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esa mesma data, de conformidade co establecido
na Lei 29/1998, do 13 de xullo.

Santiago de Compostela, 13 de maio de 2005.

José Antonio Orza Fernández
Conselleiro de Economía e Facenda

ANEXO

Relación de aspirantes que superaron as probas es
pecíficas para a obtención dos diplomas das espe-
cialidades da escala técnica de finanzas.

Especialidade técnica de inspección e xestión finan-
ceira e tributaria.

Nome e apelidos DNI

Álvarez Pérez, Benito 44469206-V
Amiama González, Mª Teresa 33315671-X
Casas Suárez, Felicidad 34594602-A
Cores González, Ana Mª 52458431-P
Diéguez Díaz, Marina 33861991-B
Galiana Galán, José Ignacio 32430207-T
Gancedo Cons, Josefa Guillerma 36062815-B
García Gómez, Carlos Roque 33294773-L
González Diéguez, Mª Dolores 34900764-N
Grandío Rodríguez, Blanca Mª 33823998-Z
Lamas Vilariño, Mª Mercedes 32587223-H
Laredo Cordonié, Julia 32791761-V
Ledo Andión, José Luis 33790972-Q
López García, Carlos 32427553-Z
López Otero, Lourdes 32807009-Q
Mene Paz, Eloy 76516485-Q
Núñez Vázquez, Cristina 78785729-B
Pereira Álvarez, José Luis 32782094-X
Picallo Gago, Mª Carmen 52471307-G
Portabales Santomé, Mª Aránzazu 52497875-F
Roig Sánchez, Raquel 36107107-M
Sáez Madrid, Mª Dolores 05361237-Y
Sanjurjo Paz, Jesús 76410002-T
Tovar Bobo, Mª Pilar 32408759-B
Ventura Rodríguez, Elías 34960288-N
Vilariño Regal, Juan Ramón 33802777-E

Especialidade técnica de contabilidade e inter-
vención.

Nome e apelidos DNI

Bouzas Bóveda, José Luis 35434195-G
Cabañó Fernández, David 32796962-C
Cañedo Seoane, Eduardo 34949607-A
Casal Lamas, Francisco Javier 32784247-R
Díaz Peña, Ana Isabel 32812781-S
Fero Gómez, Carmen 32413017-Z
Freire Camaniel, Mª Belén 34989309-F
García Pérez, Eva Mª 32823234-A
González Rey, Mª José 76778707-S
González Soñara, Luz Mª 32657110-P
González Soto, Rita Mª 36106391-W
González Vázquez, Mª Victoria 33296862-S
López Ferreiro, Rocío 33316218-M
Maceiras Rial, David 32793785-V
Mauriz Montero, Consuelo 32651924-C
Muinelo Grueira, Jaime 33813749-T
Peleteiro Estévez, María 35313478-Z
Pombo Grille, Julio 33171790-V

Quintero López, Silvia 36117266-K

Nome e apelidos DNI

Rodríguez Simal, Soledad 35313361-N
Toucedo Pérez, Eduardo 35558073-G

CONSELLERÍA DE EDUCACIÓN
E ORDENACIÓN UNIVERSITARIA

Orde do 18 de abril de 2005 pola que
se fai pública a validación do curso de
especialidade en lingua galega.

A Orde do 1 de abril de 2005 (DOG do 14 de abril),
no seu artigo 16º establece que poderá validarse polo
curso de especialización en lingua galega o certificado
dos ciclos elemental e superior (cinco cursos) das esco-
las oficiais de idiomas, superados polos diplomados en
EXB, mestres de ensinanza primaria, licenciados en
tradución e interpretación e licenciados nas distintas
facultades de filoloxía.

Polo anteriormente exposto,

DISPOÑO:

Artigo 1º
Conceder a validación do curso de especialidade en

lingua galega ás persoas que se relacionan a seguir,
por reuniren os requisitos establecidos no artigo 16º
da Orde do 1 de abril de 2005:

Marta Pumares Varela 32796654.
Artigo 2º
A Consellería de Educación e Ordenación Univer-

sitaria expediralles os correspondentes diplomas.

Disposición derradeira

Facúltase a Dirección Xeral de Política Lingüística
da Consellería de Educación e Ordenación Universitaria
para o desenvolvemento desta orde.

