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Artigo 2º.-Alcance da suspensión.

1. As medidas de suspensión a que se refire o arti-
go 1º desta orde serán de aplicación nos municipios
con planeamento xeral non adaptado á Lei 9/2002,
do 30 de decembro, de ordenación urbanística e pro-
tección do medio rural de Galicia, durante o prazo
dun ano contado desde a entrada en vigor desta
orde, ou ata a aprobación inicial do Plan de ordena-
ción do litoral ou a aprobación definitiva do Plan
Xeral de Ordenación Municipal adaptado integra-
mente á Lei 9/2002, do 30 de decembro.

2. A suspensión abrangue todos os plans especiais
de reforma interior, plans parciais e plans de secto-
rización que, no momento da entrada en vigor desta
orde, non estean aprobados definitivamente.

Así mesmo, a suspensión comprende todos os ins-
trumentos de equidistribución do planeamento urba-
nístico respecto dos cales, no momento da entrada
en vigor desta orde, transcorrese o prazo establecido
no instrumento de planeamento que conteña a orde-
nación detallada para a súa aprobación definitiva ou
xa transcorresen tres anos contados desde a aproba-
ción de devandito plan que se executa.

Artigo 3º.-Eficacia.

1. En atención a circunstancias relevantes de inte-
rese xeral poderase, de forma motivada, modular ou
deixar sen efecto, total ou parcialmente, as medidas
cautelares previstas nesta orde.

2. Esta orde entrará en vigor o mesmo día da súa
publicación no Diario Oficial de Galicia.

Santiago de Compostela, 14 de maio de 2009.

Agustín Hernández Fernández de Rojas
Conselleiro de Medio Ambiente, Territorio

e Infraestruturas

CONSELLERÍA DO MEDIO RURAL

Decreto 288/2009, do 7 de maio, polo que
se establece o procedemento para a regula-
rización de superficies de viñedo na Comu-
nidade Autónoma de Galicia.

O Regulamento (CE) nº 479/2008 do Consello, do
29 de abril, polo que se establece a organización
común do mercado vitivinícola (OCM vitivinícola),
supón unha modificación a fondo do marco comuni-
tario que se aplica no sector do viño e mantén como
un eixe fundamental, para restablecer o equilibrio
deste mercado, un réxime moi restritivo na planta-
ción de novas superficies de viñedo.

Neste novo marco da OCM vitivinícola, as normas
de aplicación do potencial de produción vitícola
recolléronse no Regulamento (CE) nº 555/2008 da
Comisión, do 27 de xuño, e desenvolvéronse, a nivel
estatal, polo Real decreto 1244/2008, do 18 de xullo.

Entre os diferentes aspectos do potencial de pro-
dución vitícola prevese a posibilidade de regulariza-
ción das superficies de viñedo que foron plantadas
con anterioridade ao 1 de setembro de 1998 sen os
correspondentes dereitos de replantación e, polo
tanto, sen a preceptiva autorización. Nestes supos-
tos, as producións obtidas non puideron ser comer-
cializadas, tendo como única saída a súa destilación,
baixo determinadas condicións.

Asemade, as ditas superficies irregulares de viñe-
do non estaban, ata o de agora, sometidas a
ningunha obriga de arrinca, mentres que coa nova
OCM do viño deberán se obrigadas as persoas pro-
dutoras afectadas a regularizar tal situación median-
te o pagamento dunha compensación por hectárea de
cultivo de vide para vinificación plantada sen derei-
tos ata a data anteriormente sinalada. En caso con-
trario, a partir do 1 de xaneiro de 2010 a persoa res-
ponsable da dita plantación deberá proceder á arrin-
ca das cepas de vide afectadas.

Así mesmo, de ser o caso, o incumprimento dunha
arrinca obrigatoria comportará o pagamento dunha
multa e, en caso necesario, imporanse multas coer-
citivas ata que se produza a arrinca do viñedo en
cuestión.

