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implicará a asignación de recursos económicos da
Xunta de Galicia para a súa xestión e conservación.

Artigo 6º.-Extinción.

1. Mediante orde do conselleiro de Medio Ambien-
te e Desenvolvemento Sostible poderase poñer fin aos
efectos da declaración provisional do espazo natural
de Voutureira como espazo natural de interese local
se desaparecen as causas que motivaron a protección
deste espazo e non fosen susceptibles de recupera-
ción ou restauración.

2. Tamén se producirá a extinción dos efectos da
declaración provisional do espazo natural de Voutu-

reira como espazo natural de interese local no supos-
to recollido no número 2 do artigo 1º desta orde.

Disposición derradeira

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

Santiago de Compostela, 21 de decembro de 2007.

Manuel Vázquez Fernández
Conselleiro de Medio Ambiente e Desenvolvemento

Sostible
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Orde do 31 de decembro de 2007 pola que
se establecen as bases reguladoras das
axudas para paliar os danos producidos
polo lobo, e se convocan para o ano 2008.

De acordo co disposto no artigo 148.1º.11 da Cons-
titución, en virtude do establecido no artigo 27.15º do

Estatuto de autonomía de Galicia, esta comunidade
autónoma ten competencia exclusiva en materia de
caza.

O Decreto 211/2005, do 3 de agosto, polo que se
establece a estrutura orgánica da Xunta de Galicia,
crea a Consellería de Medio Ambiente e Desenvol-
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vemento Sostible, e establécese a súa estrutura
orgánica básica mediante o Decreto 232/2005, do
11 de agosto, no que se establece a Dirección Xeral
de Conservación da Natureza como un dos centros
directivos adscritos a ela. Así mesmo, segundo o
disposto no Decreto 1/2006, do 12 de xaneiro, polo
que se establece a estrutura orgánica da Consellería
de Medio Ambiente e Desenvolvemento Sostible,
compételle á dita consellería a través da precitada
dirección xeral a ordenación e o aproveitamento dos
recursos cinexéticos.

O lobo mantén unha poboación abundante na xeo-
grafía galega. A súa presenza nos nosos montes non
só é un expoñente da nosa rica biodiversidade
senón, ademais, un elemento destacado no equili-
brio biolóxico do medio en que se desenvolve. As
súas necesidades alimenticias entran ás veces en
conflito cos intereses dos nosos gandeiros, que
sofren a depredación que ocasionalmente realiza
sobre o gando. É por iso polo que a Consellería de
Medio Ambiente e Desenvolvemento Sostible, para
conciliar o interese pola pervivencia da especie co
dos gandeiros, pon en marcha unha liña de axudas,
de carácter compensatorio, para reparar os danos
ocasionados sobre o gando vacún, ovino, cabrún e
equino de Galicia.

O réxime xeral das axudas e subvencións nas
administracións públicas establécese nas disposi-
cións básicas da Lei 9/2007, do 13 de xuño, de sub-
vencións de Galicia. A nivel regulamentario a norma
principal está represenada polo Decreto 287/2000,
do 21 de novembro, polo que se desenvolve o réxime
de axudas e subvencións públicas da Comunidade
Autónoma de Galicia, en canto non se opoña á cita-
da lei. Esta orde cumpre coas exixencias da precita-
da normativa.

Nos vindeiros exercicios estas axudas financiaranse
con cargo ás consignacións orzamentarias que,
mediante disposición complementaria, se determinen
anualmente, de acordo co contido da Lei de orzamen-
tos xerais da Comunidade Autónoma de Galicia para
cada exercicio. Para o 2008 o referido importe
recóllese na disposición adicional segunda.

En virtude do anterior, en corcondancia co disposto
no artigo 27.15º do Estatuto de autonomía e en uso das
atribucións que me confire o artigo 34 da Lei 1/1983,
do 22 de febreiro, de normas reguladoras da Xunta e a
súa Presidencia,

DISPOÑO:

Artigo 1º.-Obxecto e principios.

1. Esta orde ten por obxecto establecer as bases
reguladoras dunha liña de axudas a favor dos gandei-
ros afectados polos ataques do lobo ás reses das súas

explotacións, coa finalidade de compensarlles polos
danos ocasionados no gando da súa facenda.

