
DECRETO Nº 372 /2011

Vista a Proposta da Concellería de medio rural e turismo para aprobar as “Bases reguladoras para
a concesión de subvencións a particulares para a realización de traballos preventivos mediante a xestión
da biomasa vexetal”, cunha dotación de 15.000€ previstos nos oXm 2011

Visto o favorable informe da intervención de fondos municipais, 

nesta data DisPoÑo:

1º. Avocar a competencia delegada en XGl.

2º. Aprobar as Bases reguladoras para a concesión de subvencións a particulares para a realización
de traballos preventivos mediante a xestión da biomasa vexetal: 

“BASES REGULADORAS PARA A CONVOCATORIA DE SUBVENCIÓNS A PARTICULARES

PARA A REALIZACIÓN DE TRABALLOS DE PREVENCIÓN DE INCENDIOS A TRAVÉS

DA XESTIÓN DA BIOMASA VEXETAL 

l i m i A r

os incendios forestais constitúen unha ameaza constante e moi grave para o potencial económico e
os valores ambientais que supón a superficie forestal municipal. A aprobación e aplicación da lei
3/2007,do 9 de abril, de prevención e defensa contra os incendios forestais de Galicia, define novas
normas de prevención que deben ser tidas en conta na planificación do territorio e que o Concello
incorporou as súas liñas de actuación a través da redacción do Plan municipal de Prevención e Defensa
contra incendios Forestais, elaborado ao abeiro do artigo 7 da lei 3/2007, do 9 de abril, de prevención e
defensa contra os incendios forestais de Galicia. o Concello da estrada asinou un convenio de
colaboración coa Consellería do medio rural para a redacción do Plan municipal de prevención e
defensa contra os incendios forestais, que foi informado favorablemente polo Distrito Forestal e
aprobado por resolución da Alcaldía de data 13 de novembro de 2009, a mesma lei tamén inclúe medidas
a aplicar polos propietarios de fincas rústicas en especial, daquelas na contorna de núcleos urbanos ou
rurais, vivendas ou infraestruturas. 

Co obxecto de axilizar os procedementos para o cumprimento da normativa en materia de prevención
de incendios nos ámbitos de competencia municipal, tanto emanados da lei 3/2007 como da lei 9/2002,
o Concello da estrada dotouse dunha ordenanza que, ademais de compilar as esixencias legais sobre e
materia, deseña o procedemento da tramitación das denuncias por incumprimento das mesmas, co
obxectivo de mellorar a eficacia preventiva fronte ao risco de incendios, dando clara prioridade á
protección de persoas e bens. 

A ordenanza municipal prevé na Disposición Adicional segunda o establecemento dunha
convocatoria anual de axudas destinadas a apoiar a realización de traballos e á adopción de medidas
de prevención e loita contra incendios forestais.

1ª.—OBXECTO DA CONVOCATORIA

As presentes bases teñen por finalidade regular a concesión de subvencións destinadas a particulares
para apoiar a realización de traballos preventivos mediante a xestión da biomasa vexetal nos termos
da normativa vixente, recapitulada na ordenanza municipal Xeral de Procedemento para a Prevención
e Defensa Contra incendios Forestais do Concello da estrada aprobada inicialmente polo Pleno da
Corporación en data 07-04-2011, por un importe total de 15.000 euros con cargo á partida 13548900
dos oXm 2011.

2ª.—BENEFICIARIOS/AS

a)  Poderán acollerse a estas axudas as persoas físicas ou xurídicas propietarias, arrendatarias ou
usufrutuarias de parcelas situadas no ámbito das redes secundarias de xestión da biomasa
definidas no Plan municipal de Prevención e Defensa contra incendios Forestais do Concello
da estrada
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b)  tamén terán o carácter de beneficiarios as persoas físicas ou xurídicas propietarias de parcelas
situadas fóra do ámbito das redes secundarias de xestión da biomasa definidas no Plan
municipal de Prevención e Defensa contra incendios Forestais do Concello da estrada e a
menos de 400 metros do monte

c)  non poderán ter a condición de beneficiarios aquelas persoas ou entidades que non se atopen
ao corrente das súas obrigas fiscais co Concello da estrada e, en xeral, aquelas nas que concorra
algunha das circunstancias previstas no artigo 13.2 da lei 38/2003.

