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xurídico das administracións públicas e do procede-
mento administrativo común,

DISPOÑO:

1. Encomendar o exercicio das funcións propias da
presidencia da Empresa Pública de Obras e Servizos
Hidráulicos á persoa titular da Xefatura de Sección
de Xestión da EPOSH.

2. Esta orde estenderá os seus efectos durante a
ausencia da presidenta da Empresa Pública de
Obras e Servizos Hidráulicos correspondente ao per-
miso por causa xustificada previsto no artigo 76 do
Decreto lexislativo 1/2008, do 13 de marzo, polo que
se aproba o texto refundido da Lei de función públi-
ca de Galicia.

3. Os actos e resolucións administrativas que se
diten en exercicio desta suplencia farán constar
expresamente tal circunstancia.

Santiago de Compostela, 6 de xullo de 2010.

Agustín Hernández Fernández de Rojas
Conselleiro de Medio Ambiente, Territorio

e Infraestruturas

III. OUTRAS DISPOSICIÓNS

CONSELLERÍA DE EDUCACIÓN
E ORDENACIÓN UNIVERSITARIA

Orde do 5 de xullo de 2010 pola que se resol-
ve a convocatoria da Orde do 17 de marzo
de 2010, pola que se aproban as bases e se
procede á convocatoria de axudas a asocia-
cións de estudantes universitarios para o
curso académico 2009/2010.

Mediante a Orde do 17 de marzo de 2010, DOG do
26 de marzo, convocáronse e aprobáronse as bases
que rexen o concurso público de axudas a asocia-
cións de estudantes universitarios para o curso aca-
démico 2009-2010.

De acordo co establecido no artigo 7º das bases da
convocatoria, desde o día 20 de maio ao 2 de xuño
expuxéronse as listas provisionais das solicitudes
admitidas e excluídas, durante ese mesmo prazo os
interesados puideron formular as reclamacións para
emendar erros e faltas de documentación.

Transcorrido este prazo, as solicitudes admitidas
foron estudadas pola comisión avaliadora nomeada
na propia orde de convocatoria.

En consecuencia, de acordo co establecido nas
bases da convocatoria e atendendo á proposta eleva-

da pola citada comisión avaliadora a través da
Secretaría Xeral de Universidades, esta consellería,

RESOLVE:

Artigo 1º

Concederlles axudas ás asociacións de estudantes
das universidades galegas que se relacionan no ane-
xo á presente orde e na contía que se especifica.

Artigo 2º

Denegarlles a axuda ás asociacións que se relacio-
nan no citado anexo da presente orde, polos motivos
que nel se sinalan.

Artigo 3º

O incumprimento total ou parcial por parte dos
beneficiarios de calquera das condicións estableci-
das na orde de convocatoria do 17 de marzo de 2010
constituirá causa determinante de revogación da
axuda e do seu reintegro polo beneficiario ou solici-
tante, segundo o disposto no artigo 33 da Lei 9/2007,
de subvencións de Galicia.

Artigo 4º

Contra esta orde, que esgota a vía administrativa,
os interesados poderán interpoñer recurso potestati-
vo de reposición perante o conselleiro de Educación
e Ordenación Universitaria no prazo dun mes a par-
tir do día seguinte ao da súa publicación no DOG,
segundo o disposto nos artigos 116 e 117 da
Lei 30/1992, de réxime xurídico das administra-
cións públicas e do procedemento administrativo
común, ou ben directamente o recurso contencioso-
administrativo, no prazo de dous meses, perante o
Tribunal Superior de Xustiza de Galicia.

Santiago de Compostela, 5 de xullo de 2010.

Jesús Vázquez Abad
Conselleiro de Educación e Ordenación

Universitaria

ANEXO 
Listaxe de concedidas 

1. Universidade de Santiago de Compostela. 

Num. exped. DNI/CIF                  Solicitante 
Cont. 

adxudicada 

2010/000002-0 G15341886 Asociación Universitaria Arosa 900 

2010/000003-0 G15709850 Grupo Independente Estd. Mediciña (Gime) 1.200 

2010/000005-0 G70186309 Alumnos Independentes de Dereito AID 900 

2010/000007-0 G15404114 Asociación Medicina Intercambios Galicia 
(Meiga) 

600 

2010/000013-0 G32177792 Asoc. de Lic. Ccia e Tec. dos Alimentos (Altaga) 450 

TOTAL              4.050 
 

2. Universidade da Coruña. 

Num. Exped. DNI/CIF                    Solicitante 
       Cont. 

     adxudicada 

2010/000004-0 G70134440 AEGEE            1.050 

2010/000006-0 G70068168 Asoc. Alumnos Univers. Senior (Adayeus)             600 

TOTAL              1.650 
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3. Universidade de Vigo. 

