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Resolución do 18 de maio de 2005, da
Dirección Xeral de Centros e Ordenación
Educativa, pola que se procede a designar
os membros e a facer pública a compo-
sición do tribunal que deberá xulgar as
probas para a concesión dos premios
extraordinarios de bacharelato correspon-
dentes ao curso 2004-2005, e se ditan
instrucións acerca da realización das pro-
bas correspondentes.

En virtude da autorización conferida pola dispo-
sición derradeira primeira da Orde do 13 de abril
de 2005, pola que se convocan os premios extraor-
dinarios de bacharelato correspondentes ao curso
2004-2005 (Diario Oficial de Galicia do 21 de abril),
e de conformidade co establecido no artigo sexto
desa orde, esta dirección xeral

RESOLVE:
I. Designar os membros do tribunal que deberá

xulgar as probas para a concesión dos premios
extraordinarios de bacharelato e facer pública a súa
composición, que é a que figura no anexo a esta
resolución.

II. Fixar a data, horario, lugares de realización
das probas e condicións de presentación dos can-
didatos.

1. As probas celebraranse o día 21 de xuño de
2005 de acordo co seguinte horario:

9.30 horas, presentación dos candidatos.
10.00 a 12.00 horas, primeira parte da proba.
12.30 a 14.30 horas, segunda parte da proba.
2. Centros en que se realizarán as probas.
Provincia da Coruña:
-IES Elviña. Polígono de Elviña, 2ª fase s/n, A Coruña.
Provincia de Lugo:
-IES Sanxillao. Avda. Fontiñas, nº 171, Lugo.
Provincia de Ourense:
-IES As Lagoas. Rúa Eduardo Blanco Amor, nº 2,

Ourense.
Provincia de Pontevedra:
-IES Sánchez Cantón. Avda. Raíña Victoria,

Pontevedra.
3. Presentación dos candidatos.
1. Os candidatos deberán realizar as probas na

provincia a que pertenza o IES en que se encontre
o seu expediente académico.

2. Para a realización das probas os candidatos acre-
ditarán a súa identidade co DNI, pasaporte ou cal-
quera outro documento recoñecido en dereito.

Santiago de Compostela, 18 de maio de 2005.

Alberto González Armesto
Director xeral de Centros e Ordenación Educativa

ANEXO

Tribunal:
Presidente:
Alberto González Armesto, director xeral de Centros
e Ordenación Educativa, ou persoa en quen delegue.
Secretario:

Gonzalo Sanmartín Brey, xefe do Servizo de Pla-
nificación Educativa.
Vogais:
María Luisa Calderón Fernández, profesora de ensi-
no secundario.
José Manuel Facal Díaz, profesor de ensino secundario.
Lila Beatriz Mosquera Pérez, profesora de ensino
secundario.
Emilio Pérez Sánchez, inspector de educación.
María Estrella Piñeiro Lorenzo, profesora de ensino
secundario.
Belén Santos Lago, profesora de ensino secundario.
José Francisco Serrallé Marzoa, profesor de ensino
secundario.
Xesús Valcárcel López, profesor de ensino secundario.

CONSELLERÍA DE INNOVACIÓN,
INDUSTRIA E COMERCIO

Orde do 9 de xuño de 2005 pola que se
amplía o prazo de presentación de soli-
citudes das prórrogas de bolsas para rea-
lizar estudos de doutoramento convocadas
no anexo I da Orde do 29 de abril de
2005 (Diario Oficial de Galicia do 10
de maio).

Por orde da Consellería de Innovación, Industria
e Comercio do 29 de abril de 2005, convocáronse
as bolsas correspondentes a diversas accións de for-
mación de investigadores, do Programa de recursos
humanos do Plan Galego de Investigación, Desen-
volvemento e Innovación Tecnolóxica para o ano
2005.

