DOG Núm. 189

Xoves, 30 de setembro de 2021

Páx. 47760

I. Disposicións xerais
Consellería do Medio Rural
ORDE do 22 de setembro de 2021 pola que se modifican anexos, prazos e
normas procedementais do Decreto 256/2011, do 7 de decembro, polo que se
regula o potencial de produción vitícola de Galicia.
O Real decreto 739/2015, do 31 de xullo, sobre declaracións obrigatorias no sector
vitivinícola ten por obxecto establecer a normativa básica en materia de declaracións obrigatorias do sector vitivinícola, necesaria para dotar dunha maior transparencia o sector
vitivinícola e para dispoñer de mellores informacións do seu mercado, así como para o desenvolvemento da normativa comunitaria. Este real decreto reforzou o sistema de declaracións obrigatorias no sector vitivinícola, en canto se amplía a información e a periodicidade
da remisión destas declaracións, creando un sistema unificado de información no sector
vitivinícola adscrito ao Ministerio de Agricultura, Pesca e Alimentación.
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Segundo o citado Real decreto 739/2015, do 31 de xullo, as persoas operadoras serán
as responsables do mantemento debidamente actualizado dos datos contidos no sistema
unificado de información. Para conseguir este obxectivo deben actualizar os seus datos no
Rexistro Xeral de Operadores do Sector Vitivinícola (REOVI) e deben presentar as súas
declaracións telematicamente a través da aplicación informática denominada Sistema de
información de mercados do sector vitivinícola (en adiante, INFOVI).
Este novo sistema de declaración telemática instaurado polo Real decreto 739/2015 fai
necesario modificar varios artigos e anexos do Decreto 256/2011, do 7 de decembro, polo
que se regula o potencial de produción vitícola de Galicia en relación con determinados
prazos e tipos de declaracións obrigatorias, coa finalidade de adecuar a normativa autonómica de Galicia á normativa estatal básica.
Ademais, mediante o Real decreto 557/2020, do 9 de xuño, polo que se adoptan medidas extraordinarias no sector do viño para facer fronte á crise causada pola pandemia
da COVID-19, e polo que se fixa unha norma de comercialización no sector do viño e se
modifica a regulación sobre declaracións obrigatorias no sector vitivinícola e o programa
de apoio ao sector do viño, modifícase un anexo do Real decreto 739/2015, do 31 de xullo,
co fin de que se especifique a produción de uva de cada unha das parcelas ou recintos e
non a cantidade global.
Consonte co anterior, procede modificar diversos anexos do Decreto 256/2011, do 7 de
decembro, segundo o que se motiva a continuación:
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O actual anexo D: I contén a declaración de existencias de viños e mostos en 31 de
xullo, co código de procedemento MR441A. Este anexo é preciso eliminalo, posto que a
información que contén debe declararse telematicamente en INFOVI, consonte co previsto
no artigo 5 do Real decreto 739/2015, do 31 de xullo. Isto determina a innecesariedade
deste anexo, dado que non procede unha dobre declaración, vía INFOVI e vía anexo autonómico.
Resulta necesario modificar os seguintes anexos: anexo D: II a e D: II b.
Estes anexos actualmente inclúen a declaración de colleita de uva (anexo D: II a) e a
declaración de colleita de uva: referencia Sixpac das parcelas vitícolas (anexo D: II b). Non
obstante, consonte co xa indicado, a declaración do anexo D: II b debe adecuarse á regulación contida na recente modificación operada polo Real decreto 557/2020, do 9 de xuño, co
fin de que se especifique a produción de uva de cada unha das parcelas ou recintos e non
a cantidade global. Polo tanto, en consonancia con isto, é preciso modificar o anexo D: II b.
Así mesmo, para dar coherencia á nomenclatura dos anexos deste decreto, os anexos D: II a e II b pasarán a denominarse, respectivamente, anexo D: I a e anexo D: I b.
Ademais créase un novo anexo D: I c, que regula a declaración de colleita de uva presentada polo consello regulador da denominación de orixe, como medio de posible colaboración destas corporacións de dereito público coas persoas colleiteiras na presentación da
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declaración de colleita a que están obrigadas.
Débese engadir tamén un novo anexo chamado anexo D: II Rexistro de Operadores do
Sector Vitivinícola (REOVI), para que os operadores poidan declarar a súa alta, baixa ou
modificacións dos seus datos. O código de procedemento para este anexo denominarase
MR441H.
Tamén é preciso modificar o anexo D: III. Este anexo actualmente recolle a declaración
de produción de viño e/ou mosto, co código de procedemento MR441D. A información desta declaración declárase telematicamente en INFOVI, agás a correspondente ao cadro F,
que se corresponde coa comunicación de eliminación de subprodutos obtidos na transformación vinícola.
Polo tanto, o procedemento MR441D xa non se utiliza para declarar a produción de viño
e/ou mosto, pero é necesario modificar o anexo para manter unicamente o contido do ca-
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dro F dese procedemento. Convén, polo tanto, substituír este anexo e modificarlle o nome
polo de anexo D: III Eliminación de subprodutos obtidos na transformación vinícola.
Cómpre, así mesmo, efectuar unha modificación do anexo D: III a, consistente en engadir a obrigatoriedade de presentar como documentación complementaria os xustificantes
de compravenda de produtos. Este anexo D: III a pasará a denominarse anexo D: IV a
Declaración de produción: provedores. Esta declaración inclúe a información das subministracións empregadas na elaboración de viño e/ou mosto.
Hoxe en día só se prevía no decreto a sinatura do xustificante de compravenda de produtos (anexo D: III b) por parte do comprador, porén, é preciso que o asinen as dúas partes,
é dicir, que o asinen o comprador e o provedor do produto. Ademais, é preciso modificar a
denominación deste anexo polo de anexo D: IV b.
A exixencia da dobre sinatura é incompatible coa sistemática da sede electrónica da
Xunta de Galicia. Isto determina que se manteña o contido do anexo, pero eliminando da
sede electrónica o procedemento asociado co código MR441F, Xustificante de compravenda de produtos. En lugar disto, como xa se adiantou, incluirase como documentación
complementaria do anexo D: IV a o xustificante de compravenda dos produtos. Desta forma, os xustificantes asinados e escaneados en formato pdf deberán incorporarse como
documentos adxuntos á declaración de produción: provedores, con código de procedemento MR441E.
Por outra banda, o anexo D: IV Declaración destino das producións de plantacións ileCVE-DOG: cdudwrk3-taz5-3cw3-nq80-bxqokgc190u3

gais pasa a denominarse D: V e mantén o seu título, contido e denominación do procedemento, que é o MR441G.
Por último, a través desta norma regúlanse cuestións procedementais, co obxecto de
adecualas á regulación que contén a normativa estatal básica. Este é o caso da presentación das declaracións, cuxa obrigatoriedade de presentación se prevé na normativa nacional; a regulación da presentación telemática das declaracións obrigatorias en INFOVI do
artigo 26 e as modificacións que se inclúen no seu artigo 27, tanto procedementais como
de prazos.
En relación coas modificacións procedementais, engádese unha nova disposición adicional cuarta que regula o procedemento polo que as persoas produtoras poden autorizar
a colaboración dos consellos reguladores das denominacións de orixe na subministración
de información sobre as declaracións de colleita de uva.
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A disposición derradeira terceira do Decreto 256/2011, do 7 de decembro, polo que se
regula o potencial de produción vitícola de Galicia, faculta a persoa titular da consellería
competente en materia de agricultura para ditar cantas disposicións sexan necesarias para
a execución e cumprimento do disposto neste decreto e modificar os anexos, en particular
de acordo coas modificacións da normativa básica estatal e comunitaria, así como para
modificar as datas e os prazos contidos nel e as normas procedementais que considere
oportunas. En consonancia co anterior, esta orde constitúe o instrumento xurídico axeitado
para afrontar a necesaria adecuación da normativa autonómica á normativa estatal básica,
tanto no que atinxe aos anexos sinalados, como na necesaria acomodación das normas
procedementais autonómicas aos postulados da normativa básica.
En virtude de todo o exposto e en uso das atribucións que me confire o artigo 34 da
Lei 1/1983, do 22 de febreiro, de normas reguladoras da Xunta e da súa Presidencia,
DISPOÑO:
CAPÍTULO I
Disposicións xerais
Artigo único.

Modificación do Decreto 256/2011, do 7 de decembro, polo que se regula

o potencial de produción vitícola de Galicia
O Decreto 256/2011, do 7 de decembro, polo que se regula o potencial de produción
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vitícola de Galicia queda modificado como segue:
Primeiro. A letra a) do punto 1 do artigo 24 queda redactada do seguinte modo:
«a) Declaracións de viño e mosto por instalación».
Segundo. A letra c) do punto 1 do artigo 24 queda redactada do seguinte modo:
«c) Declaración de produción: provedores».
Terceiro. O punto 3 do artigo 24 queda redactado do seguinte modo:
«3. A presentación das declaracións previstas neste artigo é obrigatoria para as persoas
ou entidades sinaladas no Real decreto 739/2015, do 31 de xullo, sobre declaracións obrigatorias no sector vitivinícola.
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Todos os procedementos relativos a declaracións obrigatorias do sector vitivinícola de
Galicia serán aplicables tanto a persoas ou entidades obrigados á presentación electrónica, como a persoas físicas non obrigadas, agás os procedementos de declaración de
colleita de uva presentada polo consello regulador da denominación de orixe, co código de
procedemento MR441I, previsto no artigo 26 bis desta norma, o cal se aplicará só a persoas ou entidades obrigadas á presentación electrónica».
Cuarto. A letra a) do punto 2 do artigo 25 queda redactada do seguinte modo:
«a) Declaracións de viño e mosto por instalación».
Quinto. A letra c) do punto 2 do artigo 25 queda redactada do seguinte modo:
«c) Declaración de produción: provedores».
Sexto.

Modifícase o título do artigo 26, que queda redactado da seguinte forma:

«Artigo 26. Forma e lugar de presentación de solicitudes relativas á autorización administrativa de superficies de viñedo»
Sétimo.

Créase un novo artigo 26 bis, que queda redactado do seguinte modo:

«Artigo 26 bis. Forma e lugar de presentación de solicitude de alta, baixa ou modificación dos datos do REOVI e de declaracións e comunicacións obrigatorias do sector
CVE-DOG: cdudwrk3-taz5-3cw3-nq80-bxqokgc190u3

vitivinícola de Galicia
1. As declaracións de viño e mosto por instalación previstas na letra a) do punto 1 do
artigo 24 presentaranse obrigatoriamente por medios electrónicos na sede electrónica do
Ministerio de Agricultura, Pesca e Alimentación, a través da aplicación informática que existe no Sistema de información de mercados do sector vitivinícola (INFOVI), de acordo co
previsto no Real decreto 739/2015, do 31 de xullo. A URL da páxina web de acceso a esta
aplicación é https://www.aica.gob.es/
De conformidade co artigo 68.4 da Lei 39/2015, do 1 de outubro, do procedemento
administrativo común das administracións públicas, se algunha das persoas interesadas
presenta a súa solicitude presencialmente, requirirase para que a emende a través da súa
presentación electrónica. Para estes efectos, considerarase como data de presentación da
solicitude aquela en que sexa realizada a emenda.
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2. Nos casos que se enumeran neste punto, a presentación será preferiblemente por vía
electrónica a través dos formularios normalizados dispoñibles na sede electrónica da Xunta
de Galicia, https://sede.xunta.gal
A presentación electrónica será obrigatoria para as persoas xurídicas, as entidades sen
personalidade xurídica e persoas traballadoras autónomas e as persoas representantes
dunha das anteriores.
De conformidade co artigo 68.4 da Lei 39/2015, do 1 de outubro, do procedemento
administrativo común das administracións públicas, se algunha das persoas interesadas
obrigadas á presentación electrónica presenta a súa solicitude presencialmente, requirirase para que a emende a través da súa presentación electrónica. Para estes efectos, considerarase como data de presentación da solicitude aquela en que sexa realizada a emenda.
Para a presentación electrónica poderá empregarse calquera dos mecanismos de identificación e sinatura admitidos pola sede electrónica da Xunta de Galicia, incluído o sistema
de usuario e clave Chave365 (https://sede.xunta.gal/chave365).
Aquelas persoas interesadas non obrigadas á presentación electrónica, opcionalmente, poderán presentar as solicitudes presencialmente en calquera dos lugares e rexistros
establecidos na normativa reguladora do procedemento administrativo común, utilizando o
formulario normalizado dispoñible na sede electrónica da Xunta de Galicia.

