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Consonte coa proposta elevada pola Dirección
Xeral de Innovación e Industrias Agrarias e Fores-
tais, relativa á solicitude de homologación dun con-
trato tipo de compravenda de uva para a súa trans-
formación en viño na zona de produción da denomi-
nación de orixe Rías Baixas, formulada polos repre-
sentantes das organizacións agrarias Unións
Agrarias, Sindicato Labrego Galego e Xóvenes
Agricultores, das adegas cooperativas Martín
Códax, Condes de Albarei e Vitivinícola Arousana e
das asociacións empresariais Asociación Adegas do
Salnés e Asociación Empresarios Bodegueros Rías
Baixas.

De conformidade co disposto na Lei 2/2000, do 7
de xaneiro, reguladora dos contratos tipo de produ-
tos agroalimentarios, e de acordo cos requisitos
previstos no Real decreto 686/2000, do 12 de
maio, polo que se aproba o seu regulamento e co
fin de que os solicitantes poidan dispoñer dun
documento acreditativo da contratación de materia
prima.

Tendo en conta que o ámbito de aplicación do con-
trato proposto non supera o territorio da Comunida-
de Autónoma de Galicia,

En virtude do artigo 149.3º da Constitución, que
establece a supletoriedade do dereito estatal,

DISPOÑO:

Artigo 1º

Homologar o contrato tipo de compravenda de uva
para a súa transformación en viño na zona de produ-
ción da denominación de orixe Rías Baixas, cuxo
texto figura no anexo desta disposición.

Artigo 2º

O período de vixencia da homologación deste con-
trato tipo será de tres campañas vitícolas a partir da
entrada en vigor desta orde.

Disposición derradeira

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

Santiago de Compostela, 26 de agosto de 2009.

Samuel Jesús Juárez Casado
Conselleiro do Medio Rural

ANEXO
Contrato de compravenda de uva para a súa transformación en viño

Campañas 2009, 2010 e 2011

..., ... de ... de 20..

Reunidos

Dunha banda, ..., de agora en diante o/a vende-
dor/a, con documento NIF/CIF nº..., con enderezo
en..., concello de..., provincia de..., e que actúa en
nome propio.

E doutra ..., de agora en diante o/a comprador/a,
con NIF/CIF nº..., con enderezo en..., concello de...,
provincia de..., representado neste acto por ..., con
NIF nº..., con capacidade para a formalización deste
contrato en virtude de documento do... de... de 20...
no cal adquire apoderamento da empresa, inscrito
no Rexistro Mercantil de Pontevedra (datos de ins-
crición).

Recoñécense ambas as partes capacidade e lexiti-
mación para formalizar este contrato, fano conforme
as seguintes estipulacións:

Primeira.-Obxecto do contrato.

A compravenda de uva das parcelas que se esta-
blecen como anexo a este contrato, que reúnan as
seguintes condicións:

1. Grao alcohólico mínimo: 11º.

2. Acidez máxima: 11,8 g/l, variable segundo o
estudo que faga a Comisión de Seguimento no mes
de setembro e que revisará a cifra en función da
media que se acade.

Estas condicións só se aplicarán á variedade de
uva albariña e caíño branco.

3. Cantidade máxima: a correspondente aos metros
cadrados que figuran no anexo.

Se a uva non reúne algunhas das condicións
expostas anteriormente, o/a comprador/a non estará
obrigado a comprala.

Segunda.-Duración do contrato.

A vixencia deste contrato comeza o día da súa
sinatura e rematará o 31 de decembro de 2011, será
revisable anualmente dentro do ano natural antes da
floración.

Este poderá ser rescindido antes do 31 de xullo de
cada ano, por mutuo acordo das partes. Cuestión que
será notificada nun prazo de 7 días á Comisión de
Seguimento.

Terceira.-Especificacións técnicas.

O vendedor non poderá utilizar produtos fitosani-
tarios distintos dos autorizados polo rexistro do
ministerio correspondente, cumprindo sempre a nor-
mativa de rastrexabilidade vixente, tampouco pode-
rá exceder as doses máximas recomendadas e debe
respectar os prazos de seguridade de cada produto e
a normativa ao respecto.