2. Estas axudas tramitaranse en réxime de publici-
dade, transparencia, concorrencia, obxectividade,
igualdade e non-discriminación, con eficacia no cum-
primento dos obxectivos fixados e eficiencia na asig-
nación e utilización dos recursos públicos.

Artigo 2º.-Beneficiarios.

1. Poderanse acoller a estas axudas os propietarios
de gando, especificado no anexo I, afectado por ata-
ques de lobos dentro da comunidade autónoma.

2. Non poderán obter a condición de beneficiarios
das axudas previstas nesta orde as persoas ou entida-
des en que se produza algunha das circunstancias
previstas no artigo 10.2º da Lei 9/2007, do 13 de
xuño, de subvencións de Galicia.

Artigo 3º.-Requisitos.

O gando deberá pertencer a unha explotación
incluída no Rexistro Xeral de Explotacións Gandeiras
de Galicia, estar identificado e saneado de acordo coa
normativa aplicable para o efecto, agás no caso do
gando cabalar que soamente deberá estar identificado
individualmente.

Artigo 4º.-Ámbito temporal.

As axudas a que se refire esta orde comprenden os
danos producidos polo lobo desde o 1 de outubro de
2007 ata o 30 de novembro de 2008.

Artigo 5º.-Comunicación do dano.

1. Nas vinte e catro horas seguintes ao ataque, os
propietarios das reses deberán poñelo en coñecemen-
to da Consellería de Medio Ambiente e Desenvolve-
mento Sostible mediante unha chamada ao teléfono
900 18 61 86, a través do cal se lles facilitará unha
clave que servirá para acreditar a chamada e identifi-
car o expediente. Os animais mortos non poderán ser
manipulados, para non obstaculizar o labor investiga-
dor dos axentes que se despracen ao lugar para valo-
rar os feitos e elaborar a correspondente acta. Os feri-
dos poderán ser atendidos polos veterinarios coa
menor manipulación posible co obxecto de non entor-
pecer o labor investigador.

2. Dado que a cobertura dos danos amparados por
esta orde só é ata o 30 de novembro de 2008, os danos
producidos desde o 1 de decembro ata a entrada en
vigor da orde do próximo ano, no caso de habela,
terán que axustarse ao procedemento establecido nos
parágrafos anteriores deste artigo.

3. As comunicacións de danos a partir do 1 de
decembro de 2008 só darán dereito a axudas no caso
de que se tramite a orde de axudas para os danos cau-
sados polo lobo do ano próximo.
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Artigo 6º.-Solicitudes e documentación.

1. As solicitudes deberán formalizarse mediante
instancia dirixida ao conselleiro de Medio Ambiente
e Desenvolvemento Sostible, segundo modelo forma-
lizado que se recolle no anexo II desta orde.

Presentarase, preferentemente, nos rexistros das
delegacións provinciais da Consellería de Medio
Ambiente e Desenvolvemento Sostible.

Así mesmo, tamén se poderán presentar en calque-
ra dos lugares previstos no artigo 38 da Lei 30/1992,
do 26 de novembro, de réxime xurídico das adminis-
tracións públicas e do procedemento administrativo
común.

2. As solicitudes de axuda correspondentes aos
danos producidos entre o 1 de outubro de 2007 e o 31
de decembro dese ano cursaranse dentro do mes de
xaneiro de 2008.

Para os danos ocasionados no 2008 a presentación
das solicitudes de axuda deberase facer dentro do
mes seguinte ao de produción do dano.

3. Dado o carácter compensatorio das axudas, non
será necesario acreditar estar ao día das débedas tri-
butarias coa Seguridade Social e de non ter débedas
coa Facenda autonómica, de acordo co disposto no
artigo 41.1 i) da Lei 14/2006, do 28 de decembro, de
orzamentos xerais da Comunidade Autónoma de Gali-
cia.

