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I. DISPOSICIÓNS XERAIS

CONSELLERÍA DE EDUCACIÓN E
ORDENACIÓN UNIVERSITARIA

5853Decreto 324/1996, do 26 de xullo, polo
que se aproba o Regulamento orgánico
dos institutos de educación secundaria.

A Lei orgánica 8/1985, do 3 de xullo, reguladora
do dereito á educación, establece a participación da
comunidade escolar a través do Consello Escolar do
centro. Esta participación é considerada nesta lei como
un medio para o control e xestión dos fondos públicos,
así como o mecanismo idóneo para atender adecua-
damente os dereitos e liberdades dos pais, nais, pro-
fesorado e, en definitiva, do alumnado.

A Lei orgánica 1/1990, do 3 de outubro, de orde-
nación xeral do sistema educativo considera a for-
mación permanente do profesorado como un dereito
e unha obriga do profesorado, así como unha res-
ponsabilidade das administracións educativas. O pro-
fesorado é, evidentemente, o elemento fundamental,
sen o cal a renovación do sistema educativo resulta
imposible.

A actual reforma educativa presenta unha concep-
ción renovada dos centros facendo fincapé na auto-
nomía pedagóxica e organizativa. O proxecto curricular
de centro favorece a introducción nel dunha dinámica
de reflexión e de análise da práctica que conduza
a un desenvolvemento autónomo do equipo docente.

A Lei orgánica 1/1990, do 3 de outubro, de orde-
nación xeral do sistema educativo recolle no seu
preámbulo que lle corresponde ás comunidades autó-
nomas, e máis inmediatamente ás que teñen plena-
mente asumidas as súas competencias, desempeñar
un papel absolutamente decisivo na tarefa de com-
pleta–lo deseño e asegura–la posta en marcha efectiva
da reforma.

A Lei orgánica 9/1995, de 20 de novembro, da par-
ticipación, avaliación e goberno dos centros docentes
afonda nos aspectos anteriores e recoñece e atribúelles
ás comunidades autónomas con competencias en edu-
cación responsabilidades non soamente para a mellora
da calidade do ensino, senón tamén na regulamen-
tación estatutaria e na organización dos centros.

O artigo 31 do Estatuto de autonomía para Galicia
establece a competencia plena desta Comunidade para
o Regulamento da administración do ensino en toda
a súa extensión, niveis e graos, modalidades e espe-
cialidades, no ámbito das súas competencias, sen
prexuízo do disposto no artigo 27 da Constitución e
nas leis orgánicas que o desenvolven.

Con estes puntos de partida: papel fundamental do
profesorado, autonomía organizativa, pedagóxica e de
xestión dos centros, adecuación da estructura orga-
nizativa, participación dos distintos sectores da comu-
nidade educativa na vida dos centros e contextua-
lización no contorno propio de Galicia elabórase o
presente regulamento a fin de que sexa a referencia

e marco legal que lles permita ós institutos de edu-
cación secundaria situados no ámbito de xestión da
Consellería de Educación e Ordenación Universitaria
responder adecuadamente ás características socioe-
conómicas e culturais propias de Galicia e de cada
centro, así como ás esixencias que se recollen na
Constitución e nas normas xerais de educación.

Na súa virtude, no uso das atribucións conferidas
pola Lei 1/1983, do 22 de febreiro, reguladora da
Xunta e do seu presidente, e por proposta do con-
selleiro de Educación e Ordenación Universitaria, logo
do informe do Consello Escolar de Galicia, oído o
Consello Consultivo de Galicia e logo de deliberación
do Consello da Xunta de Galicia, na súa reunión do
día vinteseis de xullo de mil novecentos noventa e
seis,

DISPOÑO:

Artigo único.

Apróbase o Regulamento orgánico dos institutos de
educación secundaria dependentes da Consellería de
Educación e Ordenación Universitaria que se publica
no seguinte anexo.

Disposicións adicionais

Primeira.

Modifícanse os artigos seguintes do Decreto
92/1988, de 28 de abril, polo que se regulan os órganos
de goberno dos centros públicos de ensino non
universitario:

Un.–O artigo 30 queda coa seguinte redacción:

A organización e supervisión do procedemento de
elección dos membros do Consello Escolar estará a
cargo da Xunta Electoral, que se constituirá en cada
centro, nas datas que fixe a Consellería de Educación
e Ordenación Universitaria, e que estará integrada
polo director ou directora do centro, un profesor ou
profesora, un pai ou nai ou titor legal, un representante
do persoal de administración e servicios, e, de se–lo
caso, un alumno ou alumna de educación secundaria;
designados os catro últimos por sorteo público no que
se preverá a designación de membros suplentes.

Dous.–O artigo 32 queda coa seguinte redacción:

1. Son electores e elixibles tódolos membros da
comunidade escolar, pero cada membro soamente
poderá ser candidato por un dos sectores da comu-
nidade escolar.

2. O prazo de admisión de candidatos non será infe-
rior a sete días.

3. Pechado o prazo de admisión de candidatos, a
xunta electoral fará pública a proclamación de
candidatos.

4. Contra o acordo de proclamación poderase recla-
mar no prazo dos dous días seguintes. A xunta electoral
resolverá no seguinte día hábil e contra a súa decisión
poderá interpoñerse recurso, que non terá efectos sus-
pensivos, perante o delegado provincial da Consellería
de Educación e Ordenación Universitaria
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Tres.–O artigo 33 queda coa seguinte redacción:

Na primeira constitución, e sempre que se produza
unha renovación parcial, a xunta electoral solicitará
do concello no que estea situado o centro, a desig-
nación dun representante para formar parte do Con-
sello Escolar.

Catro.–O artigo 37 queda coa seguinte redacción:

Cada profesor ou profesora fará constar na súa pape-
leta un máximo dun, dous, tres, catro ou cinco nomes
da lista de candidatos segundo corresponda a reno-
vación de menos de tres, tres, catro, cinco ou máis
de cinco profesores respectivamente. Serán elixidos
os profesores e profesoras con maior número de votos.
Se na primeira votación non resultase elixido o número
de profesores e profesoras que corresponda, proce-
derase a realizar no mesmo acto sucesivas votacións
ata alcanza–lo dito número, sen prexuízo do disposto
no artigo 53.

Cinco.–O artigo 38 queda coa seguinte redacción:

A representación dos pais no Consello Escolar
correspóndelles a estes ou os representantes legais
dos alumnos, independentemente do número de fillos
escolarizados no centro. O dereito a elixir e ser elixido
correspóndelle ó pai e a nai, ou, se é o caso, ós titores
legais.

Seis.–O artigo 42 queda coa seguinte redacción:

O voto será directo, secreto e non delegable. Cada
elector, que deberá acredita–la súa personalidade
mediante a presentación do documento nacional de
identidade ou calquera outro documento acreditativo,
fará constar na súa papeleta un, dous ou tres nomes
da lista de candidatos e candidatas, segundo corres-
ponda elixir menos de tres, tres ou máis de tres,
respectivamente.

Sete.–O artigo 43 queda coa seguinte redacción:

1. Tódolos alumnos e alumnas de educación secun-
daria matriculados no centro son electores e todos
poderán ser elixidos membros do Consello Escolar,
coas atribucións que lles corresponden ós seus mem-
bros ; non obstante, os alumnos e alumnas do primeiro
ciclo de educación secundaria obrigatoria non poderán
participar na elección nin no cesamento do director
ou directora.

2. Os alumnos e alumnas de educación primaria
poderán participar no Consello Escolar nos termos
que se estableza no correspondente Regulamento orgá-
nico de escolas de educación infantil e dos colexios
de educación primaria.

Oito.–O artigo 45 queda coa seguinte redacción:

O voto será directo, secreto e non delegable. Cada
elector fará constar na súa papeleta un, dous ou tres
nomes da lista de candidatos segundo corresponda
elixir menos de tres, tres ou máis de tres, res-
pectivamente.

Nove.–O artigo 50 queda coa seguinte redacción:

Cada mesa electoral, unha vez finalizada a votación
correspondente, procederá ó escrutinio dos votos, que

será público. Logo de efectuado, redactarase unha
acta, que asinarán tódolos membros da mesa, na que
se farán consta–los representantes elixidos, co número
de votos alcanzado por cada un e os nomes de tódolos
non elixidos, con especificación dos votos obtidos en
cada caso, para efectos de posibles substitucións futu-
ras dos candidatos proclamados.

Os empates que se puidesen producir en número
de votos dirimiranse en favor dos que posúan maior
antigüidade no centro e, en caso de igualdade, a elec-
ción dirimirase por sorte.

Darase traslado das actas á xunta electoral do centro.

Dez.–O artigo 55 queda coa seguinte redacción:

1. Os membros electivos do Consello Escolar do
centro renovaranse por metades de forma alternativa
cada dous anos.

2. As baixas de conselleiros que se produzan antes
da expiración do prazo para cupa–la praza para a
que que foron elixidos por deixar de reuni–los requi-
sitos necesarios para pertencer ó Consello Escolar ou
por calquera outra circunstancia, producirán unha
vacante que será cuberta polos candidatos seguintes
de acordo co número de votos obtidos. Para estes
efectos utilizarase a lista da última renovación parcial,
independentemente de que a vacante que se vai cubrir
corresponda a unha renovación parcial anterior. No
caso de que non houbese candidatos para cubri–la
vacante, quedaría sen cubrir ata a próxima renovación
do Consello Escolar.

3. As vacantes que non fosen cubertas dotaranse
mediante elección na seguinte renovación parcial. As
vacantes que se produzan a partir do mes de setembro
anterior a calquera renovación parcial cubrirase na
dita renovación e non por substitución.

4. No caso de que nunha renovación parcial haxa
vacantes que pertenzan á renovación parcial anterior,
os postos da renovación actual cubriranse cos can-
didatos máis votados e as vacantes, cos seguintes en
número de votos. Estas últimas renovaranse na seguin-
te elección parcial.

Segunda.

Este regulamento será aplicable ós centros privados
concertados e non concertados en todos aqueles aspec-
tos que non contraveñan o establecido na súa lexis-
lación específica e os límites fixados por ela.

Terceira.

As referencias que neste regulamento se fan ós tito-
res legais entenderanse, por extensión, ós titores ordi-
narios, así como ás persoas ou institucións que osten-
tan a garda e protección dos menores.

Disposición derrogatoria

Primeira.

Quedan derrogados os artigos desde o 1 ó 28 (ám-
bolos dous incluídos), o artigo 54, desde o artigo 56
ó 61 (ámbolos dous incluídos) e as disposicións adi-
cionais do Decreto 92/1988, do 28 de abril.
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Segunda.

Quedan derrogadas todas aquelas normas de igual
ou inferior rango que se opoñan a este decreto.

Disposición derradeira

Primeira.

Autorízase a Consellería de Educación e Ordenación
Universitaria para dictar tódalas disposicións que
sexan precisas para o desenvolvemento e execución
do disposto neste decreto.

Segunda.

O presente decreto entrará en vigor o día seguinte
ó da súa publicación no Diario Oficial de Galicia.

Santiago de Compostela, vinteseis de xullo de mil
novecentos noventa e seis.

Manuel Fraga Iribarne
Presidente

Celso Currás Fernández
Conselleiro de Educación e Ordenación Univer-

sitaria

ANEXO

Regulamento orgánico dos institutos de educación
secundaria

TÍTULO I
Disposicións preliminares

Artigo 1º.

1. Os institutos de educación secundaria, depen-
dentes da Consellería de Educación e Ordenación Uni-
versitaria, son centros docentes públicos que poderán
impartir unha ou varias etapas das ensinanzas de edu-
cación secundaria.

2. Cando o presente regulamento se refire ás dis-
tintas etapas da educación secundaria debe entenderse
que as etapas son, indistintamente, a educación secun-
daria obrigatoria, o bacharelato e os ciclos formativos
de formación profesional de grao medio, así como os
ciclos formativos de grao superior.

3. A creación e supresión dos institutos ós que se
refiren os apartados anteriores correspóndelle ó Gober-
no da Xunta de Galicia mediante decreto, por proposta
do conselleiro de Educación e Ordenación Univer-
sitaria.

Artigo 2º.

Os institutos específicos de formación profesional
de grao superior, a escola de conservación e restau-
ración de bens culturais, o instituto galego de edu-
cación secundaria a distancia, as escolas oficiais de
idiomas, as escolas de artes aplicadas, os conserva-
torios de música ou de danza e calquera outro centro
de características especiais rexeranse por este regu-
lamento e polas normas singulares que demanden as
súas peculiaridades organizativas.

Artigo 3º.

1. Os institutos de educación secundaria depen-
dentes da Consellería de Educación e Ordenación Uni-
versitaria terán a denominación xenérica de «institutos
de educación secundaria» e a específica que aprobe
a dita consellería por proposta do Consello Escolar.

2. Non poderán existir, na mesma localidade, ins-
titutos de educación secundaria coa mesma denomi-
nación específica.

3. Tódolos institutos utilizarán a denominación xené-
rica en lingua galega nos seus letreiros, impresos e
selos, e, en xeral, sempre que se utilice o nome do
centro.

4. En tódolos institutos figurará na fachada do edi-
ficio, en lugar visible, un letreiro co escudo de Galicia
e as expresións: «Xunta de Galicia», «Consellería de
Educación e Ordenación Universitaria» e a denomi-
nación do instituto.

Tamén poderá figura–lo escudo e o nome do concello
no que estea situado o centro.

TÍTULO II
Órganos de goberno dos institutos de educación

secundaria
Capítulo I

Disposicións xerais

Artigo 4º.

1. Os institutos de educación secundaria terán os
seguintes órganos de goberno:

a) Unipersoais: director ou directora, xefe ou xefa
de estudios, secretario ou secretaria, ou, de se–lo caso,
administrador ou administradora.

b) Colexiados: Consello Escolar e claustro de
profesores.

2. Establecerase a figura do vicedirector ou vice-
directora como órgano de goberno unipersoal naqueles
institutos que conten con dúas etapas educativas
completas.

3. Establecerase a figura do xefe ou xefa de estudios
de nocturno como órgano de goberno unipersoal
naqueles centros que impartan ensinanzas deste
réxime.

Artigo 5º.

A participación do alumnado, pais, nais ou titores
legais, profesorado, persoal de administración e ser-
vicios e representante do concello na xestión dos cen-
tros realizarase a través do Consello Escolar, sen
prexuízo das funcións propias do claustro de profe-
sores, consonte o previsto na Lei orgánica 9/1995,
do 20 de novembro, da participación, avaliación e
goberno dos centros públicos e neste Regulamento
orgánico dos institutos de educación secundaria.

Artigo 6º.

1. Os órganos de goberno velarán pola efectiva rea-
lización dos fins da educación, pola mellora da cali-
dade do ensino e a configuración dun auténtico ensino
galego, con total respecto ós principios e valores da
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Constitución española e do Estatuto de autonomía de
Galicia.

2. Ademais, no ámbito da súa competencia, garan-
tirán o exercicio dos dereitos recoñecidos ó alumnado,
profesorado, pais e nais de alumnos e persoal da admi-
nistración e servicios. Así mesmo, favorecerán a par-
ticipación efectiva de tódolos membros da comunidade
educativa na vida do centro, na súa xestión e ava-
liación.

Capítulo II
Órganos unipersoais de goberno, elección, nomea-

mento e competencias dos mesmos

Artigo 7º.

Os órganos unipersoais de goberno constitúen o
equipo directivo do instituto. Realizarán as súas fun-
cións de xeito coordinado. O seu mandato será de
catro anos, contados a partir do seu nomeamento e
correspondente toma de posesión, agás nos centros
de nova creación, que será de tres anos e no caso
do administrador ou administradora aterase ó disposto
no artigo 26 da Lei orgánica 9/1995, do 20 de novem-
bro, da participación, avaliación e goberno dos centros
docentes.

Artigo 8º.

O director ou directora será elixido polo Consello
Escolar e nomeado polo delegado provincial da Con-
sellería de Educación e Ordenación Universitaria.

Artigo 9º.

1. Poderá optar ó cargo de director calquera profesor
ou profesora, funcionario ou funcionaria de carreira,
que reúna os requisitos seguintes:

a) Ter, cando menos, unha antigüidade de cinco
anos no corpo da función pública docente desde o
que se opta.

b) Exercer como profesor ou profesora durante cinco
cursos en centros nos que se impartan ensinanzas
do mesmo nivel e réxime.

c) Ter destino definitivo no centro, cunha antigüi-
dade nel, cando menos, dun curso completo.

d) Estar acreditado pola Administración educativa
para o exercicio da función directiva.

2. Nos centros de educación secundaria con oito
unidades, ou menos; nos de zonas rurais de especial
dificultade; nos que impartan ensinanzas de réxime
especial ou ensinanzas dirixidas a persoas adultas,
con oito profesores, ou menos, e en situacións excep-
cionais, a Consellería de Educación e Ordenación Uni-
versitaria poderá eximi–los candidatos de cumpriren
algún dos requisitos do punto anterior.

3. Non poderán presentarse como candidatos os pro-
fesores ou profesoras que, por calquera causa, non
vaian prestar servicio no instituto no curso académico
inmediatamente seguinte ó da súa toma de posesión
como director ou directora.

4. Non se poderán presentar como candidatos aque-
les profesores ou profesoras que desempeñasen o cargo

de director ou directora no instituto no que se presenta
a candidatura durante os tres períodos consecutivos
inmediatamente anteriores. Para estes efectos unica-
mente computarán os períodos para os que fosen desig-
nados de acordo co establecido neste regulamento.

Artigo 10º.

1. Os candidatos ó cargo de director deberán pre-
sentar, por escrito, ante o Consello Escolar, con quince
días de anticipación á data da elección, a súa can-
didatura que incluirá:

a) Programa de dirección no que se preverán os
obxectivos que pretende alcanzar, análise do funcio-
namento, problemas e necesidades do centro, as liñas
fundamentais de actuación e a proposta dos órganos
de goberno unipersoais da candidatura establecidos
neste regulamento.

b) Acreditación para o exercicio da función directiva
e condicións que permitiron esta acreditación.

c) Méritos académicos e profesionais non conside-
rados para a acreditación.

2. O Consello Escolar deberá coñece–lo programa
dos candidatos.

3. O claustro de profesores deberá ser informado
das candidaturas e coñece–los programas presentados.

Artigo 11º.

A mesa electoral estará integrada por dous profe-
sores, un alumno ou alumna e un pai ou nai ou titor
legal do alumno, elixidos por sorteo entre os membros
do Consello Escolar.

O sorteo, que será público, deberá preve–la desig-
nación de membros titulares e suplentes. En ningún
caso participarán en tal sorteo os candidatos á
dirección.

Actuarán como presidente e secretario da mesa elec-
toral os profesores de maior e menor idade, res-
pectivamente.

Artigo 12º.

A votación efectuarase diante da mesa electoral
mediante sufraxio directo, secreto e non delegable;
resultará elixido director ou directora o candidato que
obteña o voto favorable da maioría absoluta dos mem-
bros do Consello Escolar.

Cando, concorrendo máis dun candidato, ningún
deles obtivese a maioría absoluta, procederase no pra-
zo de corenta e oito horas a realizar unha segunda
votación na que figurará unicamente o candidato máis
votado na primeira. Para ser elixido en segunda vota-
ción tamén é necesario logra–lo voto favorable da
maioría absoluta dos membros do Consello Escolar.

De existir empate na primeira votación, no prazo
de corenta e oito horas realizarase unha segunda vota-
ción individualizada entre os aspirantes que igualaron
no número máis elevado de votos. Decidirase por sorte
a orde na que serán votados os aspirantes. Tódolos
electores poderán participar na votación individua-
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lizada de cada aspirante. De seren varios os aspirantes
que concorren en segunda votación resultará elixido
o que, obtendo a mairía absoluta, logre máis votos.

Artigo 13º.

1. A mesa electoral remitiralle a acta da elección
ó delegado provincial da Consellería de Educación
e Ordenación Universitaria, expresando, segundo
proceda:

a) O candidato que obtivo a maioría absoluta.

b) Que ningún candidato alcanzou a maioría abso-
luta.

2. No suposto de que non se presentase ningunha
candidatura será o Consello Escolar o que, a través
do seu presidente, deberá comunicar tal extremo ó
delegado provincial da Consellería de Educación e
Ordenación Universitaria .

Artigo 14º.

1. Cando non haxa candidatos ou, cando habéndoos,
ningún obtivese a maioría absoluta, o delegado pro-
vincial da Consellería de Educación e Ordenación
Universitaria nomeará director ou directora por un
período de catro anos a un profesor ou profesora que,
independentemente do centro de destino, reúna os
requisitos seguintes:

a) Ter unha antigüidade, cando menos, de cinco
anos no corpo da función pública docente no que
exerce.

b) Estar en activo durante igual período nun centro
que imparta ensinanzas de igual nivel e réxime.

c) Estar acreditado pola Administración educativa
para o exercicio da función directiva.

2. No caso de centros que por seren de nova creación
non se dispuxese de profesorado que reúna os requi-
sitos anteriores, a Consellería de Educación e Orde-
nación Universitaria nomeará director ou directora a
un profesor ou profesora, funcionario ou funcionaria
de carreira que, de ser posible, reúna algún dos
requisitos.

Artigo 15º.

O nomeamento, que realizará o delegado provincial
da Consellería de Educación e Ordenación Univer-
sitaria, así como a toma de posesión, terán efectos
do 1 de xullo do ano en que se efectúe o proceso
electoral.

Artigo 16º.

1. O director ou directora do instituto cesará nas
súas funcións ó final do seu mandato ou ó producirse
algunha das seguintes causas:

a) Renuncia motivada aceptada polo delegado pro-
vincial da Consellería de Educación e Ordenación
Universitaria.

b) Traslado temporal ou definitivo, voluntario ou
forzoso, pase a situación de servicios especiais, xubi-
lación, excedencia voluntaria ou forzosa e suspensión
de funcións de acordo co disposto na lexislación
vixente.

c) Cesamento polo delegado provincial da Conse-
llería de Educación e Ordenación Universitaria logo
de proposta de revogación, acordada por maioría de
dous tercios do Consello Escolar.

Artigo 17º.

O director ou directora cando incumpra gravemente
coas súas obrigas poderá ser cesado ou suspendido
de funcións polo delegado provincial da Consellería
de Educación e Ordenación Universitaria, logo do
informe razoado do Consello Escolar do centro e da
audiencia do interesado.

Artigo 18º.

Cando se produza o cesamento do director ou direc-
tora con anterioridade ó remate do seu mandato, por
calquera das causas enumeradas nos artigos anterio-
res, o delegado provincial da Consellería de Educación
e Ordenación Universitaria nomeará un director ou
directora, con carácter accidental e ata o 30 de xuño.

Artigo 19º.

En caso de ausencia, enfermidade ou suspensión
de funcións do director ou directora desempeñará as
súas funcións, con carácter accidental, o Vicedirector
ou Vicedirectora do centro e, no caso de que non
exista tal órgano, o xefe ou xefa de estudios.

Artigo 20º.

