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1 CM Servizos en restauración (2 unidades, 30
alumnos/as cada unha).

1 CM Sistemas microinformáticos e redes (2 uni-
dades, 30 alumnos/as cada unha).

*Ciclos formativos de grao superior:

1 CS Administración e finanzas (2 unidades, 20
alumnos/as cada unha).

1 CS Animación de actividades físicas e deporti-
vas (2 unidades, 30 alumnos/as cada unha).

1 CS Administración de sistemas informáticos en
rede (2 unidades, 30 alumnos/as cada unha).

1 CS Desenvolvemento de aplicacións informáti-
cas (2 unidades, 30 alumnos/as cada unha).

1 CS Dietética (2 unidades, 20 alumnos/as cada
unha).

1 CS Documentación sanitaria (1 unidade para 20
alumnos/as).

1 CS Imaxe para o diagnóstico (2 unidades, 20
alumnos/as unidade).

-Ensinanzas para persoas adultas en quenda de
tarde-noite:

Educación secundaria obrigatoria: 8 unidades.

Bacharelato: 6 unidades das modalidades de cien-
cias da natureza e tecnoloxía, e humanidades e cien-
cias sociais.

Formación profesional:

*Ciclos formativos de grao medio:

1 CM Coidados auxiliares de enfermaría (1 unida-
de para 30 alumnos/as).

1 CM Sistemas microinformáticos e redes (2 uni-
dades, 30 alumnos/as cada unha).

1 CM Xestión administrativa (1 unidade para 30
alumnos/as).

*Ciclos formativos de grao superior:

1 CS Administración e finanzas (2 unidades, 20
alumnos/as cada unha).

1 CS Administración de sistemas informáticos en
rede (2 unidades, 30 alumnos/as cada unha).

1 CS Desenvolvemento de aplicacións informáti-
cas (2 unidades, 30 alumnos/as cada unha).

1 CS Documentación sanitaria (1 unidade para 20
alumnos/as).

Segundo.-Para a posta en funcionamento das ensi-
nanzas que se autorizan, o Departamento Territorial
da Consellería de Educación e Ordenación Univer-
sitaria da Coruña, despois do informe do Servizo
Territorial de Inspección Educativa, aprobará expre-
samente a relación de persoal que impartirá docen-
cia no devandito centro, así como o equipamento
adecuado.

Terceiro.-O centro queda obrigado ao cumprimen-
to da normativa vixente e a solicitar a oportuna revi-
sión cando teñan que modificarse calquera dos datos
que sinala esta orde.

Contra esta orde, que esgota a vía administrativa,
as persoas interesadas poderán formular recurso
potestativo de reposición ante esta consellería, no
prazo dun mes, contado a partir do día seguinte ao da
súa publicación no Diario Oficial de Galicia, segun-
do o disposto nos artigos 116 e 117 da Lei 30/1992,
do 26 de novembro, de réxime xurídico das adminis-
tracións públicas e do procedemento administrativo
común, ou ben, directamente, recurso contencioso-
administrativo no prazo de dous meses desde a mes-
ma data, ante a Sala do Contencioso-Administrativo
do Tribunal Superior de Xustiza de Galicia, de con-
formidade co artigo 46 da Lei 29/1998, do 13 de
xullo, reguladora da xurisdición contencioso-admi-
nistrativa.

Santiago de Compostela, 17 de setembro de 2010.

Jesús Vázquez Abad
Conselleiro de Educación e Ordenación

Universitaria

CONSELLERÍA DO MEDIO RURAL

Orde do 7 de outubro de 2010 pola que se
homologa o contrato tipo de compravenda
de uva para a súa transformación en viño
da denominación de orixe Valdeorras para
as campañas 2010/2011, 2011/2012 e
2012/2013.

A Dirección Xeral de Innovación e Industrias
Agrarias e Forestais elevou a correspondente pro-
posta relativa á solicitude de homologación dun con-
trato tipo de compravenda de uva para a súa trans-
formación en viño na zona de produción da denomi-
nación de orixe Valdeorras, formulada polos repre-
sentantes das organizacións agrarias Sindicato
Labrego Galego e Xóvenes Agricultores e das
empresas Bodega Virgen de Galir, S.A.T., Bodega
Eladio Santalla Paradelo e Adegas A Coroa, S.A.T.

De conformidade co disposto na Lei 2/2000, do 7
de xaneiro, reguladora dos contratos tipo de produ-
tos agroalimentarios, e de acordo cos requisitos pre-
vistos no Real decreto 686/2000, do 12 de maio,
polo que se aproba o seu regulamento, e co fin de
que os solicitantes poidan dispoñer dun documento
acreditativo da contratación de materia prima.

