
 

 

Addenda ao Acordo de colaboración interadministrativo 

entre a Consellería de Educación, Universidade e Formación 

Profesional e a Axencia Galega de Calidade Alimentaria, 

para o desenvolvemento de actividades conxuntas 

relacionadas co sector agroalimentario nos centros 

educativos que imparten ensinanzas de formación 

profesional relacionadas con este sector 

 

 

 

Santiago de Compostela,  vinte e tres de xullo de  dous mil dezanove 

 

REUNIDOS 

Dunha parte, dona -------, conselleira de Educación, Universidade e Formación Profesional da 

Xunta de Galicia, segundo consta no Decreto 96/2018, do 26 de setembro, polo que se nomea 

conselleira de Educación, Universidade e Formación Profesional a Carmen Pomar Tojo. 

Doutra parte, don ----------, director da Axencia Galega de Calidade Alimentaria (AGACAL), 

actuando en nome e representación da dita Axencia, segundo o Decreto 52/2018, do 5 de abril, 

polo que se crea a Axencia Galega de Calidade Alimentaria e se aproban os seus estatutos, que 

actúa por delegación do presidente da Axencia Galega de Calidade Alimentaria, de acordo coa 

Resolución do 24 de abril de 2013 de delegación de competencias da Presidencia na persoa 

titular da Dirección da Axencia Galega de Calidade Alimentaria, DOG núm. 85 de 3 de maio de 

2013. 

 

Interveñen en representación de cadansúa consellería, e de conformidade coas atribucións 

conferidas no artigo 34.1 da Lei 1/1983, do 22 de febreiro, de normas reguladoras da Xunta e da 

súa Presidencia. 

 



 

 

EXPOÑEN 

 

1. Que o vinte e tres de xullo de  dous mil quince asinouse un Acordo de colaboración 

interadministrativo entre a Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria, 

actualmente Consellería de Educación, Universidade e Formación Profesional de acordo co 

Decreto 138/2018, do 8 de novembro, polo que se establece a estrutura orgánica da 

Consellería de Educación, Universidade e Formación Profesional, e a Consellería do Medio 

Rural e do Mar, actualmente Consellería do Medio Rural de acordo co Decreto 149/2018, do 

5 de decembro, polo que se establece a estrutura orgánica da Consellería do Medio Rural,  

para o desenvolvemento de actividades conxuntas relacionadas co sector agroalimentario nos 

centros educativos que imparten ensinanzas de formación profesional relacionadas con este 

sector.  

 

2. Que o obxectivo do referido acordo é o de favorecer o coñecemento dos produtos con 

denominacións de orixe protexida (DOP) e indicación xeográfica protexida (IXP) por parte do 

profesorado e do alumnado dos centros educativos que impartan ensinanzas das familias 

profesionais relacionadas co sector agroalimentario, a través do desenvolvemento dun 

conxunto de actividades formativas e de difusión destes produtos nos referidos centros; así 

como aquelas que favorezan a investigación, o desenvolvemento e a innovación no sector. 

 

3. Que a Axencia Galega de Calidade Alimentaria é un ente de dereito público, adscrito á  

Consellería do Medio Rural, creado no ano 2018, en virtude do Decreto 52/2018, do 5 de 

abril, polo que se crea a Axencia Galega de Calidade Alimentaria e se aproban os seus 

estatutos. Esta Axencia subrógase en todas as relacións xurídicas, os bens, dereitos e obrigas 

do Instituto Galego de Calidade Alimentaria, asumindo as súas competencias e funcións 

legalmente atribuídas, e asumen tamén, desde a súa constitución, as funcións e competencias 

atribuídas en materia de formación, innovación e investigación e en materia de innovación 

tecnolóxica, á Dirección Xeral de Ordenación Forestal; así como as funcións e competencias 

en materia de promoción da calidade agroalimentaria atribuídas á Dirección Xeral de 

gandería, Agricultura e Industrias Alimentarias.  

 
 



 

 

4. O seu obxecto é o de constituírse o instrumento básico de actuación da Administración xeral 

da Comunidade Autónoma de Galicia en materia de promoción e protección da calidade 

diferencial dos produtos alimentarios galegos acollidos aos distintos indicativos de calidade; 

investigar e realizar o desenvolvemento tecnolóxico no sector agroalimentario; desenvolver as 

actividades de I+D+I nos sectores agrario, gandeiro e forestal, dentro do marco das 

competencias que a esta axencia lle atribúen estes estatutos; e realizar aquelas outras 

actuacións relacionadas coas actividades anteriores que determine a consellería de adscrición 

cos medios e persoal que a ela se adscriben.  

 

5. Que a cláusula oitava do acordo, sobre a vixencia do mesmo, establece: o acordo entrará en 

vigor na data da súa sinatura e terá unha vixencia de catro anos, podendo prorrogarse por 

acordo das partes mediante a addenda correspondente. Non obstante, o acordo poderá 

denunciarse por calquera das partes; a denuncia deberá realizarse por escrito e con dous meses 

de antelación á finalización do acordo. 

 
 En consecuencia, as partes acordan subscribir esta addenda en base á seguinte 

 

CLÁUSULA 

 

Única. A través desta addenda prorrógase a vixencia do acordo durante catro anos máis.  

 

Lida a presente addenda, atópana conforme e asínana no lugar e data indicados no 

encabezamento. 

 

A conselleira de Educación, Universidade e 

Formación Profesional 

 

 

--------------------  

 O director da Axencia Galega de Calidade 

Alimentaria  

  

  

 ------------------------------ 

 


