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III. Outras dIspOsIcIóns

cOnsellería dO MedIO rural

ORDE do 7 de novembro de 2022 pola que se convocan eleccións e se ditan 
normas para a renovación dos órganos de goberno de determinados consellos 
reguladores do ámbito agroalimentario.

As denominacións de orixe e indicacións xeográficas protexidas creáronse como ins-
trumentos para protexer e promover as producións de calidade propias de determinados 
territorios e son, polo tanto, elementos importantes para o desenvolvemento rural. Están 
reguladas actualmente mediante diversa normativa europea, que trata de dar un enfoque 
común en todo o territorio da Unión aos diferentes réximes de calidade. A estes réximes 
de calidade habería que unir tamén o constituído pola produción ecolóxica, o cal tamén é 
obxecto de regulación mediante normativa europea.

A escala autonómica, a regulación destes indicativos de calidade realizouse mediante 
a Lei 2/2005, do 18 de febreiro, de promoción e defensa da calidade alimentaria galega, e 
o Decreto 4/2007, do 18 de xaneiro, polo que se regulan as denominacións xeográficas de 
calidade do sector alimentario e os seus consellos reguladores, que a desenvolve.

A dita normativa autonómica regula a figura dos consellos reguladores como corpora-
cións de dereito público aos cales se atribúe a xestión da denominación, para o que actúan 
con autonomía económica e plena capacidade de obrar. A tutela administrativa sobre cada 
Consello Regulador exércea a consellería competente en razón da natureza do produto de 
que se trate, agraria ou mariña.

Esta normativa autonómica establece tamén que os órganos de goberno dos consellos 
reguladores deben renovarse cada catro anos e que é competencia da consellería que 
exerce a dita tutela realizar a correspondente convocatoria, aínda que aos consellos regu-
ladores lles corresponde a organización do proceso de acordo con principios democráticos 
e respectando as normas básicas do réxime electoral que se recollen no capítulo VI do 
citado Decreto 4/2007.

O último proceso electoral no relativo aos produtos do sector agroalimentario –e, polo 
tanto, competencia da Consellería do Medio Rural– desenvolveuse tras a publicación da 
Orde do 3 de abril de 2017 da dita consellería (DOG núm. 67, do 5 de abril), pola que se 
convocaron eleccións para a renovación dos órganos de goberno dos consellos regula-
dores das denominacións de orixe Monterrei, Rías Baixas, Ribeira Sacra, Ribeiro e Val-
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deorras, do Consello Regulador das Augardentes e Licores Tradicionais de Galicia, dos 
consellos reguladores das denominacións de orixe protexidas Arzúa-Ulloa, Queixo Tetilla, 
San Simón da Costa, Cebreiro e Pemento de Herbón, dos consellos reguladores das in-
dicacións xeográficas protexidas Pataca de Galicia, Mel de Galicia, Pan de Cea, Faba de 
Lourenzá, Castaña de Galicia, Grelos de Galicia, Tarta de Santiago, Pemento do Couto e 
Pemento da Arnoia, e do Consello Regulador da Agricultura Ecolóxica de Galicia. Logo da 
toma de posesión dos vogais electos destes vinte e un consellos reguladores e da elección 
por eles das persoas que haberían de ocupar a presidencia e a/as vicepresidencia/s de 
cada Consello Regulador, o proceso culminou coa aprobación da orde da Consellería do 
Medio Rural pola que se procedía ao seu nomeamento, que se publicou no DOG do día 3 
de agosto de 2017.

Por outra parte, na citada convocatoria do ano 2017 non se incluíu o Consello Regulador 
da Indicación Xeográfica Protexida Lacón Gallego. Para este, a última convocatoria electo-
ral foi a que se realizou mediante a Orde do 3 de agosto de 2007. Este Consello Regulador 
non se incluíu na convocatoria de 2017 debido a que no momento da convocatoria non 
tiñan adaptado o seu regulamento ao contido da citada Lei 2/2005, do 18 de febreiro, e do 
Decreto 4/2007, do 18 de xaneiro.

Tampouco se incluíron na convocatoria de 2017 o Consello Regulador da Indicación 
Xeográfica Protexida Pemento de Oímbra e o Consello Regulador da Indicación Xeográfica 
Protexida Pemento de Mougán, porque naquel momento levaban pouco tempo constituí-
dos como consellos reguladores provisorios e o número de operadores inscritos era moi 
baixo, o que non aconsellaba desenvolver un proceso electoral para eles.

Así mesmo, cómpre indicar que desde a celebración do proceso electoral de 2017 se 
constituíron dous novos consellos reguladores, o Consello Regulador das Indicacións Xeo-
gráficas Protexidas de Carne de Vacún de Galicia –que xestiona as indicacións xeográficas 
protexidas Ternera Gallega e Vaca Gallega-Buey Gallego e que veu substituír o Conse-
llo Regulador da IXP Ternera Gallega– e o Consello Regulador da Indicación Xeográfica 
Protexida Pan Galego, o de máis recente constitución. Ambos os consellos reguladores, 
como ocorre cos das indicacións xeográficas protexidas Pemento de Oímbra e Pemento de 
Mougán, funcionan con órganos de goberno provisorios mentres non se realice un proceso 
electoral.

De acordo co exposto nos parágrafos anteriores, é necesario realizar a convocatoria 
electoral para a renovación dos órganos de goberno dos consellos reguladores do ámbito 
agroalimentario, dado que actualmente todos eles excederon o tempo do seu mandato. 
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A situación que estamos a vivir desde hai máis de dous anos por mor da pandemia da 
COVID-19 impediu que se convocase un novo proceso electoral no prazo establecido no 
citado Decreto 4/2007, do 18 de xaneiro. Unha vez que, grazas á vacinación masiva da 
poboación, a situación sanitaria é moito máis favorable e se vai recuperando a normalidade 
na actividade económica e social, cómpre convocar un novo proceso electoral, o cal é o 
obxecto desta orde. 

Porén, nesta convocatoria exclúense once dos vinte e seis consellos reguladores cons-
tituídos actualmente. Estes consellos reguladores son os das denominacións de orixe pro-
texidas Cebreiro e Pemento de Herbón e os das indicacións xeográficas protexidas Lacón 
Gallego, Faba de Lourenzá, Grelos de Galicia, Tarta de Santiago, Pemento do Couto, Pe-
mento da Arnoia, Pemento de Oímbra, Pemento de Mougán e Pan Galego. 

Os once consellos reguladores que quedan excluídos desta convocatoria son de moi 
escaso número de inscritos (representan pouco máis do 2 % do total de operadores en 
réximes de calidade), o que dificulta a formación de candidaturas; e tamén de moi escaso 
volume de actividade (o valor total da produción destas denominacións é inferior ao 0,5 % 
do valor total das producións acollidas a réximes de calidade). En definitiva, son consellos 
reguladores en que o proceso de renovación suscita pouco interese tanto nos operadores 
como nos axentes sociais e que, ademais, coa regulación prevista na futura Lei da calidade 
alimentaria de Galicia, actualmente en tramitación, probablemente moitos deles –senón 
todos– se reconverterán en asociacións sectoriais sen ánimo de lucro e de adscrición vo-
luntaria.

Como se indicou anteriormente, o Decreto 4/2007, do 18 de xaneiro, regula no seu ca-
pítulo VI o réxime electoral dos consellos reguladores. Nel establécese que os consellos 
reguladores rexeranse, nos seus aspectos básicos, polas normas comúns que figuran na 
súa sección primeira. Ademais, na sección segunda do dito capítulo VI recóllense outras 
normas electorais complementarias, de aplicación aos consellos reguladores que non es-
tablezan normas específicas nos seus regulamentos que as substitúan. Dado que ningún 
dos regulamentos dos consellos reguladores que se van convocar establece disposicións 
específicas no relativo ao réxime electoral –remitíndose este réxime en todos eles ao con-
tido nas seccións primeira e segunda do dito capítulo VI do Decreto 4/2007, do 18 de xa-
neiro–, serán as normas recollidas neste decreto as aplicables aos procesos electorais que 
se convoquen para estes órganos.

Polo tanto, cómpre realizar a convocatoria de eleccións para a renovación dos órganos 
de goberno dos consellos reguladores das denominacións de orixe protexidas Monterrei, 
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Rías Baixas, Ribeira Sacra, Ribeiro e Valdeorras; do Consello Regulador das Indicacións 
Xeográficas das Augardentes e Licores Tradicionais de Galicia; dos consellos reguladores 
das denominacións de orixe protexidas Arzúa-Ulloa, Queixo Tetilla e San Simón da Cos-
ta; dos consellos reguladores das indicacións xeográficas protexidas Pataca de Galicia, 
Mel de Galicia, Pan de Cea e Castaña de Galicia; do Consello Regulador das Indicacións 
Xeográficas Protexidas de Carne de Vacún de Galicia e do Consello Regulador da Agricul-
tura Ecolóxica de Galicia. Por outra parte, é necesario prorrogar o mandato dos consellos 
reguladores das denominacións de orixe protexidas Cebreiro e Pemento de Herbón e o 
dos consellos reguladores das indicacións xeográficas protexidas Lacón Gallego, Faba de 
Lourenzá, Grelos de Galicia, Tarta de Santiago, Pemento do Couto e Pemento da Arnoia. 
A dita prórroga debe ser por un tempo suficiente para a súa adaptación ás previsións que 
se recollen na nova normativa autonómica sobre a materia, actualmente en tramitación.

Por todo o anterior, logo da audiencia dos consellos reguladores afectados e no uso das 
facultades que me confire o citado Decreto 4/2007, do 18 de xaneiro,

DISPOÑO:

Artigo 1. Convocatoria

De acordo co establecido no Decreto 4/2007, do 18 de xaneiro, polo que se regulan 
as denominacións xeográficas de calidade do sector alimentario e os seus consellos re-
guladores, mediante esta orde convócanse eleccións para a renovación dos órganos de 
goberno dos consellos reguladores das denominacións de orixe Monterrei, Rías Baixas, 
Ribeira Sacra, Ribeiro e Valdeorras; do Consello Regulador das Augardentes e Licores 
Tradicionais de Galicia; dos consellos reguladores das denominacións de orixe protexidas 
Arzúa-Ulloa, Queixo Tetilla e San Simón da Costa; dos consellos reguladores das indica-
cións xeográficas protexidas Pataca de Galicia, Mel de Galicia, Pan de Cea, Castaña de 
Galicia; do Consello Regulador das Indicacións Xeográficas Protexidas de Carne de Vacún 
de Galicia e do Consello Regulador da Agricultura Ecolóxica de Galicia.

Artigo 2. Calendario electoral

1. O calendario electoral será o que se recolle como anexo I desta orde.

2. Os prazos deste calendario para a presentación de escritos, reclamacións e recursos, 
cando están sinalados por días, entenderanse días naturais e rematarán ás 14.00 horas do 
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derradeiro día do prazo. O lugar de presentación será a sede do correspondente Consello 
Regulador ou a da Xunta Electoral, segundo quen deba coñecelos, excepto a presentación 
de reclamacións sobre os censos, que poderá facerse, ademais de na sede do correspon-
dente Consello Regulador, nos lugares sinalados de exposición destes. Neste caso, os 
interesados deberán remitir ao Consello Regulador correspondente por correo electrónico, 
no mesmo día, unha copia da reclamación presentada. Para estes efectos, os consellos 
reguladores darán publicidade, xunto cos censos, do enderezo electrónico ao que se po-
derá enviar a reclamación. 

Artigo 3. Xunta Electoral

1. Conforme o disposto no artigo 41 do Decreto 4/2007, do 18 de xaneiro, constituirase 
unha única xunta electoral para as eleccións aos quince consellos reguladores que se con-
vocan mediante esta orde. 

