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Artigo segundo.

Engádeselle un parágrafo novo ó artigo 97.1 do Regu-
lamento de armas, do teor literal seguinte:

«Cando se trate da obtención de licencias suce-
sivas, o solicitante que sexa titular de armas corres-
pondentes á licencia que se solicita deberá pre-
sentar, coa solicitude de nova concesión, a arma
ou armas documentadas, persoalmente ou por
medio de terceiro autorizado por escrito e que con-
te con licencia correspondente á arma ou armas
de que se trate, para efectos de revista.»

Disposición transitoria primeira.

Os titulares de licencias de armas, que pasasen revista
da arma ou armas correspondentes durante os doce
meses anteriores ó da entrada en vigor deste real decre-
to, non terán obriga de presenta-las armas a revista, salvo
requirimento especial da Intervención de Armas com-
petente, cando soliciten a primeira renovación das licen-
cias, posterior á dita entrada en vigor.

Disposición transitoria segunda.

As ampliacións de vixencia dispostas por este real
decreto non serán aplicables ás licencias expedidas con
anterioridade á data de entrada en vigor deste, as cales
manterán a vixencia temporal para a que foron conce-
didas.

Disposición transitoria terceira.

As persoas que, na data de entrada en vigor deste
real decreto, ou con posterioridade, foren titulares de
licencia D, de armas longas raiadas para caza maior,
e de licencia E, para escopetas e demais armas das cate-
gorías 3.a e 7.a, 2 e 3, con datas distintas de caducidade,
con obxecto de unificar para o sucesivo o transcurso
dos prazos de vixencia de ámbalas licencias, poderán
instar conxuntamente a iniciación dos dous procedemen-
tos de renovación, solicitando voluntariamente, coa reno-
vación necesaria da licencia que caducase, a da licencia
que aínda se encontre en vigor.

Disposición derradeira única.

Este real decreto entrará en vigor o día seguinte ó
da súa publicación no «Boletín Oficial del Estado».

Dado en Madrid o 3 de marzo de 2000.

JUAN CARLOS R.

O ministro de Interior,

JAIME MAYOR OREJA

MINISTERIO

DE EDUCACIÓN E CULTURA

4327 REAL DECRETO 271/2000, do 25 de febreiro,
polo que se aproban os estatutos da Real Aca-
demia Galega. («BOE» 55, do 4-3-2000.)

Os estatutos primitivos da Real Academia Galega, aín-
da vixentes, datan de 1906 e foron promovidos pola
Asociación Iniciadora e Protectora da Academia na Haba-

na cuns fins entre os que figuraban a protección e difu-
sión da lingua galega.

O tempo transcorrido desde entón e a propia evo-
lución da sociedade fan necesario redactar uns novos
estatutos que se adapten á realidade actual, redefinindo
o traballo que lle corresponde a esta institución que,
prioritariamente, está constituído polas cuestións rela-
tivas á normativa, actualización e uso correcto da lingua
galega, función que lle é encomendada na disposición
adicional da Lei 3/1983, do 15 de xuño, de norma-
lización lingüística, aprobada unanimemente polo Par-
lamento de Galicia.

Na súa virtude, por proposta do ministro de Educación
e Cultura, de conformidade co informe do Instituto de
España e logo de deliberación do Consello de Ministros
na súa reunión do día 25 de febreiro de 2000,

D I S P O Ñ O :

Artigo único. Aprobación dos estatutos.

Apróbanse os estatutos da Real Academia Galega,
que figuran como anexo a este real decreto.

Disposición derrogatoria única. Derrogación normativa.

Quedan derrogados os estatutos da Real Academia
Galega, aprobados por Real decreto do 25 de agosto
de 1906.

Disposición derradeira única. Entrada en vigor.

Este real decreto entrará en vigor o día seguinte ó
da súa publicación no «Boletín Oficial del Estado».

Dado en Madrid o 25 de febreiro de 2000.

JUAN CARLOS R.

O ministro de Educación e Cultura,

MARIANO RAJOY BREY

ANEXO

ESTATUTOS DA REAL ACADEMIA GALEGA

CAPÍTULO I

Denominación, fins, ámbito e domicilio

Artigo 1.