Non obstante, nesta situación tamén é necesario
permitir que se autorice a existencia de pequenas
superficies de viñedo para vinificación cuxo viño ou
produtos vitivinícolas estean destinados exclusiva-
mente ao autoconsumo, coa condición de que, co
obxecto de evitar que se altere o equilibrio do mer-
cado, estas sexan de menos de mil metros cadrados
e o viticultor non se dedique á produción comercial
de viño.

Neste sentido, este decreto, ademais de establecer
o procedemento para regularizar as superficies de
viñedo, determina a contía da compensación econó-
mica correspondente pola dita regularización. Tal
compensación económica, conforme o establecido
no artigo 12 do Real decreto 1244/2008, do 18 de
xullo, será por hectárea de cultivo de vide, e equiva-
lente, como mínimo, ao dobre do valor medio que ten
un dereito de replantación de viñedo no territorio da
Comunidade Autónoma de Galicia. Para o cálculo do
valor medio dos dereitos de replantación tomouse
como referencia o valor comercial das producións
dos viñedos calculado a partir dos rendementos
medios do viñedo en cada provincia.

En consecuencia, en virtude do establecido no
artigo 30.I.3 do Estatuto de autonomía de Galicia,
relativo á competencia exclusiva que ten a comuni-
dade autónoma en materia de agricultura e gandaría
de acordo coas bases e a ordenación da actuación
económica xeral e a política monetaria do Estado, e
en uso das competencias que me confire a
Lei 1/1983, do 22 de febreiro, de normas regulado-
ras da Xunta de Galicia e da súa Presidencia, e por
proposta do conselleiro do Medio Rural, conforme o
ditame do Consello Consultivo de Galicia e logo de
deliberación do Consello da Xunta de Galicia na súa
reunión do día sete de maio de dous mil nove,
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DISPOÑO:

Artigo 1º.-Obxecto e ámbito de aplicación.

1. Este decreto ten por obxecto establecer o proce-
demento para a aplicación, na Comunidade Autóno-
ma de Galicia, da regularización obrigatoria das par-
celas plantadas de vide antes do 1 de setembro de
1998, sen dispoñer do correspondente dereito de
replantación, así como fixar a contía da correspon-
dente compensación para poder acollerse a este pro-
cedemento de regularización.

2. As disposicións contidas neste decreto serán de
aplicación unicamente aos viñedos destinados á pro-
dución de uva de vinificación.

Artigo 2º.-Persoas obrigadas á regularización de
viñedos.

Todas as persoas viticultoras titulares de parcelas
de viñedo plantadas antes do 1 de setembro de 1998
sen un dereito de replantación, cuxa produción só
podía ser posta en circulación con destino a destila-
rías, teñen a obriga de regularizar a situación admi-
nistrativa dos seus viñedos plantados de forma irre-
gular, conforme o procedemento establecido no arti-
go 3º e seguintes.

Artigo 3º.-Lugar e prazo de presentación das solici-
tudes de regularización de viñedo.

1. A solicitude de regularización, que se axustará
ao modelo do anexo I, presentarase nas oficinas
agrarias comarcais, na oficina do Rexistro Único e
Información da Xunta de Galicia, San Caetano, San-
tiago de Compostela, en calquera das súas depen-
dencias provinciais, ou por calquera das das formas
previstas no artigo 38.4º da Lei 30/1992, do 26 de
novembro, de réxime xurídico das administracións
públicas e do procedemento administrativo común,
modificada pola Lei 4/1999, do 13 de xaneiro.

2. Xuntaráselle á solicitude a seguinte documenta-
ción:

a) Fotocopia do NIF/CIF da persoa solicitante.

b) Plano ou bosquexo acoutado do SIXPAC en que
se aprecie con exactitude a superficie de viñedo que
se vai regularizar, no caso de que esta sexa inferior
á da parcela ou recinto SIXPAC.

