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III. OUTRAS DISPOSICIONS 

ORDE do 2 de xullo de 2012 pola que se declaran de utilidade pública diversas 
asociacións inscritas nos rexistros central e provinciais de asocíacións da 
Comunidade Autónoma de Galicia. 

Por iniciativa das comspondentes asociacións poderan ser declaradas de utilidade pú- 
blica aquetas que reúnan os requisitos establecidos no artigo 32 da Lei orghnica 112002, 
do 22 de mano, reguladora do dereito de asociación. 

O Decreto 15712008, do 10 de xullo, sobre asuncibn de funcibns daAdministraci6n do Es- 
tado traspasadas A Comunidade Autónoma de Galicia, mediante o Real decreto 108012008, 
do 30 de xuiio, en materia de declaración de utilidade pública de asociacións, asigna'estas 
funcibns a Conselleria de Presidencia, Administracidns Públicas e Xustiza, establecendo 
que será competente para resolver o procedemento de declaración de utilidade pública a 
persoa titular da Consellería de Presidencia, Administracións Públicas e Xustiza, logo da 
instrución do procedemento polo órgano correspondente. 

Previa solicitude das asociacidns, foron instnildos os expedientes de conformidade co 
previsto no Real decreto 1740E003, do 19 de decembro, sobre procedementos relativos a 
asociacións de utilidade pública, e neles consta a documentación e os informes previstos 
na citada norma. 

De wnformidade cos informes favorables de declaracidn de utilidade pública emitidos 
polos instrutores dos expedientes, 

RESQLVO: 

Declarar de utilidade pública as seguintes asociacións: 

Asociación N. e  seguido^ (Asociacibn Galega de Mulleres afectadas por Cancro de 

Mama), inscrita no Rexistro Central de Asociacións co numero 200811 1208-1. 

Asociacidn Agarimo, inscrita no Rexistro Provincial de Asociacións da Coruña co nú- 
mero 1 970-f 87-1. 

Federación Provincial de Asociacións de Discapacitados Físicos de Ourense, inscrita 

no Rexistro Provincial de Asociacións de Ourense co número 1989-9-2. 
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