Tendo en conta que o ámbito de aplicación do con-
trato proposto non supera o territorio da Comunida-
de Autónoma de Galicia.
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En virtude do artigo 149.3º da Constitución, que
establece a supletoriedade do dereito estatal,

DISPOÑO:

Artigo 1º.-Homologación do contrato tipo da D.O.
Valdeorras.

Homológase o contrato tipo de compravenda de
uva para a súa transformación en viño na zona de
produción da denominación de orixe Valdeorras,
cuxo texto figura no anexo desta disposición.

Artigo 2º.-Período de vixencia.

O período de vixencia da homologación deste con-
trato tipo será de tres campañas vitícolas a partir da
entrada en vigor desta orde.

Disposición derradeira

Única.-Entrada en vigor.

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

Santiago de Compostela, 7 de outubro de 2010.

Samuel Jesús Juárez Casado
Conselleiro do Medio Rural

ANEXO

Contrato de compravenda de uva para a súa trans-
formación en viño na D.O. Valdeorras para as cam-
pañas 2010/2011, 2011/2012 e 2012/2013.

..., ... de ... de 201...

Reunidos:

Dunha banda, D./Dna...., de agora en diante o/a
vendedor/a, con documento NIF/CIF nº..., con ende-
rezo en..., concello de..., provincia de..., e que actúa
en nome propio.

E doutra, D./Dna...., de agora en diante o/a com-
prador/a, con NIF/CIF nº..., con enderezo en..., con-
cello de..., provincia de..., representado neste acto
por D./Dna...., con NIF nº..., con capacidade para a
formalización deste contrato en virtude de documen-
to de data... de... de..., no que adquire apoderamen-
to da empresa, inscrito no Rexistro Mercantil de
Ourense (datos de inscrición),...

Recoñecéndose ambas as partes capacidade e
lexitimación para formalizaren este contrato, decla-
ran expresamente que adoptan o modelo de contrato
tipo homologado pola orde da Consellería do Medio
Rural do... de... de 2010 (DOG nº... do... de... de
2010), e fano conforme as seguintes

Estipulacións:

Primeira.

O vendedor comprométese a entregar e o compra-
dor a aceptar polas condicións que se establecen

neste contrato o total da produción de uva das varie-
dades godello, mencía e demais variedades prefe-
rentes determinadas no regulamento da D.O. Val-
deorras das parcelas que se relacionan como anexo
a este contrato.

O vendedor obrígase a non contratar a uva obxec-
to deste contrato con máis dunha industria.

Segunda.

O vendedor deberá posuír a tarxeta identificativa
da denominación de orixe, expedida polo Consello
Regulador. En todas as entregas de uva deberá
acompañar a tarxeta co seu DNI.

A uva deberá ser recollida co maior esmero polo
vendedor en caixas de 20 kg ao conseguir a madurez
necesaria que considere o comprador, debendo con-
ter exclusivamente uva sa, sen ningún defecto.

O técnico da correspondente adega comunicará ao
vendedor as datas en que debe vendimar.

No caso de que a uva recollida non reúna as con-
dicións pactadas, o comprador está obrigado a infor-
mar o vendedor nun prazo non superior a 24 horas.

O comprador, se na recepción da uva observa que
esta non está en condicións de ser procesada, pode-
rá proceder á descualificación da cantidade de pro-
duto que non estea nas condicións antes descritas. O
comprador poderá retirar en báscula a uva en mal
estado, unha vez revisada a mercadoría, e poderá
descontar o seu peso do total de quilogramos entre-
gados polo vendedor.

Terceira.

As entregas faranse inmediatamente iniciada a
recolla en función do grao alcohólico e da acidez.

Comprador e vendedor poranse de acordo para a
subministración das caixas limpas precisas para
efectuar a entrega.

Non se admitirán entregas en sacos ou outro tipo
de envases.

Cuarta.

Prezo mínimo: o prezo mínimo que pagará o ven-
dedor nas condicións que se estipularán neste mes-
mo contrato non será inferior a 1 € no caso da varie-
dade godello e 0,85 € para a variedade mencía e o
resto das variedades preferentes.

Prezo que se percibirá: o prezo fixado para esta
campaña será en función da calidade, con gradua-
cións mínimas de 12º para as variedades preferentes
e máximas de 13º para a variedade godello e de
13,5º para o resto de variedades preferentes.

Táboa de prezos mínimos en función da graduación alcohólica 

Gradación Baume en 
mosto 

Godello 
Mencía e o resto das 

variedades preferentes 

12 1 € 0,85 € 

12,5 1,10 € 0,95 € 

13 1,20 € 1,05 € 

13,5 --- 1,15 € 
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Sobre este prezo aplicarase anualmente de forma
acumulativa, unha revisión con base no índice de
prezos de consumo, interanual publicado en agosto
polo Instituto Nacional de Estatística no BOE.

