ANEXO I

PROCEDEMENTO

CÓDIGO DO PROCEDEMIENTO

DOCUMENTO

MR347A

SOLICITUDE

INSCRICIÓN NO REXISTRO DE ENTIDADES CON SERVIZOS DE ACONSELLAMENTO OU
XESTIÓN DE GALICIA
DATOS DA PERSOA SOLICITANTE
NOME E APELIDOS/RAZÓN SOCIAL

TIPO DE VÍA
CP

NIF

NOME DA VÍA

PROVINCIA

TELÉFONO

NÚMERO BLOQUE
CONCELLO

FAX

ANDAR

PORTA

ANDAR

PORTA

LOCALIDADE

CORREO ELECTRÓNICO

E, NA SÚA REPRESENTACIÓN (deberá acreditarse a representación fidedigna por calquera medio válido en dereito)
NOME

PRIMEIRO APELIDO

SEGUNDO APELIDO

NIF

ENDEREZO PARA OS EFECTOS DE NOTIFICACIÓN (non é necesario se coincide co anterior)
TIPO DE VÍA
CP

NOME DA VÍA

PROVINCIA

TELÉFONO

NÚMERO BLOQUE
CONCELLO

FAX

LOCALIDADE

CORREO ELECTRÓNICO

SOLICITA REXISTRARSE COMO
Entidade de aconsellamento.
Entidade de xestión.
Entidade de aconsellamento e xestión.
Número de oficinas:

DOCUMENTACIÓN QUE SE PRESENTA OU SE DECLARA ESTAR EN PODER DA ADMINISTRACIÓN ACTUANTE
Anexo II.
Copia do DNI do representante, só no caso de non autorizar a súa consulta.
Copia 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 e do Mar.
Xustificante de ter realizado o pagamento da taxa.

Este formulario tamén pode presentarse electronicamente
na sede electrónica da Xunta de Galicia https://sede.xunta.es

ANEXO I
(continuación)

DOCUMENTACIÓN QUE SE PRESENTA OU SE DECLARA ESTAR EN PODER DA ADMINISTRACIÓN ACTUANTE (continuación)
PRESENTADO

CÓD. PROC.

EXPTE.

ANO

Copia do NIF de persoa xurídica, só no caso de non autorizar a súa consulta.
Autorizo a Consellería do Medio Rural e do Mar, de conformidade co artigo 35.f) da Lei 30/1992, do 26 de novembro, de réxime xurídico das
administracións públicas e do procedemento administrativo común, e o artigo 4 da Orde do 12 de xaneiro de 2012 pola que se regula a
habilitación de procedementos administrativos e servizos na Administración xeral e no sector público autonómico de Galicia, a consultar a
documentación indicada anteriormente.
Así mesmo, declaro que a devandita documentación está vixente e que non transcorreron máis de cinco anos desde a finalización do
procedemento ao que corresponde.
Autorizo a Consellería do Medio Rural e do Mar a consultar os datos de identidade da persoa solicitante no Sistema de verificación de datos de
identidade do Ministerio de Facenda e Administracións Públicas, de conformidade co artigo 2 do Decreto 255/2008, do 23 de outubro e a Orde
da Consellería da Presidencia, Administracións Públicas e Xustiza do 7 de xullo de 2009.
SI

NON (neste caso achegarase a documentación correspondente)

Autorizo a Consellería do Medio Rural e do Mar a consultar os datos de validación do NIF que obran en poder Axencia Estatal de Administración
Tributaria, de conformidade co artigo 6.2.b) da Lei 11/2007, do 22 de xuño, de acceso electrónico dos cidadáns aos servizos públicos.
SI

NON (neste caso achegarase a documentación correspondente)

En cumprimento do disposto no artigo 5 da Lei orgánica 15/1999, do 13 de decembro, de protección de datos de carácter persoal infórmaselle
que os datos persoais que facilite neste formulario quedarán rexistrados nun ficheiro de titularidade da Xunta de Galicia, cuxa finalidade é a
xestión e rexistro deste procedemento. A persoa interesada poderá exercer os dereitos de acceso, rectificación, cancelación e oposición ante a
Secretaría Xeral Técnica da Consellería do Medio Rural e do Mar, como responsable do ficheiro, solicitándoo mediante o envío dun correo
electrónico a secretariaxeraltecnica.cmrm@xunta.es

LEXISLACIÓN APLICABLE
- 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.
- Orde do 22 de abril de 2015 do Vicepresidente e Conselleiro de Presidencia, Administracións Públicas e Xustiza, pola que se adaptan e
incorporan á sede electrónica da Xunta de Galicia os procedementos administrativos de prazo aberto da Consellería do Medio Rural e do Mar.

SINATURA DA PERSOA REPRESENTANTE

Lugar e data

,

Dirección Xeral de Produción Agropecuaria

de

de

Este formulario tamén pode presentarse electronicamente
na sede electrónica da Xunta de Galicia https://sede.xunta.es

