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h) Duplicados de títulos universitarios oficiais 26,96 € 

2. Secretaría 

a) Apertura de expediente académico ao comezar 
os estudos 

21,41 € 

b) Certificacións académicas e traslados de 
expediente académico 

21,41 € 

c) Expedición e mantemento de tarxetas de 
identidade 

4,60 € 

d) Solicitude de equivalencia de estudos 
estranxeiros 

26,00 € 

Orde do 25 de xuño de 2007 pola que se
autorizan as ensinanzas de nivel III para
persoas adultas, con carácter presencial,
no IES Cabo Ortegal de Cariño.

A Lei orgánica 1/1981, do 6 de abril, pola que se
aprobou o Estatuto de autonomía de Galicia, e o Real
decreto 1763/1982, do 24 de xullo, sobre o traspaso
de funcións e servizos da Administración do Estado á
Comunidade Autónoma de Galicia en materia de edu-
cación, recoñécenlle á nosa comunidade as compe-
tencias en materia de planificación, regulación e
administración do ensino regrado en todos os niveis e
graos, modalidades e especialidades, de acordo cos
preceptos emanados da Constitución e das leis que lle
sexan de aplicación, competencias que foron asumi-
das polo Decreto 114/1982, do 1 de setembro, e asig-
nadas á Consellería de Educación e Ordenación Uni-
versitaria no seu artigo 2.

A Lei orgánica 2/2006, do 3 de maio, de educación,
establece no seu artigo 5.2º que o sistema educativo
lles facilitará ás persoas adultas a súa incorporación
ás distintas ensinanzas, favorecendo a conciliación da
aprendizaxe con outras responsabilidades e activida-
des.

O Decreto 88/1999, do 11 de marzo, polo que se
regula a ordenación xeral das ensinanzas de educa-
ción de persoas adultas e os requisitos mínimos dos
centros, establece no artigo 5 que a Consellería de
Educación e Ordenación Universitaria adecuará as
ensinanzas e campos fundamentais de actuación ás
peculiaridades e ás características das persoas adul-
tas e no artigo 11 que as ensinanzas de adultos pode-
rán ser impartidas tanto en centos específicos de edu-
cación e promoción de adultos como nos centros ordi-
narios de ensino non universitario que autorice a Con-
sellería de Educación e Ordenación Universitaria.

En consecuencia, esta consellería, de conformidade
co establecido no Decreto 585/2005, do 29 de decem-
bro, polo que se establece a estrutura orgánica da
Consellería de Educación e Ordenación Universita-
ria, que lle atribúe as competencias e funcións en
materia de planificación, regulación e administración
do ensino regrado en toda a súa extensión, e tendo en
conta o informe da Dirección Xeral de Formación
Profesional e Ensinanzas Especiais, por proposta da
Dirección Xeral de Ordenación e Innovación Educa-
tiva,

DISPÓN:

Primeiro.-Autorizar as ensinanzas de nivel III para
persoas adultas, con carácter presencial, no IES Cabo
Ortegal de Cariño, que se especifican no anexo.

Disposicións derradeiras

Primeira.-Autorízase a Secretaría Xeral e á Direc-
ción Xeral de Ordenación e Innovación Educativa
para adoptar as medidas necesarias para a execución
desta orde.

Segunda.-Esta orde entrará en vigor aos vinte días
da súa publicación no Diario Oficial de Galicia.

Santiago de Compostela, 25 de xuño de 2007.

Laura Sánchez Piñón
Conselleira de Educación e Ordenación

Universitaria

ANEXO

Provincia: A Coruña.
Centro: IES Cabo Ortegal.
Concello: Cariño.
Código: 15021755.
Ensinanzas: educación secundaria para persoas
adultas, nivel III (modalidade presencial).

CONSELLERÍA DE INNOVACIÓN
E INDUSTRIA

Resolución do 3 de xullo de 2007 pola que se
procede á publicación dos requirimentos de
emenda de documentación das solicitudes
presentadas ao abeiro da Orde do 17 de abril
de 2007, pola que se establecen as bases regu-
ladoras para a concesión, en réxime de conco-
rrencia competitiva, das subvencións destina-
das a entidades de dereito público e privado,
sen ánimo de lucro, con excepción das AA.PP.
territoriais, para promover actuacións de
difusión e formación relacionadas co desen-
volvemento da sociedade da información na
Comunidade Autónoma de Galicia, e se pro-
cede á súa convocatoria para 2007 (procede-
mento administrativo IN521C, Diario Oficial
de Galicia número 79, do 24 de abril).

O órgano instrutor do procedemento administrativo
de subvencións establecido na citada orde reguladora
provisional revisou as solicitudes presentadas ao
abeiro da dita orde, identificando tanto as solicitudes
que se presentaron sen erros e dispoñen de toda a
documentación preceptiva, como aquelas solicitudes
nas cales non se reúne algún dos requisitos exixidos.

O artigo 4 da orde reguladora dispón: poderanse
realizar os requirimentos de emenda das solicitudes,
mediante publicación no DOG.

ANXELITO
Resaltado