3. O prazo de presentación das solicitudes de
regularización remata o 30 de xuño de 2009.

Artigo 4º.-Resolución.

1. A resolución das solicitudes de regularización
compételle á persoa titular da dirección xeral
correspondente da consellería competente en mate-
ria de agricultura por proposta da subdirección xeral
competente. Requirirase informe previo do departa-
mento territorial da provincia onde radique a planta-
ción de viñedo obxecto da solicitude de regulariza-
ción.

2. O prazo máximo para notificar a resolución
expresa das solicitudes do procedemento de regulari-
zación de viñedo é de seis meses a partir da data de
entrada da solicitude no rexistro do órgano compe-
tente para a súa tramitación, de acordo co sinalado
na Lei 30/1992, do 26 de decembro, de réxime xurí-

dico das administracións públicas e do procedemen-
to administrativo común e, en todo caso, segundo o
establecido no artigo 12 do Real decreto 1244/2008,
do 18 de xullo, a data límite para a resolución destas
solicitudes é o 31 de decembro de 2009.

3. Transcorrido o prazo sen que se ditase e notifi-
case a resolución, as persoas interesadas poderán
entender desestimadas as súas solicitudes, de acor-
do co Regulamento (CE) 479/2008, do 29 de abril.

4. A resolución non pon fin á vía administrativa e
contra ela poderase interpoñer recurso de alzada, no
prazo dun mes, ante a persoa titular da consellería
competente en materia de agricultura, ou de tres
meses se esta se producise por silencio administra-
tivo.

Artigo 5º.-Efectos da resolución.

1. Ás persoas produtoras que reciban unha resolu-
ción favorable de regularización indicaráselles nela
a cantidade en euros que terán que pagar pola
superficie de viñedo que se vai regularizar, segundo
o establecido no artigo 11º deste decreto, así como a
conta e entidade bancaria en que terán que facer
efectivo o ingreso.

2. No suposto de que, no prazo dun mes logo da
notificación de resolución favorable da regulariza-
ción, non se procedese ao correspondente pagamen-
to nos termos indicados, así como a súa posterior
xustificación ante a dirección xeral correspondente
da consellería competente en materia de agricultura,
será ditada a correspondente resolución de revoga-
ción. Neste caso, consideraranse os viñedos afecta-
dos como superficies non regularizadas e, en conse-
cuencia, a partir dese momento, para garantir o cum-
primento das obrigas comunitarias será de aplica-
ción o recollido nos seguintes artigos deste decreto
relativo a estas plantacións ilegais e aos seus con-
trois.

Artigo 6º.-Superficies de viñedo non regularizadas.

1. Todas as superficies de viñedo que non fosen
regularizadas antes do 1 de xaneiro de 2010 deberán
ser arrincadas pola persoa responsable da planta-
ción ilegal ou, no seu defecto, pola persoa propieta-
ria da parcela, sen prexuízo do dereito desta a recla-
marlle o custo de arrinca do viñedo á persoa respon-
sable da plantación ilegal.

2. As plantacións e as persoas produtoras en cues-
tión, responsables delas, quedarán suxeitas aos con-
trois e sancións oportunos, ata que se produza a
arrinca obrigatoria do viñedo ilegal.

3. O Rexistro Vitícola de Galicia fará constar a
situación ilegal destas plantacións.

Artigo 7º.-Réxime sancionador.

1. Ás persoas responsables das superficies de
viñedo non regularizadas no prazo establecido e que
non fosen arrincadas imporánselles as sancións
correspondentes conforme a Lei 24/2003, do 10 de
xullo, da viña e do viño:

a) Se o viñedo afectado se arrinca nun prazo infe-
rior a dous meses contados desde a notificación da
resolución revogatoria ou da denegatoria da regulari-
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zación á persoa titular da explotación do viñedo,
segundo o previsto no artigo 38.1º n) da Lei 24/2003,
a infracción será considerada como leve.

b) Se non se executase a obriga de arrinca do viñe-
do afectado no prazo de dous meses contado desde a
notificación da resolución revogatoria ou da denega-
toria da regularización, segundo o previsto no arti-
go 39.1º m) da Lei 24/2003, a infracción será consi-
derada como grave.