2. A sede da Xunta Electoral serán as dependencias da Subdirección Xeral de Réxime 
Xurídico-Administrativo da Secretaría Xeral Técnica da Consellería do Medio Rural, no 
Complexo Administrativo de San Caetano, en Santiago de Compostela.

3. A Xunta Electoral estará presidida polo director da Axencia Galega da Calidade Ali-
mentaria, que terá como suplente o xerente da dita Axencia.

4. A Xunta Electoral estará integrada, ademais, por:

a) Tres funcionarias ou funcionarios dos grupos A1 ou A2 da Consellería do Medio Rural 
ou dos seus organismos e entes dependentes.

Suplentes: tres persoas cos mesmos requisitos que as titulares.

b) Tres representantes das organizacións profesionais agrarias e das asociacións de 
produtores do sector agrario de ámbito galego máis representativas (censos A). Como or-
ganizacións profesionais agrarias entenderanse as constituídas de acordo coa Lei 19/1977, 
do 1 de abril, sobre regulación do dereito de asociación sindical, ou de acordo coa Lei or-
gánica 11/1985, do 2 de agosto, de liberdade sindical, e con representación no Consello 
Agrario Galego.

c) Tres representantes das asociacións empresariais dos sectores industriais implicados 
que conten con maior implantación (censos B e D).
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d) Un representante das cooperativas dos sectores implicados ou das súas asociacións 
con maior implantación.

Se o número de candidaturas presentadas para a cobertura das prazas da Xunta elec-
toral en representación dalgún dos diferentes sectores a que se refiren as letras b), c) e d) 
anteriores é inferior ao que que se recolle nelas, axustarase a composición final á cifra de 
candidaturas válidas presentadas para ese sector.

e) Secretario ou secretaria: unha persoa funcionaria do grupo A1, licenciada en dereito, 
da citada consellería ou dos seus organismos e entes dependentes.

Suplente: unha persoa cos mesmos requisitos que a titular.

4. Unha mesma organización profesional agraria, asociación ou entidade cooperativa ou 
asociación destas non poderá ter máis dun representante.

Artigo 4. Presentación de candidaturas para a Xunta Electoral e designación

1. O proceso electoral dará comezo o día 11 de novembro. Desde ese día e ata o  día 
15.11.2022, as organizacións profesionais agrarias, asociacións e cooperativas e as súas 
asociacións, relacionadas coa actividade das denominacións de calidade para as que se 
convocan eleccións, poderán presentar candidaturas a vogais da Xunta Electoral. As can-
didaturas conterán un membro titular e un suplente.

2. A presentación de candidaturas farase na Subdirección Xeral de Réxime Xurídico-Ad-
ministrativo da Consellería do Medio Rural (no Complexo Administrativo de San Caetano, 
en Santiago de Compostela), mediante solicitude acompañada da documentación requiri-
da no artigo 42 do Decreto 4/2007 citado. Ademais, para avaliar a súa representatividade, 
no caso das asociacións representativas do sector empresarial industrial e do sector coo-
perativo e no das cooperativas de segundo e ulterior grao, presentarase unha certificación 
coa relación de asociados que están inscritos nalgunha das denominacións de calidade 
para as que se convocan eleccións, en que se especificarán as denominacións en que 
están inscritos.

3. No suposto de organizacións profesionais agrarias, asociacións ou cooperativas e 
as súas asociacións integradas noutras de ámbito superior, aquelas unicamente poderán 
presentar candidaturas se estas non o fixesen.
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4. O día 21.11.2022 procederase á designación dos membros da Xunta Electoral. A 
designación de todos eles, titulares e suplentes, será realizada mediante resolución do di-
rector da Axencia Galega da Calidade Alimentaria. Na dita designación teranse en conta a 
formación académica e a experiencia dos candidatos e candidatas. Ademais, no caso das 
asociacións de produtores do sector agrario de ámbito galego, para avaliar a súa represen-
tatividade teranse en conta os resultados do último proceso electoral para a renovación dos 
órganos de goberno dos consellos reguladores realizado en 2017 e, no caso das persoas 
representantes de asociacións empresariais do sector industrial e cooperativas e as súas 
asociacións, o grao de implantación destas no sector da actividade da correspondente de-
nominación de calidade, medido este en función dos resultados do dito proceso electoral, 
do número de socios inscritos, do número de distintas denominacións a que pertencen e 
do volume de produción certificada comercializada de acordo cos datos do correspondente 
Consello Regulador. 

5. Contra a dita designación poderase interpor, con data límite do 23.11.2022, recurso 
ante o conselleiro do Medio Rural, que resolverá como máis tarde o día 28.11.2022. O dito 
recurso será presentado nas dependencias da Subdirección Xeral de Réxime Xurídico-Ad-
ministrativo da Consellería do Medio Rural.

6. Tanto a designación das persoas membros titulares e suplentes da Xunta Electoral en 
representación dos diferentes sectores como, de ser o caso, a resolución dos recursos que 
se interpoñan contra a dita designación será notificada no enderezo electrónico autorizado 
pola organización propoñente para os efectos da recepción das comunicacións, segundo o 
previsto no artigo 42.1.d) do Decreto 4/2007, do 18 de xaneiro.

Artigo 5. Censos electorais

Os censos electorais, que deberán ser elaborados por cada Consello Regulador para 
o seu uso no proceso electoral, axustaranse ao modelo que figura no anexo II, e serán os 
seguintes:

a) Consello Regulador da Denominación de Orixe Monterrei.

Censo A. Sector produtor: constituído polos titulares de viñedos inscritos no Rexistro de 
Viñas do Consello Regulador, con excepción daqueles que deban integrarse no censo C.

Censo B. Sector industrial: constituído polos titulares de adegas inscritas nos rexistros 
da denominación, con excepción das adegas que teñan que formar parte do censo C.
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O censo B subdividirase, pola súa vez, en dous subcensos, en función da produción de 
viño cualificado e contraetiquetado como media nos últimos tres anos naturais (2019, 2020 
e 2021). Os ditos subcensos serán:

– Subcenso B1: adegas cunha produción menor ou igual a 30.000 litros.

– Subcenso B2: adegas cunha produción maior de 30.000 litros.

Para as adegas que iniciasen a actividade nos últimos tres anos, se nalgún deses anos 
non tivesen actividade, faranse os cálculos tendo en conta só os anos en que houbo acti-
vidade.

Censo C. Sector cooperativo: constituído polos titulares de viñedos inscritos no Rexis-
tro de Viñas do Consello Regulador que sexan socios dalgunha cooperativa que sexa, 
pola súa vez, titular, directa ou indirectamente, dalgunha adega inscrita na denominación a 
través da cal transformen a uva e comercialicen o viño, así como polos titulares das ditas 
adegas de base cooperativa.

Neste censo figurarán tamén as sociedades non cooperativas que sexan titulares de 
viñedos ou de adegas en que a maioría das participacións pertenzan, directa ou indirecta-
mente, a sociedades cooperativas da denominación.

b) Consello Regulador da Denominación de Orixe Rías Baixas.

Censo A. Sector produtor: constituído polos titulares de viñedos inscritos no Rexistro de 
Viñas do Consello Regulador, con excepción daqueles que deban integrarse no censo C. 
Pola súa vez, este censo dividirase en dous subcensos en función do tamaño das explo-
tacións vitícolas:

– Subcenso A1: en que se incluirán os titulares de explotacións con superficie igual ou 
menor de 2 ha.

– Subcenso A2: formado polos titulares de explotacións vitícolas con superficie superior 
a 2 ha.

Pola súa vez, os vogais de cada un destes subcensos repartiranse por subzonas de 
produción de acordo co que se recolle no anexo III.

C
V

E
-D

O
G

: 0
k3

a1
r4

2-
1q

a2
-3

ab
6-

h9
b8

-it
6v

0e
0o

7i
v9



DOG Núm. 214 Xoves, 10 de novembro de 2022 Páx. 58610

ISSN1130-9229 Depósito legal C.494-1998 https://www.xunta.gal/diario-oficial-galicia

Censo B. Sector industrial: constituído polos titulares de adegas inscritas nos rexistros 
da denominación, con excepción das adegas que deban formar parte do censo C. Este 
censo subdividirase, pola súa vez, en función da produción cualificada nos tres últimos 
anos (2019, 2020 e 2021), de acordo cos seguintes límites:

– Subcenso B1: adegas cunha produción menor ou igual a 100.000 litros.

– Subcenso B2: adegas cunha produción maior de 100.000 litros. Pola súa vez, este 
subcenso dividirase en función das subzonas de elaboración de acordo co que se recolle 
no anexo III.

Para as adegas que iniciasen a actividade nos últimos tres anos, se nalgún deses anos 
non tivesen actividade, faranse os cálculos tendo en conta só os anos en que houbo acti-
vidade.

Censo C. Sector cooperativo: constituído polos titulares de viñedos inscritos no Rexistro 
de Viñas do Consello Regulador que sexan socios dalgunha cooperativa que sexa, pola 
súa parte, titular, directa ou indirectamente, dalgunha adega inscrita na denominación de 
orixe, a través da cal transformen a uva e comercialicen o viño, así como polos titulares das 
ditas adegas de base cooperativa.

Neste censo figurarán tamén as sociedades non cooperativas que sexan titulares de 
viñedos ou de adegas en que a maioría das participacións pertenzan, directa ou indirecta-
mente, a sociedades cooperativas da denominación.

c) Consello Regulador da Denominación de Orixe Ribeira Sacra.

Censo A. Sector produtor: constituído polos titulares de viñedos inscritos no Rexistro de 
Viñas. Este censo, pola súa vez, dividirase en función da produción de uva entregada as 
adegas da denominación de orixe nos últimos tres anos (2019, 2020 e 2021) do seguinte 
xeito:

– Subcenso A1: viticultores que están de alta no Consello Regulador pero non comercia-
lizaron uva ás adegas da denominación nos anos de referencia.

– Subcenso A2: viticultores que entregaron uva a adegas da denominación nalgún dos 
anos de referencia e que non están incluídos no censo A3.C
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– Subcenso A3: agrupará os viticultores que teñan máis superficie de viñedo inscrita no 
Rexistro de Viñas do Consello Regulador ata acumular o 45 % da superficie inscrita. 

Censo B. Sector industrial: constituído polos titulares de adegas inscritas nos rexistros 
do Consello Regulador. Este censo subdividirase en tres subcensos en función dos quilos 
de uva vinificados nos últimos tres anos, calculada a media como nos casos anteriores e 
de acordo cos seguintes valores:

– Subcenso B1: adegas que vinificaron menos quilos e que, polo tanto, non lles corres-
ponde estar nos subcensos B2 nin B3.

– Subcenso B2: adegas que vinificaron menos uva que as do subcenso B3 e que acumu-
lan ata o 15 % da uva procesada da denominación de orixe.

– Subcenso B3: agrupa o conxunto de adegas que no período de referencia vinificaron 
máis quilos de uva, ata acumular o 65 % da uva vinificada da denominación de orixe.

Para a realización dos cálculos a que se refiren os parágrafos anteriores e a determina-
ción dos censos, terase en conta a media das tres últimas campañas.

d) Consello Regulador da Denominación de Orixe Ribeiro.

Censo A. Sector produtor: constituído polos titulares de viñedos inscritos no Rexistro 
de Viñas do Consello Regulador, coas excepcións daqueles que deban formar parte do 
censo C, así como daqueles viticultores que, por teren adega de colleiteiro, deban estar no 
censo D.

