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I. DISPOSICIÓNS XERAIS

CONSELLERÍA DO MEDIO RURAL

Orde do 13 de febreiro de 2008 pola que se
desenvolve o procedemento para o recoñe-
cemento e rexistro de entidades con servi-
zos de aconsellamento ou xestión de Gali-
cia, conforme o previsto no Decreto
235/2007, do 29 de novembro, polo que se
regulan os servizos de aconsellamento e de
xestión das explotacións agrarias.

O Decreto 235/2007, do 29 de novembro, polo que se
regulan as entidades que presten servizo de aconsella-
mento e de xestión ás explotacións agrarias, crea o
rexistro de entidades con servizos de aconsellamento
ou xestión de Galicia na Dirección Xeral de Investiga-
ción, Tecnoloxía e Formación Agroforestal da Conselle-
ría do Medio Rural, e na súa disposición derradeira
primeira faculta o conselleiro do Medio Rural para
ditar cantas disposicións sexan precisas para o desen-
volvemento e execución deste para os efectos do artigo
25 do Regulamento (CE) 1698/2005.

En consecuencia, de conformidade co previsto no
artigo 30.1.3 do Estatuto de autonomía de Galicia e
no citado Decreto 235/2007, do 29 de novembro,

DISPOÑO:

Artigo 1º.-Obxecto e ámbito de aplicación.
Esta orde ten por obxecto desenvolver o procede-

mento de recoñecemento e rexistro das entidades que
presten servizos de aconsellamento ou de xestión ás
explotacións agrícolas e forestais na Comunidade
Autónoma de Galicia ao abeiro do disposto no Decre-
to 235/2007, do 29 de novembro.

Artigo 2º.-Tramitación do recoñecemento.
1. As entidades interesadas en prestar servizos de

aconsellamento ou de xestión dirixirán a súa solicitu-
de de recoñecemento ao conselleiro do Medio Rural.
Presentaranse nos lugares e formas previstos no arti-
go 38.4º da Lei 30/1992, do 26 de novembro, de réxi-
me xurídico das administracións públicas e do proce-
demento administrativo común, modificada pola
Lei 4/1999, do 13 de xaneiro.

2. A solicitude, cuxo modelo se recolle no anexo,
deberá ir acompañada da documentación exixida no
artigo 7º.3 b) para as entidades de aconsellamento e
7º.3 c) para as entidades de xestión, do Decre-
to 235/2007, do 29 de novembro, polo que se regulan
as entidades que presten servizo de aconsellamento
ou de xestión ás explotacións agrarias.

3. En relación cos puntos 3, 4, 5, 6 e 7 do artigo 7º.3 b)
e 3, 4, 5 e 6 do artigo 7º.3 c) do citado Decreto 235/2007,
establécese o seguinte:

a) O plan ou sistema de aconsellamento ou de xestión
e propostas debe informar das características e tipoloxía
das explotacións a que vai dirixida a súa actuación, da
problemática ambiental relativa á súa actividade e das
súas necesidades de asesoramento e formación.

b) O programa de sensibilización, só exixible ás
entidades de asesoramento, debe explicar a metodolo-

xía que se vai desenvolver nas actividades de divul-
gación dos problemas ambientais da agricultura.

c) O sistema de seguimento de orientacións debe
explicar a estratexia da actividade de aconsellamento
ou de xestión da entidade solicitante para cada orien-
tación produtiva que pretenda cubrir.

d) O método de autoavaliación técnica debe identifi-
car as actividades agrarias en cada unha das comarcas
onde se vai desenvolver o servizo de aconsellamento ou
xestión, así como os obxectivos, viabilidade e impacto
esperado da actuación da entidade solicitante.

e) O plan financeiro debe explicar os custos da acti-
vidade que se van desenvolver, así como as tarifas dos
servizos que se ofrecen.

4. Os documentos descritos nos puntos a), b), c), d)
e e) poden presentarse por separado ou como capítu-
los dun único documento explicativo do programa de
actuación da entidade.

Artigo 3º.-Resolución.
1. Unha vez presentada a solicitude, a Dirección Xeral

de Investigación, Tecnoloxía e Formación Agroforestal
procederá á comprobación da documentación presentada.