Sobre o importe resultante do prezo mínimo e o
IPC, aplicarase o imposto de valor engadido (IVE)
correspondente para a realización da factura.

Quinta.-Especificacións técnicas.

As condicións de calidade de uva para que se
admitan serán impecables, en canto á sanidade
vexetal, sen restos de praguicidas e cunha boa rela-
ción grao/acidez.

As acideces mínimas tolerables serán de:

-6 gr/l en ácido tartárico para a variedade godello.

-4,5 gr/l en ácido tartárico para a variedade men-
cía e o resto das castes tintas.

Co fin de comprobar os rendementos, o técnico
visitará o predio semanalmente e poderá decidir cor-
tar acios se os rendementos do predio non son os
esperados e comprobará o grao alcohólico semanal-
mente.

Sexta.

O vendedor non poderá utilizar outros produtos
fitosanitarios distintos dos autorizados tendo en con-
ta non superar as doses.

Da mesma maneira, non se recollerán uvas en que
non se respecten os períodos de seguranza dos trata-
mentos antibotríticos ou as que conteñan restos de
cobre de tratamentos de destempo.

Sétima.-Condicións de pagamento.

As cantidades monetarias resultantes do cumpri-
mento deste contrato faranse efectivas conforme a
Lei 15/2010, do 5 de xullo, de modificación da
Lei 3/2004, do 29 de decembro, pola que se estable-
cen medidas de loita contra a morosidade nas opera-
cións comerciais.

Oitava.-Duración do contrato.

A vixencia deste contrato comezará o día da súa
sinatura e ten unha duración mínima de dous anos,
sendo revisable anualmente dentro do ano natural
antes da floración. Aclárase expresamente que a
duración de dous anos deste contrato de compra-
venda de uva para transformación en viño se refire
ás vendimas dos anos 2010, 2011, e 2012, dándose
por concluído o contrato en agosto de 2013.

Novena.-Comisión de seguimento.

Establecerase unha comisión de seguimento que
gozará de personalidade xurídica, sen ánimo de
lucro, que terá carácter representativo e composi-
ción paritaria entre as partes. Corresponderalle a
esta o seguimento, vixilancia e control do contrato.

Aqueles anos en que se dean circunstancias anor-
mais en relación ao cultivo da uva, poderanse esta-

blecer novos parámetros tendo presentes estas cir-
cunstancias.

Décima.-Indemnizacións.

Salvo os casos de forza maior demostrada, deriva-
dos de folgas, sinistros, situacións catastróficas ou
adversidades climatolóxicas producidas por causas
alleas á vontade das partes, circunstancias que
deberán comunicarse dentro das setenta e dúas
horas seguintes a se produciren, o incumprimento
deste contrato para os efectos de entrega ou recep-
ción da uva dará lugar a unha indemnización da par-
te responsable á parte afectada dun 25% do valor da
produción estimada nesa campaña polas persoas
designadas con anterioridade, sempre que no dito
incumprimento se aprecie a decidida vontade de
desatender a obriga contraída, apreciación que
poderá facer a correspondente comisión de segui-
mento, logo de comunicación, dentro dos sete días
seguintes ao de se producir o incumprimento.

A consideración dunha situación de forza maior
poderá ser constatada pola citada comisión, para o
cal recibirá aviso da parte afectada dentro do mesmo
prazo anteriormente establecido.

Décimo primeira.-Arbitraxe.

Calquera diferenza que puider xurdir entre as par-
tes en relación coa interpretación ou execución des-
te contrato e que non se puider resolver de mutuo
acordo, ou pola comisión de seguimento a que se fai
referencia na cláusula novena, deberá someterse á
arbitraxe regulada na Lei 60/2003, do 23 de decem-
bro, coa especialidade prevista na Lei 2/2000, do 7
de xaneiro, reguladora dos contratos tipo de produ-
tos agroalimentarios, consistente en que o árbitro ou
árbitros serán nomeados pola Consellería do Medio
Rural.

Décimo segunda.

Todo aquilo que non se contempla neste contrato
rexerase polo estipulado no regulamento da D.O.
Valdeorras e do seu Consello Regulador, aprobado
pola Orde do 24 de novembro de 2009 e publicado
no DOG nº 234, do 30 de novembro de 2009.

De conformidade con canto antecede, e para que
conste para os fins procedentes, asínanse os precep-
tivos exemplares para os efectos oportunos no lugar
e data expresados no encabezamento deste contrato.

