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CONSELLERÍA DO MEDIO RURAL
Orde do 8 de xuño de 2009 pola que se
determina a época de perigo alto de incendios.
O artigo 9 da Lei 3/2007, do 9 de abril, de prevención e defensa contra incendios forestais de Galicia,
establece que, en consideración cos antecedentes e
datos históricos sobre o risco de incendios forestais de
Galicia e sobre a incidencia das variables forestais no
comportamento do lume, a consellería con competencias en materia forestal definirá a época de perigo que
condicionará a intensidade das medidas que se adoptarán para a defensa do territorio de Galicia.
Con base no exposto anteriormente ao abeiro do
disposto na Lei 1/1983, do 22 de febreiro, reguladora da Xunta e da súa Presidencia,
DISPÓN:
Artigo único.-Época de perigo alto de incendios.
Establécense como época de perigo alto de incendios forestais durante o ano 2009 as datas comprendidas entre o 1 de xullo e o 30 de setembro.
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1 de maio de cada ano, e reflíctese o mesmo na convocatoria anual establecida na Orde de 20 de marzo
da Consellería do Medio Rural.
Dado que mediante Orde ARM/1433/2009, do 1
de xuño, se prorroga o prazo para a presentación de
solicitudes ata o 30 de xuño de 2009, inclusive,
cómpre ampliar o prazo de presentación das solicitudes presentadas polos beneficiarios que teñan o
seu domicilio social na Comunidade Autónoma de
Galicia.
En consecuencia, de acordo co disposto no artigo
30.I.3º do Estatuto de autonomía de Galicia, e no
uso das facultades que me confire a Lei 9/2007, do
13 de xuño, de subvencións de Galicia,
DISPOÑO:
Artigo único.-Modifícase o artigo 4 da Orde do 20
de marzo de 2009 pola que se convocan para o exercicio orzamentario de 2009 as axudas para fomentar
a produción de produtos agroalimentarios de calidade de orixe animal, que queda redactado do seguinte xeito:

Disposicións derradeiras

«Artigo 4º.-Prazo de presentación de solicitudes.

Primeira.-Facúltase o director xeral de Montes
para ditar cantas disposicións sexan precisas para a
aplicación do disposto nesta orde.

O prazo de presentación das solicitudes para esta
convocatoria rematará o 30 de xuño de 2009.

Segunda.-Esta orde entrará en vigor o mesmo día
da súa publicación no Diario Oficial de Galicia.
Santiago de Compostela, 8 de xuño de 2009.
Samuel Jesús Suárez Casado
Conselleiro do Medio Rural

Disposicións derradeiras
Primeira.-Facultade de desenvolvemento.
Facúltase a directora xeral de Innovación e Industrias Agrarias e Forestais para ditar as disposicións
que sexan necesarias para a aplicación desta orde.
Segunda.-Entrada en vigor.
Esta orde entrará en vigor o día seguinte ao da súa
publicación no Diario Oficial de Galicia.

Orde do 10 de xuño de 2009 pola que se
amplía o prazo de presentación de solicitudes
das axudas previstas na Orde do 20 de marzo de 2009 pola que se convocan para o exercicio orzamentario de 2009 as axudas para
fomentar a produción de produtos agroalimentarios de calidade de orixe animal.
Mediante Orde do 20 de marzo de 2009 (DOG nº
58, do 25 de marzo), a Consellería do Medio Rural
convocou para o exercicio orzamentario de 2009 as
axudas para fomentar a produción de produtos
agroalimentarios de calidade de orixe animal de
acordo coa Orde do 3 de marzo de 2008 (DOG nº 49,
do 10 de marzo) e co establecido no artigo 10 do
Real decreto 1615/2007, do 7 de decembro, polo
que se establecen as bases reguladoras para a concesión de subvencións para fomentar a produción de
produtos agroalimentarios de calidade de orixe animal (BOE nº 304, do 20 de decembro).
No artigo 7.3º do citado real decreto disponse que
as solicitudes se poderán presentar anualmente ata o

Santiago de Compostela, 10 de xuño de 2009.
Jesús Samuel Juárez Casado
Conselleiro do Medio Rural