É competencia do director ou directora:

a) Representar oficialmente a Administración edu-
cativa no instituto, sen prexuízo das atribucións das
demais autoridades educativas.

b) Ostenta–la representación do instituto.

c) Dirixir e coordinar tódalas actividades do ins-
tituto, cara á consecución do proxecto educativo do
centro e de acordo coas disposicións vixentes, sen
prexuízo das competencias do Consello Escolar e do
claustro do instituto.

d) Visa–las certificacións e documentos oficiais do
instituto.

e) Designa–lo xefe ou xefa de estudios, e, de se–lo
caso, o secretario ou secretaria e vicedirector ou vice-
directora e propoñe–lo seu nomeamento e cesamento.
Designa–los xefes de departamento, os coordinadores
e os titores, de acordo co procedemento establecido
neste regulamento.

f) Executa–los acordos dos órganos colexiados no
ámbito da súa competencia.

g) Coordina–la elaboración do proxecto educativo
do centro, proxecto curricular e programación xeral
anual, de acordo coas directrices e criterios estable-
cidos pola Administración educativa e polo Consello
Escolar, e coas propostas formuladas polo claustro
e outros órganos de participación, responsabilizándose
co equipo directivo da súa redacción e velando pola
súa correcta aplicación.

h) Convocar e presidi–los actos académicos, o Con-
sello Escolar, o claustro, a comisión de coordinación
pedagóxica do instituto, a comisión económica do Con-
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sello Escolar e cantas outras se constitúan regula-
mentariamente, podendo delega–la presidencia dal-
gunha destas comisións noutros membros do equipo
directivo.

i) Cumprir e facer cumpri–las leis e demais dis-
posicións vixentes.

j) Exerce–la xefatura de todo o persoal adscrito ó
instituto.

k) Favorece–la convivencia do centro e impoñe–las
correccións que corresponda, de acordo coa normativa
vixente, co regulamento de réxime interior e cos cri-
terios establecidos polo Consello Escolar.

l) Garanti–lo dereito de reunión de profesorado,
alumnado, pais e nais de alumnos e persoal de admi-
nistración e de servicios, de acordo co disposto na
lexislación vixente.

m) Colaborar coa inspección educativa na valoración
da función pública docente.

n) Xestiona–los medios humanos e materiais do ins-
tituto, dinamizando os distintos sectores da comuni-
dade educativa, especialmente os restantes membros
do equipo directivo e xefes de departamento, cana-
lizando aportacións e intereses e buscando canles de
comunicación e colaboración.

ñ) Promover e impulsa–las relacións do instituto
coas institucións do seu contorno.

o) Trasladar ó delegado provincial da Consellería
de Educación e Ordenación Universitaria a memoria
anual sobre as actividades e situación xeral do instituto
así como, se é o caso, as propostas de solución ós
problemas existentes.

p) Facilita–la adecuada coordinación con outros ser-
vicios educativos da zona.

q) Coordinar e fomenta–la participación dos dis-
tintos sectores da comunidade escolar e procura–los
medios precisos para a máis eficaz execución das súas
respectivas competencias.

r) Proporciona–la información que lle sexa requirida
polas autoridades educativas competentes e colaborar
en todo o relativo ó logro dos obxectivos educativos
do centro.

s) Promover, de se–lo caso, as relacións cos centros
de traballo que afecten á formación do alumnado e
á súa inserción profesional, e asina–los convenios de
colaboración, unha vez informados polo Consello Esco-
lar, entre o instituto e os mencionados centros.

t) Facilita–la información sobre a vida do instituto
ós distintos sectores da comunidade escolar.

u) Autoriza–los gastos de acordo co orzamento do
instituto e ordena–los pagamentos.

v) Realiza–las contratacións de obras, servicios e
subministracións de acordo co que regulamentaria-
mente se estableza.

Artigo 21º.

1. O xefe ou xefa de estudios, o secretario ou secre-
taria e, nos centros que exista, o xefe ou xefa de
estudios de nocturno e o vicedirector ou vicedirectora

serán designados polo director entre os profesores con
destino definitivo no centro, logo da comunicación
ó Consello Escolar.

2. Non poderán ser nomeados xefe ou xefa de estu-
dios, secretario ou secretaria, xefe ou xefa de estudios
de nocturno e vicedirector ou vicedirectora os pro-
fesores que, por calquera causa, non vaian prestar
servicio no instituto no curso académico inmediata-
mente seguinte ó da súa toma de posesión.

3. O director ou directora remitirá os nomes dos
profesores e profesoras que han de ocupa–los cargos
ó delegado provincial da Consellería de Educación
e Ordenación Universitaria a fin de que sexan nomea-
dos por este. O nomeamento e toma de posesión rea-
lizaranse con efectos do 1 de xullo seguinte á cele-
bración das eleccións.

Artigo 22º.

1. Nos centros de nova creación, o xefe ou xefa
de estudios, e, de se–lo caso, o secretario ou secretaria,
xefe ou xefa de estudios de nocturno e vicedirector
ou vicedirectora serán designados e nomeados polo
delegado provincial da Consellería de Educación e
Ordenación Universitaria.

2. En situacións excepcionais e con autorización
expresa do delegado provincial da Consellería de Edu-
cación e Ordenación Universitaria, logo da proposta
do director ou directora, oído o Consello Escolar, pode-
rán ser nomeados profesores que non teñan destino
definitivo no centro.

Artigo 23º.

O xefe ou xefa de estudios e secretario ou secretaria,
xefe ou xefa de estudios de nocturno e vicedirector
ou vicedirectora cesarán nas súas funcións ó remate
do seu mandato ou ó producirse algunha das circuns-
tancias seguintes:

a) Renuncia motivada aceptada polo delegado pro-
vincial da Consellería de Educación e Ordenación
Universitaria, logo de informe do director ou directora
do centro.

b) Traslado temporal ou definitivo, voluntario ou
forzoso, pase a situación de servicios especiais, xubi-
lación, excedencia voluntaria ou forzosa e suspensión
de funcións de acordo co disposto coa lexislación
vixente.

c) Cando cese o director ou directora que os
designou.

d) Cesamento polo delegado provincial da Conse-
llería de Educación e Ordenación Universitaria por
proposta do director ou directora mediante escrito
razoado, logo de comunicación ó Consello Escolar.

Artigo 24º.

O delegado provincial da Consellería de Educación
e Ordenación Universitaria poderá cesar ou suspender
de funcións a calquera dos membros do equipo direc-
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tivo, cando exista incumprimento grave das súas fun-
cións, previo informe razoado do director ou directora,
dando audiencia ó interesado e oído o Consello
Escolar.

Artigo 25º.

Cando cese nas súas funcións o xefe ou xefa de
estudios, o secretario ou secretaria, o xefe ou xefa
de estudios de nocturno ou o vicedirector ou vice-
directora polas causas enumeradas nos artigos ante-
riores, o delegado provincial da Consellería de Edu-
cación e Ordenación Universitaria nomeará, para o
período restante de mandato do director, o profesor
ou profesora designado polo mesmo, logo da comu-
nicación ó Consello Escolar. No caso de centros de
nova creación, será o delegado provincial da Con-
sellería de Educación e Ordenación Universitaria o
que realice a designación e nomeamento corres-
pondente.

Artigo 26º.

En caso de ausencia, enfermidade ou suspensión
de funcións do xefe ou xefa de estudios, secretario
ou secretaria, xefe ou xefa de estudios de nocturno
ou vicedirector ou vicedirectora farase cargo tempo-
ralmente das súas funcións o profesor que designe
o director, logo de comunicación ó Consello Escolar.

Artigo 27º.

No caso de que no centro exista a xefatura de estu-
dios de nocturno, asumirá as funcións que lle corres-
pondan como xefe ou xefa de estudios no ámbito da
súa responsabilidade e coordinarase e colaborará cos
restantes membros do equipo directivo, do que forma
parte para tódolos efectos.

No caso de que un dos xefes de estudios deba subs-
tituí–lo director, corresponderalle en primeiro lugar
ó xefe ou xefa de estudios de diurno.

Artigo 28º.

É competencia do vicedirector ou vicedirectora:

a) Substituí–lo director en caso de ausencia ou
enfermidade.

b) Organizar, conxuntamente co director e xefe de
estudios, os actos académicos.

c) Coordina–la realización das actividades comple-
mentarias e extraescolares, segundo as directrices
aprobadas polo Consello Escolar do instituto.

d) Coordinar, se é o caso, o programa de formación
en centros de traballo do alumnado que cursa ciclos
formativos ou programas de garantía social.

e) Aquelas funcións que o director lle encomende
dentro do ámbito da súa competencia.

Artigo 29º.

O vicedirector ou vicedirectora poderá asistir ás reu-
nións do Consello Escolar do centro, con voz e sen
voto, cando se traten asuntos que lle fosen enco-
mendados.

Artigo 30º.

Cando non exista vicedirector ou vicedirectora, asu-
mirá con carácter xeral as súas funcións o xefe ou
xefa de estudios.

Artigo 31º.

É competencia do xefe ou xefa de estudios:

a) Exercer, por delegación do director e baixo a
súa autoridade, a xefatura do persoal docente en todo
o relativo ó réxime académico.

b) Nos centros nos que non exista vicedirector, subs-
tituí–lo director en caso de ausencia ou enfermidade.

c) Coordinar e velar pola execución das actividades
de carácter académico e de orientación de profesorado
e alumnado, en relación co proxecto educativo do ins-
tituto, os proxectos curriculares de etapa e a pro-
gramación xeral anual.

d) Elaborar, en colaboración cos restantes órganos
unipersoais, os horarios académicos de alumnado e
profesorado de acordo cos criterios aprobados polo
claustro e co horario xeral incluído na programación
xeral anual, así como velar polo seu estricto cum-
primento.

e) Coordina–las actividades dos xefes de departa-
mento.

f) Coordinar e orienta–la acción dos titores, coas
aportacións, se é o caso, do departamento de orien-
tación e de acordo co plano de orientación académica
e profesional e do plano de acción titorial.

g) Coordina–la participación do profesorado nas
actividades de perfeccionamento, así como planificar
e organiza–las actividades de formación de profesores
realizadas polo instituto.

h) Coordina–la actividade docente do centro, con
especial atención ós procesos de avaliación, adap-
tación curricular, diversificación curricular e activi-
dades de recuperación, reforzo e ampliación.

i) Facilita–la organización do alumnado e impul-
sa–la súa participación no instituto.

j) Establece–los mecanismos para corrixir ausencias
imprevistas do profesorado, atención a alumnado acci-
dentado ou calquera eventualidade que incida no nor-
mal funcionamento do centro.

k) Organiza–la atención do alumnado nos períodos
de lecer.

l) Calquera outra función que lle poida ser enco-
mendada polo director dentro do ámbito da súa
competencia.

Artigo 32º.

É competencia do secretario ou secretaria:

a) Ordena–lo réxime administrativo do instituto, de
conformidade coas directrices do director .

b) Actuar como secretario dos órganos colexiados
de goberno do instituto, levantar acta das sesións e
dar fe dos acordos co visto e prace do director.
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c) Custodia–los libros e arquivos do instituto.

d) Expedi–las certificacións que soliciten as auto-
ridades e os interesados.

e) Realizar coa colaboración dos xefes de depar-
tamento o inventario xeral do instituto e mantelo actua-
lizado.

f) Custodiar e dispoñe–la utilización dos medios
audiovisuais, material didáctico, mobiliario ou cal-
quera material inventariable.

g) Coordenar, dirixir e supervisar, por delegación
do director, a actividade e funcionamento do persoal
de administración e de servicios adscrito ó instituto.

h) Elabora–lo anteproxecto de orzamento do instituto
de acordo coas directrices do Consello Escolar e oída
a comisión económica..

i) Ordena–lo réxime económico do instituto, de con-
formidade coas instruccións do director, realiza–la
contabilidade e render contas ante o Consello Escolar
e as autoridades correspondentes.

j) Velar polo mantemento material do instituto en
tódolos seus aspectos, de acordo coas indicacións do
director.

k) Dar a coñecer e difundir a toda a comunidade
educativa a información sobre normativa, disposicións
legais e asuntos de interese xeral ou profesional que
se reciba no centro.

l) Presidir, se é o caso, e por delegación do director,
a comisión económica.

m) Calquera outra función que lle encomende o
director dentro do seu ámbito de competencia.

Artigo 33º.

Nos institutos de educación secundaria que a Con-
sellería de Educación e Ordenación Universitaria
determine, existirá un administrador ou administra-
dora quen, baixo a dependencia directa do director
ou directora do mesmo, asumirá as competencias esta-
blecidas no artigo 35º deste regulamento. Neses cen-
tros non existirá secretario.

Artigo 34º.

A Consellería de Educación e Ordenación Univer-
sitaria establecerá os requisitos para a provisión dos
postos de traballo de administrador ou administradora
en institutos de educación secundaria.

Artigo 35º.

É competencia do administrador ou administradora:

a) Asegura–la xestión dos medios humanos e mate-
riais e ordena–lo réxime administrativo do instituto,
de conformidade coas directrices do director.

b) Actuar como secretario dos órganos colexiados
de goberno do instituto, con voz, pero sen voto, e
levantar acta das sesións e dar fe dos acordos co
visto e prace do director.

c) Controlar, por delegación do director, a asistencia
ó traballo de todo o persoal docente e non docente
adscrito ó instituto e mante–las relacións adminis-
trativas coa delegación provincial da Consellería de
Educación e Ordenación Universitaria.

d) Custodia–los libros e arquivos do instituto.

e) Expedi–las certificacións que soliciten as auto-
ridades e os interesados.

f) Realiza–lo inventario xeral do instituto e mantelo
actualizado.

g) Custodiar e dispoñe–la utilización dos medios
audiovisuais e do material didáctico.

h) Exercer, por delegación do director, a xefatura
do persoal de administración e de servicios adscrito
ó instituto.

i) Elabora–lo anteproxecto de orzamento do instituto
de acordo coas directrices do Consello Escolar e oída
a comisión económica.

j) Ordena–lo réxime económico do instituto, de con-
formidade coas instruccións do director, realiza–la
contabilidade e render contas ante ó Consello Escolar
e as autoridades correspondentes.

k) Velar polo mantemento material do instituto en
tódolos seus aspectos, de acordo coas indicacións do
director.

l) Calquera outra función que lle encomende o direc-
tor dentro do seu ámbito de competencia.

Capítulo III
Órganos colexiados de goberno, composición e atri-

bucións dos mesmos
O Consello Escolar

Artigo 36º.

O Consello Escolar do centro é o órgano a través
do cal participan na súa xestión os distintos membros
da comunidade escolar.

Artigo 37º.

O Consello Escolar dos institutos de educación
secundaria que teñan oito, ou máis, unidades estará
composto polos seguintes membros:

a) O director ou directora, que será o seu presidente.

b) O xefe ou xefa de estudios, e, de se–lo caso,
o xefe ou xefa de estudios de nocturno.

c) Un concelleiro ou representante do concello do
municipio no que estea situado o instituto.

d) Sete profesores elixidos polo claustro.

e) Tres representantes dos pais ou nais de alumnos.

f) Catro representantes do alumnado.

g) Un representante do persoal de administración
e servicios.

h) O secretario ou secretaria ou, se é o caso, o
administrador ou administradora do instituto, que
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actuará como secretario do consello, con voz, pero
sen voto.

Artigo 38º.

1. Dos representantes que lles corresponden ós pais
e nais no Consello Escolar un será proposto pola aso-
ciación de pais máis representativa, os outros serán
elixidos por votación ante a mesa electoral polo pai
e a nai ou titores legais de acordo co procedemento
establecido no Decreto 92/1988, do 28 de abril.

2. A xunta electoral solicitaralle, cando proceda,
á asociación de pais de alumnos do centro, legalmente
constituída, que teña maior número de asociados a
proposta dun representante para o Consello Escolar,
dando un prazo de 10 días para o efecto.

3. De non existir proposta da asociación de pais
de alumnos para ocupa–la praza que lle corresponde,
esa vacante cubrirase conxuntamente e co mesmo pro-
cedemento cós outros representantes dos pais. Para
os efectos de futura renovación parcial, asignaráselle
a praza correspondente por proposta da asociación
de pais de alumnos ó candidato máis votado.

Artigo 39º.

Para a constitución do Consello Escolar dos centros
de nova creación, e sempre que deban ser elixidos
tódolos membros, cada elector fará constar na súa
papeleta un máximo dun, dous, tres, catro ou cinco
nomes segundo corresponda elixir menos de tres, tres,
catro, cinco ou máis de cinco representantes res-
pectivamente.

Artigo 40º.

Sen prexuízo do establecido no artigo 49.2, dous
anos despois de que se constitúa o Consello Escolar
con tódolos membros, levarase a cabo a súa primeira
renovación parcial e serán substituídos os seguintes
membros: tres profesores, dous alumnos e dous pais
elixidos polos pais ou nais de alumnos.

Dous anos despois, substituiranse os membros non
expresados na renovación parcial anteriormente cita-
da, isto é: catro profesores, dous alumnos, un pai
ou nai proposto pola asociación de pais de alumnos
e un membro do persoal non docente.

Artigo 41º.

1. Nos centros que impartan formación profesional
específica ou artes plásticas e deseño poderase incor-
porar ó Consello Escolar, con voz pero sen voto, un
representante proposto polas organizacións empresa-
riais ou institucións laborais presentes no ámbito de
acción do centro.

Artigo 42º.

1. A xunta electoral solicitaralles ás organizacións
empresariais ou institucións laborais que prestan a
súa colaboración para a realización do módulo de «for-
mación en centros de traballo» a proposta dun repre-
sentante para o Consello Escolar con 15 días de ante-
lación á súa constitución, e presentará nova petición
cada dous anos, coincidindo coa renovación da metade
dos membros do Consello Escolar.

2. As organizacións empresariais ou institucións
laborais presentarán a súa proposta cinco días antes
da constitución do Consello Escolar.

Artigo 43º.

Nos centros de educación secundaria con sete uni-
dades ou menos, nos de educación de adultos e de
educación especial, así como naqueles centros de
características singulares, a Consellería de Educación
e Ordenación Universitaria poderá adapta–lo disposto
no artigo 37 ás súas características.

Artigo 44º.

O Consello Escolar do instituto terá as seguintes
atribucións:

a) Establece–las directrices e elaborar propostas
para a elaboración do proxecto educativo do instituto,
aprobalo, avalialo e, se é o caso, introducir modi-
ficacións, sen prexuízo das competencias que o claus-
tro de profesores tén atribuídas en relación coa pla-
nificación e organización docente.

b) Elixi–lo director ou directora do centro.

c) Propoñe–la revogación do nomeamento do direc-
tor ou directora, logo do acordo dos seus membros,
adoptado por maioría de dous tercios.

d) Decidir sobre a admisión de alumnado, con suxei-
ción ó establecido na lexislación vixente.

e) Aprobar e modifica–lo regulamento de réxime
interior do instituto.

f) Resolve–los conflictos e impoñe–las correccións
con finalidade pedagóxica que correspondan a aquelas
conductas do alumnado que prexudiquen gravemente
a convivencia no centro, de acordo coas normas que
estableza a Consellería de Educación e Ordenación
Universitaria.

g) Aproba–lo proxecto de orzamento do instituto e
a execución do mesmo.

h) Aprobar e avalia–la programación xeral anual
do instituto, respectando, en todo caso, os aspectos
docentes que lle competen ó claustro.

i) Aproba–la programación das actividades escolares
complementarias e avalia–lo seu desenvolvemento.

j) Establece–las directrices para a participación do
instituto en actividades culturais, deportivas e recrea-
tivas naquelas accións asistenciais nas que o instituto
puidese aporta–la súa axuda.

k) Establece–los criterios de colaboración con outros
centros, entidades ou organismos.

l) Promove–la renovación das instalacións e equi-
pamento do instituto, e vixia–la súa conservación.

m) Analizar e valora–lo funcionamento xeral do ins-
tituto, a evolución do rendemento escolar e os resul-
tados da avaliación que do centro realice a Admi-
nistración educativa.

n) Colaborar coa inspección educativa nos planos
de avaliación de centro, nos termos que a Consellería
de Educación e Ordenación Universitaria estableza.
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o) Regula–lo procedemento de autorización das saí-
das voluntarias entre clases ou en período de lecer
do alumnado do centro.

Artigo 45º.

1. No seo do Consello Escolar do instituto, existirá
unha comisión económica, integrada polo director ou
directora, o secretario ou secretaria, ou, se é o caso,
o administrador ou administradora, un profesor ou pro-
fesora, un alumno ou alumna e un pai ou nai de
alumno, elixidos por cada un dos sectores.

2. Poderán constituírse outras comisións para asun-
tos específicos, nas que estarán presentes, cando
menos, un profesor ou profesora, un alumno ou alumna
e un pai ou nai de alumno. En todo caso as comisións
informarán o Consello Escolar sobre os temas que
se lles encomenden e colaborarán con el nas cuestións
da súa competencia.

O claustro de profesores

Artigo 46º.

1. O claustro de profesores é o órgano propio de
participación destes no goberno do centro e ten a
responsabilidade de planificar, coordinar, decidir e,
se é o caso, informar sobre tódolos aspectos docentes
do mesmo.

2. O claustro estará integrado pola totalidade dos
profesores e profesoras que presten servicio nel e será
presidido polo director ou directora do centro.

Artigo 47º.

Son competencias do claustro:

a) Elevar ó equipo directivo propostas para a ela-
boración dos proxectos educativo e curricular do cen-
tro e da programación xeral anual.

b) Aprobar e avalia–los proxectos curriculares e os
aspectos docentes da programación xeral anual, con-
forme ó proxecto educativo do centro,

c) Promover iniciativas no ámbito da experimen-
tación e da investigación pedagóxica e na formación
do profesorado do centro.

d) Elixi–los seus representantes no Consello Escolar
do instituto e no consello directivo do centro de for-
mación continuada do profesorado.

e) Propoñer todo tipo de iniciativas que tendan a
mellora–lo funcionamento do centro en calquera dos
seus aspectos.

f) Aproba–los criteros pedagóxicos para a elabo-
ración dos horarios dos alumnos.

g) aproba–la planificación xeral das sesións de ava-
liación e cualificación e calendario dos exames ou
probas extraordinarias.

h) Analizar e valora–lo rendemento escolar do centro
mediante os resultados das avaliacións e outros pará-
metros que se consideren pertinentes.

i) Coñece–las candidaturas á dirección e os pro-
gramas presentados polos candidatos.

j) Coordina–las funcións referentes a orientación,
titoría, avaliación e recuperación dos alumnos e
alumnas.

k) Analizar e valora–los resultados da avaliación
que do centro realice a Administración educativa ou
calquera informe referente á súa marcha.

l) Colaborar coa inspección educativa nos planos
de avaliación do centro.

Capítulo IV
Procedemento de elección, constitución, renovación,

substitución e funcionamento dos órganos colexiados
de goberno

Artigo 48º.

O procedemento de elección, constitución, renova-
ción e substitución dos órganos colexiados de goberno
rexerase polo disposto no Decreto 92/1988, do 28
de abril.

Artigo 49º.

1. A elección do Consello Escolar e constitución
do mesmo nos centros de nova creación efectuarase
no mes de outubro de acordo co procedemento esta-
blecido no Decreto 92/1988, do 28 de abril.

2. A primeira renovación do Consello Escolar pro-
ducirase ó cabo dun ano ou dous, coincidindo coa
renovación do resto dos Consellos Escolares no ámbito
da Comunidade Autónoma.

Artigo 50º.

O quórum para a válida constitución dos órganos
colexiados contemplados neste regulamento orgánico
de institutos de educación secundaria, para os efectos
da celebración de sesións, deliberacións e toma de
acordos, requirirá a presencia do presidente e secre-
tario ou, de se–lo caso, dos que os substitúan, e da
metade polo menos, dos seus membros.

Se non existira quórum, o órgano constituirase en
segunda convocatoria no seguinte día lectivo, no mes-
mo lugar e na mesma hora; neste caso será suficiente
a asistencia da terceira parte dos seus membros, e,
en todo caso, un número non inferior a tres, sen prexuí-
zo da presencia do presidente e o secretario ou persoas
que os substitúan.

Sen prexuízo do anterior, a Consellería de Educación
e Ordenación Universitaria poderá establecer, con
carácter excepcional, a esixencia de maioría cuali-
ficada na toma de determinadas decisións de especial
importancia para o funcionamento do centro e que
afecten ó conxunto da comunidade educativa.

