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I. DISPOSICIÓNS XERAIS

CONSELLERÍA DO MEDIO RURAL E DO MAR

DECRETO 46/2012, do 19 de xaneiro, polo que se establece a estrutura orgá-
nica da Consellería do Medio Rural e do Mar, e do Fondo Galego de Garantía 
Agraria.

Os decretos 1/2012, do 3 de xaneiro, e 13/2012, do 4 de xaneiro, fixaron a estrutura 
orgánica da Xunta de Galicia e das súas consellerías respectivamente, e agora procede 
determinar a estrutura orgánica e funcional da Consellería do Medio Rural e do Mar aten-
dendo aos criterios de eficacia, economía e austeridade que deben inspirar a actuación e 
a organización administrativa. 

Atendendo principalmente ás modificacións practicadas nesa estrutura, procede ao mes-
mo tempo determinar a estrutura orgánica e funcional necesaria para o cumprimento das fun-
cións que se lle atribúen á Consellería do Medio Rural e do Mar, respectando os principios de 
eficacia e economía que sempre deben presidir a actuación e a organización administrativa, 
así como os compromisos de austeridade e eficiencia asumidos polo Goberno galego, sendo 
especialmente destacable o feito de que non exista duplicidade de unidades que compoñen 
a organización territorial e que se manteña a estrutura periférica desta consellería.

En particular, polo que se refire á estrutura da Administración periférica, o presente de-
creto recolle o modelo organizativo plasmado no Decreto 245/2009, de tal maneira que en 
aplicación dos principios de racionalidade, eficiencia e austeridade, a Xefatura Territorial 
de Pontevedra estende a súa competencia a todo o ámbito provincial, sen prexuízo das 
funcións de coordinación que corresponden aos delegados/as territoriais de Pontevedra e 
Vigo no seu respectivo ámbito territorial, de acordo co artigo 2 da norma citada.

Doutra banda, o 16 de xaneiro de 2011 publicouse no DOG o Decreto 252/2011, do 15 
de decembro, polo que se crea a Axencia para a Modernización Tecnolóxica de Galicia e se 
aproban os seus estatutos, onde se establece que os servizos, recursos económicos e per-
soal de tecnoloxías da información e comunicacións das distintas consellerías e entidades 
públicas delas dependentes se adscribirán progresivamente á Amtega no prazo máximo 
de catro anos. En cumprimento da exixencia dunha norma con rango de decreto recollida 
na disposición adicional cuarta «Adscrición de órganos e postos de traballo doutras conse-
llerías ou entidades públicas» do Decreto 252/2011, do 15 de decembro, establécense as 
disposicións adicionais quinta e transitoria terceira e cuarta do presente decreto.

C
V

E
-D

O
G

: w
fa

cx
eq

2-
w

qx
2-

yu
p5

-a
dx

2-
8s

so
2l

ftx
nz

4



DOG Núm. 16 Martes, 24 de xaneiro de 2012 Páx. 3706

ISSN1130-9229 Depósito legal C.494-1998 http://www.xunta.es/diario-oficial-galicia

En consecuencia procede agora aprobar a estrutura orgánica da Consellería do Medio 
Rural e do Mar, tendo en conta o disposto no capítulo II do título I da Lei 16/2010, do 17 de 
decembro, de organización e funcionamento da Administración xeral e do sector público 
autonómico de Galicia.

Na súa virtude por proposta da conselleira do Medio Rural e do Mar, cos informes previos 
da Consellería de Facenda, da Secretaría Xeral da Igualdade e da Dirección Xeral de Ava-
liación e Reforma Administrativa, en uso das atribucións conferidas pola Lei 1/1983, do 22 
de febreiro, de normas reguladoras da Xunta e da súa Presidencia, logo de deliberación do 
Consello da Xunta de Galicia na súa reunión do día dezanove de xaneiro de dous mil doce,

DISPOÑO:

TÍTULO I 
Ámbito competencial e organización xeral da Consellería

Artigo 1. Competencias.

A Consellería do Medio Rural e do Mar é o órgano da Administración galega ao cal, baixo 
a superior dirección da persoa titular do departamento, lle corresponde propor e executar 
as directrices xerais do Goberno no ámbito rural, que engloba as competencias en materia 
de agricultura, gandaría, desenvolvemento rural e ordenación comarcal, estruturas rurais, 
industrias agroalimentarias e forestais, montes, prevención e defensa dos incendios fores-
tais. Así mesmo, correspóndelle a ordenación pesqueira en augas interiores, marisqueo, 
acuicultura, confrarías de pescadores e demais organizacións e asociacións dos profesio-
nais do sector, industrias pesqueiras e conserveiras, establecementos de almacenamento, 
manipulación, vendas e transformación do peixe e ensinanzas marítimo-pesqueiras, náuti-
co-deportivas e mergullo, cooperación pesqueira interinstitucional e co exterior, salvamen-
to marítimo, loita contra a contaminación e planificación e actuacións portuarias, de acordo 
co establecido no Estatuto de autonomía para Galicia e segundo os termos sinalados pola 
Constitución española, sen prexuízo das competencias que lles poidan corresponder aos 
outros organismos da comunidade autónoma. 

Artigo 2. Estrutura da Consellería.

Para o exercicio das súas funcións, a Consellería do Medio Rural e do Mar estrutúrase 
nos seguintes órganos:

A) O/a conselleiro/a.
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1. Secretaría Xeral Técnica.

2. Secretaría Xeral do Medio Rural e Montes.

2.1. Dirección Xeral de Desenvolvemento Rural.

2.2. Dirección Xeral de Produción Agropecuaria.

3. Secretaría Xeral do Mar.

3.1. Dirección Xeral de Desenvolvemento Pesqueiro.

Artigo 3. Organismos, entes e órganos colexiados adscritos á Consellería. 

1. Quedan adscritos a esta consellería os seguintes organismos e entes públicos:

a) O organismo autónomo Fondo Galego de Garantía Agraria.

b) O ente público Axencia Galega de Desenvolvemento Rural.

c) O ente público Instituto Galego de Calidade Alimentaria.

d) O ente público Portos de Galicia.

e) O ente público Instituto Tecnolóxico para o Control do Medio Mariño.

2. Quedan adscritos a esta consellería os seguintes órganos colexiados:

a) Os xurados provinciais de Montes Veciñais en Man Común. 

b) Os comités territoriais de montes. 

c) O Consello Forestal de Galicia.

d) O Consello Agrario Galego.

e) O Consello Galego de Pesca.

f) O Comité Científico Galego de Pesca.
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TÍTULO II 
Servizos centrais

CAPÍTULO I 
O/a conselleiro/a

Artigo 4. O/a conselleiro/a. 

1. A conselleira ou o conselleiro é a autoridade superior da Consellería e con tal carácter 
está investida das atribucións que lle confire o artigo 34 da Lei 1/1983, do 22 de febreiro, 
de normas reguladoras da Xunta e da súa Presidencia. 

2. Con dependencia directa da/o conselleira/o está a Subdirección Xeral de Gardacos-
tas de Galicia á cal lle correspónde: 

– A coordinación das competencias en materia de salvamento marítimo e loita contra a 
contaminación mariña. 

– A elaboración do plan de continxencias por contaminación mariña accidental. 

– A prevención da contaminación mariña. 

– As funcións de programación, planificación e control das accións de vixilancia e ins-
pección, sen prexuízo das competencias doutros departamentos da Xunta de Galicia, tanto 
no sector extractivo como nos centros de comercialización e establecementos de produ-
ción, transformación e consumo, así como no transporte dos produtos en xeral. 

– Cantos asuntos lle sexan encomendados por razón da súa competencia. 

3. A Subdirección Xeral de Gardacostas de Galicia estrutúrase nas seguintes unidades: 

3.1. Servizo de Protección de Recursos, ao cal lle corresponde a coordinación, orga-
nización e seguimento dos medios materiais e persoais do Servizo de Gardacostas de 
Galicia; o control dos partes, actas, informes, incidentes e demais actuacións do Servizo 
de Gardacostas de Galicia; e, en xeral, cantos asuntos lle sexan encomendados por razón 
da súa competencia. 

3.2. Servizo de Busca, Salvamento Marítimo e Loita contra a Contaminación, ao cal lle 
corresponde a coordinación das competencias en materia de salvamento marítimo e loita 
contra a contaminación mariña; a elaboración do plan de continxencias por contaminación 
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mariña accidental; a planificación de actividades de prevención da contaminación mariña; 
e, en xeral, cantos asuntos lle sexan encomendados por razón da súa competencia pola/o 
conselleira/o. 

3.3. Servizo de Inspección Veterinaria, ao cal lle corresponde o fomento e a protección 
da saúde pública, da seguridade ao longo da cadea alimentaria, así como a conservación 
da natureza e, en especial, da fauna silvestre e do propio ambiente, das producións ani-
mais e dos recursos xenéticos dos animais acuícolas e mariños; a protección de recursos, 
especialmente no que atinxe a tamaños mínimos, zonas e épocas de veda e topes de 
captura; o control da cadea alimentaria, tanto na produción primaria como na transforma-
ción, no almacenamento e na distribución; a inspección en lonxas, puntos de control e 
establecementos autorizados para efectuar primeiras vendas dos produtos do mar; control 
do transporte de especies mariñas, establecementos de acuicultura e auxiliares de acui-
cultura; o control da comercialización dos produtos do mar, peixarías e establecementos 
autorizados para a venda destes produtos; o control da calidade de augas e actividades 
conexas, nos casos de contaminación mariña accidental; e, en xeral, cantos asuntos lle 
sexan encomendados, por razón da súa competencia, pola conselleira.

CAPÍTULO II 
Secretaría Xeral Técnica 

Sección 1.ª Secretaría Xeral Técnica

Artigo 5. Atribucións.

A Secretaría Xeral Técnica exercerá as competencias e funcións establecidas na 
Lei 16/2010, do 17 de decembro, de organización e funcionamento da Administración xeral 
e do sector público autonómico de Galicia, todas aquelas que lle sexan encomendadas 
pola persoa titular da consellería, e é a autoridade de xestión do Programa de Desenvol-
vemento Rural (PDR).

Artigo 6. Estrutura.

