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CONSELLERÍA DE EDUCACIÓN
E ORDENACIÓN UNIVERSITARIA

Orde do 17 de decembro de 2010 pola que
se fai público o resultado da avaliación
intermedia dos beneficiarios da Orde do
16 de xuño de 2009, de convocatoria das
axudas para a consolidación e a estrutu-
ración de unidades de investigación com-
petitivas do sistema universitario de Gali-
cia do ano 2009, en réxime de
concorrencia competitiva.

A Orde do 7 de abril de 2009 (Diario Oficial de
Galicia do 16 de abril) convocou as axudas para a
consolidación e a estruturación de unidades de
investigación competitivas do sistema universitario
de Galicia do ano 2009, en réxime de concorrencia
competitiva. As axudas foron resoltas mediante Orde
do 16 de xuño de 2009 (DOG do 23 de xullo).

Na convocatoria recóllese que os beneficiarios das
axudas serán sometidos a unha avaliación ao final da
segunda anualidade. De non superar a avaliación,
poderase modificar a resolución de concesión da
axuda, tal como se especifica no artigo 17 da
Lei 9/2007, do 13 de xuño, de subvencións de Gali-
cia, cando se alteren as condicións tidas en conta
para a concesión da subvención e, en todo caso, pola
obtención concorrente de subvencións ou axudas
outorgadas por outras administracións ou entes
públicos ou privados, estatais ou internacionais.

Unha vez rematada a correspondente avaliación da
segunda anualidade, e atendendo ao informe-pro-
posta elevado pola comisión avaliadora a través da
Secretaría Xeral de Universidades, esta consellería

RESOLVE:

Primeiro.-Comunicar a avaliación favorable dos
beneficiarios da modalidade de Redes que a conti-
nuación se relacionan, e que remataron a percepción
da axuda en 2010:

Nº exp. Solicitante Univ. Modalidade 

2009/013 Blanco Rial, Manuel José USC Redes 

2009/018 Caride Gómez, José Antonio USC Redes 

2009/019 Carracedo Álvarez, Ángel USC Redes 

2009/020 Casanueva Freijo, Felipe USC Redes 

2009/008 García Quintela, Marco V. USC Redes 

2009/074 González Manteiga, Wenceslao USC Redes 

2009/029 Guitián Rivera, Enrique USC Redes 

2009/058 Pazos Sierra, Alejandro UDC Redes 

2009/047 Rojo Sánchez, Guillermo USC Redes 

2009/061 Vilares Ferro, Manuel UVIGO Redes 

Exped. Solicitante Univ. Modalidade 
Contía 
2011 

Terceiro.-Os pagamentos das modalidade de agru-
pacións estratéxicas e grupos emerxentes faranse
mediante libramento único e directo ás universida-
des. Para poder proceder ao libramento dos fondos
será preciso que a universidade correspondente
expida, na data límite do 31 de outubro do exercicio
correspondente á anualidade de que se trate, a cer-
tificación expresiva da realización do gasto e do
pagamento acompañada dunha memoria explicativa
do logro dos obxectivos de consolidación e estrutu-
ración do grupo ou rede. Ademais cando a axuda
teña cofinanciación de Feder, a universidade corres-
pondente deberá achegar nesa mesma data límite os
documentos xustificativos dos gastos e dos paga-
mentos.

En cumprimento da normativa relativa ao Fondo
Europeo de Desenvolvemento Rexional, cando a
axuda se cofinancie con este tipo de fondos, as uni-
versidades deberán manter unha separación conta-
ble adecuada para os gastos relacionados coa axuda
que facilite a pista de auditoría. Ademais deberán
conservar a documentación por un período de tres
anos a partir do peche do Programa operativo, tal
como se define no artigo 89º.3 do Regulamento
1083/2006 do Consello. Os gastos deberán xustifi-
carse con facturas ou documentos contables de valor
probatorio equivalente e os pagamentos mediante
certificación expedida pola universidade correspon-
dente na que conste a data de pagamento.

Cuarto.-Os pagamentos poderán realizarse co cofi-
nanciamento do Fondo Europeo de Desenvolvemen-
to Rexional (Feder) 2007-2013, polo que os benefi-
ciarios das axudas deberán cumprir os requisitos de
publicidade que establece o artigo 8º 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 de Social
Europeo e ao Fondo de Cohesión, e ao Regulamento
1080/2006 relativo ao Fondo Europeo de Desenvol-
vemento Rexional, así como cumprir os requisitos de
xustificación que estableza esa mesma normativa.

Quinto.-O incumprimento por parte dos beneficia-
rios de calquera das bases establecidas na orde da
convocatoria suporá a perda do dereito a percibir a
axuda correspondente.