4. Xunto coa solicitude presentarase a seguinte
documentación:

a) Copia das follas do libro da explotación gandeira
en que aparezan os animais afectados, así como as
datas de alta e baixa destes na explotación.

b) Fotocopia do CIF/NIF do propietario das reses.

c) Ficha para a transferencia bancaria no modelo
que se xunta como anexo III a esta orde.

d) Se o titular fose unha persoa xurídica, acordo do
órgano competente deste polo que se aprobou a soli-
citude desta axuda.

e) Cando se actúe en nome doutra persoa, física ou
xurídica, así como dunha comunidade de bens, debe-
rase acreditar a representación con que se actúa.

f) Declaración do total das solicitudes de axudas
solicitadas ou concedidas, para o mesmo fin, das dis-
tintas administracións públicas.

g) No caso de animais feridos, a factura do veterina-
rio segundo vén especificado no artigo 7.2.

Artigo 7º.-Importe das axudas.

1. O importe destas axudas que figura no anexo I
desta orde corresponderá ao suposto de morte e esta-
rá condicionado á existencia de crédito orzamentario.

2. No caso de animais feridos, a axuda estimarase
en función dos gastos veterinarios producidos e acre-
ditados, nunha contía que, en ningún caso, poderá
exceder o límite das axudas previstas no anexo I para
os animais mortos. Cando os feridos sexan varios
exemplares, admitiranse facturas conxuntas do servi-
zo veterinario en que se faga relación individual dos
animais feridos coa súa idade; nesta factura tamén
deberá desagregarse o prezo individual da asistencia
prestada a cada un deles. O sacrificio eutanásico
poderase equiparar á morte, non indemnizándose polo
tanto a atención veterinaria.

3. O importe das axudas poderá ter carácter decre-
cente nos próximos exercicios, no caso de que se
dirixan a gandeiros que xa sufrisen ataques anteriores
do lobo na súa facenda e non tomasen as medidas de
vixilancia e protección axeitadas.

Artigo 8º.-Tramitación.

1. Recibidas as solicitudes nas delegacións provin-
ciais, os servizos provinciais de Conservación da
Natureza examinaranas xunto coa documentación
anexa.

2. No caso de que fosen detectados erros ou omi-
sións, requirirase o interesado para que, no prazo de
dez días contados desde o seguinte ao de recepción do
requerimento, se emenden ou completen, coa indica-
ción de que se non o fixesen así se terá por desistido da
súa petición logo de resolución que deberá ser ditada
nos termos previstos no artigo 71.1º da Lei 30/1992, do
26 de novembro, de réxime xurídico das administra-
cións públicas e do procedemento administrativo
común.

3. Os referidos servizos provinciais avaliarán, den-
tro dos seus ámbitos territoriais, a natureza dos ata-
que dos lobos obxecto da solicitude de subvención e
realizarán a súa valoración. Para tal fin, levarán a
cabo as funcións de organización, control e coordina-
ción das unidades encargadas da comprobación dos
danos.

4. Examinadas as solicitudes e a documentación
presentada, e efectuada a correspondente valoración,
os servizos provinciais de Conservación da Natureza
elaborarán a oportuna proposta, que elevarán á Direc-
ción Xeral de Conservación da Natureza para que esta
continúe coa súa tramitación.

5. Para o anterior, quincenalmente, cada servizo
provincial de Conservación da Natureza elevará as
propostas relativas ás solicitudes avaliadas.
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6. Na semana seguinte á recepción das propostas
dos servizos provinciais, a Subdirección Xeral de
Recursos Cinexéticos e Piscícolas, da Dirección
Xeral de Conservación da Natureza, tramitará os
expedientes relativos ás devanditas propostas, ata
esgotar o crédito consignado para o efecto.

7. Unha vez esgotado o crédito, poderase realizar a
oportuna modificación orzamentaria para dotar a
aplicación financiadora do crédito necesario para
atender as solicitudes que se produzan no período
anual dado.

Non obstante o anterior, as solicitudes que non se
poidan conceder por insuficiencia orzamentaria aten-
deranse con cargo á convocatoria do ano seguinte.

8. En ningún caso se concederán aboamentos á con-
ta ou pagamentos anticipados.

Artigo 9º.-Resolución e recursos.