1. A Secretaría Xeral Técnica conta, para o exercicio das súas funcións, coas seguintes 
unidades baixo a súa dependencia orgánica e funcional:

– Vicesecretaría Xeral.
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– Subdirección Xeral de Coordinación Administrativa e Apoio Normativo.

– Subdirección Xeral de Coordinación Orzamentaria e Contratación.

– Subdirección Xeral de Réxime Xurídico-Administrativo.

– Subdirección Xeral de Persoal.

– Servizo de Coordinación e Seguimento do PDR.

2. Adscríbense organicamente á Secretaría Xeral Técnica, con nivel de subdirección 
xeral, a Asesoría Xurídica do Medio Rural, a Asesoría Xurídica do Mar, e a Intervención 
Delegada que dependerán funcionalmente da Asesoría Xurídica Xeral da Xunta de Galicia 
e da Intervención Xeral da Comunidade Autónoma, respectivamente. 

As asesorías xurídicas de Medio Rural e do Mar rexeranse polo disposto no Decre-
to 343/2003, do 11 de xullo, polo que se aproba o regulamento orgánico da Asesoría Xurí-
dica da Xunta de Galicia, desenvolverán as funcións previstas no artigo 13.2 do devandito 
decreto en relación coas súas respectivas áreas funcionais e contarán co número de efec-
tivos que se determine na correspondente relación de postos de traballo. 

Sección 2.ª Vicesecretaría Xeral 

Artigo 7. Funcións. 

A Vicesecretaría Xeral exercerá as competencias e funcións establecidas na Lei 16/2010, 
do 17 de decembro, de organización e funcionamento da Administración xeral e do sector 
público autonómico de Galicia, todas aquelas que lle sexan encomendadas pola Secretaría 
Xeral Técnica e en particular as seguintes:

– O apoio técnico e administrativo da Secretaría Xeral Técnica.

– A emisión, baixo a supervisión da Secretaría Xeral Técnica, das directrices, instrucións 
ou criterios sobre a coordinación do funcionamento do resto dos órganos que integran a 
Secretaría Xeral Técnica.

– A dirección/coordinación, de conformidade coas instrucións da Secretaría Xeral Téc-
nica, das subdireccións integrantes da Secretaría Xeral Técnica e a coordinación desta 
última coas secretarias xerais e organismos e entidades dependentes da Consellería.
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– A elaboración de estudos e propostas de actuación sobre aspectos relativos á estrutu-
ración, planificación, organización, métodos de traballo e de mellora da xestión.

– O asesoramento e a realización de estudos e informes nas materias de competencia 
do departamento que lle sexan encomendadas pola Secretaría Xeral Técnica.

– A substitución da persoa titular da Secretaría Xeral Técnica nos casos de ausencia, 
enfermidade ou vacante desta.

– A organización da documentación procedente do rexistro.

Sección 3.ª Subdirección Xeral de Coordinación Administrativa e Apoio Normativo

Artigo 8. Funcións e estrutura.

1. Á Subdirección Xeral de Coordinación Administrativa e Apoio Normativo corres-
póndenlle os estudos e informes que lle sexan encomendados pola/o secretaria/o xeral 
técnica/o en atención ao ámbito competencial da Consellería; o estudo e seguimento das 
propostas de disposicións que elaboren os distintos órganos superiores e de dirección 
da Consellería, así como a emisión de informes nas distintas fases do procedemento de 
elaboración de disposicións administrativas de carácter xeral; a coordinación coa Asesoría 
Xurídica en relación coa tramitación dos requirimentos e peticións formulados á Conselle-
ría polos xulgados e tribunais; o estudo, preparación e tramitación dos asuntos que teñan 
que elevarse á Comisión de Secretarios e ao Consello da Xunta de Galicia e o traslado dos 
seus acordos; a coordinación dos trámites para a publicación no Diario Oficial de Galicia 
das disposicións e actos administrativos ditados polos órganos da Consellería; as compe-
tencias da Consellería sobre designación de membros de órganos colexiados e entidades 
do sector publico autonómico de Galicia; así como aqueles asuntos que lle sexan enco-
mendados pola Secretaría Xeral Técnica.

2. A Subdirección Xeral de Coordinación Administrativa e Apoio Normativo, para o des-
envolvemento das súas funcións contará co Servizo de Apoio Técnico-Normativo, ao cal lle 
corresponde o estudo e a elaboración de informes sobre a normativa marítimo-pesqueira 
e do medio rural; efectuar os estudos e informes que lle sexan encomendados pola Subdi-
rección, ademais do estudo, preparación e informe dos asuntos que se teñan que elevar á 
Comisión de Secretarios e ao Consello da Xunta de Galicia e o traslado dos seus acordos; 
o mantemento do rexistro, arquivo e custodia das disposicións normativas emanadas da 
Consellería, así como levar a cabo as compilacións das ditas normas; o control da publica-
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ción de toda a normativa pesqueira e do medio rural, así como das circulares sobre a súa 
aplicación, e, en xeral, cantos asuntos lle sexan encomendados, por razón da súa compe-
tencia, pola Subdirección Xeral.

Sección 4.ª Subdirección Xeral de Coordinación Orzamentaria e Contratación

Artigo 9. Funcións e estrutura.

Á Subdirección Xeral de Coordinación Orzamentaria e Contratación correspóndenlle as 
funcións de elaboración do anteproxecto de orzamentos da Consellería, a súa execución, 
o seguimento, a xestión coordinada da contratación administrativa, a xestión económica, 
a coordinación e o seguimento dos fondos procedentes doutras administracións ou institu-
cións, así como o réxime interior.

Para o exercicio das súas funcións contará coas seguintes unidades:

1. Servizo de Xestión Orzamentaria, á cal lle corresponde a elaboración, en coordina-
ción cos órganos afectados, do anteproxecto do orzamento da Consellería; a coordinación, 
supervisión e o seguimento en materia de xestión económica e de execución dos orzamen-
tos, así como a tramitación e o seguimento das modificacións orzamentarias; a habilitación 
de material e, en xeral, cantos asuntos lle sexan encomendados, por razón da súa compe-
tencia, pola Secretaría Xeral Técnica.

2. Servizo de Contratación, ao cal lle corresponde a tramitación, coordinación, supervi-
sión e seguimento da contratación administrativa da Consellería, así como cantos asuntos 
lle sexan encomendados, por razón da súa competencia, pola Secretaría Xeral Técnica.

3. Servizo de Réxime Patrimonial, ao cal lle corresponde o inventariado, xestión e con-
trol dos bens adscritos á Consellería; a xestión e coordinación do parque móbil da Con-
sellería; a xestión e control das comunicacións telefónicas, e, en xeral, cantos asuntos lle 
sexan encomendados, por razón da súa competencia, pola Secretaría Xeral Técnica.

4. Servizo de Planificación, ao cal lle corresponde a coordinación, supervisión e se-
guimento dos fondos da Unión Europea e dos fondos da Administración xeral do Estado, 
así como cantos asuntos lle sexan encomendados, por razón da súa competencia, pola 
Secretaría Xeral Técnica.
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Sección 5.ª Subdirección Xeral de Réxime Xurídico-Administrativo

Artigo 10. Funcións e estrutura. 

A Subdirección Xeral de Réxime Xurídico-Administrativo terá ao seu cargo as actuacións 
relativas ao exercicio do protectorado das fundacións de interese galego dependentes da con-
sellería; a tramitación dos requirimentos e peticións formulados á Consellería polo Valedor do 
Pobo e outras institucións; a tramitación e proposta de resolución dos expedientes de respon-
sabilidade patrimonial, dos requirimentos entre administracións públicas, dos procedementos 
de reintegros de subvencións, da revisión de actos en vía administrativa e de expedientes 
sancionadores da consellería cuxa resolución corresponda aos/as directores/as xerais, aos/as 
secretarios/as xerais, ao/a conselleiro/a ou ao Consello da Xunta nas materias de competencia 
da consellería, e a elaboración de informes relacionados coas funcións que se lle asignen; así 
como aqueloutros asuntos que, por razón da súa competencia, lle sexan encomendados pola 
Secretaría Xeral Técnica.

Para o exercicio das súas funcións contará co Servizo Técnico-Xurídico, ao cal lle co-
rresponde prestarlle asistencia e xestionar cantos asuntos lle sexan encomendados, por 
razón da súa competencia, pola Subdirección Xeral de Réxime Xurídico-Administrativo.

Sección 6.ª Subdirección Xeral de Persoal

Artigo 11. Funcións e estrutura. 

1. A Subdirección Xeral de Persoal exercerá as funcións de xestión de persoal funciona-
rio e laboral, a asistencia técnica e a coordinación administrativa dos servizos da Conse-
llería en materia de persoal e réxime interno e das xefaturas territoriais no que se refire a 
materia de persoal, e outras de contido administrativo que lle atribúa o/a secretario/a xeral 
técnico/a. Ademais, encargarase de todos aqueles asuntos que, por razón da súa compe-
tencia, lle sexan encomendados pola Secretaría Xeral Técnica.

2. Para o desenvolvemento das súas funcións contará coas seguintes unidades admi-
nistrativas con nivel orgánico de servizo:

2.1. Servizo de Persoal na Área do Medio Rural e Montes, ao cal lle corresponden as 
seguintes funcións dentro da área do Medio Rural e Montes: a xestión e administración 
ordinaria do persoal funcionario e laboral adscrito ás súas dependencias centrais; o estu-
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do, seguimento e control da execución do estado de gastos do capítulo I, incluída a ela-
boración de propostas de modificación de créditos; o exercicio das funcións de xestión e 
tramitación da nómina do persoal adscrito aos servizos centrais e das obrigas en materia 
de seguridade social e dereitos pasivos; a ordenación e control da xestión do persoal; a 
programación das necesidades de persoal; elaboración das propostas das relacións de 
postos de traballo; o mantemento e actualización da base de datos de persoal; a organiza-
ción, custodia e arquivo dos seus expedientes.

2.2. Servizo de Persoal na Área do Mar e Réxime Interno, ao cal lle corresponden as 
seguintes funcións dentro da área do Mar: a xestión e a administración ordinaria do per-
soal funcionario e laboral adscrito ás súas dependencias centrais; o estudo, seguimento e 
control da execución do estado de gastos do capítulo I, incluída a elaboración de propostas 
de modificación de créditos; o exercicio das funcións de xestión e tramitación da nómina 
do persoal adscrito aos servizos centrais e das obrigas en materia de seguridade social e 
dereitos pasivos; a ordenación e control da xestión do persoal; a programación das necesi-
dades de persoal; a elaboración das propostas das relacións de postos de traballo; o man-
temento e actualización da base de datos de persoal; a organización, custodia e arquivo 
dos seus expedientes.

