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Ensinanzas Especiais para ditaren as normas necesa-
rias para o desenvolvemento desta orde.

Santiago de Compostela, 12 de novembro de 2007.

Laura Sánchez Piñón
Conselleira de Educación e Ordenación

Universitaria

ANEXO

Provincia: Ourense.
Concello: Ribadavia.
Localidade: Ribadavia.
Código do centro: 32016546.
Titular: Concello de Ribadavia.
Centro: Conservatorio Profesional de Música de Riba-
davia.
Autorización provisoria: ensinanzas elementais e pro-
fesionais de música.

Orde do 4 de decembro 2007 pola que se
modifica a do 17 de outubro pola que se
convocan axudas económicas para o
alumnado que realiza formación práctica
en centros de traballo correspondentes aos
estudos de ciclos formativos de grao medio
e superior de formación profesional,
módulos profesionais experimentais e artes
plásticas e deseño, para ampliar o seu cré-
dito orzamentario.

A Orde do 17 de outubro de 2007, DOG nº 205, do
23 de outubro, pola que se convocan axudas económi-
cas para o alumnado que realiza formación práctica
en centros de traballo correspondentes aos estudos de
ciclos formativos de grao medio e superior de forma-
ción profesional, módulos profesionais experimentais
e artes plásticas e deseño, establece no seu artigo 5 o
crédito inicialmente outorgado para esta finalidade,
sen prexuízo de que o devandito importe poida ser
ampliado na medida en que exista crédito adecuado e
suficiente nos orzamentos do exercicio económico do
ano 2007.

Considerando tal previsión orzamentaria e con
motivo dunha incorporación de créditos, procede
ampliar o importe da contía inicial prevista na Orde
do 17 de outubro de 2007.

Por todo o exposto, a Consellería de Educación e
Ordenación Universitaria

DISPÓN:

Artigo único.-Modificación da Orde do 17 de outu-
bro pola que se convocan axudas económicas para o
alumnado que realiza formación práctica en centros
de traballo correspondentes aos estudos de ciclos for-
mativos de grao medio e superior de formación profe-
sional, módulos profesionais experimentais e artes
plásticas e deseño.

O artigo 5, parágrafo primeiro, da citada orde que-
da redactado como segue:

«O importe total das axudas económicas efectuarase
con cargo ao concepto orzamentario 09.03.422M.480.2
dentro do exercicio orzamentario do ano 2007, da
Dirección Xeral de Formación Profesional e Ensinan-
zas Especiais, ata un importe máximo de 1.022.716,20
euros (un millón vinte e dous mil setecentos dezaseis
euros con vinte céntimos)».

Santiago de Compostela, 4 de decembro de 2007.

Laura Sánchez Piñón
Conselleira de Educación e Ordenación

Universitaria

CONSELLERÍA DO MEDIO RURAL

Orde do 10 de decembro de 2007 pola que
se amplía a dotación orzamentaria para a
concesión das axudas do réxime do paga-
mento único e doutros réximes de axuda
directa á agricultura e gandaría estableci-
das pola Orde do 30 de xaneiro de 2007.

A orde da Consellería do Medio Rural do 30 de
xaneiro de 2007 (DOG nº 22, do 31 de xaneiro) regu-
la o procedemento para a solicitude, tramitación e
concesión, para o ano 2007, das axudas previstas
dentro do réxime do pagamento único e doutros réxi-
mes de axuda directa á agricultura e gandaría, así
como a indemnización compensatoria.

Na súa disposición adicional primeira, parágrafo 1,
precísanse as aplicacións orzamentarias e o importe
económico previsto para o financiamento das ditas
axudas, e no seu parágrafo 3, sinálase que as dota-
cións iniciais se poderán incrementar, se for proce-
dente, tramitando o expediente de xeración e amplia-
ción de crédito oportuno.

Coa finalidade de poder amparar todas as solicitu-
des das axudas directas no marco da aplicación da
política agrícola común en Galicia financiadas polo
Fondo Europeo Agrario de Garantía e xestionadas
polo Fondo Galego de Garantía Agraria, e posto que a
dotación inicial resulta insuficiente, aprobáronse os
correspondentes expedientes de xeración e amplia-
ción de crédito, polo que cómpre, mediante esta orde,
ampliar a dotación orzamentaria consignada inicial-
mente para a concesión das mencionadas axudas.

En consecuencia, de acordo co disposto no artigo
30.I.3 do Estatuto de autonomía de Galicia e facendo
uso das facultades que me confire a Lei 1/1983, do 22
de febreiro, reguladora da Xunta e da súa Presiden-
cia, e no Decreto 562/2005, do 1 de decembro,

DISPOÑO:

Artigo único.

1. A dotación orzamentaria prevista para as axudas
especificadas nos capítulos II, III e IV do título III da