Censo B. Sector industrial: constituído polos titulares de adegas inscritas nos rexistros 
da denominación, con excepción das adegas que deban figurar no censo C e das adegas 
de colleiteiro. Este censo dividirase en función da produción media dos últimos tres anos 
(2019, 2020 e 2021) do seguinte xeito: 

– Subcenso B1: adegas cunha produción menor ou igual de 400.000 litros.

– Subcenso B2: adegas cunha produción maior de 400.000 litros.

Para as adegas que iniciasen a actividade nos últimos tres anos, se nalgún deses anos 
non tivesen actividade, faranse os cálculos tendo en conta só os anos en que houbo acti-
vidade.
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Censo C. Sector cooperativo: constituído polos titulares de viñedos inscritos no Rexistro 
de Viñas do Consello Regulador que sexan socios dalgunha cooperativa que sexa, pola 
súa parte, titular, directa ou indirectamente, dalgunha adega inscrita na denominación de 
orixe, a través da cal transformen a uva e comercialicen o viño, así como polos titulares das 
devanditas adegas de base cooperativa.

Neste censo figurarán tamén as sociedades non cooperativas que sexan titulares de 
viñedos ou de adegas en que a maioría das participacións pertenzan, directa ou indirecta-
mente, a sociedades cooperativas da denominación.

Censo D. Sector colleiteiro: constituído polos titulares de adegas de colleiteiro, segundo 
o establecido no artigo 17.1 do regulamento desta denominación de orixe e do seu Conse-
llo Regulador. Os inscritos neste censo non poderán estar inscritos en ningún outro censo.

e) Consello Regulador da Denominación de Orixe Valdeorras.

Censo A. Sector produtor: constituído polos titulares de viñedos inscritos no Rexistro de 
Viñas do Consello Regulador, con excepción daqueles que deban formar parte do censo C.

Este censo divídese en dous subcensos do seguinte xeito:

– Subcenso A1: conformado polas persoas viticultoras que achegaron ao Consello Re-
gulador un maior volume económico en concepto de cotas por actividade nos últimos tres 
anos naturais (2019, 2020 e 2021) ata acumular dúas terceiras partes do total das cotas 
ingresadas polo Consello Regulador. En todo caso, este censo non será inferior ao 25 % 
do total de viticultores do censo A.

– Subcenso A2: forman parte deste subcenso o resto das persoas viticultoras do cen-
so A.

Censo B. Sector industrial: constituído polos titulares de adegas inscritas nos rexistros 
da denominación, con excepción das adegas que deban figurar no censo C. Este censo 
subdividirase do seguinte xeito:

– Subcenso B1: adegas do censo B que achegaron ao Consello Regulador un maior 
volume económico en concepto de cotas polos diferentes servizos (control en vendima, 
verificación e expedición de contraetiquetas) nos últimos tres anos naturais (2019, 2020 e 
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2021), ata acumular 2/3 partes do total das cotas ingresadas polas adegas do censo B ao 
Consello Regulador nestes conceptos. Este censo non será inferior ao 25 % do total dos 
inscritos nel.

– Subcenso B2: forman parte del o resto de adegas do censo B.

Censo C. Sector cooperativo: constituído polas persoas titulares de viñedos inscritos 
no Rexistro de Viñas do Consello Regulador que sexan socias dalgunha cooperativa que 
sexa, pola súa parte, titular, directa ou indirectamente, dalgunha adega inscrita na denomi-
nación de orixe, a través da cal transformen a uva e comercialicen o viño, así como polos 
titulares das ditas adegas de base cooperativa.

Neste censo figurarán tamén as sociedades non cooperativas que sexan titulares de 
viñedos ou de adegas en que a maioría das participacións pertenzan directa ou indirecta-
mente a sociedades cooperativas da denominación.

f) Consello Regulador das Indicacións Xeográficas das Augardentes e Licores Tradicio-
nais de Galicia.

Censo B1: formado polos titulares de instalacións inscritas como produtoras de subpro-
dutos de vinificación.

Censo B2: formado polos titulares de instalacións de destilado.

Censo B3: constituído polos titulares de locais de elaboración e envasado.

g) Consello Regulador da Denominación de Orixe Protexida Arzúa-Ulloa.

Censo A. Sector produtor e comercializador de leite: constituído polas persoas titulares 
de explotacións gandeiras e as empresas que actúen como primeiras compradoras de leite 
que estean inscritas nos rexistros correspondentes do Consello Regulador.

Censo B. Sector industrial: constituído polas persoas titulares de queixarías e locais 
de maduración inscritas no rexistro correspondente do Consello Regulador. Este censo 
subdivídese en 2 subcensos, en función da produción de queixo certificado e contraetique-
tado como media nos 3 últimos anos naturais (2019, 2020 e 2021). Para as industrias que 
iniciasen a actividade nos últimos, tres anos, se nalgún deses anos non tivesen actividade, 
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faranse os cálculos tendo en conta só os anos en que houbo actividade. Os subcensos 
serán os seguintes:

– Subcenso B1: titulares de queixerías e locais de maduración cunha produción menor, 
ata acumular o 40 % da produción total.

– Subcenso B2: resto de titulares de queixarías e locais de maduración.

h) Consello Regulador da Denominación de Orixe Protexida Queixo Tetilla.

Censo A. Sector produtor e comercializador de leite: constituído polas persoas titulares 
de explotacións gandeiras e de empresas primeiras compradoras de leite inscritas nos 
rexistros correspondentes do Consello Regulador.

Censo B. Sector industrial: constituído polas persoas titulares de industrias elaborado-
ras de queixo inscritas no Rexistro de Queixarías do Consello Regulador.

i) Consello Regulador da Denominación de Orixe Protexida San Simón da Costa.

Censo A. Sector produtor: constituído polas persoas titulares de explotacións gandeiras 
inscritas no rexistro correspondente do Consello Regulador.

Censo B. Sector industrial: constituído polas persoas titulares de industrias elaborado-
ras de queixo inscritas nos rexistros de queixarías e de locais de maduración e de afuma-
dura do Consello Regulador.

j) Consello Regulador da Indicación Xeográfica Protexida Pataca de Galicia.

Censo A. Sector produtor: configurado coas persoas titulares de parcelas de cultivo ins-
critas no Rexistro de Plantacións.

Censo B. Sector industrial: formado polos titulares de instalacións de almacenaxe e en-
vasado inscritas no correspondente rexistro do Consello Regulador.

k) Consello Regulador da Indicación Xeográfica Protexida Mel de Galicia.

Censo A. Sector produtor: constituído polas persoas titulares de instalacións inscritas no 
Rexistro de Explotacións do Consello Regulador. Este censo subdivídese en tres subcen-
sos en función do número medio de colmeas dos tres últimos anos (2019, 2020 e 2021). 
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Para as explotacións que iniciasen a actividade nalgún dos tres anos de referencia, se 
nalgún deses anos non tivesen actividade, faranse os cálculos tendo en conta só os anos 
en que houbo actividade. Estes subcensos son:

– Subcenso A1: explotacións cun número de colmeas igual ou inferior a 150.

– Subcenso A2: explotacións cun número de colmeas maior de 150 e menor ou igual a 
400.

– Subcenso A3: explotacións cun número de colmeas maior de 400.

Censo B. Sector industrial: constituído polos titulares de instalacións inscritas no Rexis-
tro de Instalacións de Extracción, Almacenamento e/ou Envasado do Consello Regulador.

Este censo subdivídese en dous subcensos, en función da produción comercializada 
baixo a indicación xeográfica protexida como media nos tres últimos anos naturais (2019, 
2020 e 2021). Para as instalacións que, por teren iniciado a actividade dentro dos últimos 
anos, nalgún deses anos non tivesen actividade, faranse os cálculos tendo en conta só os 
anos en que houbo actividade. Estes subcensos son:

– Subcenso B1: instalacións cunha produción menor ou igual a 50.000 kg anuais.

– Subcenso B2: instalacións cunha produción maior de 50.000 kg anuais.

l) Consello Regulador da Indicación Xeográfica Protexida Pan de Cea.

Censo único: constituído polos titulares de fornos elaboradores inscritos no Rexistro do 
Consello Regulador.

m) Consello Regulador da Indicación Xeográfica Protexida Castaña de Galicia.

– Sector produtor:

Censo A: constituído polos titulares de explotacións inscritas no Rexistro de Produtores 
e Plantacións.
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– Sector industrial:

Censo B1: constituído polos titulares de instalacións inscritas no Rexistro de Operado-
res-Comercializadores e Almacenistas en Fresco.

Censo B2: constituído polos titulares de instalacións inscritas no Rexistro de Instalacións 
de Procesamento.

n) Consello Regulador das Indicacións Xeográficas Protexidas de Carne de Vacún de 
Galicia.

– Sector produtor:

Censo A1: constituído polas persoas titulares de explotacións inscritas no Rexistro de 
Gandarías do Consello Regulador.

Censo A2: constituído polas persoas titulares de explotacións inscritas no Rexistro de 
Cebadoiros do Consello Regulador.

– Sector industrial:

Censo B: constituído polos titulares de industrias cárnicas inscritas no Rexistro de Mata-
doiros do Consello Regulador. Dividirase en dous subcensos, segundo o número de canais 
certificadas no ano 2021:

– Subcenso B1: matadoiros con ata 2.000 canais certificadas.

– Subcenso B2: matadoiros cunha cantidade de canais certificadas superior a 2.000.

Censo D: constituído polos titulares de industrias cárnicas inscritas no Rexistro de Salas 
de Despezamento do Consello Regulador.

Censo E: constituído polos titulares de establecementos inscritos no Rexistro de Grosis-
tas e Retallistas de Carne do Consello Regulador.

ñ) Consello Regulador da Agricultura Ecolóxica de Galicia.

– Sector produtor:

Censo A1: constituído polos titulares de explotacións agrícolas inscritas no Rexistro de 
Empresas Agrarias de Produción Vexetal. Neste censo inclúense tamén os recolectores de 
algas.
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Censo A2: conformado cos titulares de explotacións gandeiras inscritas no Rexistro de 
Empresas Agrarias de Produción Animal, incluídas as explotacións de acuicultura.

– Sector industrial:

Constituído polos inscritos no Rexistro de Operadores Titulares de Industrias Elabora-
doras e/ou Envasadoras.

Este censo divídese en tres subcensos, en función do volume de negocio anual de-
clarado como media nos tres últimos anos naturais (2019, 2020 e 2021) ante o Consello 
Regulador. Para as industrias que iniciasen a súa actividade nos últimos tres anos, se non 
tiveron actividade nalgún deles, calcularase o valor tendo en conta só o ano ou os anos de 
actividade. Os subcensos son os seguintes:

– Subcenso B1: industrias cunha facturación anual de produtos controlados polo Craega 
igual ou inferior a 100.000 € anuais.

– Subcenso B2: industrias cunha facturación declarada igual ou inferior a 600.000 € 
anuais e superior a 100.000 €.

– Subcenso B3: industrias cunha facturación declarada superior a 600.000 €.

– Sector comercializador:

Censo D: constituído polos inscritos no Rexistro de Operadores Titulares de Empresas 
Importadoras e/ou Comercializadoras. Neste censo figurarán exclusivamente aqueles ope-
radores que non teñan instalacións nin manipulen o produto, é dicir, que só comercialicen, 
importen ou exporten produto.

Artigo 6. Normas para a confección dos censos

1. A data límite para pechar a confección do censo será a de publicación desta orde de 
convocatoria, polo que os inscritos con posteridade á dita data non se incluirán nos censos. 
Os consellos reguladores poderán exixir que para figurar no censo as persoas interesadas 
estean ao día no pagamento das súas obrigas.