2. En calquera caso, de acordo co artigo 41.3º da
Lei 24/2003, do 10 de xullo, da viña e do viño, nas
infraccións relativas ás plantacións afectadas, de
non ser a responsabilidade da persoa titular da
explotación do viñedo, subsidiariamente será res-
ponsable a persoa propietaria da parcela en cuestión
e poderalle reclamar o importe da multa con que
puidese ser sancionada á responsable da plantación
ilegal.

3. En caso necesario imporanse multas coercitivas,
por primeira vez o 1 de xullo de 2010 e despois,
cada 12 meses, ata que se produza a arrinca do viñe-
do afectado pola infracción.

4. Así mesmo, no caso de incumprimento da obri-
ga da arrinca, poderase optar por executar subsidia-
riamente esta e os gastos serán sempre por conta da
persoa obrigada, como establece o parágrafo segun-
do do artigo 43.3º da Lei 24/2003, do 10 de xullo, da
viña e do viño.

Artigo 8º.-Destino dos produtos das parcelas obxec-
to da arrinca.

1. As parcelas de viñedo plantadas antes do 1 de
setembro de 1998, sen un dereito de replantación
cuxa produción só podía ser posta en circulación con
destino a destilarías, continuarán sometidas a esta
mesma obriga.

2. De ser o caso, ata que se efectúe a arrinca, as
persoas responsables as que se refire este decreto
remitirán, antes do final de cada campaña vitícola,
as probas da destilación das súa producións, aos ser-
vizos técnicos do departamento territorial correspon-
dente da consellería competente en materia de agri-
cultura da provincia onde se atope a parcela de viñe-
do irregular; a documentación poderá ser presentada
en calquera dos lugares previstos no artigo 38.4º da
Lei 30/1992, do 26 de decembro.

3. No caso de non presentar no prazo establecido a
dita proba da destilación, á persoa responsable
imporáselle unha sanción que se calculará en fun-
ción do valor das producións, conforme a
Lei 24/2003, do 10 de xullo, da viña e do viño.

4. Non obstante o disposto no parágrafo anterior, a
dirección xeral correspondente da consellería com-
petente en materia de agricultura, antes do 31 de
maio de cada ano e, en calquera caso para a seguin-
te vendima, poderá, por petición da persoa produto-
ra formulada conforme o modelo do anexo II, autori-
zar individualmente que se permita a destrución da
produción destas parcelas antes da maduración das
uvas, ou que a dita produción se destine ao consumo
familiar se o tamaño da superficie total obxecto de
arrinca é inferior a 0,1 hectáreas. A resolución da

dirección xeral ditarase no prazo de dous meses des-
de a súa presentación. Transcorrido ese prazo sen
que se ditase e notificase resolución expresa, os
interesados poderán entender estimadas por silencio
administrativo as súas solicitudes, de acordo ao dis-
posto no artigo 43 da citada Lei 30/1992, logo de
comprobación do ingreso da taxa correspondente.

5. Esta resolución non pon fin á vía administrativa
e contra ela mesma poderase interpoñer recurso de
alzada, no prazo dun mes, ante a persoa titular da
consellería competente en materia de agricultura.

Artigo 9º.-Controis administrativos.

A consellería competente en materia de agricultu-
ra establecerá os sistemas de control adecuados para
evitar que se comercialicen as producións destas
plantacións. As persoas produtoras que sexan auto-
rizadas para destruír a produción, a que se fai refe-
rencia nos puntos anteriores, procederán, antes do
30 de xuño dese mesmo ano, á destrución da produ-
ción desas parcelas. A partir desa data e antes do 31
de xullo persoal técnico desta consellería realizará
os controis sobre o terreo para verificar que a dita
produción foi destruída.