CVE-DOG: cdudwrk3-taz5-3cw3-nq80-bxqokgc190u3

Os supostos que se rexerán polo disposto neste punto 2 son os seguintes:
a) A declaración de colleita prevista na letra b) do punto 1 do artigo 24. Procedementos
MR441B (anexo D: I a) e MR441C (anexo D: I b).
b) Declaración de alta, baixa ou modificación dos datos do Rexistro Xeral de Operadores do Sector Vitivinícola (REOVI). Procedemento MR441H (anexo D: II deste decreto).
c) Comunicación da eliminación de subprodutos obtidos na transformación vinícola. Procedemento MR441D (anexo D: III).
d) Declaración de produción: provedores prevista na letra c) do punto 1 do artigo 24.
Procedemento MR441E (anexos D: IV a e D: IV b).
e) A declaración de destino das producións das plantacións ilegais. Procedemento
MR441G (anexo D: V deste decreto).
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3. A declaración de colleita de uva presentada polo consello regulador da denominación
de orixe co código de procedemento MR441I, regulada na disposición adicional cuarta
desta norma, presentarase obrigatoriamente por medios electrónicos a través do formulario normalizado dispoñible na sede electrónica da Xunta de Galicia, https://sede.xunta.gal
De conformidade co artigo 68.4 da Lei 39/2015, do 1 de outubro, do procedemento administrativo común das administracións públicas, se algunha das persoas interesadas presenta a súa solicitude presencialmente, requiriráselle para que a emende a través da súa
presentación electrónica. Para estes efectos, considerarase como data de presentación da
solicitude aquela en que sexa realizada a emenda.
Para a presentación desta declaración poderá empregarse calquera dos mecanismos
de identificación e sinatura admitidos pola sede electrónica da Xunta de Galicia, incluído o
sistema de usuario e clave Chave365 (https://sede.xunta.gal/chave365)».
Oitavo. Créase un novo artigo 26 ter co seguinte contido:
«Artigo 26 ter. Documentación complementaria
1. As persoas interesadas deberán achegar coa solicitude, comunicación ou declaración
correspondente a seguinte documentación en cada un dos procedementos que se indican
a seguir:
a) Na declaración de colleita de uva presentada polo consello regulador da denomina-
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ción de orixe protexida, co código de procedemento MR441I, o CRDO xunto a esta declaración presentará a seguinte documentación:
– O ficheiro en folla de cálculo cos datos da declaración de colleita das persoas produtoras de uva acollidas ao dito CRDO que outorgaron a súa autorización ao consello regulador
na campaña correspondente. Estes datos incluirán a información contida na última folla do
anexo D: I c.
b) Na comunicación de eliminación de subprodutos obtidos na transformación vinícola,
co código de procedemento MR441D presentarase o proxecto, no suposto de que elixan
esta opción na retirada baixo control.
c) Na declaración de produción: persoas provedoras, co código de procedemento MR441E presentarase como documentación complementaria o/os xustificante/s de compravenda de produto/s, cuxo modelo se recolle no anexo D: IV b.
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2. A presentación de documentación complementaria efectuarase da seguinte forma:
a) No suposto recollido na letra a) do punto 1 deste artigo, a documentación complementaria deberá presentarse electronicamente.
Se algunha das persoas interesadas presenta a documentación complementaria presencialmente, requirirase para que a emende a través da súa presentación electrónica.
Para estes efectos, considerarase como data de presentación aquela en que fose realizada
a emenda. As persoas interesadas responsabilizaranse da veracidade dos documentos
que presenten. Excepcionalmente, cando a relevancia do documento no procedemento o
exixa ou existan dúbidas derivadas da calidade da copia, a Administración poderá solicitar
de maneira motivada o cotexo das copias achegadas pola persoa interesada, para o que
poderá requirir a exhibición do documento ou da información orixinal.
b) Nos supostos recollidos nas letras b) e c) do punto 1 deste artigo, a documentación
complementaria presentarase preferiblemente por vía electrónica.
A presentación electrónica será obrigatoria para os suxeitos obrigados á presentación
electrónica da comunicación ou declaración. Se algunha destas persoas presenta a documentación complementaria presencialmente, requirirase para que a emende a través da
súa presentación electrónica. Para estes efectos, considerarase como data de presentación aquela en que sexa realizada a emenda. Aquelas persoas non obrigadas á presenCVE-DOG: cdudwrk3-taz5-3cw3-nq80-bxqokgc190u3

tación electrónica, opcionalmente, poderán presentar a documentación complementaria
presencialmente en calquera dos lugares e rexistros establecidos na normativa reguladora
do procedemento administrativo común. As persoas interesadas responsabilizaranse da
veracidade dos documentos que presenten. Excepcionalmente, cando a relevancia do documento no procedemento o exixa ou existan dúbidas derivadas da calidade da copia, a
Administración poderá solicitar de maneira motivada o cotexo das copias achegadas pola
persoa interesada, para o que poderán requirir a exhibición do documento ou da información orixinal.
3. Sempre que se realice a presentación de documentos separadamente da comunicación ou declaración deberase indicar o código e o órgano responsable do procedemento,
o número de rexistro de entrada da solicitude e o número de expediente, se se dispón
del».
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Créase un novo artigo 26 quáter co seguinte contido:

«Artigo 26 quáter. Comprobación de datos dos procedementos previstos no artigo 26 bis
1. Para a tramitación dos procedementos previstos no artigo 26 bis consultaranse automaticamente os datos incluídos nos seguintes documentos en poder da Administración
actuante ou elaborados polas administracións públicas, agás que a persoa interesada se
opoña á súa consulta:
a) DNI/NIE da persoa solicitante/declarante/comunicante.
b) NIF da entidade solicitante/declarante/comunicante.
c) DNI/NIE da persoa representante.
d) NIF da entidade representante.
2. No caso de que as persoas interesadas se opoñan á consulta, deberán indicalo no recadro correspondente habilitado no formulario correspondente e achegar os documentos.
Cando así o exixa a normativa aplicable solicitarase o consentimento expreso da persoa
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interesada para realizar a consulta.
3. Excepcionalmente, no caso de que algunha circunstancia imposibilitase a obtención
dos citados datos, poderase solicitar ás persoas interesadas a presentación dos documentos correspondentes».
Décimo. Créase un novo artigo 26 quinquies co seguinte contido:
«Artigo 26 quinquies.

Notificacións

1. As notificacións de resolucións e actos administrativos practicaranse preferentemente
por medios electrónicos e, en todo caso, cando as persoas interesadas resulten obrigadas
a recibilas por esta vía. As persoas interesadas que non estean obrigadas a recibir notificacións electrónicas poderán decidir e comunicar en calquera momento que as notificacións
sucesivas se practiquen ou deixen de practicar por medios electrónicos.
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2. A persoa interesada deberá manifestar expresamente a modalidade escollida para a
notificación (electrónica ou en papel) no formulario. No caso de optar pola notificación en
papel practicarase a notificación segundo o establecido na normativa reguladora do procedemento administrativo común.
3. De conformidade co artigo 45.2 da Lei 4/2019, do 17 de xullo, de administración dixital de Galicia, as notificacións electrónicas practicaranse mediante a comparecencia na
sede electrónica da Xunta de Galicia e a través do Sistema de notificación electrónica de
Galicia-Notifica.gal. Este sistema remitirá ás persoas interesadas avisos da posta á disposición das notificacións á conta de correo e/ou teléfono móbil que consten na solicitude.
Estes avisos non terán, en ningún caso, efectos de notificación practicada e a súa falta non
impedirá que a notificación sexa considerada plenamente válida.
No caso de persoas interesadas obrigadas a recibir notificacións só por medios electrónicos deberán optar en todo caso, no formulario, pola notificación por medios electrónicos,
sen que sexa válida, nin produza efectos no procedemento, unha opción diferente.
4. As notificacións por medios electrónicos entenderanse practicadas no momento en
que se produza o acceso ao seu contido. Cando a notificación por medios electrónicos
sexa de carácter obrigatorio, ou fose expresamente elixida pola persoa interesada, entenderase rexeitada cando transcorresen dez días naturais desde a posta á disposición da
notificación sen que se acceda ao seu contido.
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5. Se o envío da notificación electrónica non é posible por problemas técnicos, practicarase notificación polos medios previstos na normativa reguladora do procedemento administrativo común».
Décimo primeiro.
«Artigo 26 sexies.

Créase un novo artigo 26 sexies co seguinte contido:
Trámites administrativos posteriores

A sede electrónica da Xunta de Galicia permite ás persoas interesadas realizar trámites
electrónicos, con posterioridade ao inicio do expediente, accedendo á Carpeta cidadá da
persoa interesada. Cando as persoas interesadas non resulten obrigadas á presentación
electrónica tamén poderán realizarse os ditos trámites presencialmente en calquera dos
lugares e rexistros establecidos na normativa reguladora do procedemento administrativo
común».
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Décimo segundo. A letra b) do punto 1 do artigo 27 queda redactada do seguinte modo:
«1º. Rexistro de Operadores do Sector Vitivinícola (REOVI).
– Todo produtor de viño e/ou mosto ou almacenista con sede social en Galicia que non
figure actualmente no REOVI debe solicitar ao Fogga a súa inscrición. Igualmente, toda
nova instalación deses operadores deberá inscribirse no REOVI. As solicitudes deberán
realizarse como máis tarde dentro do mes seguinte ao do inicio da actividade, empregando o procedemento MR441H da sede electrónica da Xunta de Galicia (anexo D: II deste
decreto).
– Todo produtor de viño e/ou mosto ou almacenista con sede social en Galicia que cese
definitivamente ou peche unha instalación debe comunicalo ao Fogga no período dun mes
desde que se produciu o feito, empregando o procedemento MR441H da sede electrónica
da Xunta de Galicia (anexo D: II deste decreto).
– Toda modificación dos datos inscritos no REOVI, así como calquera erro detectado
deberá ser comunicado ao Fogga como máis tarde dentro do mes seguinte de producirse
a modificación ou a detección do erro, empregando o procedemento MR441H da sede
electrónica da Xunta de Galicia (anexo D: II deste decreto).
2º. Declaracións de viños e mostos por instalación:
– As persoas produtoras cuxa produción media de viño e mosto sexa maior ou igual a
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1.000 hl e os almacenistas deberán presentar en INFOVI mensualmente unha declaración
de viño e mosto por instalación como máis tarde o día 20 de cada mes.
– As persoas produtoras con produción media de viño e mosto inferior a 1.000 hl deberán presentar en INFOVI unha declaración por instalación nos meses de decembro e
agosto como máis tarde o día 20 deses meses.
3º. Declaración de colleita: ata o 10 de decembro de cada ano, empregando os procedementos MR441B e MR441C da sede electrónica da Xunta de Galicia (anexo D: I a e
anexo D: I b deste decreto) e/ou o procedemento MR441I da sede electrónica da Xunta de
Galicia (anexo D: I c deste decreto).
4º. Declaración de provedores: do 30 de novembro ata o 10 de decembro de cada ano,
empregando o procedemento MR441E da sede electrónica da Xunta de Galicia (anexo D:
IV a e IV b deste decreto).
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5º. Declaración de destino da produción de plantacións ilegais: ata o 10 de decembro de
cada ano, empregando o procedemento MR441G da sede electrónica da Xunta de Galicia
(anexo D: V deste decreto)».
Décimo terceiro. Elimínase o anexo D: I. Declaración de existencias de viño e mostos
en 31 de xullo, e o seu procedemento MR441A.
Décimo cuarto. O anexo D: II a substitúese polo que figura adxunto, denominado anexo I a, Declaración de colleita de uva, co código de procedemento MR441B.
Décimo quinto.

O anexo D: II b substitúese polo que figura adxunto, denominado ane-

xo I b, Declaración de colleita de uva: referencia Sixpac das parcelas vitícolas, co código
de procedemento MR441C.
Décimo sexto. Crease o anexo D: I c, Declaración de colleita de uva presentada polo
consello regulador da denominación de orixe, co código de procedemento MR441I.
Décimo sétimo.

