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Artigo 34º.-Acta de paralización de actividades
industriais, de precinto, de desprecinto ou destrución.
1. Excepcionalmente, cando para evitar o mantemento de perigo grave e inminente ou a continuación
ou repetición ou o mantemento dos danos que se
ocasionaron ou para mitigalos, requirirase a paralización temporal inmediata, total ou parcial, da actividade ou instalación industrial, esta poderá ser
imposta, mediante unha acta de paralización, polo
inspector/a que constate os feitos eventualmente
perigosos, no exercicio da súa específica función de
inspección.
A paralización comunicarase con carácter inmediato ao órgano competente en materia de seguridade industrial, que deberá confirmar, modificar ou
levantar a paralización coa maior brevidade posible.
Durante a execución dos traballos correspondentes
para emendar os defectos atopados, será responsabilidade do titular da instalación, a aplicación de cantas medidas de seguridade se teñan que utilizar, en
evitación de prexuízos a terceiros.
2. O/A inspector/a atenderá ao criterio de proporcionalidade, considerando equilibradamente os prexuízos que a paralización ocasione ao titular e os
obxectivos de entre os fixados no punto 1 que en
cada caso concorran debéndose optar sempre pola
paralización parcial se logrados razoablemente os
citados obxectivos, ocasiona menos dano ao titular e
é máis doada a reparación dos seus efectos tras a súa
vixencia.
A acta de paralización deberá expresar con claridade a causa e finalidade desta.
A paralización non poderá prolongarse máis alá
nin afectar a máis do que resulte indispensable para
cumprir os obxectivos preventivos concorrentes no
caso concreto.
Artigo 35º.-Actas de proposta de iniciación de procedemento sancionador.
Sen prexuízo do previsto no artigo 32º deste decreto, relativo ás actas de advertencia, se o inspector/a
aprecia algún feito que poida ser constitutivo de
infracción, debe levantar unha acta de proposta de
iniciación de procedemento sancionador, no que
debe facer constar as medidas adoptadas e que se
tramitará conforme a normativa vixente.
Artigo 36º.-Acta de obstrución.
Expedirase cando o empresario ou os seus representantes realicen calquera tipo de actuación que impida
ou dificulte a actuación do inspector/a actuante.
Disposicións adicionais
Primeira.-A acreditación do inspector/a a que se
refire o artigo 11.1º f) se efectuará de oficio pola
Secretaría Xeral do departamento da Xunta de Galicia con competencias en materia de Industria, por
proposta da dirección xeral competente en materia
de industria.
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Segunda.-Para o cumprimento eficaz dos labores
que teñen asignados o persoal que desenvolva funcións de inspección en materia de seguridade industrial, a Xunta de Galicia, a través do departamento
competente en materia de formación de empregados
públicos adoptará as oportunas medidas conducentes á organización e desenvolvemento de programas
especializados de formación de técnicos e persoal da
propia Administración fomentando en especial a formación continuada.
Disposicións derradeiras
Primeira.-Facúltase o titular da consellería competente en materia de industria, para ditar cantas
disposicións sexan necesarias para o desenvolvemento deste decreto e de xeito específico á aprobación e publicación dos modelos de actas de inspección e do documento de acreditación dos inspectores/as.
Segunda.-Este decreto entrará en vigor aos vinte
días da súa publicación no Diario Oficial de Galicia.
Santiago de Compostela, vinte e cinco de setembro
de dous mil oito.
Emilio Pérez Touriño
Presidente
Fernando Xavier Blanco Álvarez
Conselleiro de Innovación e Industria