Santiago de Compostela, 18 de abril de 2005.

Celso Currás Fernández
Conselleiro de Educación e Ordenación

Universitaria

Orde do 13 de maio de 2005 pola que
se efectúa convocatoria pública de axudas
aos estudantes universitarios galegos ou
descendentes de galegos que cursen os
seus estudos nalgunha universidade do
sistema universitario de Galicia, así como
para aqueles que cursen os seus estudos
nalgunha universidade de fóra do sistema
universitario de Galicia, interesados en
solicitar os créditos bancarios para finan-
ciamento dos seus estudos universitarios
de 1º ciclo e 1º e 2º ciclo e prorrogar
os concedidos na convocatoria anterior.

O Estatuto de autonomía de Galicia, no seu artigo
31, establece como competencia plena da Comunidade
Autónoma de Galicia a regulación e administración do
ensino en toda a súa extensión, niveis e graos, moda-
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lidades e especialidades, no ámbito das súas com-
petencias.

O Real decreto 1754/1987, do 18 de decembro (BOE
do 19 de xaneiro e DOG do 17 de febreiro de 1988),
transferiulle á Comunidade Autónoma competencias en
materia de universidades. Estas competencias foron asu-
midas pola Comunidade Autónoma e asignadas á Con-
sellería de Educación e Ordenación Universitaria no
Decreto 62/1988, do 17 de marzo (DOG do 6 de abril).

A Lei 11/1989, do 20 de xullo (DOG nº 156, do
16 de agosto), de ordenación do sistema universitario
de Galicia, determina a constitución do sistema uni-
versitario de Galicia con tres universidades: Univer-
sidade da Coruña, de Santiago de Compostela e de
Vigo.

A Consellería de Educación e Ordenación Univer-
sitaria, a través da Dirección Xeral de Universidades,
está a levar a cabo diversas accións de apoio económico
aos estudantes de ensino universitario, coas que se pre-
tende favorecer a calidade, a competencia, a igualdade
de oportunidades e a excelencia no rendemento aca-
démico.

Neste sentido, a Consellería de Educación e Orde-
nación Universitaria asinou un convenio de colaboración
o día 13 de marzo de 2001 e unha adenda a este
o día 12 de xuño de 2002, coas entidades financeiras:
Banco Pastor, Caixa de Aforros de Galicia, Caixanova,
Banco Gallego, Banco Simeón e Banco Etcheverría, para
facilitarlles aos estudantes universitarios que realicen
estudos en calquera universidade do sistema univer-
sitario de Galicia, así como para os estudantes uni-
versitarios que teñan a residencia na Comunidade Autó-
noma de Galicia e cursen os seus estudos nalgunha
universidade de fóra do sistema universitario de Galicia,
créditos bancarios a baixos xuros para o financiamento
dos seus estudos universitarios.

Por todo isto, e no exercicio das facultades conferidas
polo artigo 34 da Lei 1/1983, do 22 de febreiro, regu-
ladora da Xunta e do seu presidente,

DISPOÑO:

Artigo 1º.-Obxecto.
a) Convócanse axudas para os estudantes universi-

tarios galegos ou descendentes de galegos que cursen
os seus estudos nalgunha universidade do sistema uni-
versitario de Galicia así como para aqueles que cursen
os seus estudos nalgunha universidade de fóra do sis-
tema universitario de Galicia, que reúnan os requisitos
e condicións establecidas nesta orde, interesados en
solicitar os créditos bancarios para financiar os seus
estudos universitarios do primeiro ciclo e primeiro e
segundo ciclo correspondentes ao curso 2005/2006.

b) Convócanse prórrogas para o financiamento dos
xuros do préstamo concedido en convocatorias ante-
riores.

Estes créditos bancarios son compatibles con calquera
outra axuda destinada para a mesma finalidade polas
administracións públicas ou calquera dos seus orga-
nismos, entes ou sociedades.

Artigo 2º.-Orzamento.
A Consellería de Educación e Ordenación Univer-

sitaria financiará a parte correspondente dos créditos
bancarios ou prórrogas deles con cargo á partida orza-

mentaria 07.05.322C.480.2 dos orzamentos xerais da
Comunidade Autónoma de Galicia para o ano 2005,
cunha contía máxima de 12.000 euros, acadando unha
contía global de 600.012 euros en axudas, de acordo
co estipulado na adenda asinada o día 12 de xuño
de 2002 coas entidades bancarias. A cantidade des-
tinada a estas axudas poderá ser incrementada de acordo
coas dispoñibilidades económicas da consellería.