A Real Academia Galega é unha institución científica
que ten como obxectivo fundamental o estudio da cul-
tura galega e especialmente a ilustración, defensa e pro-
moción do idioma galego.

Artigo 2.

Son finalidades da Real Academia Galega:

a) Establece-las normas referidas ó uso correcto da
lingua galega, conforme o disposto na Lei 3/1983, do 15
de xuño, de normalización lingüística, do Parlamento de
Galicia, nomeadamente:

1.o A elaboración da norma gramatical, ortográfica
e fónica.

2.o O inventario do léxico e a proposta dun diccio-
nario de uso.

3.o A modernización e actualización do léxico.

b) Estudiar e propo-la restauración da onomástica
galega.

c) Velar polos dereitos do idioma galego.
d) Defender e promove-lo idioma galego.
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e) Asesora-los poderes públicos e institucións sobre
temas relacionados co uso correcto da lingua e coa súa
promoción social.

f) Estudiar e dar a coñece-lo patrimonio literario e
documental da institución.

g) Decidi-la personalidade literaria á que cada ano
se lle dedica o Día das Letras Galegas.

A Real Academia Galega levará a cabo, coa perio-
dicidade que se estableza, sesións de traballo destinadas
ó cumprimento destas finalidades.

Artigo 3.

A lingua propia da Real Academia Galega é o galego.

Artigo 4.

Enténdese por idioma galego o propio de Galicia, así
coma as súas variantes faladas nos territorios exteriores
(Asturias, León e Zamora).

Artigo 5.

A Real Academia Galega ten personalidade xurídica
propia e, en consecuencia, plena capacidade para o cum-
primento dos seus fins e en concreto para:

a) Establecer relacións e asinar acordos con outras
institucións científicas e culturais.

b) Adquirir e posuír bens de todo tipo a título one-
roso ou gratuíto, obrigarse por contrato con calquera
persoa pública ou privada e exercer accións conforme
dereito.

c) Dispor libremente dos seus recursos económicos,
que proceden de subvencións institucionais ou doazóns
e do patrimonio propio, para levar a cabo as súas fina-
lidades, sen prexuízo do rendemento de contas a quen
e cando for procedente.

Artigo 6.

O domicilio social da Real Academia Galega está na
cidade da Coruña, no edificio número 11 da rúa Taber-
nas, e poderá establecer delegacións, especialmente
dentro do seu ámbito lingüístico.

CAPÍTULO II

Organización

Artigo 7.

A Academia componse de académicos de honra, de
número e correspondentes.

Artigo 8.

Os académicos de número son trinta. Son membros
numerarios os que, elixidos polo Pleno, gozan de tódolos
dereitos e teñen tódalas obrigas previstas nestes esta-
tutos e nos regulamentos da institución. A condición
de académico de número perderase cando se produza
o traslado definitivo do académico fóra do territorio do
dominio lingüístico galego. Neste caso pasará a acadé-
mico de honra.

Artigo 9.

A Real Academia Galega poderá nomear académicos
de honra aquelas persoas que teñan prestado valiosos
servicios a Galicia nos ámbitos dos que se ocupa a
institución.

Artigo 10.

Son académicos correspondentes aqueles que,
nomeados polo pleno, colaboran nas tarefas científicas
da institución, e non participan nos órganos de goberno.
O seu número é de sesenta.

Artigo 11.

A condición de académico é vitalicia e perderase a
pedimento propio, ou por decisión do Pleno, logo de
audiencia do interesado, por incumprimento das obrigas
ou por falta grave contra a institución.

Artigo 12.

O procedemento de elección de académicos rexerase
polo establecido no Regulamento de réxime interno da
Real Academia Galega. Para ser candidato será necesaria
a presentación por parte de tres académicos de numero.

Artigo 13.

Os órganos de goberno da Real Academia Galega
son de dous tipos: colexiados e unipersoais. Son órganos
colexiados: o Pleno e a Comisión Executiva. Son órganos
unipersoais: o presidente, o secretario, o tesoureiro, o
arquiveiro-bibliotecario e o vicesecretario.