Así mesmo, levará o control da asistencia e a puntualidade do persoal dos servizos 
centrais, así como dos permisos, vacacións e licenzas e de todas as cuestións relativas ao 
réxime interno de funcionamento da Consellería.

2.3. Servizo de Recursos e Reclamacións, ao cal lle corresponde o exercicio das fun-
cións relativas ao persoal da Consellería, de estudo, tramitación e formulación das pro-
postas de resolucións das reclamacións e recursos que se presenten; a elaboración dos 
correspondentes informes e a coordinación da documentación na materia; o estudo, coor-
dinación e tramitación dos expedientes disciplinarios e a tramitación da execución das 
sentenzas.

Sección 7.ª Servizo de Coordinación e Seguimento do PDR

Artigo 12. Servizo de Coordinación e Seguimento do PDR.

Este servizo asumirá as tarefas relacionadas coa xestión, coordinación, seguimento e 
implementación do Programa de Desenvolvemento Rural, co fin de garantir a xestión e 
aplicación eficiente, eficaz e correcta do programa e a calidade na súa aplicación por todas 

C
V

E
-D

O
G

: w
fa

cx
eq

2-
w

qx
2-

yu
p5

-a
dx

2-
8s

so
2l

ftx
nz

4



DOG Núm. 16 Martes, 24 de xaneiro de 2012 Páx. 3715

ISSN1130-9229 Depósito legal C.494-1998 http://www.xunta.es/diario-oficial-galicia

as unidades xestoras das medidas nel recollidas, a través das actuacións descritas nos 
artigos 75 e 76 do Regulamento (CE) n.º 1698/2005 do Consello, relativo á axuda ao des-
envolvemento rural a través do Feader. En particular, prestaralles apoio directo á persoa 
titular da Secretaría Xeral Técnica e aos distintos centros superiores e directivos en todas 
aquelas materias relacionadas co PDR.

CAPITULO III 
Secretaría Xeral do Medio Rural e Montes

Artigo 13. Funcións e estrutura.

1. A Secretaría Xeral do Medio Rural e Montes exercerá as competencias inherentes á 
ordenación, fomento e mellora da produción forestal, así como as medidas de prevención e 
defensa contra os incendios forestais. Tamén lle corresponden as competencias en materia 
de industrias agroalimentarias e de promoción e defensa da calidade dos produtos agroali-
mentarios galegos e recoñecemento e vixilancia das denominacións de calidade. 

Así mesmo, a través dos órganos de dirección que a integran, a que se refiren os artigos 
14 e 15, correspóndelle o exercicio das competencias en materia de agricultura, gandaría, 
desenvolvemento rural e ordenación comarcal, e estruturas rurais.

En relación coas actuacións comprendidas dentro dos ámbitos competenciais de mon-
tes e de innovación e industrias agroalimentarias e forestais, e sen prexuízo das funcións 
que se atribúen á Dirección Xeral de Desenvolvemento Rural, supervisará e inspeccionará 
os proxectos de obras e a súa execución material, tanto nos supostos de adxudicación 
como nos de execución pola Administración.

2. Para o exercicio das súas funcións, a Secretaría Xeral do Medio Rural e de Montes 
estrutúrase nas seguintes unidades:

2.1. Subdirección Xeral de Recursos Forestais, que exercerá as funcións relativas á 
conservación e fomento dos recursos forestais, á sustentabilidade da xestión forestal, á 
regulación e ordenación dos seus aproveitamentos; ao asesoramento técnico e administra-
tivo das comunidades propietarias de montes veciñais en man común, ao fomento de fór-
mulas de agrupación de propietarios forestais, á xestión dos rexistros públicos en materia 
de montes, ás accións tendentes á mellora e conservación da saúde e vitalidade dos bos-
ques; así mesmo, exercerá funcións relativas ao fomento e mellora da produción forestal. 
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Para iso contará coas seguintes unidades con nivel orgánico de servizo:

2.1.1. Servizo de Xestión Forestal, que se encargará da ordenación e da xestión dos 
montes pertencentes á Comunidade Autónoma de Galicia, sen prexuízo das competencias 
atribuídas a outros departamentos desta administración, e exercerá as funcións que legal-
mente procedan en relación cos de utilidade pública, os de entidades locais e daqueles 
que sexan obxecto de contratos públicos de xestión, promoverá a certificación forestal dos 
montes galegos e o control e seguimento do aproveitamento dos recursos forestais.

2.1.2. Servizo de Fomento Forestal, que se encargará do fomento das accións de mello-
ra da produción forestal; o fomento das agrupacións dos propietarios forestais e a mellora 
da xestión e competitividade das empresas do sector forestal.

2.1.3. Servizo de Montes Veciñais en Man Común e Estruturas Forestais, ao cal lle co-
rresponde o asesoramento técnico e administrativo das comunidades de montes veciñais 
en man común (MVMC), das sociedades de fomento forestal (Sofor) e demais agrupacións 
de propietarios forestais, e velará pola conservación e integridade dos MVMC e o resto das 
funcións que legal e regulamentariamente procedan en relación cos MVMC e coas Sofor, e 
levará os rexistros públicos administrativos.

2.1.4. Servizo de Medio Rural, ao cal lle corresponde o seguimento, análise e planifi-
cación das accións tendentes á mellora e conservación da saúde e vitalidade das masas 
forestais, sen prexuízo das competencias atribuídas a outros departamentos desta admi-
nistración, realizará a planificación e execución das accións para a mellora e control da 
calidade do material forestal de reprodución e o control e seguimento da adaptación e 
resistencia dos bosques fronte ás variacións climáticas.

2.2. Subdirección Xeral de Prevención e Defensa contra os Incendios Forestais, que 
levará a cabo as actuacións encamiñadas á protección e á defensa dos montes contra 
os incendios forestais, exercendo as funcións de programación, aprobación, execución, 
avaliación e seguimento dos plans, medidas e accións de defensa dos montes contra os 
incendios forestais; a elaboración de estudos e análise de causalidade e a coordinación de 
medios na loita contra os incendios forestais.

Para iso contará coas seguintes unidades co nivel orgánico de servizo:

2.2.1. Servizo de Organización e Control de Medios, que se encargará da organización 
dos sistemas de comunicación, vixilancia e detección de incendios forestais; da execución de 
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plans de dotación de equipamentos de loita contra estes, así como dos programas de colabo-
ración con outras administracións públicas, asociacións e organizacións de carácter privado.

2.2.2. Servizo de Programación, que se encargará da supervisión dos plans de preven-
ción e defensa contra os incendios forestais dos montes de xestión pública; das análises 
e estudo da causalidade; da elaboración de estatísticas en materia de defensa contra in-
cendios forestais; da dotación de infraestruturas e medios de defensa contra os incendios 
forestais, así como da execución de programas de loita contra estes.

2.2.3. Servizo de Planificación Preventiva, que se encargará da elaboración, supervisión, 
seguimento e control da planificación da prevención e defensa contra incendios forestais 
dos distritos forestais; da promoción, aprobación e supervisión dos plans de prevención e 
defensa contra incendios forestais municipais; da supervisión dos instrumentos de ordena-
ción de montes veciñais en man común e particulares, así como da elaboración de plans de 
formación e riscos do persoal vinculado á prevención e defensa contra incendios forestais.

2.3. Subdirección Xeral de Formación e Transferencia Tecnolóxica, que exercerá as 
funcións de programación e coordinación da formación agroforestal e a divulgación dos 
resultados da investigación agraria e alimentaria para conseguir a incorporación das inno-
vacións tecnolóxicas aos sistemas produtivos primarios e de transformación, así como a 
realización de estudos, publicacións e estatísticas agroforestais. 

Para o exercicio das súas funcións contará coas seguintes unidades con categoría de 
servizo:

2.3.1. Servizo de Formación Agroforestal, que desenvolverá as funcións de formación 
das persoas agricultoras, gandeiras e silvicultoras, así como das súas asociacións e agru-
pacións, empresas de servizos agrarios e industrias agropecuarias, agroalimentarias e 
forestais, nos seus aspectos de ensinanzas regradas e non regradas, do persoal depen-
dente da Consellería en materias técnicas en colaboración, de ser o caso, con outros de-
partamentos ou entidades da Administración con competencias en materia de formación 
de persoal e sen menoscabo das competencias atribuídas a estas entidades; así como a 
coordinación dos centros de formación e experimentación agroforestal. Correspóndelle, 
así mesmo, a coordinación e seguimento dos cursos de formación realizados no ámbito de 
actuación dos servizos centrais e periféricos en materia agroforestal.

2.3.2. Servizo de Transferencia Tecnolóxica, Estatísticas e Publicacións, que desen-
volverá as funcións de coordinación entre os centros de investigación e experimentación 
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agraria e forestal e o sector agroforestal e o industrial asociado, co fin de realizar a divulga-
ción dos resultados experimentais e a adopción das innovacións tecnolóxicas na materia, 
para o cal contará co apoio e colaboración das oficinas agrarias comarcais e dos distritos 
forestais para estudar e indagar nas necesidades e inquedanzas do sector co obxecto 
de promover a investigación nas materias que este demande, asumindo as funcións de 
asesoramento ao sector agrario e forestal nas cuestións de innovación e uso das novas 
tecnoloxías. Correspóndelle tamén, en colaboración cos centros de investigación e experi-
mentación, publicar e divulgar os resultados dos ensaios e proxectos de experimentación e 
demostración no ámbito agroforestal, así como a realización dos estudos relativos ao sec-
tor agroforestal que se lle encomenden. Adicionalmente, responsabilizarase da dirección 
e elaboración das estatísticas en materia agroforestal, en coordinación co Instituto Galego 
de Estatística, así como da coordinación das publicacións e edicións audiovisuais que se 
realicen. Levará a cabo, así mesmo, as funcións que se lle encomenden en relación cos 
observatorios de prezos de produtos agrarios.