2. Nos censos descritos no artigo 5 anterior figurarán exclusivamente os titulares inscri-
tos e con actividade nos rexistros correspondentes do Consello Regulador. De acordo con 

C
V

E
-D

O
G

: 0
k3

a1
r4

2-
1q

a2
-3

ab
6-

h9
b8

-it
6v

0e
0o

7i
v9



DOG Núm. 214 Xoves, 10 de novembro de 2022 Páx. 58618

ISSN1130-9229 Depósito legal C.494-1998 https://www.xunta.gal/diario-oficial-galicia

isto, con carácter xeral, incluiranse exclusivamente os titulares que tivesen actividade nal-
gunha das tres últimas campañas. Non obstante, nas denominacións que teñan estableci-
das cotas periódicas para o mantemento da inscrición, poderase considerar, se así o teñen 
estipulado, que tiveron actividade aqueles operadores que, aínda que non producisen ou 
elaborasen produtos para amparar ou amparados pola denominación, teñan pagadas as 
cotas correspondentes.

No caso dos inscritos no Consello Regulador da Agricultura Ecolóxica de Galicia, nos 
censos figurarán aqueles operadores que teñan o certificado de conformidade de acordo 
coa norma UNE-EN-ISO 17065 en vigor na data de peche do censo. 

3. Como excepción ao previsto con carácter xeral para todos os consellos reguladores 
no punto 2 anterior, e sen prexuízo do indicado nel para o caso particular do Consello Re-
gulador da Agricultura Ecolóxica de Galicia, poderán figurar no censo:

a) No caso das denominacións de orixe vitivinícolas, os viticultores que non entregasen 
uva en ningunha das tres últimas campañas debido a ter sometido a totalidade das súas 
plantacións a procesos de reconversión e reestruturación.

b) No caso dos inscritos nos rexistros de produtores dos subsectores agrícola e gandei-
ro do Consello Regulador da Agricultura Ecolóxica de Galicia que, por encontrarse as súas 
explotacións no período de conversión indicado polo Consello Regulador, aínda non pui-
desen ter actividade económica dentro da denominación. Incluiranse neste suposto aque-
las explotacións que finalizasen o período de conversión despois do 1 de xullo de 2021.

4. Dentro do sector produtor vitícola, unha mesma persoa física ou xurídica só poderá 
figurar nun censo ou subcenso. No caso de que un titular teña a súa explotación en parte 
adherida á cooperativa e en parte non, ou que unha parte estea nunha subzona e outra 
parte noutra, deberá figurar no censo ou subcenso en que teña a maior parte da superficie 
inscrita.

Artigo 7. Exposición de censos

1. Cada Consello Regulador, unha vez elaborados os censos, expoñeraos na súa sede 
e remitiraos aos lugares seguintes, para a súa exposición:

– Á sede da Axencia Galega da Calidade Alimentaria, onde se exporá a totalidade dos 
censos.
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– Ás xefaturas territoriais da Consellería do Medio Rural, onde se exporán, cando me-
nos, os censos correspondentes aos inscritos na provincia.

– Ás oficinas agrarias comarcais, onde se exporán, cando menos, os censos correspon-
dentes aos inscritos do seu ámbito xeográfico.

Na exposición dos censos respectarase a normativa sobre protección de datos de ca-
rácter persoal.

2. Os censos exporanse nos lugares sinalados no punto 1 anterior entre os días 2.12.2022 
e 14.12.2022 (ambos os dous incluídos), de acordo co calendario electoral do anexo I.

3. Durante o citado período de exposición os interesados poderán formular reclama-
cións ante o correspondente Consello Regulador, que deberá resolvelas con data límite o 
día 21.12.2022.

4. Contra as ditas resolucións, os interesados, con data límite o 26.12.2022, poderán 
formular recurso ante a Xunta Electoral, a cal resolverá como máis tarde o día 3.1.2023. 
Esta resolución notificarase tanto á persoa interesada como ao Consello Regulador. No 
caso do Consello Regulador, a notificación realizarase á conta de correo electrónico auto-
rizada para o efecto.

5. Unha vez resoltas as reclamacións e os recursos presentados, exporanse os censos 
definitivos nos mesmos lugares que no caso dos provisionais, de acordo co establecido no 
calendario electoral do anexo I. 

Artigo 8. Candidaturas

1. A partir do día 23.12.2022, e ata o día 5.1.2023, ambos incluídos, poderán presen-
tarse candidaturas ante o Consello Regulador, de acordo cos artigos 49 e 50 do Decre-
to 4/2007, do 18 de xaneiro.

2. Para os censos de produtores primarios (censos A), as candidaturas poderán ser pre-
sentadas polas organizacións profesionais agrarias, entendidas estas como as organiza-
cións representativas dos operadores do sector agrario legalmente constituídas de acordo 
coa Lei 19/1977, do 1 de abril, sobre regulación do dereito de asociación sindical, ou de 
acordo coa Lei orgánica 11/1985, do 2 de agosto, de liberdade sindical, e as asociacións 
profesionais, entendidas estas como calquera asociación en que participen os produtores 
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agrarios inscritos no correspondente Consello Regulador legalmente constituídas, de acor-
do coa Lei orgánica 1/2002, do 22 de marzo, reguladora do dereito de asociación, ou de 
acordo coa Lei 12/1991, do 29 de abril, de agrupacións de interese económico. Ningunha 
destas asociacións precisará da presentación de avais.

Así mesmo, poderán presentarse candidaturas independentes, en que o promotor non 
é unha persoa xurídica, ás que se lles exixirá vir avaladas, como mínimo, por un 10 % dos 
inscritos no censo ou subcenso a que concorran.

3. Para o caso dos censos de actividades industriais (elaboración e comercialización, 
censos B, D e E), as candidaturas poderán ser presentadas por asociacións profesionais, 
entendidas estas como as legalmente constituídas de acordo coa Lei 19/1977, do 1 de 
abril, sobre regulación do dereito de asociación sindical, de acordo coa Lei orgánica 1/2002, 
do 22 de marzo, reguladora do dereito de asociación, ou de acordo coa Lei 12/1991, do 29 
de abril, de agrupacións de interese económico. Ningunha destas asociacións precisará da 
presentación de avais. 

Tamén poderán presentarse candidaturas independentes, co aval do 10 % dos inscritos 
no censo ou subcenso a que concorran.

4. Para os censos específicos do sector cooperativo poderán presentar candidaturas as 
cooperativas inscritas neles e as asociacións ou cooperativas de segundo ou ulterior grao 
en que se integren, sen que sexa necesario presentar avais. 

Tamén poderán presentarse candidaturas independentes, co aval do 10 % dos inscritos 
no censo ou subcenso a que concorran.

5. O día 12.1.2023, cada Consello Regulador realizará a proclamación provisional de can-
didaturas e a súa exposición pública na súa sede e fará a comunicación á Xunta Electoral.

6. No caso de que se proclamase provisionalmente algunha candidatura que puidese 
conter defectos ou non se proclamase algunha candidatura, no prazo dos cinco días na-
turais seguintes poderán presentarse reclamacións ou a documentación complementaria 
precisa ante o Consello Regulador, que resolverá nos tres días naturais seguintes.

7. Contra estas resolucións poderá interporse recurso ante a Xunta Electoral no prazo 
de cuatro días naturais. A Xunta Electoral resolverá nos tres días naturais seguintes e pro-
cederá á proclamación definitiva dos candidatos.
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8. Unha vez que a Xunta Electoral proclame as candidaturas, se a totalidade das co-
rrespondentes a un censo ou subcenso chegan a un acordo na repartición das vogalías, 
darase por concluído o proceso electoral para ese censo ou subcenso e a Xunta Electoral 
proclamará como vogais os candidatos propostos. O dito acordo deberá presentarse ante a 
Xunta Electoral como máis tarde o 2.2.2023, e virá subscrito polos representantes de cada 
candidatura.

Artigo 9. Vogais que se elixirán

1. O número de vogais que se elixirá por cada censo e subcenso de cada Consello Re-
gulador é o que figura no anexo III desta orde.

2. A distribución efectúase tendo en conta o establecido nos regulamentos dos consellos 
reguladores convocados a eleccións e atendendo ás propostas dos respectivos plenos e 
a criterios de representatividade económica e social, de conformidade co establecido no 
Decreto 4/2007, do 18 de xaneiro.

Artigo 10. Designación dos membros das mesas electorais

Unha vez realizada a proclamación provisional de candidatos e candidatas, os consellos 
reguladores iniciarán o sorteo para a designación das persoas que compoñerán as mesas 
electorais, tanto titulares como suplentes, e logo notificaránllelo ás persoas interesadas. 
Estas disporán dun prazo de seis días naturais para alegar ante o Consello Regulador os 
posibles motivos que consideren que lles impiden aceptar o cargo.

Os consellos reguladores resolverán sen ulterior recurso sobre as alegacións presen-
tadas e, de resultar necesario, realizarán novos sorteos para cubrir as vacantes daquelas 
persoas a quen se lles aceptasen as escusas.

Artigo 11. Credenciais de persoas interventoras e apoderadas

De conformidade co establecido nos artigos 54 e 55 do Decreto 4/2007, ata o terceiro 
día anterior ao da votación, a persoa representante de cada candidatura poderá solicitar 
ante o Consello Regulador as credenciais de nomeamento de interventoras/es e apode-
radas/os, para o cal utilizará os modelos que figuran nos anexos IV e V, respectivamente.
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Artigo 12. Voto por correo

De acordo co establecido no artigo 53 do Decreto 4/2007, do 18 de xaneiro, as persoas 
electoras poderán emitir o seu voto por correo mediante solicitude cursada ante a secreta-
ría do Consello Regulador. A dita solicitude poderá realizarse a partir da data de exposición 
de censos definitivos e ata o décimo día anterior á data das eleccións.

Artigo 13. Votación, escrutinio, proclamación de vogais electos e constitución dos ple-
nos

1. As persoas que exerzan a presidencia e as vogalías de cada mesa electoral reuniran-
se ás 9.00 horas do día 19 de febreiro de 2023 no local designado para a votación. Durante 
a primeira media hora recibirán as credenciais das persoas interventoras que se presenten, 
compararanas coa copia que estará en poder da mesa e, de ser o caso, daranlles a pose-
sión do cargo.

2. Ás 9.30 horas, a presidencia redactará a acta de constitución da mesa, que asinará 
xunto coas e cos vogais, ademais das persoas interventoras, se as houber, e ás 10.00 ho-
ras comezará a votación, que continuará sen interrupción ata as 17.00 horas.

3. Rematada a votación, a presidencia da mesa declarará cerrada esta e comezará o 
escrutinio, que se realizará de acordo co establecido no artigo 58 do Decreto 4/2007, do 18 
de xaneiro.

4. Segundo o establecido no artigo 59 do Decreto 4/2007, do 18 de xaneiro, cada mesa 
elaborará a documentación electoral, que se remitirá á Xunta Electoral e ao Consello Re-
gulador correspondente no prazo das 24 horas seguintes. 

5. No segundo día posterior ao da votación, a Xunta Electoral proclamará as persoas 
elixidas como vogais. Para a asignación de vogalías, de acordo co establecido no citado 
decreto, aplicarase o sistema proporcional directo. Como anexo VI xuntarase unha explica-
ción da repartición de vogalías segundo este sistema, cun exemplo práctico.

6. Contra a dita proclamación, as persoas interesadas poderán presentar recurso no 
prazo de tres días naturais ante a conselleira do Medio Rural, a cal resolverá no prazo de 
cinco días naturais. A presentación do recurso deberá comunicarse á Xunta Electoral den-
tro dese prazo, presentando copia del na súa sede.
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7. Entre os días 27 de febreiro e 10 de marzo, constituiranse os plenos dos consellos 
reguladores, en que tomarán posesión as persoas elixidas como vogais e se proporán as 
persoas candidatas á presidencia e vicepresidencia ou vicepresidencias.