CONSELLERÍA DO MEDIO RURAL

Orde do 26 de agosto de 2009 pola que se
homologa o contrato tipo de compravenda
de uva para a súa transformación en viño
da denominación de orixe Rías Baixas
para as campañas 2009, 2010 e 2011.
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% vol. 
(grao potencial en uva) 

€/kg 
(sen IVE) 

11,0 1,06 

11,1 1,08 

11,1 1,09 

11,3 1,10 

11,4 1,11 

11,5 1,12 

11,6 1,13 

11,7 1,14 

11,8 1,15 

11,9 1,16 

12,0 1,17 

12,1 1,19 

12,2 1,22 

12,3 1,25 

12,4 1,28 

12,5 1,32 

12,6 1,34 

12,7 1,36 

12,8 1,38 

12,9 1,41 

13,0 1,43 

% vol. 
(grao potencial en uva) 

€/kg 
(sen IVE) 

10,0 0,71 

10,5 0,82 

11,0 0,99 

11,1 1,00 

11,2 1,02 

11,3 1,05 

11,4 1,10 

11,5 1,15 

11,6 1,22 

11,7 1,30 

11,8 1,38 

11,9 1,48 

12,0 1,59 

Sobre este prezo aplicarase, anualmente e de for-
ma acumulativa, unha revisión con base no índice
de prezos ao consumo interanual publicado en agos-
to polo Instituto Nacional de Estatística no BOE.
Este índice aplicarase sempre que sexa positivo, no
caso negativo quedará o prezo do ano anterior. Sobre
o importe resultante, do prezo mínimo e o IPC, apli-
carase o imposto sobre o valor engadido (IVE)
correspondente para a realización da factura.

Para as variedades tintas establécese unha prima
de materia colorante para media e alta capa que se
establecerá de mutuo acordo entre as dúas partes
consistirá nun céntimo por décima.

Quinta.-Condicións de pagamento.

As cantidades monetarias resultantes do cumpri-
mento deste contrato pagaranse nos prazos que a
seguir se indican:

-O/a comprador/a liquidará antes do 31 de decem-
bro do ano da vendima un mínimo do 33% da canti-

dade que teña que aboar en cumprimento deste con-
trato.

-A restante cantidade farase efectiva antes do 30
de xuño seguinte.

Sexta.-Recepción, control e imputabilidade de cus-
tos.

A cantidade de uva correspondente a este contrato
será entregada na súa totalidade na adega ou nalgún
dos puntos de recepción máis próximos ao das par-
celas do/a vendedor/a, instalados para o efecto
polo/a comprador/a.

O control da calidade e peso do froito efectuarase
no momento da entrada na adega ou punto de recep-
ción. Poderá estar presente, para efectos deste con-
trol, unha persoa habilitada para o efecto polo/a ven-
dedor/a.

No caso de discrepancia entre as partes sobre as
condicións de calidade do produto marcadas neste
contrato, recorrerase a un/unha técnico/a designado
polos interesados. Os gastos ocasionados correrán a
cargo da parte que estivese errada na súa aprecia-
ción.

Sétima.-Comisión de Seguimento.

Estabelecerase unha Comisión de Seguimento que
gozará de personalidade xurídica privada, sen ánimo
de lucro, que terá carácter representativo e compo-
sición paritaria entre as partes. Corresponderalle a
esta o seguimento, vixilancia e control do contrato.

Aqueles anos en que se dean circunstancias anor-
mais en relación ao cultivo da uva poderanse esta-
blecer novos parámetros, tendo presentes estas cir-
cunstancias.

Oitava.-Indemnizacións.

Salvo os casos de forza maior demostrada, deriva-
dos de folgas, sinistros, situacións catastróficas ou
adversidades climatolóxicas producidas por causas
alleas á vontade das partes, circunstancias que
deberán comunicarse dentro das setenta e dúas
horas seguintes e se produciren, o incumprimento
deste contrato para efectos de entrega ou recepción
da uva dará lugar a unha indemnización da parte
responsable á parte afectada dun 25% do valor da
produción, sempre que no dito incumprimento se
aprecie a decidida vontade de desatender a obriga
contraída, apreciación que poderá facerse pola
correspondente Comisión de Seguimento, dentro dos
30 días seguintes á recepción do comunicado pola
parte afectada.

Para o cálculo da indemnización usaranse os infor-
mes publicados, ao final da campaña, polo Consello
Regulador da D.O. Rías Baixas relativos ás produ-
cións e graos medios da subzona en que estea/n ins-
crita/s a/s parcela/s deste contrato.

A consideración dunha situación de forza maior
poderá ser constatada pola citada comisión, para o

Variedades 
Uva albariña e caíño branca 

Cuarta.-Prezo.