INSTITUTO GALEGO DE
PROMOCIÓN ECONÓMICA
Resolución do 22 de maio de 2009 pola que
se fai pública a reserva de crédito dispoñible para a concesión de axudas no ano
2009 ao abeiro das bases reguladoras da
concesión polo Instituto Galego de Promoción Económica de axudas de salvamento e
reestruturación a empresas en crise.
Mediante resolución do 26 de decembro de 2005
publicouse a nova regulamentación das bases regu-
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ladoras de axudas de salvamento e reestruturación a
empresas en crise (DOG número 3, do 4 de xaneiro
de 2006).
Con data do 23 de decembro de 2008 o Parlamento de Galicia aprobou os orzamentos xerais da
Comunidade Autónoma de Galicia para o ano 2009,
publicados mediante Lei 16/2008 (DOG número 253, do 31 de decembro de 2008).
Polo que antecede,
RESOLVO:
Único.-Facer pública a reserva de crédito dispoñible para a concesión de axudas no ano 2009, ao
abeiro das bases reguladoras da concesión polo Igape de axudas de salvamento e reestruturación de
empresas en crise, que será de 847.977,21 € que se
financiarán con cargo á partida orzamentaria 02.01E5/10/02- 656700 dos seus orzamentos.
Santiago de Compostela, 22 de maio de 2009.
Joaquín Varela de Limia de Cominges
Director xeral do Instituto Galego de Promoción
Económica
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En consecuencia, tras o acordo alcanzado no seo
da comisión de seguimento prevista na disposición
segunda do acordo,
RESOLVO:
Primeiro.-Obxecto.
Esta resolución ten por obxecto iniciar o procedemento para o recoñecemento do grao III de desenvolvemento profesional a determinado colectivo de
persoal estatutario das categorías de xestión e servizos e sanitarias de formación profesional, con apertura do prazo para a presentación de solicitudes.
Segundo.-Ámbito de aplicación e requisitos.
Poderá solicitar o recoñecemento do grao III o persoal estatutario fixo, das categorías de xestión e servizos e sanitarias de formación profesional, con praza en propiedade nos equipos das institucións sanitarias do Servizo Galego de Saúde, ao cal lle resulte
de aplicación o sistema retributivo da Lei 55/2003,
do estatuto marco (transitoriamente Real decreto
lei 3/1987 e normativa complementaria).
Os solicitantes deberán reunir ademais os seguintes requisitos:
a) Ter prestados polomenos 19 anos de servizos na
mesma categoría no réxime estatutario. Sen prexuízo
do anterior, os servizos prestados noutras categorías
computaranse de acordo co establecido na norma 5.3
do citado acordo.

SERVIZO GALEGO DE SAÚDE
Resolución do 4 de xuño de 2009, da
Dirección de Recursos Humanos, pola que
se inicia o procedemento para o recoñecemento do grao III de desenvolvemento profesional do persoal estatutario das categorías de xestión e servizos e sanitarias de
formación profesional do Servizo Galego
de Saúde.
De conformidade co acordo da mesa sectorial do
21 de xuño de 2007 sobre réxime extraordinario de
carreira profesional do persoal estatutario das categorías de xestión e servizos e sanitarias de formación
profesional, aprobado polo Consello da Xunta o 25
de outubro de 2007, correspóndelle a este centro
directivo iniciar mediante resolución o procedemento para o recoñecemento extraordinario dos sucesivos graos no momento en que proceda consonte a
secuencia temporal de implantación do sistema.
O persoal estatutario fixo, das categorías de xestión e servizos e sanitarias de formación profesional,
con praza en propiedade nos equipos das institucións sanitarias do Servizo Galego de Saúde, ao cal
lle resulte de aplicación o sistema retributivo da
Lei 55/2003, do estatuto marco (transitoriamente
Real decreto lei 3/1987 e normativa complementaria), pode acceder ao grao III con efectos do 1 de
xullo de 2009.

Para estes efectos computaranse os servizos prestados baixo outro réxime xurídico, previos á resolución de integración no réxime estatutario.
b) Estar en situación de activo ou asimilada (reserva de posto), de conformidade co establecido na
Lei 55/2003, do 16 de decembro, do estatuto marco.
Para valorar o cumprimento dos requisitos a) e b)
atenderase á data do 30 de xuño de 2009.
Terceiro.-Prazo de presentación e modelo de solicitude.
Cada profesional deberá cubrir unha única solicitude a través da oficina virtual do profesional
(Fides), axustándose necesariamente ao modelo
establecido; unha vez cuberta a solicitude segundo
se indica, deberá imprimir copia dela en papel e
presentala, xunto coa documentación relacionada no
punto seguinte, a través de calquera dos procedementos do artigo 38 da Lei 30/1992, do 26 de
novembro, advertindo que na folla de solicitude
debe figurar o selo de rexistro, quedando os orixinais
en poder da Administración que expedirá copia para
o interesado. A solicitude deberá dirixirse ao comité
de avaliación da entidade en que preste servizos no
momento da solicitude, e presentarse no prazo que
se inicia o día seguinte ao da publicación desta resolución no Diario Oficial de Galicia e remata o 30 de
setembro de 2009.