1. O director xeral de Conservación da Natureza, á
vista das propostas formuladas e por delegación
expresa do conselleiro de Medio Ambiente e Desen-
volvemento Sostible, resolverá expresa e motivada-
mente sobre a denegación ou concesión da subven-
ción compensatoria.

2. O prazo máximo para resolver será de tres meses
desde a presentación da solicitude polo interesado no
rexistro do órgano competente para a súa tramitación.
Transcorrido o prazo máximo para resolver e notificar
sen que o interesado recibise comunicación expresa
da resolución, deberanse ter en conta os efectos pre-
vistos no artigo 43 da Lei 30/1992, do 26 de novem-
bro, de réxime xurídico das administracións públicas
e procedemento administrativo común, sen prexuízo
da obriga de resolver expresamente as devanditas
solicitudes, de conformidade co previsto no artigo 42
desta lei.

3. A resolución ditada, segundo o disposto no
número 1 deste artigo, poñerá fin á vía administrati-
va e en contra dela poderase interpoñer recurso
potestativo de reposición diante do conselleiro de
Medio Ambiente e Desenvolvemento Sostible, no
prazo dun mes a partir da notificación da resolución,
ou ben impugnala directamente diante do Tribunal
Superior de Xustiza de Galicia, no prazo de dous
meses se a resolución fose expresa, ou seis meses
desde que se entenda desestimada por silencio
administrativo, de acordo co disposto nos artigos
117 da Lei 30/1992, do 26 de novembro, e 46 da Lei
26/1998, do 13 de xullo, da xurisdición contencioso-
administrativa.

4. Así mesmo, as resolucións de concesión da sub-
vención incluiranse no Rexistro Público de Subven-
cións dependente da Consellería de Economía e
Facenda co fin da ordenación e coñecemento da acti-

vidade subvencional en Galicia. Os datos incorpora-
dos a este poderán ser obxecto de rectificación, can-
celación e oposición por parte do interesado. No
suposto de que a publicación dos datos do beneficia-
rio poida ser contraria ao respecto e salvagarda do
honor e á intimidade persoal e familiar das persoas
físicas segundo a Lei orgánica 1/1982, do 5 de maio,
de protección civil do dereito ao honor, á intimidade
persoal e familiar e á propia imaxe, este poderá facer
constar o seu dereito a que non se fagan públicos os
seus datos.

Artigo 10º.-Crédito.

No exercicio de 2008 as axudas que se concedan
con cargo a esta orde financiaranse con cargo á apli-
cación orzamentaria 15.02.541.B.470.1, ata un
importe máximo de cen mil euros (100.000 €).

Esta dotación inicial poderá incrementarse en pro-
porción ao número de solicitudes e ás dispoñibilida-
des orzamentarias, con cargo ás mesmas aplicacións e
nas condicións previstas no artigo 31.2º da Lei
9/2007, do 13 de xuño, de subvencións de Galicia.

Artigo 11º.-Compatibilidade.

1. As axudas previstas nesta orde serán compatibles
con outras subvencións de calquera outra Adminis-
tración pública para as mesmas finalidades, sempre e
cando a suma das subvencións concedidas non supe-
re o importe total dos gastos, conforme o establecido
no artigo 17.3º da Lei 9/2007, do 13 de xuño, de sub-
vencións de Galicia.

2. Non obstante, estas axudas serán incompatibles
coas cantidades percibidas en concepto de indemni-
zación polos mesmos danos derivadas dun expedien-
te de responsabilidade patrimonial.

Artigo 12º.-Disposicións xerais.

1. O réxime de infraccións e sancións aplicable
será o establecido no título IV da Lei 9/2007, do 13
de xuño, de subvencións de Galicia, así como o pro-
cedemento previsto no Real decreto 1398/1993, do
4 de agosto, polo que se aproba o Regulamento do
procedemento para o exercicio da potestade sancio-
nadora.