Disposición adicional única. Prórroga do mandato de determinados consellos regula-
dores

Prorrógase o mandato dos órganos de goberno dos consellos reguladores das denomi-
nacións de orixe protexidas Cebreiro e Pemento de Herbón e o dos consellos reguladores 
das indicacións xeográficas protexidas Lacón Gallego, Faba de Lourenzá, Grelos de Gali-
cia, Tarta de Santiago, Pemento do Couto e Pemento da Arnoia. A dita prórroga terá unha 
duración máxima de dous anos.

Disposición derradeira primeira. Facultade de desenvolvemento

Facúltase o director da Axencia Galega da Calidade Alimentaria para ditar cantas instru-
cións sexan precisas para a execución desta orde.

Segunda. Entrada en vigor

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

Santiago de Compostela, 7 de novembro de 2022

José González Vázquez 
Conselleiro do Medio Rural

ANEXO I

calendario electoral

Día (*) Fase do proceso electoral

11.11.2022 Ve Data do comezo do proceso electoral.

15.11.2022 Ma Fin do prazo de presentación de candidatos á Xunta Electoral.

21.11.2022 Lu Designación dos membros da Xunta Electoral.

C
V

E
-D

O
G

: 0
k3

a1
r4

2-
1q

a2
-3

ab
6-

h9
b8

-it
6v

0e
0o

7i
v9



DOG Núm. 214 Xoves, 10 de novembro de 2022 Páx. 58624

ISSN1130-9229 Depósito legal C.494-1998 https://www.xunta.gal/diario-oficial-galicia

Día (*) Fase do proceso electoral

23.11.2022 Me Fin do prazo de presentación de recursos ante a conselleira do Medio Rural contra a 
designación dos membros da Xunta Electoral.

28.11.2022 Lu Resolución polo conselleiro do Medio Rural dos recursos presentados contra a 
designación dos membros da Xunta Electoral.

30.11.2022 Me Constitución da Xunta Electoral. Data límite para a aprobación dos censos provisionais 
polos plenos dos consellos reguladores.

2.12.2022 Ve Inicio da exposición dos censos provisionais e do prazo para reclamacións sobre estes.

14.12.2022 Me Último día de prazo para a presentación de reclamacións sobre os censos ante os 
consellos reguladores correspondentes.

21.12.2022 Me Data límite para a resolución das reclamacións sobre os censos polos plenos dos 
consellos reguladores.

23.12.2022 Ve Inicio do prazo de presentación de candidaturas.

26.12.2022 Lu Fin do prazo de presentación de recursos sobre os censos ante a Xunta Electoral.

3.1.2023 Ma Data límite para a resolución dos recursos sobre os censos pola Xunta Electoral.

5.1.2023 Xo Exposición dos censos definitivos.

5.1.2023 Xo Fin do prazo de presentación de candidaturas ante os consellos reguladores.

12.1.2023 Xo Proclamación provisional de candidaturas polos plenos dos consellos reguladores e 
exposición pública. Primeiro sorteo para a designación dos membros das mesas.

17.1.2023 Ma Fin do prazo de presentación de reclamacións sobre a proclamación de candidatos ante 
os consellos reguladores e de presentación de documentación complementaria.

20.1.2023 Ve Data límite para a resolución das reclamacións polos plenos dos consellos reguladores.

24.1.2023 Ma Fin do prazo de presentación de recursos sobre a proclamación de candidatos ante a 
Xunta Electoral.

27.1.2023 Ve Data límite para a resolución dos recursos anteriores pola Xunta Electoral e 
proclamación definitiva dos candidatos.

2.2.2023 Xo Fin do prazo de presentación de acordos electorais polas candidaturas.

3.2.2023 Ve Comezo da campaña electoral.

17.2.2023 Ve Fin da campaña electoral.

19.2.2023 Do Constitución das mesas electorais e votación.

21.2.2023 Ma Proclamación de vogais electos pola Xunta Electoral.

24.2.2023 Ve Fin do prazo de presentación de recursos sobre a proclamación de vogais electos.

1.3.2023 Me Data límite para a resolución dos recursos sobre a proclamación de vogais electos.

27.2.2023 a
10.3.2023

Lu a
Ve

Toma de posesión dos vogais electos. Pleno constitutivo e proposta de persoas 
candidatas para ocupar a presidencia e vicepresidencia ou vicepresidencias.

(*) Nas fases que comprenden varios días, refírese ao último día do prazo, que rematará ás 14.00 horas 
dese día para os efectos de presentación de escritos, reclamacións, recursos e outra documentación.
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ANEXO II

Modelo de impreso para presentación dos censos

consello regulador ____________________ eleccións 2023

Censo ................................................ Folla nº ...............

Subcenso ....................

Número Apelidos e nome 
ou razón social DNI/NIF

Enderezo Sección
electoral Observacións

Rúa ou lugar Parroquia Concello

A/o secretaria/o do Consello Regulador da .......................................

Conforme

A/o presidenta/e
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ANEXO III

composición do consello regulador

número de vogais

a) Consello Regulador da DO Monterrei.

Sector produtor
Censo A

Sector industrial
Censo B Sector cooperativo

Censo CB1
≤ 30.000 l

B2
> 30.000 l

Denominación de orixe
Monterrei 3 1 2 1

b) Consello Regulador da DO Rías Baixas.

Sector produtor
Censo A

Sector industrial
Censo B Sector cooperativo

Censo CA1
≤ 2 ha

A2
> 2 ha

B1
≤ 100.000 l

B2
> 100.000 l

Denominación de orixe
Rías Baixas 5* 4** 2 7*** 4

* Estes 5 vogais elixiranse do seguinte xeito: 3 polos viticultores das subzonas do Salnés e Ribeira do Ulla, 
1 polos das subzonas do Condado e Soutomaior e 1 polos da subzona do Rosal.

** Estes 4 vogais elixiranse do seguinte xeito: 2 polos viticultores do Salnés e Ribeira do Ulla, 1 polos das 
subzonas do Condado e Soutomaior e 1 polos da subzona do Rosal.

*** Estes 7 vogais elixiranse do seguinte xeito: 3 polas adegas das subzonas do Salnés e Ribeira do Ulla, 
2 polas das subzonas do Condado e Soutomaior e 2 polas da subzona do Rosal.

c) Consello Regulador da DO Ribeira Sacra.

Sector produtor
Censo A

Sector industrial
Censo B

A1
Non 

comerc.

A2
Menor 
sup.

A3
Maior 
sup.

B1
Adegas 
menores

B2
Adegas 

intermedias

B3
Adegas 
maiores

Denominación de orixe
Ribeira Sacra 1 3 2 2 1 3
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d) Consello Regulador da DO Ribeiro.

Sector 
produtor
Censo A

Sector industrial
Censo B Sector 

cooperativo
Censo C

Sector 
colleiteiro
Censo DB1

≤ 400.000 l
B2

> 400.000 l

Denominación de orixe
Ribeiro 3 2 1 3 1

e) Consello Regulador da DO Valdeorras.

Sector produtor
Censo A

Sector industrial
Censo B Sector cooperativo

Censo CA1
Maior volume 

A2
Resto

B1
Maior volume

B2
Resto

Denominación de orixe
Valdeorras 2 1 2 1 2

f) Consello Regulador das Indicacións Xeográficas de Augardentes e Licores Tradicio-
nais de Galicia.

Produtores subprodutos 
vinificación
Censo B1

Instalacións de 
destilado
Censo B2

Instalacións de 
elaboración e envasado

Censo B3

Indicacións xeográficas 
das augardentes e licores 
tradicionais de Galicia

2 3 5

g) Consello Regulador da DOP Arzúa-Ulloa.

Sector produtor
Censo A

Sector industrial
Censo B

B1
Instalacións menor produción

B2
Resto instalacións

Denominación de orixe
protexida Arzúa-Ulloa 3 3 3

h) Consello Regulador da DOP Queixo Tetilla.

Sector produtor
Censo A

Sector industrial
Censo B

Denominación de orixe
protexida Queixo Tetilla 3 5
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i) Consello Regulador da DOP San Simón da Coste.

Sector produtor
Censo A

Sector industrial
Censo B

Denominación de orixe
protexida San Simón da 
Costa

2 5

j) Consello Regulador da IXP Pataca de Galicia.

Sector produtor
Censo A

Sector industrial
Censo B

Indicación xeográfica
protexida Pataca de Galicia 5 5

k) Consello Regulador da IXP Mel de Galicia.

Sector produtor
Censo A

Sector Industrial
Censo B

A1
nº colmeas

≤ 150

A2
nº colmeas

150 < n ≤ 400

A3
nº colmeas

> 400

B1
≤ 50.000 kg

B2
> 50.000 kg

Indicación xeográfica 
protexida Mel de Galicia 1 1 2 3 2

l) Consello Regulador da IXP Pan de Cea.

Elaboradores
Censo único (B)

Indicación xeográfica 
protexida Pan de Cea 4

m) Consello Regulador da IXP Castaña de Galicia.

Produtores
Censo A

Comercializadores en 
fresco

Censo B1

Instalacións de 
procesamento

Censo B2

Indicación xeográfica 
protexida Castaña de Galicia 6 3 3
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n) Consello Regulador das Indicacións Xeográficas Protexidas de Carne de Vacún de 
Galicia.

Sector produtor
Censo A Sector industrial

Gandarías
A1

Cebadoiros
A2

Matadoiros
Censo B Salas de 

despezamento
Censo D

Grosistas e 
retallistas
Censo E≤ 2.000

B1

> 2.000
B2

Indicacións xeográficas 
protexidas das carnes de 
vacún de Galicia

5 3 1 3 2 2

ñ) Consello Regulador da Agricultura Ecolóxica de Galicia.

Sector produtor Sector industrial Sector comercializador

Expl. agrícolas
Censo A1

Expl. gandeiras
Censo A2

< 100.000 € 
Censo B1

100.000 € a 
600.000 €
Censo B2

> 600.000
Censo B3

Censo D

Agricultura 
ecolóxica 
de Galicia

3 3 1 2 3 1
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ANEXO IV

eleccións ao consello regulador

..............................................................................2023

Asunto: CREDENCIAL DE NOMEAMENTO DE INTERVENTOR/A DATA:

DATOS DA PERSOA PROPOSTA:

PRIMEIRO APELIDO SEGUNDO APELIDO

NOME DNI

ENDEREZO CP CONCELLO

DATOS DA PERSOA REPRESENTANTE:

PRIMEIRO APELIDO SEGUNDO APELIDO

NOME DNI

ENDEREZO CP CONCELLO

REPRESENTANTE DA CANDIDATURA PRESENTADA POR ..........................................................................
.................................................................

Conforme o disposto no artigo 54 do Decreto 4/2007, nomea interventor/a a persoa 
enriba indicada.

O/a representante
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ANEXO V

eleccións ao consello regulador

..............................................................................2023

Asunto: CREDENCIAL DE NOMEAMENTO DE APODERADO/A DATA:

DATOS DA PERSOA PROPOSTA:

PRIMEIRO APELIDO SEGUNDO APELIDO

NOME DNI

ENDEREZO CP CONCELLO

DATOS DA PERSOA REPRESENTANTE:

PRIMEIRO APELIDO SEGUNDO APELIDO

NOME DNI

ENDEREZO CP CONCELLO

REPRESENTANTE DA CANDIDATURA PRESENTADA POR ..........................................................................
.................................................................

Conforme o disposto no artigo 55 do Decreto 4/2007, nomea apoderado/a a persoa 
enriba indicada.