III. OUTRAS DISPOSICIÓNS
VICEPRESIDENCIA DA IGUALDADE
E DO BENESTAR
Orde do 9 de outubro de 2008 pola que se
amplía para o ano 2008 o prazo para a
presentación da documentación de xustificación establecido na do 28 de decembro de 2007 pola que se regulan as bases
que rexerán as subvencións dirixidas a
entidades de acción voluntaria para o
fomento e realización de actividades de
voluntariado e se procede á súa convocatoria para o ano 2008.
A Orde do 28 de decembro de 2007 (publicada no
DOG nº 12, do 17 de xaneiro de 2008), contén as
bases reguladoras para a concesión de subvencións,
en réxime de concorrencia competitiva, para a realización de programas e actuacións presentados polas
entidades sen ánimo de lucro que desenvolvan proxectos de acción voluntaria na Comunidade Autónoma de Galicia.
O artigo 11.1º da citada orde establece que a data
límite para executar as actuacións que fosen obxecto
de subvención e para xustificar o correspondente
pagamento da subvención é o 15 de outubro de 2008.
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Non obstante, e por causas sobrevidas, o prazo
establecido resulta de difícil cumprimento debido o
atraso no asinamento do acordo do Consello de
Ministros do 24 de xullo de 2008, polo que se formalizan os criterios de distribución, así como a distribución resultante dos compromisos financeiros
aprobados pola Conferencia Sectorial de Asuntos
Sociais para a realización de proxectos para o desenvolvemento do Plan de voluntariado, o cal xustifica
a ampliación do devandito prazo.
De acordo co anterior, vista a Lei 9/2007, do 13 de
xuño, de subvencións de Galicia e o Decreto 287/2000, do 21 de novembro, polo que se desenvolve o réxime de axudas e subvencións públicas da
Comunidade Autónoma de Galicia, no que non resulte derrogado pola Lei 9/2007 citada, así como os preceptos básicos da Lei 38/2003, do 17 de novembro,
xeral de subvencións e, facendo uso das facultades
que me confire o artigo 34.6º da Lei 1/1983, do 22 de
febreiro, de normas reguladoras da Xunta e a súa Presidencia, modificada pola Lei 11/1988, do 20 de
outubro, a Lei 2/2007, de 28 de marzo e a
Lei 12/2007, do 27 de xullo,
DISPOÑO:
Artigo único.Ampliar o prazo ata o 15 de novembro de 2008
para xustificar o correspondente pagamento, previsto no artigo 11.1º da Orde do 28 de decembro de
2007 pola que se regulan as bases que rexerán as
subvencións dirixidas a entidades de acción voluntaria para o fomento e realización de actividades de
voluntariado e se procede á súa convocatoria para o
ano 2008, con efectos exclusivos para o ano 2008.
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bases reguladoras para a concesión de subvencións,
en réxime de concorrencia competitiva, para a realización de programas e actuacións presentados polos
concellos e mancomunidades de municipios que
desenvolvan proxectos de acción voluntaria na
Comunidade Autónoma de Galicia.
O artigo 11.1º da citada orde establece que a data
límite para executar as actuacións que fosen obxecto
de subvención e para xustificar o correspondente
pagamento da subvención é o 15 de outubro de 2008.
Non obstante, e por causas sobrevidas, o prazo
establecido resulta de difícil cumprimento debido ao
atraso no asinamento do acordo do Consello de
Ministros de 24 de xullo de 2008, polo que se formalizan os criterios de distribución, así como a distribución resultante dos compromisos financeiros
aprobados pola Conferencia Sectorial de Asuntos
Sociais para a realización de proxectos para o desenvolvemento do Plan de Voluntariado, o cal xustifica
a ampliación do devandito prazo.
De acordo co anterior, vista a Lei 9/2007, do 13 de
xuño, de subvencións de Galicia e o Decreto 287/2000, do 21 de novembro, polo que se desenvolve o réxime de axudas e subvencións públicas da
Comunidade Autónoma de Galicia, no que non resulte derrogado pola Lei 9/2007 citada, así como os preceptos básicos da Lei 38/2003, do 17 de novembro,
xeral de subvencións, e facendo uso das facultades
que me confire o artigo 34.6º da Lei 1/1983, do 22 de
febreiro, de normas reguladoras da Xunta e a súa Presidencia, modificada pola Lei 11/1988, do 20 de outubro, a Lei 2/2007, de 28 de marzo e a Lei 12/2007, do
27 de xullo.

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

DISPOÑO:
Artigo único.-

Santiago de Compostela, 9 de outubro de 2008.
Anxo Manuel Quintana González
Vicepresidente da Igualdade e do Benestar

Orde do 9 de outubro de 2008 pola que se
amplía para o ano 2008 o prazo de presentación da documentación de xustificación establecido na do 28 de decembro de
2007 pola que se regulan as bases que
rexerán as subvencións dirixidas a concellos e mancomunidades de municipios
para o fomento e realización de actividades de voluntariado e se procede á súa
convocatoria para o ano 2008.
A Orde do 28 de decembro de 2007 (publicada no
DOG nº 11, do 16 de xaneiro de 2008), contén as

Ampliar o prazo ata o 15 de novembro de 2008
para xustificar o correspondente pagamento, previsto no artigo 11.1º da Orde do 28 de decembro de
2007 pola que se regulan as bases que rexerán as
subvencións dirixidas a concellos e mancomunidades de municipios para o fomento e realización de
actividades de voluntariado e se procede á súa convocatoria para o ano 2008, con efectos exclusivos
para o ano 2008.
Disposición derradeira
Esta orde entrará en vigor o día da súa publicación
no Diario Oficial de Galicia.
Santiago de Compostela, 9 de outubro de 2008.
Anxo Manuel Quintana González
Vicepresidente da Igualdade e do Benestar