2. Toda alteración das condicións tidas en conta
para a concesión da subvención e, en todo caso, a
obtención concorrente doutras outorgadas por outras
administracións ou entes públicos ou privados, nacio-
nais ou internacionais, poderá dar lugar á modifica-
ción da resolución de concesión, de acordo co dispos-
to no artigo 17.4º da Lei 9/2007, do 13 de xuño, de
subvencións de Galicia.
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3. Os beneficiarios están obrigados a someterse ás
actuacións de comprobación e control que poidan
efectuar os servizos competentes da Consellería de
Medio Ambiente e Desenvolvemento Sostible, así
como a facilitar toda a información que lles sexa requi-
rida pola Intervención Xeral da Comunidade Autóno-
ma, o Tribunal de Contas e o Consello de Contas, no
exercicio das súas funcións de fiscalización e control
do destino das axudas, así como a que lles requira cal-
quera órgano comunitario de inspección ou control, de
acordo co establecido no artigo 11 da Lei 9/2007, do
13 de xuño, de subvencións de Galicia.

4. Así mesmo, e segundo o establecido no artigo 15.4º
do Decreto 287/2000, do 21 de novembro, o beneficia-
rio deberá incluír necesariamente no momento do
pagamento unha declaración complementaria do
conxunto de axudas solicitadas, tanto as aprobadas ou
concedidas como as pendentes de resolución, das dis-
tintas administracións públicas competentes ou das
súas entidades vinculadas ou dependentes.

5. Procederá a revogación das axudas concedidas,
así como o reintegro total ou parcial das contías per-
cibidas e a exixencia dos xuros de demora, de acordo
co establecido no artigo 36 da Lei 9/2007, do 13 de
xuño, de subvencións de Galicia nos casos e termos
previstos no artigo 33 da mesma lei.

6. Deberá publicarse no Diario Oficial de Galicia a
relación das axudas concedidas cando o importe des-
tas, individualmente consideradas, sexa igual ou
superior aos 3.000 €. Para as de contía inferior, a rela-
ción das concedidas e denegadas farase pública a tra-
vés da páxina web da consellería, nos termos estable-
cidos no artigo 13, puntos 3º e 4º, da Lei 4/2006, do
30 de xuño, de transparencia e boas prácticas na
Administración pública galega, e tamén as sancións
que se poidesen impoñer, polo que a presentación da
solicitude leva implícita a autorización para o trata-
mento necesario dos datos dos beneficiarios e da súa
publicación na citada páxina web.

Disposicións adicionais

Primeira.-Delegación de funcións.

Delégase no director xeral de Conservación da
Natureza o exercicio da competencia para conceder
ou denegar as axudas obxecto desta orde, contida no
seu artigo 9.1º, consonte o disposto no artigo 13 da
Lei 30/1992, do 26 de novembro, de réxime xurídico
das administracións públicas e do procedemento
administrativo común.

Segunda.-Anticipado de gasto.

Esta convocatoria de axudas tramítase de acordo co
establecido na Orde do 11 de febreiro de 1998, da
Consellería de Economía e Facenda, pola que se

regula a tramitación anticipada de expedientes de
gasto, polo que queda condicionada a súa eficacia á
existencia de crédito adecuado e suficiente nos orza-
mentos da Comunidade Autónoma de Galicia para o
ano 2008.

Disposicións derradeiras

Primeira.-Desenvolvemento.

Facúltase o director xeral de Conservación da Natu-
reza para que dite, no ámbito das súas competencias,
as instrucións necesarias para o desenvolvemento e
cumprimento do establecido nesta orde.

Segunda.-Entrada en vigor.

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

Santiago de Compostela, 31 de decembro de 2007.

Manuel Vázquez Fernández
Conselleiro de Medio Ambiente e Desenvolvemento

Sostible

ANEXO I 
Baremo utilizado para o pagamento de axudas polos ataques do lobo 

 
Baremo utilizado para o pagamento de axudas polos ataques do lobo 

Especie Clase e idade 
Custo calidade 

normal 
Custo calidade 

selecta 

Ovino Cordeiro < 12 meses 48 € 73 € 
Ovino Adulto 85 € 103 € 
Ovino Adulto > 6 anos 22 € 26 € 
Cabrún Cabrito < 12 meses 61 € 91 € 
Cabrún Adulto 85 € 109 € 
Cabrún Adulto > 6 anos 22 € 26 € 

