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c) O número de oliveiras non admisibles adi-
cionais plantadas despois do 1 de maio de 1998, 
existentes no SIXPAC.

d) O número de oliveiras admisibles arrincadas 
e substituídas, de substitución, desde a solicitude 
única anteriormente realizada que incluíse a parcela 
en cuestión. En caso de non estar reflectidas no SIX-
PAC, deberase indicar a súa posición na parcela, 
tanto das arrincadas como das substituídas.

Se as oliveiras de substitución proveñen de oli-
veiras arrincadas noutra parcela, deberase indicar 
expresamente a parcela de procedencia e a posición 
das devanditas arrincas se non están reflectidas no 
SIXPAC.

e) O número de oliveiras admisibles arrincadas 
e non substituídas desde a solicitude única anterior-
mente realizada que incluíse a parcela en cuestión. 
En caso de non estar rexistradas estas arrincas no 
SIXPAC, deberase indicar a súa posición na parcela.

f) O número de oliveiras adicionais plantadas 
despois da solicitude única anteriormente realizada 
que incluíse a parcela en cuestión. En caso de non 
estar reflectidas no SIXPAC, deberase indicar a súa 
posición na parcela.

g) O número de oliveiras adicionais arrincadas 
despois da solicitude única anteriormente realizada 
que incluíse a parcela en cuestión. En caso de non 
estar rexistradas estas arrincas no SIXPAC, deberase 
indicar a súa posición na parcela.

h) A superficie oleícola expresada en hectáreas 
con dous decimais, resultante do cálculo estable-
cido no punto 3 do anexo XXIV do Regulamento 
(CE) 1973/2004, da Comisión, do 29 de outubro de 
2004. Así mesmo, a superficie oleícola e, se é o caso, 
a superficie oleícola admisible expresada en hectá-
reas con dous decimais, resultante do cálculo esta-
blecido no punto 2 do anexo XXIV antes citado, de 
acordo coa información dispoñible en SIXPAC no 
período de presentación de solicitudes de cada 
ano.

Non obstante, para a solicitude única que se pre-
sentará no ano 2006 as alíneas b, c, d, e, f e g subs-
tituiranse polas seguintes:

«i) O número de oliveiras admisibles, distin-
guindo entre as plantadas antes do 1 de maio de 
1998 e as plantadas con posterioridade, sempre que 
sexan de substitución das anteriores, existentes no 
SIXPAC o 1 de xaneiro de 2005.

j) O número de oliveiras non admisibles, adi-
cionais, plantadas despois do 1 de maio de 1998, 
existentes no SIXPAC o 1 de xaneiro de 2005.»

k) O número de oliveiras admisibles que des-
pois do 1 de xaneiro de 2005 foron arrincadas e 
substituídas por outras en substitución daquelas. En 
caso de non estar reflectidas no SIXPAC, deberase 
indicar a súa posición na parcela, tanto das arrinca-
das como das substituídas.

Se as oliveiras de substitución proveñen de oli-
veiras arrincadas noutra parcela, deberase indicar 
expresamente a parcela de procedencia e a posición 
destas arrincas se non están reflectidas no SIXPAC.

l) O número de oliveiras admisibles que des-
pois do 1 de xaneiro de 2005 foron arrincadas e non 
substituídas. En caso de non estaren rexistradas 
estas arrincas no SIXPAC, deberase indicar a súa 
posición na parcela.

m) O número de oliveiras adicionais plantadas 
despois do 1 de xaneiro de 2005. En caso de non 
estaren reflectidas no SIXGPAC, deberase indicar a 
súa posición na parcela.

n) O número de oliveiras adicionais arrincadas 
despois do 1 de xaneiro de 2005. En caso de non 
estaren reflectidas no SIXPAC, deberase indicar a 
súa posición na parcela.»

Dezasete. No anexo XI, epígrafe V, o punto 3 redáctase 
da forma seguinte:

«3. No caso dos froitos de casca, xuntarase á 
solicitude:

a) Un certificado da organización de produto-
res acreditativo de que as superficies de froitos de 
casca polas cales o agricultor solicita a axuda están 
incluídas entre os recursos produtivos da súa orga-
nización.

b) O compromiso do agricultor de realizar a 
entrega da súa colleita á organización de produtores 
citada.

c) No caso de que desexe acollerse ao comple-
mento de axuda do número 6 do artigo 38, deberá 
xuntar unha declaración do solicitante da súa condi-
ción de agricultor profesional.»

Dezaoito. No anexo XI, epígrafe V, engádese un novo 
punto 11 co seguinte texto:

«11. Contrato cun transformador ou compro-
miso, cando se solicite o pagamento por superficie 
de cultivos herbáceos por parte de agricultores pro-
dutores de liño e/ou cánabo destinados á produción 
de fibra.»

Disposición derradeira única. Entrada en vigor.

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

Dado en Madrid o 5 de maio de 2006.

JUAN CARLOS R.

A ministra de Agricultura, Pesca

e Alimentación,

ELENA ESPINOSA MANGANA

(Este real decreto publícase tendo en conta a corrección de erros 
publicada no BOE núm. 110, do 9-05-2006.) 

 8042 CORRECCIÓN de erros do Real decreto 
1557/2005, do 23 de decembro, polo que se 
modifica o Real decreto 558/2001, do 25 de 
maio, polo que se regula o recoñecemento ofi-
cial das organizacións ou asociacións de cria-
dores de cans de raza pura. («BOE» 108,
do 6-5-2006.)

Advertido erro no Real decreto 1557/2005, do 23 de 
decembro, polo que se modifica o Real decreto 558/2001, 
do 25 de maio, polo que se regula o recoñecemento ofi-
cial das organizacións ou asociacións de criadores de 
cans de raza pura, publicado no «Boletín Oficial del 
Estado», suplemento número 2 en lingua galega, do 1 de 
febreiro de 2006, procédese a efectuar a oportuna rectifi-
cación:

No anexo, páxina 277, primeira columna, quinta liña, 
onde di: «Can Guicho»; debe dicir: «Can Guicho ou Quis-
quelo». 