Crease o anexo D: II Rexistro de Operadores do Sector Vitivinícola

(REOVI), co novo código de procedemento MR441H.
Décimo oitavo. O anexo D: III substitúese polo que figura adxunto e pasa a denominarse anexo D: III, Eliminación de subprodutos obtidos na transformación vinícola, que mantén
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o código de procedemento MR441D.
Décimo noveno. O anexo D: III a substitúese polo que figura adxunto e pasa a denominarse D: IV a, Declaración de produción: provedores, que mantén o código de procedemento MR441E.
Vixésimo. O anexo D: III b pasa a denominarse D: IV b e mantén o seu contido, pero
elimínase o seu procedemento, o MR441F, na sede electrónica.
Vixésimo primeiro.

O anexo D: IV pasa a denominarse D: V e mantén o seu contido e

número de procedemento.
Vixésimo segundo.

Créase unha nova disposición adicional cuarta co seguinte conti-

do:
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«Disposición adicional cuarta. Colaboración dos consellos reguladores das denominacións de orixe no subministro de información sobre as declaracións de colleita de uva
1. Nos casos en que as parcelas estivesen sometidas ao réxime dunha denominación
de orixe, a declaración de colleita de uva prevista no artigo 27.1.b).3º deste decreto poderá
efectuala directamente o consello regulador da denominación de orixe (CRDO) ao Fondo
Galego de Garantía Agraria (Fogga), logo de autorización da persoa viticultora declarante.
Inclúese como anexo D: VI deste decreto o modelo de autorización que outorgará a
persoa viticultora ao CRDO baixo cuxo réxime se encontren as súas parcelas para que lle
prepare a validación da colleita e para que o remita ao Fogga, unha vez que obteña a súa
conformidade.
Nestes casos as persoas viticultoras autorizantes entregarán a súa autorización á adega ou ás adegas en que entreguen a súa uva no momento da entrega. As adegas, pola súa
banda, deberán remitir as ditas autorizacións ao CRDO correspondente, responsabilizándose desta remisión.
2. No caso de que a persoa viticultora se acolla a esta opción mediante a autorización
previa, o CRDO correspondente realizará as seguintes actuacións:
a) Recadará das adegas a información precisa de entregas de uva por parte das persoas viticultoras en relación coas parcelas acollidas ao réxime do consello regulador, co
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obxecto de proceder á remisión a validación da colleita.
b) Recadará das persoas viticultoras a información adicional que, de ser o caso, sexa
precisa para completar a validación da colleita da persoa viticultora da cal obtivese a autorización.
c) Remitirá á persoa viticultora un borrador de validación da colleita para que esta, nun
prazo máximo de dez días naturais, lle dea a súa conformidade ou desconformidade co
dito borrador. Transcorrido este prazo sen contestación por parte da persoa viticultora entenderase que esta amosa a súa conformidade a que o CRDO presente a declaración de
colleita ao seu nome.
O CRDO efectuará estas comunicacións e recibirá, de ser o caso, a contestación a
través de correo electrónico con xustificante de recepción, sempre que así conste na autorización da persoa viticultora.
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d) Subministrará ao Fogga a información relativa á declaración de colleita dos viticultores que prestaran a súa conformidade, como data máxima o día 10 de decembro de cada
ano.
e) Porá en coñecemento do Fogga a listaxe de persoas viticultoras que, de ser o caso,
non outorgaron a súa autorización para a transmisión destes datos ou non deron a súa
conformidade e as parcelas delas acollidas á súa DO.
f) Porá en coñecemento do Fogga calquera discrepancia ou erro detectado na información remitida relativa á declaración de colleita das persoas produtoras acollidas á súa DO,
unha vez que se detecte.
3. A persoa viticultora que teña outorgada a autorización prevista no punto 1 desta disposición deberá cumprir as seguintes obrigas:
a) Colaborar co CRDO a que estea acollido para subministrar os datos da declaración
de colleita das parcelas suxeitas ao seu réxime que sexan precisos para facilitar que aquel
poida remitir a declaración de colleita no seu nome ao Fondo Galego de Garantía Agraria
(Fogga).
b) Dar a súa conformidade ou desconformidade aos datos da declaración de colleita
que, con carácter de borrador, lle sexan remitidos polo CRDO a que estea acollido antes
de que este os remita no seu nome ao Fogga.
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4. Anualmente os consellos reguladores das denominacións de orixe que vaian colaborar na subministración de información sobre as declaracións de colleita de uva formalizarán
previamente a dita colaboración mediante un convenio de colaboración co Fondo Galego
de Garantía Agraria (Fogga) e coa Axencia Galega da Calidade Alimentaria (Agacal), ambos adscritos á Consellería do Medio Rural».
Vixésimo terceiro.

Créase unha nova disposición adicional quinta co seguinte contido:

«Disposición adicional quinta.

Actualización dos modelos normalizados

De conformidade coa disposición adicional sexta da Lei 4/2019, do 17 de xullo, de administración dixital de Galicia, os modelos normalizados aplicables na tramitación dos procedementos regulados nesta disposición, poderán ser actualizados co fin de mantelos adaptados á normativa vixente. Para estes efectos, será suficiente a publicación dos modelos
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actualizados na sede electrónica da Xunta de Galicia, onde estarán permanentemente
accesibles para todas as persoas interesadas, sen que sexa necesaria unha nova publicación no Diario Oficial de Galicia».
Disposición derradeira.

Entrada en vigor

Esta orde entrará en vigor o día seguinte ao da súa publicación no Diario Oficial de
Galicia.
Santiago de Compostela, 22 de setembro de 2021
José González Vázquez
Conselleiro do Medio Rural
Relación de anexos modificados
ANEXO D: VI
MODELO DE AUTORIZACIÓN DA PERSOA VITICULTORA
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Asunto: autorización para a transmisión de información sobre a declaración de colleita
... (nome e apelidos) ... con DNI... en calidade de produtor acollido ao Consello Regulador da Denominación de Orixe de... autorizo o Consello Regulador da Denominación
de Orixe de... a actuar na miña representación na remisión ao Fondo Galego de Garantía
Agraria (Fogga) da miña información da declaración de colleita logo da miña conformidade
co documento que se achega, consonte co previsto no Decreto 256/2011, do 7 de decembro, polo que se regula o potencial de produción vitícola de Galicia.
Datos de interese da persoa viticultora para os efectos de comunicacións:
Correo electrónico de contacto:
Teléfono de contacto:
□ Autorizo a comunicarme co CRDO de... mediante correo electrónico para os efectos
de dar a miña conformidade ou desconformidade coa validación da declaración de colleita
que me remitan por este mesmo medio de comunicación.
Lugar e data
Sinatura da persoa viticultora
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ANEXO D: I a

CÓDIGO DO
PROCEDEMENTO

PROCEDEMENTO

DOCUMENTO

MR441B

D EC L AR AC IÓN D E C OL L EITA D E U VA

D EC L AR AC IÓN

DAT OS DA PERSOA DECLARANT E
NOME/RAZÓN SOCIAL

TIPO

PRIMEIRO APELIDO

SEGUNDO APELIDO

NOME DA VÍA

NÚM.

PARROQUIA

NIF

BLOQ.

ANDAR

PORTA

LUGAR

CÓDIGO POSTAL

PROVINCIA

CONCELLO

LOCALIDADE

TELÉFONO 1

TELÉFONO 2

CORREO ELECTRÓNICO

E, NA SÚA REPRESENT ACIÓN (deberá acreditarse a representación fidedigna por calquera medio válido en dereito)
NOME/RAZÓN SOCIAL

PRIMEIRO APELIDO

SEGUNDO APELIDO

NIF

CVE-DOG: cdudwrk3-taz5-3cw3-nq80-bxqokgc190u3

DAT OS PARA OS EF ECT OS DE NOT IF ICACIÓN
Enviaranse avisos da posta á disposición da notificación no correo electrónico e/ou teléfono móbil facilitados a seguir e que poderán
cambiar en calquera momento a través de Notifica.gal:
TELÉFONO MÓBIL

CORREO ELECTRÓNICO

ELECCIÓN DO MEDIO DE NOTIFICACIÓN PREFERENTE
As persoas obrigadas a relacionarse a través de medios electrónicos coa Administración deberán optar, en todo caso, pola notificación por
medios electrónicos, sen que sexa válida para elas nin produza efectos unha opción diferente.
El e ctró n i ca a través do Sistema de notificación electrónica de Galicia - Notifica.gal (https://notifica.xunta.gal).
Só se poderá acceder á notificación co certificado electrónico asociado ao NIF da persoa indicada.
Po s ta l (cubrir o enderezo postal só se é distinto do indicado anteriormente).
TIPO

NOME DA VÍA

NÚM.

PARROQUIA

CÓDIGO POSTAL

BLOQ.

ANDAR

PORTA

LUGAR

PROVINCIA

CONCELLO
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ANEXO D: I a
(continuación)

DAT OS DA PERSOA T IT ULAR DO VIÑEDO SE NON É A PERSOA COLLEIT EIRA
NOME/RAZÓN SOCIAL

PRIMEIRO APELIDO

SEGUNDO APELIDO

NIF

CADRO A (NOTA: antes de cubrir os cadros A, B e C ler detidamente o documento de instrucións da sede electrónica)
CAMPAÑA
Alta

Baixa

Modificación

/

Código de explotación de Rexistro Vitícola de Galicia (CODEV)

DATOS DO VIÑEDO SITUADO EN:

CONCELLOS:

UVA COLLEITADA
VIÑEDOS PARA A PRODUCIÓN DE:

Superficie en produción
(ha)

Cantidade (100 kg)
Tinta

Rendemento

Branca

Viño con denominación de orixe protexida
Viño con indicación xeográfica protexida
Viños varietais sen DOP nin IXP
Viños sen indicación xeográfica
Outros viños
TOTAL

CADRO B
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UVA EN 100 kg (ENTREGADOS COMO UVA OU MOSTO) DESTINADOS ÁS DISTINTAS UTILIZACIÓNS INDICADAS
NO CADRO
VIÑEDOS PARA A
PRODUCIÓN DE:

Vinificación e/ou
conservación pola
persoa declarante
Tinta

Branca

Entregadas a unha
adega cooperativa
Tinta

Branca

Vendidas a unha
persoa vinificadora
Tinta

Branca

Outros destinos
Consumo Pasificado
fresco

Zume

Mosto
conc.

Viño con denominación de
orixe protexida
Viño con indicación
xeográfica protexida
Viños varietais sen DOP
nin IXP
Viños sen indicación
xeográfica
Outros viños
TOTAL
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ANEXO D: I a
(continuación)

CADRO C
DATOS DA PERSOA DESTINATARIA

CVE-DOG: cdudwrk3-taz5-3cw3-nq80-bxqokgc190u3

Apelidos e
nome ou
razón
soc ial

NIF

Provincia

UVA EN 100 kg (ENTREGADOS COMO UVA O MOSTO) PROCEDENTES DE VIÑEDOS APTOS PARA

Conc ello

Viños c on DOP
Tinta

Branc a

Viños con IXP
Tinta

Branc a

Viños varietais sen
DOP nin IXP
Tinta

Branca

Viños sen DOP
nin IXP
Tinta

Branca

Outros viños
Tinta

Branca

TOTAL
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ANEXO D: I a
(continuación)

A PERSOA DECLARANT E OU REPRESENT ANT E DECLARA:
1. Que todos os datos contidos nesta declaración son certos

COMPROBACIÓN DE DAT OS
Os d o cu m e n to s re l a ci o n a d o s s e rá n o b xe cto d e co n s u l ta á s a d m i n i s tra ci ó n s p ú b l i ca s . N o
ca s o d e q u e a s p e rs o a s i n te re s a d a s s e o p o ñ a n a e s ta co n s u l ta , d e b e rá n i n d i ca l o n o re ca d ro
co rre s p o n d e n te e a ch e g a r u n h a co p i a d o s d o cu m e n to s .
DNI/NIE da persoa declarante
DNI/NIE da persoa representante
C ON SEN TIMEN TO PAR A A C OMPR OBAC IÓN D E D ATOS
A p e rs o a i n te re s a d a a u to ri za a co n s u l ta a o u tra s a d m i n i s tra ci ó n s p ú b l i ca s d o s s e g u i n te s
d a to s . D e n o n a u to ri za r a co n s u l ta , d e b e rá a ch e g a r o d o cu m e n to co rre s p o n d e n te .
NIF da entidade declarante
NIF da entidade representante

OPÓÑ OME Á
C ON SU L TA

AU TOR IZO A
C ON SU L TA
Si

Non

Si

Non

CVE-DOG: cdudwrk3-taz5-3cw3-nq80-bxqokgc190u3

INF ORMACIÓN BÁSICA SOBRE A PROT ECCIÓN DE DAT OS PERSOAIS
Responsable do
tratamento

Xunta de Galicia. Consellería do Medio Rural/Fondo Galego de Garantía Agraria (Fogga).