Artigo 3º.-Beneficiarios.
a) Poderán ser beneficiarios do préstamo subsidiado

os seguintes estudantes universitarios de 1º ciclo e 1º
e 2º ciclo que cumpran as condicións establecidas nesta
convocatoria:

1. Os que cursen estudos nalgunha universidade do
sistema universitario de Galicia e teñan residencia en
Galicia.

2. Os que cursen estudos nalgunha universidade do
sistema universitario de Galicia e teñan residencia fóra
de Galicia, estando neste grupo os galegos e descen-
dentes de galegos.

3. Os que cursen estudos nalgunha universidade de
fóra do sistema universitario de Galicia e teñan resi-
dencia en Galicia.

b) Poderán ser beneficiarios das prórrogas os estu-
dantes galegos ou descendentes de galegos que foron
beneficiarios dos préstamos en convocatorias anteriores
e que cumpran as condicións establecidas nesta
convocatoria.

Artigo 4º.-Requisitos.
a) Os créditos poderán ser solicitados polos estudantes

universitarios que cumpran os seguintes requisitos:
-Estar matriculado no curso 2005/2006 nalgunha das

universidades en estudos universitarios conducentes á
obtención de títulos de carácter oficial e validez en
todo o territorio nacional.

-Ter superado no momento da presentación da soli-
citude, 60 créditos en titulacións de 1º ciclo e 120
créditos en titulacións de 1º e 2º ciclo.

b) As prórrogas poderán ser solicitadas polos estu-
dantes universitarios que cumpran os seguintes requi-
sitos:

-Estar matriculado no curso 2005/2006 na titulación
de 1º ciclo ou 1º e 2º ciclo para a que se lle concedeu
o crédito por primeira vez ou prórroga no curso
2004/2005.

Non poderán solicitar a prórroga aqueles estudantes
universitarios que xa gozaron de subvención dos xuros
do préstamo nos tres últimos anos.

Artigo 5º.-Características do préstamo.
Os préstamos serán concedidos pola entidade bancaria

de acordo cos termos do convenio e esta orde.
Para os estudantes universitarios que cursen os seus

estudos nalgunha das universidades do sistema uni-
versitario de Galicia e teñan a súa residencia en Galicia,
a cantidade será como máximo de 3.005,06 euros por
cada petición.

Para os estudantes universitarios que cursen os seus
estudos nalgunha universidade do sistema universitario
de Galicia e teñan a súa residencia fóra de Galicia
e para os estudantes universitarios que cursen os seus
estudos nalgunha universidade de fóra do sistema uni-
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versitario de Galicia e teñan a súa residencia en Galicia,
a cantidade será como máximo de 6.010,12 euros, por
cada petición.

O prazo de amortización do capital será de tres a
cinco anos, tendo un prazo de carencia adicional de
ata tres anos. Se opta por un prazo de amortización
superior a tres anos, o tipo de xuro pasaría do 5,5%
ao 6% desde o inicio do primeiro ano de amortización.
Todos os prazos se computarán contando desde o inicio
do trimestre natural seguinte á data de formalización,
sendo a cota trimestral de capital e xuros constante.
Os préstamos poderán ser obxecto de cancelación anti-
cipada, sen ningunha penalización.

Artigo 6º.-Financiamento dos xuros.

Os xuros serán financiados da seguinte forma:

a) A Consellería de Educación e Ordenación Uni-
versitaria contribuirá ao pagamento da terceira parte
dos xuros do primeiro ano de duración do préstamo
(2%), sen prexuízo da posibilidade da concesión dunha
prórroga de ata un máximo de tres anos, de acordo
co disposto en cada convocatoria, se as necesidades
orzamentarias da consellería así o permitisen. A sub-
vención será aboada á entidade financeira con carácter
anual, facéndose as dilixencias administrativas para o
seu aboamento antes do primeiro vencemento anual.

b) A entidade financeira pola que opte o alumno
farase cargo doutro tercio dos xuros (2%), sempre e
cando permaneza vixente a axuda relacionada no punto
a) anterior.

c) A terceira parte dos xuros restantes serán por conta
do alumno prestameiro, sempre e cando se manteñan
as axudas anteriores. Polo tanto, o alumno liquidará
o préstamo ao tipo de xuro neto do 1,5% ou 2% (se
é o caso) nominal anual. No caso de que o alumno
non acredite a prórroga da axuda da consellería, citada
no punto a) anterior, o préstamo pasará automaticamente
a liquidarse ao tipo de xuro do 5,5% ou 6% nominal
anual, segundo o exposto no artigo 5º.