Para os efectos de cómputo de votos para a toma
de decisións soamente se contabilizarán os membros
con dereito a voto.

Artigo 51º.

Os órganos colexiados reuniranse preceptivamente
en sesión ordinaria unha vez por trimestre e sempre
que os convoque o seu presidente ou o solicite un
tercio, polo menos, dos seus membros. Neste último
caso, o presidente realizará a convocatoria no prazo



7.610 DIARIO OFICIAL DE GALICIA No 156 L Venres, 9 de agosto de 1996

máximo de 20 días a contados desde o seguinte día
a aquel no que se presente a petición. A sesión cele-
brarase como máximo no prazo dun mes a contado
desde o día seguinte á entrega da petición de
convocatoria.

En todo caso reuniranse ó inicio e remate de curso.

Artigo 52º.

Os profesores e profesoras pertencentes ós órganos
colexiados están obrigados a asistir ás reunións dos
mesmos.

TÍTULO III
Órganos de coordinación docente

Capítulo I
Departamentos e outros órganos

Artigo 53º.

Nos institutos de educación secundaria existirán os
seguintes órganos de coordinación docente:

1. Departamentos:

a) Departamento de orientación.

b) Departamento de actividades complementarias e
extraescolares.

c) Departamentos didácticos. Segundo as ensinanzas
impartidas no centro, poderanse constituír: artes plás-
ticas, ciencias naturais, economía, educación física
e deportiva, filosofía, física e química, formación e
orientación laboral, francés, grego, inglés, latín, lingua
castelá e literatura, lingua galega e literatura, mate-
máticas, música, relixión, tecnoloxía, e xeografía e
historia .

Poderán constituírse ademais departamentos doutras
linguas estranxeiras, cando sexan impartidas como pri-
meira lingua con reflexo no cadro de persoal do centro.
Nos institutos nos que se imparta formación profe-
sional específica, constituiranse departamentos de
familia profesional. Estes agruparán a tódolos pro-
fesores e profesoras que impartan formación profe-
sional específica en ciclos formativos e programas de
garantía social dunha mesma familia profesional.

2. Outros órganos:

a) Comisión de coordinación pedagóxica.

b) Coordinador de formación en centros de traballo.

c) Equipo de normalización lingüística.

Artigo 54º.

O departamento de orientación terá a composición
que regulamentariamente se determine e, en todo caso,
formarán parte do mesmo:

a) Un titor ou titora por cada un dos niveis do centro,
designados polo director ou directora, por proposta
da comisión de coordinación pedagóxica. Na desig-
nación procurarase que existan profesores de cada
un dos ámbitos lingüístico–social e científico–tecno-
lóxico e, dentro de cada ámbito, do maior número
posible de áreas e materias.

b) O profesor ou profesora de apoio para a atención
ó alumnado con necesidades educativas especiais.

c) Nos institutos nos que se imparta formación pro-
fesional específica incorporarase ó departamento de
orientación un profesor ou profesora que imparta a
área de formación e orientación laboral.

Artigo 55º.

A xefatura do departamento de orientación desem-
peñaraa o funcionario que regulamentariamente se
determine e incluirá as seguintes funcións:

a) Elaborar, de acordo coas directrices establecidas
pola comisión de coordinación pedagóxica, as pro-
postas de organización da orientación e do plano de
acción titorial do centro.

b) Participar na elaboración dos proxectos educativo
e curricular de centro.

c) Coordinar, apoiar e ofrecer soporte técnico ás
actividades de orientación e titoría que o profesorado
realiza no centro co seu alumnado.

d) Colaborar na pronta detección de dificultades
ou problemas educativos de desenvolvemento ou
aprendizaxe que presentan os alumnos ou alumnas,
e na rápida intervención para tratar de remedialos.

e) Proporcionarlle ó alumnado unha orientación aca-
démica e profesional diversificada e individualizada.

f) Participar no diagnóstico, deseño e aplicación de
programas individuais de reforzo educativo, adapta-
cións curriculares e de diversificación curricular.

g) Contribuír a que a avaliación desenvolvida no
centro se axuste ós principios de avaliación continua,
formativa e orientativa, así como a que as sesións
de avaliación non contradigan os devanditos prin-
cipios.

h) Colaborar activamente cos correspondentes equi-
pos de orientación educativa e profesional do sector
e cos demais departamentos de orientación dos centros
da zona.

i) Facilitarlle ó alumnado o apoio e a orientación
necesaria nos momentos de maior dificultade, como
son o ingreso no centro, o cambio de ciclo ou etapa,
a elección de optativas, itinerarios formativos ou a
transición á vida profesional.

j) Impulsa-la participación do profesorado en pro-
gramas de investigación e innovación educativa, así
como facilitarlle a utilización de metodoloxías didác-
ticas innovadoras, técnicas específicas relativas a
hábitos de traballo, técnicas de estudio, programas
de ensinar a pensar e outras técnicas similares.

k) Cooperar cos titores na información ás familias
sobre asuntos relacionados coa orientación académica,
psicopedagóxica e profesional, co fin de axudarlles
a que asuman a orientación dos fillos dun xeito
responsable.

l) Participar na elaboración do consello orientador
que, sobre o futuro académico e profesional do alumno
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ou alumna, se formulará ó remate da educación secun-
daria obrigatoria.

m) Asesora–la comisión de coordinación pedagóxica
nos aspectos psicopedagóxicos do proxecto curricular.

n) Nos institutos onde se imparta formación pro-
fesional específica, coordina-la orientación laboral e
profesional con outras administracións ou institucións.

ñ) Aquelas que a Administración educativa lle pui-
dese encomendar no ámbito da orientación académica,
psicopedagóxica e profesional.

Artigo 56º.

1. A xefatura do departamento desempeñaraa o fun-
cionario que regulamenariamente se determine.

2. O xefe ou xefa do departamento de orientación
actuará baixo a dependencia directa da xefatura de
estudios e en estreita colaboración co equipo directivo,
xefes de departamento e titores.

Artigo 57º.

A xefatura do departamento de orientación implica
realiza–las seguintes funcións:

a) Dirixir e coordina-las actividades do depar-
tamento.

b) Responsabilizarse da redacción do plan de acti-
vidades do departamento e da memoria final de curso.

c) Participar na elaboración do proxecto curricular
de etapa.

d) Coordina-la organización de espacios e instala-
cións para a orientación, a adquisición de material
e de equipamento específico asignado ó departamento,
e velar polo seu uso correcto e conservación.

e) Proporcionarlles ó alumnado e ós restantes mem-
bros da comunidade educativa a información relativa
ás actividades do departamento de orientación.

f) Facilita–la colaboración entre os titores do depar-
tamento de orientación e os demais titores e depar-
tamentos do centro.

g) Contribuír a unha perfecta colaboración e coor-
dinación entre o departamento de orientación do centro
e o correspondente equipo de orientación educativa
e profesional e os centros de educación primaria da
zona.

h) Velar para que a elaboración das adaptacións
curriculares apropiadas para alumnos e alumnas con
necesidades educativas especiais se realice de acordo
cos criterios establecidos polo claustro, e colaborar
na súa elaboración, no seguimento e na súa avaliación.

i) Coordinar, en colaboración co profesor ou pro-
fesora de apoio, a atención do alumnado con nece-
sidades educativas especiais asociadas tanto a con-
dicións de sobredotación como a calquera discapa-
cidade motora, psíquica ou sensorial; e as cuestións
relacionadas coa educación e a estadía no centro des-
tes alumnos e alumnas.

j) Elevar proposta ó xefe ou xefa de estudios para
organiza–la docencia do alumnado con necesidades
educativas especiais.

k) Aqueloutras funcións que a Administración edu-
cativa lle poida asignar referidas á orientación.

Artigo 58º.

1. A titoría e orientación do alumnado formará parte
da función docente. A función titorial e orientadora
do alumnado desenvolverase ó longo de tódalas etapas
e ciclos formativos.

2. Nos institutos de educación secundaria haberá
un titor ou titora por cada grupo de alumnado. O
titor ou titora será designado polo director ou directora,
por proposta do xefe ou xefa de estudios, oído o xefe
ou xefa do departamento de orientación, entre os pro-
fesores e profesoras que impartan docencia a todo
o grupo.

Artigo 59º.

1. Cada profesor titor, ademais das súas tarefas
docentes específicas, realizará, cando menos, as
seguintes funcións:

a) Participar no desenvolvemento do plano de acción
titorial e nas actividades de orientación, baixo a coor-
dinación do xefe ou xefa de estudios e en colaboración
co departamento de orientación.

b) Proporcionarlles no principio de curso, ó alum-
nado e ós pais e nais, información documental ou,
no seu defecto, indicar onde poden consultar todo
o referente a calendario escolar, horarios, horas de
titoría, actividades extraescolares e complementarias
previstas, programas escolares e criterios de avaliación
do grupo.

c) Coñece–las características persoais de cada alum-
no e alumna a través da análise do seu expediente
persoal e doutros instrumentos válidos para conseguir
ese coñecemento.

d) Coñece–los aspectos da situación familiar e esco-
lar que repercuten no rendemento académico de cada
alumno e alumna.

e) Efectuar un seguimento global dos procesos de
ensino-aprendizaxe do alumnado para detectar difi-
cultades e necesidades especiais, co obxecto de bus-
ca-las respostas educativas adecuadas e solicita-los
oportunos asesoramentos e apoios.

f) Coordina–las adaptacións curriculares necesarias
para alumnos e alumnas do seu grupo.

g) Facilita-la integración do alumnado no grupo e
fomenta–la súa participación nas actividades do
centro.

h) Orienta–lo alumnado dunha maneira directa e
inmediata no seu proceso formativo.

i) Informar ó equipo de profesores do grupo de alum-
nos e alumnas das súas características, especialmente
naqueles casos que presenten problemas específicos.

j) Coordina-lo axuste das diferentes metodoloxías
e principios de avaliación programados para o mesmo
grupo de alumnos e alumnas.

k) Organizar e presidi–las sesións de avaliación do
seu grupo.
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l) Favorece–lo proceso de maduración vocacional
orientando e asesorando o alumnado sobre as súas
posibilidades académicas e profesionais.

m) Colaborar co departamento de orientación do
instituto nos termos que estableza a xefatura de
estudios.

n) Colaborar cos demais titores e co departamento
de orientación no marco dos proxectos educativo e
curricular do centro.

ñ) Orienta-las demandas e inquedanzas do alumnado
e mediar, en colaboración co delegado do grupo, ante
o resto do profesorado, alumnado e equipo directivo
nos problemas que se presenten.

o) Informar ó alumnado do grupo, ós pais e nais
e ó profesorado de todo aquilo que lles afecte en
relación coas actividades docentes e o rendemento
académico.

p) Facilita–la cooperación educativa entre o pro-
fesorado e os pais e nais dos alumnos e alumnas.

q) Exercer, de acordo co proxecto curricular, a coor-
dinación entre os membros do equipo docente.

r) Cubri–los documentos oficiais relativos ó seu gru-
po de alumnado.

s) Controla-la falta de asistencia ou puntualidade
do alumnado, e ter informados os pais e nais ou titores
e o xefe ou xefa de estudios.

t) lmplica–las familias nas actividades de apoio á
aprendizaxe e orientación dos seus fillos.

u) Atender, xunto co resto de profesorado, os alum-
nos e alumnas mentres estes permanecen no centro
nos períodos de lecer.

2. No caso dos ciclos formativos de formación pro-
fesional, o titor ou titora asumirá tamén, respecto ó
módulo de formación en centros de traballo, as seguin-
tes funcións:

a) Elabora–lo programa formativo do módulo, en
colaboración co responsable designado para estes
efectos polo centro de traballo.

b) Avalia–lo módulo, tendo en conta o informe do
responsable designado por parte do centro de traballo
sobre as actividades realizadas polos alumnos e alum-
nas durante o período de estadía nese centro.

c) Manter contactos periódicos co responsable desig-
nado polo centro de traballo, co fin de contribuír a
que o programa de formación se axuste á cualificación
que se pretende.

d) Atender no centro educativo os problemas de
aprendizaxe que presente o seu grupo de alumnos
e alumnas e valorar de xeito continuado as actividades
correspondentes ó programa de formación.

e) Informar sobre as peticións de validacións ou
exencións formuladas polo alumnado do ciclo for-
mativo.

f) Tramitar para o seu grupo de alumnos e alumnas
a documentación relativa á formación en centros de
traballo.

g) Axudar ó departamento na identificación da nece-
sidade de colaboración de expertos, así como no calen-
dario de intervención.

h) Propoñer, para a súa aprobación polo Consello
Escolar, a distribución da asignación económica des-
tinada a estas ensinanzas.

i) Informar á dirección do centro de todo o referente
ó ciclo formativo.

j) Redacta-la memoria final de curso, que se incluirá
na memoria de centro.

Artigo 60º.

1. O xefe ou xefa de estudios coordinará o traballo
dos titores e manterá as reunións periódicas necesarias
para o bo funcionamento da acción titorial.

2. O coordinador de formación en centros de traballo
coordinará os titores de ciclos formativos e programas
de garantía social naqueles aspectos que lle son pro-
pios, para o que manterá as reunións periódicas nece-
sarias con eles.

Capítulo III
Departamento de actividades complementarias e

extraescolares

Artigo 61º.

Terán carácter de complementarias aquelas activi-
dades didácticas que se realizan co alumnado en hora-
rio lectivo e que, formando parte da programación,
teñen carácter diferenciado polo momento, espacio ou
recursos que utilizan. Así cabe considera–las visitas,
traballos de campo, viaxes de estudio, conmemora-
cións e outras semellantes.

Artigo 62º.

Teñen carácter de extraescolares aquelas que, sendo
organizadas polo centro e figurando na programación
xeral anual, aprobada polo Consello Escolar, se rea-
lizan fóra de horario lectivo e nas que a participación
é voluntaria.

Artigo 63º.

1. O departamento de actividades complementarias
e extraescolares encargarase de promover, organizar
e facilitar este tipo de actividades.

2. Este departamento estará integrado polo xefe ou
xefa do mesmo e, para cada actividade concreta, polo
profesorado e alumnado responsable da mesma.

Artigo 64º.

O xefe ou xefa do departamento de actividades com-
plementarias e extraescolares será o vicedirector ou
vicedirectora nos centros onde exista este cargo; en
caso contrario, desempeñará estas funcións un profesor
ou profesora, preferentemente con destino definitivo
no centro, que designe o director ou directora por
proposta do xefe ou xefa de estudios, oída a comisión
de coordinación pedagóxica.
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Artigo 65º.
1. O xefe ou xefa do departamento de actividades

complementarias e extraescolares será nomeado por
un período de catro anos e cesará ó producirse algunha
das circunstancias contempladas no artigo 76.

2. O xefe ou xefa do departamento de actividades
complementarias e extraescolares actuará baixo a
dependencia directa do xefe ou xefa de estudios e
en estreita colaboración co equipo directivo.

Artigo 66º.
O xefe ou xefa do departamento de actividades com-

plementarias e extraescolares terá, entre outras, as
seguintes funcións:

a) Participar na elaboración do proxecto curricular
de etapa.

b) Elabora–lo programa anual destas actividades
para o que se terán en conta as propostas dos depar-
tamentos, do profesorado, do alumnado e dos pais
e nais e as orientacións do claustro e Comisión de
Coordinación Pedagóxica.

c) Programar cada unha das actividades especifi-
cando obxectivos, responsables, momento e lugar de
realización, repercusións económicas e forma de par-
ticipación do alumnado.

d) Proporcionar ó alumnado a información relativa
ás actividades do departamento.

e) Promover e coordina–las actividades culturais e
deportivas en colaboración co claustro, a comisión
de coordinación pedagóxica, os departamentos, a xunta
de delegados de alumnos e a asociación de pais.

f) Coordina–la organización das viaxes de estudios,
os intercambios escolares e calquera tipo de viaxes
que se realicen cos alumnos e alumnas.

g) Distribuí–los recursos económicos destinados
para o efecto, procedentes de aportacións de insti-
tucións, asociacións ou do propio centro, logo da apro-
bación polo Consello Escolar.

h) Organiza–la utilización da biblioteca do instituto.

i) Elaborar unha memoria final de curso coa ava-
liación das actividades realizadas que se incluirá na
memoria de centro.

j) Presentarlle propostas ó equipo directivo para a
relación e intercambio de actividades cos centros do
seu contorno.

Artigo 67º.
Para o desenvolvemento das actividades extraesco-

lares que se realicen fóra da localidade onde está
situado o centro, deberase contar cos seguintes
requisitos:

a) Aprobación do Consello Escolar.
b) Autorización escrita dos pais, de tratarse de alum-

nos e alumnas que están baixo a responsabilidade
paterna ou titor ou titora legal.

c) Os alumnos e alumnas serán acompañados polo
profesorado correspondente na proporción dun pro-
fesor ou profesora por cada vinte alumnos.

Artigo 68º.

Os centros facilitarán e promoverán a participación
dos distintos sectores da comunidade educativa tanto
a título individual como a través das súas asociacións
e os seus representantes no Consello Escolar, na elec-
ción, organización, desenvolvemento e avaliación das
actividades complementarias e extraescolares

Artigo 69º.

Os centros, coa aprobación do Consello Escolar,
poderán establecer convenios de colaboración con aso-
ciacións culturais ou entidades sen ánimo de lucro
para o desenvolvemento de actividades extraescolares
e complementarias. Estes convenios deberán ser auto-
rizados polo delegado provincial da Consellería de
Educación e Ordenación Universitaria, director Xeral
de Ordenación Educativa e Centros ou conselleiro de
Educación e Ordenación Universitaria, segundo teñan
incidencia provincial, autonómica ou estatal.

Artigo 70º.

As Administracións locais poderán colaborar cos
centros educativos para impulsa–las actividades
extraescolares e complementarias e promove–la rela-
ción entre a programación dos centros e o contorno
socioeconómico no que estes desenvolven o seu labor.

Capítulo IV
Departamentos didácticos

Artigo 71º.

Os departamentos didácticos son os órganos básicos
encargados de organizar e desenvolve–las ensinanzas
propias das áreas, materias ou módulos profesionais
correspondentes, e as actividades que se lles enco-
menden, dentro do ámbito das súas competencias.

Artigo 72º.

1. Os departamentos didácticos estarán compostos
por tódolos profesores e profesoras que impartan o
ensino propio das áreas, materias ou módulos pro-
fesionais asignados ó departamento.

2. Cando nun departamento se integren profesores
e profesoras de máis dunha das especialidades esta-
blecidas, a programación e impartición das áreas,
materias ou módulos de cada especialidade corres-
ponderalles ós profesores respectivos.

Artigo 73º.

É competencia dos departamentos didácticos:

a) Formular propostas ó equipo directivo e ó claustro
relativas á elaboración do proxecto educativo do ins-
tituto e a programación xeral anual.

b) Formular propostas á comisión de coordinación
pedagóxica relativas á elaboración dos proxectos curri-
culares de etapa.

c) Elaborar, antes do comezo do curso académico,
a programación didáctica das ensinanzas correspon-
dentes ás áreas, materias e módulos integrados no
departamento, baixo a coordinación e dirección do
seu xefe ou xefa, e de acordo coas directrices xerais
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establecidas pola comisión de coordinación pedagóxi-
ca. A programación didáctica incluirá, para cada eta-
pa, os aspectos sinalados no artigo 96 deste regu-
lamento.

d) Promove–la investigación educativa e propoñerlle
ó xefe ou xefa de estudios actividades de perfeccio-
namento do profesorado.

e) Manter actualizada a metodoloxía didáctica.

f) Colaborar co departamento de orientación na pre-
vención e detección temperán de problemas de apren-
dizaxe, así como na programación e aplicación de
adaptacións e diversificacións curriculares, activida-
des de reforzo, ampliación e actividades de recupe-
ración para os alumnos e alumnas que o precisen.

g) Organizar e realizar actividades complementarias
en colaboración co departamento correspondente.

h) Organizar e realiza–las probas necesarias para
os alumnos e alumnas de bacharelato ou de ciclos
formativos con materias ou módulos pendentes e, se
é o caso, para os alumnos e alumnas libres.

i) Resolve–las reclamacións derivadas do proceso
de avaliación que os alumnos e alumnas lle formulen
ó departamento e dicta–los informes pertinentes.

j) Elaborar, a fin de curso, unha memoria na que
se avalíe o desenvolvemento da programación didác-
tica e os resultados obtidos.

k) Propoñer materias optativas dependentes do
departamento, que serán impartidas polos profesores
ou profesoras do mesmo.

Artigo 74º.

1. Os xefes dos departamentos didácticos, que serán
designados polo director ou directora do instituto e
nomeados polo delegado provincial da Consellería de
Educación e Ordenación Universitaria, desempeñarán
o seu cargo durante catro cursos académicos, reno-
vables, de se–lo caso.

2. A xefatura de departamento será desempeñada
por un profesor ou profesora do mesmo que estea en
situación de servicio activo no corpo de catedráticos
numerarios de bacharelato á entrada en vigor da Lei
orgánica 1/1990, do 3 de outubro, de ordenación xeral
do sistema educativo. No caso de que haxa máis dun,
o director ou directora do centro, oído o departamento,
nomeará un deles.

3. Para as disciplinas nas que non haxa funcionarios
que reúnan os requisitos enunciados no parágrafo ante-
rior desempeñará a xefatura de seminario un funcio-
nario do corpo de profesores de ensino secundario
coa condición de catedrático adquirida.. Cando nun
departamento haxa mais dun profesor ou profesora
coa condición de catedrático adquirida, a xefatura do
mesmo será desempeñada polo profesor ou profesora
coa condición de catedrático adquirida que designe
o director ou directora, oído o departamento.

4. Cando nun departamento non haxa ningún pro-
fesor ou profesora coa condición de catedrático adqui-
rida, a xefatura será desempeñada por funcionarios

de carreira do corpo de profesores de ensinanza secun-
daria ou, se é o caso, do corpo de profesores técnicos
de formación profesional, con destino definitivo no
centro, que designe o director ou directora, a proposta
do departamento.

Artigo 75º.

1. É competencia do xefe ou xefa de departamento:

a) Representa–lo departamento na comisión de coor-
dinación pedagóxica.

b) Participar na elaboración do proxecto curricular
de etapa.

c) Responsabilizarse da redacción da programación
didáctica das áreas, materias ou módulos que se inte-
gran no departamento.

d) Dirixir e coordina–las actividades académicas
do departamento.

e) Convocar e presidi–las reunións ordinarias do
departamento e as que, con carácter extraordinario,
fose preciso celebrar.

f) Responsabilizarse de que se levante acta de reu-
nión do departamento e de que se elabore a memoria
de final de curso.

g) Darlles a coñecer ós alumnos e alumnas a infor-
mación relativa á programación, con especial refe-
rencia ós obxectivos, ós mínimos esixibles e ós cri-
terios de avaliación, elaborados polo departamento.

h) Realiza–las convocatorias, cando corresponda,
dos exames para os alumnos e alumnas libres, alumnos
e alumnas de bacharelato ou ciclos formativos con
materias ou módulos profesionais pendentes, así como
as probas extraordinarias, sempre en coordinación coa
xefatura de estudios. Presidi–la realización dos exer-
cicios correspondentes e avalialos en colaboración cos
membros do departamento.

i) Realiza–lo seguimento da programación didáctica
do departamento, velando polo seu cumprimento e
a correcta aplicación dos criterios de avaliación.

j) Resolve–las reclamacións de final de curso que
afecten ó seu departamento, de acordo coas delibe-
racións dos seus membros, e elabora–los informes per-
tinentes.

k) Coordina–la organización de espacios e insta-
lacións e velar pola correcta conservación do equi-
pamento específico do departamento.

l) Colaborar co secretario ou secretaria na elabo-
ración e actualización do inventario do centro.