Finalidades do
tratamento

Tramitar este procedemento, verificar os datos e documentos que a persoa interesada achegue na súa declaración para
comprobar a exactitude destes, levar a cabo as actuacións administrativas que deriven e informar sobre o estado de
tramitación. Así mesmo, os datos persoais incluiranse na Carpeta cidadá de cada persoa interesada para facilitar o acceso á
información, tanto persoal como de carácter administrativo.

Lexitimación para o
tratamento

O cumprimento dunha misión realizada en interese público ou no exercicio de poderes públicos derivada dunha competencia
legalmente atribuída ao responsable do tratamento, así como o cumprimento de obrigas legais impostas ao dito responsable.
En concreto, a competencia e obrigas previstas no Regulamento (CE) número 436/2009, da Comisión, do 26 de maio de 2009,
polo que se establecen disposicións do Regulamento (CE) 479/2008, do Consello, no que respecta ao rexistro vitícola, ás
declaracións obrigatorias e á recompilación de información para o seguimento do mercado, aos documentos que acompañan
o transporte do produto e aos rexistros que se deben levar do sector vitivinícola.

Destinatarios dos
datos

As administracións públicas no exercicio das súas competencias.

Exercicio de dereitos

As persoas interesadas poderán solicitar o acceso, rectificación, oposición, limitación, portabilidade e supresión dos seus
datos ou retirar, de ser o caso, o consentimento outorgado a través da sede electrónica da Xunta de Galicia ou nos lugares e
rexistros establecidos na normativa reguladora do procedemento administrativo común, segundo se recolle en
https://www.xunta.gal/exercicio-de-dereitos

Contacto coa persoa
delegada de
protección de datos e
máis información

(https://www.xunta.gal/informacion-xeral-proteccion-datos)
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ANEXO D: I a
(continuación)

LEXISLACIÓN APLICABLE
Regulamento (CE) nº 491/2009 do Consello, do 25 de maio de 2009, que modifica o Regulamento (CE) nº 1234/2007 polo que se crea unha
organización común de mercados agrícolas e se establecen disposicións específicas para determinados produtos agrícolas (Regulamento
único para as OCM).
Regulamento delegado (UE) 2018/273 da Comisión, do 11 de decembro de 2017, polo que se completa o Regulamento (UE) n°1308/2013 do
Parlamento Europeo e do Consello no que atinxe ao réxime de autorizacións para plantacións de vide, o rexistro vitícola, os documentos de
acompañamento, a certificación, o rexistro de entradas e saídas, as declaracións obrigatorias, as notificacións e a publicación da información
notificada, e polo que se completa o Regulamento (UE) n°1306/2013 do Parlamento Europeo e do Consello no que atinxe aos controis e
sancións pertinentes, polo que se modifican os regulamentos (CE) n°555/2008, (CE) nº 606/2009 e (CE) n°607/2009 da Comisión e polo que
se derrogan o Regulamento (CE) n°436/2009 da Comisión e o Regulamento delegado (UE) 2015/560 da Comisión.
Decreto 256/2011, do 7 de decembro, polo que se regula o potencial de produción vitícola de Galicia.
Real decreto 739/2015, do 31 de xullo, sobre declaracións obrigatorias no sector vitivinícola.
Orde do 22 de setembro de 2021 pola que se modifican anexos, prazos e normas procedementais do Decreto 256/2011, do 7 de decembro,
polo que se regula o potencial de produción vitícola de Galicia.

SINAT URA DA PERSOA DECLARANT E OU REPRESENT ANT E

LUGAR E DATA
,

de

de
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Xefatura Territorial da Consellería do Medio Rural de
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ANEXO D: I b

CÓDIGO DO
PROCEDEMENTO

PROCEDEMENTO

D EC L AR AC IÓN D E C OL L EITA D E U VA: R EFER EN C IA SIXPAC D AS PAR C EL AS
VITÍC OL AS

DOCUMENTO

MR441C

D EC L AR AC IÓN

DAT OS DA PERSOA DECLARANT E
NOME/RAZÓN SOCIAL

TIPO

PRIMEIRO APELIDO

SEGUNDO APELIDO

NOME DA VÍA

NÚM.

PARROQUIA

NIF

BLOQ.

ANDAR

PORTA

LUGAR

CÓDIGO POSTAL

PROVINCIA

CONCELLO

LOCALIDADE

TELÉFONO 1

TELÉFONO 2

CORREO ELECTRÓNICO

E, NA SÚA REPRESENT ACIÓN (deberá acreditarse a representación fidedigna por calquera medio válido en dereito)
NOME/RAZÓN SOCIAL

PRIMEIRO APELIDO

SEGUNDO APELIDO

NIF
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DAT OS PARA OS EF ECT OS DE NOT IF ICACIÓN
Enviaranse avisos da posta á disposición da notificación no correo electrónico e/ou teléfono móbil facilitados a seguir e que poderán
cambiar en calquera momento a través de Notifica.gal:
TELÉFONO MÓBIL

CORREO ELECTRÓNICO

ELECCIÓN DO MEDIO DE NOTIFICACIÓN PREFERENTE
As persoas obrigadas a relacionarse a través de medios electrónicos coa Administración deberán optar, en todo caso, pola notificación por
medios electrónicos, sen que sexa válida para elas nin produza efectos unha opción diferente.
El e ctró n i ca a través do Sistema de notificación electrónica de Galicia - Notifica.gal (https://notifica.xunta.gal).
Só se poderá acceder á notificación co certificado electrónico asociado ao NIF da persoa indicada.
Po s ta l (cubrir o enderezo postal só se é distinto do indicado anteriormente).
TIPO

NOME DA VÍA

NÚM.

PARROQUIA

CÓDIGO POSTAL

BLOQ.

ANDAR

PORTA

LUGAR

PROVINCIA

CONCELLO
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ANEXO D: I b
(continuación)

DAT OS DA PERSOA T IT ULAR DO VIÑEDO SE NON É A PERSOA COLLEIT EIRA
NOME/RAZÓN SOCIAL

PRIMEIRO APELIDO

SEGUNDO APELIDO

NIF

CADRO A: REF ERENCIA SIXPAC DAS PARCELAS DE VIÑEDO
(NOTA: antes de cubrir este cadro A ler detidamente o documento de instrucións da sede electrónica)
CAMPAÑA
Alta
DATOS DO
VIÑEDO

Baixa

Provinc ia

Modificación

Conc ello

/

Código de explotación de Rexistro Vitícola de Galicia (CODEV)

Zona

Polígono

Parc ela

Rec into

Superfic ie (ha)

Produc ión – 100 Kg
Tinta

Branc a

CVE-DOG: cdudwrk3-taz5-3cw3-nq80-bxqokgc190u3

Viños c on
denominac ión
de orixe
protexida

Viños c on
indic ac ión
xeográfic a
protexida

ISSN1130-9229

Depósito legal C.494-1998

https://www.xunta.gal/diario-oficial-galicia

DOG Núm. 189

Xoves, 30 de setembro de 2021

Páx. 47782

ANEXO D: I b
(continuación)

CADRO A: REF ERENCIA SIXPAC DAS PARCELAS DE VIÑEDO (continuación)
DATOS DO
VIÑEDO

Provinc ia

Conc ello

Zona

Polígono

Parc ela

Rec into

Superfic ie (ha)

Produc ión – 100 Kg
Tinta

Branc a

Viños c on
indic ac ión
xeográfic a
protexida

CVE-DOG: cdudwrk3-taz5-3cw3-nq80-bxqokgc190u3

Viños varietais
sen DOP ou
IXP

Viños sen
indic ac ión
xeográfic a
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ANEXO D: I b
(continuación)

CADRO A: REF ERENCIA SIXPAC DAS PARCELAS DE VIÑEDO (continuación)
DATOS DO
VIÑEDO

Provinc ia

Conc ello

Zona

Polígono

Parc ela

Rec into

Superfic ie (ha)

Produc ión – 100 Kg
Tinta

Branca

Viños sen
indicación
xeográfic a

CVE-DOG: cdudwrk3-taz5-3cw3-nq80-bxqokgc190u3

Outros

A PERSOA DECLARANT E OU REPRESENT ANT E DECLARA
1. Que todos os datos contidos nesta declaración son certos
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ANEXO D: I b
(continuación)

COMPROBACIÓN DE DAT OS
Os d o cu m e n to s re l a ci o n a d o s s e rá n o b xe cto d e co n s u l ta á s a d m i n i s tra ci ó n s p ú b l i ca s . N o
ca s o d e q u e a s p e rs o a s i n te re s a d a s s e o p o ñ a n a e s ta co n s u l ta , d e b e rá n i n d i ca l o n o re ca d ro
co rre s p o n d e n te e a ch e g a r u n h a co p i a d o s d o cu m e n to s .
DNI/NIE da persoa declarante
DNI/NIE da persoa representante
C ON SEN TIMEN TO PAR A A C OMPR OBAC IÓN D E D ATOS
A p e rs o a i n te re s a d a a u to ri za a co n s u l ta a o u tra s a d m i n i s tra ci ó n s p ú b l i ca s d o s s e g u i n te s
d a to s . D e n o n a u to ri za r a co n s u l ta , d e b e rá a ch e g a r o d o cu m e n to co rre s p o n d e n te .
NIF da entidade declarante
NIF da entidade representante

OPÓÑ OME Á
C ON SU L TA

AU TOR IZO A
C ON SU L TA
Si

Non

Si

Non

INF ORMACIÓN BÁSICA SOBRE A PROT ECCIÓN DE DAT OS PERSOAIS
Xunta de Galicia. Consellería do Medio Rural/Fondo Galego de Garantía Agraria (Fogga).

Finalidades do
tratamento

Tramitar este procedemento, verificar os datos e documentos que a persoa interesada achegue na súa declaración para
comprobar a exactitude destes, levar a cabo as actuacións administrativas que deriven e informar sobre o estado de
tramitación. Así mesmo, os datos persoais incluiranse na Carpeta cidadá de cada persoa interesada para facilitar o acceso á
información, tanto persoal como de carácter administrativo.

Lexitimación para o
tratamento

O cumprimento dunha misión realizada en interese público ou no exercicio de poderes públicos derivada dunha competencia
legalmente atribuída ao responsable do tratamento, así como o cumprimento de obrigas legais impostas ao dito responsable.
En concreto, a competencia e obrigas previstas no Regulamento (CE) número 436/2009, da Comisión, do 26 de maio de 2009,
polo que se establecen disposicións do Regulamento (CE) 479/2008, do Consello, no que respecta ao rexistro vitícola, ás
declaracións obrigatorias e á recompilación de información para o seguimento do mercado, aos documentos que acompañan
o transporte do produto e aos rexistros que se deben levar do sector vitivinícola.

Destinatarios dos
datos

As administracións públicas no exercicio das súas competencias.