Os alumnos que nas convocatorias anteriores asinaron
contratos de préstamos coas entidades financeiras e que
nesta convocatoria soliciten prórroga seguirán coas mes-
mas condicións establecidas no contrato.

Artigo 7º.-Solicitude, documentación e prazo de
presentación.

As solicitudes, segundo modelo desta orde, anexo I
(ED434A) para os estudantes que soliciten o crédito
bancario por 1ª vez e anexo II (ED434B) para os estu-
dantes que soliciten a prórroga do crédito bancario,
presentaranse no rexistro xeral da Consellería de Edu-
cación e Ordenación Universitaria, dirixidas á Dirección
Xeral de Universidades (edificio administrativo San
Caetano, s/n, 15781 Santiago de Compostela) ou ben
en calquera dos centros previstos no artigo 38.4º da
Lei 30/1992, do 26 de novembro, de réxime xurídico
das administracións públicas e do procedemento admi-
nistrativo común, modificada pola Lei 4/1999, do 13
de xaneiro, para a presentación de instancias.

Se no uso deste dereito a solicitude é remitida por
correo, presentarase en sobre aberto para que sexa data-
da e selada polo funcionario de correos antes de que
proceda á súa certificación.

Os estudantes que soliciten o crédito bancario por
1ª vez deberán presentar a seguinte documentación:

a) Anexo I desta orde.
b) Fotocopia do documento nacional de identidade.
c) Certificación académica orixinal completa ou foto-

copia compulsada na que se faga constar o resumo
do número de créditos superados segundo a valoración
académica, con especificación das convocatorias. Os
que acceden ao 2º ciclo dunha licenciatura a través
do correspondente curso de adaptación, por estaren en
posesión dun título de diplomado ou por teren realizado
o primeiro ciclo dalgunha titulación que permita o acce-
so, deberán achegar ademais da certificación académica
correspondente ao curso de adaptación, a referente á
diplomatura ou aos estudos de 1º ciclo realizados, segun-
do corresponda.

No caso de validación deberá presentar a certificación
da institución de orixe.

d) Xustificante de matrícula correspondente ao curso
2005/2006 ou declaración xurada do solicitante de que
non está matriculado e de que se compromete a entregar
o xustificante da matrícula no prazo de dous días a
partir do día en que se matricule, tendo en conta que
se non entrega o xustificante de matrícula no prazo
indicado se considerará que o interesado desiste da
súa petición.

e) Declaración xurada do solicitante con expresión
das axudas solicitadas ou concedidas para o mesmo
fin por parte doutros organismos públicos.

f) Certificado de empadroamento.
Os estudantes que soliciten a prórroga do crédito ban-

cario deberán presentar a seguinte documentación:
a) Anexo II desta orde.
b) Xustificante de matrícula correspondente ao curso

2005/2006 ou declaración xurada do solicitante de que
non está matriculado e de que se compromete a entregar
o xustificante da matrícula no prazo de dous días a
partir do día en que se matricule, tendo en conta que
se non entrega o xustificante da matrícula no prazo
indicado, se considerará que o interesado desiste da
súa petición.

c) Declaración xurada do solicitante con expresión
das axudas solicitadas ou concedidas para o mesmo
fin por parte doutros organismos públicos.

O prazo de presentación de solicitudes rematará o
día 12 de setembro de 2005.

Artigo 8º.-Tramitación.
Unha vez comprobado que todas as solicitudes reúnen

os requisitos establecidos nesta orde de convocatoria
polo servizo de apoio e orientación aos estudantes uni-
versitarios, órgano instrutor deste procedemento, expo-
ranse as listas provisionais das solicitudes admitidas
e excluídas nos taboleiros de anuncios da Consellería
de Educación e Ordenación Universitaria, das súas dele-
gacións provinciais e dos vicerreitorados de estudantes
das tres universidades galegas, sinalando, se é o caso,
as causas de exclusión.