No artigo oitavo da devandita orde fíxase o prazo
de presentación de solicitudes en 40 días naturais
a partir do día seguinte ao da publicación da orde
no Diario Oficial de Galicia.

No anexo I da dita orde convócanse as prórrogas
de bolsas para realizar estudos de doutoramento,
requiríndose entre os documentos para achegar polos
solicitantes a certificación académica de ter supe-
rados os créditos do primeiro ano de estudos de
terceiro ciclo. Tendo en conta que na data de peche
da convocatoria as universidades aínda non disporán
das correspondentes actas, faise preciso ampliar o
prazo de presentación destas solicitudes. En con-
secuencia, de conformidade co disposto no artigo
49 da Lei de réxime xurídico das administracións
públicas e do procedemento administrativo común,

DISPOÑO:
Artigo único.-Ampliar en 20 días naturais o prazo

de presentación das solicitudes correspondentes ás
prórrogas de bolsas para realizar estudos de dou-
toramento convocadas no anexo I da Orde do 29
de abril de 2005 (Diario Oficial de Galicia do 10
de maio).

Santiago de Compostela, 9 de xuño de 2005.

Juan Rodríguez Yuste
Conselleiro de Innovación, Industria e Comercio
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CONSELLERÍA DE POLÍTICA
AGROALIMENTARIA E
DESENVOLVEMENTO RURAL

Orde do 30 de maio de 2005 de actua-
lización de datos e identificación de agri-
cultores para a aplicación do réxime do
pagamento único.

O réxime de pagamento único recollido no título III
do Regulamento (CE) nº 1782/2003, do Consello,
do 29 de setembro, preveu unha axuda única por
explotación, en función dos importes recibidos polo
agricultor nun período de referencia. Ademais, o
Regulamento (CE) nº 795/2004, da Comisión, esta-
bleceu as disposicións de aplicación do réxime de
pagamento único previsto no Regulamento anterior,
permitíndolles aos Estados membros, no ano anterior
ao primeiro ano de aplicación do réxime (que para
España será o un de xaneiro de 2006) proceder á
identificación dos agricultores beneficiarios poten-
ciais con dereito á axuda, así como o establecemento
provisional dos importes e do número de hectáreas
no período de referencia conforme o cálculo esta-
blecido nos capítulos 2 e 3 do título III do Regu-
lamento 1782/2003.

A orde APA/1171/2005, do 15 de abril, publicada
no BOE nº 104, do 2 de maio, dítase con carácter
de normativa básica, co fin de facilitar, antes do
un de xaneiro de 2006, un coñecemento actualizado
da situación.

Con base na dita normativa comunitaria e seguindo
a básica estatal que ten por obxecto actualizar os
datos existentes sobre os beneficiarios potenciais
do réxime de pagamento único, con anterioridade
ao establecemento da normativa para o seu reco-
ñecemento provisional, esta orde desenvolve o pro-
cedemento para que os interesados dispoñan dun
período no que teñan coñecemento dos datos exis-
tentes e acheguen ao Fondo Galego de Garantía Agra-
ria, de ser o caso, as modificacións producidas con
respecto a eses datos.

O dito organismo autónomo, adscrito a esta con-
sellería, creado pola Lei 7/1994, do 29 de decembro,
coa denominación actual establecida pola disposi-
ción adicional quinta da Lei 7/2002, do 27 de decem-
bro, ten atribuídas, entre outras, competencias para
a xestión das accións derivadas da política agrícola
común (PAC), o que se desprende tamén do disposto
no Decreto 128/1996, do 14 de febreiro, que desen-
volve a Lei 7/1994, así como no Decreto 50/2002,
do 14 de febreiro, de estrutura orgánica da con-
sellería e do organismo.