Artigo 10º.-Consecuencias durante a tramitación
do procedemento de regularización.

Durante a tramitación do procedemento de regula-
rización, as uvas e os produtos elaborados a partir
das producións de plantacións irregulares de viñedo
só poderán poñerse en circulación con destino á des-
tilación, que deberá ser realizada por empresas
autorizadas, ao abeiro do disposto nos regulamentos
(CE) 1234/2007, 479/2008 e 555/2008. Os produtos
resultantes non se poderán utilizar para a elabora-
ción dun alcohol cun grao alcohólico volumétrico
adquirido igual ou inferior ao oitenta por cento
(80%).

Artigo 11º.-Determinación da compensación por
hectárea de cultivo.

A compensación por hectárea de cultivo que paga-
rán todas as persoas viticultoras que se acollan ao
procedemento de regularización previsto neste
decreto será do dobre do valor medio dos dereitos de
replantación de viñedo e queda determinado en sete
mil douscentos catorce euros por hectárea
(7.214 €/ha.) para todo o territorio da Comunidade
Autónoma de Galicia.

Disposicións derradeiras

Primeira.-Facúltase a persoa titular da consellería
competente en materia de agricultura para, no ámbi-
to das súas competencias, ditar cantas disposicións
sexan necesarias para a execución e cumprimento
do disposto neste decreto.

Segunda.-Este decreto entrará en vigor o día
seguinte ao da súa publicación no DOG.

Santiago de Compostela, sete de maio de dous mil
nove.

Alberto Núñez Feijóo
Presidente

Samuel Jesús Juárez Casado
Conselleiro do Medio Rural
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RECIBIDO

REVISADO E CONFORME

NÚMERO DE 
EXPEDIENTE

DATA DE ENTRADA

DATA DE EFECTOS

DATA DE SAÍDA

____ /____/______

____ /____/______

____ /____/______

________________

(Para cubrir pola Administración)
LEXISLACIÓN APLICABLE

SINATURA DA PERSOA SOLICITANTE,  LUGAR  E DATA 

- Regulamento (CE) 479/2008 do Consello, do 29 de abril, polo que se establece a OCM
vitivinícola.
- Regulamento (CE) 555/2008 da Comisión, do 27 de xuño, polo que se establecen as
normas de desenvolvemento do Regulamento (CE) 479/2008 do Consello, no relativo aos
programas de apoio, o comercio con países terceiros, o potencial de produción e os
controis no sector vitivinícola. 
- Real decreto 1244/2880, do 18 de xullo, polo que se regula o potencial de produción
vitícola.
- Decreto 288/2009, do 7 de maio, polo que se establece o procedemento para a 
regularización de superficies de viñedo na Comunidade Autónoma de Galicia.

de, de

Consellería do Medio Rural. Edificio administrativo, San Caetano.15871 - Santiago de Compostela s/n

PROCEDEMENTO CÓDIGO DO PROCEDEMENTO DOCUMENTO

SOLICITUDEMR447B

COMUNIDADE AUTÓNOMA DE GALICIA PROVINCIA:

CONSELLERÍA DO MEDIO RURAL
Dirección Xeral de Produción,
Industrias e Calidade Agroalimentaria

UNIÓN
EUROPEA __________ 

 FEAGA 

2. DATOS DA SUPERFICIE DE VIÑEDO QUE SE VAI REGULARIZAR
  Superficie que se vai regularizar
  Hectáreas

Superficie total

ConcelloProvincia Lugar Polígono Parcela Subp./Recinto

TELÉFONO CORREO ELECTRÓNICO

1. DATOS DA PERSOA SOLICITANTE 
PERSOA TITULAR DO VIÑEDO

PRIMEIRO APELIDO SEGUNDO APELIDO NOMEDNI / CIF

PROVINCIA CONCELLO

CÓDIGO POSTALENDEREZOCODEV (CÓDIGO DE EXPLOTACIÓN NO REXISTRO VITÍCOLA DE GALICIA):

TELÉFONO CORREO ELECTRÓNICO

PERSOA PROPIETARIA DA PARCELA (*) NON CUBRIR ESTA EPÍGRAFE SE A PERSOA TITULAR DO VIÑEDO E A PROPIETARIA DA PARCELA SON A MESMA .