Especie Clase e idade 
Custo rubia 

galega 
Custo vacún 

leiteiro 

Resto de reses 
de gando 

vacún 

Vacún Xato < 2 meses 231 € 182 € 182 € 
Vacún Xato entre 2 e 4 

meses 
290 € 231 € 231 € 

Vacún Xato entre 4 e 6 
meses 

484 € 424 € 424 € 

Vacún Xato entre 6 meses 
e 1 ano 

498 € 438 € 438 € 

Vacún Ata 2 anos 666 € 726 € 581 € 
Vacún Vacas menores de 

6 anos 
908 € 1.210 € 908 € 

Vacún Vacas de 6 a 9 anos 726 € 666 € 666 € 
Vacún Vacas > 9 anos 436  € 363 € 363 € 

 

Especie Clase e idade 
Custo pura 
raza galega 

Custo outros 
cabalos 

Equino Poldro < 2 meses 165 € 132 € 
Equino Poldro entre 2 e 4 meses 215 € 165 € 
Equino Poldro entre 4 e 6 meses 330 € 275 € 
Equino Poldro entre 6 meses e 1 ano 495 € 413 € 
Equino Ata 2 anos 528 € 451 € 
Equino Cabalos entre 2 e10 anos 660 € 495 € 
Equino Cabalos >10 anos 495 € 374 € 
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ANEXO II

AXUDAS ECONÓMICAS PARA PALIAR OS DANOS PRODUCIDOS
POLO LOBO SOLICITUDEMA719B

PROCEDEMENTO CÓDIGO DO PROCEDEMENTO DOCUMENTO

CONSELLERÍA DE MEDIO AMBIENTE E
DESENVOLVEMENTO SOSTIBLE

CONCELLO LUGARPARROQUIA

PROVINCIA Nº DE CABEZAS AFECTADASTIPO DE GANDODATA DO DANOCÓDIGO IDENTIFICACIÓN DA DENUNCIA

IMPORTE QUE SE SOLICITA:

DATOS DA SUBVENCIÓN

ACREDITACIÓN DA CONDICIÓN DE PROPIETARIO DA RES POLO SOLICITANTE DA AXUDA.

CERTIFICACIÓN DA ENTIDADE FINANCIEIRA NA QUE SE ENCONTRA A CONTA DO BENEFICIARIO PARA O PAGAMENTO DA AXUDA.

FOTOCOPIA DO CIF/NIF DO/DA SOLICITANTE DESTINATARIO/A DA SUBVENCIÓN, OU PERSOA QUE O REPRESENTE.

SE O TITULAR É UNHA ASOCIACIÓN, ACORDO DO ÓRGANO COMPETENTE POLO QUE SE APROBA A SOLICITUDE DE AXUDA.

FACTURA VETERINARIO.

DECLARACIÓN CONXUNTA DAS SOLICITUDES DE AXUDAS EFECTUADAS OU CONCEDIDAS, PARA O MESMO FIN, DAS DISTINTAS
ADMINISTRACIÓNS PÚBLICAS COMPETENTES.

IDENTIFICACIÓN DO DANO

ACTUANDO COMO

NIF

TELÉFONOCÓDIGO POSTAL LOCALIDADE

 CONCELLO

PROVINCIACIF

ENDEREZO

DATOS DO / DA SOLICITANTE

ESPECIE SEGN ANEXO I IDADE DA RES ESTADO Nº DE CROTAL

DANOS RECLAMADOS

LEXISLACIÓN APLICABLE

SINATURA DO/DA SOLICITANTE

Orde do 31 de decembro de 2007 pola que se establecen as bases
reguladoras das axudas para paliar os danos producidos polo lobo, e se
convocan  para o ano 2008.

