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RESOLUCIÓN CONXUNTA DO FONDO GALEGO DE GARANTÍA AGRARIA E DA AXENCIA 

PARA A MODERNIZACIÓN TECNOLÓXICA DE GALICIA POLA QUE SE DECLARAN 

ACTUACIÓNS ADMINISTRATIVAS AUTOMATIZADAS 

 

O Fondo Galego de Garantía Agraria (Fogga) é un organismo autónomo de carácter 

comercial e financeiro adscrito á Consellería do Medio Rural. Foi creado pola Lei 7/1994, 

do 29 de decembro, pola que se crea o Instituto Lácteo e Gandeiro de Galicia, 

denominación modificada pola de Fondo Galego de Garantía Agraria, en virtude do 

disposto na disposición adicional quinta da Lei 7/2002, do 27 de decembro, de medidas 

fiscais e de réxime administrativo. Este marco normativo foi desenvolvido mediante o 

Decreto 128/1996, do 14 de marzo e posteriormente polo Decreto 7/2014, do 16 de 

xaneiro, polo que se aproban os estatutos do organismo autónomo Fondo Galego de 

Garantía Agraria, que derrogou ao anterior. 

 

A Lei 40/2015, do 1 de outubro, de réxime xurídico do sector público, (en adiante só Lei 

40/2015), integra as materias que demandaban unha regulación unitaria das relacións 

ad intra de cada Administración e das relacións entre elas, como a sinatura e as sedes 

electrónicas, o intercambio electrónico de datos en contornos pechados de 

comunicación e a actuación administrativa automatizada.  

 

O artigo 41.1 da Lei 40/2015 define actuación administrativa automatizada como 

calquera acto ou actuación realizada integramente a través de medios electrónicos por 

unha Administración pública no marco dun procedemento administrativo e na cal non 

interviñese de forma directa un empregado público. 

 

O artigo 41.2 da devandita lei determina que “en caso de actuación administrativa 

automatizada deberase establecer previamente o órgano ou órganos competentes, 

segundo os casos, para a definición das especificacións, programación, mantemento, 

supervisión e control de calidade e, se fose o caso, auditoría do sistema de información e 

do seu código fonte. Así mesmo, indicarase o órgano que debe ser considerado 

responsable para efectos de impugnación”. 

 

A Orde do 6 de febreiro de 2014 pola que se aproba o protocolo de identificación e 

sinatura electrónicas da Administración xeral e do sector público autonómico de Galicia, 

no punto 3.4 do seu protocolo, determina que a creación de selos electrónicos 
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realizarase mediante resolución das secretarías xerais, secretarías xerais técnicas, 

direccións xerais ou persoa titular da dirección da entidade pública instrumental 

competente, que deberá ser publicada en sede electrónica. 

Por todo o exposto, 

RESOLVO: 

Primeiro. Declarar as seguintes actuacións administrativas automatizadas a través de 

sistemas de información no ámbito dos procedementos xestionados polo Fondo Galego 

de Garantía Agraria: 

1.  Sinatura dos seguintes documentos en relación ao procedemento MR250A - 

Pagamentos directos á agricultura e á gandaría e das axudas ao desenvolvemento rural 

suxeitas ao sistema integrado de xestión e control: 

a) Carta de inicio de campaña 

b) Comunicación de trámite de Subsanación e mellora 

c) Cumprimento de trámite 

d) Comunicación de trámite de audiencia 

e) Notificación de preaviso de inspección 

f) Comunicación Xenérica 

g) Comunicación de Animais Potencialmente Subvencionables 

h) Comunicación de pago 

i) Notificación de incumprimentos de condicionalidade con sistema de alerta rápida 

(SAR)  

j) Notificación de incumprimentos de condicionalidade 

k) Comunicación de Controis Preliminar 

2. Sinatura dos seguintes documentos en relación ao procedemento MR239K - Solicitude 

de modificación do sistema de información xeográfica de parcelas (SIXPAC): 

a) Comunicación de trámite de Subsanación e Mellora Alegacións SigPac 

b) Comunicación de trámite de Audiencia Alegacións SigPac 

Segundo. Os órganos responsables en relación coa actuación administrativa 

automatizada relacionada no apartado anterior serán: 

a) A Fondo Galego de Garantía Agraria como órgano responsable da definición das 

especificacións destas actuacións administrativas automatizadas.  

b) A Axencia para a Modernización Tecnolóxica de Galicia como órgano responsable da  

supervisión e control de calidade e, no seu caso, auditoría do sistema de información e 

do seu código fonte. 
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c) A Fondo Galego de Garantía Agraria como órgano responsable para os efectos de 

impugnación. 

Terceiro. Autorizar a Axencia para a Modernización Tecnolóxica de Galicia para xestionar 

a solicitude de creación dun selo electrónico denominado “FONDO GALEGO DE 

GARANTÍA AGRARIA” ante a autoridade de servizos de certificación que corresponda.  

A titularidade así como a responsabilidade do seu uso corresponderá a Fondo Galego de 

Garantía Agraria. 

Os datos que deberán constar no selo electrónico son os seguintes: 

a) NIF do organismo subscritor: Q6550024A 

b) Organismo subscritor:  Fondo Galego de Garantía Agraria 

c) Nome do selo: “FONDO GALEGO DE GARANTÍA AGRARIA” 

Cuarto. Autorizar a Axencia para a Modernización Tecnolóxica de Galicia para utilizar o 

selo electrónico denominado “FONDO GALEGO DE GARANTÍA AGRARIA” para asinar as 

actuacións administrativas automatizadas declaradas nesta resolución e a realizar as 

tarefas técnicas precisas para a súa implantación efectiva nos sistemas automatizados 

que dan soporte as actuacións e procedementos mencionados.  

Quinto. Autorizar a Axencia para a Modernización Tecnolóxica de Galicia para a 

renovación do selo electrónico “FONDO GALEGO DE GARANTÍA AGRARIA” sempre e 

cando continúen vixentes as actuacións administrativas automatizadas declaradas nesta 

resolución. 

Sexto. A presente resolución producirá efectos desde o día da súa sinatura e publicarase 

na sede electrónica da Xunta de Galicia. 

Santiago de Compostela,  

O director do Fondo Galego de Garantía 

Agraria 

 

 

Directora da Axencia para a Modernización 

Tecnolóxica de Galicia 

Silvestre José Balseiros Guinarte Mar Pereira Álvarez 
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