Así mesmo, estas listas tamén poderán ser consultadas
na páxina web da Xunta de Galicia-Consellería de Edu-
cación e Ordenación Universitaria. www.edu.xunta.es.
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As listas provisionais estarán expostas desde o día
3 ao día 13 de outubro de 2005 (ambos os dous incluí-
dos). Os interesados poderán, durante ese mesmo prazo,
formular as reclamacións para emendar erros e faltas
de documentos ante a Dirección Xeral de Universidades,
presentando, se é o caso, a documentación necesaria.

Transcorrido este prazo sen que se emenden as causas
de exclusión, considerarase que o interesado desiste
da súa petición, segundo o disposto no artigo 71 da
Lei 30/1992, do 26 de novembro, modificada pola Lei
4/1999, do 13 de xaneiro, de réxime xurídico das admi-
nistracións públicas e do procedemento administrativo
común.

Artigo 9º.-Comisión avaliadora.
A selección dos candidatos será realizada por unha

comisión de avaliación integrada por:
-Presidente: o director xeral de Universidades ou, por

delegación, o subdirector xeral de Universidades.
-Vogais:
Vicerreitor de Estudantes da Universidade da Coruña.
Vicerreitora de Estudantes e Relacións Institucionais

da Universidade de Santiago de Compostela.
Vicerreitor de Extensión Universitaria e Estudantes

da Universidade de Vigo.
Un funcionario do Servizo de Apoio e Orientación

aos estudantes universitarios.
-Secretario: un funcionario da Dirección Xeral de Uni-

versidades, que actuará con voz e voto.
Se por calquera causa, no momento en que a comisión

avaliadora teña que examinar as solicitudes, algún dos
compoñentes non puidese asistir, será substituído pola
persoa que para o efecto se nomee. Este nomeamento
deberá recaer noutra persoa da dirección xeral ou da
universidade correspondente, en virtude da súa repre-
sentación.

Artigo 10º.-Criterios de selección.
A selección farase tendo en conta a nota media simple

calculada cos parámetros reflectidos no protocolo de
colaboración subscrito, con data do 21 de febreiro de
2005, entre a Consellería de Educación e Ordenación
Universitaria e as universidades de Santiago de Com-
postela, A Coruña e Vigo, publicado no DOG do día
23 de marzo de 2005 (resolución da Secretaría Xeral
da Consellería de Educación e Ordenación Universitaria
do 15 de marzo de 2005).

Artigo 11º.-Resolución.
Efectuada a selección pola comisión avaliadora, esta

elevará, a través da Dirección Xeral de Universidades,
un informe proposta motivado ao conselleiro de Edu-
cación e Ordenación Universitaria, quen resolverá. Con-
tra esta resolución, que esgota a vía administrativa, os
interesados poderán interpoñer recurso potestativo de
reposición perante o conselleiro de Educación e Orde-
nación Universitaria no prazo dun mes a partir do día
seguinte ao da publicación da resolución no DOG,
segundo o disposto nos artigos 116 e 117 da Lei 4/1999
(BOE do 14 de xaneiro), de modificación da Lei
30/1992, de réxime xurídico das administracións públi-
cas e do procedemento administrativo común, ou ben
directamente o recurso contencioso-administrativo no
prazo de dous meses perante o Tribunal Superior de
Xustiza de Galicia.

Artigo 12º.-Obrigas dos beneficiarios.
a) Destinar o crédito bancario para a finalidade para

a que se concede.
b) Asinar o contrato de préstamo coa entidade

bancaria.
c) Amortizar o capital obxecto do préstamo e o paga-

mento dos xuros del.
d) Cumprir as condicións específicas que as entidades

financeiras, de acordo coas súas normas de funciona-
mento e o convenio do 13 de marzo de 2001 determinan.

Disposicións adicionais

Primeira.-A concesión de axudas reguladas nesta orde
terá como límite global o crédito asinado nos orzamentos
para este fin.