Exercicio de dereitos

As persoas interesadas poderán solicitar o acceso, rectificación, oposición, limitación, portabilidade e supresión dos seus
datos ou retirar, de ser o caso, o consentimento outorgado a través da sede electrónica da Xunta de Galicia ou nos lugares e
rexistros establecidos na normativa reguladora do procedemento administrativo común, segundo se recolle en
https://www.xunta.gal/exercicio-de-dereitos

Contacto coa persoa
delegada de
protección de datos e
máis información

(https://www.xunta.gal/informacion-xeral-proteccion-datos)

CVE-DOG: cdudwrk3-taz5-3cw3-nq80-bxqokgc190u3

Responsable do
tratamento
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ANEXO D: I b
(continuación)

LEXISLACIÓN APLICABLE
Regulamento (CE) nº 491/2009 do Consello, do 25 de maio de 2009, que modifica o Regulamento (CE) nº 1234/2007 polo que se crea unha
organización común de mercados agrícolas e se establecen disposicións específicas para determinados produtos agrícolas (Regulamento
único para as OCM).
Regulamento delegado (UE) 2018/273 da Comisión, do 11 de decembro de 2017, polo que se completa o Regulamento (UE) n°1308/2013 do
Parlamento Europeo e do Consello no que atinxe ao réxime de autorizacións para plantacións de vide, o rexistro vitícola, os documentos de
acompañamento, a certificación, o rexistro de entradas e saídas, as declaracións obrigatorias, as notificacións e a publicación da información
notificada, e polo que se completa o Regulamento (UE) n° 1306/2013 do Parlamento Europeo e do Consello no que atinxe aos controis e
sancións pertinentes, polo que se modifican os regulamentos (CE) n° 555/2008, (CE) nº 606/2009 e (CE) n° 607/2009 da Comisión e polo que
se derrogan o Regulamento (CE) n° 436/2009 da Comisión e o Regulamento delegado (UE) 2015/560 da Comisión.
Decreto 256/2011, do 7 de decembro, polo que se regula o potencial de produción vitícola de Galicia.
Real decreto 739/2015, do 31 de xullo, sobre declaracións obrigatorias no sector vitivinícola.
Orde do 22 de setembro de 2021 pola que se modifican anexos, prazos e normas procedementais do Decreto 256/2011, do 7 de decembro,
polo que se regula o potencial de produción vitícola de Galicia.

SINAT URA DA PERSOA DECLARANT E OU REPRESENT ANT E

LUGAR E DATA
,

de

de

CVE-DOG: cdudwrk3-taz5-3cw3-nq80-bxqokgc190u3

Xefatura Territorial da Consellería do Medio Rural de
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ANEXO D: I c

PROCEDEMENTO

CÓDIGO DO
PROCEDEMENTO

DOCUMENTO

D EC L AR AC IÓN D E C OL L EITA D E U VA PR ESEN TAD A POL O C ON SEL L O
R EGU L AD OR D A D EN OMIN AC IÓN D E OR IXE PR OTEXID A

MR441I

D EC L AR AC IÓN

DAT OS DA ENT IDADE DECLARANT E
RAZÓN SOCIAL

TIPO

NIF

NOME DA VÍA

NÚM.

PARROQUIA

BLOQ.

ANDAR

PORTA

LUGAR

CÓDIGO POSTAL

PROVINCIA

CONCELLO

TELÉFONO 1

TELÉFONO 2

CORREO ELECTRÓNICO

LOCALIDADE

E NA SÚA REPRESENT ACIÓN (deberá acreditarse a representación fidedigna por calquera medio válido en dereito)
NOME/RAZÓN SOCIAL

PRIMEIRO APELIDO

SEGUNDO APELIDO

NIF

DAT OS PARA OS EF ECT OS DE NOT IF ICACIÓN
Todas as notificacións ás persoas interesadas se realizarán só por medios electrónicos a través do Sistema de notificación electrónica de
Galicia - Notifica.gal (https://notifica.xunta.gal).
Só se poderá acceder á notificación co certificado electrónico ou Chave365.
Enviaranse avisos da posta á disposición da notificación no correo electrónico e/ou teléfono móbil facilitados a seguir e que poderán
cambiar en calquera momento a través de Notifica.gal:

CVE-DOG: cdudwrk3-taz5-3cw3-nq80-bxqokgc190u3

TELÉFONO MÓBIL

CORREO ELECTRÓNICO

A PERSOA REPRESENT ANT E DECLARA:
1. Que todos os datos contidos nesta declaración son certos.

DOCUMENT ACIÓN QUE SE PRESENT A
Ficheiro en formato folla de cálculo cos datos da declaración de colleita das persoas produtoras de uva acollidas ao dito CRDO que
outorgaron a súa autorización ao consello regulador na campaña correspondente. Eses datos incluirán a información contida segundo o
documento coas instrucións que figuran na sede electrónica.
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ANEXO D: I c
(continuación)

COMPROBACIÓN DE DAT OS
Os d o cu m e n to s re l a ci o n a d o s s e rá n o b xe cto d e co n s u l ta á s a d m i n i s tra ci ó n s p ú b l i ca s . N o
ca s o d e q u e a s p e rs o a s i n te re s a d a s s e o p o ñ a n a e s ta co n s u l ta , d e b e rá n i n d i ca l o n o re ca d ro
co rre s p o n d e n te e a ch e g a r u n h a co p i a d o s d o cu m e n to s .
DNI/NIE da persoa representante
C ON SEN TIMEN TO PAR A A C OMPR OBAC IÓN D E D ATOS
A p e rs o a i n te re s a d a a u to ri za a co n s u l ta a o u tra s a d m i n i s tra ci ó n s p ú b l i ca s d o s s e g u i n te s
d a to s . D e n o n a u to ri za r a co n s u l ta , d e b e rá a ch e g a r o d o cu m e n to co rre s p o n d e n te .
NIF da entidade declarante
NIF da entidade representante

OPÓÑ OME Á
C ON SU L TA

AU TOR IZO A
C ON SU L TA
Si

Non

Si

Non

INF ORMACIÓN BÁSICA SOBRE A PROT ECCIÓN DE DAT OS PERSOAIS
Xunta de Galicia. Consellería do Medio Rural/Fondo Galego de Garantía Agraria (Fogga).

Finalidades do
tratamento

Tramitar este procedemento, verificar os datos e documentos que a persoa interesada achegue na súa declaración para
comprobar a exactitude destes, levar a cabo as actuacións administrativas que deriven e informar sobre o estado de
tramitación. Así mesmo, os datos persoais incluiranse na Carpeta cidadá de cada persoa interesada para facilitar o acceso á
información, tanto persoal como de carácter administrativo.

Lexitimación para o
tratamento

O cumprimento dunha misión realizada en interese público ou no exercicio de poderes públicos derivada dunha competencia
legalmente atribuída ao responsable do tratamento, así como o cumprimento de obrigas legais impostas ao dito responsable.
En concreto, a competencia e obrigas previstas no Regulamento (CE) número 436/2009 da Comisión, do 26 de maio de 2009,
polo que se establecen disposicións do Regulamento (CE) 479/2008, do Consello, no que respecta ao rexistro vitícola, ás
declaracións obrigatorias e á recompilación de información para o seguimento do mercado, aos documentos que acompañan
o transporte do produto e aos rexistros que se deben levar do sector vitivinícola.

Destinatarios dos
datos

As administracións públicas no exercicio das súas competencias.

Exercicio de dereitos

As persoas interesadas poderán solicitar o acceso, rectificación, oposición, limitación, portabilidade e supresión dos seus
datos ou retirar, de ser o caso, o consentimento outorgado a través da sede electrónica da Xunta de Galicia ou nos lugares e
rexistros establecidos na normativa reguladora do procedemento administrativo común, segundo se recolle en
https://www.xunta.gal/exercicio-de-dereitos

Contacto coa persoa
delegada de
protección de datos e
máis información

(https://www.xunta.gal/informacion-xeral-proteccion-datos)

CVE-DOG: cdudwrk3-taz5-3cw3-nq80-bxqokgc190u3

Responsable do
tratamento
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AN EXO D : I c
(co n ti n u a ci ó n )

LEXISLACIÓN APLICABLE
Regulamento (CE) nº 491/2009 do Consello, do 25 de maio de 2009, que modifica o Regulamento (CE) nº 1234/2007 polo que se crea unha
organización común de mercados agrícolas e se establecen disposicións específicas para determinados produtos agrícolas (Regulamento
único para as OCM).
Regulamento delegado (UE) 2018/273 da Comisión, do 11 de decembro de 2017, polo que se completa o Regulamento (UE) n° 1308/2013 do
Parlamento Europeo e do Consello no que atinxe ao réxime de autorizacións para plantacións de vide, o rexistro vitícola, os documentos de
acompañamento, a certificación, o rexistro de entradas e saídas, as declaracións obrigatorias, as notificacións e a publicación da información
notificada, e polo que se completa o Regulamento (UE) n° 1306/2013 do Parlamento Europeo e do Consello no que atinxe aos controis e
sancións pertinentes, polo que se modifican os regulamentos (CE) n° 555/2008, (CE) nº 606/2009 e (CE) n° 607/2009 da Comisión e polo que
se derrogan o Regulamento (CE) n° 436/2009 da Comisión e o Regulamento delegado (UE) 2015/560 da Comisión.
Decreto 256/2011, do 7 de decembro, polo que se regula o potencial de produción vitícola de Galicia.
Real decreto 739/2015, do 31 de xullo, sobre declaracións obrigatorias no sector vitivinícola.
Orde do 22 de setembro de 2021 pola que se modifican anexos, prazos e normas procedementais do Decreto 256/2011, do 7 de decembro,
polo que se regula o potencial de produción vitícola de Galicia.

SINAT URA DA PERSOA REPRESENT ANT E

LUGAR E DATA
,

de

de

CVE-DOG: cdudwrk3-taz5-3cw3-nq80-bxqokgc190u3

Xefatura Territorial da Consellería do Medio Rural de
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ANEXO D: II

CÓDIGO DO
PROCEDEMENTO

PROCEDEMENTO

DOCUMENTO

MR441H

R EXISTR O D E OPER AD OR ES N O SEC TOR VITIVIN ÍC OL A (R EOVI)

SOL IC ITU D E

DAT OS DA PERSOA SOLICIT ANT E
NOME/RAZÓN SOCIAL

TIPO

PRIMEIRO APELIDO

SEGUNDO APELIDO

NOME DA VÍA

NÚM.

PARROQUIA

NIF

BLOQ.

ANDAR

PORTA

LUGAR

CÓDIGO POSTAL

PROVINCIA

CONCELLO

LOCALIDADE

TELÉFONO 1

TELÉFONO 2

CORREO ELECTRÓNICO

E, NA SÚA REPRESENT ACIÓN (deberá acreditarse a representación fidedigna por calquera medio válido en dereito)
NOME/RAZÓN SOCIAL

PRIMEIRO APELIDO

SEGUNDO APELIDO

NIF

DAT OS PARA OS EF ECT OS DE NOT IF ICACIÓN
Enviaranse avisos da posta á disposición da notificación no correo electrónico e/ou teléfono móbil facilitados a seguir e que poderán
cambiar en calquera momento a través de Notifica.gal:

CVE-DOG: cdudwrk3-taz5-3cw3-nq80-bxqokgc190u3

TELÉFONO MÓBIL

CORREO ELECTRÓNICO

ELECCIÓN DO MEDIO DE NOTIFICACIÓN PREFERENTE
As persoas obrigadas a relacionarse a través de medios electrónicos coa Administración deberán optar, en todo caso, pola notificación por
medios electrónicos, sen que sexa válida para elas nin produza efectos unha opción diferente.
El e ctró n i ca a través do Sistema de notificación electrónica de Galicia - Notifica.gal (https://notifica.xunta.gal).
Só se poderá acceder á notificación co certificado electrónico asociado ao NIF da persoa indicada.
Po s ta l (cubrir o enderezo postal só se é distinto do indicado anteriormente).
TIPO

NOME DA VÍA

NÚM.

PARROQUIA

CÓDIGO POSTAL

BLOQ.

ANDAR

PORTA

LUGAR

PROVINCIA

CONCELLO

LOCALIDADE

Nº REXIST RO REOVI
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ANEXO D: II
(continuación)

T IPO DE CAMBIO
1. Alta

2. Baixa

3. Modificación *

* Modific ac ións: c ubrir todos os c ampos do impreso, con toda a información que debe c onstar en REOVI para o operador e non soamente as modificacións

T IPO DE OPERADOR
1. Produtor

2. Almacenista

CON INST ALACIÓNS EN
N.I.D.P.B. * R.I.A.