d)  non poderán formularse solicitudes de subvención para levar a cabo ordes de execución como
consecuencia da instrución de expedientes, ditadas con anterioridade á publicación desta
convocatoria, nin para gastos inferiores a 150€

3ª.—ACTIVIDADES SUBVENCIONABLES

As subvencións que se outorguen ao abeiro das presentes bases, terán como finalidade apoiar os
gastos xerados polo cumprimento do establecido na normativa e recollido nos apartados i a iii do artigo
4 da ordenanza municipal Xeral de Procedemento para a Prevención e Defensa Contra incendios
Forestais do Concello da estrada durante o período comprendido entre o 1 de xaneiro de 2011 e os 5
días anteriores á finalización do prazo de presentación de solicitudes, en concreto:

I.—Nos espazos delimitados como redes secundarias de faixas de xestión
de biomasa no PMPDIF do Concello da Estrada:

1.—Xestionar a biomasa vexetal das parcelas da súa titularidade que se atopen, fóra do monte, a
unha distancia inferior a 50 metros do seu perímetro, segundo os criterios xestión de biomasa definidos
na lexislación vixente:

—  De 0 a 10 metros, a partir da estrema das edificacións con licenza municipal (vivendas, garaxes,
galpóns, etc.):

os terreos deberán estar libres de vexetación, incluído arborado, agás, as árbores senlleiras,
ornamentais ou illadas e que non supoñan risco para a propagación de incendios forestais.

—  De 10 a 50 metros

eliminación das seguintes especies, agás as árbores senlleiras, ornamentais ou illadas e que non
supoñan risco para a propagación de incendios forestais:
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o estrato arbóreo, con especies permitidas, deberá aclararse cunha distancia, entre si, de 7 metros,
como mínimo, mantendo as copas tanxentes.

respecto á poda, a das árbores menores de 11,4 metros deberá facerse ata 1/3 da súa altura e a das
maiores de 11,4 metros deberá ser 4 metros por riba do solo.

o estrato herbáceo deberá eliminarse totalmente, ata non superar os 20 cm.

2.—Xestionar a biomasa vexetal das parcelas da súa titularidade que se atopen nunha franxa de 100
metros arredor de calquera núcleo de poboación, edificación, urbanización, depósito de lixo, cámpings,
instalacións recreativas, obras, parques e instalacións industriais, situadas a menos de 400 metros do
monte, de acordo cos criterios para a xestión de biomasa definidos na lexislación vixente:

—  De 50 a 100 metros

o estrato arbóreo deberá aclararse cunha distancia, entre si, de 7 metros, como mínimo, mantendo
as copas tanxentes.

respecto á poda, a das árbores menores de 11,4 metros deberá facerse ata 1/3 da súa altura e a das
maiores de 11,4 metros deberá ser 4 metros por riba do solo.

o estrato herbáceo deberá eliminarse totalmente, ata alcanzar os 20 cm.

3.—manter libres de estrato arbóreo, estrato arbustivo e subarbustivo ou herbáceo, residuos ou
desperdicios, procedentes da limpeza do monte ou resultantes da explotación forestal ou agrícola as
vías de acceso a núcleos e camiños forestais así como as cunetas ou servidumes destas nunha franxa de
dous metros a ambos os dous lados, contados dende a súa aresta exterior.

A limpeza do estrato arbóreo será a cargo, en todo caso, dos/as propietarios/as, arrendatarios/as,
usufrutuarios/as ou persoas titulares de calquera outro dereito real ou persoal sobre os terreos a que
dea fronte.

4.—Ao longo da autoestrada, vías de ferrocarril e estradas deberán xestionar a biomasa vexetal nos
terreos incluídos na zona de dominio público, segundo os criterios xestión de biomasa definidos na
lexislación vixente. Ademais nestes terreos non poderá haber árbores ou arbustos das seguintes especies:
piñeiros galego, do país, silvestre, de monterrey e de oregón, mimosa, acacia negra, eucalipto, queiruga,
carqueixa, xesta, piorno, fento, silva e toxo. 

5.—nas liñas de transporte e distribución de enerxía eléctrica, respectaranse as especificacións da
regulamentación electrotécnica sobre distancia mínima entre os condutores, as árbores e outra
vexetación. Ademais, nunha faixa de 5 metros desde a estremeira da infraestrutura non poderá haber
árbores ou arbustos das seguintes especies: piñeiros galego, do país, silvestre, de monterrey e de oregón,
mimosa, acacia negra, eucalipto, queiruga, carqueixa, xesta, piorno, fento, silva e toxo. 