Segunda.-O incumprimento total ou parcial de cal-
quera das condicións establecidas nesta orde constituirá
causa determinante de revogación da axuda e do seu
reintegro polo beneficiario ou solicitante, segundo o dis-
posto no artigo 78.10º do Decreto lexislativo 1/1999,
do 7 de outubro, de acordo coa redacción dada pola
Lei 14/2004, do 29 de decembro.

Toda alteración das condicións que se tiveron en conta
para a concesión da subvención poderá dar lugar á
modificación da resolución de concesión.

Terceira.-Para os efectos establecidos no artigo 42.2º
da Lei 30/1992, do 26 de novembro, modificada pola
Lei 4/1999, do 13 de xaneiro, de réxime xurídico das
administracións públicas e do procedemento adminis-
trativo común e do Decreto 287/2000, do 21 de novem-
bro, polo que se desenvolve o réxime de axudas e sub-
vencións públicas da Comunidade Autónoma de Galicia,
o prazo máximo para resolver as solicitudes correspon-
dentes ás accións especificadas nesta orde será de seis
meses contados a partir da publicación desta convo-
catoria no Diario Oficial de Galicia, producindo efecto
desestimatorio a falta de resolución.

Cuarta.-Os beneficiarios teñen a obriga de facilitar
toda a información que lles sexa requirida pola Inter-
vención Xeral da Comunidade Autónoma, o Tribunal
de Contas e o Consello de Contas, no exercicio das
súas funcións de fiscalización e control do destino das
axudas.

Disposicións derradeiras

Primeira.-Autorízase o director xeral de Universidades
para ditar, no ámbito das súas competencias, as reso-
lucións precisas para o desenvolvemento desta orde.

Segunda.-Esta orde adáptase ás normas básicas do
texto articulado da Lei 38/2003, do 17 de novembro
(BOE do 18 de novembro), xeral de subvencións e
ás do seu desenvolvemento, igualmente aos artigos 78
e 79 do Decreto lexislativo 1/1999, do 7 de outubro,
de acordo coa redacción dada pola Lei 14/2004, do
29 de decembro.

Terceira.-Esta orde entrará en vigor o día seguinte
ao da súa publicación no Diario Oficial de Galicia.

Santiago de Compostela, 13 de maio de 2005.

Celso Currás Fernández
Conselleiro de Educación e Ordenación

Universitaria



8.934 DIARIO OFICIAL DE GALICIA No 99 L Mércores, 25 de maio de 2005



No 99 L Mércores, 25 de maio de 2005 DIARIO OFICIAL DE GALICIA 8.935



8.936 DIARIO OFICIAL DE GALICIA No 99 L Mércores, 25 de maio de 2005

Orde do 13 de maio de 2005 pola que
se efectúa convocatoria pública de axudas
aos estudantes universitarios galegos ou
descendentes de galegos que cursen os
seus estudos nalgunha universidade do
sistema universitario de Galicia, así como
para aqueles que cursen os seus estudos
nalgunha universidade de fóra do sistema
universitario de Galicia, interesados en
solicitar os créditos bancarios para finan-
ciamento dos seus estudos do 3º ciclo e
prorrogar os concedidos na convocatoria
anterior.

O Estatuto de autonomía de Galicia, no seu artigo
31, establece como competencia plena da Comunidade
Autónoma de Galicia a regulación e administración do
ensino en toda a súa extensión, niveis e graos, moda-
lidades e especialidades, no ámbito das súas com-
petencias.

O Real decreto 1754/1987, do 18 de decembro (BOE
do 19 de xaneiro de 1988, DOG do 17 de febreiro
de 1988) transferiulle á comunidade autónoma com-
petencias en materia de universidades. Estas compe-
tencias foron asumidas pola comunidade autónoma e
asignadas á Consellería de Educación e Ordenación
Universitaria no Decreto 62/1988, do 17 de marzo (DOG
nº 66, do 6 de abril).

A Lei 11/1989, do 20 de xullo (DOG nº 156, do
16 de agosto), de ordenación do sistema universitario
de Galicia, determina a constitución do sistema uni-
versitario de Galicia con tres universidades: Univer-
sidade da Coruña, de Santiago de Compostela e de
Vigo.

A Consellería de Educación e Ordenación Univer-
sitaria, a través da Dirección Xeral de Universidades,
está a levar a cabo diversas accións de apoio económico
aos estudantes de ensino universitario, coas que se pre-
tende favorecer a calidade, a competencia, a igualdade
de oportunidades e a excelencia no rendemento aca-
démico.