2. Os xefes dos departamentos de familia profesional
terán, ademais das especificadas no apartado anterior,
as seguintes competencias:

a) Coordina–la programación dos ciclos formativos.

b) Colaborar co xefe ou xefa de estudios e cos depar-
tamentos correspondentes na planificación da oferta
de materias e actividades de iniciación profesional
na educación secundaria obrigatoria, e de materias
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optativas de formación profesional de base no bacha-
relato.

c) Colaborar, se é o caso, co xefe ou xefa do depar-
tamento de formación en centros de traballo e cos
titores dos ciclos formativos ou programas de garantía
social no fomento das relacións cos centros de traballo
que participen na formación práctica dos alumnos e
alumnas.

Artigo 76º.

1. O xefe ou xefa de departamento finalizará as
súas funcións ó remate do seu mandato ou ó producirse
algunha das circunstancias seguintes:

a) Traslado temporal ou definitivo, voluntario ou
forzoso, pase a situación de servicios especiais, xubi-
lación, excedencia voluntaria ou forzosa.

b) Cesamento polo delegado provincial da Conse-
llería de Educación e Ordenación Universitaria, de
oficio ou por proposta do director ou directora, a causa
de incumprimento grave de funcións, oído, se é o
caso, o director ou directora, o departamento e o propio
interesado.

c) Renuncia motivada e aceptada polo director ou
directora.

2. Cando finalice ou sexa cesado nas súas funcións
o xefe ou xefa de departamento por calquera causa
das enumeradas neste artigo, o director ou directora
do instituto procederá a designa-lo novo xefe ou xefa
de departamento, de acordo co establecido no artigo
74 deste regulamento.

Capítulo V
Comisión de coordinación pedagóxica

Artigo 77º.

1. Nos institutos de educación secundaria existirá
unha comisión de coordinación pedagóxica, que estará
integrada polo director ou directora, que será o seu
presidente, o xefe ou xefa de estudios e, se é o caso,
o xefe ou xefa de estudios de nocturno, os xefes de
departamento, o coordinador do equipo de normali-
zación lingüística, o profesor ou profesora de apoio
a alumnos e alumnas con necesidades educativas espe-
ciais e, de se–lo caso, o coordinador de formación
en centros de traballo; actuará como secretario un
membro da comisión, designado polo director ou direc-
tora, oídos os restantes membros.

2. A comisión de coordinación pedagóxica terá, en
relación co réxime de funcionamento regulado no título
IV deste regulamento, as seguintes competencias:

a) Elevar propostas ó claustro cofin de establece–los
criterios para a elaboración dos proxectos curriculares.

b) Velar para que a elaboración dos proxectos curri-
culares de etapa nos que se incluirá o plano de orien-
tación académica e profesional e o plano de acción
titorial se realice conforme os criterios establecidos
polo claustro.

c) Asegura–la coherencia entre o proxecto educativo
do instituto, os proxectos curriculares de etapa e a
programación xeral anual.

d) Establece–las directrices xerais para a elabo-
ración das programacións didácticas dos departamen-
tos, do plano de orientación académica e profesional,
do plano de acción titorial, así como das adaptacións
curriculares e dos programas de diversificación curri-
cular e de garantía social, incluídos no proxecto
curricular.

e) Propoñer ó claustro de profesores os proxectos
curriculares para a súa aprobación.

f) Velar polo cumprimento e posterior avaliación
dos proxectos curriculares de etapa.

g) Propoñer ó claustro a planificación xeral das
sesións de avaliación e cualificación e o calendario
de exames ou probas extraordinarias, de acordo coa
xefatura de estudios.

h) Canaliza–las necesidades de formación continua-
da do profesorado cara ó Centro de Formación Con-
tinua do Profesorado.

i) Propoñerlle ó director ou directora os profesores
titores que han formar parte do departamento de
orientación.

j) Realizar, de se–lo caso, a proposta ó xefe ou
xefa de estudios co fin de que se designe o responsable
do departamento de actividades complementarias e
extraescolares.

k) Propoñe–los profesores e profesoras que han for-
mar parte do equipo de normalización lingüística.

Capítulo VI
Coordinación de formación en centros de traballo

Artigo 78º.

Naqueles centros nos que se impartan dous ou máis
grupos de ciclos formativos ou programas de garantía
social crearase a figura do coordinador de formación
en centros de traballo. De impartirse soamente un
grupo asumirá as súas funcións o seu titor ou titora.

Artigo 79º.

O coordinador de formación será designado polo
director ou directora, preferentemente entre o pro-
fesorado técnico de formación profesional ou de tec-
noloxía con destino definitivo no centro, por proposta
do xefe ou xefa de estudios, oídos os titores con alum-
nos e alumnas de ciclos formativos ou programas de
garantía social.

Artigo 80º.

É competencia do coordinador de formación en cen-
tros de traballo:

a) Supervisar e dirixi–lo programa de formación en
centros de traballo.

b) Encargarse, por delegación do director ou direc-
tora, das relacións coas institucións empresariais,
laborais, etc., que poidan estar interesadas no pro-
grama.

c) Difundi–lo programa a nivel interno e externo.
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d) Controlar, supervisar e valora–las actividades
levadas a cabo polos titores dos ciclos formativos e
programas de garantía social, convocando,polomenos,
unha reunión mensual con eles.

e) Aqueloutras funcións que a Consellería de Edu-
cación estableza na súa normativa específica.

Artigo 81º.

1. O mandato do coordinador será de catro anos,
renovables, se é o caso, e cesará nas súas funcións
ó final dos mesmos ou cando se dea algunha das
causas contempladas no artigo 76.

2. Cando se produza o cesamento antes do final
do mandato, o director ou directora procederá a nomear
novo coordinador de formación en centros de traballo.

Capítulo VII
Equipo de normalización lingüística

Artigo 82º.

1. Para potencia–lo uso da lingua galega consti-
tuirase nos centros un equipo de normalización lin-
güística, constituído por:

a) Tres profesores, por proposta da comisión de coor-
dinación pedagóxica.

b) Tres alumnos, por proposta da xunta de delegados.

c) Un membro do persoal non docente, por proposta
dos mesmos.

2. Os membros do equipo serán nomeados polo
director ou directora.

Artigo 83º.

É competencia do equipo de normalización lin-
güística:

1. Presentar a través do claustro, propostas ó equipo
directivo para a fixación dos obxectivos de norma-
lización lingüística que se incluirán no proxecto edu-
cativo de centro.

2. Propoñer á comisión de coordinación pedagóxica,
para a súa inclusión no proxecto curricular, o plano
xeral para o uso do idioma, no cal se deberá espe-
cificar, cando menos:

a) Medidas para potencia–lo uso da lingua galega
nas actividades do centro.

b) Proxectos tendentes a lograr unha valoración posi-
tiva do uso da lingua propia e a mellora–la com-
petencia lingüística dos membros da comunidade
educativa.

3. Propoñer á comisión de coordinación pedagóxica,
para a súa inclusión no proxecto curricular, o plano
específico para potencia–la presencia da realidade
galega, cultura, historia, xeografía, economía, etno-
grafía, lingua, literatura, arte, folclore, etc. no ensino.

4. Elaborar e dinamizar un plano anual de acti-
vidades tendentes á consecución dos obxectivos
incluídos nos planos anteriores.

5. Presentar para a súa aprobación no Consello Esco-
lar o orzamento de investimento dos recursos eco-
nómicos dispoñibles para estes fins.

6. Aqueloutras funcións que a Consellería de Edu-
cación e Ordenación Universitaria establece na súa
normativa específica.

Artigo 84º.

A coordinación do equipo será desempeñada por
un profesor ou profesora do mesmo, preferentemente
con destino definitivo no centro.

Artigo 85º.

O coordinador, que será nomeado polo director ou
directora por proposta dos compoñentes do equipo,
desempeñará as súas funcións durante catro anos,
renovables, se é o caso, e cesará ó final dos mesmos
ou cando se dea algunha das causas contempladas
no artigo 76.

Artigo 86º.

Cando cese o coordinador do equipo de normali-
zación lingüística antes de finaliza–lo prazo para o
que foi designado, o director ou directora nomeará
de acordo co procedemento sinalado no artigo 85 un
profesor ou profesora para o tempo que resta de
mandato.

Artigo 87º.

Son competencia do coordinador:

a) Colaborar na elaboración dos proxectos curri-
culares de etapa.

b) Responsabilizarse da redacción dos planos que
serán propostos á comisión de coordinación peda-
góxica.

c) Convocar e presidi–las reunións do equipo.

d) Responsabilizarse da redacción das actas de reu-
nión, así como da redacción da memoria final de curso,
na que se fará unha avaliación das actividades rea-
lizadas que se incluirá na memoria do centro.

e) Proporcionarlles ós membros da comunidade edu-
cativa información sobre as actividades do equipo e
de todos aqueles actos e institucións culturais rela-
cionados coa realidade galega.

TÍTULO IV
Réxime de funcionamento

Capítulo I
Proxecto educativo do instituto

Artigo 88º.

Os centros disporán de autonomía para defini–lo
modelo de xestión organizativa e pedagóxica, que
deberá concretarse no proxecto educativo de centro,
proxectos curriculares e normas de funcionamento.

Artigo 89º.

1. O equipo directivo elaborará o proxecto educativo
do instituto de acordo cos criterios establecidos polo
Consello Escolar e as propostas realizadas polo claus-
tro e a Xunta de delegados de alumnos.
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2. O proxecto educativo do instituto será aprobado
e avaliado polo Consello Escolar.

3. O equipo directivo procurará amosa–lo proxecto
educativo do centro de maneira que permita un mellor
coñecemento do mesmo cara a orienta–los alumnos
e alumnas e os seus pais, e favorecer, deste xeito,
unha maior identificación e implicación do conxunto
da comunidade educativa.

Artigo 90º.

Partindo da análise das necesidades educativas
específicas dos alumnos e alumnas, das características
do contorno escolar e das do instituto, o proxecto edu-
cativo fixará obxectivos, prioridades e procedementos
de actuación, e incluirá:

a) A organización xeral do instituto, que se orientará
á consecución dos fins establecidos no artigo 1 da
Lei orgánica de ordenación xeral do sistema educativo
e ó cumprimento dos principios establecidos no artigo
2 da mencionada lei.

b) Os fins e as intencións educativas do instituto
de acordo coa identidade propia do centro.

c) Os obxectivos do instituto tendentes a logra–la
normalización lingüística, de acordo co Decreto
247/1995, do 14 de setembro, polo que se desenvolve
a Lei 3/1983, de normalización lingüística, para a
súa aplicación ó ensino en lingua galega nas ensi-
nanzas de réxime xeral impartidas nos diferentes
niveis non universitarios.

d) A adecuación ó contexto do instituto dos obxec-
tivos xerais das etapas que se imparten no mesmo
e que deberán desenvolverse no proxecto curricular.

e) O regulamento de réxime interior do instituto.

f) A oferta do centro en canto a itinerarios edu-
cativos, optativas e actividades e servicios.

g) As formas de colaboración e participación entre
os distintos sectores da comunidade educativa.

h) As formas de colaboración e intercambio cultural
cos servicios sociais e educativos do concello e outras
institucións.

Artigo 91º.

A inspección educativa supervisará o proxecto edu-
cativo para comproba–la adecuación ó establecido nas
disposicións vixentes, formulará as suxestións que coi-
de oportunas e indicará as correccións que procedan.

Capítulo II
Proxecto curricular de etapa

Artigo 92º.

A comisión de coordinación pedagóxica supervisará
a elaboración e responsabilizarase da redacción do
proxecto curricular para cada unha das etapas edu-
cativas que se impartan no instituto, de acordo co
currículo oficial e os criterios establecidos polo claus-
tro. No proceso de reflexión e discusión, a comisión
de coordinación pedagóxica promoverá e garantirá a
participación de tódolos profesores e profesoras e soli-

citará os apoios necesarios dos órganos existentes para
o efecto dependentes da Consellería de Educación
e Ordenación Universitaria.

Artigo 93º.

Os proxectos curriculares de etapa e as súas modi-
ficacións anuais serán aprobados polo claustro de
profesores.

Artigo 94º.

Os proxectos curriculares de etapa incluirán:

1. As directrices xerais e as decisións seguintes:

a) A adecuación dos obxectivos xerais da educación
secundaria obrigatoria, do bacharelato e da formación
profesional específica ó contexto socioeconómico e
cultural do instituto, e ás características dos alumnos
e alumnas, tendo en conta o establecido no proxecto
educativo do instituto.

b) Criterios de carácter xeral sobre metodoloxía.

c) Os procedementos para avalia–la progresión na
aprendizaxe do alumnado e os criterios e promoción
de ciclo ou curso.

d) Orientacións para incorporar, a través das dis-
tintas áreas da educación secundaria obrigatoria, a
educación moral e cívica, a educación para a paz,
a igualdade de oportunidades entre os sexos, a edu-
cación ambiental, sexual, para a saúde, a educación
do consumidor e a vial.

e) Criterios e procedementos previstos para orga-
niza–la atención á diversidade dos alumnos e alumnas.
Cando existan alumnos e alumnas con necesidades
educativas especiais incluiranse os criterios para rea-
liza–las adaptacións curriculares apropiadas para
estes alumnos e alumnas.

f) Criterios para avaliar e, se é o caso, revisa–los
procesos de ensino e a práctica docente dos profesores
e profesoras.

g) Criterios sobre organización dos contidos das dis-
tintas áreas ou materias para favorece–lo seu trata-
mento interdisciplinar.

h) As características e o tipo de informes ás familias
que se utilizarán para transmiti–la información que
se desprende da avaliación.

2. O plano de orientación académica e profesional
e o plano de acción titorial.

3. As programacións didácticas dos departamentos,
reguladas no artigos 95, 96 e 97 deste regulamento.

Artigo 95º.

Cada departamento elaborará a programación didác-
tica das ensinanzas que ten encomendadas, agrupadas
nas etapas correspondentes, seguindo as directrices
xerais establecidas pola comisión de coordinación
pedagóxica.
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Artigo 96º.

A programación didáctica dos departamentos inclui-
rá, necesariamente, os seguintes aspectos para cada
unha das áreas, materias e módulos asignados ou inte-
grados nel, como consecuencia do establecido no arti-
go 72 deste regulamento:

a) No caso da educación secundaria obrigatoria, os
obxectivos, os contidos e os criterios de avaliación
para o primeiro ciclo e para cada un dos cursos do
segundo ciclo, con especial referencia ós mínimos
esixibles.

b) No caso do bacharelato e dos ciclos formativos,
os obxectivos, os contidos e os criterios de avaliación
para cada curso, con especial referencia ós mínimos
esixibles.

c) A metodoloxía didáctica que se vai aplicar.

d) Os procedementos de avaliación da aprendizaxe
dos alumnos e alumnas.

e) As actividades de recuperación para os alumnos
e alumnas de bacharelato e ciclos formativos con mate-
rias ou módulos pendentes e os reforzos para logra–la
devandita recuperación.

f) Os materiais e recursos didácticos que se vaian
utilizar, incluídos os libros para uso dos alumnos e
alumnas.

g) A programación correspondente ós temas trans-
versais.

h) As actividades complementarias e extraescolares
que se pretenden realizar desde o departamento.

i) As medidas de atención á diversidade, se é o
caso, as adaptacións curriculares para os alumnos e
alumnas que as precisen.

Artigo 97º.

Os profesores e profesoras programarán a súa acti-
vidade docente de acordo coas programacións didác-
ticas dos departamentos ós que pertenzan, incluídas
no correspondente proxecto curricular de etapa. No
caso de que algún profesor ou profesora decida incluír
na programación da súa actividade docente algunha
variación con respecto á programación conxunta do
departamento, esta variación, e a xustificación corres-
pondente, incluirase na programación deste, sempre
que así o acorde o departameto ou, en último caso,
a Comisión de Coordinación Pedagóxica.

Artigo 98º.

A inspección educativa supervisará o proxecto curri-
cular para comproba–la adecuación ó establecido nas
disposicións vixentes, formulará as suxestións que coi-
de oportunas e indicará as correccións que procedan.

Capítulo III
Regulamento de réxime interior

Artigo 99º.

O regulamento de réxime interior será elaborado
polo equipo directivo e aprobado polo Consello Esco-
lar. Incorporarase ó proxecto educativo de centro.

Artigo 100º.

Deberá concretar, tendo en conta os recursos e
características propias do centro, entre outros, os
seguintes aspectos:

a) A organización práctica da participación de tódo-
los membros da comunidade educativa.

b) Normas de convivencia que favorezan as relacións
entre os distintos membros da comunidade educativa.

c) Canles de coordinación entre os órganos de gober-
no e xefes de departamento, titores, equipo de nor-
malización lingüística, coordinador de formación en
centros de traballo, etc.

d) Organización e reparto de responsabilidades non
definidas na normativa vixente.

e) Organización dos espacios e instalacións do ins-
tituto. Normas para o correcto uso.

f) Funcionamento dos servicios educativos do centro.

Artigo 101º.

A inspección educativa supervisará o regulamento
de réxime interior para comproba–la súa adecuación
ó establecido nas disposicións vixentes, formulará as
suxestións que coide oportunas e indicará as correc-
cións que procedan.

Capítulo IV
Programación xeral anual

Artigo 102º.

1. A programación xeral anual será elaborada polo
equipo directivo do instituto e terá en conta as pro-
postas do claustro e as directrices do Consello Escolar.

2. Os distintos sectores da comunidade educativa,
a través das súas organizacións ou individualmente,
poderanlle presenta–las propostas que coiden conve-
nientes ó equipo directivo para a programación xeral
anual.

Artigo 103º.

A programación xeral anual será informada polo
claustro de profesores no ámbito da súa competencia
e elevada, para a súa aprobación posterior, ó Consello
Escolar do instituto, que respectará, en todo caso,
os aspectos docentes que competen ó claustro.

Artigo 104º.

1. A programación xeral anual incluirá os seguintes
documentos:

a) Obxectivos específicos que o centro se propón
conseguir no curso académico, medidas que se van
desenvolver para a súa consecución e recursos pre-
vistos para o efecto.

b) Horario xeral do instituto e criterios pedagóxicos
para a súa elaboración.

c) Programa anual de actividades complementarias
e extraescolares.
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d) Documento de organización do centro, que inclui-
rá a estructura orgánica do instituto, a estatística de
principio de curso e a situación das instalacións e
do equipamento.

e) Programa anual de formación do profesorado e
organización dos servicios complementarios, se é o
caso.

2. Incluiranse como anexo á programación anual
o proxecto educativo e os proxectos curriculares de
etapa do instituto e, de se–lo caso, as modificacións
posteriores. De non sufrir modificación, non se inclui-
rán de novo, facendo a observación de que seguen
vixentes.

Artigo 105º.

Unha vez aprobada a programación xeral anual, un
exemplar desta quedará na secretaría do centro a dis-
posición dos membros da comunidade educativa e
outro remitirase ó servicio provincial de inspección
educativa.

Artigo 106º.

A inspección educativa supervisará a programación
xeral anual para comproba–la súa adecuación ó esta-
blecido nas disposicións vixentes e no proxecto edu-
cativo de centro, formulará as suxestións que estime
oportunas e indicará as correccións que procedan.

TÍTULO V
Xunta de delegados de alumnos

Artigo 107º.

Nos institutos de educación secundaria existirá unha
xunta de delegados integrada polos representantes dos
alumnos e alumnas dos distintos grupos e polos repre-
sentantes dos alumnos no Consello Escolar.

Artigo 108º.

A xunta de delegados estará presidida por un dos
seus membros elixido entre os seus compoñentes.

Artigo 109º.

É competencia do delegado que preside a xunta:

a) Convoca–las reunións que se precisen.

b) Presidi–las reunións e coordina–las mesmas

c) Responsabilizarse de que se levante acta das
reunións.

d) Facer chega–las propostas da xunta de delegados
ós distintos órganos de dirección ou de coordinación
didáctica do centro.

Artigo 110º.

A xunta de delegados poderá reunirse en pleno ou,
cando a natureza dos problemas o faga máis con-
veniente, en comisións que reúnan os delegados dun
curso ou dunha das etapas educativas que se impartan
no instituto, logo do coñecemento do director ou direc-
tora e sen que isto implique alteración no normal
desenvolvemento das actividades docentes.

Artigo 111º.

1. Cada grupo de alumnos elixirá, por sufraxio direc-
to, secreto e non delegable durante o primeiro mes
do curso escolar, un delegado de grupo, que formará
parte da xunta de delegados. Elixirase tamén un sub-
delegado, que substituirá o delegado en caso de ausen-
cia ou enfermidade e apoiarao nas súas funcións.

2. As eleccións de delegados e subdelegados, así
como a do delegado que presidirá a xunta de dele-
gados, serán convocadas polo xefe ou xefa de estudios,
e organizadas por este en colaboración cos titores dos
grupos e os representantes dos alumnos e alumnas
no Consello Escolar.

3. A designación dos delegados, subdelegados e
delegado presidente da xunta de delegados poderá
ser revogada, logo do informe razoado dirixido ó titor
ou titora, pola maioría absoluta dos alumnos do grupo
que os elixiron. Neste caso, procederase a convocatoria
de novas eleccións nun prazo de quince días e de
acordo co establecido no apartado anterior.

Artigo 112º.

A xunta de delegados terá as seguintes funcións:

a) Elevar ó equipo directivo propostas para a ela-
boración do proxecto educativo do instituto por ini-
ciativa propia ou por petición daquel.

b) Informar ós representantes dos alumnos e alumnas
no Consello Escolar dos problemas de cada grupo
ou curso.

c) Recibir información dos representantes dos alum-
nos e alumnas no Consello Escolar sobre os temas
tratados nel, e das confederacións, federacións estu-
diantís e organizacións xuvenís legalmente constituí-
das.

d) Elaborar informes para o Consello Escolar por
iniciativa propia ou por petición deste.

e) Elaborar propostas de modificación do regula-
mento de réxime interior, dentro do ámbito da súa
competencia.

f) Informar ós alumnos e alumnas do centro das
actividades da xunta de delegados.

g) Formular propostas ó xefe ou xefa de estudios
para a elaboración dos horarios e ó xefe ou xefa do
departamento de actividades complementarias e
extraescolares para a organización das mesmas.

h) Debate–los asuntos que vaia trata–lo Consello
Escolar no ámbito da súa competencia e elevar pro-
postas de resolución ós seus representantes nel.

Artigo 113º.

Cando o solicite, a xunta de delegados, en pleno
ou en comisión, deberá ser oída polos órganos de
goberno do instituto, nos asuntos que, pola súa índole,
requiran a súa audiencia e, especialmente, no que
se refire a:

a) Celebración de probas e exames.

b) Establecemento e desenvolvemento de activida-
dparticipación de tódolos profesores e profesoras e so
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c) Presentación de alegacións e reclamacións nos
casos de abandono ou incumprimento das tarefas edu-
cativas por parte dalgún membro do equipo docente
do instituto.

d) Alegacións e reclamacións sobre a obxectividade
e eficacia na valoración do rendemento académico
dos alumnos e alumnas.

e) Proposta de sancións ós alumnos e alumnas pola
comisión de faltas que leven aparellada a incoación
de expediente.

f) Libros e material didáctico que sexa obrigatorio
utilizar no instituto.

g) Outras actuacións e decisións que afecten de
modo específico ós alumnos e alumnas.

Artigo 114º.

Corresponde ós delegados de grupo:

a) Asistir ás reunións da xunta de delegados e par-
ticipar nas súas deliberacións.

b) Expoñer ás autoridades académicas as suxestións
e reclamacións do grupo ó que representan.

c) Fomenta–la convivencia entre os alumnos e alum-
nas do seu grupo.

d) Colaborar cos profesores e profesoras e co equipo
directivo do instituto para o seu bo funcionamento.

e) Coidar da adecuada utilización do material e das
instalacións do instituto.