2.4. Subdirección Xeral de Industrias e Calidade Agroalimentaria, á cal lle compete a 
ordenación, fomento, coordinación, asesoramento e vixilancia das industrias agroalimen-
tarias e forestais, a promoción e o fomento da comercialización dos produtos agroalimen-
tarios, as propostas de recoñecemento das denominacións de orixe e de calidade, así 
como a vixilancia do prestixio das recoñecidas e a inspección e defensa contra as fraudes 
á calidade alimentaria.

Para o desenvolvemento das devanditas funcións estrutúrase nas seguintes unidades:

2.4.1. Servizo de Industrialización e Comercialización, que exercerá as accións de or-
denación, inspección, asistencia e fomento das industrias agroalimentarias e de produtos 
forestais. 

2.4.2. Servizo de Promoción da Calidade Agroalimentaria, ao cal lle compete a xestión 
e a elaboración dos programas de promoción e fomento dos produtos agroalimentarios 
galegos así como as propostas de recoñecemento das denominacións de calidade.

2.4.3. Servizo de Control da Calidade Alimentaria, que desenvolverá todas as actua-
cións en materia de defensa contra as fraudes á calidade alimentaria, así como as relativas 
á coordinación dos traballos do persoal que realiza funcións de inspección nesa materia. 

2.5. Subdirección Xeral de Innovación e Experimentación Agroforestal, á cal lle corres-
ponderá a programación e a coordinación da investigación nos distintos centros da Conse-
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llería en materia agroforestal, tendo en conta os obxectivos, programas e instrumentos 
dos plans galegos de investigación, desenvolvemento tecnolóxico e innovación vixentes 
en cada momento en Galicia. Impulsará e executará os traballos de investigación nas 
materias asignadas, tanto nos aspectos da produción e transformación como no que 
atinxe ao cumprimento das boas prácticas agrarias e do conxunto dos requisitos legais 
de xestión nos procesos produtivos primarios nas explotacións galegas. Así mesmo, a 
través dos seus laboratorios de servizo e en coordinación coa Dirección Xeral de Produ-
ción Agropecuaria, atenderá a demanda de análises conducentes a determinar a segu-
ridade alimentaria vexetal, así como as determinacións que acrediten o bo estado das 
augas e solos de cultivo.

Para o exercicio das súas funcións contará coas seguintes unidades con categoría de 
servizo:

2.5.1. Centro de Investigacións Agrarias de Mabegondo (A Coruña), do cal dependen 
a Estación Experimental de Gandaría de Montaña Marco da Curra (Monfero-A Coruña), a 
Estación Experimental Agrogandeira da Pobra do Brollón (Lugo) e a Estación Experimental 
Agrícola de Baixo Miño en Salceda de Caselas (Pontevedra).

2.5.2. Estación de Viticultura e Enoloxía de Galicia (Leiro-Ourense), da cal depende a 
Estación Experimental de Viticultura e Enoloxía de Ribadumia (Pontevedra).

2.5.3. Laboratorio Agrario e Fitopatolóxico de Galicia (Mabegondo-A Coruña).

2.5.4. Centro de Investigacións Forestais de Lourizán, que exercerá todas as funcións 
que en materia de experimentación lle sexan encomendadas, especialmente as relativas 
á ecoloxía de especies autóctonas, á mellora xenética forestal, fitopatoloxía das especies 
forestais e aos incendios forestais. 

Sección 1.ª Dirección Xeral de Desenvolvemento Rural

Artigo 14. Atribucións e composición.

1. A Dirección Xeral de Desenvolvemento Rural é un órgano de dirección dependente 
da Secretaría Xeral do Medio Rural e Montes á cal lle corresponde a elaboración, propos-
ta e desenvolvemento das actuacións de fomento do desenvolvemento socioeconómico 
do territorio rural galego, da dinamización das áreas rurais de Galicia, da formulación de 
iniciativas e programas de desenvolvemento das zonas rurais e da execución das accións 
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que contribúan á diversificación económica no medio rural, sen prexuízo das funcións atri-
buídas pola Lei 5/2000, do 28 de decembro, á Axencia Galega de Desenvolvemento Rural. 
Así mesmo, realizará as funcións de coordinación e xestión do Plan de Desenvolvemento 
Comarcal e a proposta de configuración das distintas comarcas nas cales se divide o te-
rritorio da Comunidade Autónoma de Galicia. Correspóndelle, ademais, a elaboración, a 
proposta e o desenvolvemento das directrices da política agraria en materia de mellora e 
modernización das infraestruturas rurais e do medio rural, mobilidade de terras con voca-
ción agraria e xestión de zonas regables. 

2. Para o exercicio das súas funcións contará coa seguinte unidade: 

2.1. Subdirección Xeral de Infraestruturas Agrarias, que se responsabilizará de cantas 
accións teñan como obxectivo directo a mellora da calidade de vida das zonas rurais, 
desenvolvendo as dotacións de equipamentos públicos básicos e de infraestrutura, sen 
prexuízo das competencias doutros departamentos da Xunta de Galicia, así como das ac-
tuacións en materia de modernización e creación de regadíos, así como todos os asuntos 
referentes á reforma das estruturas agrarias e á preparación, execución e vixilancia dos 
seus correspondentes plans e programas de reforma das estruturas.

Para o desenvolvemento desas funcións contará coas seguintes unidades:

2.1.1. Servizo de Seguimento e Supervisión de Proxectos, que exercerá o estudo da 
planificación, a supervisión, coordinación, control da execución e seguimento das obras 
de todos os proxectos de obras e servizos técnicos da Dirección Xeral e doutros centros 
directivos e departamentos cando así llo encomende a persoa titular da Secretaría Xeral do 
Medio Rural e de Montes e da Secretaría Xeral Técnica, así como as súas modificacións 
e a vixilancia do cumprimento das normas reguladoras na materia. Tamén poderá redactar 
ou colaborar na redacción dos proxectos das obras. 

2.1.2. Servizo de Reforma das Estruturas, que desenvolverá as funcións relativas á 
mellora das estruturas rurais, arrendamentos rústicos e as demais actuacións para reorga-
nizar a base territorial das explotacións agrarias e todas as accións materiais relacionadas 
coa modificación das estruturas.

2.1.3. Servizo de Apoio, que desenvolverá as funcións de apoio administrativo en todas 
as cuestións relativas á reforma das estruturas, infraestruturas e aquelas que, ligadas a 
esta subdirección xeral, se lle encomenden.
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Sección 2.ª Dirección Xeral de Produción Agropecuaria

Artigo 15. Atribucións e composición.

1. A Dirección Xeral de Produción Agropecuaria é un órgano de dirección, dependente 
da Secretaría Xeral do Medio Rural e Montes, á cal lle corresponden a elaboración, a pro-
posta e o desenvolvemento das directrices de política agraria da consellería en materia 
de ordenación, fomento e mellora da produción agrogandeira, incluíndo a resolución dos 
procedementos relativos á xestión da cota láctea; de protección e control da sanidade 
animal e vexetal; de formación, promoción e fomento do asociacionismo agrogandeiro, e a 
elaboración, a proposta e o desenvolvemento das directrices da política agraria en materia 
de mellora da estrutura das explotacións agrarias.

2. Para o exercicio das súas funcións contará coas seguintes unidades:

2.1. Subdirección Xeral de Gandaría, á cal lle corresponderá o exercicio das seguintes 
funcións: análise da planificación, execución e seguimento dos programas de prevención, 
loita, erradicación, seguimento e control de enfermidades animais, epizootias e zoonoses 
e outras medidas para o establecemento de garantías sanitarias e da rastrexabilidade das 
producións gandeiras, coa excepción da acuicultura mariña; estudo da planificación e o 
desenvolvemento de actividades relacionadas coa ordenación básica da produción gandei-
ra en xeral; a proposta de ordenación, fomento e control das condicións hixiénico-sanitarias 
dos medios de produción gandeiros e do benestar animal; e o control da calidade e unicida-
de de criterio do exercicio da función inspectora dos servizos veterinarios oficiais.

Para o desenvolvemento das súas funcións estrutúrase nas seguintes unidades:

2.1.1. Servizo de Sanidade Animal, que se encargará da execución e o seguimento dos 
programas de prevención, loita, erradicación, seguimento e control de enfermidades ani-
mais, epizootias e zoonoses; así como da identificación e rexistro dos animais, do benestar 
animal e o control sanitario e inspección dos medios de produción gandeiros e outras me-
didas sanitarias semellantes.

2.1.2. Servizo de Producións Gandeiras, ao cal lle corresponderá o desenvolvemento 
das accións necesarias para a ordenación, fomento e control da produción gandeira, a xes-
tión dos rexistros e sistemas de control así como a elaboración e execución dos programas 
de mellora xenética do gando. 
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2.1.3. Servizo de Dotación de Medios, encargado da elaboración, programación e ava-
liación dos plans e programas de actuación en materia de sanidade animal e produción 
gandeira. Encargarase da proposta da adquisición e loxística dos medios necesarios para 
a realización dos ditos plans e programas, tanto no referente a traballos de campo como 
ao diagnóstico de laboratorio. Así mesmo, xestionará as axudas para levar a cabo os pro-
gramas sanitarios.

2.1.4. Servizo de Seguridade Alimentaria nas Producións Gandeiras, que executará as 
actuacións necesarias para o establecemento e control das condicións sanitarias aplica-
bles ás empresas e operadores no sector da alimentación animal, así como o control do 
emprego neste sector de determinadas substancias e os seus residuos, o control dos me-
dicamentos veterinarios e dos subprodutos de orixe animal non destinados ao consumo 
humano xerados nas explotacións gandeiras e o control, así como a proposta de autoriza-
ción das plantas de transformación destes subprodutos, e a execución dos programas de 
control e mellora da calidade do leite nas explotacións.

2.1.5. Laboratorio de Sanidade e Produción Animal de Galicia, con nivel orgánico de 
servizo, que exercerá as funcións de elaboración dos estudos, análises e ditames en 
relación coa sanidade e hixiene dos animais así como das producións gandeiras e dos 
medios de produción gandeiros nas materias relativas á sanidade animal. Así mesmo, 
corresponderalle o control daqueles laboratorios privados recoñecidos pola Consellería, 
dedicados ás materias antes sinaladas. Tamén lle corresponde a coordinación das ac-
tuacións realizadas polos laboratorios de sanidade animal de Mabegondo (A Coruña) e 
Salcedo (Pontevedra).

