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I. DISPOSICIÓNS XERAIS
CONSELLERÍA DE SANIDADE

Orde do 9 de febreiro de 2005 pola que
se modifica a do 14 de abril de 2004
pola que se regula a formación do persoal
que realiza operacións de mantemento
hixiénico-sanitario das instalacións sus-
ceptibles de propagar a lexionelose e o
procedemento para a autorización das
entidades de formación.

A Orde do 14 de abril de 2004 -publicada no Diario
Oficial de Galicia, nº 83, do venres 30 de abril- regula
a formación do persoal que realiza operacións de man-
temento hixiénico-sanitario das instalacións susceptibles
de propagar a lexionelose e o procedemento para a
autorización das entidades de formación.

O artigo 5 desta norma establecía o procedemento
de solicitude para a obtención da oportuna autorización
administrativa das entidades, universidades, centros
docentes ou servizos oficiais, que desexasen exercer
actividades de formación do antedito persoal.

Após a publicación e posterior aplicación da orde
púxose en evidencia que a norma non preveu o suposto
de determinar a qué unidade administrativa da Con-
sellería de Sanidade debían dirixirse aquelas entidades
con razón social noutras comunidades autónomas que
presentasen solicitude para obter a autorización admi-
nistrativa, así como, para remitir a memoria anual da
actividade realizada e os posibles cambios na docu-
mentación ou a solicitude de renovación da autorización.

Por outra banda, unha vez publicada a Orde do 22
de xullo de 2004 de regulación da formación do persoal
que realiza prácticas de tatuaxe, micropigmentación e
piercing e o procedemento para a autorización das enti-
dades de formación -publicada no DOG do venres 6
de agosto de 2004-, considerouse necesario unificar
os criterios establecidos nas ordes que regulan a for-
mación en diferentes materias, para que os procede-
mentos administrativos sexan realizados do mesmo xeito
co fin de facilitar os trámites aos usuarios e a xestión
interna da organización.

Tendo en conta o anterior, coa finalidade de har-
monizar os criterios establecidos para as solicitudes de
autorización e renovación dos cursos e clarificar o pro-
cedemento administrativo, cómpre modificar a orde cita-
da do 14 de abril de 2004.

Para tal fin, de acordo coas atribucións que me confire
o artigo 38 da Lei 1/1983, do 22 de febreiro, reguladora
da Xunta e do seu presidente, reformada pola Lei
11/1998, do 20 de outubro,

DISPOÑO:

Artigo 1º

Modíficase o punto primeiro do artigo 5, que queda
redactado do seguinte xeito:

«1. A solicitude para a obtención da autorización
administrativa deberá ir dirixida ao delegado provincial
da Consellería de Sanidade que corresponda segundo

o domicilio social da entidade interesada, ou ao director
xeral de Saúde Pública no caso de que o dito domicilio
social estea fóra de Galicia. A devandita solicitude for-
mularase segundo o modelo normalizado determinado
no anexo I desta orde.

A solicitude e maila documentación a que se refire
o seguinte punto deste artigo, deberanse presentar no
rexistro xeral da delegación provincial da Consellería
de Sanidade que corresponda, segundo o domicilio
social da entidade interesada, ou no rexistro xeral da
Consellería de Sanidade no caso das solicitudes dirixi-
das ao director xeral de Saúde Pública, así como nos
lugares indicados no artigo 38 da Lei 30/1992, do 26
de novembro, modificada pola 4/1999, do 13 de xaneiro,
de réxime xurídico das administracións públicas e do
procedemento administrativo común».

Artigo 2º
Engádese un novo número ao artigo 5, que queda

redactado do seguinte xeito:
«3. As solicitudes dirixidas ao director xeral de Saúde

Pública, por estar situado o domicilio social da entidade
interesada fóra de Galicia, serán remitidas á delegación
provincial da Consellería de Sanidade que se considere
competente para a súa proposta».

Artigo 3º
Modifícase a numeración do número 3 do artigo 5

substituíndoo polo número 4.
Artigo 4º
Modifícase o número 2 do artigo 9º, que queda redac-

tado da seguinte forma:
«2. Dentro dos tres meses anteriores á expiración

do prazo de vixencia da autorización, os interesados
poderán solicitar a renovación ante a delegación pro-
vincial da Consellería de Sanidade correspondente ou
ante a Dirección Xeral de Saúde Pública, no caso das
entidades cuxo domicilio social estea situado fóra de
Galicia segundo o modelo normalizado que figura no
anexo II.

No caso de mantérense as condicións que motivasen
a autorización, xuntaráselle á solicitude unha decla-
ración onde se faga constar que aquelas se manteñen.
No caso de que se producise algún cambio con respecto
á solicitude de autorización, presentarase a documen-
tación que acredite a dita modificación, todo isto sen
prexuízo das facultades de inspección e comprobación
que lle corresponden á Administración autorizante».

