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I. DISPOSICIÓNS XERAIS
CONSELLERÍA DO MEDIO RURAL
CORRECCIÓN DE ERROS. Decreto 174/2019, do 19 de decembro, polo que se
regula a artesanía alimentaria.
Advertido erro no referido decreto, na versión castelán do anexo I publicado na páxina 8635 do Diario Oficial de Galicia núm. 27, do 10 de febreiro de 2020, faise a corrección
na versión do DOG neste idioma. Tal corrección non procede no texto en galego.
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Advertido erro no anexo III publicado nas páxinas 8640 a 8643 do Diario Oficial de Galicia, cómpre substituír o dito anexo polo que se insire a seguir:
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ANEXO III

PROCEDEMENTO

CÓDIGO DO PROCEDEMENTO

DOCUMENTO

MR400B

DECLARACIÓN

INSCRICIÓN NO REXISTRO DA ARTESANÍA ALIMENTARIA

DATOS DA PERSOA DECLARANTE
NOME/RAZÓN SOCIAL

TIPO

PRIMEIRO APELIDO

NOME DA VÍA

NIF

NÚM.

PARROQUIA

BLOQ.

ANDAR

PORTA

LUGAR

CÓDIGO POSTAL PROVINCIA
TELÉFONO

SEGUNDO APELIDO

FAX

CONCELLO
TELÉFONO MÓBIL

LOCALIDADE
CORREO ELECTRÓNICO

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

PRIMEIRO APELIDO

NIF

SEGUNDO APELIDO

DATOS PARA OS EFECTOS DE NOTIFICACIÓN
Notifíquese a:

Persoa ou entidade declarante

Persoa ou entidade representante

Todas as notificacións ás persoas interesadas realizaranse 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 asociado ao NIF da persoa indicada.
Enviaranse avisos da posta á disposición da notificación ao correo electrónico e/ou teléfono móbil facilitados a seguir:
TELÉFONO MÓBIL
CORREO ELECTRÓNICO

DATOS DA EMPRESA E DA ACTIVIDADE ARTESANAL
Número de inscrición no Rexistro Xeral Sanitario de Empresas Alimentarias e Alimentos ou no
Rexistro Galego Sanitario de Empresas e Establecementos, segundo corresponda
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Número de inscrición no Rexistro Industrial de Galicia
Identificación da/s persoa/s artesá/s en que recae a responsabilidade e dirección do proceso de produción e que intervén/interveñen directa e
persoalmente na execución do traballo
NOME E APELIDOS

NIF

Distintivo/s identificador/es que vai empregar (poderá marcar un ou varios):
Produto artesán

Produto artesán caseiro

Produto artesán de montaña

Marca/s con que van comercializar os produtos artesáns:

https://sede.xunta.gal
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ANEXO III

(continuación)

Actividad/es que realiza artesanalmente:
1. Elaboración de derivados lácteos:
1.1. Queixo

1.4. Callada

1.2. Iogur e leites fermentados

1.5. Requeixo

1.3. Manteiga

1.6. Xeados

2. Elaboración de derivados cárnicos:
2.1. Embutidos

2.4. Adubados

2.2. Salgados

2.5. Conservas cárnicas

2.3. Afumados

2.6. Patés

3. Elaboración de derivados da pesca, da acuicultura e do marisqueo:
3.1. Conservas
3.4. Adubados
3.2. Salgados

3.5. Desecados

3.3. Afumados

3.6. Patés

4. Elaboración de viño e produtos vitivinícolas (viños espumosos, viños de licor, etc.), produtos vitivinícolas aromatizados e vinagre de viño:
4.1. Elaboración de viño e produtos vitivinícolas
4.2. Elaboración de produtos vitivinícolas aromatizados
4.3. Elaboración de vinagre de viño
5. Elaboración de licores, augardentes e outras bebidas espirituosas
6. Elaboración de sidra e vinagre de sidra
6.1. Elaboración de sidra
6.2. Elaboración de vinagre de sidra
7. Elaboración de cervexa
8. Elaboración de conservas vexetais, zumes e marmeladas
8.1. Elaboración de conservas de froitas, hortalizas e cogomelos e de marmeladas
8.2. Elaboración de zumes
9. Elaboración doutros produtos transformados de orixe vexetal:
9.1. Fritura de patacas
9.2. Purés
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9.3. Produtos desecados de orixe vexetal
10. Manipulación e elaboración de mel, produtos apícolas e produtos elaborados con mel:
10.1. Manipulación e envasamento de mel
10.2. Manipulación, elaboración e envasamento doutros produtos a base de mel
10.3. Manipulación e envasamento doutros produtos apícolas (pole, própole e xelea real)
10.4. Elaboración e envasamento de hidromel
11. Elaboración de produtos de panadaría, confeitaría e pastelaría, e de pastas alimenticias:
11.3. Elaboración de produtos de confeitaría, pastelería, bolaría e repostaría
11.1. Elaboración de pan
11.2. Elaboración de empanadas

