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7. ANEXO VII
Organización dos módulos profesionais en unidades formativas de menor duración.
Módulo profesional
-MP0079. Procesos bioquímicos.
-MP0081. Análise enolóxica.
-MP0085. Lexislación vitivinícola e seguridade alimentaria.
-MP0086. Xestión de calidade e ambiental na industria alimentaria.
-MP0088. Formación e orientación laboral.

Unidades formativas

Duración

-MP0079_12: Procesos de vinificación.

133

-MP0079_22: Microbioloxía enolóxica.

80

-MP0081_12: Análise química.

113

-MP0081_22: Técnicas de microbioloxía enolóxica.

100

-MP0085_12: Lexislación e xestión vitivinícola.

105

-MP0085_22: Seguranza e hixiene.

35

-MP0086_12: Xestión de calidade.

52

-MP0086_22: Xestión ambiental.

35

-MP0088_12: Prevención de riscos laborais.

45

-MP0088_22: Equipos de traballo, dereito do traballo e da seguranza social, e procura de
emprego.

62

III. OUTRAS DISPOSICIÓNS
CONSELLERÍA DE PRESIDENCIA,
ADMINISTRACIÓNS PÚBLICAS
E XUSTIZA
Corrección de erros.-Orde do 29 de marzo
de 2010 pola que se anuncian axudas económicas destinadas a subvencionar a realización de obras e equipamento para a
prestación de servizos municipais nos concellos e nas entidades menores de Galicia.
Advertido erro na citada orde, publicada no Diario
Oficial de Galicia, número 64, do 7 de abril de 2010,
é necesario facer as seguintes correccións:
Na páxina 5.106, artigo 1º, alínea a), onde di:
«Obras de rehabilitación, adaptación, mellora ou
obras complementarias dentro dos edificios destinados a prestación de servizos municipais»; debe dicir:
«Obras novas, de rehabilitación, adaptación, mellora
ou obras complementarias dentro dos edificios destinados a prestación de servizos municipais».
Na páxina 5.108, artigo 9º onde di: «No caso de
subvención para obras, a entidade beneficiaria
deberá dar plubicade da obra...» ; debe dicir: «No
caso de subvención para obras, a entidade beneficiaria deberá dar publicidade da obra...»
Na páxina 5.113, anexo VII onde di: «Secretario/a
do proxecto de...» ; debe dicir: «Director/a do proxecto de...».

de Galicia, no seu artigo 51 sinala a obriga de que os
prezos privados sexan fixados polas consellerías
correspondentes, logo de informe favorable da Consellería de Facenda, e publicados no Diario Oficial
de Galicia.
Para cumprir este mandato, e despois de emitido o
perceptivo informe favorable da Consellería de
Facenda,
DISPOÑO:
Artigo único.
Un.-Fíxanse os seguintes prezos privados para
diversos cursos de especialización e de cualificación
profesional e asimilados impartidos pola Agasp conforme o establecido no anexo.
Dous.-Os prezos a que se refire esta orde entenderanse, se é o caso, con IVE incluído.
Disposición adicional
Estes importes actualizaranse o un de xaneiro de
cada ano na mesma proporción que a variación interanual experimentada polo índice xeral de prezos de
consumo para o conxunto nacional total (IPC, base
2006) no mes de novembro, calculado polo INE. Os
prezos así actualizados deberanse facer públicos no
Diario Oficial de Galicia, mediante resolución da
persoa titular da dirección xeral da Academia Galega de Seguridade Pública.
Disposición derradeira

Orde do 31 de marzo de 2010 pola que se
fixan prezos privados para diversos cursos de
especialización e de cualificación profesional e asimilados impartidos pola Academia
Galega de Seguridade Pública (Agasp).
A Lei 6/2003, do 9 de decembro, de taxas, prezos
e exaccións reguladoras da Comunidade Autónoma

Esta orde entrará en vigor o día seguinte ao da súa
publicación no Diario Oficial de Galicia.
Santiago de Compostela, 31 de marzo de 2010.
Alfonso Rueda Valenzuela
Conselleiro de Presidencia, Administracións
Públicas e Xustiza
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ANEXO
a) Cursos de especialización.
Duración (horas lectivas)
Prezo privado/alumno (cota de inscrición):

20

25

30

35

40

45

50

55

60

65

70

75

80

43,80

52,20

61,80

71,40

78,40

88,00

96,60

105,90

116,50

126,00

134,20

142,60

150,80

b) Cursos de cualificación profesional e asimilados.
Duración (horas lectivas)
Prezo privado/alumno (cota de inscrición):

Ata 25 horas

Desde 26 horas a 50 horas

Mais de 50 horas

160

225

320 € + 64 € por cada tramo de 10 horas, a partir de 61 horas.