2. Se a documentación achegada estivese incompleta,
requirirase o responsable para que, nun prazo de dez
días hábiles, que comezará a contar ao día seguinte ao de
recepción do requirimento, emende a falta ou achegue os
documentos preceptivos, coa advertencia de que, se non
o fixese, teráselle por desistido da súa petición, proce-
déndose ao arquivo das actuacións despois da notifica-
ción da resolución en tal sentido, de acordo co estable-
cido nos artigos 42 e 71 da Lei 30/1992, do 26 de
novembro, de réxime xurídico das administracións
públicas e do procedemento administrativo común.

3. O conselleiro do Medio Rural, por proposta do
director xeral de Investigación, Tecnoloxía e Formación
Agroforestal, ditará e notificará a correspondente resolu-
ción de recoñecemento no prazo máximo establecido no
artigo 7.2º do Decreto 235/2007, do 29 de novembro.

4. O recoñecemento administrativo supón a inscrición,
de oficio, no rexistro de entidades autorizadas para pres-
tar servizos de aconsellamento ou de xestión ás explota-
cións agrarias na Comunidade Autónoma de Galicia.

Artigo 4º.-Recursos contra a resolución.
As resolucións do órgano competente na inscrición

no rexistro de entidades con servizos de aconsella-
mento ou xestión de Galicia poñen fin á vía adminis-
trativa e contra elas poderá interpoñerse:

1. Potestativamente, recurso de reposición, no pra-
zo dun mes, contado a partir do día seguinte ao da súa
notificación, se o acto for expreso, e de tres meses en
caso de acto presunto, perante o conselleiro do Medio
Rural, de conformidade co disposto nos artigos 114 e
seguintes da Lei 30/1992, do 26 de novembro, de
réxime xurídico das administracións públicas e do
procedemento administrativo común, modificada pola
Lei 4/1999, do 13 de xaneiro.

2. Directamente, recurso contencioso-administrati-
vo ante a sala do contencioso-administrativo do Tribu-
nal Superior de Xustiza de Galiza, no prazo de dous
meses contados desde o día seguinte ao da notifica-
ción da resolución, se esta fose expresa.
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Artigo 5º.-Comprobación da fiabilidade e eficacia do
aconsellamento ou xestión.

Para os efectos de comprobar a fiabilidade e efica-
cia do aconsellamento ou xestión, previsto no arti-
go 9.1º e) do citado Decreto 235/2007, a Dirección
Xeral de Investigación, Tecnoloxía e Formación Agro-
forestal será a encargada de efectuar o control e veri-
ficación da calidade técnica dos servizos das entida-
des privadas e das súas oficinas.

Disposición derradeira

Primeira.-Entrada en vigor.

Esta orde entrará en vigor o día seguinte ao da súa
publicación no Diario Oficial de Galicia.

Santiago de Compostela, 13 de febreiro de 2008.

Alfredo Suárez Canal
Conselleiro do Medio Rural

PROCEDEMENTO CÓDIGO DO PROCEDEMENTO DOCUMENTO

SOLICITUDEINSCRICIÓN NO REXISTRO DE ENTIDADES CON SERVIZOS DE
ACONSELLAMENTO OU XESTIÓN DE GALICIA

MR347A

PROVINCIA

RAZÓN SOCIAL

ENDEREZO

ENDEREZO ELECTRÓNICO

CIF

CÓDIGO POSTAL FAXTELÉFONOCONCELLO

SOLICITA REXISTRARSE COMO:

ENTIDADE DE ACONSELLAMENTO ENTIDADE DE XESTIÓN ENTIDADE DE ACONSELLAMENTO E DE XESTIÓN

CIFDIRECTOR OU REPRESENTANTE

DOCUMENTACIÓN QUE SE XUNTA

FOTOCOPIA DNI DO REPRESENTANTE

COPIA COTEXADA DOS ESTATUTOS DA ENTIDADE

ORGANIGRAMA DO SERVIZO ATÉ O NIVEL MÁIS DESCENTRALIZADO
PLAN OU SISTEMA DE ACONSELLAMENTO E PROPOSTAS DE MELLORA

PROGRAMA DE SENSIBILIZACIÓN (só para as entidades de aconsellamento)