CAPÍTULO III

Obrigas dos académicos

Artigo 14.

Os elixidos académicos de número adquirirán a con-
dición de tales despois da lectura do discurso de ingreso.

Artigo 15.

Os académicos de número serán elixibles para tódo-
los cargos da Academia, e teñen a obriga de asistiren
ás xuntas e reunións, participaren nas votacións regu-
lamentarias e tomaren parte nas tarefas de investigación
da institución e noutras que se lles encomenden.

Artigo 16.

Os académicos correspondentes están obrigados a
cooperar cos fins da Real Academia Galega, cumprindo
os encargos e comisións que se lles confíen.

CAPÍTULO IV

Dos órganos de goberno, das súas funcións
e do seu funcionamento

Artigo 17.

O Pleno está constituído polos académicos de número
e reunirase en Xuntas ordinarias e extraordinarias.

Artigo 18.

A Xunta ordinaria terá lugar polo menos cada dous
meses.

Artigo 19.

As Xuntas extraordinarias serán de carácter público
ou privado.



426 Venres 31 marzo 2000 Suplemento núm. 5

Artigo 20.

As Xuntas extraordinarias de carácter público terán
lugar con motivo da toma de posesión dos novos aca-
démicos de número, homenaxes, conmemoracións e
actos en xeral que, a xuízo da Comisión Executiva, deban
ser revestidos de especial solemnidade.

Artigo 21.

As Xuntas extraordinarias de carácter privado terán
lugar cando o considerar oportuno a Comisión Executiva,
para tratar algún tema de carácter especial, ou ben a
pedimento dun tercio dos membros de número.

Artigo 22.

As Xuntas, calquera que sexa o seu carácter, serán
convocadas polo presidente con oito días de anticipa-
ción, e a elas deberán asistir tódolos académicos de
número. Para que se poidan constituír será necesaria
a presencia da metade dos membros máis un en primeira
convocatoria, e en segunda convocatoria constituiranse
cos membros presentes. Os acordos serán tomados pola
maioría que se determine no regulamento, segundo a
importancia dos asuntos. Non son válidos os votos dele-
gados.

Artigo 23.

As Xuntas da Academia serán dirixidas polo seu pre-
sidente e, na súa ausencia, polo secretario. Neste último
caso, o vicesecretario desempeñará as funcións de secre-
tario.

Artigo 24.

A Comisión Executiva está constituída polo presiden-
te, o secretario, o tesoureiro, o arquiveiro-bibliotecario
e o vicesecretario. Reuniranse tantas veces como dis-
poña o presidente e, polo menos, unha vez ó mes. A
Comisión Executiva actúa por delegación do Pleno, exer-
ce o goberno da institución e é a encargada de esta-
blece-la orde do día das Xuntas. Tódolos cargos son
elixidos polo Pleno por un período de catro anos, e son
reelixibles consecutivamente unha soa vez, por idéntico
prazo, na mesma función. A elección farase por votación
secreta en Xunta extraordinaria privada dedicada a esta
finalidade concreta. Para que a elección sexa válida será
preciso que o candidato obteña a maioría absoluta de
votos. Se ningún candidato obtiver esta maioría proce-
derase a unha segunda votación na que abondará a maio-
ría simple.

Artigo 25.

Corresponde ó presidente:

a) Convocar e presidi-las reunións da institución.
b) Velar polo cumprimento dos seus estatutos, regu-

lamentos e acordos.
c) Representa-la institución ante toda clase de enti-

dades públicas ou privadas.
d) Exerce-las demais facultades que se lle confiran

polos regulamentos e acordos da institución.
e) En ausencia do presidente asumirá as súas fun-

cións o secretario e, en ausencia deste, o académico
máis antigo e, en caso de igual antigüidade, o de maior
idade.

Artigo 26.