Neste sentido, a Consellería de Educación e Orde-
nación Universitaria asinou un convenio de colaboración
o día 13 de marzo de 2001 e unha adenda a este
o día 12 de xuño de 2002, coas entidades financeiras:
Banco Pastor, Caixa de Aforros de Galicia, Caixanova,
Banco Gallego, Banco Simeón e Banco Etcheverría, para
facilitarlles aos estudantes universitarios que realicen
estudos en calquera universidade do sistema univer-
sitario de Galicia, así como para os estudantes uni-
versitarios que teñan a residencia na Comunidade Autó-
noma de Galicia e cursen os seus estudos nalgunha
universidade de fóra do sistema universitario de Galicia,
créditos bancarios a baixos xuros para o financiamento
dos seus estudos universitarios.

Por todo isto, e no exercicio das facultades conferidas
polo artigo 34 da Lei 1/1983, do 22 de febreiro, regu-
ladora da Xunta e do seu presidente,

DISPOÑO:
Artigo 1º.-Obxecto.
a) Convócanse axudas para os estudantes universi-

tarios galegos ou descendentes de galegos que cursen
os seus estudos nalgunha universidade do sistema uni-
versitario de Galicia así como para aqueles que cursen

os seus estudos nalgunha universidade de fóra do sis-
tema universitario de Galicia, que reúnan os requisitos
e condicións establecidas nesta orde, interesados en
solicitar os créditos bancarios para financiar os seus
estudos universitarios do 3º ciclo correspondentes ao
curso 2005/2006.

b) Convócanse prórrogas para o financiamento dos
xuros do préstamo concedido en convocatorias ante-
riores.

Estes créditos bancarios son compatibles con calquera
outra axuda destinada para a mesma finalidade polas
administracións públicas ou calquera dos seus orga-
nismos, entes ou sociedades.

Artigo 2º.-Orzamento.
A Consellería de Educación e Ordenación Univer-

sitaria financiará a parte correspondente dos créditos
bancarios ou prórrogas deles con cargo á partida orza-
mentaria 07.05.322C.480.2 dos orzamentos xerais da
Comunidade Autónoma de Galicia para o ano 2005,
cunha contía máxima de 2.000 euros, acadando unha
contía global de 100.002 euros en axudas, de acordo
co estipulado na adenda asinada o día 12 de xuño
de 2002 coas entidades bancarias. A cantidade des-
tinada a estas axudas poderá ser incrementada de acordo
coas dispoñibilidades económicas da consellería.

Artigo 3º.-Beneficiarios.
a) Poderán ser beneficiarios do préstamo subsidiado

os seguintes estudantes universitarios do 3º ciclo (etapa
de formación) que cumpran as condicións establecidas
nesta convocatoria:

1. Os que cursen estudos nalgunha universidade do
sistema universitario de Galicia e teñan residencia en
Galicia.

2. Os que cursen estudos nalgunha universidade do
sistema universitario de Galicia e teñan residencia fóra
de Galicia, estando neste grupo os galegos e descen-
dentes de galegos.

3. Os que cursen estudos nalgunha universidade de
fóra do sistema universitario de Galicia e teñan resi-
dencia en Galicia.

b) Poderán ser beneficiarios das prórrogas os estu-
dantes galegos ou descendentes de galegos que foron
beneficiarios dos préstamos en convocatorias anteriores
e que cumpran as condicións establecidas nesta
convocatoria.

Artigo 4º.-Requisitos.
a) Os créditos bancarios poderán ser solicitados polos

estudantes universitarios que cumpran os seguintes
requisitos:

-Estaren matriculados no curso 2005/2006 ou reunir
os requisitos necesarios para matricularse en estudos
do 3º ciclo (etapa de formación) co fin de realizar os
cursos, seminarios e traballos de investigación tutelados
do programa de doutoramento correspondente.

b) As prórrogas poderán ser solicitadas polos estu-
dantes universitarios que cumpran os seguintes requi-
sitos:

-Estaren matriculados no curso 2005/2006 no pro-
grama de doutoramento para o que se lle concedeu
o crédito bancario por primeira vez ou prórroga no curso
2004/2005.