2.1.6. Centro de Recursos Zooxenéticos de Galicia, con categoría de servizo, ao cal lle 
corresponde a elaboración e o desenvolvemento dos programas de conservación e fomen-
to de todas as razas autóctonas galegas en perigo de extinción.

2.2. Subdirección Xeral de Apoio ás Explotacións Agrarias, coas funcións de execución 
das accións tendentes á mellora das explotacións agrarias e das accións referentes aos 
sistemas de produción agraria sustentable e de conservación do medio rural, así como a 
xestión das cantidades de referencia e os rexistros de explotacións. Ademais, realizará a 
programación e o desenvolvemento de actividades de prevención e loita contra axentes 
nocivos para os vexetais, das actividades para o control da produción e comercialización 
de sementes, plantas de viveiro e material vexetal en xeral e das actividades relacionadas 
coa ordenación, fomento e control dos medios de produción agrícolas.
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Para o desenvolvemento das súas funcións, contará coas seguintes unidades:

2.2.1. Servizo de Explotacións Agrarias, ao cal lle corresponderán as funcións relativas 

á mellora e modernización das estruturas de produción das explotacións agrarias, a xestión 

das cantidades de referencia para a produción do leite, o mantemento e actualización do 

Rexistro de Explotacións Agrarias Prioritarias e a xestión doutros programas de mellora es-

pecíficos e o asesoramento ás explotacións e o rexistro das entidades de aconsellamento. 

Ademais, levará a xestión dos programas de reestruturación e reconversión do viñedo así 

como do rexistro vitícola.

2.2.2. Servizo de Sanidade e Produción Vexetal, coas funcións de desenvolvemento das 

accións necesarias para a ordenación produtiva de cultivos e aproveitamentos, a xestión, 

control e inspección dos medios de produción agrícolas e os seus rexistros; as actividades 

necesarias para o control e inspección da produción e comercialización de sementes e 

plantas de viveiro de calidade; o fomento, a programación e o desenvolvemento de sis-

temas produtivos agrícolas respectuosos co ambiente e das producións ecocompatibles. 

Tamén lle corresponde a análise da planificación, organización, dirección, inspección e 

execución das accións relacionadas coa prevención e loita contra os axentes nocivos para 

os vexetais, a xestión e control dos medios de defensa sanitarios dos vexetais e o mante-

mento dos rexistros da consellería en materia de sanidade vexetal e a supervisión e coor-

dinación das agrupacións de defensa en materia fitosanitaria.

2.2.3. Servizo de Mellora da Competitividade das Producións, con funcións de promo-

ción e fomento, o redimensionamento e a xestión de programas relativos ao cooperativis-

mo agrario, a tramitación e rexistro das sociedades agrarias de transformación, a xestión 

dos programas de formación e promoción das asociacións e agrupacións agrogandeiras. 

Ademais, levará a xestión de actuacións agrogandeiras en montes veciñais en man común, 

velando pola optimización destas superficies como colaboradoras da renda das persoas 

gandeiras, sen prexuízo do previsto no artigo 13 punto 2.1.3. 

3. Subdirección Xeral de Planificación e Coordinación de Programas, á cal lle compete 

a adecuada planificación e optimización do financiamento das actuacións, plans e progra-

mas da Dirección Xeral, así como o seguimento da execución, coordinación e controis da 

cadea alimentaria. Ademais, compételle a mellora da competitividade das producións e, 

particularmente, o redimensionamento do tecido cooperativo agrario.
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Para o desenvolvemento das súas funcións, contará coas seguintes unidades:

3.1. Servizo de Coordinación e Seguimento, que exercerá a coordinación e o seguimen-
to dos distintos plans e programas de actuación da dirección xeral.

3.2. Servizo de Auditoría Interna na Cadea Alimentaria, que exercerá as funcións previs-
tas no artigo 4.6 do Regulamento (CE) 882/2004, do 29 de abril de 2004, sobre os controis 
oficiais efectuados para garantir a verificación do cumprimento da lexislación en materia de 
pensos e alimentos e a normativa sobre saúde animal e benestar dos animais.

CAPÍTULO IV 
Secretaría Xeral do Mar

Artigo 16. Funcións e estrutura.

1. Á Secretaría Xeral do Mar correspóndelle exercer a dirección e a coordinación das 
competencias e funcións en materia de ordenación pesqueira en augas interiores, maris-
queo e acuicultura; das industrias de transformación e comercialización e almacenamento 
dos produtos da pesca, o marisqueo e a acuicultura; de estatísticas e rexistros nas mate-
rias da súa competencia; da promoción da competitividade dos produtos pesqueiros, ma-
risqueiros e da acuicultura e o fomento da súa calidade; de conservación, protección e xes-
tión sustentable dos recursos mariños; de fomento da organización sectorial e extensión 
pesqueira; das ensinanzas e titulacións marítimo-pesqueiras e de lecer; da cooperación 
pesqueira interinstitucional e co exterior e da investigación mariña, que se desenvolverá en 
coordinación coa consellería competente en materia de investigación e desenvolvemento 
tecnolóxico, e de acordo coa política pesqueira galega e máis as regulamentacións básicas 
da Unión Europea e da Administración xeral do Estado. 

2. Para o desenvolvemento das anteditas funcións, esta secretaría xeral estrutúrase nas 
seguintes unidades: 

2.1. Subdirección Xeral de Innovación Tecnolóxica, á cal lle corresponde a execución de 
todas as accións desenvolvidas no eido da innovación tecnolóxica das estruturas pesquei-
ras galegas, especialmente no relativo á súa modernización e adecuación aos mercados 
globalizados e, en particular, ao desenvolvemento da frota pesqueira galega, da industria 
de transformación dos produtos da pesca, do marisqueo e da acuicultura.

Correspóndelle, así mesmo, a dirección e coordinación das verificacións previstas no 
artigo 39 do Regulamento (CE) n.º 498/2007, sobre as operacións do Fondo Europeo de 
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Pesca (FEP), así como a xestión, o seguimento da execución do orzamento e a coordina-
ción administrativa.

Para o desenvolvemento das súas funcións, esta subdirección xeral estrutúrase nas 
seguintes unidades: 

2.1.1. Servizo de Innovación Tecnolóxica da Frota, ao cal lle corresponde a xestión das 
diferentes medidas orientadas a favorecer a innovación e competitividade da frota pesquei-
ra galega mediante accións encamiñadas á súa reestruturación, renovación e moderniza-
ción; a tramitación das autorizacións para construír, modernizar e reconverter buques; o 
control do esforzo pesqueiro a través das modificacións na composición da frota pesqueira 
galega; e, en xeral, cantos asuntos lle sexan encomendados, por razón da súa competen-
cia, pola Secretaría Xeral. 

2.1.2. Servizo de Innovación Tecnolóxica das Industrias, ao cal lle corresponde a xestión 
das diferentes medidas dedicadas á creación, renovación, modernización e innovación 
tecnolóxica das empresas de transformación e comercialización dos produtos da pesca, do 
marisqueo e da acuicultura; e, en xeral, cantos asuntos lle sexan encomendados, por razón 
da súa competencia, pola Secretaría Xeral. 

2.1.3. Servizo de Coordinación e Control do Fondo Europeo de Pesca, ao cal lle corres-
ponden as verificacións previstas no artigo 39 do Regulamento (CE) n.º 498/2007, sobre 
as operacións de todos os organismos intermedios da autoridade de xestión do Fondo 
Europeo de Pesca (FEP); xestión, o seguimento da execución do orzamento e a coordina-
ción administrativa das unidades dependentes da Subdirección Xeral de Competitividade, 
da Subdirección Xeral de Innovación Tecnolóxica e da Subdirección Xeral de Acuicultura; 
a coordinación e seguimento dos distintos controis financeiros; e, en xeral, cantos asuntos 
lle sexan encomendados, por razón da súa competencia, pola Secretaría Xeral. 

2.2. Subdirección Xeral de Pesca e Mercados da Pesca, á cal lle corresponde pro-
gramar, coordinar e efectuar o seguimento das actuacións en materia de ordenación das 
actividades da pesca, velar pola aplicación da normativa sobre a actividade pesqueira e 
colaborar na defensa e promoción dos intereses galegos en materia de pesca.

Correspóndelle, así mesmo, o fomento de todas aquelas accións encamiñadas a incre-
mentar a competitividade das empresas da pesca, o marisqueo e a acuicultura nun contexto 
globalizado, mediante o reforzamento das súas capacidades de innovación e adaptación ás 
demandas do mercado e, especialmente, no eido da regulación dos mercados pesqueiros, 
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na mellora das canles de comercialización, na adopción de novos mecanismos de comercia-
lización e na promoción dos produtos da pesca, o marisqueo e a acuicultura, e en xeral can-
tos asuntos lle sexan encomendados, por razón da súa competencia, pola Secretaría Xeral.

Para o desenvolvemento das súas funcións, esta subdirección xeral estrutúrase nas 
seguintes unidades: 

2.2.1. Servizo de Pesca, ao cal lle corresponde a planificación, coordinación, execu-
ción e control das medidas e actuacións en materia de pesca profesional e recreativa; a 
xestión dos instrumentos de planificación da actividade pesqueira; a xestión dos títulos ad-
ministrativos habilitantes para o exercicio da actividade pesqueira, tanto profesional como 
recreativa; o seguimento da actividade pesqueira; e, en xeral, cantos asuntos lle sexan 
encomendados, por razón da súa competencia, pola Secretaría Xeral. 

2.2.2. Servizo de Mercados, ao cal lle corresponde o estudo, a avaliación e o fomento de 
propostas de implantación de novos mecanismos de comercialización, en particular daque-
las innovacións que favorezan a competitividade das empresas; a regulación da primeira 
venda dos produtos da pesca nas lonxas pesqueiras ou en establecementos autorizados; 
a realización de accións de promoción dos produtos da pesca, o marisqueo e a acuicultura; 
a realización de accións que fomenten as denominacións de orixe e os distintivos de cali-
dade; e, en xeral, cantos asuntos lle sexan encomendados, por razón da súa competencia, 
pola Secretaría Xeral. 

