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veterinarias indicadas no anexo I requirirá a autorización expresa do/a delegado/a provincial da Consellería do Medio Rural, que actuará segundo as condicións epidemiolóxicas existentes.
Quinto.-O movemento de gando bovino, ovino e
cabrún con orixe en explotacións cualificadas sanitariamente pertencentes a calquera concello galego
fóra das comarcas veterinarias referenciadas no anexo I, poderá realizarase no ámbito de toda Galicia,
co documento acreditativo da cualificación sanitaria
da explotación, nas mesmas condicións indicadas no
punto segundo desta resolución.
Sexto.-As condicións para o movemento establecidas nos puntos primeiro, segundo, terceiro e cuarto
desta resolución serán de aplicación inmediata aos
traslados que teñan como orixe calquera explotación
doutra comarca veterinaria galega, cando sexan
declarados nela focos de lingua azul.
Sétimo.-Non obstante o establecido nos puntos primeiro e terceiro, a partir do 1 de decembro de 2008
o movemento de gando bovino, ovino e cabrún con
orixe en calquera explotación de Galicia que non
estivese baixo vixilancia oficial por ter declarado un
foco de lingua azul poderá realizarse, no ámbito da
comunidade autónoma, e sempre que os animais non
presenten signos clínicos de lingua azul, co documento acreditativo da cualificación sanitaria da
explotación, nas mesmas condicións indicadas no
punto segundo desta resolución.
Disposición derrogatoria
Derrógase a Resolución do 24 de setembro de
2008, da Dirección Xeral de Produción, Industrias e
Calidade Agroalimentaria, pola que se ditan medidas
en materia de protección sanitaria e de movemento
pecuario como consecuencia da detección de casos
de lingua azul na Comunidade Autónoma de Galicia.
Disposición derradeira
Esta disposición entrará en vigor a partir do día
seguinte ao da súa publicación no Diario Oficial de
Galicia.
Santiago de Compostela, 4 de novembro de 2008.
Antonio Santiago Oca Fernández
Director xeral de Produción, Industrias e Calidade
Agroalimentaria
ANEXO I
Comarcas veterinarias da Comunidade Autónoma de
Galicia en que foron declarados focos de lingua azul
e concellos que as integran:
Provincia de Lugo:
Comarca veterinaria da Mariña Oriental: concellos
de Barreiros, Ribadeo e Trabada.
Comarca veterinaria da Mariña Central: concellos de
Alfoz, Burela, Foz, Lourenzá, Mondoñedo e O Valadouro.
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Comarca veterinaria da Mariña Occidental: concellos
de Cervo, Ourol, O Vicedo, Viveiro e Xove.
Comarca veterinaria de Meira: concellos da Pontenova, Meira, Pol, Ribeira de Piquín e Riotorto.
Comarca veterinaria da Terra Chá: concellos de Abadín, A Pastoriza, Begonte, Castro de Rei, Cospeito,
Guitiriz, Muras, Rábade, Vilalba e Xermade.
Comarca veterinaria da Fonsagrada: concellos da
Fonsagrada, Baleira e Negueira de Muñiz.
Comarca veterinaria de Lugo: concellos de Castroverde, Friol, Guntín, Lugo, O Corgo e Outeiro de Rei.
Comarca veterinaria de Sarria: concellos de Láncara,
Paradela, O Incio, O Páramo, Samos, Sarria e Triacastela.
Provincia da Coruña:
Comarca veterinaria de Ortegal: concellos de Cariño,
Cedeira, Cerdido, Mañón e Ortigueira.
Comarca veterinaria de Ferrol: concellos de Ares,
Ferrol, Moeche, Mugardos, Narón, Neda, San Sadurniño e Valdoviño.
Comarca veterinaria da Coruña: concellos de Abegondo, Arteixo, Bergondo, Cambre, Carral, A Coruña, Culleredo, Oleiros e Sada.