Corresponde ó secretario:

a) Redacta-la acta de cada sesión, dar lectura dela
e asinala co visto e prace do presidente, despois de
aprobada.

b) Custodia-lo libro de actas, e leva-lo rexistro de
tódolos académicos co historial de cada un.

c) Exerce-la xefatura do persoal de administración
e membros non académicos.

d) Encargarse da correspondencia e do seu rexistro,
e dar conta dela nas sesións.

e) Redacta-la memoria anual e presentala á Aca-
demia na sesión correspondente.

f) Substituí-lo presidente en ausencia deste. Neste
caso as funcións de secretario serán asumidas polo vice-
secretario e, en ausencia deste, polo académico máis
recente.

g) Desempeña-las demais funcións que se lle con-
firan polos regulamentos e acordos do Pleno.

Artigo 27.

Corresponde ó tesoureiro:

a) Responsabilizarse do patrimonio da institución.
b) Responsabilizarse da contabilidade da institución.
c) Recada-las cantidades que por calquera concepto

perciba a institución.
d) Efectua-los pagamentos.
e) Render contas semestralmente ó Pleno da Aca-

demia, sen prexuízo de facelo ó presidente ou á Comisión
Executiva sempre que for requirido para iso.

Artigo 28.

Corresponde ó arquiveiro-bibliotecario:

a) Velar pola conservación e ordenación de libros,
manuscritos e documentos da institución.

b) Coordina-la adquisición de fondos bibliográficos
e documentais.

c) Facilita-lo acceso a tales libros, manuscritos e
documentos, conforme as normas que se establezan en
regulamento especial.

d) Dar conta en cada sesión das novas adquisicións.

Artigo 29.

Corresponde ó vicesecretario:

a) Substituí-lo secretario en ausencia deste.
b) Auxilia-lo secretario en tódalas funcións que este

lle encomendar.

CAPÍTULO V

Fondos da Academia

Artigo 30.

Os fondos da Academia están constituídos por:

a) Doazóns de toda índole que con tal finalidade
realizaren as administracións públicas, corporacións, ins-
titucións e particulares.

b) O producto das publicacións e traballos da Aca-
demia.

c) Aqueloutros fondos que puider arbitra-la Acade-
mia.
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CAPÍTULO VI

Das modificacións, derrogación e desenvolvemento
dos estatutos

Artigo 31.

Os presentes estatutos non poderán ser derrogados
nin modificados a non ser pola Academia reunida para
tal efecto en Xunta extraordinaria. Será necesario para
a súa derrogación ou modificación o voto favorable de
dous tercios dos académicos.

Artigo 32.

As disposicións destes estatutos serán desenvolvidas
nos oportunos regulamentos.

MINISTERIO DE AGRICULTURA,

PESCA E ALIMENTACIÓN

4333 REAL DECRETO 323/2000, do 3 de marzo,
polo que se modifican o Regulamento xeral
técnico de control e certificación de sementes
e plantas de viveiro, os Regulamentos técni-
cos de control e certificación de sementes de
remolacha, plantas forraxeiras, cereais, millo,
sorgo, pataca de sementeira e o Regulamento
xeral do rexistro de variedades comerciais.
(«BOE» 55, do 4-3-2000.)

Mediante este real decreto incorpóranse ó ordena-
mento xurídico interno a Directiva 98/95/CE, do Con-
sello, do 14 de decembro, que modifica, respecto da
consolidación do mercado interior, as variedades de plan-
tas modificadas xeneticamente e os recursos fitoxené-
ticos; as Directivas do Consello 66/400/CEE,
6 6 / 4 0 1 / C E E , 6 6 / 4 0 2 / C E E , 6 6 / 4 0 3 / C E E ,
69/208/CEE, 70/458/CEE e 70/457/CEE, relativas á
comercialización de sementes de remolacha, sementes
de plantas forraxeiras, sementes de cereais, pataca de
sementeira, sementes de plantas oleaxinosas e téxtiles,
sementes de plantas hortícolas e sobre o catálogo común
de variedades de especies de plantas agrícolas, e a Direc-
tiva 98/96/CEE, do Consello, do 14 de decembro, pola
que se modifican, en particular no relativo ás inspeccións
non oficiais sobre o terreo, as Directivas do Consello
6 6 / 4 0 0 / C E E , 6 6 / 4 0 1 / C E E , 6 6 / 4 0 2 / C E E ,
6 6 / 4 0 3 / C E E , 6 9 / 2 0 8 / C E E , 7 0 / 4 5 8 / C E E e
70/457/CEE, relativas á comercialización de sementes
de remolacha, sementes de plantas forraxeiras, semen-
tes de cereais, pataca de sementeira, sementes de plan-
tas oleaxinosas e téxtiles, sementes de plantas hortícolas
e sobre o catálogo común de variedades de especies
de plantas agrícolas.