2.2.3. Servizo de Análise e de Rexistros, ao cal lle corresponde a recolla e avaliación 
dos datos para a elaboración das estatísticas da actividade de aproveitamento dos re-
cursos mariños; a elaboración das estatísticas no ámbito de competencias da Secretaría 
Xeral; o estudo e elaboración de informes con base nas estatísticas e nos datos recollidos; 
a formulación de liñas de actuación, con base nos datos estatísticos encamiñadas ao in-
cremento da produtividade, do control ou da competitividade das actividades da pesca, do 
marisqueo e da acuicultura; a elaboración e xestión dos rexistros existentes que sexan da 
súa competencia e a dos que no sucesivo se creen; e, en xeral, cantos asuntos lle sexan 
encomendados, por razón da súa competencia, pola Secretaría Xeral. 

2.3. Subdirección Xeral de Acuicultura, á cal lle corresponde o exercicio das seguintes 
funcións: a elaboración e o desenvolvemento dos instrumentos de planificación territorial 
para o exercicio da actividade da acuicultura; a ordenación, o fomento e o control da acui-
cultura, así como o establecemento das condicións para o seu exercicio.
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Para o desenvolvemento das súas funcións, esta subdirección xeral estrutúrase nas 
seguintes unidades: 

2.3.1. Servizo de Innovación Tecnolóxica da Acuicultura ao cal lle corresponde a plani-
ficación, coordinación, execución e control das medidas e actuacións en materia de acui-
cultura; a xestión e o desenvolvemento dos instrumentos de planificación e ordenación da 
actividade da acuicultura; seguimento e control da actividade de acuicultura; e, en xeral, 
cantos asuntos lle sexan encomendados, por razón da súa competencia, pola Secretaría 
Xeral.

2.3.2. Servizo de Planificación e Xestión da Acuicultura, ao cal lle corresponde a pla-
nificación e xestión das diferentes liñas de axuda destinadas á creación, renovación, mo-
dernización e innovación tecnolóxica das empresas da acuicultura, xestión dos títulos 
administrativos habilitantes para a acuicultura; e, en xeral, cantos asuntos lle sexan enco-
mendados, por razón da súa competencia, pola Secretaría Xeral.

Sección 1.ª Dirección Xeral de Desenvolvemento Pesqueiro

Artigo 17. Atribucións e composición.

1. A Dirección Xeral de Desenvolvemento Pesqueiro é un órgano de dirección depen-
dente da Secretaría Xeral do Mar á cal lle corresponde a ordenación do marisqueo, o es-
tablecemento das condicións para o exercicio da actividade marisqueira e a conservación, 
protección e xestión sustentable dos recursos marisqueiros. Así mesmo, terá ao seu cargo 
o fomento da organización sectorial, a ordenación, dirección e coordinación das atribucións 
que ten asumidas a Consellería en materia de extensión pesqueira, ensino e titulacións 
náutico-pesqueiras e de lecer, así como a investigación mariña, que se desenvolverá en 
coordinación coa consellería competente en materia de investigación e desenvolvemento 
tecnolóxico.

2. Para o exercicio das súas funcións, contará coas seguintes unidades:

2.4.1. Subdirección Xeral de Xestión, Ensino e Relacións Sectoriais, á cal lle correspon-
den as actividades de fomento da programación e coordinación do ensino náutico-pesqueiro 
nos centros dependentes da Consellería, a coordinación da formación, o asesoramento ás 
organizacións sectoriais, así como a programación e xestión administrativa, económica e 
orzamentaria da Dirección Xeral e, en xeral, cantos asuntos lle sexan encomendados, por 
razón da súa competencia, pola Dirección Xeral.

C
V

E
-D

O
G

: w
fa

cx
eq

2-
w

qx
2-

yu
p5

-a
dx

2-
8s

so
2l

ftx
nz

4



DOG Núm. 16 Martes, 24 de xaneiro de 2012 Páx. 3728

ISSN1130-9229 Depósito legal C.494-1998 http://www.xunta.es/diario-oficial-galicia

Para o desenvolvemento das súas funcións, esta subdirección xeral estrutúrase nas 
seguintes unidades: 

2.4.1.1. Servizo de Coordinación e Apoio á Xestión, ao cal lle corresponde a planificación, 
xestión, seguimento e coordinación administrativa da execución dos orzamentos da dirección 
xeral; a tramitación dos expedientes de gasto de investimentos e axudas; e, en xeral, cantos 
asuntos lle sexan encomendados, por razón da súa competencia, pola Dirección Xeral. 

2.4.1.2. Servizo de Ensinanzas e Titulacións Náutico-Pesqueiras, ao cal lle corresponde 
a coordinación, programación e xestión das ensinanzas náutico e marítimo-pesqueiras nos 
centros dependentes da Consellería do Medio Rural e do Mar; elaboración de estudos so-
bre funcionamento das ensinanzas e perfeccionamento do profesorado; a elaboración da 
memoria das actividades dos centros; servir de canle nas relacións entre os centros, a Ad-
ministración educativa e outras entidades públicas e privadas; programación e execución 
da formación e a reciclaxe dos profesionais do sector; emisión e rexistro das titulacións 
náuticas de pesca e lecer; e, en xeral, cantos asuntos lle sexan encomendados, por razón 
da súa competencia pola Dirección Xeral. 

2.4.1.3. Servizo de Apoio e Relación coas Organizacións Sectoriais, ao cal lle corres-
ponde a asistencia técnica ás confrarías de pescadores e asociacións relacionadas co 
sector; recibir información das actividades das confrarías de pescadores; servir de canle 
ás relacións entre os distintos órganos do departamento e as confrarías; e, en xeral, cantos 
asuntos lle sexan encomendados, por razón da súa competencia, pola Dirección Xeral.

2.4.2. Subdirección Xeral de Desenvolvemento Pesqueiro, á cal lle corresponde a progra-
mación, xestión e execución do desenvolvemento pesqueiro incluíndo a supervisión, xestión 
e control dos grupos de acción costeira para o desenvolvemento sustentable do litoral, a pro-
gramación e execución das actuacións portuarias pesqueiras e as actividades de fomento da 
organización sectorial, a extensión pesqueira, a programación, coordinación e seguimento 
das actuacións en materia de ordenación do marisqueo, velar pola aplicación da normativa 
sobre a actividade marisqueira, a colaboración na defensa e promoción dos intereses gale-
gos en materia de marisqueo e a planificación e o seguimento de instrumentos de xestión 
sustentable dos recursos marisqueiros. Así mesmo, correspóndenlle, en xeral, cantos asun-
tos lle sexan encomendados por razón da súa competencia pola Dirección Xeral. 

Para o desenvolvemento das súas funcións, esta subdirección xeral estrutúrase nas 
seguintes unidades:

2.4.2.1. Servizo de Xestión dos Recursos Marisqueiros, ao cal lle corresponden a pla-
nificación, coordinación, execución e control das medidas e actuacións en materia de ma-
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risqueo; a xestión dos instrumentos de planificación da actividade marisqueira; xestión dos 
títulos administrativos habilitantes para o marisqueo; seguimento da actividade marisquei-
ra; e, en xeral, cantos asuntos lle sexan encomendados, por razón da súa competencia, 
pola Dirección Xeral.

2.4.2.2. Servizo de Desenvolvemento Pesqueiro, ao cal lle corresponde a coordinación, 
programación, xestión e execución do desenvolvemento pesqueiro e da promoción das co-
munidades pesqueiras; a coordinación, programación e execución de accións de fomento 
das actividades marítimas e pesqueiras; a coordinación, programación e execución das 
actividades de divulgación e de transferencia tecnolóxica nas comunidades pesqueiras e 
litorais; a coordinación e programación dos equipamentos portuarios pesqueiros; a pro-
gramación, supervisión, realización e difusión de publicacións e outro material científico e 
didáctico; e, en xeral, cantos asuntos lle sexan encomendados, por razón da súa compe-
tencia, pola Dirección Xeral. 

2.4.2.3. Servizo de Desenvolvemento das Zonas de Pesca, ao cal lle corresponde o 
asesoramento, fomento e apoio do asociacionismo e da organización do sector; extensión 
pesqueira; impulsar a formación, por parte dos axentes socioeconómicos das zonas cos-
teiras, de iniciativas e programas de desenvolvemento e diversificación; dinamizar e coor-
dinar os grupos de acción costeira; difundir as políticas e medidas para o desenvolvemento 
costeiro aplicables en cada momento e a supervisión, valoración e control da actividade 
dos grupos de acción costeira.

2.4.3. Subdirección Xeral de Investigación e Apoio Científico-Técnico, á cal lle corres-
ponde a programación, coordinación e seguimento de medidas e actuacións de interese 
colectivo, a programación, coordinación e seguimento das actuacións en materia de con-
servación e protección dos recursos mariños, o seguimento de instrumentos de xestión 
sustentable dos recursos mariños, a realización de estudos previos á elaboración da nor-
mativa sobre a actividade pesqueira, a coordinación e xestión do programa tecnolóxico 
sectorial de investigación mariña no marco do Plan Galego de I+D+i, e, en xeral, cantos 
asuntos lle sexan encomendados, por razón da súa competencia, pola Dirección Xeral. 

Para o desenvolvemento das súas funcións, esta subdirección xeral estrutúrase nas 
seguintes unidades:

2.4.3.1. Servizo de Coordinación da Investigación Mariña e Proxectos, ao cal lle corres-
ponde o apoio á xestión do Centro de Investigacións Mariñas (Cima) así como de calquera 
outra actividade relacionada co fomento da coordinación na investigación mariña en Gali-
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cia; a xestión das medidas de interese colectivo; o seguimento e control de proxectos I+D+i no 
marco de instrumentos financeiros comunitarios, nacionais e autonómicos; e, en xeral, cantos 
asuntos lle sexan encomendados, por razón da súa competencia, pola Dirección Xeral. 

2.4.3.2. Servizo de Planificación, ao cal lle corresponde a xestión de medidas de conser-
vación e protección da fauna e da flora acuáticas en áreas de interese pesqueiro; a xestión 
de actuacións en materia de estudo, avaliación ou seguimento dos recursos mariños natu-
rais e da actividade pesqueira, marisqueira e da acuicultura, e, en xeral, cantos asuntos lle 
sexan encomendados, por razón da súa competencia, pola Dirección Xeral. 