RECIBIDO

REVISADO E CONFORME

NÚMERO DE
EXPEDIENTE

DATA DE ENTRADA

DATA DE EFECTOS

DATA DE SAÍDA

____ /____/______

____ /____/______

____ /____/______

________________

(Para cubrir pola Administración)

dede,

Quen abaixo asina DECLARA QUE: presta expresamente o seu consentimento á Consellería de Medio Ambiente e Desenvolvemento Sostible para que, de acordo co
establecido nos números 3 e 4 do art. 13 da Lei 4/2006, do 30 de xuño, de transparencia e de boas prácticas na Administración pública e no Decreto 132/2006, do 27 de xullo,
polo que se regulan os rexistros públicos creados nos arts. 44 e 45 da Lei 7/2005, do 29 de decembro, de orzamentos xerais da Comunidade Autónoma de Galicia para o ano
2006, publique as subvencións concedidas ao abeiro desta orde no Diario Oficial de Galicia, na súa páxina web oficial e nos rexistros públicos referidos, con expresión da
entidade beneficiaria, a contía e a súa finalidade, na forma que determine o órgano competente.

DOCUMENTACIÓN QUE SE XUNTA

Praza Luis Seoane, s/n-5ª                   Rolda da Muralla, 70-1ª                  Rúa do Paseo, 18                  Rúa Benito Corbal, 47-5ª
15008 A Coruña                                 27002  Lugo                                      32003  Ourense      36071  Pontevedra

Servizo de Conservación da Natureza. Consellería de Medio Ambiente e Desenvolvemento Sostible
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TITULAR DA CONTA DNI / NIF

PROVINCIA CONCELLO CÓDIGO POSTAL

ENDEREZO LOCALIDADE TELÉFONO

FICHA DE SOLICITUDE DE TRANSFERENCIA BANCARIA

NOME DA ENTIDADE BANCARIA ENDEREZO (RÚA E NÚMERO)

PROVINCIA CÓDIGO POSTAL

CÓDIGO DO BANCO CÓDIGO DA SUCURSAL DC CÓDIGO DA CONTA CORRENTE

CONCELLO

DATOS BANCARIOS

CERTIFICO:

Que os datos arriba reflectidos son correctos e corresponden ao titular e número de conta.

dede,
SINATURA DO SOLICITANTE SINATURA E SELO DA ENTIDADE FINANCIEIRA

EXPEDIENTE

Secretaría Xeral da Consellería de Medio Ambiente e Desenvolvemento Sostible

CONSELLERÍA DE TRABALLO

Orde do 5 de decembro de 2007 pola que
se establecen as bases reguladoras e a con-
vocatoria pública para a concesión de sub-
vencións para a posta en práctica en Gali-
cia, durante os anos 2008 e 2009, de
programas experimentais en materia de
emprego.

No Real decreto 1375/1997, do 29 de agosto, esta-
blécese o traspaso á Comunidade Autónoma de Gali-
cia da xestión realizada polo Instituto Nacional de
Emprego, no ámbito do traballo, o emprego e a forma-
ción e a asunción das funcións e os servizos transferi-
dos mediante o Decreto 289/1997, do 9 de outubro.

As directrices de emprego da Unión Europea e os
Plans Nacionais de Acción para o Emprego, recollen
como actuación prioritaria a mellora da capacidade
de inserción laboral dos desempregados a través da
información, a formación, a orientación profesional e
a práctica laboral.

Con este obxectivo, a Consellería de Traballo arti-
culou programas experimentais de emprego, dirixidos
a explorar novas alternativas de inserción laboral cos
demandantes que se atopan con especiais dificulta-
des de acceso ao emprego.

Na Orde TAS 2643/2003, do 18 de setembro, pola
que se establecen as bases reguladoras para a posta
en práctica de programas experimentais en materia de
emprego, sinala na súa disposición adicional que as
comunidades autónomas que asumisen o traspaso da
xestión realizada polo INEM no ámbito do traballo, o
emprego e a formación, exercerán as funcións que
esta orde lle atribúe a aquel, e que lle correspondan
segundo o disposto nos reais decretos de traspaso...
de acordo coas particularidades derivadas da organi-
zación propia delas.

O Decreto 536/2005, do 6 de outubro, polo que se
establece a estrutura orgánica da Consellería de Tra-
ballo atribúelle a esta, a través da Dirección Xeral de
Formación e Colocación, o exercicio de competen-
cias, entre outras, en materia de formación ocupacio-

ANEXO III