O/a representante
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ANEXO VI

asignación de vogalías polo sistema proporcional directo

O sistema proporcional directo atribúe as vogalías segundo a mecánica que a continua-
ción se detalla:

Divídense os votos de cada candidatura entre un número, que se obtén, pola súa vez, 
de dividir o número de votos válidos totais obtidos polas distintas candidaturas entre o nú-
mero de vogais por elixir. Os resultados das divisións darán un valor para cada candidatu-
ra. A parte enteira do valor resultante será o número de vogais. Se aínda queda algún vogal 
por asignar, este será para a candidatura que teña un valor máis alto da parte decimal, e se 
queda algún vogal máis, para a seguinte que teña a parte decimal máis alta, e así sucesi-
vamente. O seguinte exemplo ilustra o procedemento que se aplicará:

Censo: 5.000 electores.

Vogais por elixir 7.

Repartición de votos entre as distintas candidaturas:

A: 1.500.

B: 1.000.

C: 700.

D: 600.

E: 200.

Votos válidos obtidos polas distintas candidaturas: 4.000.

4.000/7= 571,428.

1.500/571,428= 2,62. A obtén 2+1= 3 vogais.

1.000/571,428= 1,75. B obtén 1+1= 2 vogais.

700/571,428= 1,22. C obtén 1 vogal.

600/571,428= 1,05. D obtén 1 vogal.

200/571,428= 0,35. E obtén 0 vogais.
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Decreto 4/2007, do 18 de xaneiro, polo
que se regulan as denominacións xeográ-
ficas de calidade do sector alimentario
e os seus consellos reguladores Capítulo VI

Réxime electoral dos consellos reguladores

Artigo 34º.-Características do réxime electoral.

1. De acordo co disposto na Lei 2/2005, do 18
de febreiro, de promoción e defensa da calidade
alimentaria galega, correspóndelle aos consellos
reguladores a organización dos procesos de elección
dos seus órganos de goberno de acordo con principios
democráticos.

2. Para garantir estes principios e os contidos na
citada lei, estes procesos axustaranse ás normas
comúns que se conteñen na sección 1ª deste capítulo.

3. Sen prexuízo do disposto no parágrafo anterior
e do contido na disposición transitoria primeira, o
regulamento de cada denominación xeográfica pode-
rá conter as normas específicas aplicables aos seus
procesos electorais.

Ás denominacións en que os seus regulamentos
particulares non prevexan un réxime electoral espe-
cífico seranlle de aplicación, ademais das normas
comúns da sección 1ª deste capítulo, as normas com-
plementarias contidas na sección 2ª.

Sección 1ª

Normas comúns

Artigo 35º.-Duración do mandato electoral.

1. A duración do mandato dos vogais dos consellos
reguladores será de catro anos, e poderán ser
reelixidos.

2. O prazo anterior empezará a contarse desde
o día seguinte ao da súa toma de posesión, que deberá
efectuarse segundo o calendario que se estableza
na correspondente convocatoria.

3. Finalizado o mandato, e en todo caso durante
o proceso electoral, os membros dos consellos regu-
ladores estarán en funcións, podendo realizar uni-
camente actos de trámite e os necesarios para a axei-
tada marcha da denominación, entre eles os rela-
cionados co proceso electoral. O seu cometido rema-
tará coa toma de posesión dos novos vogais.

Artigo 36º.-Convocatoria.

1. Nos dous meses anteriores á finalización do
mandato dos vogais dos consellos reguladores, a con-
sellería competente segundo a natureza do produto
convocará as eleccións, despois da consulta cos órga-
nos de goberno dos consellos implicados no proceso.

Na dita convocatoria, que se publicará no Diario
Oficial de Galicia, determinarase o calendario a que
deberá axustarse o proceso electoral, así como as
regras aplicables a este, de conformidade co esta-
blecido neste decreto, nos regulamentos particulares
de cada denominación, e cos acordos que, dentro
das súas competencias, adopten a consellería e os
órganos de goberno dos consellos reguladores.

rcasbas
Resaltado
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2. Cada consello regulador dará publicidade da
convocatoria expoñéndoa na súa sede, así como
naqueles lugares e polos medios que considere máis
oportunos para acadar a máxima difusión no seu
ámbito sectorial e territorial.

Artigo 37º.-Electorado.

1. Poderán ser electores as persoas físicas ou xurí-
dicas que, con anterioridade á data de entrada en
vigor da correspondente orde de convocatoria, estean
debidamente inscritas e con actividade nalgún dos
censos do consello regulador; que non carezan do
dereito de sufraxio activo en virtude do disposto na
normativa de réxime electoral xeral; e que non fosen
sancionados firmes coa suspensión da súa inscrición
no rexistro correspondente.

As normas específicas de cada denominación, así
como a correspondente orde de convocatoria elec-
toral, poderán fixar requisitos particulares para
determinar quen ten a condición de elector en fun-
ción da actividade económica dentro da denomina-
ción, podendo recoller situacións especiais polas
cales poida ser elector quen non teña esa actividade
por estar sometida a súa explotación a un proceso
de reconversión ou reestruturación, ou outras causas
que xustifiquen a súa consideración como tal.

2. As persoas xurídicas exercerán o seu dereito
ao voto a través do seu representante legal.

3. O dereito de sufraxio exercerase, con carácter
xeral, unha soa vez, é dicir, cada elector ten dereito
a un único voto por cada censo en que se encontre
inscrito. Non obstante o anterior, o regulamento pro-
pio dun consello regulador e as normas da corres-
pondente convocatoria electoral poderán establecer
que para o sector transformador, e en atención ao
volume da actividade económica do elector respecto
da denominación, se lle poidan asignar un número
de votos suplementarios proporcional a esa activi-
dade, ata un máximo total de cinco votos.

4. Sen prexuízo do disposto na alínea anterior,
no caso de que un mesmo titular figure inscrito en
máis dun censo electoral, poderá ser elector en cada
un deles.

Artigo 38º.-Elixibles.

1. Serán elixibles como vogais do consello regu-
lador aquelas persoas físicas ou xurídicas que reúnan
os requisitos para ser elector e que non estean incur-
sas nas causas de inelixibilidade previstas na nor-
mativa de réxime electoral xeral.

2. No caso de que un mesmo titular figure inscrito
en máis dun censo, só poderá ser elixible por un,
debendo optar polo que máis lle interese. Unha mes-
ma persoa física ou xurídica, aínda que estea inscrita
en varios rexistros dun consello regulador, non pode-
rá ter neste dobre representación, sen prexuízo do
establecido na disposición adicional quinta.

3. No caso de persoas xurídicas inscritas, o can-
didato a vogal será a propia persoa xurídica, que
estará representada no consello regulador, de resul-

tar elixida, pola persoa física que en cada momento
designe o seu órgano de goberno, sen prexuízo do
disposto na disposición adicional quinta.

Artigo 39º.-Sistema electoral.

1. O sistema electoral aplicable será de carácter
proporcional directo, considerándose todas as can-
didaturas sen que sexa necesario reunir unha por-
centaxe mínima de votos válidos emitidos.

2. Na respectiva orde de convocatoria de cada pro-
ceso electoral fixarase a representación por sectores,
así como o número de vogais correspondentes a cada
censo e subcenso, se o houber, de acordo -e sen
prexuízo do establecido na disposición transitoria
terceira- co establecido nos correspondentes regu-
lamentos dos consellos reguladores das denomina-
cións xeográficas convocadas a eleccións, que debe-
rán ter en conta criterios de representatividade eco-
nómica e social, garantindo ademais unha axeitada
representación das minorías.

Artigo 40º.-Xunta Electoral.

1. A Xunta Electoral é o órgano supremo de super-
visión do proceso electoral e nela estarán represen-
tados os diversos sectores que concorren ao proceso
electoral e persoal técnico da consellería competente
segundo a natureza do produto e dos seus entes e
organismos dependentes.

2. A Xunta Electoral terá as seguintes funcións:

a) Garantir a transparencia e obxectividade do pro-
ceso electoral.

b) Vixiar o cumprimento por parte dos consellos
reguladores das funcións que se lle encomendan en
relación co proceso electoral e prestarlle o apoio
que precise no seu exercicio.

c) Cursar instrucións de obrigado cumprimento aos
órganos de goberno dos consellos reguladores en
relación co proceso electoral e exercer a supervisión
deste.

d) Resolver, con carácter vinculante, as consultas
que lle eleven os órganos de goberno dos consellos
reguladores.

e) Revogar, de oficio ou por instancia de parte,
as decisións dos órganos de goberno dos consellos
reguladores relacionadas co proceso electoral.

f) Resolver as queixas e reclamacións que se lle
dirixan en relación co proceso electoral, sempre que
non sexan competencia dos plenos dos consellos
reguladores.

g) Resolver os recursos que se interpoñan contra
os acordos dos plenos dos consellos reguladores rela-
cionados co proceso electoral, de acordo cos prazos
que se establezan no calendario electoral.

h) Unificar criterios interpretativos dos órganos
de goberno dos consellos reguladores en relación
co proceso electoral.
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i) Corrixir as infraccións que se produzan no pro-
ceso electoral, sempre que non sexan constitutivas
de delito.

j) Realizar a vixilancia das votacións.

k) Resolver as consultas que lles presenten os elec-
tores, candidaturas e membros das mesas ou, de
ser o caso, outros órganos electorais.

l) Desenvolver calquera outra función e compe-
tencia relacionada co proceso electoral non atribuída
aos órganos de goberno dos consellos reguladores
nin ás mesas ou, se é caso, outros órganos electorais.

Artigo 41º.-Composición da Xunta Electoral.

1. A Xunta Electoral terá a composición que se
determine na orde da convocatoria e estará integrada
por representantes das organizacións profesionais
agrarias, das asociacións empresariais e das coo-
perativas relacionadas coa actividade da correspon-
dente denominación xeográfica, ademais de persoal
técnico da consellería competente e dos seus entes
e organismos dependentes.

2. No suposto de que se convoquen simultanea-
mente varios procesos electorais, poderá constituírse
unha Xunta Electoral común para todos ou varios
deles.

3. Ningún membro, titular ou suplente, da Xunta
Electoral poderá presentarse como candidato a vogal
nin ser membro do pleno do consello regulador.

Artigo 42º.-Presentación de candidatos a vogais
da Xunta Electoral.

1. A presentación de candidatos á Xunta Electoral
en representación de organizacións profesionais
agrarias, asociacións empresariais e cooperativas
farase mediante solicitude acompañada da seguinte
documentación:

a) Documentación acreditativa da personalidade
xurídica da entidade propoñente.

b) Acordo do órgano de goberno, consello reitor
ou, no caso das unións, dos respectivos consellos
reitores ou órganos de goberno, polo cal se propoña
o representante e o seu suplente.

c) Curriculum vitae dos candidatos titular e
suplente.

d) Número de fax e/ou enderezo de correo elec-
trónico autorizados pola organización para os efectos
de recepción das convocatorias e comunicacións
relacionadas co proceso electoral.

2. No suposto de organizacións profesionais agra-
rias, asociacións empresariais ou cooperativas inte-
gradas noutras de ámbito superior, aquelas unica-
mente poderán presentar candidatos se estas non
o fixeren.

3. As candidaturas á Xunta presentaranse, segundo
o calendario electoral, ante a consellería competente
segundo a natureza do produto, debendo conter cada
unha un titular e un suplente.

Artigo 43º.-Designación dos membros da Xunta
Electoral.

1. A designación de todos os membros da Xunta
Electoral, titulares e suplentes, será realizada
mediante resolución do director xeral con compe-
tencias en materia de denominacións de calidade
da consellería que corresponda segundo a natureza
do produto, de acordo co calendario electoral.