2.4.4. Dependendo funcionalmente da Dirección Xeral e con nivel orgánico de servizo, o 
Centro de Investigacións Mariñas (Cima) exercerá as funcións relativas á actividade inves-
tigadora e, particularmente, as referidas ás áreas de procesos oceanográficos costeiros, 
recursos mariños, acuicultura e patoloxía. O Cima está integrado polo Centro de Investiga-
cións Mariñas de Corón-Vilanova e o Centro de Cultivos Mariños de Ribadeo. 

A este centro correspóndelle a coordinación, programación e xestión das infraestruturas 
e medios dispoñibles, tanto en equipamento como en persoal, dedicados á investigación 
mariña; a xestión e control de gastos de funcionamento e execución dos proxectos de in-
vestigación; fomento da coordinación interinstitucional e a integración interdisciplinar para 
unha optimización do rendemento da investigación mariña en Galicia, e, en xeral, cantos 
asuntos lle sexan encomendados, por razón da súa competencia, pola Dirección Xeral. 

2.4.5. Dependerán funcionalmente da Dirección Xeral de Desenvolvemento Pesqueiro 
os centros públicos de ensinanzas náuticas e marítimo-pesqueiras: 

– Instituto Galego de Formación en Acuicultura (Igafa). 

– Instituto Politécnico Marítimo-Pesqueiro do Atlántico de Vigo. 

– Escola Oficial Náutico-Pesqueira de Ribeira. 

– Escola Oficial Náutico-Pesqueira de Ferrol. 

TÍTULO III 
Órganos periféricos

Artigo 18. Xefaturas territoriais.

1. Para o exercicio das súas competencias, a Consellería do Medio Rural e do Mar 
organízase nas xefaturas territoriais da Coruña, Lugo, Ourense e Pontevedra, que des-
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envolverán as súas funcións no ámbito territorial das delegacións territoriais en que se 
integren, salvo a Xefatura Territorial de Pontevedra que desenvolverá tamén as súas fun-
cións no ámbito territorial de toda a provincia, sen prexuízo das funcións de coordinación 
do exercicio das competencias que asume cada delegación no seu correspondente ámbito 
territorial, de acordo co disposto no artigo 2 do Decreto 245/2009, do 30 de abril.

2. Á fronte de cada xefatura territorial existirá un xefe territorial do cal dependerán or-
ganicamente todos os servizos e as unidades administrativas da consellería que radiquen 
no ámbito territorial mencionado. As súas funcións serán as relativas ao réxime interior, a 
tramitación administrativa, a xestión de persoal, e a tramitación das incidencias relativas ao 
parque móbil da xefatura, o inventario de bens mobles e inmobles adscritos, a información 
ao público, o control contable e a xustificación dos créditos que se lle asignen, así como a 
elaboración de estatísticas. 

3. Para o cumprimento das súas tarefas, as xefaturas territoriais da Coruña, Lugo, Ou-
rense e Pontevedra contarán coas seguintes unidades con categoría de servizo: 

– Servizo Xurídico-Administrativo, coas funcións de instrución dos expedientes sancio-
nadores que se deban tramitar como consecuencia de infraccións administrativas en ma-
terias que sexan competencia da Consellería e elevar a resolución ao xefe ou xefa terri-
torial naqueles supostos en que a normativa vixente lle atribúa a facultade de resolver; a 
proposta de resolución dos expedientes de responsabilidade patrimonial nos casos en que 
proceda; o impulso, tramitación e participación nas fases dos procedementos de mellora 
das estruturas que así o requiran; a elaboración de informes sobre os actos administrativos 
emanados da xefatura territorial e, en xeral, a tramitación de todos aqueles asuntos que, 
por razón da súa competencia, lle sexan encargados polo xefe ou xefa territorial.

– Servizo de Explotacións Agrarias, que exercerá no respectivo ámbito territorial as fun-
cións das subdireccións xerais de Apoio ás Explotacións Agrarias e Planificación e Coordina-
ción de Programas da Dirección Xeral de Produción Agropecuaria, e tamén lle corresponderá 
a coordinación das actuacións dos servizos agrarios da estrutura de área e comarcal.

– Servizo de Infraestruturas Agrarias, que exercerá no respectivo ámbito territorial as 
funcións da Subdirección Xeral de Infraestruturas Agrarias da Dirección Xeral de Desen-
volvemento Rural.

– Servizo de Gandaría, que exercerá no respectivo ámbito territorial as funcións da 
Subdirección Xeral de Gandaría da Dirección Xeral de Produción Agropecuaria. Así mes-
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mo, corresponderalle a coordinación das actuacións dos servizos técnicos veterinarios da 
estrutura de área e comarcal.

– Servizo de Control da Calidade Agroalimentaria e Industrias, que exercerá no respec-
tivo ámbito territorial as funcións da Subdirección Xeral de Industrias e Calidade Agroali-
mentaria, da Secretaría Xeral do Medio Rural e de Montes. 

– Servizo de Montes, que exercerá no respectivo ámbito territorial as funcións en mate-
ria de xestión de montes da Secretaría Xeral do Medio Rural e de Montes.

– Servizo de Prevención e Defensa contra Incendios Forestais, que exercerá no res-
pectivo ámbito territorial as funcións da Secretaría Xeral do Medio Rural e de Montes en 
materia de prevención, defensa e extinción de incendios forestais.

4. Na Coruña, Vigo e Celeiro existirá unha Xefatura de Coordinación da Área do Mar con 
nivel orgánico de servizo que, baixo a dependencia das xefaturas territoriais, coordinará 
as materias que sexan competencia da Secretaría Xeral do Mar, a través dos seguintes 
servizos:

– Servizo de Recursos Mariños, ao cal lle corresponde a tramitación dos títulos habili-
tantes para o exercicio da pesca, marisqueo e acuicultura, así como a tramitación de so-
licitudes de apertura, anulacións e peche das zonas de traballo solicitadas polas distintas 
confrarías de pescadores no ámbito dos seus respectivos plans de explotación.

– Servizo de Competitividade e Innovación Tecnolóxica, ao cal lle corresponde tramitar 
as axudas con cargo a fondos europeos, a tramitación de procedementos de autorización, 
construción e modernización, os relativos ao Rexistro de Buques Pesqueiros da Comuni-
dade Autónoma e a inscrición, baixas e modificación de datos no Rexistro de Empresas 
Halioalimentarias.

Artigo 19. Oficinas agrarias comarcais.

As oficinas agrarias comarcais, integradas na estrutura territorial da consellería a través 
das respectivas xefaturas territoriais, dependerán organicamente do xefe ou xefa territorial 
e terán como funcións a execución, no seu ámbito territorial, das actuacións da consellería 
en materia agraria, así como a de prestar apoio técnico e administrativo aos organismos 
e entes adscritos a ela, sen prexuízo do establecido no artigo 18.3 parágrafos segundo e 
cuarto e do disposto no artigo 13.2.3.2 do presente decreto.
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Artigo 20. Distritos forestais.

Os distritos forestais, integrados na estrutura territorial da Consellería a través das res-
pectivas xefaturas territoriais, dependerán organicamente da xefa ou xefe territorial e fun-
cionalmente da Secretaría Xeral do Medio Rural e Montes e exercerán, no ámbito territorial 
do distrito forestal, as funcións en materia de xestión de montes e de prevención, defensa 
e extinción de incendios forestais.

TÍTULO IV 
Organismos autónomos e órganos colexiados 

Artigo 21. Órganos colexiados.

1. Adscríbense á Consellería do Medio Rural e do Mar os xurados provinciais de Montes 
Veciñais en Man Común. A presidencia dos xurados será asumida polas respectivas xefas 
ou xefes territoriais e as secretarías por funcionarios designados polos presidentes.

2. Adscríbense á Consellería do Medio Rural e do Mar os comités territoriais de mon-
tes. A presidencia dos devanditos comités será asumida polos respectivos xefes ou xefas 
territoriais da Consellería do Medio Rural e do Mar e as secretarías por funcionarios desig-
nados polos presidentes.

3. Adscríbese á Consellería do Medio Rural e do Mar o Consello Forestal de Galicia, 
conforme as funcións e composición establecidas no Decreto 306/2004, do 2 de decembro, 
polo que se crea o Consello Forestal de Galicia.

4. Adscríbese á Consellería do Medio Rural e do Mar o Consello Agrario Galego, con-
forme as funcións e composición establecidas na Lei 1/2006, do 5 de xuño, do Consello 
Agrario Galego.

5. Adscríbese á Consellería do Medio Rural e do Mar o Consello Galego de Pesca, con-
forme as funcións que lle atribúe o Decreto 123/2011, do 16 de xuño, polo que se regula o 
Consello Galego de Pesca.

6. Adscríbese á Consellería do Medio Rural e do Mar o Comité Científico Galego de Pes-
ca regulado polo Decreto 72/2011, de 31 de marzo, polo que se regula o Comité Científico 
Galego de Pesca.

Artigo 22. Fondo Galego de Garantía Agraria.

O Fondo Galego de Garantía Agraria (Fogga), regulado pola Lei 7/1994, do 29 de de-
cembro, modificada pola Lei 7/2002, do 27 de decembro, de medidas fiscais e réxime admi-
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nistrativo, e polo Decreto 128/1996, do 14 de marzo, é un organismo autónomo de carácter 
comercial e financeiro, adscrito á Consellería do Medio Rural e do Mar.

Para o desenvolvemento das súas funcións, o citado organismo queda estruturado ad-
ministrativamente do seguinte xeito:

1. Secretaría do Fogga, que dependerá directamente da persoa directora do organismo, 
con nivel orgánico de subdirección xeral, coas funcións de apoio técnico e administrativo 
da súa dirección. Corresponderanlle, en xeral, o exercicio inmediato das funcións adminis-
trativas, organizativas, económico-financeiras, de asesoramento e inspectoras; a forma-
ción e mantemento do inventario do organismo; así como a coordinación xeral, supervisión 
e apoio á persoa directora para unha axeitada xestión dos pagamentos Feaga e Feader, no 
marco do sistema do organismo pagador dos fondos agrarios europeos e, particularmente, 
a execución e contabilización dos pagamentos con cargo aos ditos fondos; ademais das 
que singularmente lle puidesen encomendar ou delegar os órganos de dirección do Fogga.