Provinc ia

Código
Código
Loc alidade
Rúa e Nº
Provinc ia
Localidade

Código
Teléfono
postal

Fax

Enderezo
elec trónic o

Tipo de instalación Capacidade de
Adega Almacén almacenamento

(*) Número de identific ac ión da adega de produc ión ou do almac én asignado pola c omunidade autónoma onde radique.

A PERSOA SOLICIT ANT E OU REPRESENT ANT E DECLARA:
1. Que todos os datos contidos nesta declaración son certos.

COMPROBACIÓN DE DAT OS
OPÓÑ OME Á
C ON SU L TA

AU TOR IZO A
C ON SU L TA
Si

Non

Si

Non

CVE-DOG: cdudwrk3-taz5-3cw3-nq80-bxqokgc190u3

Os d o cu m e n to s re l a ci o n a d o s s e rá n o b xe cto d e co n s u l ta á s a d m i n i s tra ci ó n s p ú b l i ca s . N o
ca s o d e q u e a s p e rs o a s i n te re s a d a s s e o p o ñ a n a e s ta co n s u l ta , d e b e rá n i n d i ca l o n o
re ca d ro co rre s p o n d e n te e a ch e g a r u n h a co p i a d o s d o cu m e n to s .
DNI/NIE da persoa solicitante
DNI/NIE da persoa representante
C ON SEN TIMEN TO PAR A A C OMPR OBAC IÓN D E D ATOS
A p e rs o a i n te re s a d a a u to ri za a co n s u l ta a o u tra s a d m i n i s tra ci ó n s p ú b l i ca s d o s s e g u i n te s
d a to s . D e n o n a u to ri za r a co n s u l ta , d e b e rá a ch e g a r o d o cu m e n to co rre s p o n d e n te .
NIF da entidade solicitante
NIF da entidade representante
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ANEXO D: II
(continuación)

INF ORMACIÓN BÁSICA SOBRE PROT ECCIÓN DE DAT OS PERSOAIS
Responsable do
tratamento

Xunta de Galicia. Consellería do Medio Rural/Fondo Galego de Garantía Agraria (Fogga).

Finalidades do
tratamento

Tramitar este procedemento, verificar os datos e documentos que a persoa interesada achegue na súa declaración para
comprobar a exactitude destes, levar a cabo as actuacións administrativas que deriven e informar sobre o estado de
tramitación. Así mesmo, os datos persoais incluiranse na Carpeta cidadá de cada persoa interesada para facilitar o acceso á
información, tanto persoal como de carácter administrativo.

Lexitimación para o
tratamento

O cumprimento dunha misión realizada en interese público ou no exercicio de poderes públicos derivada dunha competencia
legalmente atribuída ao responsable do tratamento, así como o cumprimento de obrigas legais impostas ao dito responsable.
En concreto, a competencia e obrigas previstas no Regulamento (CE) número 436/2009, da Comisión, do 26 de maio de 2009,
polo que se establecen disposicións do Regulamento (CE) 479/2008, do Consello, no que respecta ao rexistro vitícola, ás
declaracións obrigatorias e á recompilación de información para o seguimento do mercado, aos documentos que acompañan
o transporte do produto e aos rexistros que se deben levar do sector vitivinícola.

Destinatarios dos
datos

As administracións públicas no exercicio das súas competencias.

Exercicio de dereitos

As persoas interesadas poderán solicitar o acceso, rectificación, oposición, limitación, portabilidade e supresión dos seus
datos ou retirar, de ser o caso, o consentimento outorgado a través da sede electrónica da Xunta de Galicia ou nos lugares e
rexistros establecidos na normativa reguladora do procedemento administrativo común, segundo se recolle en
https://www.xunta.gal/exercicio-de-dereitos

Contacto coa persoa
delegada de
protección de datos e
máis información

(https://www.xunta.gal/informacion-xeral-proteccion-datos)

LEXISLACIÓN APLICABLE
Regulamento (CE) nº 491/2009 do Consello, do 25 de maio de 2009, que modifica o Regulamento (CE) nº 1234/2007 polo que se crea unha
organización común de mercados agrícolas e se establecen disposicións específicas para determinados produtos agrícolas (Regulamento
único para as OCM).
Regulamento delegado (UE) 2018/273 da Comisión, do 11 de decembro de 2017, polo que se completa o Regulamento (UE) n°1308/2013 do
Parlamento Europeo e do Consello no que atinxe ao réxime de autorizacións para plantacións de vide, o rexistro vitícola, os documentos de
acompañamento, a certificación, o rexistro de entradas e saídas, as declaracións obrigatorias, as notificacións e a publicación da información
notificada, e polo que se completa o Regulamento (UE) n° 1306/2013 do Parlamento Europeo e do Consello no que atinxe aos controis e
sancións pertinentes, polo que se modifican os regulamentos (CE) n° 555/2008, (CE) nº 606/2009 e (CE) n° 607/2009 da Comisión e polo que
se derrogan o Regulamento (CE) n° 436/2009 da Comisión e o Regulamento delegado (UE) 2015/560 da Comisión.
Decreto 256/2011, do 7 de decembro, polo que se regula o potencial de produción vitícola de Galicia.

CVE-DOG: cdudwrk3-taz5-3cw3-nq80-bxqokgc190u3

Real decreto 739/2015, do 31 de xullo, sobre declaracións obrigatorias no sector vitivinícola.
Orde do 22 de setembro de 2021 pola que se modifican anexos, prazos e normas procedementais do Decreto 256/2011, do 7 de decembro,
polo que se regula o potencial de produción vitícola de Galicia.

SINAT URA DA PERSOA SOLICIT ANT E OU REPRESENT ANT E

LUGAR E DATA
,

de

de

Xefatura Territorial da Consellería do Medio Rural de
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ANEXO D: III

CÓDIGO DO
PROCEDEMENTO

PROCEDEMENTO

EL IMIN AC IÓN D E SU BPR OD U TOS OBTID OS N A TR AN SFOR MAC IÓN VIN ÍC OL A

MR441D

DOCUMENTO

C OMU N IC AC IÓN

DAT OS DA PERSOA COMUNICANT E
NOME/RAZÓN SOCIAL

TIPO

PRIMEIRO APELIDO

SEGUNDO APELIDO

NOME DA VÍA

NÚM.

PARROQUIA

NIF

BLOQ.

ANDAR

PORTA

LUGAR

CÓDIGO POSTAL

PROVINCIA

CONCELLO

LOCALIDADE

TELÉFONO 1

TELÉFONO 2

CORREO ELECTRÓNICO

E, NA SÚA REPRESENT ACIÓN (deberá acreditarse a representación fidedigna por calquera medio válido en dereito)
NOME/RAZÓN SOCIAL

PRIMEIRO APELIDO

SEGUNDO APELIDO

NIF

CVE-DOG: cdudwrk3-taz5-3cw3-nq80-bxqokgc190u3

DAT OS PARA OS EF ECT OS DE NOT IF ICACIÓN
Enviaranse avisos da posta á disposición da notificación no correo electrónico e/ou teléfono móbil facilitados a seguir e que poderán
cambiar en calquera momento a través de Notifica.gal:
TELÉFONO MÓBIL

CORREO ELECTRÓNICO

ELECCIÓN DO MEDIO DE NOTIFICACIÓN PREFERENTE
As persoas obrigadas a relacionarse a través de medios electrónicos coa Administración deberán optar, en todo caso, pola notificación por
medios electrónicos, sen que sexa válida para elas nin produza efectos unha opción diferente.
El e ctró n i ca a través do Sistema de notificación electrónica de Galicia - Notifica.gal (https://notifica.xunta.gal).
Só se poderá acceder á notificación co certificado electrónico asociado ao NIF da persoa indicada.
Po s ta l (cubrir o enderezo postal só se é distinto do indicado anteriormente).
TIPO

NOME DA VÍA

NÚM.

PARROQUIA

CÓDIGO POSTAL

BLOQ.

ANDAR

PORTA

LUGAR

PROVINCIA

CONCELLO
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ANEXO D: III
(continuación)

DAT OS DA ADEGA
CAMPAÑA

/

Nº REOVI
NOME/RAZÓN SOCIAL DA PERSOA
PROPIETARIA

TIPO

PRIMEIRO APELIDO DA
PERSOA PROPIETARIA

SEGUNDO APELIDO DA
PERSOA PROPIETARIA

NOME DA VÍA

NÚM.

PARROQUIA

NIF

BLOQ.

ANDAR

PORTA

LUGAR

CÓDIGO POSTAL

PROVINCIA

CONCELLO

TELÉFONO 1

TELÉFONO 2

CORREO ELECTRÓNICO

LOCALIDADE

ELIMINACIÓN DE SUBPRODUT OS OBT IDOS NA T RANSF ORMACIÓN
Mediante destilación por destilador autorizado
Por retirada baixo control. Solicita expresamente autorización:
Segundo proxecto adxunto
Utilización como fertilizante orgánico

A PERSOA COMUNICANT E OU REPRESENT ANT E DECLARA:
1. Que todos os datos contidos nesta comunicación son certos.

DOCUMENT ACIÓN QUE SE PRESENT A

CVE-DOG: cdudwrk3-taz5-3cw3-nq80-bxqokgc190u3

Proxecto de retirada baixo control en formato pdf.

COMPROBACIÓN DE DAT OS
Os d o cu m e n to s re l a ci o n a d o s s e rá n o b xe cto d e co n s u l ta á s a d m i n i s tra ci ó n s p ú b l i ca s . N o
ca s o d e q u e a s p e rs o a s i n te re s a d a s s e o p o ñ a n a e s ta co n s u l ta , d e b e rá n i n d i ca l o n o re ca d ro
co rre s p o n d e n te e a ch e g a r u n h a co p i a d o s d o cu m e n to s .
DNI/NIE da persoa comunicante
DNI/NIE da persoa representante
C ON SEN TIMEN TO PAR A A C OMPR OBAC IÓN D E D ATOS
A p e rs o a i n te re s a d a a u to ri za a co n s u l ta a o u tra s a d m i n i s tra ci ó n s p ú b l i ca s d o s s e g u i n te s
d a to s . D e n o n a u to ri za r a co n s u l ta , d e b e rá a ch e g a r o d o cu m e n to co rre s p o n d e n te .
NIF da entidade comunicante
NIF da entidade representante

ISSN1130-9229
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OPÓÑ OME Á
C ON SU L TA
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Si
Si

Non
Non
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ANEXO D: III
(continuación)

INF ORMACIÓN BÁSICA SOBRE PROT ECCIÓN DE DAT OS PERSOAIS
Responsable do
tratamento

Xunta de Galicia. Consellería do Medio Rural/Fondo Galego de Garantía Agraria (Fogga).

Finalidades do
tratamento

Tramitar este procedemento, verificar os datos e documentos que a persoa interesada achegue na súa declaración para
comprobar a exactitude destes, levar a cabo as actuacións administrativas que deriven e informar sobre o estado de
tramitación. Así mesmo, os datos persoais incluiranse na Carpeta cidadá de cada persoa interesada para facilitar o acceso á
información, tanto persoal como de carácter administrativo.

Lexitimación para o
tratamento

O cumprimento dunha misión realizada en interese público ou no exercicio de poderes públicos derivada dunha competencia
legalmente atribuída ao responsable do tratamento, así como o cumprimento de obrigas legais impostas ao dito responsable.
En concreto, a competencia e obrigas previstas no Regulamento (CE) número 436/2009, da Comisión, do 26 de maio de 2009,
polo que se establecen disposicións do Regulamento (CE) 479/2008, do Consello, no que respecta ao rexistro vitícola, ás
declaracións obrigatorias e á recompilación de información para o seguimento do mercado, aos documentos que acompañan
o transporte do produto e aos rexistros que se deben levar do sector vitivinícola.

Destinatarios dos
datos

As administracións públicas no exercicio das súas competencias.

