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Para o seu coñecemento remítolle publicación no DOG da Orde do 16 de
novembro de 2010 pola que se declara de utilidade pública a Asociación
Avelaiña de Axuda ás Persoas con Problemas de Saúde Mental,

De conformidade co establecido no art. 5 do Real Decreto 1740/2003, de 19
de decembro, sobre procedemenfos relativos a asoc¡acións de utilidade
pública, e drsposición adicional única, esta asociación queda obrigada a
presentar ante o Rexistro provincial de asociacións adscrito ao
Departamento territorial da Consellería de Presidencia, Administracións
Públicas e Xustiza, de Pontevedra, as contas anuais e memoria descritiva
das actividades realizadas, dos exercicios económicos seguintes a data de
declaración de utilidade pública, no prazo de 6 meses seguintes á finalización
dos ditos exercicios.

Infórmolle así mesmo que para os efectos de acollerse ao réxime fiscal
especial da Lei 4912002, de 23 de decembro, de réxime fiscal das entidades
sen fins lucrativos e dos incentivos fiscais ao mecenado (8,0.E, de 24 de
decembro) deberá cumprir os requisitos enumerados no seu artigo 3, Cabe
destacar que entre eles, encóntrase o de destinar a totalidade do seu
patrimonio, en caso de disolución, a algunhas das entidades consideradas
como entidades beneficiarias do mecenado aos efectos desta Lei 4912002 ou
entidades públicas de natureza no fundacional que persigan fins de interese
xeral circunstancia que debe estar expresamente contemplada nos estatutos
da entidade.

Santiago de Compostela, 13 de decembro de 2010

A xefa do servizo de Rexistro e mento de
Entidades Corporativas e de.

Presidenta da Asociación Avelaiña de Axuda ás Persoas
con Problemas de Saúde Mental
C/ Puerto Rico s/n
A Guarda (Pontevedra)

María Amadora Rodríguez
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III. OUTRAS DISPOSICIÓNS

coNSELr,EnÍa gn PRgsrDENCrA,
ADMINISTRACIONS PUBLICAS
E XUSTIZA

Orde do 16 d.e nouem"bro de 2010 pola que
se declaran de utilidade pública d,iaeisas
asociacións inscritas nos rexistros d,e aso_
ciacións da Comunidade Autónoma de
Galicia.

Por iniciativa das correspondenles asociacións.
poderán ser declaradas de uii l idade pública uqu"lus
que- reúnan os requisitos estab]ecidos no arligo 32"
da Lei orgánica l/2002, do 22 de marzo, regul-adora
do dereito de asociacións.

Os expedientes foron instruídos de confo¡midade
co previsto no Real decrero 17401200J, do 19 de
decembro, sobre procedementos relalivos a asocia-
cións de uti l idade pública, e neles consta a docu-
mentación e os informes previstos na citada norma.

O Decreto I57 12008, do t0 de xullo, sobre asun-
ción de funcións da Administración do Estado tras-
pasadas á Comunidade Autónoma de Gal ic ia,
mediante o Real decreto 1080/2008, do 30 de xuño,
en materia de declaración de uti l idade pública de
asociacións, asigna estas funcións á Consellería de
Presidencia, Administracións Públicas e Xustiza,
establecendo que será competente para resolver o
procedemento de declaración de uti l idade pública a
persoa ii iular t ia Consellería de Presiciencia. Admi-
nistracións Públicas e Xustiza, logo da instrucción
do procedemento polo órgano correspondente.

De conformidade cos informes favorables de
declaración de uti l idade pública, emitidos polos ins-
trutores dos expedientes,

RESOLVO:
Declarar de uti l idade pública as seguintes asocia-

c ións:

-Asociación Aaelaíña de Axud,a a Persoas con pro-
blemas d,e Saúde Mental, inscrita no Rexistro pro-
vincial de Asociacións de Pontevedra co número
799714405-7".

-Asociación Personas Sordas de Vigo, inscrita no
Rexistro Provincial de Asociacións Pontevedra co
número 7972/169-1".

-Asociación Casa d.e Familia Santa Joaquina de
Vedruna, inscrita no Rexistro Provincial de Asocia-
cións de Pontevedra co número 1gg5/3559-1".

-Asociación Red Mad,re Ponteaedra, inscrita no
Rexistro Provincial de Asociacións de Pontevedra
co núnrero 2008111236-l'.

-Asociación de País do Seruizo de Tratamentos a
Nenos con Discapacidades (STAND), inscrita no
Rexistro Provincial de Asociacións da Coruña co
núnrero 199313465-l'

Contra esta orde que pon ftn á vía administrativa,
pode interpoñerse recurso contencioso-administrati-

vo ante a sala correspondente do Tribunal Superior
de Xustiza de Galicia, no prazo de dous meses, de
conformidade co disposto na Lei 2gllg9\, do 18 de
xullo, reguladora da xurisdición contencioso-admi-
nislrativa, podendo interpoñer con carácter potesta-
tivo recurso de reposición ante o mesmo órgano que
ditou o acto, no prazo dun mes, segundo o di .porto
na Lei 3011992, do 26 de novembro. de réxime xurí-
dico das administracións públicas e do procedemen-
to administral ivo común

Santiago de Compostela, 16 de novembro de 2010.

Alfonso Rueda Valenzuela
Conselleiro de Presidencia, Administracións

Públicas e Xusriza

CONSELLENÍE NN BDUCACIóN
E ORDENACIóN UNIVERSITARIA

Orde do 30 de nouembro d,e 2010 pola que
se aproban as bases e se conl)ocan o*ud,ar,
complementarias d.s achegados pola Unión
Europea no marco do Prograrna cornunita-
rio d,e mobilid.adc Erasmus e de Suíza, para
estudantes uniuersitarios que partiiipan
nesta acción no curso 201 0/201 l.

O Esiatuto de autonomía de Galicia, no seu artigo
3l', establece como competencia plena da Comuni-
dade Autónoma de Galicia a regulación e adminis-
tración do ensino en toda a súa extensión. niveis e
graos, modalidades e especialidades, no ámbito das
súas competencias.

O Real decreto 175411987, do lB de decembro,
BOE do 19 xaneiro, DOG do l7 de febreiro, transfe-
riulle á Comunidade Autónoma de Galicia compe-
tencias en materia de universidades. Estas compe-
tencias foron asumidas pola comunidade autónoma e
asignadas á Consellería de Educación no Decre-
to6211988, do l7 de marzo, DOG do B de abril.

A Consellería de Educación e Ordenación Univer-
sitaria, a través da Secretaría Xe¡al de Universida-
des, está a levar adiante unha polít ica de asistencia
económica aos estudantes, que queda concretada en
diversas accións, co obxecto de favorecer, dentro das
limitacións orzamentarias, a mobil idade de estudan-
tes, a competencia, a igualdade de oportunidades e
a excelencia no rendemento académico.

En aplicación do anterior e sendo conscientes da
importancia da nlobil idade estudantil, no senso de
adquirir, actualizar, completar e ampliar as súas
capacidades, coñecementos, habil idades, aptitudes
e competencias para o seu desenvolvemento persoal
e profesional, a Consellería de Educación e Ordena-
ción Universitaria, a través da Secretaría Xeral de
Universidades, considera conveniente realizar unha
convocatoria de axudas de mobil idade universitaria
primando a excelencia no rendemento académico