SISTEMA DE SEGUIMENTO DE ORIENTACIÓNS

MÉTODOS DE AUTO-AVALIACIÓN TÉCNICA DE PROPOSTAS

PLAN FINANCEIRO, INCLUÍDO SISTEMA DE TARIFACIÓN

EXPERIENCIA NO ACONSELLAMENTO TÉCNICO ÁS EXPLOTACIÓNS

DOTACIÓN DE PERSOAL TÉCNICO E ADMINISTRATIVO DE QUE DISPÓN OU PREVÉ DISPOÑER E A SÚA DISTRIBUCIÓN POR
OFICINAS

EQUIPAMENTO MATERIAL DE QUE DISPÓN OU PREVÉ DISPOÑER E A SÚA DISTRIBUCIÓN POR OFICINAS DE
ACONSELLAMENTO

COMPROMISO DE QUE O SEU PERSOAL PARTICIPE NAS ACTIVIDADES FORMATIVAS QUE DETERMINE A CONSELLERÍA DO
MEDIO RURAL

XUSTIFICANTE DE TER REALIZADO O PAGAMENTO DA TAXA

ANEXO
CONSELLERÍA DO MEDIO RURAL

RECIBIDO

REVISADO E CONFORME

NÚMERO DE
EXPEDIENTE

DATA DE ENTRADA

DATA DE EFECTOS

DATA DE SAÍDA

____ /____/______

____ /____/______

____ /____/______

________________

(Para cubrir pola Administración)
LEXISLACIÓN APLICABLE

FIRMA DO/A SOLICITANTE OU PERSONA QUE O REPRESENTA

Decreto 235/2007, do 29 de novembro, polo que se regulan os servizos de
aconsellamento e de xestión das explotacións agrarias.
Orde do 13 de febreiro de 2008 pola que se desenvolve o procedemento para o
recoñecemento e rexistro de entidades con servizos de aconsellamento ou xestión
de Galicia, conforme ao previsto no Decreto 235/2007, do 29 de novembro, polo
que se regulan os servizos de aconsellamento e de xestión das explotacións
agrarias.

Conselleiro do Medio Rural

, de de

NÚMERO DE OFICINAS
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OFICINAS
PROVINCIA

CONCELLOS DO SEU ÁMBITO DE ACTUACIÓN VINCULACIÓN COA ENTIDADE

ENDEREZO DA OFICINA

ENDEREZO ELECTRÓNICOCÓDIGO POSTAL FAXTELÉFONOCONCELLO

CIFDIRECTOR OU REPRESENTANTE

CONTRATUAL

DIRECTA

PROVINCIA

CONCELLOS DO SEU ÁMBITO DE ACTUACIÓN VINCULACIÓN COA ENTIDADE

ENDEREZO DA OFICINA

ENDEREZO ELECTRÓNICOCÓDIGO POSTAL FAXTELÉFONOCONCELLO

CIFDIRECTOR OU REPRESENTANTE

CONTRATUAL

DIRECTA

PROVINCIA

CONCELLOS DO SEU ÁMBITO DE ACTUACIÓN VINCULACIÓN COA ENTIDADE

ENDEREZO DA OFICINA

ENDEREZO ELECTRÓNICOCÓDIGO POSTAL FAXTELÉFONOCONCELLO

CIFDIRECTOR OU REPRESENTANTE

CONTRATUAL

DIRECTA

PROVINCIA

CONCELLOS DO SEU ÁMBITO DE ACTUACIÓN VINCULACIÓN COA ENTIDADE

ENDEREZO DA OFICINA

ENDEREZO ELECTRÓNICOCÓDIGO POSTAL FAXTELÉFONOCONCELLO

CIFDIRECTOR OU REPRESENTANTE

CONTRATUAL

DIRECTA

PROVINCIA

CONCELLOS DO SEU ÁMBITO DE ACTUACIÓN VINCULACIÓN COA ENTIDADE

ENDEREZO DA OFICINA

ENDEREZO ELECTRÓNICOCÓDIGO POSTAL FAXTELÉFONOCONCELLO

CIFDIRECTOR OU REPRESENTANTE

CONTRATUAL

DIRECTA

PROVINCIA

CONCELLOS DO SEU ÁMBITO DE ACTUACIÓN VINCULACIÓN COA ENTIDADE

ENDEREZO DA OFICINA

ENDEREZO ELECTRÓNICOCÓDIGO POSTAL FAXTELÉFONOCONCELLO

CIFDIRECTOR OU REPRESENTANTE

CONTRATUAL

DIRECTA