Exercicio de dereitos

As persoas interesadas poderán solicitar o acceso, rectificación, oposición, limitación, portabilidade e supresión dos seus
datos ou retirar, de ser o caso, o consentimento outorgado a través da sede electrónica da Xunta de Galicia ou nos lugares e
rexistros establecidos na normativa reguladora do procedemento administrativo común, segundo se recolle en
https://www.xunta.gal/exercicio-de-dereitos

Contacto delegado de
protección de datos e
máis información

(https://www.xunta.gal/proteccion-datos-persoais)

LEXISLACIÓN APLICABLE
Regulamento (CE) nº 491/2009 do Consello, do 25 de maio de 2009, que modifica o Regulamento (CE) nº 1234/2007 polo que se crea unha
organización común de mercados agrícolas e se establecen disposicións específicas para determinados produtos agrícolas (Regulamento
único para as OCM).
Regulamento delegado (UE) 2018/273 da Comisión, do 11 de decembro de 2017, polo que se completa o Regulamento (UE) n°1308/2013 do
Parlamento Europeo e do Consello, no que atinxe ao réxime de autorizacións para plantacións de vide, o rexistro vitícola, os documentos de
acompañamento, a certificación, o rexistro de entradas e saídas, as declaracións obrigatorias, as notificacións e a publicación da información
notificada, e polo que se completa o Regulamento (UE) n° 1306/2013 do Parlamento Europeo e do Consello, no que atinxe aos controis e
sancións pertinentes, polo que se modifican os regulamentos (CE) n° 555/2008, (CE) nº 606/2009 e (CE) n° 607/2009 da Comisión e polo que
se derrogan o Regulamento (CE) n° 436/2009 da Comisión e o Regulamento delegado (UE) 2015/560 da Comisión.
Decreto 256/2011, do 7 de decembro, polo que se regula o potencial de produción vitícola de Galicia.

CVE-DOG: cdudwrk3-taz5-3cw3-nq80-bxqokgc190u3

Orde do 22 de setembro de 2021 pola que se modifican anexos, prazos e normas procedementais do Decreto 256/2011, do 7 de decembro,
polo que se regula o potencial de produción vitícola de Galicia.

SINAT URA DO T IT ULAR OU REPRESENT ANT E

LUGAR E DATA
,

de

de

Xefatura Territorial da Consellería do Medio Rural de
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ANEXO D: IVa

CÓDIGO DO
PROCEDEMENTO

PROCEDEMENTO

DOCUMENTO

MR441E

D EC L AR AC IÓN D E PR OD U C IÓN : PER SOAS PR OVED OR AS

D EC L AR AC IÓN

DAT OS DA PERSOA DECLARANT E
NOME/RAZÓN SOCIAL

TIPO

PRIMEIRO APELIDO

SEGUNDO APELIDO

NOME DA VÍA

NÚM.

PARROQUIA

NIF

BLOQ.

ANDAR

PORTA

LUGAR

CÓDIGO POSTAL

PROVINCIA

CONCELLO

LOCALIDADE

TELÉFONO 1

TELÉFONO 2

CORREO ELECTRÓNICO

E, NA SÚA REPRESENT ACIÓN (deberá acreditarse a representación fidedigna por calquera medio válido en dereito)
NOME/RAZÓN SOCIAL

PRIMEIRO APELIDO

SEGUNDO APELIDO

NIF

DAT OS PARA OS EF ECT OS DE NOT IF ICACIÓN
Enviaranse avisos da posta á disposición da notificación no correo electrónico e/ou teléfono móbil facilitados a seguir e que poderán
cambiar en calquera momento a través de Notifica.gal:

CVE-DOG: cdudwrk3-taz5-3cw3-nq80-bxqokgc190u3

TELÉFONO MÓBIL

CORREO ELECTRÓNICO

ELECCIÓN DO MEDIO DE NOTIFICACIÓN PREFERENTE
As persoas obrigadas a relacionarse a través de medios electrónicos coa Administración deberán optar, en todo caso, pola notificación por
medios electrónicos, sen que sexa válida para elas nin produza efectos unha opción diferente.
El e ctró n i ca a través do Sistema de notificación electrónica de Galicia - Notifica.gal (https://notifica.xunta.gal).
Só se poderá acceder á notificación co certificado electrónico asociado ao NIF da persoa indicada.
Po s ta l (cubrir o enderezo postal só se é distinto do indicado anteriormente).
TIPO

NOME DA VÍA

NÚM.

PARROQUIA

CÓDIGO POSTAL

CAMPAÑA

BLOQ.

ANDAR

PORTA

LUGAR

PROVINCIA

CONCELLO

LOCALIDADE

/
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ANEXO D: IVa
(continuación)

RELACIÓN DE PERSOAS PROVEDORAS QUE ENT REGARON PRODUT OS CON DEST INO Á ELABORACIÓN DE
1. VIÑO CON DOP

5. OUTROS VIÑOS

2. VIÑO CON IXP
3. VIÑO VARIETAL SEN DOP OU IXP

6. MOSTOS
7. OUTROS PRODUTOS

4. VIÑOS SEN IXP
(Débese utilizar unha declaración distinta para cada destino indicado, sinalando o cadro correspondente)

CADRO A (NOT A: antes de cubrir o cadro A, ler detidamente o documento de instrucións da sede electrónica)

DATOS DO PRODUTO ENTREGADO
Cantidade expresada en hl

CVE-DOG: cdudwrk3-taz5-3cw3-nq80-bxqokgc190u3

PRODUTO (1)

Tinto/Rosado
Branc o (3)
(2)

Rendemento Superfic ie
hl/ha (4)
ha (5)

Suma e segue ou

ISSN1130-9229

RELACIÓN DE PROVEDORES, INCLUÍDA A PERSOA DECLARANTE,
OU SOCIAS DE COOPERATIVAS E SAT
Viñedo orixe apto Nome e apelidos ou
para:
razón social da
Nº referencia
persoa
NIF (14)
xustific ante Provincia (16)
subministradora,
6 7 8 9 10 11 12
Anexo IV b (15)
soc ia de c ooperariva
ou SAT (13)

Total do destino sinalado
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ANEXO D: IVa
(continuación)

A PERSOA DECLARANT E OU REPRESENT ANT E DECLARA:
1. Que todos os datos contidos nesta declaración son certos.

DOCUMENT ACIÓN QUE SE PRESENT A
Xustificante/s de compravenda de produtos (Anexo D: IV b).

COMPROBACIÓN DE DAT OS
Os d o cu m e n to s re l a ci o n a d o s s e rá n o b xe cto d e co n s u l ta á s a d m i n i s tra ci ó n s p ú b l i ca s . N o
ca s o d e q u e a s p e rs o a s i n te re s a d a s s e o p o ñ a n a e s ta co n s u l ta , d e b e rá n i n d i ca l o n o
re ca d ro co rre s p o n d e n te e a ch e g a r u n h a co p i a d o s d o cu m e n to s .
DNI/NIE da persoa declarante
DNI/NIE da persoa representante
C ON SEN TIMEN TO PAR A A C OMPR OBAC IÓN D E D ATOS
A p e rs o a i n te re s a d a a u to ri za a co n s u l ta a o u tra s a d m i n i s tra ci ó n s p ú b l i ca s d o s s e g u i n te s
d a to s . D e n o n a u to ri za r a co n s u l ta , d e b e rá a ch e g a r o d o cu m e n to co rre s p o n d e n te .
NIF da entidade declarante
NIF da entidade representante

OPÓÑ OME Á
C ON SU L TA

AU TOR IZO A
C ON SU L TA
Si

Non

Si

Non

CVE-DOG: cdudwrk3-taz5-3cw3-nq80-bxqokgc190u3

INF ORMACIÓN BÁSICA SOBRE PROT ECCIÓN DE DAT OS PERSOAIS
Responsable do
tratamento

Xunta de Galicia. Consellería do Medio Rural/Fondo Galego de Garantía Agraria (Fogga).

Finalidades do
tratamento

Tramitar este procedemento, verificar os datos e documentos que a persoa interesada achegue na súa declaración para
comprobar a exactitude destes, levar a cabo as actuacións administrativas que deriven e informar sobre o estado de
tramitación. Así mesmo, os datos persoais incluiranse na Carpeta cidadá de cada persoa interesada para facilitar o acceso á
información, tanto persoal como de carácter administrativo.

Lexitimación para o
tratamento

O cumprimento dunha misión realizada en interese público ou no exercicio de poderes públicos derivada dunha competencia
legalmente atribuída ao responsable do tratamento, así como o cumprimento de obrigas legais impostas ao dito responsable.
En concreto, a competencia e obrigas previstas no Regulamento (CE) número 436/2009, da Comisión, do 26 de maio de 2009,
polo que se establecen disposicións do Regulamento (CE) 479/2008, do Consello, no que respecta ao rexistro vitícola, ás
declaracións obrigatorias e á recompilación de información para o seguimento do mercado, aos documentos que acompañan
o transporte do produto e aos rexistros que se deben levar do sector vitivinícola.

Destinatarios dos
datos

As administracións públicas no exercicio das súas competencias.

Exercicio de dereitos

As persoas interesadas poderán solicitar o acceso, rectificación, oposición, limitación, portabilidade e supresión dos seus
datos ou retirar, de ser o caso, o consentimento outorgado a través da sede electrónica da Xunta de Galicia ou nos lugares e
rexistros establecidos na normativa reguladora do procedemento administrativo común, segundo se recolle en
https://www.xunta.gal/exercicio-de-dereitos

Contacto coa persoa
delegada de
protección de datos e
máis información

(https://www.xunta.gal/informacion-xeral-proteccion-datos)
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Depósito legal C.494-1998

https://www.xunta.gal/diario-oficial-galicia

DOG Núm. 189

Xoves, 30 de setembro de 2021

Páx. 47798

ANEXO D: IVa
(continuación)

LEXISLACIÓN APLICABLE
Regulamento (CE) nº 491/2009 do Consello, do 25 de maio de 2009, que modifica o Regulamento (CE) nº 1234/2007 polo que se crea unha
organización común de mercados agrícolas e se establecen disposicións específicas para determinados produtos agrícolas (Regulamento
único para as OCM).
Regulamento delegado (UE) 2018/273 da Comisión, do 11 de decembro de 2017, polo que se completa o Regulamento (UE) n°1308/2013 do
Parlamento Europeo e do Consello, no que atinxe ao réxime de autorizacións para plantacións de vide, o rexistro vitícola, os documentos de
acompañamento, a certificación, o rexistro de entradas e saídas, as declaracións obrigatorias, as notificacións e a publicación da información
notificada, e polo que se completa o Regulamento (UE) n° 1306/2013 do Parlamento Europeo e do Consello, no que atinxe aos controis e
sancións pertinentes, polo que se modifican os regulamentos (CE) n° 555/2008, (CE) nº 606/2009 e (CE) n° 607/2009 da Comisión e polo que
se derrogan o Regulamento (CE) n° 436/2009 da Comisión e o Regulamento delegado (UE) 2015/560 da Comisión.
Decreto 256/2011, do 7 de decembro, polo que se regula o potencial de produción vitícola de Galicia.
Real decreto 739/2015, do 31 de xullo, sobre declaracións obrigatorias no sector vitivinícola.
Orde do 22 de setembro de 2021 pola que se modifican anexos, prazos e normas procedementais do Decreto 256/2011, do 7 de decembro,
polo que se regula o potencial de produción vitícola de Galicia.

SINAT URA DA PERSOA DECLARANT E OU REPRESENT ANT E

LUGAR E DATA
,

de

de

CVE-DOG: cdudwrk3-taz5-3cw3-nq80-bxqokgc190u3

Xefatura Territorial da Consellería do Medio Rural de
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ANEXO D: IV b

XUSTIFICANTE DE COMPRAVENDA DE PRODUTOS
DATOS DA PERSOA COMPRADORA
NOME/RAZÓN SOCIAL

TIPO

PRIMEIRO APELIDO

SEGUNDO APELIDO

NOME DA VÍA

NÚM.

PARROQUIA

BLOQ.

ANDAR

PORTA

ANDAR

PORTA

LUGAR

CÓDIGO POSTAL PROVINCIA
TELÉFONO 1

NIF

CONCELLO

TELÉFONO 2

LOCALIDADE

CORREO ELECTRÓNICO

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

PRIMEIRO APELIDO

SEGUNDO APELIDO

NIF

PRIMEIRO APELIDO

SEGUNDO APELIDO

NIF

DATOS DA PERSOA PROVEDORA
NOME/RAZÓN SOCIAL

TIPO

NOME DA VÍA

NÚM.

PARROQUIA

LUGAR

CÓDIGO POSTAL PROVINCIA
TELÉFONO 1

BLOQ.