CONSELLERÍA DO MEDIO RURAL
Orde do 7 de abril de 2010 pola que se
establecen as bases reguladoras das axudas á identificación do gando equino e se
convocan para o ano 2010.
O Regulamento (CE) nº 1698/2005 do Consello, do
20 de setembro, relativo á axuda ao desenvolvemento
rural a través do Feader, establece no seu artigo 31 a
concesión de axudas para a implantación de novas
normas introducidas na lexislación nacional, en transposición doutra comunitaria, que impoña obrigas ou
restricións nas prácticas agrícolas que teñan unha
repercusión negativa nos custes habituais da explotación e afecten un número significativo de agricultores.
Con base nesta posibilidade, o Programa de desenvolvemento rural de Galicia para o período 2007-2013,
aprobado por Decisión da Comisión do 15 de febreiro de
2008, preveu a concesión de axudas para a implementación do Regulamento (CE) 504/2008 da Comisión, polo
que se aplican as Directivas 90/426/CEE e 90/427/CEE
no que se refire aos métodos de identificación dos équidos, aplicable a partir do 1 de xullo de 2009.
En transposición da normativa comunitaria aprobouse o Decreto 268/2008, do 13 de novembro, polo que
se establecen normas que regulan o rexistro e identificación dos animais equinos, as medidas básicas para
a ordenación zootécnica e sanitaria das explotacións
equinas, as paradas de sementais equinos co servizo a
terceiras persoas e se crea o Rexistro Galego de Explotacións Equinas; e o Real decreto 1515/2009, do 2 de
outubro, polo que se establece un sistema de identificación e rexistro dos animais da especie equina.
Conforme estas normas, os titulares das explotacións
gandeiras equinas terán que identificar os animais e
comunicar ás autoridades competentes os movementos
do gando que se produzan na súa explotación mediante xustificación documental ou por medios informáticos. Esta medida contribuirá á ordenación do sector
equino en Galicia, de especial dificultade pola existencia dun importante número de cabalos mantidos no
monte en réxime de liberdade ou semiliberdade.
Porén, a súa implantación nestas explotacións, caracterizadas pola escasa renda que xeran, terá un impacto notable nos custos de funcionamento.
A axuda que se regula nesta orde compensará parcialmente os gastos derivados da identificación dos
animais da especie equina que se manteñen nos mon-

tes galegos en réxime de liberdade ou semiliberdade.
Será necesario arbitrar un sistema que evite aos
propietarios o anticipo dun desembolso económico
importante, unha vez que este esforzo non se compensa coa rendibilidade dun retorno proporcional e,
por tanto, é previsible que a ausencia deste sistema
limite gravemente a consecución do fin perseguido,
que non é outro que a identificación do maior número posible de cabalos de monte de Galicia. Así, para
tal fin, os propietarios dos équidos disporán da
opción de cederen os dereitos de cobramento da axuda que lles corresponda ao veterinario autorizado,
nas condicións que se estipulen convenientemente.
En consecuencia, de conformidade co previsto no
artigo 30.1.3 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, e no uso
das competencias que me confire a Lei 1/1983, do 22
de febreiro, reguladora da Xunta e da súa Presidencia, modificada pola Lei 11/1998 e pola Lei 2/2007,
DISPOÑO:
Artigo 1º.-Obxecto.
Esta orde ten por obxecto establecer as bases reguladoras das axudas para compensar os gastos derivados da
identificación do gando equino mantido nos montes de
Galicia en réxime de liberdade ou semiliberdade, consonte as prescricións establecidas na medida 131 do
Programa de Desenvolvemento Rural de Galicia para o
período 2007-2013, aprobado por Decisión da Comisión
do 15 de febreiro de 2008, en aplicación do disposto no
artigo 31 do Regulamento (CE) 1698/2005 do Consello,
relativo á axuda ao desenvolvemento rural a través do
Feader; e proceder á súa convocatoria para o ano 2010.
Artigo 2º.-Definicións.
Para os efectos desta orde, serán de aplicación as
seguintes definicións:
a) Explotación equina: calquera instalación, construción ou, no caso de cría ao aire libre, calquera lugar en
que se teñan, críen, manexen ou expoñan ao público animais das especies equinas, con ou sen fins lucrativos.
b) Explotación extensiva de équidos en liberdade:
aquelas explotacións extensivas asentadas sobre
terreos forestais ou agrarios, xa sexan públicos ou
privados, onde se explotan os animais en estado salvaxe ou semisalvaxe en completa liberdade.

