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 cofinanciamento do Fondo Europeo de
Desenvolvemento Rexional (Feder) 2007-2013, a
universidade correspondente deberá achegar nesa
mesma data límite unha certificación de todos os
gastos e custos comprometidos ata o 31 de decembro
dese ano, así como os documentos xustificativos dos
gastos e dos pagamentos efectuados ata esa data. As

facturas e pagamentos realizados con posterioridade
ao 15 de novembro, pero incluídos na certificación
de gastos e custos comprometidos, deberán entregar-
se antes do 30 de decembro dese mesmo ano».

Disposición derradeira

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

Santiago de Compostela, 26 de maio de 2009.

Jesús Vázquez Abad
Conselleiro de Educación e Ordenación

Universitaria

Orde do 27 de maio de 2009 pola que se
convocan licenzas por estudos para o cur-
so 2009-2010 destinadas a funcionarios
docentes non universitarios e se aproban
as súas bases de concesión.

A Lei orgánica 2/2006, do 3 de maio, de educa-
ción, dedica o seu título III a salientar o protagonis-
mo que debe adquirir o profesorado no sistema edu-
cativo actual, cunha atención prioritaria á súa for-
mación inicial e permanente, cuxa reforma debe
levarse a cabo nos próximos anos no contexto do
novo espazo europeo de educación superior e co fin
de dar reposta ás necesidades e ás novas demandas
que recibe o sistema educativo. Ademais, aborda a
mellora das condicións en que o profesorado realiza
o seu traballo, así como o recoñecemento, apoio e
valoración social da función docente.

Nesta liña, o artigo 102 determina que a formación
permanente constitúe un dereito e unha obriga de
todo o profesorado e unha responsabilidade das
administracións educativas e dos propios centros,
coa finalidade, entre outras, de contemplar a ade-
cuación dos coñecementos e métodos á evolución
das ciencias e das didácticas específicas. E, por
outra parte, o artigo 105, de medidas para o profeso-
rado de centros públicos, dispón no punto 2.d) que a
Administración educativa disporá o desenvolvemen-
to de licenzas retribuídas, de acordo coas condicións
e requisitos que establezan, coa finalidade de esti-
mular a realización de actividades de formación e de
investigación e innovación educativas que revertan
en beneficio directo do propio sistema educativo.

Nalgúns casos a formación programada a través de
actividades curtas e puntuais para o profesorado non
parece suficiente, por iso se considera conveniente
ofertar esta modalidade formativa de máis longa
duración para favorecer que o profesorado reforce,
complete ou actualice a súa formación inicial
ampliando a formación na súa especialidade, poten-
ciando a súa formación nas linguas estranxeiras no