Artigo 115º.

1. Os delegados non poderán ser sancionados polo
exercicio das súas funcións como voceiros dos alumnos
e alumnas, nos termos da normativa vixente.

2. O xefe ou xefa de estudios facilitará á xunta
de delegados un espacio adecuado para que poida
celebra–las súas reunións.

TÍTULO VI
Réxime económico do instituto

Artigo 116º.

Os institutos de educación secundaria disporán de
autonomía na súa xestión económica no marco esta-
blecido na normativa vixente.

Artigo 117º.

1. Sen prexuízo de que tódolos centros reciban os
recursos económicos necesarios para cumpri–los seus
obxectivos con criterios de calidade os centros poderán
obter recursos complementarios. Estes recursos debe-
rán ser aplicados ós seus gastos de funcionamento
e non poderán proceder das actividades desenvolvidas
polas asociacións de pais e de alumnos no cumpri-
mento dos seus fins.

2. Os institutos poderán ademais recibir aportacións
voluntarias dos pais e nais de alumnos ou outras ins-
titucións, de acordo co establecido na lexislación
vixente.

Artigo 118º.

A comisión económica, logo da aprobación no Con-
sello Escolar, deberá presentar para a súa autorización
polo delegado provincial da Consellería de Educación
e Ordenación Universitaria o plano de accións enca-
miñadas á obtención dos recursos complementarios
ós que se refire o artigo anterior.

Artigo 119º.

1. A Consellería de Educación e Ordenación Uni-
versitaria poderá delegar nos órganos de goberno dos
centros a adquisición de bens, contratación de obras,
servicios e subministracións, cos límites que na nor-
mativa correspondente se establezan.

2. A Consellería de Educación e Ordenación Uni-
versitaria poderá delegar nos órganos de goberno dos
centros as competencias que esta determine, respon-
sabilizando ós directores da xestión dos recursos mate-
riais, postos a disposición do centro.

3. O exercicio da autonomía dos centros para admi-
nistrar estes recursos estará sometido ás disposicións
que regulan o proceso de contratación, realización
e xustificación do gasto para as Administracións
educativas.

TÍTULO VII
Asociacións de pais de alumnos e asociacións de

alumnos

Artigo 120º.

1. Nos institutos de educación secundaria poderán
existir, de acordo coa lexislación vixente, as asocia-
cións de pais de alumnos e as asociacións de alumnos.

2. Estas asociacións poderán:

a) Elevar propostas ó Consello Escolar para a ela-
boración do proxecto educativo e ó equipo directivo
para a elaboración da programación xeral anual.

b) Informar ó Consello Escolar daqueles aspectos
da marcha do instituto que consideren oportuno.

c) Informar ós asociados da súa actividade.

d) Recibir información, a través dos seus repre-
sentantes no Consello Escolar, sobre os temas tratados
nel.

e) Elaborar informes para o Consello Escolar por
iniciativa propia ou por petición deste.

f) Elaborar propostas de modificación do regula-
mento de réxime interior.

g) Formular propostas para a realización de acti-
vidades complementarias que, unha vez aceptadas,
deberán figurar na programación xeral anual.

h) Coñece–los resultados académicos referidos ó
centro e a valoración que deles realice o Consello
Escolar.

i) Recibir un exemplar da programación xeral anual,
do proxecto educativo, dos proxectos curriculares de
etapa e das súas modificacións.
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j) Recibir información sobre os libros de texto e
os materiais didácticos adoptados polo centro.

k) Fomenta–la colaboración entre tódolos membros
da comunidade educativa.

l) Facer uso das instalacións do centro nos termos
que estableza o Consello Escolar e a lexislación vixen-
te.

Disposicións transitorias

Primeira.

1. Sen prexuízo do disposto no artigo 1 deste regu-
lamento, nos institutos nos que se estea a impartir
bacharelato unificado e polivalente, curso de orien-
tación universitaria e formación profesional seguirán
impartíndose estas ensinanzas ata a súa extinción,
conforme ó disposto no calendario de aplicación da
nova ordenación do sistema educativo.

2. Os consellos escolares e os órganos unipersoais
de goberno elixidos con anterioridade á entrada en
vigor deste regulamento orgánico de institutos de edu-
cación secundaria continuarán desempeñando as súas
funcións ata o remate do prazo para o que foron
elixidos.

Segunda.

1. Provisionalmente, durante o tempo que a Con-
sellería de Educación e Ordenación Universitaria
determine, os colexios de educación primaria poderán
imparti–lo primeiro ciclo da educación secundaria
obrigatoria. A fin de garanti–la adecuada coordinación
docente destes estudios, estes colexios serán adscritos
pola Consellería de Educación e Ordenación Univer-
sitaria a un instituto de educación secundaria e terán
a consideración de extensión dos mesmos cando se
localicen na mesma localidade.

2. Os mestres, os alumnos e alumnas e os pais e
nais dos alumnos deste ciclo educativo integraranse
no colexio de educación primaria e formarán parte,
segundo corresponda, de tódolos órganos de goberno
e de coordinación docente, e asumirán tódolos dereitos
e obrigas que, como membros da devandita comu-
nidade educativa, lles son aplicables.

3. A fin de garanti–la continuidade da etapa, os
departamentos didácticos do instituto de educación
secundaria conxuntamente co profesorado afectado do
colexio ou colexios de educación primaria elaborarán
as distintas programacións didácticas de acordo co
proxecto curricular de etapa. Para tal efecto, os mestres
do colexio de educación primaria responsables das
distintas áreas incorporaranse ós departamentos do
instituto de secundaria que corresponda e asistirán
ás reunións do departamento para participar na ela-
boración, aprobación e avaliación do proxecto curri-
cular desta etapa. Estas reunións celebraranse en hora
que permita a asistencia de tódolos profesores e pro-
fesoras afectados.

4. Nos colexios de educación primaria que se trans-
forman progresivamente en institutos de educación
secundaria, mentres se escolaricen neles alumnos de
educación primaria, o profesorado, o alumnado e os

pais e nais ou titores legais dos alumnos desta etapa
educativa integraranse no centro e formarán parte,
segungo corresponda, de tódolos órganos de goberno
e de coordinación docente asumindo tódolos dereitos
e obrigas que, como membros de dita comunidade
educativa, lles son aplicables.

Terceira.

1. O disposto neste regulamento aplicarase nos ins-
titutos de bacharelato, nos de formación profesional,
nos institutos de educación secundaria e institutos
de educación secundaria e profesional desde o momen-
to no que se implante neles calquera das novas ensi-
nanzas previstas na Lei orgánica de ordenación xeral
do sistema educativo, incluso cando a implantación
se realice anticipadamente segundo o establecido no
calendario de aplicación da nova ordenación das ditas
ensinanzas. A partir dese momento, estes institutos
pasarán a denominarse institutos de educación secun-
daria.

2. Nos institutos que non impartan ningunha das
novas ensinanzas establecidas na citada lei aplicarase
desde a entrada en vigor deste regulamento o esta-
blecido nos títulos I, II, V, VI e VII deste regulamento,
sen prexuízo do establecido no apartado 2 da dis-
posición transitoria primeira.

Cuarta.

Na primeira renovación parcial do Consello Escolar
contemplada no artigo 55º do Decreto 92/1988, do
28 de abril, e no artigo 40 deste regulamento orgánico
continuarán no Consello Escolar os profesores e pro-
fesoras e alumnos e alumnas que manteñan a súa
vinculación ó centro nos próximos dous anos; no seu
defecto os que soamente a prolonguen un curso.

De seren varios os profesores ou alumnos que reúnen
estas condicións valoraranse como criterios para per-
manecer no Consello Escolar:

a) Maior número de votos alcanzado no último pro-
ceso electoral.

b) Maior antigüidade no centro.

c) Maior idade.

Quinta.

Os novos postos que se determinan no regulamento
orgánico de institutos de educación secundaria apro-
bado por este decreto, iranse cubrindo progresiva-
mente a medida que o permitan as dispoñibilidades
orzamentarias.

Santiago de Compostela, vinteséis de xullo de mil
novecentos noventa e seis.

Manuel Fraga Iribarne
Presidente

Celso Currás Fernández
Conselleiro de Educación e Ordenación Univer-

sitaria
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CONSELLERÍA DE CULTURA E
COMUNICACIÓN SOCIAL

5924Decreto 325/1996, de 26 de xullo, polo
que se modifica o Decreto 169/1994, do
2 de xuño, polo que se crea o Comité Inter-
nacional de Expertos do Camiño de
Santiago.

O Decreto 237/1996, do 14 de xuño, polo que
se fixa a estructura orgánica da Consellería de Cul-
tura e Comunicación Social, e o Decreto 257/1996,
do 20 de xuño, polo que se desenvolve a estructura
orgánica da Consellería de Cultura e Comunicación
Social, obrigan a modificar parcialmente o Decreto
169/1994, do 2 de xuño, polo que se crea o Comité
Internacional de Expertos do Camiño de Santiago,
co fin de adaptalo ós cambios introducidos polos
anteriores decretos.

Na súa virtude, por proposta do Conselleiro de
Cultura e Comunicación Social, e logo de delibe-
ración do Consello de Xunta de Galicia na súa reu-
nión do día vinteseis de xullo de mil novecentos
noventa e seis,

DISPOÑO:

Artigo 1º

Modifícase o artigo 2º do Decreto 169/1994, de
2 de xuño, que queda redactado da seguinte forma:

«Artigo 2º.-Sede.

O comité terá a súa sede na Xerencia de Pro-
moción do Camiño de Santiago. Consellería de Cul-
tura e Comunicación Social».

Artigo 2º

Modifícase o artigo 3º do Decreto 169/1994, do
2 de xuño, que queda redactado da seguinte forma:

«Artigo 3º.–Composición.

1. O comité estará formado por nove vocais, desig-
nados polo conselleiro de Cultura e Comunicación
Social, entre persoas de prestixio internacional e
recoñecida competencia no campo da investigación,
promoción e difusión do Camiño de Santiago. O
presidente será elixido polos vocais do comité de
entre os seus membros.

2. Un secretario que será o xerente de Promoción
do Camiño de Santiago.

3. O cargo de membro do comité non será
remunerado».

Disposición derrogatoria

Quedan derrogadas cantas disposicións de igual
ou inferior rango se opoñan ó establecido no pre-
sente decreto.

Disposicións finais

Primeira.-Autorízase a Consellería de Cultura e
Comunicación Social para dicta–las disposicións e

adopta–las decisións que sexan oportunas para o
desenvolvemento do presente decreto.

Segunda.-O presente decreto entrará en vigor o
mesmo día da súa publicación no Diario Oficial
de Galicia.

Santiago de Compostela, vinteseis de xullo de mil
novecentos noventa e seis.

Manuel Fraga Iribarne
Presidente

Jesús Pérez Varela
Conselleiro de Cultura e Comunicación Social

5925Decreto 326/1996, do 26 de xullo, de
regulamentación do Centro Galego de
Arte Contemporánea.

Ó amparo competencial do artigo 27.19º do Esta-
tuto de autonomía para Galicia e mediante o Decreto
308/1989 creouse o Centro Galego de Arte Con-
temporánea co fin de fomenta–la cultura en Galicia
mediante a exhibición, desfrute e coñecemento das
tendencias e correntes de creación artística con-
temporánea.

A posta en funcionamento do centro requiriu dun-
ha estructura orgánica e dunha regulamentación que
se definiu no Decreto 286/1994, do 30 de setembro.
Sen embargo, a evolución das tendencias na pro-
moción da creación e na difusión para o desen-
volvemento da cultura, así como a experiencia
alcanzada nestes últimos anos de actividade, fan
aconsellable acometer unha reestructuración orgá-
nica que lle posibilite ó centro acadar con maior
eficacia os fins para os que foi creado.

Así mesmo, a configuración do Centro Galego de
Arte Contemporánea como unha institución de
carácter permanente, aberta ó público, orientada
á promoción e desenvolvemento cultural da comu-
nidade en xeral, fai conveniente a súa integración
do mesmo na Dirección Xeral de Patrimonio Cul-
tural co fín de conseguir unha maior eficiencia na
súa xestión.

Na súa virtude, por proposta do conselleiro de
Cultura e Comunicación Social, co informe previo
das consellería da Presidencia e Administración
Pública e de Economía e Facenda, en uso das atri-
bucións conferidas pola Lei 1/1983, do 22 de febrei-
ro, reguladora da Xunta e do seu presidente, refor-
mada pola Lei 11/1988, de 22 de febreiro e logo
de deliberación do Consello da Xunta de Galicia,
na súa reunión do día vinteseis de xullo de mil
novecentos noventa e seis,

DISPOÑO:

Artigo 1º.–Natureza, réxime xurídico e sede.

1. O Centro Galego de Arte Contemporánea, ins-
titución integrada na Dirección Xeral de Patrimonio
Cultural da Consellería de Cultura e Comunicación
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Social, configúrase como un centro de promoción
da creación e difusión para o desenvolvemento da
cultura no eido das distintas manifestacións artís-
ticas.

2. Rexerase por este decreto e, supletoriamente,
polas normas aplicables ós museos da Xunta de
Galicia.

3. A súa sede queda establecida na cidade de
Santiago de Compostela, no actual edificio do Cen-
tro Galego de Arte Contemporánea.

Artigo 2º.–Obxectivos e funcións.

Correspóndenlle ó Centro Galego de Arte Con-
temporánea os seguintes obxectivos e funcións:

1. Promove–lo coñecemento e o acceso do público
á arte contemporánea nas súas diversas manifes-
tacións e favorece–la comunicación social das artes
plásticas.

2. Garanti–la protección, conservación e restau-
ración, e promove–lo enriquecemento e mellora dos
bens mobles e inmobles de valor histórico que o
integran.

3. Exhibir ordenadamente as coleccións en con-
dicións axeitadas para a súa contemplación e
estudio.

4. Desenvolver programas de exposicións tempo-
rais de arte contemporánea.

5. Fomenta–lo acceso ás coleccións de visitantes
españois e estranxeiros, e facilita–lo seu estudio
ós investigadores, sen prexuízo das restriccións que,
por razóns da conservación dos bens custodiados,
poidan establecerse.

6. Configurar un fondo bibliográfico e documental
vinculable ó seu ámbito de acción.

7. Impulsa–lo coñecemento, difusión e comuni-
cación das obras e identade cultural do patrimonio
artístico do centro e desenvolve–las actividades
didácticas respecto ós seus contidos.

8. Presta–los servicios de asesoramento, infor-
mación, estudio ou dictame de carácter científico
ou técnico que lle sexan requeridos polos órganos
competentes da Administración autonómica, ou que
se deriven dos contratos outorgados con entidades
públicas ou privadas, ou con persoas físicas, nas
condicións e requisitos que regulamentariamente
se determinen.

9. Contribuír á formación e perfeccionamento do
persoal especializado en arte contemporánea,
museoloxía e museografía, tanto para atende–las
propias necesidades e servicios do centro como para
satisface–las demandas doutros sectores.

10. Desenvolve–los programas de investigación
e elaborar e publicar catálogos e monografías.

11. Establece–las relacións de cooperación e
colaboración con museos, universidades, centros de
investigación ou institucións culturais nacionais ou

estranxeiras para favorece–lo intercambio de expe-
riencias e coñecementos.

12. Desenvolver accións conxuntas coas entidades
citadas no parágafo anterior que poidan contribuír
á mellor realización dos seus respectivos fins e
redundar nunha sólida implantación social do Cen-
tro Galego de Arte Contemporánea.

Artigo 3º.–Colección.

A colección do centro, sen prexuízo da súa con-
creta situación, integrarase:

1. Polos fondos actuais da Xunta de Galicia.

2. Polos que no futuro adquira a propia Xunta
de Galicia, a proposta do Centro Galego de Arte
Contemporánea.

3. Polos procedentes de depósitos e doazóns que
no seu favor se produzan.

4. A colección terá unha estructura dual na que
a colección de arte galega permanecerá en diálogo
constante cos fondos de arte nacional e inter-
nacional.

Artigo 4º.–Órganos rectores.

Son órganos rectores do Centro Galego de Arte
Contemporánea:

1. O padroado.

2. A Dirección do centro.

3. A xerencia.

Artigo 5º.-O Padroado.

1. O Padroado é o órgano rector colexiado do Cen-
tro Galego de Arte Contemporánea.

2. O Padroado, constituído baixo a presidencia
de honra do presidente da Xunta de Galicia, está
integrado polos seguintes membros:

a) Vocais natos:

1. Secretario xeral da Consellería de Cultura e
Comunicación Social.

2. Presidente do Instituto Galego de Artes Escé-
nicas e Musicais.

3. Director xeral de Promoción Cultural.

4. Director xeral de Patrimonio Cultural.

5. Director do Centro Galego de Arte Contem-
poránea.

6. Xerente do Centro Galego de Arte Contem-
poránea.

7. O presidente da Asociación de Amigos do Cen-
tro Galego de Arte Contemporánea.

b) Vocais por designación:

Un mínimo de oito e un máximo de catorce vocais
designados e apartados polo conselleiro de Cultura
e Comunicación Social entre persoas de recoñecido
prestixio ou competencia en asuntos relacionados
coa cultura e as artes plásticas ou que se distin-
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guiran polos seus servicios ou axudas ó Centro Gale-
go de Arte Contemporánea.

c) O cargo de membro do padroado non estará
remunerado.

3. O padroado ten un presidente e un vicepre-
sidente, correspondéndolle o seu nomeamento e
cese ó Consello da Xunta de Galicia, por proposta
do conselleiro de Cultura e Comunicación Social.

a) Correspóndelle ó presidente a representación
do Padroado e a convocatoria e presidencia das
súas reunións, agás cando asista o conselleiro de
Cultura e Comunicación Social, e presidi–la Comi-
sión Permanente do Padroado.

b) O presidente será substituído no exercicio das
súas funcións polo vicepresidente e, na ausencia
deste, polo membro do Padroado de maior xerarquía,
antigüidade e idade, por esta orde, de entre os seus
compoñentes.

c) Exercerá como secretario o xerente do Centro
Galego de Arte Contemporánea.

4. O Padroado actúa en pleno e en comisión
permanente.

a) Integran o pleno a totalidade dos vocais natos
e designados.

b) A comisión permanente está composta polo pre-
sidente e vicepresidente do Padroado, o secretario
xeral da Consellería de Cultura e Comunicación
Social, o director xeral de Patrimonio Cultural, o
director do centro, o xerente do centro, que actuará
como secretario da citada comisión, e entre dous
e catro vocais do Padroado, elixidos polo pleno.

c) As sesións do pleno e da comisión permanente
son ordinarias e extraordinarias. As sesións ordi-
narias do pleno celebraranse, polo menos, cada tres
meses e as da comisión permanente cada trinta días.

As sesións extraordinarias celebraranse, logo de
convocatoria do presidente do Padroado, por propia
iniciativa, ou por solicitude motivada da terceira
parte dos seus vocais.

Artigo 6º.-Competencias do Padroado.

1. Correspóndelle ó pleno:

1. Defini–las directrices xerais de actuación do
centro e promove–lo cumprimento das funcións que
lle estean asignadas.

2. Elabora–lo plan de obxectivos e elevalo ó con-
selleiro de Cultura e Comunicación Social para a
súa aprobación e aprobar, en desenvolvemento ó
anterior, o plan xeral de actuación así coma a memo-
ria de actividades.

3. Aproba–las estimacións orzamentarias corres-
pondentes ó Centro Galego de Arte Contemporánea,
previamente elaboradas pola dirección e xerencia
do centro, para os efectos do previsto no artigo 51
da Lei 11/1992, do 7 de outubro, de réxime finan-
ceiro e presupostario de Galicia.

4. Aprobar, por proposta conxunta da dirección
e da xerencia do centro, os proxectos de normas
sobre o réxime de funcionamento interno do centro
ou, se é o caso, elevalas a Consellería de Cultura
e Comunicación Social para a súa aprobación, así
como emitir informe sobre as disposicións de carác-
ter xeral que propoñan dicta–los órganos compe-
tentes da Xunta de Galicia que afecten ó centro.

5. Fomentar e impulsa–la participación da socie-
dade no enriquecemento das coleccións do centro
e o mantemento del.

6. Elevarlle ó conselleiro de Cultura e Comuni-
cación Social as propostas de adquisicións a título
oneroso de obras de arte para o centro, nos termos
establecidos pola Lei 3/1985, do 12 de abril, de
patrimonio da Comunidade Autónoma galega.

7. Solicitar da Consellería de Cultura e Comu-
nicación Social a súa autorización para o outor-
gamento en depósito das obras de arte pertencentes
ó centro por período superior a cinco anos e para
aceptar depósitos de obras no centro polo mesmo
período, nos termos establecidos pola Lei 3/1985,
do 12 de abril, de patrimonio da Comunidade Autó-
noma galega.

8. Aprobar, se é o caso, as modificacións na agru-
pación e ordenación das coleccións existentes no
centro.

9. Autoriza–los tratamentos de carácter extraor-
dinario ou de especial importancia para a conser-
vación ou restauración das obras de arte do centro.

10. Solicita–la adscrición de bens inmobles para
o centro e emitir informe, previamente á súa apro-
bación, sobre os proxectos de obras ou actuación
sobre eles.

11. Aproba–lo programa anual de exposicións e
as súas modificacións se as houbera.

12. Emitir informe sobre os requsitos esixibles
na convocatoria para a cobertura dos postos de tra-
ballo de carácter científico e técnico do centro.

13. Designar individualmente a membros do pleno
para o desempeño de actuacións ou cometidos
especiais.

14. Requirir, a través da dirección e da xerencia
do centro, a remisión de cantos datos, antecedentes,
informes e estudios considere de utilidade para o
cumprimento das funcións.

2. Correspóndelle á comisión permanente:

1. Estudiar, deliberar, e emitir informes sobre
as propostas da dirección e xerencia do centro que
deban someterse á aprobación do Pleno do Padroa-
do.

2. Coidar do cumprimento, desenvolvemento e
execución dos acordos adoptados polo Padroado.

3. Aprobar, por proposta da dirección do centro,
as modificacións do programa anual de exposicións
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e actividades, se as houbera, que non supoñan
aumento orzamentario.

4. Propoñe–la contratación das obras, das sub-
ministracións, das asistencias e consultorías e dos
servicios relativos ó centro.

5. Aproba–los programas de desenvolvemento e
perfeccionamento profesional.

6. O control e seguimento do plan anual de expo-
sicións así como do orzamento do centro.

7. Delegar no director ou no xerente do centro,
conforme os seus respectivos ámbitos de compe-
tencias, a sinatura dos actos e resolucións que aque-
la realice no exercicio das súas facultades.

8. Asumir cantas outras funcións lle sexan enco-
mendadas polo Pleno do Padroado.

9. Darlle conta ó Pleno do Padroado dos acordos
adoptados no exercicio das súas facultades.

Artigo7º.–A dirección do centro.

A dirección do centro dependerá, organicamente,
da Dirección Xeral de Patrimonio Cultural e, fun-
cionalmente, do Padroado do centro.

Á dirección, que se poderá prover por persoal
funcionario con rango de subdirector xeral ou en
réxime de contratación temporal, e sen prexuízo
da súa renovación, do conformidade co Real decreto
1382/1985, do 1 de novembro, correspóndenlle as
seguintes funcións:

1. A dirección do centro e do seu persoal no ámbito
das súas funcións.

2. A representación ordinaria do centro.

3. A dirección, coordinación e planificación da
actividade dos departamentos e servicios ó seu
cargo.

4. A proposta ó Padroado dos plans xerais de
actuación do centro.

5. A proposta ó Padroado da memoria anual das
actividades do centro.

6. Adopta–las medidas necesarias para que a pro-
tección dos fondos artísticos do centro quede garan-
tida e aproba–los tratamentos para a conservación
ou restauración de obras de arte.