Os prezos mínimos de referencia que pagará o/a
comprador/a serán os que a seguir se relacionan:

Tintas 
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cal recibirá aviso da parte afectada dentro do mesmo
prazo anteriormente establecido.

Novena.-Arbitraxe.

Calquera diferenza que puider xurdir entre as par-
tes en relación coa interpretación ou execución deste
contrato e que non puider resolverse de mutuo acor-
do, ou pola Comisión de Seguimento a que se fai refe-
rencia na cláusula oitava, deberá someterse á arbitra-
xe regulada na Lei 60/2003, do 23 de decembro, coa
especialidade prevista na Lei 2/2000, do 7 de xanei-
ro, reguladora dos contratos tipo de produtos agroali-
mentarios, consistente en que o árbitro ou árbitros
serán nomeados pola Consellería do Medio Rural.

De conformidade con canto antecede, e para que
conste para os fins procedentes, asínanse os precep-
tivos exemplares para os efectos oportunos no lugar
e na data expresados no encabezamento deste con-
trato.

Asdo. O/a vendedor/a Asdo. O/a comprador/a

ANEXO DO CONTRATO 
Identificación de parcelas obxecto do contrato:

Concello Lugar Nome 
parcela 

Polígono Parcela-
subparcela 

Superficie 
ha-a-ca 

Variedade 

       
       
       
       
       
       

ACADEMIA GALEGA
DE SEGURIDADE PÚBLICA

Resolución do 28 de agosto de 2009 pola
que se convoca un curso sobre aspectos xurí-
dicos e policiais relacionados coas alcohole-
mias.

Dentro das actividades programadas para o ano
2009, en virtude do convenio de formación asinado
entre a Academia Galega de Seguridade Pública e a
Deputación Provincial de Pontevedra, anúnciase a
convocatoria dun curso sobre aspectos xurídicos e
policiais relacionados coas alcoholemias, conforme
as seguintes bases:

1. Datos da actividade.

Denominación: aspectos xurídicos e policiais rela-
cionados coas alcoholemias.

Tipo: curso.

Horas lectivas: 20.

Modalidade: presencial.

Obxectivos:

-Análise técnico-xurídica e perspectiva diferen-
cial dos casos de condución baixo os efectos de
bebidas alcohólicas.

-Interese procesual das actuacións policiais, e
adecuación destas ás exixencias formais e regula-
mentarias.

-Estudo de casuística e elaboración de diferentes
atestados que se puideran instruír por esta temática.

Contido:

-Os delitos contra a seguranza viaria. Especial
referencia aos casos de condución baixo os efectos
de bebidas alcohólicas.

-A instrución de atestados e dilixencias relaciona-
dos con este tema. Análise baixo criterios da súa
incidencia procesual.

-Casos prácticos: elaboración de distintos tipos de
atestados segundo a abundante casuística operativa
referida a esta cuestión. Discusión e traballo en gru-
pos.

2. Desenvolvemento da convocatoria.

Destinatarios/as: persoal dos corpos de policía local
da provincia de Pontevedra.

Prazas ofertadas: 30 prazas.

Publicación: esta actividade formativa, e tamén todas
aquelas que se desenvolvan en colaboración coa Depu-
tación Provincial de Pontevedra, será obxecto de publi-
cación no Diario Oficial de Galicia e no BOP de Pon-
tevedra.

3. Solicitudes de participación.

Prazo de inscrición e presentación:

O prazo para a inscrición e presentación de solici-
tudes de participación rematará o día 24 de setem-
bro de 2009.

O persoal que desexe participar nesta actividade
deberá presentar, cuberta a máquina ou con letra
moi clara, a instancia que figura no anexo asinada
polo solicitante e obter tamén a sinatura da autorida-
de do concello da que dependa.

As instancias deberán enviarse á Deputación Pro-
vincial de Pontevedra-Área de Recursos Humanos e
Formación (fax: 986 80 41 41), avenida Montero Ríos
s/n, 36001 Pontevedra; ou ben poden entregarse en
calquera dos lugares previstos no artigo 38.4º da
Lei 30/1992, do 26 de novembro, de réxime xurídi-
co das administracións públicas e do procedemento
administrativo común.

Listaxe de solicitudes seleccionadas:

O día 30 de setembro de 2009 publicarase, tanto pola
Deputación Provincial de Pontevedra (Área de Recur-
sos Humanos e Formación (teléfono: 986 80 41 00 ext.
306/307)) como pola Academia Galega de Seguridade
Pública no sitio web http://agasp.xunta.es), a listaxe