2. Na dita designación teranse en conta a formación
académica e a experiencia dos candidatos así como,
no caso dos representantes de organizacións pro-
fesionais agrarias, asociacións empresariais e coo-
perativas, o seu grao de implantación no sector da
actividade da correspondente denominación xeo-
gráfica.

3. Contra a dita resolución poderase interpor recur-
so ante o conselleiro competente no prazo que se
determine na orde de convocatoria.

4. O mandato dos membros da Xunta Electoral
concluirá 100 días despois da celebración das
eleccións.

5. Os membros da Xunta Electoral que asistan
ás súas reunións terán dereito a percibir as indem-
nizacións que se establezan na orde de convocatoria.

Artigo 44º.-Elaboración do censo electoral.

O censo electoral será elaborado por cada consello
regulador e estará constituído por todos e cada un
dos titulares inscritos e con actividade nos rexistros
correspondentes do consello regulador, de acordo
co que se estableza no regulamento e na orde de
convocatoria. Cada censo poderase dividir en sub-
censos en atención á distribución de vogais que figu-
re no citado regulamento.

Artigo 45º.-Constitución do pleno do consello
regulador.

1. O pleno resultante do proceso electoral cons-
tituirase o día que se estableza na orde de con-
vocatoria, tomando posesión os novos vogais electos
en sesión presidida por un representante da Admi-
nistración, designado para o efecto polo titular da
consellería competente segundo a natureza do pro-
duto. Para a celebración desta sesión precisarase
un quórum de dous terzos.

2. A seguir, na mesma sesión, o consello en pleno
elixirá por maioría a quen vai exercer os cargos de
presidente e vicepresidente ou vicepresidentes, de
acordo co establecido no seu regulamento. No caso
de empate na elección dalgún dos cargos, proce-
derase no terceiro día hábil seguinte a unha nova
votación. De persistir o empate, procederíase de novo
de igual xeito e, en caso de non se desfacer, deci-
diríase por sorteo que realizará a Xunta Electoral
entre os candidatos que tivesen o mesmo número
de apoios na última votación.

3. As persoas elixidas para os cargos de presidente
e vicepresidente ou vicepresidentes serán nomeadas
posteriormente polo titular da consellería compe-
tente.
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4. Unha vez constituído o consello regulador, as
vacantes que se producisen por finamento, aban-
dono, dimisión, cesamento na actividade ou calquera
outra causa, dalgún dos seus vogais, serán cubertas
a partir da lista a que pertencía o dito vogal e pola
orde nela establecida.

Sección 2ª
Disposicións complementarias

Artigo 46º.-Mesas electorais.

1. Son os órganos encargados de presidir as elec-
cións, realizar o escrutinio, publicar os resultados
e velar pola pureza do sufraxio.

2. Estarán integradas por un presidente ou pre-
sidenta e dous vogais, elixidos polo consello regu-
lador por sorteo entre os electores que saiban ler
e escribir, sen prexuízo do que se dispón no parágrafo
seguinte. Do mesmo xeito, designaranse dous suplen-
tes por cada un deles.

3. No suposto de que se celebren varias eleccións
no mesmo día, as mesas electorais poderán ser
comúns para todas ou varias delas.

4. Os cargos de presidente ou presidenta e vogal
das mesas electorais son obrigatorios. Unha vez rea-
lizada a súa designación, deberá ser notificada aos
interesados, que poderán alegar ante o consello regu-
lador causa xustificada e documentada que lles impi-
da aceptar o cargo. O pleno do consello regulador
resolverá sobre a dita alegación sen ulterior recurso.
Os prazos para alegar e para resolver determinaranse
no calendario que fixe a orde de convocatoria das
eleccións.

A incomparecencia inxustificada de calquera dos
membros das mesas electorais poderá supor a sus-
pensión ata por dous anos nos dereitos que lle corres-
pondan como inscrito na denominación.

5. As candidaturas que concorran ás urnas poderán
nomear ata dous interventores por mesa.

6. A Xunta Electoral, por proposta da consellería
competente segundo a natureza do produto, poderá
nomear para cada mesa electoral un empregado
público que terá como funcións as de prestar auxilio
e asesoramento á mesa e levar a efecto todas as
actividades necesarias para garantir o correcto
desenvolvemento do proceso electoral.

7. O número e localización das mesas serán deter-
minados polo pleno do consello regulador, atendendo
a facilitar ao electorado o exercicio do sufraxio, así
como a garantir o dereito ao segredo do voto, sen
prexuízo de que sexan consideradas as dispoñibi-
lidades orzamentarias do consello regulador.

8. En cada mesa electoral instalarase unha urna
para cada un dos censos ou subcensos existentes,
salvo que o pleno do consello regulador, polo escaso
número de electores dalgún censo ou subcenso nunha
determinada mesa, e co fin de garantir o segredo
do voto, determine a agrupación dos ditos censos
ou subcensos nunha mesa electoral principal.

Artigo 47º.-Funcións do consello regulador no pro-
ceso electoral.

1. Durante o proceso electoral, os órganos de gober-
no do consello regulador actuarán coa dilixencia pre-
cisa para executar o calendario aprobado, realizando
as funcións que se lle encomenden con obxectividade
e transparencia e someténdose ás instrucións da
Xunta Electoral e da consellería competente segundo
a natureza do produto.

2. No proceso electoral, son funcións do pleno
do consello regulador:

a) Propor á consellería competente as normas espe-
cíficas que, de acordo co seu regulamento, deban
conterse na orde de convocatoria electoral.

b) Aprobar e ordenar a publicación das listas de
electores inscritos nos seus rexistros na sede do con-
sello e naqueloutros lugares que o pleno determine.

c) Resolver, en primeira instancia, as reclamacións
sobre a inclusión ou exclusión nos censos electorais.

d) Realizar a recepción das candidaturas a vogais
do consello regulador.

e) Efectuar a proclamación provisoria de can-
didatos.

f) Determinar o número e localización das mesas
electorais.

g) Designar os compoñentes das mesas electorais
e realizar a comunicación aos interesados.

h) Garantir a existencia en cada mesa electoral
durante a votación dos medios necesarios para o
correcto exercicio do dereito a sufraxio.

i) Aqueloutras que lle fosen expresamente dele-
gadas pola Xunta Electoral.

Artigo 48º.-Publicidade do censo electoral.

1. Aberto o proceso electoral e dentro dos prazos
que se establezan na orde de convocatoria das elec-
cións, cada consello regulador deberá expor os seus
censos ao público, no domicilio corporativo, nas
delegacións provinciais da consellería competente
segundo a natureza do produto, do ámbito xeográfico
da denominación, e naqueloutros lugares que coide
oportuno. Os censos irán dilixenciados coa sinatura
do secretario e a conformidade do presidente do con-
sello regulador.

2. Nestas listas de exposición pública figurarán
o nome, apelidos, enderezo e número de DNI ou
NIF dos censados, agrupados por concello e por orde
alfabética.

3. As reclamacións sobre a inclusión ou exclusión
dos censados poderán presentarse desde o momento
en que se inicie a exposición dos censos ao público
ata o remate do prazo que se estableza na orde de
convocatoria.

4. Corresponde ao pleno do consello regulador
resolver as reclamacións a que se fai referencia no
parágrafo anterior, nos prazos que se determinen
na orde de convocatoria.
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5. Contra os acordos do pleno os interesados pode-
rán interpor recurso administrativo ante a Xunta
Electoral dentro dos prazos sinalados no calendario
aprobado.

6. Transcorrido o prazo anterior, e unha vez resoltas
as reclamacións e recursos presentados, procederase
á exposición dos censos definitivos nos mesmos luga-
res que no caso dos provisorias.

Artigo 49º.-Presentación de candidaturas.

1. Poderán propor candidaturas ás eleccións as
organizacións profesionais agrarias, as asociacións
profesionais, as cooperativas, así como os indepen-
dentes que sexan avalados, cando menos, polo 10%
do total de electores do censo ou subcenso de que
se trate.

2. As candidaturas presentaranse ante a secretaría
do consello regulador mediante lista pechada,
incluíndo tantos candidatos como vogalías para elixir
no respectivo censo ou subcenso, así como un número
de suplentes que sexa equivalente á metade do
número de titulares e, no caso de que este fose impar,
arrondondando ao número enteiro superior, con
expresión da orde de colocación de todos eles. Como
excepción do anterior, naqueles supostos en que o
escaso número de inscritos nun censo ou subcenso
impedise a presentación de máis dunha candidatura
ou non se puidese formar ningunha completa, pode-
ranse admitir listas que conteñan menos titulares
e/ou suplentes.

3. No caso de que se presente unha única can-
didatura ou lista para un censo ou subcenso, ou
o número total de candidatos das listas presentadas
non fose superior ao de vogais por elixir, esta lista
ou listas serán proclamadas pola Xunta Electoral
sen necesidade de que continúe o proceso electoral
para ese censo ou subcenso.

4. Ningunha cooperativa, organización profesional
agraria ou asociación profesional poderá presentar
máis dunha lista de candidatos para o mesmo censo
ou subcenso.

5. Ningún inscrito poderá presentarse en máis dun-
ha lista de candidatos, considerándose, se se der
o caso, unicamente válida a primeira candidatura
presentada.

6. Ningunha organización profesional agraria, aso-
ciación profesional ou cooperativa integrada noutra
superior poderá presentar lista propia de candidatos
se o fai a de maior ámbito.

7. Na presentación das candidaturas non poderán
empregarse símbolos ou identificacións propios de
partidos políticos.

8. Coa lista de candidatos xuntarase declaración
xurada de cada un deles conforme non incorren en
ningunha causa de inelixibilidade.

9. As listas que presenten as organizacións pro-
fesionais agrarias, asociacións profesionais ou coo-
perativas deberán ir subscritas por aqueles que exer-

zan a súa representación, de acordo cos seus
estatutos.

As candidaturas independentes serán presentadas
polos seus promotores. Neste suposto, a identidade
dos asinantes acreditarase ante o pleno do consello
regulador, que comprobará se os propostos e adhe-
ridos figuran no censo correspondente.

10. As listas presentaranse expresando claramente
os datos seguintes:

a) A denominación da organización propoñente.
No caso de candidaturas independentes farase cons-
tar esta condición.

b) O nome e apelidos dos candidatos, tanto titulares
como suplentes.

c) A orde de colocación dos candidatos dentro de
cada lista.

11. As listas deberán presentarse acompañadas
de declaracións de aceptación das candidaturas,
subscritas polos candidatos, que deberán reunir as
condicións de elixibilidade. No caso de que os can-
didatos fosen persoas xurídicas, xuntarase acordo
de aceptación polo órgano de goberno ou reitor.

12. A secretaría do consello regulador expedirá
dilixencia en que faga constar a data e a hora de
presentación de cada lista, e expedirá recibo desta.
A cada unha asignaráselle un número correlativo
coa orde de presentación.

13. Será requisito indispensable para a admisión
de candidaturas por parte do consello regulador o
nomeamento para cada lista dun representante, que
será o encargado de realizar todas as xestións da
respectiva candidatura ante o consello regulador,
así como o chamado a recibir as notificacións que
esta poida realizar. O enderezo do representante,
que poderá ser ou non candidato, farase constar ante
a secretaría do consello regulador no momento de
presentación da candidatura.

Artigo 50º.-Proclamación de candidaturas.

1. Rematado o prazo de presentación, as candi-
daturas quedarán proclamadas provisoriamente, sal-
vo causa de inelixibilidade ou non inclusión no censo
dalgún candidato, circunstancia que, denunciada ou
apreciada polo pleno do consello regulador, suporá
a súa exclusión.