A cantidade en quilogramos de uva contratada
será de:

-Variedades brancas: godello.

Resto de variedades brancas preferentes.

-Variedades tintas: mencía.

Resto de variedades tintas preferentes.

Permítese unha tolerancia de +/- 20% da cantida-
de contratada:
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Na Sala do Contencioso-Administrativo do Tribu-
nal Superior de Xustiza de Galicia, Sección 1º, tra-

O viticultor achegará certificado de inscrición no
Consello Regulador da D.O. Valdeorras.

Asdo.: O/a vendedor/aAsdo.: O/a comprador/a

Identificación de parcelas obxecto do contrato 

Concello Lugar Nome da 
parcela 

Polígono Parcela-
subparcela

Superficie 
ha-a-ca 

Variedade 

       

       

       

       

ESCOLA GALEGA DE
ADMINISTRACIÓN PÚBLICA

Corrección de erros.-Resolución do 21 de
setembro de 2010 pola que se publica o
Plan de formación continua dos emprega-
dos públicos da Administración de xustiza
en Galicia para o ano 2010 e se aproban
as bases para a participación nestas
accións formativas.

Advertido erro, na referida resolución, publicada
no DOG nº 190, do 1 de outubro de 2010, procede
facer a seguinte corrección:

No anexo onde di:

«Prevención de riscos laborais 1 edición, 25 horas,
50 prazas, datas 25 out.-25 nov.».

Debería dicir:

«Prevención de riscos laborais 1 edición, 30 horas,
50 prazas, datas 25 out.-25 nov.».

IV. OPOSICIÓNS E CONCURSOS

SERVIZO GALEGO DE SAÚDE

Resolución do 23 de setembro de 2010, da
Dirección de Recursos Humanos, pola que
se emprazan as partes interesadas no
recurso contencioso-administrativo inter-
posto por Adela Fernández Rubianes.

No Xulgado do Contencioso-Administrativo núme-
ro un de Pontevedra tramítase o recurso 320/2010
(procedemento abreviado), interposto por Adela Fer-
nández Rubianes, contra a Resolución do 5 de mar-
zo de 2010, pola que se lles dá publicidade ás lista-
xes definitivas de persoas aspirantes a vinculacións
temporais nas institucións sanitarias do Servizo
Galego de Saúde (categoría: técnico en coidados
auxiliares de enfermaría).

O que se notifica para xeral coñecemento de todas
as persoas interesadas no procedemento, que son

emprazadas para que poidan comparecer no xulgado
como demandadas no prazo de nove días, de confor-
midade co previsto no artigo 49 da Lei 29/1998, do
13 de xullo, reguladora da xurisdición contencioso-
administrativa.

Santiago de Compostela, 23 de setembro de 2010.

Esperanza Fernández Lago
Directora de Recursos Humanos

Resolución do 24 de setembro de 2010, da
Dirección de Recursos Humanos, pola que
se emprazan as partes interesadas no
recurso contencioso-administrativo inter-
posto por Juan Antonio Calderón Alva.

No Xulgado do Contencioso-Administrativo núme-
ro dous de Santiago de Compostela tramítase o
recurso 566/2010 (procedemento abreviado), inter-
posto por Juan Antonio Calderón Alva, contra a
Resolución do 21 de maio de 2010, da Dirección de
Recursos Humanos, pola que se fan públicos os
acordos dos tribunais que xulgan o proceso selectivo
para o ingreso en determinadas categorías de persoal
estatutario do Servizo Galego de Saúde, relativo á
baremación definitiva da fase de concurso e á pre-
sentación da documentación dos definitivamente
seleccionados (Diario Oficial de Galicia nº 101, do
31 de maio. Corrección de erros no Diario Oficial de
Galicia nº 118, do 23 de xuño); convocado mediante
Resolución do 11 de decembro de 2008, da Secreta-
ría Xeral do Servizo Galego de Saúde (categoría de
facultativo/a especialista de área da anatomía pato-
lóxica).

O que se notifica para xeral coñecemento de todas
as persoas interesadas no procedemento, que son
emprazadas para que poidan comparecer no xulgado
como demandadas no prazo de nove días, de confor-
midade co previsto no artigo 49 da Lei 29/1998, do
13 de xullo, reguladora da xurisdición contencioso-
administrativa.

Santiago de Compostela, 24 de setembro de 2010.

Esperanza Fernández Lago
Directora de Recursos Humanos

Resolución do 27 de setembro de 2010, da
Dirección de Recursos Humanos, pola que
se emprazan as partes interesadas no
recurso contencioso-administrativo inter-
posto pola Asociación Gallega de Odon-
toestomatólogos.