Así mesmo, incorpóranse, a Directiva 1999/8/CE,
da Comisión, do 18 de febreiro, pola que se modifica
a Directiva 66/402/CEE, do Consello, relativa á comer-
cialización das sementes de cereais e, a Directiva
1999/54/CE, da Comisión, que modifica a Directiva
66/402/CEE, do Consello, relativa á comercialización
das sementes de cereais.

Na súa virtude, por proposta do Ministerio de Agri-
cultura, Pesca e Alimentación, de acordo co Consello
de Estado e logo de deliberación do Consello de Minis-
tros do día 3 de marzo de 2000,

D I S P O Ñ O :

Artigo primeiro. Modificación do Regulamento xeral
técnico de control e certificación de sementes e plan-
tas de viveiro.

Modifícase o Regulamento xeral técnico de control
e certificación de sementes e plantas de viveiro, apro-
bado por orde do 23 de maio de 1986, modificado por
última vez por orde do 18 de xullo de 1997, nos termos
seguintes:

1. No número 5 substitúese a definición de comer-
cialización pola seguinte:

«Comercialización: a venda, a posesión con vis-
tas á venda, a oferta de venda e toda cesión, entre-
ga ou transmisión con fins de explotación comercial
de sementes ou de plantas de viveiro a terceiros,
a título oneroso ou non.

Non se considerará comercialización a entrega
de sementes sen fins de explotación comercial da
variedade, tal como as operacións seguintes:

a) A entrega de sementes a organismos oficiais
de experimentación e inspección.

b) A entrega de sementes a provedores de servi-
cios para procesamento ou envase, sempre que
o provedor de servicios non adquira dereito sobre
as sementes que lle fosen entregadas.

Non se considerará comercialización a entrega
de sementes en determinadas condicións a pro-
vedores de servicios para a producción dunha
determinada materia prima agrícola, destinada a
fins industriais, nin para a reproducción de semen-
tes con este fin, sempre que o provedor de servicios
non adquira dereitos nin sobre as sementes que
lle son entregadas nin sobre o producto da colleita.
O provedor de sementes facilitaralle á autoridade
de certificación una copia das correspondentes par-
tes do contrato subscrito co provedor de servicios,
e iso incluirá os requisitos e condicións realmente
cumpridos pola semente que proporcionou.»

2. Substitúese o texto do número 7 polo seguinte:

«7. Só poderán producirse con fins comerciais
sementes e plantas de viveiro de cultivares inscritos
na correspondente lista de variedades comerciais
ou nos catálogos comúns de variedades de espe-
cies de plantas agrícolas ou de plantas hortícolas
da Unión Europea, de acordo coas normas espe-
cíficas que se establezan para cada especie ou gru-
po de especies, quedando exceptuadas do cum-
primento deste requisito as sementes e plantas de
viveiro que se destinen exclusivamente á expor-
tación a terceiros países.

Igualmente, só se admitirá a entrada en España,
con fins comerciais, de sementes e plantas de vivei-
ro de cultivares incluídos na lista de variedades
comerciais ou nos catálogos comúns mencionados.

Poderanse eximir do indicado nos dous parágra-
fos anteriores as sementes e plantas de viveiro para
as que, na Unión Europea, non se esixa para seren
comercializadas inscrición varietal nun rexistro de
variedades comerciais.

Nas especies nas que os regulamentos técnicos
admitan a producción de sementes e plantas de
viveiro de categoría comercial, poderán producirse
e comercializarse sementes e plantas de viveiro
desta categoría, sen que teñan que cumpri-los
requisitos indicados, no que se refire á variedade.