II.—Nos terreos ou solares clasificados como Solo Urbano ou Solo de Núcleo Rural:

1.—Xestionar a biomasa vexetal mantendo as parcelas e solares libres de vexetación silvestre ou
espontánea, agás o estrato herbáceo que só poderá alcanzar unha altura máxima de 20 centímetros. 

2.—manter libres de estrato arbóreo, estrato arbustivo e subarbustivo ou herbáceo, residuos ou
desperdicios as vías de acceso a núcleos así como as cunetas ou servidumes destas nunha franxa de dous
metros a ambos os dous lados, contados dende a súa aresta exterior.

A limpeza do estrato arbóreo será a cargo, en todo caso, dos/as propietarios/as, arrendatarios/as,
usufrutuarios/as ou persoas titulares de calquera outro dereito real ou persoal sobre os terreos a que
dea fronte.

III.—Nos montes e terreos forestais:

1.—Asegurar que os terreos se atopen libres de vexetación accesoria á masa principal e coa masa
arbórea rareada, de acordo coa lexislación vixente.

2.—manter limpas de vexetación as vías de titularidade privada, así como as gabias.
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3.—rozar toda clase de maleza e estrato subarbustivo existente en todo o ámbito do monte, iso
significa que as distancias entre as árbores existentes deberá atoparse expedita e absolutamente libre
de calquera tipo de vexetación, residuo ou desperdicios.

4.—manter libres de estrato arbóreo, estrato arbustivo e subarbustivo ou herbáceo, residuos ou
desperdicios, procedentes da limpeza do monte ou resultantes da explotación forestal ou agrícola as
vías de acceso a núcleos e camiños forestais así como as cunetas ou servidumes destas nunha franxa de
dous metros a ambos os dous lados, contados dende a súa aresta exterior.

A limpeza do estrato arbóreo será a cargo, en todo caso, dos/as propietarios/as, arrendatarios/as,
usufrutuarios/as ou persoas titulares de calquera outro dereito real ou persoal sobre os terreos a que
dea fronte.

5.—A existencia de vertedoiros incontrolados deberá ser comunicada ao concello, e deberase proceder
á súa retirada e limpeza nun prazo máximo de 30 días naturais dende que o concello comunique iso aos
titulares das parcelas nas que se sitúen os devanditos vertedoiros.

6.—retirar os residuos forestais procedentes da limpeza do monte ou resultantes da explotación
forestal, tales como a biomasa forestal residual, estelas, cortiza, resina e todo tipo de restos agrícolas e
de produtos inflamables, quedando expresamente prohibido o seu deposito, sen prexuízo do establecido
no artigo 28.2 e 33 e ss. da lei 3/2007, do 9 de abril, de prevención e defensa contra os incendios forestais
de Galicia.

4ª.—TIPO E CONTÍA DAS AXUDAS

1.—establécense os seguintes tipos e contías das axudas en función do nivel de prioridade (no Anexo
i recóllese a táboa das parroquias por nivel de prioridade establecida no PmPDiF):

a)  realización de traballos de xestión da biomasa vexetal en terreos incluídos nas redes
secundarias de xestión da biomasa definidas no Plan municipal de Prevención e Defensa contra
incendios Forestais do Concello da estrada, ata un máximo do 70% do gasto realizado sen
superar os 630 € por beneficiario en parroquias con Prioridade de Actuación Alta ou moi Alta
e dun máximo do 60% do gasto realizado sen superar os 540 € por beneficiario en parroquias
con Prioridade de Actuación media ou Baixa

b)  realización de traballos de xestión da biomasa vexetal en terreos situados fóra do ámbito
das redes secundarias de xestión da biomasa definidas no Plan municipal de Prevención e
Defensa contra incendios Forestais do Concello da estrada e a menos de 400 metros do monte,
ata un máximo do 60% do gasto realizado sen superar os 540 € por beneficiario en parroquias
con Prioridade de Actuación Alta ou moi Alta e dun máximo do 50% do gasto realizado sen
superar os 450 € por beneficiario en parroquias con Prioridade de Actuación media ou Baixa

2.—establécese en 900€/ha o importe máximo do gasto subvencionable para a roza manual e en
300€/ha para a roza mecanizada con tractor. 