7. Someter á aprobación do Padroado a ordenación
das coleccións, propoñer adquisicións de obras de
arte e dispoñer as que deban ser exhibidas con
carácter permanente.

8. Elevarlle ó Padroado para a súa apbrobación
o programa anual de exposicións do centro, así como
a proposta de designación de comisarios que, baixo
a súa supervisión, xestionen a súa realización e
instalación e propoñan as obras que deban ser
exhibidas.

9. Elevarlle ó Padroado para a súa aprobación
o plan anual de publicacións do centro, así como
o de adquisicións para a biblioteca.

10. Impulsa–los acordos de cooperación e cola-
boración con outros centros e institución afins, e
a organización de actividades educativas e cien-
tíficas tanto nacionais coma internacionais.

11. Presentarlle á comisión permanente do
Padroado as necesidades do centro en relación á
contratación administrativa.

12. Propoñerlle á Comisión Permanente os pro-
gramas de desenvolvemento e perfeccionamento
profesional.

13. Articular e impulsa–la elaboración de pro-
gramas de investigación e preve–las medidas axei-
tadas para o aproveitamento e difusión dos resul-
tados.

14. Asumir, de conformidade coa comisión per-
manente, cantas outras funcións non, estean expre-
samente encomendadas neste artigo á dirección do
centro.

Artigo 8º.–O xerente do centro.

O xerente do centro dependerá, organicamente,
da Dirección Xeral de Patrimonio Cultural e, fun-
cionalmente, do Padroado do centro.

Á xerencia, que se proverá por persoal funcionario
con rango de xefe de servicio, correspóndenlle as
seguintes funcions:

1. Impulsar, articular e coordina-la execución do
orzamento e a xestión económico–administrativa e
de persoal do centro, en aplicación da lexislación
vixente e conforme ós plans xerais do centro e as
instruccións e directrices emanadas da Comisión
Permanente do Padroado.

2. Xestionar, supervisar e controla-la execución
da contratación que afecte o centro, informando á
Comisión Permanente do Padroado.

3. Informar dos plans xerais de actuación do cen-
tro que elabore o director con anterioridade ó seu
sometemento ó Pleno do Padroado.

4. Asistir e asesora-lo Padroado e a dirección do
centro en asuntos de carácter económico e finan-
ceiro e en materia de persoal, manténdoos perma-
nentemente informados acerca da xestión econó-
mico–administrativa e de persoal do centro.

Artigo 9º.–Outros medios personais.

O centro contará co persoal necesario para o
desempeño das funcións enumeradas no artigos pre-
cedentes, dentro das posibilidades orzamentarios
vixentes en cada momento.

Disposición adicional

Única.-Modifícase o Decreto 256/1996, do 20 de
xuño, polo que se desenvolve a estructura orgánica
da Consellería de Cultura e Comunicación Social,
en todo o que resulte afectado polo presente decreto.
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Disposicións finais

Primeira.–Queda facultado o conselleiro de Cul-
tura e Comunicación Social para dicta–las dispo-
sicións necesarias para o desenvolvemento, execu-
ción e cumprimento deste decreto.

Segunda.–O presente decreto entrará en vigor ó
día seguinte ó da súa publicación no Diario Oficial
de Galicia.

Disposición derrogatoria

Queda derrogado o Decreto 286/1994, do 30 de
setembro, polo que se regula o Centro Galego de
Arte Contemporánea.

Santiago de Compostela, vinteseis de xullo de mil
novecentos noventa e seis.

Manuel Fraga Iribarne
Presidente

Jesús Pérez Varela
Conselleiro de Cultura e Comunicación Social

II. AUTORIDADES E PERSOAL

b) NOMEAMENTOS:

CONSELLERÍA DE AGRICULTURA,
GANDERÍA E MONTES

9606060Orde do 8 de agosto de 1996 pola que
se designa o presidente do Consello Regu-
lador da denominación de orixe Val-
deorras.

Celebradas as eleccións e ultimado o proceso de
renovación do Consello Regulador da denominación
de orixe Valdeorras e segundo o disposto no artigo
36 da orde desta consellería, do 14 de maio de
1996, trala proposta do Consello Regulador electo
en pleno, e conforme ás atribucións que teño con-
feridas pola Lei 1/1983, do 22 de febreiro, regu-
ladora da Xunta e do seu presidente, modificada
pola Lei 11/1988, do 20 de outubro,

DISPOÑO:

Artigo único.-Desígnase presidente do Consello
Regulador da denominación de orixe Valdeorras a
José González González.

Santiago de Compostela, 8 de agosto de 1996.

Tomás Pérez Vidal
Conselleiro de Agricultura, Gandería e Montes

III. OUTRAS DISPOSICIÓNS

CONSELLERÍA DA PRESIDENCIA
E ADMINISTRACIÓN PÚBLICA

5968Corrección de erros.-Resolución do 27 de
xuño de 1996 pola que se concede a Meda-
lla de Galicia nas súas categorías de pra-
ta e bronce.

Advertido erro na publicación da citada resolu-
ción, efectuada no DOG nº 132, do 5 de xullo de
1996, cómpre face-la oportuna corrección:

Na páxina 6.627, última liña da columna da
esquerda, onde di: «Grupo das Forzas Armadas Uni-
dade de Focas 43», debe dicir: «43 Grupo de Forzas
Aéreas do Exército do Aire».

CONSELLERÍA DE PESCA,
MARISQUEO E ACUICULTURA

5935Orde do 22 de xullo de 1996 pola que
se resolve a convocatoria de bolsas de espe-
cialización de técnicos especialistas en for-
mación profesional de segundo grao.

Por Orde do 18 de marzo de 1996 (DOG do 15
de abril) convocáronse bolsas de especialización de
técnicos especialistas en formación profesional de
segundo grao.

Por resolución da Dirección Xeral de Formación
Pesqueira e Investigación, do 27 de xuño de 1996
e de conformidade coa base sexta 4, fíxose pública
a relación provisional de beneficiarios das mencio-
nadas bolsas. No apartado segundo da dita resolución
fixábase un prazo de dez días contados a partir do
seguinte ó da súa publicación co fin de que os inte-
resados, de se-lo caso, formulasen as reclamacións
oportunas.

Rematado este prazo, estudiadas as reclamacións
presentadas pola comisión de selección das bolsas
de especialización de técnicos especialistas en for-
mación profesional de segundo grao, esta consellería,
de acordo coa proposta de resolución elaborada pola
dita comisión,

DISPÓN:

Artigo 1º

Acórdase concederlles unha bolsa de especializa-
ción de técnicos especialistas en formación profesional
de segundo grao ás persoas que a continuación se
relacionan. Os beneficiarios aparecen ordeados por
orde decrecente segundo a puntuación obtida:

Apelidos e nome DNI Puntos Centro realización

Ventoso Padín, Mª Carmen 35460943 A 6,722 CIMA Vilanova de
Arousa

Mardones Orive, Mª Victoria 13111689 X 6,682 CEA Sta. Uxía de
Ribeira
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Apelidos e nome DNI Puntos Centro realización

Casal Freaza, Alberto 77005625 S 6,250 CIMA Vilanova de
Arousa

Durán García, Diana 77591777 N 6,486 CCM Ribadeo
Escudeiro Torres, Miguel A. 35324548 B 6,465 CCM Ribadeo
López Lemos, Mª José 33299926 C 6,355 CEA Sta. Uxía de

Ribeira
Lado Martínez, Begoña 33287171 F 6,293 CEA Sta. Uxía de

Ribeira

Artigo 2º

Os bolseiros deberán formaliza–la súa adscrición
nun prazo de dez días desde a publicación desta orde
no Diario Oficial de Galicia; de non facelo, perderán
a bolsa e procederase a cubri–las vacantes cos suplen-
tes nomeados pola comisión de selección.

Artigo 3º

A inobservancia por parte dos beneficiarios de cal-
quera das bases establecidas na orde da convocatoria
do 18 de marzo de 1996 suporá a perda do dereito
a percibi–la axuda correspondente.

Artigo 4º

A presente disposición pon fin á vía administrativa
segundo o disposto no artigo 109 c) da Lei 30/1992,
de réxime xurídico das administracions públicas e
do procedemento administrativo común.

Disposición derradeira

A presente orde entrará en vigor ó día seguinte da
súa publicación no Diario Oficial de Galicia.

Santiago de Compostela, 22 de xullo de 1996.

Juan Caamaño Cebreiro
Conselleiro de Pesca, Marisqueo e Acuicultura

5936Orde do 23 de xullo de 1996 pola que
se resolve a convocatoria de bolsas de espe-
cialización de titulados superiores no cam-
po da investigación mariña.

Por Orde do 15 de marzo de 1996 (DOG do 9 de
abril) convocáronse bolsas de especialización de titu-
lados superiores no campo da investigación mariña.

Por resolución da Dirección Xeral de Formación
Pesqueira e Investigación do 27 de xuño de 1996,
e de conformidade coa base sexta 4, fíxose pública
a relación provisional de beneficiarios das mencio-
nadas bolsas. No apartado segundo da devandita reso-
lución fixábase un prazo de dez días contados a partir
do seguinte ó da súa publicación co fin de que os
interesados, de se–lo caso, formulasen as reclamacións
oportunas.

Rematado este prazo, e sen que houbese ningunha
reclamación, esta consellería, de acordo coa proposta
de resolución elaborada pola comisión de selección
das bolsas de especialización de titulados superiores
no campo da investigación mariña,

DISPÓN:

Artigo 1º

Acórdase concederlles unha bolsa de especializa-
ción de titulados superiores no campo da investigación
mariña ás persoas que a continuación se relacionan.
Os beneficiarios aparecen ordenados por orde decre-
cente segundo a puntuación acadada:

Apelidos Nome DNI Puntuación

Casas Liste Sandra 34893022 K 2,375
Prado Plana Susana 32801918 P 2,175
Lion Vázquez Mónica 36100156 T 2,159

Artigo 2º

Os bolseiros deberán formaliza–la súa adscrición
nun prazo de dez días desde a publicación desta orde
no Diario Oficial de Galicia; de non facelo, perderán
a bolsa e procederase a cubri–las vacantes cos suplen-
tes nomedados pola comisión de selección.

Artigo 3º

A inobservacia por parte dos beneficiarios de cal-
quera das bolsas establecidas na Orde da convocatoria
do 15 de marzo de 1996 suporá a perda do dereito
a percibi–la axuda correspondente.

Artigo 4º

A presente disposición pon fin á vía administrativa
segundo o disposto no artigo 109 c) da Lei 30/1992,
de réxime xurídico das administracións públicas e
do procedemento administrativo común.

Disposición derradeira

A presente orde entrará en vigor ó día seguinte da
súa publicación no Diario Oficial de Galicia.

Santiago de Compostela, 23 de xullo de 1996.

Juan Caamaño Cebreiro
Conselleiro de Pesca, Marisqueo e Acuicultura

CONSELLERÍA DE XUSTIZA,
INTERIOR E RELACIÓNS LABORAIS

9605846Decreto 327/1996, do 26 de xullo, polo
que se declara a urxente ocupación, para
efectos de expropiación forzosa, polo Con-
cello de Forcarei (Pontevedra), dos bens
e dereitos necesarios para a realización
das obras do proxecto de saneamento en
Forcarei e outros (apertura da rúa J).

O Concello de Forcarei (Pontevedra), en sesión
celebrada o día 27 de maio de 1996, aprobou o
proxecto de saneamento en Forcarei e outros (aper-
tura rúa J), e na sesión do día 29 de marzo de
1996 acordou solicitar da Xunta de Galicia a decla-
ración de urxente ocupación dos bens e dereitos
afectados pola expropiación forzosa ó abeiro do dis-
posto no artigo 52 da Lei de expropiación forzosa.
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O concello remitíu documentación complementaria
para a correcta tramitación do expediente con data
de entrada no rexistro xeral da Consellería de Xus-
tiza, Interior e Relacións Laborais o día 26 de xuño
de 1996 de baixo o número 6490.

Os bens nos que se concreta a declaración de
urxente ocupación están determinados no expedien-
te que se someteu a información pública.

A Dirección Xeral de Calidade Medioambiental
e Urbanismo da Consellería de Política Territorial,
Obras Públicas e Vivenda emitíu informe favorable.
O dito informe tivo entrada no rexistro xeral da
Consellería de Xustiza, Interior e Relacións Labo-
rais o día 1 de xullo 1996, nº 6661.

Considérase necesaria a declaración de urxente
ocupación dos bens e dereitos precisos para a rea-
lización das obras do proxecto técnico sinalado por-
que, de acordo co plan de obras incluído no proxec-
to, o movemento de terras sería conveniente e nece-
sario inicialo antes do mes de setembro do ano en
curso. O custo da obra incrementaríase se non se
inicia na data prevista. A obra está incluída no
Programa Operativo Local do ano 1996, polo que
tería que iniciarse antes do 1 de outubro deste ano,
co risco de perde–la subvención correspondente se
se demora a contratación e a posterior ocupación
de terreos para poder executala.

A competencia para a declaración da urxente ocu-
pación correspóndelle ó Consello da Xunta de Gali-
cia segundo o disposto nos artigos 27.2º e 28.2º
do Estatuto de autonomía de Galicia.

Na súa virtude, por proposta do conselleiro de
Xustiza, Interior e Relacións Laborais, e logo de
deliberación do Consello da Xunta de Galicia na
súa reunión do día vinteseis de xullo de mil nove-
centos noventa e seis,

DISPOÑO:

Artigo único.-De conformidade co disposto no
artigo 52 da Lei de expropiación forzosa, declárase
a urxente ocupación, polo Concello de Forcarei
(Pontevedra) para efectos de expropiación forzosa,
dos bens e dereitos concretados no expediente admi-
nistrativo instruído para o efecto e necesarios para
a execución das obras do proxecto de saneamento
en Forcarei e outros (apertura rúa J).

Santiago de Compostela, vinteseis de xullo de mil
novecentos noventa e seis.

Manuel Fraga Iribarne

Presidente

Jesús C. Palmou Lorenzo

Conselleiro de Xustiza, Interior e Relacións Laborais

IV. OPOSICIÓNS E CONCURSOS

CONSELLERÍA DE SANIDADE E SERVICIOS
SOCIAIS

5857Orde do 30 de xullo de 1996 pola que
se resolve definitivamente a convocatoria
pública para a provisión, polo sistema de
libre designación, de postos de traballo
vacantes nos servicios periféricos do Ser-
vicio Galego de Saúde.

Convocada, pola Orde do 17 de xuño de 1996
(DOG nº 132, do 5 de xullo de 1996), a provisión,
polo sistema de libre designación, de postos de tra-
ballo vacantes nos servicios periféricos do Servicio
Galego de Saúde, esta consellería, de conformidade
co previsto no artigo 27.2º da Lei 4/1988, do 26
de maio, da función pública de Galicia, e nos artigos
16 e 17 do Decreto 93/1991, do 20 de marzo, e
en uso das facultades que lle confire o artigo 15.4º
da devandita lei,

DISPÓN:

Primeiro.–Resolver definitivamente a convocato-
ria pública para a provisión, polo sistema de libre
designación, de postos de traballo vacantes nos ser-
vicios periféricos do Servicio Galego de Saúde,
anunciada pola Orde do 17 de xuño de 1996.

Segundo.–Adxudicarlle destino, no posto de tra-
ballo que se indica, ó persoal que se relaciona no
anexo á presente orde.

Terceiro.–O persoal mencionado deberá tomar
posesión no prazo sinalado no artigo 14 do Decreto
93/1991, do 20 de marzo.

Cuarto.–Contra a presente orde, que esgota a vía
administrativa, poderase interpoñer recurso conten-
cioso–administrativo, previsto na Lei reguladora da
xurisdicción contencioso–administrativa, do 27 de
decembro de 1956, perante o Tribunal Superior de
Xustiza de Galicia no prazo de dous meses a partir
do día seguinte ó da súa publicación, despois de
comunicarllo a esta consellería, segundo o previsto
no artigo 110.3º da Lei 30/1992, do 26 de novembro,
de réxime xurídico das administracións públicas
e do procedemento administrativo común.

Santiago de Compostela, 30 de xullo de 1996.

José Mª Hernández Cochón
Conselleiro de Sanidade e Servicios Sociais

ANEXO

Apelidos e nome: García Martínez, Ricardo.
NRP: 3555744835 A2060.
Grupo: A.
Nivel C.D.: 28.
Corpo ou clase: Superior da Xunta de Galicia.
Posto de traballo: Secretario Provincial.
Dependencia: Dirección Provincial do Sergas.
Localidade: Vigo.
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V. ADMINISTRACIÓN DE XUSTIZA

XULGADO DE PRIMEIRA INSTANCIA E
INSTRUCCIÓN DE MUROS

9604673Edicto (57/1995).

María del Carmen Isasi Varela, secretaria do Xul-
gado de Primeira Instancia e Instrucción de Muros
e o seu partido xudicial, fai saber que nos autos
de xuízo de faltas seguidos neste xulgado co número
57/1995, se dictou sentencia cun encabezamento
e decisión do teor seguinte:

«En Muros o 30 de novembro de 1995. Vistos
por M. Cristina Navares Villar, xuíza do Xulgado
de Primeira Instancia e Instrucción de Muros e o
seu partido xudicial, os presentes autos de xuízo
de faltas, tramitados co número 57/1995, por pre-
sunta falta de imprudencia simple con resultado
de lesións e danos e no que foron partes, o Ministerio
Fiscal, exercitando a acción pública, José Antonio
Loureiro Eirís Bermúdez, Jesús Eiroa Santiago como
denunciado, representado polo procurador González
Cerviño, como responsables civís directas as com-
pañías de seguros Grupo Vitalicia e Previsión Espa-
ñola, respectivamente, e como responsables civís
subsidiarios Carmen Bello Pais, Madeber, S.L. e
Caamaño Obrador, S.L., coas representacións ante-
riormente indicadas. Pronunciouse a presente deci-
sión en nome de El Rei.

Decido que, con declaración de oficio das custas
procesuais, debo absolver e absolvo libremente da
falta que deu orixe a este procedemento a Jesús
Eiroa Santiago, e fago reserva expresa das accións
civís que puidesen corresponderlles ás partes
prexudicadas. Esta resolución non é firme e contra
ela cabe interpor recurso de apelación perante este
xulgado e para ante a Audiencia Provincial da Coru-
ña, nos cinco días seguintes contados desde a súa
notificación.

Así, por esta miña sentencia, pronúncioo, mándoo
e asínoo».

E para que conste e para a súa inserción no DOG
e para que lle sirva de notificación a Carmen Bello
Pallas, expido, selo e asino o presente edicto en
Muros, 11 de xuño de 1996.

A secretaria
Rubricado

XULGADO DE PRIMEIRA INSTANCIA E
INSTRUCCIÓN DE NEGREIRA

4404Cédula de emprazamento (91/1996).
En virtude do acordado pola xuíza deste xulgado,

María Cristina Navarez Villar no xuízo de menor
contía nº 91/1996, seguido por instancia de Modesto
Liñares Villar, contra Carmen María Vázquez Pais

e outros, pola presente cédula emprázase a suce-
sores de José Vázquez Novo para que no improrro-
gable prazo de 10 días compareza no autos por medio
de procurador que o represente en legal forma, baixo
apercibimento de que se non o verifica no prazo
indicado continuará o xuízo na súa rebeldía e reca-
rerán sobre el os prexuízos a que houber lugar en
dereito.

E para a súa publicación no Diario Oficial de
Galicia e no taboleiro de anuncios deste xulgado,
expido, selo e asino a presente cédula en Negreira
o 27 de maio de 1996.

O secretario.
Rubricado

XULGADO DE PRIMEIRA INSTANCIA E
INSTRUCCIÓN NÚMERO UN DE SANTIAGO
DE COMPOSTELA

4404Requerimento (60/1995).

Ana María Brun Puyraimond, secretaria do Xul-
gado de Primeira Instancia e Instrucción número
un de Santiago de Compostela, requiro ó penado
Joseba Zabaleta Arbelaiz, en ignorado paradoiro,
co fin de que no prazo de dez días compareza perante
a secretaría deste xulgado, sito na rúa Viena, s/n,
segunda planta, co fin de requirirlle o pagamento
da multa de 5.000 pesetas, así como que cumpra
un día de arresto menor, ó que foi condenado por
sentencia.

Santiago de Compostela, 30 de maio de 1996.

A secretaria.
Rubricado

XULGADO DE PRIMEIRA INSTANCIA E
INSTRUCCIÓN NÚMERO SEIS DE
SANTIAGO DE COMPOSTELA

9604494Cédula de notificación (17/1996).

Eu, María Begoña Arroyo Martín, secretaria do
Xulgado de Primeira Instancia e Instrucción número
seis de Santiago de Compostela, dou fe e testemuño
que neste xulgado se seguen autos de xuízo de faltas
nº 17/1996, por insultos, nos que recaeu sentencia
cun encabezamento e decisión do teor literal
seguinte:

«En Santiago de Compostela o vintenove de abril
de mil novecentos noventa e seis. Vistos por Gustavo
Adolfo Martín Castañeda, maxistrado-xuíz do Xul-
gado de Primeira Instancia e Instrucción número
seis de Santiago de Compostela, os presentes autos
de xuízo de faltas número 17/1996, sobre insultos,
nos que son partes, como denunciante María del
Pilar Aller Mera; como denunciados María Josefa
Eirís Lobato, María Isabel Blanco Eirís, e non com-
parecendo José María Blanco nin Javier Blanco
Eirís, malia estaren citados en legal forma... (seguen
antecedentes de feito, feitos e fundamentos de
dereito).
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Decido que debo absolver e absolvo a María Josefa
Eirís Lobato, Isabel Blanco Eirís, José María Blanco
e Javier Blanco Eirís dos feitos axuízados nas pre-
sentes actuacións, con declaración de oficio das
custas procesuais causadas. Notifíqueselle–la pre-
sente resolución ás partes, e fágaselles saber que
contra ela poden interpor, ante este xulgado, recurso
de apelación, no prazo de cinco días a partir do
seguinte á súa notificación, para ser resolto pola
Audiencia Provincial da Coruña.

Así, por esta miña sentencia, da que se levará
certificación á causa, pronúncioo, mándoo e así-
noo».

E para que así conste e lle sirva de notificación
a María Isabel Blanco Eirís, en paradoiro desco-
ñecido, expido, selo e asino a presente cédula en
Santiago de Compstela o vintesete de maio de mil
novecentos noventa e seis.

A secretaria xudicial
Rubricado

VI. ANUNCIOS

a) DA ADMINISTRACIÓN
AUTONÓMICA

CONSELLERÍA DE POLÍTICA
TERRITORIAL, OBRAS PÚBLICAS E
VIVENDA

6006Resolución do 2 de agosto de 1996, pola
que se anuncia a licitación do concurso
polo procedemento aberto, trámite de
urxencia, da asistencia técnica de clave
N/AC/91.3.2.

A) Asistencia técnica.

1. Asistencia técnica ás expropiacións da obra
de acondicionamento AC-450. Treito: Bertami-
ráns-Negreira.

Clave: N/AC/91.3.2.

Orzamento: nove millóns oitocentas noventa e
unha mil novecentas corenta e seis pesetas
(9.891.946).

Prazo de execución: 8 meses.

Clasificación: non se esixe.

B) Documentos de interese para os licitadores.

O prego de cláusulas administrativas particulares,
así como o prego de prescricións técnicas estarán
de manifesto e a disposición dos concursantes, para
o seu exame, durante o prazo de presentación das
proposicións, os días e horas hábiles de oficina,
na Dirección Xeral de Obras Públicas e Transportes
da Consellería de Política Territorial, Obras Públi-
cas e Vivenda, edificios administrativos de San Cae-
tano, Santiago de Compostela.