11.4. Elaboración de pastas alimenticias

12. Elaboración de fariñas
13. Elaboración de chocolate e derivados de cacao
14. Manipulación de produtos vexetais para infusión de uso en alimentación e como condimento de uso en alimentación
14.1. Elaboración de infusións
14.2. Elaboración de condimentos
15. Elaboración de aceite de oliva
16. Elaboración de conservas e derivados da helicicultura
https://sede.xunta.gal
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ANEXO III
(continuación)
A PERSOA DECLARANTE OU REPRESENTANTE DECLARA:
1. Que todos os datos contidos nesta declaración e nos documentos que, de ser o caso, se achegan son certos.
2. Que a empresa desempeña a súa actividade consonte as condicións técnicas da produción artesanal reguladas no artigo 6 do Decreto 174/2019
e de acordo coas normas técnicas aplicables á súa actividade artesanal alimentaria específica.
3. Que a empresa cumpre os requisitos xerais previstos no artigo 8 do Decreto 174/2019 para poder ser considerada como empresa artesanal
alimentaria.
4. Que a elaboración dos produtos artesanais non superará os límites de volume de produción fixados na norma técnica aplicable á súa actividade
artesanal específica.
5. Que se compromete ao cumprimento das condicións previstas no Decreto 174/2019 e, en particular, as obrigas establecidas nos artigos 26 e 27.
6. A empresa cumpre os requisitos para (marcar o que proceda):
Ser considerada como microempresa artesanal alimentaria consonte co previsto nas letras g) e h) do artigo 3 do Decreto 174/2019, xa
que no último exercicio (ano
) o número de traballadores foi de
e o volume de negocio ou balance xeral anual foi de
€.
Ser considerada como explotación agraria produtora de produtos artesanais caseiros consonte o previsto no artigo 10 do
Decreto 174/2019, co código de explotación, que ten o carácter de explotación agraria prioritaria, seguinte:

Elaborar produtos artesáns de montaña, consonte o previsto no artigo 11 do Decreto 174/2019.

DOCUMENTACIÓN QUE SE PRESENTA
Xustificante do pagamento da taxa de inscrición no Rexistro da Artesanía Alimentaria (código da taxa 300200, inscrición en rexistros
oficiais)

COMPROBACIÓN DE DATOS
Os documentos relacionados serán obxecto de consulta ás administracións públicas. No caso de que as persoas
interesadas se opoñan a esta consulta, deberán indicalo no recadro correspondente e achegar unha copia dos
documentos.

OPÓÑOME Á
CONSULTA

DNI/NIE da persoa declarante
DNI/NIE da persoa representante
NIF da entidade declarante
NIF da entidade representante
MARQUE O RECADRO CORRESPONDENTE PARA SINALAR AS CIRCUNSTANCIAS QUE LLE SEXAN DE APLICACIÓN
Código de explotación agraria
Inscrición no Rexistro de Explotacións Agrarias Prioritarias
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Imposto da renda das persoas físicas

INFORMACIÓN BÁSICA SOBRE PROTECCIÓN DE DATOS PERSOAIS
Responsable do tratamento
Finalidades do tratamento
Lexitimación para o
tratamento
Persoas destinatarias dos
datos
Exercicio de dereitos

Xunta de Galicia. Consellería ou entidade a que se dirixe esta solicitude, escrito ou comunicación.
A tramitación administrativa que derive da xestión deste formulario e a actualización da información e contidos
da Carpeta cidadá.
O cumprimento dunha tarefa en interese público ou o exercicio de poderes públicos segundo a normativa
recollida no formulario, na páxina https://www.xunta.gal/informacion-xeral-proteccion-datos e na ficha do
procedemento na Guía de procedementos e servizos. Consentimento das persoas interesadas, cando
corresponda.
As administracións públicas no exercicio das súas competencias, cando sexa necesario para a tramitación e
resolución dos seus procedementos ou para que as persoas interesadas poidan acceder de forma integral á
información relativa a unha materia.
As persoas interesadas poderán acceder, rectificar e suprimir os seus datos, así como exercer outros dereitos a
través da sede electrónica da Xunta de Galicia ou nos lugares e rexistros establecidos na normativa reguladora
do procedemento administrativo común.

Contacto delegado de
protección de datos e máis
https://www.xunta.gal/proteccion-datos-persoais
información
Actualización normativa: no caso de existiren diferentes referencias normativas en materia de protección de datos persoais neste
procedemento, prevalecerán en todo caso aquelas relativas ao Regulamento xeral de protección de datos.
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ANEXO III
(continuación)

LEXISLACIÓN APLICABLE
Decreto 174/2019, do 19 de decembro, polo que se regula a artesanía alimentaria.

SINATURA DA PERSOA DECLARANTE OU REPRESENTANTE

Lugar e data
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,

de

de

Axencia Galega da Calidade Alimentaria
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