Num. exped. DNI/CIF Solicitante 
Cont. 

adxudicada 

2010/000001-0 G32326589 Cultural, Medioambiental y Universitaria Syme 1.050 

2010/000010-0 G32336935 ALEHOU 750 

2010/000011-0 G32395535 Comité Universitario de Campus Ourense 
(CUCO) 

400 

2010/000012-0 G36597714 Asociación Cultural e Deportiva Vella Escola 600 

TOTAL               2.800 
 

Listaxe de denegadas 

Num. exped. DNI/CIF Solicitante Universidade 
Motivo 

denegación 

2010/000008-0 G70137203 Asoación de 
Estudantes 
Vindeiros 

Universidade de 
Santiago de 
Compostela 

Por falta de 
documentación 

2010/000009-0 G15734932 Asociación 
Iniciativa 
Estudiantil Galega 

Universidade da 
Coruña 

Por falta de 
documentación 

2010/000014-0 G36753382 Asociacion Xuvenil 
de Alumnos de Tele 

Universidade de Vigo Presentación 
fóra de prazo 

INSTITUTO ENERXÉTICO
DE GALICIA

Resolución do 6 de xullo de 2010 pola que
se establecen as bases reguladoras para a
concesión, en réxime de concorrencia com-
petitiva, das subvencións e axudas a pro-
xectos de enerxías renovables correspon-
dentes ao exercicio 2010, cofinanciadas
polo Feder no marco do programa Feder-
Galicia 2007-2013 e ao abeiro do conve-
nio subscrito entre o IDAE e o Inega o día
18 de maio de 2010.

A sensibilidade especial que para a cidadanía está
a ter o uso racional das enerxías e a busca de novas
fontes enerxéticas, incidiu de forma importante no
enfoque das administracións públicas, que unani-
memente están a actuar neste campo, prestando o
seu apoio ás iniciativas que sobre aforro e eficiencia
enerxética ou enerxías renovables se están a desen-
volver na actualidade.

O Instituto Enerxético de Galicia contén xa na súa
lei de creación, Lei 3/1999, do 11 de marzo, unha
referencia expresa ao fomento destas actividades,
concretada mediante o impulso das iniciativas e pro-
gramas de aplicación das tecnoloxías enerxéticas,
incluídas as renovables, á mellora do aforro e a efi-
ciencia enerxética, ao fomento do uso racional da
enerxía e, en xeral, á óptima xestión dos recursos
enerxéticos nos distintos sectores económicos de
Galicia. Igualmente prevé a participación na xestión
e prestación de servizos noutros campos sinérxicos
ao enerxético, de acordo coas directrices do Gober-
no no ámbito das súas competencias.

Para o desenvolvemento dos obxectivos anteriores o
Instituto Enerxético de Galicia establece este sistema

de subvencións, complementario aos creados por outras
entidades públicas, para proxectos que fomenten o afo-
rro e eficiencia enerxética e as enerxías renovables.

O Consello de Ministros, con data do 26 de agosto
de 2005, aprobou o Plan de enerxías renovables
(PER) 2005-2010.

Para o desenvolvemento das actuacións previstas
no Plan de enerxías renovables, no ano 2010, o IDAE
conta cun orzamento específico, de acordo coa dota-
ción consignada ao seu favor nos orzamentos xerais
do Estado, por un importe total de 29.630.000 euros.

Para o desenvolvemento dos referidos plans, o
Ministerio de Industria, Turismo e Comercio e o
IDAE deseñaron mecanismos de colaboración con
todas as comunidades autónomas, que faciliten a
articulación das medidas en todo o territorio estatal,
tendo en consideración, ademais, as necesidades e
obxectivos de cada comunidade en razón ás súas pro-
pias peculiaridades e ao seu ámbito competencial.

Para tal efecto, o IDAE facilitaralles ás comunida-
des autónomas os fondos necesarios para financiar
as actuacións que se pretende levar a cabo, no mar-
co dos devanditos plans, no ámbito de cada comuni-
dade.

A distribución destes recursos económicos entre
as comunidades autónomas aprobouse no seo da
Conferencia Sectorial celebrada o 18 de outubro de
2005, delegando a súa concreción na Comisión Con-
sultiva de Directores Xerais celebrada o 27 de outu-
bro de 2006, e na Comisión Técnica celebrada o día
28 de novembro de 2006; todo iso atendendo a dife-
rentes indicadores que teñen en conta a actividade
sectorial, os potenciais das diferentes áreas e o
esforzo que habería que realizar para acadar os
obxectivos marcados no Plan de acción e no Plan de
enerxías renovables.

Esta distribución, para o caso de Galicia, e segun-
do establece o convenio de colaboración asinado
entre o IDAE e o Instituto Enerxético de Galicia o
día 18 de maio de 2010, concrétase na contía de
853.344 euros para enerxías renovables, dos cales
500.000 euros se integran nesta resolución. Á sina-
lada contía hai que engadir a consignada nos orza-
mentos do propio Instituto Enerxético de Galicia,
que para o ano 2010 conta cunha partida de
4.165.588, 57 euros, que un 70% se atopa cofinan-
ciada polo Feder Galicia 2007-2013, eixe 4, medida
40, actuación 1 (enerxía solar térmica); eixe 4, medi-
da 40, actuación 2 (enerxía solar fotovoltaica illada);
eixe 4, medida 40, actuación 4 (enerxía solar foto-
voltaica conectada á rede); eixe 4, medida 41, actua-
ción 1 (biomasa); medida 41, actuación 2 (bio-
gás/gasificación); e eixe 4, medida 40, actuación 3
(outras renovables).

Como un dos órganos encargados de desenvolver a
política enerxética da Consellería de Economía e
Industria da Xunta de Galicia, o Instituto Enerxéti-
co de Galicia considera de máximo interese poten-