Artigo 5º
Engádese un parágrafo final ao artigo 12, que queda

redactado do seguinte xeito:
«Nas alíneas c), d) e e), as referencias á delegación

provincial da Consellería de Sanidade entenderanse fei-
tas á Dirección Xeral de Saúde Pública, no caso das
entidades cuxo domicilio social estea situado fóra de
Galicia».

Disposición derradeira

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

Santiago de Compostela, 9 de febreiro de 2005.

José M. González Álvarez
Conselleiro de Sanidade
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II. AUTORIDADES E PERSOAL
b) NOMEAMENTOS:

CONSELLO XERAL DO PODER
XUDICIAL

Real decreto 200/2005, do 18 de febreiro,
polo que se nomea presidente da Audien-
cia Provincial de Ourense a Fernando
Alañón Olmedo.

Por proposta do Pleno do Consello Xeral do Poder
Xudicial, na súa reunión do día 9 de febreiro de
2005, de conformidade co disposto nos artigos 127.2º
e 337 da Lei orgánica 6/1985, do 1 de xullo, do
poder xudicial.

Veño de nomear presidente da Audiencia Provin-
cial de Ourense a Fernando Alañón Olmedo, maxis-
trado con destino nesta Audiencia Provincial, en pro-
visión da vacante producida por xubilación de Xesús
Francisco Cristín Pérez.

Dado en Madrid o 18 de febreiro de 2005.

Juan Carlos R.

Juan Fernando López Aguilar
Ministro de Xustiza

III. OUTRAS DISPOSICIÓNS
CONSELLERÍA DE ECONOMÍA
E FACENDA

Decreto 39/2005, do 24 de febreiro, polo
que se acepta a cesión de uso, a título
gratuíto, dunha parte do inmoble coñe-
cido como Pazo de Lestrove, situado no
concello de Dodro, para a prestación de
servizos turístico-culturais.

O Arcebispado de Santiago de Compostela,
mediante un convenio de colaboración coa Xunta
de Galicia, asinado o vinte e sete de xuño de dous
mil tres, e a súa addenda, de data catorce de novem-
bro do mesmo ano, acordou a cesión a título gratuíto
do dereito real de uso dunha parte do inmoble coñe-
cido como Pazo de Lestrove, situado no concello
de Dodro, para que fose dedicado a actividades
turístico-culturais.

A Secretaría Xeral e do Patrimonio tramitou o
correspondente expediente de aceptación de cesión,
de conformidade co disposto nos artigos 16, 17 e
23 da Lei 3/1985, do 12 de abril, do patrimonio
da Comunidade Autónoma de Galicia, e 33, 34 e
38 do Decreto 50/1989, do 9 de marzo, polo que
se aproba o regulamento para a execución da dita
lei.

Na súa virtude, por proposta do conselleiro de Eco-
nomía e Facenda, feita nos termos fixados no con-
venio referido anteriormente, logo da deliberación
do Consello da Xunta de Galicia, na súa reunión
do vinte e catro de febreiro de dous mil cinco,

DISPOÑO:

Artigo 1º

Acéptase a cesión de uso a título gratuíto, feita
polo Arcebispado de Santiago de Compostela, de
parte do inmoble coñecido como Pazo de Lestrove,
no concello de Dodro, segundo se indica no plano
que se xunta ao convenio de colaboración asinado
o vinte e sete de xuño de dous mil tres.

O inmoble do que se cede o uso, a título gratuíto,
figura inscrito no Rexistro da Propiedade de Padrón
no tomo 126 do arquivo, no libro 16 de Dodro, no
folio 163, sendo número do predio o 822.

A súa referencia catastral é a 7314701NH2371S0001XG.

Artigo 2º

O predio do que se cede o uso destinarase á pres-
tación de servizos turístico-culturais, segundo o con-
venio de colaboración de data vinte e sete de xuño
de dous mil tres e a súa addenda, de catorce de
novembro do mesmo ano.

Artigo 3º

A Consellería de Economía e Facenda, a través
da Secretaría Xeral e do Patrimonio, procederá á
formalización da cesión e á súa aceptación no corres-
pondente documento público.

Disposición derradeira

A Consellería de Economía e Facenda, a través
da Secretaría Xeral e do Patrimonio, levará a cabo
todos os trámites necesarios para a efectividade deste
decreto.

Santiago de Compostela, vinte e catro de febreiro
de dous mil cinco.

Manuel Fraga Iribarne
Presidente

José Antonio Orza Fernández
Conselleiro de Economía e Facenda

CONSELLERÍA DE EDUCACIÓN
E ORDENACIÓN UNIVERSITARIA

Orde do 11 de febreiro de 2005 pola que
se lle autoriza a ampliación dunha uni-
dade de educación infantil ao centro pri-
vado María Inmaculada de Verín (Ou-
rense).

Examinado o expediente presentado polo centro
privado María Inmaculada de Verín (Ourense), no
que solicita a ampliación dunha unidade de edu-
cación infantil.