Para o exercicio das súas funcións, a Secretaría do Fogga estrutúrase nas seguintes 
unidades:

1.1. Servizo de Xestión Económica, Tesouraría e Contratación, ao cal lle corresponde-
rán a xestión do orzamento do organismo, da súa tesouraría e da contabilidade, así como 
a execución e contabilización de todos os pagamentos e o rexistro das operacións con 
cargo aos fondos europeos agrarios Feaga e Feader. Así mesmo, compételle a xestión da 
contratación administrativa do Fogga.

1.2. Servizo de Coordinación, Control e Xestión Administrativa, que prestará apoio e 
asesoramento a todas as unidades do organismo, particularmente en materia de fondos 
agrarios europeos. Corresponderalle a instrución de expedientes sancionadores e recur-
sos administrativos e dos procedementos de recuperación de débedas, incluído o segui-
mento, control e devolución das débedas constatadas polo organismo pagador; a xestión 
do inventario do Fogga e do seu patrimonio, a elaboración de anteproxectos normativos e 
de plans e programas de actuación do Fogga, así como a xestión do persoal, tanto funcio-
nario como laboral, adscrito ao organismo e do seu réxime interior e control interno.

2. Subdirección Xeral de Xestión da PAC, á cal lle corresponde, baixo a dependencia da 
persoa directora do organismo, a realización das funcións necesarias para a aplicación da 
PAC no eido agrícola e gandeiro, respecto das axudas directas ás medidas de intervención 
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e regulación de mercados da organización común de mercados agrarios e no relativo ás 
axudas á renda das persoas agricultoras no marco do programa de desenvolvemento rural.

Para o desenvolvemento das súas funcións, esta subdirección xeral estrutúrase nas 
seguintes unidades:

2.1. Servizo de Axudas Agrícolas da PAC, ao cal lle compete o exercicio das accións 
necesarias para a aplicación en Galicia da PAC en materia agrícola, especialmente os 
réximes de axudas directas a persoas agricultoras baseados en superficies, con cargo ao 
Fondo Europeo Agrario de Garantía (Feaga); tamén lle corresponde o mantemento e ac-
tualización do Sistema de Información Xeográfico de Parcelas Agrícolas (Sixpac).

2.2. Servizo de Axudas Gandeiras da PAC, ao cal lle corresponde o exercicio das ac-
cións necesarias para a aplicación en Galicia da PAC en materia gandeira, especialmente 
os réximes de axudas directas a persoas agricultoras baseados na gandaría, con cargo ao 
Fondo Europeo Agrario de Garantía (Feaga), así como a xestión dos dereitos de axudas. 

2.3. Servizo de Axudas Complementarias, ao cal lle corresponde a xestión das axudas 
á renda ás persoas titulares das explotacións agrarias no marco dos programas de desen-
volvemento rural, e das medidas en relación coa mellora do ambiente e do contorno rural 
para a utilización sustentable das terras agrícolas, principalmente indemnizacións por difi-
cultades naturais, axudas agroambientais e axudas ao benestar dos animais.

2.4. Servizo de Intervención de Mercados, que terá como funcións todas as operacións 
relacionadas cos produtos en réxime de intervención, así como a xestión doutras medidas 
derivadas da aplicación da organización común de mercados agrarios e, en particular, as 
correspondentes ao sector do leite e dos produtos lácteos.

3. Servizo de Auditoría Interna, que dependerá directamente da persoa directora do 
Fogga, e ao cal lle corresponderá asegurar o efectivo funcionamento do sistema de control 
interno do Fogga como organismo pagador dos gastos relacionados coa política agrícola 
común, así como dos demais órganos ou entes integrados no organismo pagador ou que 
xestionen fondos europeos agrarios Feaga e Feader, verificando se os procedementos 
adoptados por aqueles son adecuados e asegurando a súa conformidade coa regulamen-
tación comunitaria, e que a contabilidade é precisa, completa e realizada a tempo, ademais 
de informar os órganos de dirección do organismo pagador e de pór os seus programas e 
informes de control á disposición do organismo de certificación e doutros órganos de ins-
pección e control da Unión Europea.
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4. Servizos territoriais do Fogga. Nas xefaturas territoriais da Coruña, Lugo, Ourense 
e Pontevedra existirá un Servizo Territorial do Fogga, que dependerá organicamente das 
xefaturas territoriais e funcionalmente da dirección do organismo.

Disposición adicional primeira.

As funcións e competencias atribuídas por outras normas ás extintas delegacións pro-
vinciais competentes en materia de agricultura, gandaría, montes e pesca e non previstas 
neste decreto, enténdense atribuídas aos xefes ou xefas territoriais da consellería.

Disposición adicional segunda. Designación de cargos compatibles.

Conforme o previsto no artigo 4.1 a) da Lei 9/1996, do 18 de outubro, de incompatibili-
dades dos membros da Xunta de Galicia e altos cargos da Administración autonómica, as 
persoas titulares dos órganos sinalados no artigo 2 deste decreto poderán ser designadas, 
por razón do seu cargo, persoas directoras ou cargos asimilados nas entidades instrumen-
tais adscritas a esta consellería e percibirán unicamente as retribucións correspondentes 
ao seu cargo como titular do órgano da consellería, e sen prexuízo das axudas de custo por 
asistencias e gastos debidamente xustificados, agás as excepcións previstas na normativa 
de aplicación ás entidades instrumentais.

Disposición adicional terceira.

Aqueles centros directivos das distintas consellerías e entidades instrumentais depen-
dentes aos cales se lle asigne a competencia para a xestión de medidas ou axudas cuxo 
financiamento sexa total ou parcialmente con cargo aos fondos agrarios europeos, instru-
mentarán coa dirección do organismo pagador, as resolucións conxuntas a que se refire o 
último parágrafo do artigo 1.2 do Decreto 155/2006, do 7 de setembro, polo que se estable-
ce o réxime do organismo pagador dos fondos europeos agrarios en Galicia.

Disposición adicional cuarta.

Atribúense á Secretaría Xeral do Medio Rural e Montes as facultades que o Decreto 
2/2010, do 8 de xaneiro, polo que se regulan os órganos competentes e o procedemento 
para a imposición de sancións en materias do medio rural, lle atribúe á persoa titular da 
dirección xeral competente en materia de industrias agrarias.

Disposición adicional quinta.

A determinación dos servizos, recursos económicos e orzamento dedicados ás TIC por 
parte da Consellería do Medio Rural e do Mar que se transferirá á Axencia para a Moder-
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nización Tecnolóxica de Galicia levarase a cabo no prazo de dous meses desde a cons-
titución efectiva da Amtega nos termos do correspondente acordo de traspaso entre a 
Consellería e a Axencia para a Modernización Tecnolóxica de Galicia.

Disposición transitoria primeira.

Cando como consecuencia da estrutura orgánica que se establece neste decreto se 
modifique a denominación ou o contido das subdireccións xerais ou dos servizos existen-
tes con anterioridade ou se supriman algunhas das citadas unidades, autorízase a persoa 
titular da Consellería do Medio Rural e do Mar, por proposta da persoa titular da Secretaría 
Xeral Técnica, a readscribir o persoal afectado a postos do mesmo nivel, e será de aplica-
ción o establecido no artigo 65.4 do Decreto lexislativo 1/2008, do 13 de marzo, polo que 
se aproba o texto refundido da Lei da función pública de Galicia.

Disposición transitoria segunda.

Nos casos de supresión das subdireccións xerais ou servizos existentes con anteriorida-
de, as unidades e postos de traballo con nivel orgánico inferior ao de servizo continuarán 
subsistentes e retribuiranse con cargo aos mesmos créditos orzamentarios ata que se 
aprobe a nova relación de postos de traballo adaptada á estrutura orgánica establecida 
neste decreto. As unidades e postos de traballo encadrados nos órganos suprimidos ads-
cribiranse provisionalmente, por resolución da persoa titular da consellería, por proposta 
da Secretaría Xeral Técnica, aos órganos regulados no presente decreto, en función das 
atribucións que estes teñen asignadas.

Disposición transitoria terceira.

A Subdirección Xeral de Informática e Servizos TIC dependente da Consellería do Me-
dio Rural e do Mar manterase coas características e competencias que figuraba nas ante-
riores estruturas orgánicas ata que transcorra o prazo de dous meses desde a constitución 
efectiva da Axencia para a Modernización Tecnolóxica de Galicia (Amtega), creada polo 
Decreto 252/2011, do 15 de decembro, polo que se crea a Axencia para a Modernización 
Tecnolóxica de Galicia e se aproban os seus estatutos, momento en que se suprimirán e o 
persoal afectado se adscribirá aos órganos da estrutura orgánica da dita axencia previstos 
nos seus estatutos mediante resolución do órgano competente en materia de función pú-
blica, por proposta da Dirección da Amtega.

Disposición transitoria cuarta.

As unidades e postos de traballo con nivel orgánico inferior a servizo, que se detallen no 
acordo de traspaso a que se refire a disposición adicional quinta do presente decreto, man-
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teranse coas características e competencias que figuraban na anterior estrutura orgánica ata 
que transcorra o prazo de dous meses desde a constitución efectiva da Axencia para a Mo-
dernización Tecnolóxica de Galicia, momento en que quedarán adscritos aos órganos da es-
trutura orgánica da Axencia previstos nos seus estatutos, segundo se dispoña por resolución 
do órgano competente en materia de función pública, por proposta da Dirección da Amtega.

Disposición derrogatoria

Quedan derrogadas cantas disposicións de igual ou inferior rango se opoñan ao esta-
blecido neste decreto, e especialmente o Decreto 318/2009, do 4 de xuño, polo que se es-
tablece a estrutura orgánica da Consellería do Medio Rural e do Fondo Galego de Garantía 
Agraria e o Decreto 312/2009, do 28 de maio, polo que se establece a estrutura orgánica 
da Consellería do Mar.

Disposición derradeira primeira. Desenvolvemento normativo.

Autorízase a persoa titular da Consellería do Medio Rural e do Mar para ditar as dispo-
sicións precisas para o desenvolvemento deste decreto.

Disposición derradeira segunda. Entrada en vigor.

Este decreto entrará en vigor o mesmo día da súa publicación no Diario Oficial de Galicia.

Santiago de Compostela, dezanove de xaneiro de dous mil doce.

Alberto Núñez Feijóo 
Presidente

Rosa María Quintana Carballo 
Conselleira do Medio Rural e do Mar
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