C) Garantías que se lles esixen ós licitadores.

Esixirase unha garantía definitiva equivalente ó
4% do orzamento de contrata.

Dita garantía poderá ser presentada na modali-
dade e polas persoas ou entidades que especifica
a lexislación española vixente.

D) Modelo de proposición.

Proposición económica formulada estrictamente
conforme o modelo que se adxunta o prego de cláu-
sulas administrativas particulares.

E) Prazo e lugar para a presentación de pro-
posicións.

As proposicións haberán de presentarse en sobre
pechado no rexistro xeral da Consellería de Política
Territorial, Obras Públicas e Vivenda ou envialas
por correo dentro do prazo de admisión sinalado
conforme ó disposto no artigo 100 do Regulamento
xeral de contratación do Estado.

O prazo de admisión das proposicións rematará
ás doce horas do vixésimo sexto día natural, que
non coincida en sábado, domingo ou festivo, seguin-
te ó da publicación no Diario Oficial de Galicia.

F) Apertura das proposicións.

A apertura das proposicións realizarase pola mesa
de contratación ás once horas do décimo día natural
que non coincida en sábado, domingo ou festivo,
contado a partir do último día de presentación de
proposicións.

G) Documentos que deben presenta-los licita-
dores.

Os que figuran no prego de cláusulas adminis-
trativas particulares.

O importe do presente anuncio será por conta
do adxudicatario.

Santiago de Compostela, 2 de agosto de 1996.

P.D. (O. 13-12-1993)
José Antonio Fernández Vázquez

Secretario xeral da Consellería de Política Terri-
torial, Obras Públicas e Vivenda
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CONSELLERÍA DE INDUSTRIA
E COMERCIO

5663Resolución do 17 de xuño de 1996, da
Delegación Provincial de Pontevedra,
pola que se somete a información pública
a petición de autorización e declaración
de utilidade pública da instalación eléc-
trica que se cita. (Expediente número
96/199 A.T.).

Para os efectos previdos no artigo 9 do Decreto
2617/1966 e no artigo 10 do Decreto 2619/1966,
ámbolos dous do 20 de outubro, sométese a infor-
mación pública a petición de autorización e decla-
ración de utilidade pública da instalación eléctrica
L.M.T., C.T. e R.B.T. Caeiro II, coas seguintes
características especiais:

Peticionario: Unión Eléctrica–Fenosa, S.A.
Lugar no que se vai establece–la instalación: des-

de a L.M.T. ó C.T. Rabadeira rematando no C.T.
que se proxecta en Caeiro II, concello de Vigo.

Finalidade da instalación: mellora-la subminis-
tración eléctrica na zona.

Características principais: L.M.T., aéreo-sub-
terránea, a 20/15 kV, de 469 m de lonxitude o tramo
aéreo, con conductor tipo LA-56, sobre apoios de
formigón, e 80 m de lonxitude o tramo subterráneo
con conductor tipo R.H.V. C.T. de 160 kVA, rela-
ción de transformación 15 kV-398/230 V. R.B.T.,
aérea, de 210 m de lonxitude, con conductor tipo
R.Z.

Orzamento: 5.592.703 ptas.
O que se fai público para que poida ser examinado

o proxecto da instalación nestas oficinas, sitas na
Rúa Nova de Abaixo, nº 2, e formularse contra este
as reclamacións, por duplicado, que se consideren
oportunas, no prazo de trinta días contados a partir
do seguinte ó da publicación desta resolución.

Pontevedra, 17 de xuño de 1996.
Ramón Álvarez Abad

Delegado provincial de Pontevedra

5664Resolución do 17 de xuño de 1996, da
Delegación Provincial de Pontevedra,
pola que se somete a información pública
a petición de autorización e declaración
de utilidade pública da instalación eléc-
trica que se cita. (Expediente número
96/200 A.T.).

Para os efectos previdos no artigo 9 do Decreto
2617/1966 e no artigo 10 do Decreto 2619/1966,
ámbolos dous do 20 de outubro, sométese a infor-
mación pública a petición de autorización e decla-
ración de utilidade pública da instalación eléctrica
L.M.T. ó C.T. Luneda, coas seguintes características
especiais:

Peticionario: Unión Eléctrica–Fenosa, S.A.

Lugar no que se vai establece–la instalación: des-
de o apoio nº 36 da L.M.T. Arbo-A Cañiza rematando
no apoio existente da derivación ó C.T. Luneda,
concellos da Cañiza e Arbo.

Finalidade da instalación: mellora-la subminis-
tración eléctrica na zona.

Características principais: L.M.T., aérea, a 20 kV,
de 2.412 m de lonxitude, con conductor LA-56,
sobre apoios de formigón.

Orzamento: 5.696.333 ptas.
O que se fai público para que poida ser examinado

o proxecto da instalación nestas oficinas, sitas na
Rúa Nova de Abaixo, nº 2, e formularse contra este
as reclamacións, por duplicado, que se consideren
oportunas, no prazo de trinta días contados a partir
do seguinte ó da publicación desta resolución.

Pontevedra, 17 de xuño de 1996.
Ramón Álvarez Abad

Delegado provincial de Pontevedra

5668Resolución do 17 de xuño de 1996, da
Delegación Provincial de Pontevedra,
pola que se somete a información pública
a petición de autorización e declaración
de utilidade pública da instalación eléc-
trica que se cita. (Expediente número
96/204 A.T.).

Para os efectos previdos no artigo 9 do Decreto
2617/1966 e no artigo 10 do Decreto 2619/1966,
ámbolos dous do 20 de outubro, sométese a infor-
mación pública a petición de autorización e decla-
ración de utilidade pública da instalación eléctrica
L.M.T. Trasmañó-Vilar Infesta, coas seguintes
características especiais:

Peticionario: Unión Eléctrica–Fenosa, S.A.

Lugar no que se vai establece–la instalación: des-
de a L.M.T. en proxecto Sampaio-Trasmañó, rema-
tando na L.M.T. Atios-O Porriño-Redondela, con-
cellos de Redondela e Mos.

Finalidade da instalación: mellora-la subminis-
tración eléctrica na zona.

Características principais: L.M.T., aérea, a 20/15
kV, de 5.028 m de lonxitude, con conductor LA-56,
sobre apoios de formigón.

Orzamento: 13.655.948 ptas.

O que se fai público para que poida ser examinado
o proxecto da instalación nestas oficinas, sitas na
Rúa Nova de Abaixo, nº 2, e formularse contra este
as reclamacións, por duplicado, que se consideren
oportunas, no prazo de trinta días contados a partir
do seguinte ó da publicación desta resolución.

Pontevedra, 17 de xuño de 1996.

Ramón Álvarez Abad
Delegado provincial de Pontevedra
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9605662Resolución do 17 de xuño de 1996, da
Delegación Provincial de Pontevedra,
pola que se somete a información pública
a petición de establecemento da instala-
ción eléctrica que se cita. (Expediente
número 205/1996 A.T.).

Para os efectos previdos no artigo 9 do Decreto
2617/1966, do 20 de outubro, sométese a infor-
mación pública a petición de instalación de L.M.T.,
C.T. e R.B.T. Sabaxáns-Gandariña, que ten as
seguintes características especiais:

Peticionario: Unión Eléctrica-Fenosa, S.A.

Lugar no que se vai establece–la instalación: des-
de o apoio n.47 da L.M.T. Balaídos-Álvarez ata o
apoio n.6 da mesma liña e desde o apoio n.2 da
L.M.T. ós CC.TT. Gandariña e Meixoeiro rematando
no C.T. que se proxecta en Sabaxáns-Gandariña,
concello de Vigo.

Finalidade da instalación: mellora–la subminis-
tración eléctrica na zona.

Características principais: L.M.T., aéreo-sub-
terránea, a 15/20 kV, de 276 m de lonxitude o tramo
aéreo, con conductor tipo LA-56, sobre apoios de
formigón e metálicos, e 40 m de lonxitude o tramo
subterráneo, con conductor tipo R.H.V. C.T. de
2 5 0 k V A , r e l a c i ó n d e t r a n s f o r m a c i ó n
15 kV-380/220 V. R.B.T., aéreo-subterráneo, de
90 m de lonxitude o tramo aéreo, con conductor
tipo R.Z., sobre apoios de formigón e 100 m de
lonxitude o tramo subterráneo, con conductor tipo
R.V.

Orzamento: 4.274.580 ptas.

O que se fai público para que poida ser examinado
o proxecto da instalación nestas oficinas, sitas na
Rúa Nova de Abaixo, nº 2, e formularse contra el
as reclamacións, por duplicado, que se consideren
oportunas, no prazo de trinta días contados a partir
do seguinte ó da publicación desta resolución.

Pontevedra, 17 de xuño de 1996.

Ramón Álvarez Abad
Delegado provincial de Pontevedra

CONSELLERÍA DE AGRICULTURA,
GANDERÍA E MONTES

9605642Resolución do 4 de xullo de 1996, da
Delegación Provincial da Coruña, pola
que se fai pública a adxudicación das
obras incluídas na licitación 1/1996,
poxa polo procedemento aberto.

En cumprimento do disposto no artigo 94 da Lei
de contratos das administracións públicas, faise
pública a adxudicación das obras incluídas na lici-
tación nº 1/1996, poxa polo procedemento aberto,
convocada segundo resolución desta delegación do
12 de marzo de 1996, publicada no DOG nº 62,
do 27 de marzo de 1996.

1. Rede de camiños de concentración parcelaria
de Probaos. Cesuras-A Coruña. CO96/212.001
X-3330.
Adxudicatario: Ponciano Nieto González.
Importe: 54.627.612 ptas.

2. Acondicionamento de predios na zona de con-
centración parcelaria de Santiago de Seré. Somo-
zas-A Coruña.
CO96/212.002 X–3455.
Adxudicatario: Cuíña, S.A.
Importe: 17.813.254 ptas.

3. Camiños secundarios na zona de concentración
parcelaria de Santa María de Arzúa-A Mella-Vi-
ladavil. Arzúa–A Coruña. CO96/212.016 X–3382.
Adxudicatario: Egosa, Asfaltos y Construccio-
nes, S.A.
Importe: 34.980.000 ptas.

4. Camiños de concentración parcelaria na zona
de San Martiño de Frades. Frades-A Coruña.
CO96/212.017 X–3627.
Adxudicatario: Egosa, Asfaltos y Construcciones,
S.A.
Importe: 30.768.000 ptas.

5. Rede de camiños de concentración parcelaria
da zona de Gafoi. Frades-A Coruña. CO96/212.018
X–3489.
Adxudicatario: Cuíña, S.A.
Importe: 26.539.371 ptas.

6. Acondicionamento de predios de concentración
parcelaria na zona de San Vicente de Ribadulla.
Santiso-A Coruña. CO96/212.019 X–3589.
Adxudicatario: Construcciones Chofricas, S.L.
Importe: 7.409.942 ptas.

7. Acondicionamento de predios e camiños na zona
de concentración parcelaria de San Pedro de Aiazo.
Frades-A Coruña. C096/212.020 X–3576.
Adxudicatario: Explotaciones Gallegas, S.L.
Importe: 12.831.000 ptas.

8. Acondicionamento de predios e camiños de con-
centración parcelaria na zona de San Mamede e
San Breixo de Ferreiros. O Pino-A Coruña.
CO96/212.021 X–3568.
Adxudicatario: Construcciones Chofricas, S.L.
Importe: 9.341.514 ptas.

A Coruña, 4 de xullo de 1996.

Rogelio Aramburu Núñez
Delegado provincial da Coruña

9605641Resolución do 10 de xullo de 1996, da
Delegación Provincial da Coruña, de
notificación do acordo de iniciación do
procedemento sancionador de montes
96/058MP.

De conformidade co disposto no artigo 59.4º da
Lei 30/1992, do 26 de novembro, de réxime xurídico
das administracións públicas e do procedemento
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administrativo común, notifícaselle á persoa que
no anexo se menciona que, con esta data, resolvín
publica–lo acordo de iniciación do procedemento
sancionador que se instrúe, por infracción da Lei
de montes, de 8 de xuño de 1957 (BOE nº 151),
e ó seu Regulamento do 22 de febreiro de 1962,
por non ser posible a súa notificación.

Noméase instructora do procedemento a Beatriz
Rodríguez Fraga, funcionaria desta delegación pro-
vincial, podendo promove–la súa recusación en cal-
quera momento da tramitación do procedemento,
se concorre algunha das circunstancias previstas
no artigo 28 da Lei 30/1992, do 26 de novembro,
de réxime xurídico das administracións públicas
e do procedemento administrativo común.

A resolución será acordada polo conselleiro de
Agricultura, Gandería e Montes.

O interesado disporá dun prazo de quince días,
contados a partir do día seguinte ó de publicación
desta notificación, para que poida examina–lo expe-
diente na Delegación Provincial desta consellería
na Coruña, sita no edificio administrativo de ser-
vicios múltiples Monelos, e para aportar, por escrito,
cantas alegacións, documentos, informacións ou
proposta de probas, considere convenientes en
defensa dos seus dereitos.

Conforme o establecido no artigo 13.2º do Regu-
lamento para o exercicio da potestade sancionadora,
do 4 de agosto de 1993, de non se efectuaren ale-
gacións no prazo anterior, este acordo de iniciación
poderá ser considerado proposta de resolucion,
determinándose, para estes efectos, o importe da
sanción.

O pagamento voluntario porá fin ó expediente.
Para efectualo deberanse emprega–los impresos
normalizados que serán facilitados nesta Delega-
ción Provincial, sita no edificio administrativo de
servicios múltiples Monelos, A Coruña.

O que se lle comunica de acordo coa normativa
antes citada e co establecido no Regulamento do
procedemento para o exercicio da potestade san-
cionadora, aprobado polo R.D. 1398/1993, do 4 de
agosto (BOE nº 189, do 9–8–1993).

A Coruña, 10 de xullo de 1996.

Rogelio Aramburu Núñez
Delegado provincial da Coruña

Expediente: 96/058MP.
Denunciada: María Rivera López.
DNI: 32.509.386.
Último enderezo coñecido: r/ Curro-San Xoán,
Ferrol.
Feitos denunciados: cortar sen autorización do Ser-
vicio do MAN árbores de crecemento lento.
Precepto infrinxido: 432 do Regulamento de montes.
Precepto sancionador: 432 do Regulamento de montes.
Sanción proposta: 88.500 ptas.

9605643Resolución do 16 de xullo de 1996, da
Dirección Xeral de Estructuras e Desen-
volvemento Rural, pola que se resolve o
concurso para a adxudicación de lotes
na zona de interese nacional da Terra
Cha (Lugo).

Pendente a resolución do concurso para a adxu-
dicación de lotes na zona de interese nacional da
Terra Cha (Lugo), convocado por orde desta con-
sellería do 27 de abril de 1995 (DOG do 16 de
xuño), modificada pola Orde do 13 de xullo do mes-
mo ano (DOG do 21 de xullo), e visto o informe
emitido pola Delegación Provincial desta conselle-
ría en Lugo, con data do 11 de xullo de 1996, oídas
as organizacións profesionais agrarias, de confor-
midade co artigo 5 da mesma disposición, esta
dirección xeral,

RESOLVE:

Primeiro.-Adxudicar provisionalmente os lotes
vacantes no sector III–Matodoso, da zona da Terra
Cha (Lugo), ós concesionarios que se relacionan
a seguir:

Carlos de la Fuente Fernández: lote nº 14.

Agustín López Álvarez: lote nº 28.

Segundo.-A lista de adxudicatarios provisionais
exporase nos taboleiros de anuncios dos concellos
de Abadín, Begonte, Castro de Rei, Castroverde,
O Corgo, Cospeito, Friol, Xermade, Guitiriz, Guntín,
Lugo, Meira, Outeiro de Rei, A Pastoriza, Pol, Rába-
de e Vilalba.

Terceiro.-No prazo de quince días hábiles con-
tados a partir do seguinte ó da publicación da pre-
sente resolución, os adxudicatarios provisionais
deberán presentar nas oficinas da Delegación Pro-
vincial desta consellería en Lugo, Ronda Muralla,
nº 197, os documentos que acrediten o seu dereito
e que non acompañasen á instancia dentro do prazo
da súa presentación.

Cuarto.-As reclamacións contra a presente adxu-
dicación provisional presentaranse a título indivi-
dual ante a Delegación Provincial da Consellería
de Agricultura, Gandería e Montes en Lugo, ou por
calquera dos medios a que fai referencia o artigo
38.4º da Lei 30/1992, do 26 de novembro, de réxime
xurídico das administracións públicas e do proce-
demento administrativo común, e que se elevarán
á Dirección Xeral de Estructuras e Desenvolvemen-
to Rural para a súa oportuna resolución. O prazo
será de quince días hábiles a partir da publicación
da presente resolución.

Santiago de Compostela, 16 de xullo de 1996.

Ángel Ligero Fraile de Tejada
Director xeral de Estructuras e Desenvolvemento

Rural
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5751Resolución do 18 de xullo de 1996, da
Dirección Xeral de Estructuras e Desen-
volvemento Rural, pola que se resolve defi-
nitivamente a convocatoria do concurso
para a adxudicación de lotes na zona de
interese nacional da lagoa de Antela
(Ourense).

Pendente a resolución definitiva do concurso para
a adxudicación de lotes na zona de interese nacional
da lagoa de Antela (Ourense), convocado por orde
desta consellería do 27 de abril de 1995 (DOG
do 15 de xuño), modificada pola Orde do 13 de
xullo do mesmo ano (DOG do 21 de xullo), resolto
provisionalmente pola Dirección Xeral de Estruc-
turas e Desenvolvemento Rural por Resolución do
19 de marzo de 1996 (DOG do 17 de abril), e igual-
mente resoltas as reclamacións interpostas contra
a adxudicación provisional, e de conformidade co
establecido no artigo 5, parágrafo 4 da Orde do
27 de abril de 1995, esta dirección xeral,

RESOLVE:

Primeiro.–Adxudicarlle definitivamente os
seguintes lotes da lagoa de Antela (Ourense) ós
concesionarios que se relacionan a continuación:

Antonio Gómez de Dios: lote nº 76.
Ramón Quintás Lorenzo: lote nº 217.
Benito González Manso: lote nº 293.
Ángel Cid Cabido: lote nº 321.
Delfín Rodríguez González: lote nº 330.
Ángel Suárez Vázquez: lote nº 332.

Segundo.–Contra a presente resolución poderase
interpoñer recurso ordinario ante o conselleiro de
Agricultura, Gandería e Montes, no prazo dun mes
contados desde a data da publicación da presente
resolución.

Santiago de Compostela, 18 de xullo de 1996.

Ángel Ligero Fraile de Tejada
Director xeral de Estructuras e Desenvolvemento

Rural

5754Edicto do 19 xuño de 1996, do Xurado
Provincial de Montes Veciñais en Man
Común da Coruña, polo que se inicia a
tramitación do expediente número 312 de
clasificación dos montes Campos de
Corrubedo e Campo de Samil, pertencen-
tes á parroquia de Corrubedo (concello
de Ribeira).

Perante este Xurado Provincial de Montes Veci-
ñais en Man Común, tramítase expediente nº 312
de clasificación do monte que ten as características
que se indican a continuación:

Denominación: Campos de Corrubedo e Campo
de Samil.

Comunidade: Parroquia de Corrubedo.

Concello: Ribeira.

Superficie: 2,86 ha.

Lindeiros:

Parcela I: Campos de Corrubedo. Situada no lugar
de Corrubedo. Superficie 5.502,00 m2.

Norte: terreo público.

Leste: terreno público, camiño, e propiedade par-
ticular de descoñecidos.

Sur: rúa Buenos Aires.

Oeste: propiedades particulares de Carmen Brión
Brión, Consuelo González Paz, Hrdos. de Juán Fran-
co, e hrdos. de Juán–Ventura Sobrido, das que as
separa muro de pedra.

Parcela II: Campos de Samil. Situada no lugar
de Corrubedo. Superficie 23.162,00 m2.

Norte: propiedade particular de Hdos. de Ruso
da Fonte, camiño, propiedade particular de José
Brión Martínez, e camiño.

Leste: propiedade particular de Valentín Vizcaya,
ermo, propiedade particular de Manuel Díaz, e
camiño de aceso desde a rúa Buenos Aires.

Sur: propiedade particular de Ramona Mariño,
camiño, e propiedades particulares de Catalina, das
de Emilia, descoñecidos, Hdos. de José Romay, e
dos Gardas.

Oeste: camiño, e propiedades particulares de des-
coñecidos, de Hdos. de Julio Paz e de Hdos. de
Dolores Paz.

En virtude do acordado polo xurado, e en cum-
primento da orde do instructor, de data 19 de xuño
de 1996, conforme ó disposto na Lei de montes
veciñais en man común de 10 de outubro de 1989
e demáis disposicións de aplicación, a medio do
presente faise pública a iniciación da tramitación
do expediente indicado, ó obxecto de que, de acordo
co previsto no Art. 23 do Regulamento do 23 de
setembro de 1992, para a aplicación da citada Lei,
cantas persoas, organismos ou corporacións resulten
interesadas, poidan comparecer e intervir no expe-
diente iniciado e formular perante o xurado, no pra-
zo dun mes, contado a partir do día seguinte ó de
publicación do presente edicto no Diario Oficial
de Galicia, cantas alegacións estimen oportunas na
defensa dos dereitos que crean asistirlles en rela-
ción co monte, aportando, no seu caso, a documen-
tación que estimen conveniente ó respecto.

A Coruña, 19 de xuño de 1996.

Visto e prace
Juan Ramón Beneyto Bellas

Manuel Puente Araújo
Secretario
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5755Edicto do 19 de xuño de 1996, do Xurado
Provincial de Montes Veciñais en Man
Común da Coruña, polo que se inicia a
tramitación do expediente número 335 de
clasificación do monte Barbanza de
Lesón, pertencente á parroquia de Sta.
Cruz de Lesón (concello da Pobra do
Caramiñal).

Perante este Xurado Provincial de Montes Veci-
ñais en Man Común, tramítase expediente nº 335
de clasificación do monte que ten as características
que se indican a continuación:

Denominación: Barbanza de Lesón.

Comunidade: Parroquia de Sta. Cruz de Lesón.

Concello: Pobra do Caramiñal.

Superficie: 365,60 ha.

Lindeiros:

Procede do monte Curota, nº 193 do C.U.P.

Norte: termo do concello de Porto do Son e monte
Barbanza de Posmarcos.

Leste: monte Barbanza de Posmarcos, e propie-
dades particulares.

Sur: Propiedades particulares.

Oeste: monte Folgoso e Río Portas, e termos dos
concellos de Ribeira e Porto do Son.

En virtude do acordado polo xurado, e en cum-
primento da orde do instructor, de data 19 de xuño
de 1996, conforme ó disposto na Lei de montes
veciñais en man común de 10 de outubro de 1989
e demais disposicións de aplicación, a medio do
presente faise pública a iniciación da tramitación
do expediente indicado, ó obxecto de que, de acordo
co previsto no Art. 23 do Regulamento de 23 de
setembro de 1992, para a aplicación da citada lei,
cantas persoas, organismos ou corporacións resulten
interesadas, poidan comparecer e intervir no expe-
diente iniciado e formular perante o xurado, no pra-
zo dun mes, contado a partir do día seguinte ó de
publicación do presente edicto no Diario Oficial
de Galicia, cantas alegacións estimen oportunas na
defensa dos dereitos que crean asistirlles en rela-
ción co monte, aportando, no seu caso, a documen-
tación que estimen conveniente ó respecto.

A Coruña, 19 de xuño de 1996.