PRIMEIRO APELIDO SEGUNDO APELIDO NOMEDNI / CIF

PROVINCIA CONCELLO

CÓDIGO POSTALENDEREZOCODEV (CÓDIGO DE EXPLOTACIÓN NO REXISTRO VITÍCOLA DE GALICIA):

Referencia

Rexistro Vitícola

SIXPAC

Agregado Zona

parcial

total

parcial

total

total

parcial

Rexistro Vitícola

SIXPAC

Rexistro Vitícola

SIXPAC

Respecto da superficie de viñedo, marcar se regulariza toda a parcela ou subparcela do Rexistro Vitícola ou, se é o caso, da parcela ou recinto SIXPAC. 

3. DOCUMENTACIÓN QUE SE XUNTA
Fotocopia do DNI/CIF da persoa solicitante. 

Besquexo acoutado do SIXPAC no que se aprecia con exactitude a superficie de viñedo que se vai regularizar.

O responsable da plantación irregular de viñedo está obrigado ao pagamento da compensación económica correspondente, establecida en sete mil douscentos catorce
euros por hectárea (7.214 €/ha),  que lle será requirida, cando proceda,  en función da superficie de viñedo que se vai regularizar.

4. OBRIGAS E AUTORIZACIÓNS

Quen abaixo asina manifesta que:
      Ten coñecemento da normativa vitivinícola aplicable. 
      Todas as parcelas que se pretenden regularizar foron plantadas sen os correspondentes dereitos de replantación antes do 1 de setembro de 1998. 
      Todos os datos cubertos nesta solicitude son certos.

En cumprimento do disposto no artigo 5 da Lei orgánica 15/1999, de protección de datos de carácter persoal, infórmoo de que os datos recollidos nesta solicitude serán 
incorporados a un ficheiro para o seu tratamento coa finalidade de xestión deste procedemento. Se o desexa pode exercer o dereito de acceso, rectificación, cancelación e 
oposición previstos na lei, dirixindo un escrito a esta consellería como persoa responsable do ficheiro, no enderezo que figura ao pé desta solicitude.

REGULARIZACIÓN DE SUPERFICIES DE VIÑEDO

ANEXO  I
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RECIBIDO

REVISADO E CONFORME

NÚMERO DE 
EXPEDIENTE

DATA DE ENTRADA

DATA DE EFECTOS

DATA DE SAÍDA

____ /____/______

____ /____/______

____ /____/______

________________

(Para cubrir pola Administración)
LEXISLACIÓN APLICABLE

SINATURA DA PERSOA SOLICITANTE,  LUGAR  E DATA 

- Regulamento (CE) 479/2008 do Consello, do 29 de abril, polo que se establece a OCM
vitivinícola.
- Regulamento (CE) 555/2008 da Comisión, do 27 de xuño, polo que se establecen as
normas de desenvolvemento do Regulamento (CE) 479/2008 do Consello, no relativo aos
programas de apoio, o comercio con países terceiros, o potencial de produción e os
controis no sector vitivinícola. 
- Real decreto 1244/2880, do 18 de xullo, polo que se regula o potencial de produción
vitícola.
- Decreto 288/2009, do 7 de maio, polo que se establece o procedemento para a 
regularización de superficies de viñedo na Comunidade Autónoma de Galicia.

de, de

Consellería do Medio Rural. Edificio administrativo, San Caetano.15871 - Santiago de Compostela s/n

PROCEDEMENTO CÓDIGO DO PROCEDEMENTO DOCUMENTO

SOLICITUDEMR447B

COMUNIDADE AUTÓNOMA DE GALICIA PROVINCIA:

CONSELLERÍA DO MEDIO RURAL
Dirección Xeral de Produción,
Industrias e Calidade Agroalimentaria

UNIÓN
EUROPEA __________ 

 FEAGA 

ANEXO  II

AUTORIZACIÓN PARA EXENCIÓN DE ARRINQUE  DE 
SUPERFICIES DE VIÑEDO IRREGULAR

2. DATOS DA SUPERFICIE DE VIÑEDO POLA QUE SE SOLICITA AUTORIZACIÓN PARA A SÚA EXENCIÓN DE ARRINCA
Superficie
hectáreas

Superficie total

ConcelloProvincia Lugar Polígono Parcela Subp./RecintoReferencia

Rexistro Vitícola

SIXPAC

Agregado Zona

parcial

total

parcial

total

total

parcial

Rexistro Vitícola

SIXPAC

Rexistro Vitícola

SIXPAC

Respecto da superficie de viñedo, marcar se é toda a parcela ou subparcela do Rexistro Vitícola ou, se é o caso, da parcela ou recinto SIXPAC. 

3. SOLICITUDE

1.- Destrución da produción antes da maduración das uvas. 
 2.- Que a dita produción se destine exclusivamente ao autoconsumo familiar (só se a superficie total é inferior de 0,1 ha).

As persoas solicitantes que sexan autorizadas para destruír a produción, a que se fai referencia nos puntos anteriores, procederán antes do 30 de xuño, á destrución
da produción desas parcelas.

5. OBRIGAS E AUTORIZACIÓNS

Quen abaixo asina manifesta que:
Ten coñecemento da normativa vitivinícola aplicable.
Todos os datos cubertos nesta solicitude son certos.

En cumprimento do disposto no artigo 5 da Lei orgánica 15/1999, de protección de datos de carácter persoal, infórmoo de que os datos recollidos nesta solicitude serán 
incorporados a un ficheiro para o seu tratamento coa finalidade de xestión deste procedemento. Se o desexa pode exercer o dereito de acceso, rectificación, cancelación e 
oposición previstos na lei, dirixindo un escrito a esta consellería como persoa responsable do ficheiro, no enderezo que figura ao pé desta solicitude.

En relación coa superficie de viñedo irregular sinalada, solicito a exención da súa arrinca con base na seguinte autorización: (sinalar a autorización a que se acolle) 

4. DOCUMENTACIÓN QUE SE XUNTA
Fotocopia do DNI/CIF da persona solicitante.
Bosquexo acoutado do  SIXPAC en que se aprecia con exactitude a superficie de viñedo desta solicitude.
Resgardo do pagamento da taxa pola autorización correspondente.

 As persoas solicitantes que sexan autorizadas para que a dita produción se destine ao consumo familiar non poden comercializar ningunha parte dela.

TELÉFONO CORREO ELECTRÓNICO

1. DATOS DA PERSOA SOLICITANTE 
PERSOA TITULAR DO VIÑEDO

PRIMEIRO APELIDO SEGUNDO APELIDO NOMEDNI / CIF

PROVINCIA CONCELLO

CÓDIGO POSTALENDEREZOCODEV (CÓDIGO DE EXPLOTACIÓN NO REXISTRO VITÍCOLA DE GALICIA):

TELÉFONO CORREO ELECTRÓNICO

PERSOA PROPIETARIA DA PARCELA (*) NON CUBRIR ESTA EPÍGRAFE SE A PERSOA TITULAR DO VIÑEDO E A PROPIETARIA DA PARCELA SON A MESMA .

PRIMEIRO APELIDO SEGUNDO APELIDO NOMEDNI / CIF

PROVINCIA CONCELLO

CÓDIGO POSTALENDEREZOCODEV (CÓDIGO DE EXPLOTACIÓN NO REXISTRO VITÍCOLA DE GALICIA):