Sexto.-Contra esta resolución que esgota a vía
administrativa, os interesados poderán interpoñer

Segundo.-Comunicar a avaliación favorable dos
beneficiarios das modalidades de agrupacións estra-
téxicas e grupos emerxentes, que recibirán a anuali-
dade de 2011 de axuda concedida pola Orde do 16 de
xuño de 2009 pola que se resolve a Orde de convoca-
toria do 7 de abril de 2009:

2009/028 González Alemany, Manuel María USC Emerxente 30.000 

2009/062 González Prelcic, Nuria UVIGO Agrupacións 250.000 

2009/069 Martínez Piñeiro, Manuel UVIGO Emerxente 30.000 

2009/070 Moldes Menduíña, Ana Belén UVIGO Emerxente 30.000 

2009/071 Navarro Vázquez, Armando UVIGO Emerxente 30.000 

2009/063 Rodríguez de Lera, Ángel UVIGO Agrupacións 250.000 

2009/048 Salgado López, Carlos Alberto USC Emerxente 30.000 

2009/060 Simal Gándara, Jesús UVIGO Agrupacións 250.000 

2009/053 Vale González, Mª Carmen USC Emerxente 30.000 

2009/054 Vidal Juviño, José Manuel USC Emerxente 30.000 

Exped. Solicitante Univ. Modalidade 
Contía 
2011 

2009/022 Félix Lamas, Paulo USC Agrupacións 250.000 

2009/002 Fernández del Olmo, Miguel Ángel UDC Emerxente 30.000 
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recurso potestativo de reposición ante a conselleira
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 116º e 117º da Lei 30/1992,
do 26 de novembro, de réxime xurídico das adminis-
tracións públicas e do procedemento administrativo
común, ou ben directamente recurso contencioso-
administrativo no prazo de dous meses perante o Tri-
bunal Superior de Xustiza de Galicia.

Disposición derradeira

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

Santiago de Compostela, 17 de decembro de 2010.

Jesús Vázquez Abad
Conselleiro de Educación e Ordenación

Universitaria

CONSELLERÍA DO MEDIO RURAL

Orde do 22 de decembro de 2010 pola que
se establecen as bases reguladoras das
axudas á identificación do gando equino,
cofinanciadas co Fondo Europeo Agrícola
de Desenvolvemento Rural (Feader) no
marco do PDR de Galicia 2007-2013, e se
convocan para o ano 2011.

O Regulamento (CE) nº 1698/2005 do Consello, do
20 de setembro de 2005, relativo á axuda ao desen-
volvemento rural a través do Feader, establece no
seu artigo 31º a concesión de axudas para a implan-
tación de novas normas introducidas na lexislación
nacional, en transposición doutra comunitaria que
impoña obrigas ou restricións nas prácticas agríco-
las, que teñan unha repercusión negativa nos custos
habituais da explotación e afecten un número signi-
ficativo de agricultores.

Con base nesta posibilidade, o Programa de desen-
volvemento rural de Galicia para o período 2007-2013,
aprobado por Decisión da Comisión do 15 de febrei-
ro de 2008, previu a concesión de axudas para a
implementación do Regulamento (CE) 504/2008 da
Comisión, polo que se aplican as directivas
90/426/CEE e 90/427/CEE no que se refire aos
métodos de identificación dos équidos, aplicable a
partir do 1 de xullo de 2009.

En transposición da normativa comunitaria apro-
bouse o Decreto 268/2008, do 13 de novembro, polo
que se establecen normas que regulan o rexistro e
identificación dos animais equinos, as medidas bási-
cas para a ordenación zootécnica e sanitaria das
explotacións equinas, as paradas de sementais equi-

nos co servizo a terceiras persoas e se crea o Rexis-
tro Galego de Explotacións Equinas; e o Real decre-
to 1515/2009, do 2 de outubro, polo que se estable-
ce un sistema de identificación e rexistro dos ani-
mais da especie equina.

Conforme estas normas, os titulares das explota-
cións gandeiras equinas terán que identificar os ani-
mais e comunicarlles ás autoridades competentes os
movementos do gando que se produzan na súa explo-
tación mediante xustificación documental ou por
medios informáticos. Esta medida contribuirá á
ordenación do sector equino en Galicia, de especial
dificultade pola existencia dun importante número
de cabalos mantidos no monte en réxime de liberda-
de ou semiliberdade. Porén, a súa implantación nes-
tas explotacións, caracterizadas pola escasa renda
que xeran, terá un impacto notable nos custos de
funcionamento.

A axuda que se regula nesta orde compensará par-
cialmente os gastos derivados da identificación dos
animais da especie equina que se manteñen nos
montes galegos en réxime de liberdade ou semiliber-
dade.

Será necesario arbitrar un sistema que evite aos
propietarios o anticipo dun desembolso económico
importante, toda vez que este esforzo non se com-
pensa coa rendibilidade dun retorno proporcional e,
por tanto, é previsible que a ausencia deste sistema
limite gravemente a consecución do fin perseguido,
que non é outro que a identificación do maior núme-
ro posible de cabalos de monte de Galicia. Así, para
tal fin, os propietarios dos équidos disporán da
opción de ceder os dereitos de cobramento da axuda
que lles corresponda ao veterinario autorizado, nas
condicións establecidas no articulado da orde.

En consecuencia, de conformidade co previsto no
artigo 30º.1.3 do Estatuto de Autonomía de Galicia e
en uso das facultades que me confire a Lei 9/2007,
do 13 de xuño, de subvencións de Galicia, e en uso
das competencias que me confire a Lei 1/1983, do
22 de febreiro, reguladora da Xunta e da súa Presi-
dencia, modificada pola Lei 11/1998 e pola
Lei 2/2007,

DISPOÑO:

Artigo 1º.-Obxecto.

Esta orde ten por obxecto establecer as bases regu-
ladoras das axudas para compensar os gastos deriva-
dos da identificación do gando equino mantido nos
montes de Galicia en réxime de liberdade ou semili-
berdade, consonte ás prescricións establecidas na
medida 131 do Programa de desenvolvemento rural
de Galicia para o período 2007-2013, aprobado pola
Decisión da Comisión do 15 de febreiro de 2008, en
aplicación do disposto no artigo 31 do Regulamento