III. OUTRAS DISPOSICIÓNS
VICEPRESIDENCIA DA IGUALDADE
E DO BENESTAR
Orde do 5 de novembro de 2008 pola que se
modifica a Orde do 28 de decembro de
2007 pola que se regulan as bases que rexerán as subvencións dirixidas ás entidades de
acción voluntaria para o fomento e realización de actividades de voluntariado.
A Orde do 28 de decembro de 2007 da Vicepresidencia da Igualdade e do Benestar, publicada no
DOG nº 12 do día 17 de xaneiro de 2008, sinala no
seu artigo 4º que as subvencións se farán efectivas
con cargo á aplicación 2008.05.42.312F.481.0 (proxecto 2003 00513) cun importe de 560.000 € destinadas ás subvencións reguladas por esta orde.
Recibida unha achega do Ministerio de Educación, Política Social e Deportes co obxecto de propiciar a realización de programas en desenvolvemento
do Plan Nacional do Voluntariado no ámbito autonómico, faise necesario modificar a orde de axudas no
que respecta á contía económica.
De acordo con todo o anterior, e no exercicio das
facultades que me foron conferidas,
DISPOÑO:
Artigo único.
Primeiro.-Ampliar o importe da contía máxima da
Orde do 28 de decembro de 2007 pola que se regulan as bases que rexerán as subvencións dirixidas a
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entidades de acción voluntaria para o fomento e realización de actividades de voluntariado na contía de
199.632,60 € (cento noventa e nove mil seiscentos
trinta e dous euros con sesenta céntimos) con cargo
á partida orzamentaria 2008.05.42.312F.481.0 (proxecto 2003 00513) dos orzamentos xerais da Comunidade Autónoma de Galicia para o ano 2008.
Segundo.-Esta modificación non afecta o prazo
establecido na referida orde para a presentación de
solicitudes.
Disposición derradeira
Única.-Esta orde entrará en vigor o día seguinte ao
da súa publicación no Diario Oficial de Galicia.
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Consellería de Presidencia, Administracións Públicas e Xustiza o 5 de setembro de 2008 a modificación dos seus estatutos, aprobada en xunta xeral
extraordinaria que tivo lugar o 30 de maio de 2008,
para os efectos da súa aprobación definitiva, logo de
cualificación de legalidade, conforme o disposto no
artigo 18 da Lei 11/2001, do 18 de setembro, de
colexios profesionais da Comunidade Autónoma de
Galicia.
Tendo en conta o exposto, en virtude do uso da
competencia que ten atribuída polo artigo 34.5º da
Lei 1/1983, do 22 de febreiro, por proposta do conselleiro de Presidencia, Administracións Públicas e
Xustiza e logo de deliberación do Consello da Xunta na súa reunión do día vinte e tres de outubro de
dous mil oito,

Santiago Compostela, 5 de novembro de 2008.
Anxo Manuel Quintana González
Vicepresidente da Igualdade e do Benestar

CONSELLERÍA DE PRESIDENCIA,
ADMINISTRACIÓNS PÚBLICAS
E XUSTIZA
Decreto 254/2008, do 23 de outubro, polo
que se aproba a modificación parcial dos
estatutos do Colexio Oficial de Arquitectos
de Galicia.
De acordo co establecido no artigo 150.2º da Constitución española, a Lei orgánica 16/1995, do 27 de
decembro, de transferencia de competencias á
Comunidade Autónoma galega, transfire no marco
da lexislación básica do Estado o desenvolvemento
lexislativo e a execución en materia de corporacións
de dereito público representativas de intereses económicos e profesionais.
A transferencia en materia de colexios oficiais ou
profesionais fíxose efectiva a través do Real decreto 1643/1996, do 5 de xullo, e asumiuse polo Decreto 337/1996, do 13 de setembro, da Xunta de Galicia, tendo a Consellería de Presidencia, Administracións Públicas e Xustiza, asignadas as competencias
nesta materia, en virtude do Decreto 37/2007, do 15
de marzo, polo que se establece a estrutura orgánica
da citada consellería.
A Lei 2/2007, do 15 de marzo, de sociedades profesionais, na súa disposición transitoria segunda
establece que no prazo de nove meses contados desde a entrada en vigor da lei, os colexios profesionais
e demais organizacións corporativas deberán ter
constituídos os seus respectivos rexistros profesionais.
En cumprimento da disposición citada, o Colexio
Oficial de Arquitectos de Galicia comunicoulle á
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DISPOÑO:
Artigo único.-Aprobación da modificación parcial
dos estatutos do Colexio Oficial de Arquitectos de
Galicia.
Apróbase, por ser adecuada á legalidade, a modificación parcial do Decreto 293/1999, do 28 de
outubro, polo que se aproban os estatutos do Colexio
Oficial de Arquitectos de Galicia.
A modificación parcial dos estatutos figura como
anexo a este decreto.
Disposición derradeira
Este decreto entrará en vigor aos vinte días da súa
publicación no Diario Oficial de Galicia.
Santiago de Compostela, vinte e tres de outubro de
dous mil oito.
Emilio Pérez Touriño
Presidente
José Luis Méndez Romeu
Conselleiro de Presidencia, Administracións
Públicas e Xustiza
ANEXO
Modificación parcial dos estatutos do Colexio Oficial de
Arquitectos de Galicia
Artigo 23º
O artigo 23º dos estatutos pasa a ter a redacción
seguinte:
Artigo 23º.-Sociedades profesionais.
1. Os arquitectos incorporados ao COAG poderán
asociarse entre eles baixo a figura de sociedade profesional que, tendo fixado o seu domicilio social na
demarcación territorial do colexio, teña por obxecto
social o exercicio da profesión de arquitecto, ou o
exercicio multidisciplinar da arquitectura e calquera outra profesión ou profesións non incompatibles
con aquela para cuxo desempeño se requira titulación universitaria oficial, ou titulación profesional