5ª.—CRITERIOS PARA A CONCESIÓN DE SUBVENCIÓNS

As subvencións reguladas nas presentes Bases concederanse en réxime de concorrencia competitiva,
polo que as solicitudes que cumpran os requisitos serán avaliadas consonte aos criterios que de seguido
se sinalan:
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—  Prioridade i: 

     —  parcelas situadas no interior das redes secundarias en parroquias de Prioridade Alta ou moi
Alta

     —  parcelas situadas nos primeiros 50 metros das redes secundarias en parroquias de Priorida-
de Alta ou moi Alta

—  Prioridade ii: 

     —  parcelas situadas no interior das redes secundarias en parroquias de Prioridade media ou Baixa

     —  parcelas situadas nos perímetro dos 50 a 100 metros das redes secundarias en parroquias de
Prioridade Alta ou moi Alta

—  Prioridade iii: 

     —  resto de parcelas situadas fóra das redes secundarias e a menos de 400 metros do monte

tendo en conta o carácter de concorrencia competitiva desta convocatoria, no caso que o importe
das axudas correspondentes ás solicitudes recibidas, supere a dotación orzamentaria disposta,
descartaranse as solicitudes de Prioridade iii e reducirase a contía subvencionable de maneira
proporcional entre os beneficiarios das restantes solicitudes de tal xeito que non se supere a partida
orzamentaria dispoñible.

6ª.—PRAZO DE PRESENTACIÓN DE SOLICITUDES

As solicitudes presentaranse, no rexistro Xeral do Concello, no prazo de tres meses, contados dende
o día seguinte ao da publicación destas bases no Boletín oficial da Provincia.

A convocatoria de subvencións farase pública ademais na web e no taboleiro de anuncios do Concello
e na prensa local.

7ª.—DOCUMENTACIÓN

As solicitudes de subvención deberán presentarse no modelo normalizado (Anexo ii) que se facilitará
no rexistro Xeral do Concello, e que irá acompañada dos seguintes documentos:

—  Copia cotexada do número de identificación fiscal (niF) no suposto de persoas físicas e do
código de identificación fiscal (CiF) no caso de persoas xurídicas 

—  Plano de situación da parcela na planimetría do Plan municipal de Prevención e Defensa
Contra incendios Forestais do Concello da estrada (serie 6)

—  Documentación acreditativa da superficie da parcela obxecto da solicitude

—  Fotografías anteriores e posteriores a realización dos traballos de xestión da biomasa obxecto
da solicitude

—  Facturas orixinais do gasto executado que deberán estar datadas no período subvencionábel,
conter o Dni ou número de identificación fiscal do emisor e pagador; conter o selo de “pagado”
ou presentar o recibo bancario correspondente; conter o selo da casa subministradora; numero
de factura e sinatura

—  Declaración de non estar incurso nas prohibicións para obter a condición de beneficiario.

—  Declaración de non ter pendente de xustificación ningunha subvención co Concello da estrada
unha vez rematados os prazos de xustificación, por causa imputable ao solicitante.

—  Certificado da conta bancaria onde se transferirá o importe da subvención concedida, emitido
pola entidade financeira correspondente.

—  Declaración responsable de non ter recibido ningunha outra axuda ou subvención para a
mesma finalidade procedente de calquera administración ou entes públicos ou privados

—  Compromiso de realización periódica dos traballos necesarios para o mantemento da biomasa
vexetal nos límites establecidos na normativa vixente

8ª.—ÓRGANO COMPETENTE E PROCEDEMENTO DE CONCESIÓN

1.—A instrución do procedemento de concesión de subvencións correspóndelle Concellería de medio
rural e turismo.
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2.—o funcionario/a designado/a para a instrución realizará de oficio cantas actuacións estime
necesarias para a determinación, coñecemento e comprobación dos datos en virtude dos cales debe
formularse a proposta de resolución.

3.—As actividades de instrución abranguerán:

—  Petición de cantos informes estime necesarios ou aqueles que sexan esixidos polas normas que
regulen as subvencións. todos serán emitidos nos prazos regulamentarios para resolver.

—  Avaliación das solicitudes ou peticións, realizada segundo os criterios, formas e prioridades
de valoración establecidos nas bases da convocatoria.