CONCELLO

TELÉFONO 2

LOCALIDADE

CORREO ELECTRÓNICO

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

CVE-DOG: cdudwrk3-taz5-3cw3-nq80-bxqokgc190u3

NOME/RAZÓN SOCIAL

PRIMEIRO APELIDO

SEGUNDO APELIDO

NIF

CADRO A (NOTA: antes de cubrir o cadro A ler detidamente o documento de instrucións da sede electrónica)
CAMPAÑA

/

DATOS DO PRODUTO ENTREGADO
1. Natureza
2. Cantidade
3. Obtido en
O produto procede de viñedo con variedade clasificada para:
1.Viño con DOP

2.Viño con IXP

3.Viño varietal sen DOP ou IXP

4.Outros viños

5.Varios usos

6.Non apta para vinificación

1. Rendemento medio do viñedo da explotación, que corresponde ao tipo de variedades sinaladas no punto 4
Rendemento
Este valor debe coincidir co reflectido no anexo de declaración de colleita de uva do provedor obrigado á súa presentación para
o tipo de viñedo sinalado no punto 4.
2. Nº do documento que acompaña ao produto (cando se requira)
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ANEXO D: IV b
(continuación)

A PERSOA PROVEDORA E COMPRADORA OU OS SEUS REPRESENTANTES DECLARAN
1. Que todos os datos contidos nesta declaración son certos.

INFORMACIÓN BÁSICA SOBRE A PROTECCIÓN DE DATOS PERSOAIS
Responsable do tratamento

Xunta de Galicia. Consellería do Medio Rural/Fondo Galego de Garantía Agraria (Fogga).

Finalidades do tratamento

Tramitar este procedemento, verificar os datos e documentos que a persoa interesada achegue na súa
declaración para comprobar a exactitude destes, levar a cabo as actuacións administrativas que deriven e
informar sobre o estado de tramitación. Así mesmo, os datos persoais incluiranse na Carpeta cidadá de cada
persoa interesada para facilitar o acceso á información, tanto persoal como de carácter administrativo.

Lexitimación para o
tratamento

O cumprimento dunha misión realizada en interese público ou no exercicio de poderes públicos derivada dunha
competencia legalmente atribuída ao responsable do tratamento, así como o cumprimento de obrigas legais
impostas ao dito responsable. En concreto, a competencia e obrigas previstas no Regulamento (CE) número
436/2009, da Comisión, do 26 de maio de 2009, polo que se establecen disposicións do Regulamento (CE)
479/2008, do Consello, no que respecta ao rexistro vitícola, ás declaracións obrigatorias e a recompilación de
información para o seguimento do mercado, aos documentos que acompañan ao transporte do produto e aos
rexistros que se deben levar do sector vitivinícola.

Destinatarios dos datos

As administracións públicas no exercicio das súas competencias.

Exercicio de dereitos

As persoas interesadas poderán solicitar o acceso, rectificación, oposición, limitación, portabilidade e supresión
dos seus datos ou retirar, no seu caso, o consentimento outorgado a través da sede electrónica da Xunta de
Galicia ou nos lugares e rexistros establecidos na normativa reguladora do procedemento administrativo común,
segundo se recolle en https://www.xunta.gal/exercicio-de-dereitos

Contacto coa persoa delegada
de protección de datos e máis https://www.xunta.gal/informacion-xeral-proteccion-datos
información

SINATURA DA PERSOA COMPRADORA OU REPRESENTANTE

SINATURA DA PERSOA PROVEDORA OU REPRESENTANTE

Lugar e data
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ANEXO D: V

CÓDIGO DO
PROCEDEMENTO

PROCEDEMENTO

DOCUMENTO

MR441G

D EC L AR AC IÓN D E D ESTIN O D AS PR OD U C IÓN S D E PL AN TAC IÓN S IL EGAIS

D EC L AR AC IÓN

DAT OS DA PERSOA DECLARANT E
NOME/RAZÓN SOCIAL

TIPO

PRIMEIRO APELIDO

SEGUNDO APELIDO

NOME DA VÍA

NÚM.

PARROQUIA

NIF

BLOQ.

ANDAR

PORTA

LUGAR

CÓDIGO POSTAL

PROVINCIA

CONCELLO

LOCALIDADE

TELÉFONO 1

TELÉFONO 2

CORREO ELECTRÓNICO

E, NA SÚA REPRESENT ACIÓN (deberá acreditarse a representación fidedigna por calquera medio válido en dereito)
NOME/RAZÓN SOCIAL

PRIMEIRO APELIDO

SEGUNDO APELIDO

NIF

CVE-DOG: cdudwrk3-taz5-3cw3-nq80-bxqokgc190u3

DAT OS PARA OS EF ECT OS DE NOT IF ICACIÓN
Enviaranse avisos da posta á disposición da notificación no correo electrónico e/ou teléfono móbil facilitados a seguir e que poderán
cambiar en calquera momento a través de Notifica.gal:
TELÉFONO MÓBIL

CORREO ELECTRÓNICO

ELECCIÓN DO MEDIO DE NOTIFICACIÓN PREFERENTE
As persoas obrigadas a relacionarse a través de medios electrónicos coa Administración deberán optar, en todo caso, pola notificación por
medios electrónicos, sen que sexa válida para elas nin produza efectos unha opción diferente.
El e ctró n i ca a través do Sistema de notificación electrónica de Galicia - Notifica.gal (https://notifica.xunta.gal).
Só se poderá acceder á notificación co certificado electrónico asociado ao NIF da persoa indicada.
Po s ta l (cubrir o enderezo postal só se é distinto do indicado anteriormente).
TIPO

NOME DA VÍA

NÚM.

PARROQUIA

CÓDIGO POSTAL

BLOQ.

ANDAR

PORTA

LUGAR

PROVINCIA

CONCELLO
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ANEXO D: V
(continuación)

CADRO A (NOTA: antes de cubrir os cadros A, B e C ler detidamente o documento de instrucións da sede electrónica)
CAMPAÑA

/

A PERSOA DECLARANTE É A:
Persoa propietaria da
parcela

Persoa responsable da
plantación ilegal

Código de explotación de
Rexistro Vitícola de Galicia
(CODEV)

A: REFERENCIA SIXPAC DAS PARCELAS CON PLANTACIÓNS ILEGAIS DE VIÑEDOS
Provincia

Conc ello

Agregado

Zona

Polígono

Parc ela

Subparc ela
/Rec into

Superfic ie
ha

Produc ión
(100 kg)

Rendemento
(100 kg/ha)

B: DATOS DAS ADEGAS ÁS CALES SE ENTREGA A UVA

CVE-DOG: cdudwrk3-taz5-3cw3-nq80-bxqokgc190u3

Apelidos e nome ou razón social

NIF

Provincia

Concello

C: DAT OS DO DEST INO DA PRODUCIÓN QUE NON T IVESE COMO DEST INO UNHA ADEGA PARA A SÚA
POST ERIOR DEST ILACIÓN
Destrución da produción antes da maduración das uvas
Autoconsumo familiar (só se a superficie da parcela é menor de 0,1 ha)
Outro destino autorizado pola Comunidade Autónoma (especificar):

A PERSOA DECLARANT E OU REPRESENT ANT E DECLARA:
1. Que todos os datos contidos nesta declaración son certos.
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ANEXO D: V
(continuación)

COMPROBACIÓN DE DAT OS
Os d o cu m e n to s re l a ci o n a d o s s e rá n o b xe cto d e co n s u l ta á s a d m i n i s tra ci ó n s p ú b l i ca s . N o
ca s o d e q u e a s p e rs o a s i n te re s a d a s s e o p o ñ a n a e s ta co n s u l ta , d e b e rá n i n d i ca l o n o re ca d ro
co rre s p o n d e n te e a ch e g a r u n h a co p i a d o s d o cu m e n to s .
DNI/NIE da persoa declarante
DNI/NIE da persoa representante
C ON SEN TIMEN TO PAR A A C OMPR OBAC IÓN D E D ATOS
A p e rs o a i n te re s a d a a u to ri za a co n s u l ta a o u tra s a d m i n i s tra ci ó n s p ú b l i ca s d o s s e g u i n te s
d a to s . D e n o n a u to ri za r a co n s u l ta , d e b e rá a ch e g a r o d o cu m e n to co rre s p o n d e n te .
NIF da entidade declarante
NIF da entidade representante

OPÓÑ OME Á
C ON SU L TA

AU TOR IZO A
C ON SU L TA
Si
Si

Non
Non

INF ORMACIÓN BÁSICA SOBRE A PROT ECCIÓN DE DAT OS PERSOAIS
Xunta de Galicia. Consellería do Medio Rural/Fondo Galego de Garantía Agraria (Fogga).

Finalidades do
tratamento

Tramitar este procedemento, verificar os datos e documentos que a persoa interesada achegue na súa declaración para
comprobar a exactitude destes, levar a cabo as actuacións administrativas que deriven e informar sobre o estado de
tramitación. Así mesmo, os datos persoais incluiranse na Carpeta cidadá de cada persoa interesada para facilitar o acceso á
información, tanto persoal como de carácter administrativo.

Lexitimación para o
tratamento

O cumprimento dunha misión realizada en interese público ou no exercicio de poderes públicos derivada dunha competencia
legalmente atribuída ao responsable do tratamento, así como o cumprimento de obrigas legais impostas ao dito responsable.
En concreto, a competencia e obrigas previstas no Regulamento (CE) número 436/2009, da Comisión, do 26 de maio de 2009,
polo que se establecen disposicións do Regulamento (CE) 479/2008, do Consello, no que respecta ao rexistro vitícola, ás
declaracións obrigatorias e á recompilación de información para o seguimento do mercado, aos documentos que acompañan
o transporte do produto e aos rexistros que se deben levar do sector vitivinícola.

Destinatarios dos
datos

As administracións públicas no exercicio das súas competencias.

Exercicio de dereitos

As persoas interesadas poderán solicitar o acceso, rectificación, oposición, limitación, portabilidade e supresión dos seus
datos ou retirar, de ser o caso, o consentimento outorgado a través da sede electrónica da Xunta de Galicia ou nos lugares e
rexistros establecidos na normativa reguladora do procedemento administrativo común, segundo se recolle en
https://www.xunta.gal/exercicio-de-dereitos

Contacto coa persoa
delegada de
protección de datos e
máis información

(https://www.xunta.gal/informacion-xeral-proteccion-datos)

CVE-DOG: cdudwrk3-taz5-3cw3-nq80-bxqokgc190u3

Responsable do
tratamento
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ANEXO D: V
(continuación)

LEXISLACIÓN APLICABLE
Regulamento (CE) nº 491/2009 do Consello, do 25 de maio de 2009, que modifica o Regulamento (CE) nº 1234/2007 polo que se crea unha
organización común de mercados agrícolas e se establecen disposicións específicas para determinados produtos agrícolas (Regulamento
único para as OCM).
Regulamento delegado (UE) 2018/273 da Comisión, do 11 de decembro de 2017, polo que se completa o Regulamento (UE) n°1308/2013 do
Parlamento Europeo e do Consello no que atinxe ao réxime de autorizacións para plantacións de vide, o rexistro vitícola, os documentos de
acompañamento, a certificación, o rexistro de entradas e saídas, as declaracións obrigatorias, as notificacións e a publicación da información
notificada, e polo que se completa o Regulamento (UE) n° 1306/2013 do Parlamento Europeo e do Consello no que atinxe aos controis e
sancións pertinentes, polo que se modifican os regulamentos (CE) n° 555/2008, (CE) nº 606/2009 e (CE) n° 607/2009 da Comisión e polo que
se derrogan o Regulamento (CE) n° 436/2009 da Comisión e o Regulamento delegado (UE) 2015/560 da Comisión.
Decreto 256/2011, do 7 de decembro, polo que se regula o potencial de produción vitícola de Galicia.
Real decreto 739/2015, do 31 de xullo, sobre declaracións obrigatorias no sector vitivinícola.
Orde do 22 de setembro de 2021 pola que se modifican anexos, prazos e normas procedementais do Decreto 256/2011, do 7 de decembro,
polo que se regula o potencial de produción vitícola de Galicia.

SINAT URA DA PERSOA DECLARANT E OU REPRESENT ANT E

LUGAR E DATA
,

de

de
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