Visto e prace
Juán Ramón Beneyto Bellas

Instructor

Manuel Puente Araújo
Secretario

5756Edicto do 19 de xuño de 1996, do Xurado
Provincial de Montes Veciñais en Man
Común da Coruña, polo que se inicia a
tramitación do expediente número 336 de
clasificación do monte Cabral ou Baíñas,
pertencente ós lugares de Baíñas e Val,
parroquia de Baíñas (concello de Vimian-
zo).

Perante este Xurado Provincial de Montes Veci-
ñais en Man Común, tramítase expediente nº 336
de clasificación do monte que ten as características
que se indican a continuación:

Denominación: Monte Cabral ou Baíñas.
Comunidade: Lugares de Baíñas e Val.
Parroquia: Baíñas.
Concello: Vimianzo.
Superficie: 183,55 ha.
Lindeiros:
Norte: propiedades particulares de Jesús Macei-

ras, Faustino Hermida e Celestino Villar. Propie-
dades particulares de Celestino Villar e outros, das
que o separa estrada de Muxía a Santiago. Pro-
piedades particulares de Francisco Calo e outros.
Estrada de Muxía a Santiago. Propiedades parti-
culares de Antonio Calo e outros. Estrada de Muxía
a Santiago que o separa de propiedades particulares
de María Pérez e outros. Propiedades particulares
de Francisco Hermida e outros.

Leste: estrada de Muxía a Vimianzo e de Muxía
a Santiago.

Propiedades particulares de Manuel Tomé e
outros.

Sur: propiedades particulares de Andrés Fernán-
dez e outros. Monte Baíñas.

Oeste: termo do concello de Dumbría.
En virtude do acordado polo xurado, e en cum-

primento da orde do instructor, de data 19 de xuño
de 1996, conforme ó disposto na Lei de montes
veciñais en man común de 10 de outubro de 1989
e demáis disposicións de aplicación, a medio do
presente faise pública a iniciación da tramitación
do expediente indicado, ó obxecto de que, de acordo
co previsto no Art. 23 do Regulamento de 23 de
setembro de 1992, para a aplicación da citada lei,
cantas persoas, organismos ou corporacións resulten
interesadas, poidan comparecer e intervir no expe-
diente iniciado e formular perante o xurado, no pra-
zo dun mes, contado a partir do día seguinte ó de
publicación do presente edicto no Diario Oficial
de Galicia, cantas alegacións estimen oportunas na
defensa dos dereitos que crean asistirlles en rela-
ción co monte, aportando, no seu caso, a documen-
tación que estimen conveniente ó respecto.

A Coruña, 19 de xuño de 1996.
Visto e prace

Ramón Olano Calleja
Instructor

Manuel Puente Araújo
Secretario
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CONSELLERÍA DE PESCA,
MARISQUEO E ACUICULTURA

6017Resolucion do 29 de xullo de 1996, da
Dirección Xeral de Formación Pesqueira
e Investigacion, pola que se anuncia a
licitación polo sistema de concurso aberto
para a contratación do servicio de vixi-
lancia dos centros: Instituto Politécnico
Marítimo–Pesqueiro de Vigo, Escola Ofi-
cial Náutico–Pesqueira de Ferrol e Ins-
tituto Galego de Formación en Acuicul-
tura da Illa de Arousa. (Tramitación
urxente do artigo 72 da Lei de contratos
das administracións públicas).

De acordo co establecido na lexislación vixente
sobre contratos das administracións públicas, a
Consellería de Pesca, Marisqueo e Acuicultura
anuncia a convocatoria de licitación co contrato do
servicio de vixilancia dos centros: Instituto Poli-
técnico Marítimo–Pesqueiro de Vigo, Escola Oficial
Náutico–Pesqueira de Ferrol e Instituto Galego de
Formación en Acuicultura da Illa de Arousa.

Obxecto: contratación do servicio de vixilancia
dos centros: Instituto Politécnico Marítimo–Pes-
queiro de Vigo, Escola Oficial Náutico–Pesqueira
de Ferrol e Instituto Galego de Formación en Acui-
cultura da Illa de Arousa.

Orzamento e tipo: cinco millóns de pesetas
(5.000.000 de ptas.), impostos incluídos.

Prazo de execución: segundo o prego de pres-
cricións técnicas.

Clasificación do contratista: grupo III, subgrupo
2, categoría A.

Documentos de interese: os pregos de cláusulas
administrativas particulares e de prescricións téc-
nicas, que rexerán neste concurso, estarán a dis-
posición dos licitadores nas dependencias do Ser-
vicio de Ensinanzas Marítimo–Pesqueiras (rúa dos
Irmandiños, s/n, Santiago de Compostela), na ofi-
cina de información da Consellería de Pesca, Maris-
queo e Acuicultura de Santiago de Compostela, así
como nas delegacións territoriais pertencentes a
esta consellería, durante o prazo de presentación
de proposicións, os días e horas hábiles de oficina.

Prazo e presentación de propostas: as proposi-
cións poderanse presentar no rexistro da Consellería
de Pesca, Marisqueo e Acuicultura en Santiago de
Compostela, así como nos rexistros das delegacións
territoriais pertencentes a esta consellería. O prazo
de presentación rematará ás 14 horas do décimo
terceiro día natural seguinte ó da publicación desta
resolución no Diario Oficial de Galicia. No caso
de utilizar calquera dos medios previstos no artigo
100 do Regulamento xeral de contratación do Esta-
do, remitirase un telegrama á Dirección Xeral de
Formación Pesqueira e Investigación, no que se lle
comunique a presentación da oferta.

Apertura de proposicións: será realizada pola
mesa de contratación, que se reunirá na Consellería
de Pesca, Marisqueo e Acuicultura en Santiago de
Compostela, ás 10.30 horas do terceiro día hábil
contado a partir do seguinte ó de remate do prazo
de presentación de propostas. Se ese día coincidise
en sábado, a mesa reunirase o luns seguinte á mesma
hora.

Fianza definitiva: 4 % do orzamento de licitación.

O importe del anuncio será por conta do adxu-
dicatario.

Santiago de Compostela, 29 de xullo de 1996.

Ana Gallego Castro
Directora xeral de Formación Pesqueira e Inves-

tigación

ENTE PÚBLICO PORTOS
DE GALICIA

9606005Resolución do 31 de xullo de 1996 pola
que se anuncia concurso público aberto
para a contratación da xestión do servicio
portuario de recollida de lixo e de recep-
ción de residuos sólidos e líquidos oleosos
procedentes de buques, plataformas ou
outras instalacións fixas situadas no mar,
nos portos de competencia do Ente Público
Portos de Galicia.

1. Entidade adxudicadora.

a) Organismo: Ente Público Portos de Galicia.

b) Dependencia que tramita o expediente: ser-
vicios centrais.

c) Número do expediente: SC-SERV-03/96.

2. Obxecto do contrato.

a) Descrición do obxecto: xestión do servicio por-
tuario de recollida de lixo e de recepción de residuos
sólidos e líquidos oleosos procedentes de buques,
plataformas ou outras instalacións fixas situadas
no mar nos portos de competencia do Ente Público
Portos de Galicia.

b) Lugar de execución: portos de competencia
do Ente Público Portos de Galicia.

c) Prazo de execución: dez anos.

d) Execución de obras: as que o adxudicatario
recolla na súa proposta.

3. Tramitación, procedemento e forma de adxu-
dicación.

a) Tramitación: ordinaria.

b) Procedemento: aberto.

c) Forma: concurso.

4. Canon de explotación.

O ofertado polo adxudicatario na súa oferta.
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5. Garantías.

Provisional: 250.000 pesetas.

Definitiva: 1.500.000 pesetas.

6. Obtención de documentación e información.

a) Entidade: Ente Público Portos de Galicia.

b) Domicilio: Área Central, 5 a, 6º Plgo. das
Fontiñas.

c) Localidade e código postal: Santiago de Com-
postela 15771.

d) Teléfono: (981) 54 45 02.

e) Telefax: (981) 54 53 37.

f) Data límite de obtención de documentos e infor-
mación: data límite de presentación de ofertas.

7. Requisitos específicos do contratista.

Acreditacióin da solvencia técnica, económica e
financeira do empresario polos medios fixados no
prego de cláusulas administrativas particulares.

8. Presentación das ofertas e das solicitudes de
participación.

a) Data límite de presentación: o prazo de pre-
sentación de proposicións rematará ás catorce horas
do vixésimo sexto día natural contado desde o
seguinte ó da publicación deste anuncio no Diario
Oficial de Galicia. No caso de que o dito día coincida
en sábado ou inhábil, o prazo entenderase prorro-
gado ata as catorce horas do seguinte día hábil.

b) Documentación que integrará as ofertas: a espe-
cificada no prego de cláusulas administrativas par-
ticulares do concurso.

c) Lugar de presentación:

1. Entidade: Ente Público Portos de Galicia.

2. Domicilio: Plgo. das Fontiñas, Área Central,
5 A, 6º.

3. Localidade e código postal: Santiago de Com-
postela 15771.

d) Prazo durante o que o licitador está obrigado
a mantela súa oferta: 3 meses desde a apertura das
proposicións.

9. Apertura de ofertas.

a) Entidade: Ente Público Portos de Galicia.

b) Domicilio: Plgo. das Fontiñas, Área Central,
5 A, 6º.

c) Localidade: Santiago de Compostela.

d) Data: o décimo día natural seguinte ó do remate
do prazo de presentación de ofertas. No caso de
que o devandito día coincida en sábado ou festivo,
a apertura realizarase o primeiro día hábil seguinte.

e) Hora: 10 horas.

10. Outras informacións.

11. Gastos dos anuncios: por conta do adxu-
dicatario.

Santiago de Compostela, 31 de xullo de 1996.

Emilio García Gallego
Presidente de Portos de Galicia

b) DA ADMINISTRACIÓN
LOCAL

CONCELLO DA ESTRADA

9605991Anuncio de contratación polo sistema de
poxa, procedemento aberto, do proxecto
de rede de sumidoiros e depuración en
Tabeirós.

Obxecto: a realización da obra do proxecto indi-
cado redacto polo enxeñeiro técnico Alfredo Mon-
tero Vaz.

Tipo de licitación: 26.859.923 ptas., á baixa.

Prazo de execución: 6 meses.

Prazo de garantía: 1 ano.

Clasificación do contratista: grupo E, subgrupo
1, categoría A e grupo K, subgrupo 8, categoría
B.

Fianzas: a provisional o 2%, a definitiva o 4%.

Presentación de plicas: entre as 9 e as 13 horas
dos 26 días naturais seguintes á publicación deste
anuncio no DOG, de ser sábado ou inhábil tras-
ladaríase ó día seguinte.

As plicas presentaranse en dous sobres pechados,
un coa documentación e outro coa oferta económica
e coa inscrición «Proposición para tomar parte na
poxa do proxecto de rede de sumidoiros e depu-
ración en Tabeirós» e, respectivamente, «Documen-
tación», «Oferta económica».

A apertura de plicas terá lugar ás 12 horas do
primeiro día hábil seguinte o último sinalado para
a presentación. Se fora sábado trasladaríase ó día
seguinte.

Documentación: a sinalada no prego de con-
dicións.

Modelo de proposición:

Don/Dona..., veciño/a de..., con domicilio en...,
en nome propio (ou en representación de...), infor-
mado/a do anuncio para a execución da obra proxec-
to de rede de sumidoiros e depuración en Tabeirós,
logo de face-lo depósito correspondente e aceptando
as responsabilidades e obrigas que impoñen as con-
dicións sinaladas para o efecto, comprométese a
executalas pola cantidade de... (en letra) pesetas.
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Os pregos íntegros poden verse no taboleiro de
anuncios da casa consistorial e facilitaránselle
copias a quen o solicite.

A Estrada, 30 de xullo de 1996.

O alcalde Acctal.
Rubricado

9605992Anuncio de contratación polo sistema de
poxa, procedemento aberto, do proxecto
de saneamento, iluminación e auga en
Rúa número 4.

Obxecto: a realización da obra do proxecto indi-
cado redacto polo arquitecto José M. Pichel Pichel.

Tipo de licitación: 22.921.855 ptas., á baixa.

Prazo de execución: 6 meses.

Prazo de garantía: 1 ano.

Clasificación do contratista: grupo G, subgrupo
6, categoría D.

Fianzas: a provisional o 2%, a definitiva o 4%.

Presentación de plicas: entre as 9 e as 13 horas
dos 26 días naturais seguintes á publicación deste
anuncio no DOG, de ser sábado ou inhábil tras-
ladaríase ó día seguinte.

As plicas presentaranse en dous sobres pechados,
un coa documentación e outro coa oferta económica
e coa inscrición «Proposición para tomar parte na
poxa do proxecto de saneamento, iluminación e auga
en Rúa nº 4» e, respectivamente, «Documentación»,
«Oferta económica».

A apertura de plicas terá lugar ás 12 horas do
primeiro día hábil seguinte o último sinalado para
a presentación. Se fora sábado trasladaríase ó día
seguinte.

Documentación: a sinalada no prego de con-
dicións.

Modelo de proposición:

Don/Dona..., veciño/a de..., con domicilio en...,
en nome propio (ou en representación de...), infor-
mado/a do anuncio para a execución da obra proxec-
to de saneamento, iluminación e auga en Rúa nº
4, logo de face-lo depósito correspondente e acep-
tando as responsabilidades e obrigas que impoñen
as condicións sinaladas para o efecto, compromé-
tese a executalas pola cantidade de... (en letra)
pesetas.

Os pregos íntegros poden verse no taboleiro de
anuncios da casa consistorial e facilitaránselle
copias a quen o solicite.

A Estrada, 30 de xullo de 1996.

O alcalde Acctal.
Rubricado

CONCELLO DE CASTRO DE REI

4882Anuncio da modificación puntual primei-
ra do plan parcial do polígono industrial
de Castro de Ribeiras de Lea e do proxecto
de urbanización deste.

Aprobada inicialmente a modificación puntual
primeira do plan parcial do polígono industrial de
Castro de Ribeiras de Lea, tramitada por instancia
de Xestur-Lugo, en sesión ordinaria da Corporación
Municipal en Pleno, celebrada o día dez do corrente
mes de maio, sométese o expediente a información
pública polo prazo dun mes, contado a partir da
inserción deste anuncio no Diario Oficial de Galicia
(DOG), e poderá ser examinado durante o dito prazo
nas oficinas municipais, desde as 9 ás 14 horas
e formulárense, mediante escrito dirixido á alcaldía,
as alegacións que se consideren pertinentes.

Aprobada igualmente e na mesma sesión a modi-
ficación do proxecto de urbanización do indicado
plan parcial, sométese a información pública polo
prazo de quince días contados desde a publicación
no DOG, para efectos de exame e formulación de
alegacións no tempo e forma que se deixa indicado.

Castro de Rei, 14 de xuño de 1996.

Arturo Pereiro Vilariño
Alcalde

CONCELLO DE MELIDE

5809Anuncio de aprobación definitiva da
modificación puntual do sector 11.

O Pleno do Concello de Melide, en sesión cele-
brada o día 19 de xullo de 1996 adoptou, con quórum
legal, o acordo de aprobar con carácter definitivo,
a modificación puntual das normas subsidiarias do
sector 11, situado na zona da Martagona, deste termo
municipal, unha vez que a Consellería de Política
Territorial, Obras Públicas e Vivendas emitiu o seu
informe favorable sobre o correspondente expedien-
te tramitado para o efecto, en escrito do 9 do actual,
de conformidade co disposto no artigo 7.2º da Lei
7/1995, do 29 de xuño, da Xunta de Galicia.

O cal se fai público para os efectos determinados
no artigo 8 d) da Lei 7/1995, antes citada, de dele-
gación e distribución de competencias en materia
de urbanismo, pola Xunta de Galicia ós concellos.

Así mesmo, en cumprimento do establecido no
artigo 70.2º da Lei 7/1985, do 2 de abril, de bases
de réxime local, modificada pola Lei 39/1994, do
30 de decembro, publícase texto íntegro da nor-
mativa modificada, no BOP da Coruña e entrará
en vigor unha vez publicado o dito texto íntegro
no expresado boletín e transcorridos quince días
desde a dita data conforme dispón o artigo 65.2º
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da Lei 7/1985, do 2 de abril, de bases de réxime
local.

Contra o presente acordo, que é definitivo en vía
administrativa, poderán os interesados interpor
recurso contencioso-administrativo, no prazo de
dous meses, ante a Sala do Contencioso-Adminis-
trativo do Tribunal Superior de Xustiza de Galicia,
contados desde o día seguinte a aquel no que apa-
reza publicado este anuncio no último dos boletíns
(BOP) ou DOG.

A interposición deste recurso comunicaráselle ó
Concello de Melide, de conformidade co disposto
no artigo 110.3º da Lei 30/1992, do 26 de novembro,
de réxime xurídico das administracións públicas
e do procedemento administrativo común.

Melide, 22 de xullo de 1996.

Miguel R. Pampín Rúa
Alcalde

CONCELLO DE NARÓN

9606007Edicto do 29 de xullo de 1996 polo que
se somete a información pública a apro-
bación inicial do plan especial de reforma
interior na prolongación da rúa Veláz-
quez.

A Alcaldía deste concello, en data 23 de xullo
de 1996, aprobou inicialmente, mediante resolu-
ción, o plan especial de reforma interior na pro-
longación da r/ Velázquez, promovido por Miguel
Fernández González e Ángel Pita Pita e realizado
polo arquitecto Miguel Coca Martín.

Exponse ó público durante o prazo dun mes con-
tado a partir da publicación deste anuncio no Diario
Oficial de Galicia.

O expediente, quedará á disposición de calquera
que desexe examinalo, na Unidade de Obras e Urba-
nismo para formula-las alegacións que se consi-
deren pertinentes.

Narón, 29 de xullo de 1996.

Xoán Gato Díaz
Alcalde

CONCELLO DE OUTEIRO DE REI

6004Anuncio.

Faise público que a Comisión de Goberno deste
concello, en sesión do 5 de xullo de 1996, aprobou
inicialmente o proxecto de urbanización do parque
empresarial de Matela, 1ª fase, por petición de

Humberto Vázquez Vázquez, en representación de
Pacadar Noroeste, S.A.

De conformidade co disposto no artigo 117.3º do
T.R.L.S., sométese o expediente a información
pública polo prazo de quince días, contados a partir
do seguinte ó da publicación deste anuncio no Dia-
rio Oficial de Galicia, para que poida ser examinado
e presentadas as alegacións pertinentes.

O que se fai público para os efectos oportunos.

Outeiro de Rei, 29 de xullo de 1996.

Antonio Varela Rodríguez
Alcalde

CONCELLO DE SADA

4884Anuncio.

Aprobado polo Pleno do Concello inicialmente,
o proxecto de urbanización do plan parcial resi-
dencial de Fortiñón S.A.U.–10, redactado polo
arquitecto Alfonso Lage Pérez, exponse ó público
polo prazo de quince días, contados a partir do día
seguinte ó da aparición deste anuncio no BOP e
no Diario Oficial de Galicia, quedando o expediente
a disposición de calquera persoa física ou xurídica
que queira examinalo na secretaría do concello para
aducir alegacións.

Sada, 17 de xuño de 1996.

Ramón Rodríguez Ares
Alcalde

9605035Anuncio.

Para dar cumprimento ó establecido no artigo 124
do Real decreto lexislativo 1/1992, do 26 de xuño,
polo que se aproba o texto refundido da Lei sobre
réxime do solo e ordenación urbana, faise pública
a aprobación definitiva do proxecto de revisión do
plano parcial de San Pedro de Veigue (SAU-3), na
sesión plenaria do 14 de xuño de 1996.

Contra o dito acordo pódese interpor recurso con-
tencioso-administrativo ante o Tribunal Superior de
Xustiza de Galicia, no prazo de dous meses contados
a partir da inserción deste anuncio, sen prexuízo
de que poidan utilizar calquera outro recurso que
consideren oportuno.

Sada, 20 de xuño de 1996.

Ramón Rodríguez Ares
Alcalde
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CONCELLO DE SANTIAGO DE
COMPOSTELA

9605979Anuncio.

O Pleno do Concello, en sesión do 26 de xullo
de 1996, aprobou inicialmente a modificación do
estudio de detalle da unidades de xestión G do PERI
de Concheiros-Cotaredo-San Lázaro, promovido por
Manusán, S.L. O expediente exponse ó público na
Sección de Planeamento e Xestión polo prazo de
15 días, contado desde o seguinte ó da publicación
deste anuncio no Diario Oficial de Galicia, co
obxecto de que os interesados poidan presenta-las
alegacións que xulguen oportunas.

Santiago de Compostela, 1 de agosto de 1996.

O alcalde
Rubricado

CONCELLO DE SARRIA

6027Anuncio.

O Concello Pleno, en sesión ordinaria celebrada
o 7 de xuño de 1996, adoptou o acordo de aprobación
definitiva do proxecto de modificación puntual do
plan parcial de Ribela.

O que se fai público en cumprimento do disposto
no artigo 124 do Real decreto lexislativo 1/1992,
do 26 de xuño, e no artigo 8 da Lei 7/1995, de
delegación e distribución de competencias en mate-
ria de urbanismo, significando que contra o referido
acto de aprobación definitiva, que é definitivo en
vía administrativa, poderase interpoñe-lo recurso
contencioso-administrativo ante a sala correspon-
dente do Tribunal Superior de Xustiza de Galicia
durante o prazo de dous meses, contados a partir
do seguinte ó da publicación do presente edicto;
neste caso deberá comunicalo, previamente, e por
escrito, á Alcaldía deste concello, segundo dispón
o artigo 110.3º da Lei 30/1992, do 26 de novembro,
de réxime xurídico das administracións públicas
e do procedemento administrativo común, para a
súa acreditación ante o órgano xurisdiccional antes
citado; advertíndolle que tamén poderá utilizar cal-
quera outro recurso que considere pertinente e exer-
ce-las accións que procedan ante a xurisdicción
competente.

Sarria, 15 de xullo de 1996.

Arturo Corral Guitián
Alcalde

CONCELLO DO CARBALLIÑO

5839Resolución do 23 de xullo de 1996 pola
que se convoca poxa para a adxudicación
das obras do parque deportivo do Concello
do Carballiño.

Obxecto: o Concello do Carballiño convoca poxa
para a adxudicación das obras antes indicadas.

Tipo de licitación: 73.058.926 ptas.

Fianzas provisional e definitiva: 2% e 4% do tipo
respectivamente.

Prazo de execución: 36 meses.

Expediente: estará de manifesto e poderá ser exa-
minado na secretaria do concello, durante o período
de licitación, é dicir, 13 días naturais a partir da
inserción do presente anuncio e en horario de 8
a 14 de luns a venres e os sábados, de 9 a 13
horas.

Proposicións: presentaranse no rexistro xeral do
concello nos prazos e horario indicados.

Documentación: a que se indica no prego de con-
dicións relacionada coa obra.

Apertura de plicas: o día seguinte hábil á ter-
minación da presentación de proposicións.

Exposición: o prego estará exposto ó público no
taboleiro de anuncios do concello durante o prazo
de 4 días hábiles contados desde a derradeira publi-
cación deste anuncio no BOE ou no Diario Oficial
de Galicia.

Modelo de proposición: o que figura no prego de
condicións.

Prego de condicións: aparece publicado íntegro
no BOP de Ourense co nº 167 do día 20 de xullo
de 1996.

O Carballiño, 23 de xullo de 1996.

O alcalde
Rubricado

AVISO PARA OS ANUNCIANTES

PREZOS PARA A PUBLICACIÓN DE ANUNCIOS
NO DOG A PARTIR DO 1 DE XANEIRO DE 1996

(Decreto 289/1995, do 3 de novembro,
DOG do 9 do mesmo mes)

–Tramitación ordinaria: 445 pesetas/liña de 54 espacios.

–Tramitación urxente: 890 pesetas/liña de 54 espacios.