4.—unha vez avaliadas as solicitudes, o enxeñeiro técnico Agrícola deberá emitir informe no que se
concrete o resultado da avaliación realizada.

5.—A Concelleira de medio rural e turismo, tendo en conta o expediente e o informe técnico,
formulará unha proposta de resolución provisional, debidamente motivada, que deberá notificárselles
ás persoas interesadas e mediante a publicación no taboleiro de anuncios do Concello da estrada.
Concederase un prazo de dez días para presentar alegacións.

6.—De non formularse alegacións a proposta converterase en definitiva. De se formularen alegacións
unha vez examinadas formularase polo órgano instrutor proposta de resolución definitiva, que deberá
expresar o solicitante ou a relación de solicitantes para os que propón a concesión da subvención, a súa
contía e con especificación da zona na que se encadra. Ao expediente engadirase informe do órgano
instrutor no que conste que da información levada a cabo se desprende

que os beneficiarios cumpren todos os requisitos necesarios para acceder ás mesmas.

7.—As propostas de resolución provisional e definitiva non crean dereitos en favor do beneficiario
proposto fronte á Administración mentres non se produza o Acordo de Aprobación pola Xunta de
Goberno local previo informe da intervención de Fondos municipais e se realice a oportuna notificación
do acordo definitivo da concesión. este acordo esgotará a vía administrativa.

8.—o prazo máximo para resolver será de 3 meses contados a partir da data de finalización do prazo
de presentación de solicitudes.

9ª.—PUBLICIDADE DAS SUBVENCIÓNS 

A resolución das subvencións notificaranse individualmente e publicaranse no taboleiro de Anuncios
do Concello, indicando a puntuación obtida por cada solicitude, o importe subvencionado e/ou os
motivos da denegación.

10ª.—CONTROL DA APLICACIÓN DO GASTO

A Delegación de rural do Concello poderá solicitar en calquera momento as explicacións e
documentos que considere necesarios para o oportuno seguimento das actividades subvencionadas, así
como a realización de visitas de comprobación de realización do obxecto do gasto subvencionado, que
se materializará na emisión dun informe que acredite que as intervencións foron realizadas con
adecuación á ordenanza municipal que determinou a concesión e que as facturas achegadas
corresponden aos gastos subvencionados.

11ª.—RÉXIME SANCIONADOR

sen prexuízo do disposto na normativa xeral e nas Bases de execución do orzamento municipal en materia
de subvencións, os perceptores destas subvencións veranse na obriga de devolver as cantidades percibidas
para o suposto de que incumpran algunha das condicións das bases recollidas na presente normativa.

12ª.—RÉXIME XURÍDICO

nos aspectos non especificados nestas bases, as presentes axudas regularanse polo disposto na
normativa xeral reguladora de subvencións, en especial, a lei 38/2003, de 17 de novembro, xeral de
subvencións.

o que se fai público aos efectos da apertura do prazo de presentación de solicitudes de subvencións
polas persoas ou entidades que correspondan, tal e como se recolle nas indicadas Bases.
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PARROQUIA PRIORIDADE DE ACTUACIÓN 
Agar (Santa Mariña) Baixa 
Aguións (Santa María) Baixa 
Arca (San Miguel) Alta 
Arnois (San Xiao) Baixa 
Baloira (San Salvador) Baixa 
Barbude (San Martiño) Baixa 
Barcala (Santa Mariña) Moi Alta 
Berres (San Vicenzo) Baixa 
Callobre (San Martiño) Baixa 
Cereixo (San Xurxo) Baixa 
Codeseda (San Xurxo) Media 
Cora (San Miguel) Baixa 
Couso (Santa María) Moi Alta 
Curantes (San Miguel) Alta 
Estrada (A) (San Paio) Baixa 
Frades (Santa María) Alta 
Guimarei (San Xiao) Baixa 
Lagartóns (Santo Estevo) Baixa 
Lamas (San Breixo) Baixa 
Liripio (San Xoán Bautista) Media 
Loimil (Santa María) Baixa 
Matalobos (Santa Baia) Alta 
Moreira (San Miguel) Media 
Nigoi (Santa María) Alta 
Oca (Santo Estevo) Baixa 
Olives (Santa María) Alta 
Orazo (San Pedro) Media 
Ouzande (San Lourenzo) Alta 
Parada (San Pedro) Baixa 
Paradela (Santa María) Baixa 
Pardemarín (Santa Baia) Alta 
Remesar (San Cristovo) Baixa 
Ribeira (Santa Mariña) Baixa 
Ribela (Santa Mariña) Media 
Riobó (San Martiño) Baixa 
Rubín (Santa María) Media 
Sabucedo (San Lourenzo) Media 
San Miguel de Barcala Moi Alta 
San Miguel de Castro Baixa 
San Pedro de Ancorados Alta 
San Tomé de Ancorados Alta 
San Xiao de Vea Baixa 
San Xurxo de Vea Moi Alta 
Santa Cristina de Vea Media 
Santeles (San Xoán) Alta 
Santo André de Vea Moi Alta 
Somoza (A) (Santo André) Alta 
Souto (Santo André) Moi Alta 
Tabeirós (Santiago) Baixa 
Toedo (San Pedro) Baixa 
Vinseiro (Santa Cristina) Media 