En consecuencia, de acordo co disposto no arti-
go 30.I.3 do Estatuto de autonomía de Galicia e
no uso das facultades que me confire a Lei 1/1983,
do 22 de febreiro, reguladora da Xunta e do seu
presidente, e no Decreto 50/2002, do 14 de febreiro,

DISPOÑO:
Artigo 1º.-Obxecto e ámbito de aplicación.
1. Esta orde regula o procedemento para a actualización

dos datos e a identificación dos agricultores que poderán
acollerse ao réxime de pagamento único (RPU), segundo
o artigo 33 do Regulamento (CE) nº 1782/2003, do
Consello, do 29 de setembro, coa finalidade de coñecer

os elementos necesarios para o establecemento provi-
sional dos dereitos de axuda segundo o previsto no artigo
12.2º do Regulamento (CE) 795/2004, da Comisión, do
21 de abril.

2. Esta orde será aplicable aos agricultores con
explotacións agrarias situadas en Galicia que se ato-
pen nas situacións previstas nos artigos 3º e 7º desta
orde.

Artigo 2º.-Definicións.
Para os efectos do previsto nesta orde serán apli-

cables as definicións establecidas nos artigos 2 dos
Regulamentos (CE) 1782/2003 e 795/2004.

Artigo 3º.-Agricultores que se van incluír no RPU
para a atribución de dereitos de axudas non pro-
cedentes da Reserva Nacional.

De acordo co establecido no artigo 33 do Regu-
lamento (CE) 1782/2003, poderán acollerse ao RPU:

1. Os agricultores que, no período de referencia,
recibirán pagamentos directos por algún dos réximes
de axuda previstos no anexo VI do dito regulamento.

2. Aqueles agricultores que cumprindo os demais
requisitos e condicións previstos no RPU, recibisen
a explotación ou parte dela dun agricultor dos pre-
vistos no punto 1º anterior, nalgunha das seguintes
circunstancias:

a) Por herdanza ou herdanza anticipada, nos termos esta-
blecidos no artigo 33.1º b) do Regulamento (CE) 1782/2003,
e no artigo 13 do Regulamento (CE) 795/2004, podéndose
incluír, para os ditos efectos, os pactos sucesorios previstos
no capítulo II do título VII da Lei 4/1995, do 24 de
maio, do Dereito civil de Galicia, sempre que o titular
da explotación a cedese a título gratuíto e por actos inter
vivos a persoas que o sucedesen como herdeiros no exercicio
da actividade agraria e nos seus dereitos, considerándose
incluídos os usufrutuarios.

b) Por producirse un cambio na súa personalidade
xurídica ou na súa denominación, nos termos establecidos
no artigo 33.2º do Regulamento (CE) 1782/2003 e artigo
14 do Regulamento (CE) 795/2004.

c) Por producirse fusións ou escisións nos termos pre-
vistos no artigo 33.3º do Regulamento (CE) 1782/2003,
e artigo 15 do Regulamento (CE) 795/2004.

d) Por obter unha explotación ou parte dela por com-
pra-venda con cesión dos dereitos de axuda, nos termos
previstos no artigo 17 do Regulamento (CE) 795/2004.

3. Aqueles agricultores nos que a súa produción,
durante todo o período de referencia, se vise afectada
por dificultades excepcionais, nos termos previstos
no artigo 40 do Regulamento (CE) 1782/2003.

Artigo 4º.-Agricultores que se van incluír no RPU
para os efectos de atribución de dereitos de axuda
da reserva nacional.

De conformidade co previsto no artigo 42, pará-
grafos 3 a 5, do Regulamento (CE) 1782/2003, para
os efectos da atribución de dereitos de axuda pro-
cedentes da reserva nacional, teranse en conta os
seguintes supostos:

1. Os agricultores que se atopen nunha situación
especial das previstas no artigo 42.4º do Regula-
mento (CE) 1782/2003, en relación cos artigos 18
a 23 bis do Regulamento (CE) 795/2004, que se
indican:

a) Os produtores lácteos, na situación prevista no
artigo 19 do Regulamento (CE) 795/2004.