!
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3º. remitir o texto íntegro das Bases ao BoP aos efectos da súa publicación, así como a publicación
das mesmas na páxina web municipal

Así mándao e asínao a alcalde, na estrada, a vinte de maio de dous mil once.—o Alcalde, ilexible.—
A secretaria, ilexible. 2011008284

!
"#$%&!''(!)&*$+&!*$!,&+'-'./*$!!

#0!$%1$*'$#.$!
!

'2!*".&,!*$!'*$#.'3'-"-'!#!
!"#$%$%&'$()*"+%*",&%+"()-).&!.$%

$!*$/$0"% *!),-)1%

("-&()*&*$% -!*)2"%'"+.&(% .$("1"!"%

1&3% -"//$"%$($-./!!)-"%

$!%-&()*&*$%*$%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%'/"')$.&/)",&%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%&//$!*&.&/)",&%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%4+41/4-.4&/)",&%

!
"
##$"%&'()"%("*+,%#("

*".&,!-".",.4"',!!!!1&+56&#&(!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!1"4-$+"(!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!,/1$43'-'$(!!!!!

+/6"4(!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!1"44&7/'"(!
! /48"#&9/48"#':"8+$9#!-+$&!4/4"+!
! 4$*$!,$-/#*"4'"!*$!%$,.'"#!*"!8'&)","!
! 3"'%"!+".$4"+!*$!'#,34"$,.4/./4"!;'"4'"!
! +'#",!*$!.4"#,1&4.$!*$!$#$4%$"!$+%-.4'-"!

.$44$&,!"64$-&+",!$9&/!3&4$,."',!#&#!'#-+/$*&,!#"!4$*$!,$-/#*"4'"!*$!%$,.'"#!*"!8'&)","!

! &/.4",!<=====================================================================================>!

#';$+!*$!14'&4'*"*$!*"!1"44&7/'"!
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!8"'%"!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!)$*'"!!!!!!!!!!!!!!!!"+."!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!)&'!"+."!

"
'''2!,/8$#-'!#!,&+'-'."*"!

-"!-$'."%%

!!!!!!!!!4&:"!)"#/"+!==================!?"2!

!!!!!!!!!4&:"!)$-"#':"*"================!?"2!

)#'"/.$%%54$%+"()-).&%

!
';2!,'#"./4"!*&9"!,&+'-'."#.$!&/!4$14$,$#."#.$!!

*6789:;%<=6>%
?%"%@;8A7AB9CB6%:6#C6%B;D;@%6%79D9%=C%D;@%:6<=A@AB;@%D9%7;CE;79B;:A9%
?%"@%%D9B;@%<=6%7;C@B9C%C6@B9%@;8A7AB=D6%6%C;@%D;7=F6CB;@%<=6%@6%97G6H9C%@;C%76:B;@%
?%&76IB;%6JI:6@9F6CB6%9@%K9@6@%D9%7;CE;79B;:A9%D6%@=LE6C7A$C!
(42&/%$%*&.&%

$#!=========================="!===!*$=========!*$!@ABB!
+)!&.4/&%

!
!

$3#"M%-"!-$(("%*&%$+./&*&?%-"!-$(($/%&%*$%#$*)"%/4/&(%$%.4/)+#"N!
 

www.bop.depo.es u bop@depo.es u Dep. Legal: PO 1-1958

Núm. 164 Viernes 26 de agosto de 2011 Pág. 23