2. Unha vez proclamadas provisoriamente as dis-
tintas candidaturas, o pleno do consello regulador
acordará a súa exposición na súa sede.

3. Expostas as distintas candidaturas, abrirase un
prazo, de acordo co calendario electoral, en que
poderán corrixirse erros e presentarse reclamacións
ante o pleno do consello regulador. A resolución
destas poderá ser impugnada ante a Xunta Electoral.

4. Os prazos para presentar estas reclamacións
e recursos, así como para a súa resolución polo pleno
do consello regulador ou a Xunta Electoral, respec-
tivamente, serán os que se determinen na orde de
convocatoria de eleccións.



No 20 L Luns, 29 de xaneiro de 2007 DIARIO OFICIAL DE GALICIA 1.187

5. Unha vez que a Xunta Electoral proclame as
candidaturas, no caso de finamento ou renuncia dun
candidato, a súa vacante será cuberta polo seguinte
na lista, modificándose correlativamente esta a partir
dese posto.

6. Unha vez proclamadas as candidaturas pola
Xunta Electoral, se a totalidade das correspondentes
a un censo ou subcenso chegan a un acordo no reparto
das vogalías, darase por concluído o proceso elec-
toral para ese censo ou subcenso, sendo os can-
didatos propostos proclamados vogais pola Xunta
Electoral. O dito acordo deberá ser presentado
perante a Xunta Electoral no prazo que se sinale
no calendario electoral aprobado na orde de con-
vocatoria e virá subscrito polos representantes de
cada candidatura.

Artigo 51º.-Campaña electoral.

1. A campaña electoral comezará a partir do día
sinalado na orde de convocatoria e finalizará ás cero
horas do día inmediatamente anterior ao da votación,
non podendo realizarse desde ese momento propa-
ganda de ningún xénero a favor de ningunha
candidatura.

2. Os consellos reguladores poderán realizar
durante o período electoral unha campaña de carác-
ter institucional destinada ao fomento do voto, así
como a informar os electores sobre a data de votación,
o procedemento para votar e os requisitos, sen influír
en ningún caso na orientación do voto.

Artigo 52º.-Sobres e papeletas.

1. A Xunta Electoral aprobará os modelos oficiais
de papeletas e sobres, que serán confeccionados
polos consellos reguladores.

2. Os órganos de goberno dos consellos reguladores
asegurarán a dispoñibilidade de papeletas e sobres,
facilitándoos en número suficiente ás mesas elec-
torais.

3. Cada papeleta conterá unha única candidatura.

Artigo 53º.-Voto por correo.

Os electores, sen necesidade de xustificación de
causa, poden emitir o seu voto por correo, despois
da súa solicitude ao consello regulador, e cumprindo
os requisitos seguintes:

a) A solicitude poderá presentarse a partir da data
de exposición dos censos definitivos e ata o décimo
día anterior ao da votación.

b) A solicitude deberá formularse persoalmente
ante a secretaría do consello regulador, que exixirá
ao solicitante a exhibición do documento nacional
de identidade. No caso de persoas xurídicas ins-
critas, a solicitude será efectuada polo seu repre-
sentante legal que acreditará persoalmente ante a
secretaría a súa representación.

c) Nos supostos de enfermidade ou incapacidade
debidamente xustificadas que impidan a formulación
persoal da solicitude, esta poderá ser realizada por
persoa debidamente autorizada polo elector, acre-

ditando aquela a súa identidade e representación
mediante documento autenticado ante notario.

d) Recibida a solicitude, a secretaría do consello
regulador comprobará a inscrición do solicitante no
censo e practicará a anotación correspondente nel,
co fin de que o día das eleccións non se realice
o voto persoalmente, expedindo certificado conforme
o voto se realizará por correo.

e) Dispoñibles os sobres electorais e as papeletas
de todas as candidaturas, a secretaría do consello
regulador remitiraos ao enderezo do elector, xunto
co certificado citado no parágrafo anterior e un sobre
en que figure o enderezo da mesa en que lle corres-
ponde votar.

f) Unha vez que o elector escolla a papeleta de
voto, introduciraa no sobre de votación. Pola súa
vez, este sobre, xunto co certificado ao que fai refe-
rencia a letra d), introducirase no sobre en que figura
o enderezo da mesa, que se remitirá por correo cer-
tificado á secretaría do consello regulador, conser-
vando esta ata o día da votación toda a correspon-
dencia dirixida ás mesas electorais.

Artigo 54º.-Interventores.

1. O representante de cada candidatura poderá
nomear dous interventores por cada mesa electoral,
ata o terceiro día anterior ao da votación. A súa
designación formalizarase ante a secretaría do con-
sello regulador mediante a expedición da corres-
pondente credencial.

2. Para ser designado interventor é preciso estar
inscrito no censo electoral da correspondente mesa,
exercendo o seu dereito de sufraxio nela.

3. Un interventor dos dous designados poderá asis-
tir á mesa electoral e participar nas súas delibe-
racións, con voz pero sen voto, e exercer os demais
dereitos previstos na lexislación electoral xeral.

4. Para os efectos do disposto no parágrafo anterior,
os interventores dunha mesma candidatura acredi-
tados ante a mesa poderán substituírse libremente
entre si.

Artigo 55º.-Apoderados.

1. O representante de cada candidatura poderá
apoderar calquera cidadán, maior de idade e que
se atope en pleno exercicio dos seus dereitos civís
e políticos, co obxecto de que exerza a representación
da candidatura correspondente para todos os efectos
electorais.

2. O apoderamento formalizarase ata tres días antes
da data das eleccións ante a secretaría do consello
regulador, que expedirá a correspondente creden-
cial.

3. Os apoderados estarán obrigados a mostrar as
súas credenciais e o seu DNI aos membros das mesas
electorais, como requisito indispensable para pode-
ren exercer os dereitos previstos na lexislación elec-
toral xeral.
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Artigo 56º.-Constitución das mesas.

1. O presidente ou presidenta e os vogais de cada
mesa electoral, así como os seus suplentes, están
obrigados a reunirse o día das eleccións no local
designado para a votación, á hora que se determine
na orde de convocatoria.

2. Se quen fose designado para o cargo de pre-
sidente non acudise, substituirao o primeiro suplen-
te; no caso de faltar este, substituirao o segundo
suplente; e se este tampouco acudise, tomará pose-
sión como presidente o primeiro vogal ou o segundo
por esta orde. Os vogais que non acudisen ou que
tomasen posesión como presidente, serán substituí-
dos polos seus suplentes.

3. En ningún caso poderá constituírse a mesa sen
a presenza dun presidente e dous vogais. No caso
de que non se poida cumprir este requisito, os mem-
bros da mesa presentes e os suplentes que acudisen
redactarán e subscribirán unha declaración dos fei-
tos acontecidos, que se enviará de inmediato á Xunta
Electoral, que nomeará ás persoas máis idóneas para
constituír a mesa electoral.

4. Reunidas as persoas que vaian exercer de pre-
sidente e vogais, recibirán durante a primeira media
hora da xornada electoral as credenciais dos inter-
ventores que se presenten. Se se presentaren despois,
o presidente non lles dará posesión do seu cargo.

5. Transcorrida a dita primeira media hora, quen
actúe de presidente expedirá a acta de constitución
da mesa, asinada por el, os vogais e os interventores,
se os houber, entregando unha copia dela ao repre-
sentante, apoderado ou interventor que a solicitar.

Na acta expresarase necesariamente con que per-
soas queda constituída a mesa e a relación nominal
dos interventores, se os houber, con indicación da
candidatura que representen.

6. O presidente ou presidenta da mesa terá, dentro
do local, autoridade plena para conservar a orde,
asegurar a liberdade dos electores e manter a obser-
vancia da legalidade vixente.

Artigo 57º.-Votación.

1. Expedida a acta de constitución da mesa, ini-
ciarase a votación e continuará sen interrupción ata
a hora fixada de finalización, que estará determinada
na orde específica de convocatoria das eleccións.

2. Só por causa de forza maior poderá non iniciarse
ou suspenderse, unha vez comezado, o acto de vota-
ción, sempre baixo a responsabilidade de quen pre-
side a mesa, quen resolverá ao respecto en escrito
razoado, enviándoo o mesmo día da votación inme-
diatamente despois de redactado, á Xunta Electoral,
para que esta poida comprobar a certeza dos motivos
e declare ou exixa as responsabilidades a que houber
lugar. En poder de quen actúe como presidente que-
dará copia do escrito.

No caso de suspensión da votación non se terán
en conta os votos emitidos, nin se procederá ao seu
escrutinio. A presidencia ordenará a destrución das

papeletas depositadas nas urnas, consignando este
extremo no escrito a que se refire o parágrafo
anterior.

3. O dereito a votar acreditarase pola inscrición
do elector nas listas dilixenciadas do censo, e no
caso de persoas físicas, pola demostración da súa
identidade mediante DNI, pasaporte ou permiso de
conducir nos cales apareza a fotografía do titular,
e no das xurídicas, mediante a acreditación do votan-
te como o seu representante legal.

4. A votación será persoal e secreta. Os electores
aproximaranse un a un á mesa, identificándose
segundo o establecido no parágrafo anterior. Despois
de examinar as listas do censo electoral, comprobar
que nelas figura o nome do elector, así como a súa
identidade, e anotar que se presentou a votar, o
votante entregaralle pola súa man á persoa que pre-
side a mesa a papeleta introducida no sobre corres-
pondente ao censo de que se trate.

5. Os electores que non saiban ler ou que, por
defecto físico, estean impedidos para escolleren a
papeleta ou colocala dentro do sobre e para entregala
a quen preside a mesa, poderán servirse para estas
operacións dunha persoa da súa confianza.

6. Á hora que sinale a orde de convocatoria, a
persoa que preside a mesa anunciará a finalización
da votación e non permitirá a entrada no local a
ninguén. Preguntará se algún dos electores presentes
non votou aínda e, de ser o caso, admitirá os votos
dos que se atopen dentro do local. Acto seguido
procederá a introducir nas urnas as papeletas de
voto remitidas por correo facilitadas pola secretaría
do consello regulador, verificando que os electores
estean inscritos nas listas do censo. A seguir votarán
os interventores e os membros da mesa, primeiro
os vogais e finalmente quen a preside.

Artigo 58º.-Escrutinio.

1. Finalizada a votación, a persoa que preside a
mesa declarará pechada esta e comezará o escrutinio,
extraendo as papeletas das urnas e lendo en voz
alta o nome das candidaturas votadas.

2. A presidencia porá de manifesto cada papeleta,
unha vez lida, aos vogais e interventores e, ao final,
confrontarase o número de papeletas co de votantes
anotados.

3. Son votos nulos:

a) Os votos emitidos en papeleta ou sobre non
oficiais.

b) Os votos en que, por calquera causa, non se
puidese determinar inequivocamente a candidatura
elixida ou conteñan máis dunha candidatura. No caso
de conter máis dunha papeleta da mesma candi-
datura, computarase como un só voto válido.

Son votos en branco os sobres que non conteñan
ningunha papeleta.

4. Feita a contaxe de votos segundo as operacións
anteriores, quen exerza o cargo de presidente pre-



No 20 L Luns, 29 de xaneiro de 2007 DIARIO OFICIAL DE GALICIA 1.189

guntará se hai algunha protesta que facer contra
o escrutinio. Se non se fixer, ou despois de resoltas
pola maioría da mesa as presentadas, anunciará en
voz alta o resultado, especificando o número de
votantes, o de votos válidos, nulos, de votos en branco
e de votos obtidos por cada candidatura.

5. Concluídas as operacións, os tres membros da
mesa e os interventores, se os houber, asinarán a
acta da sesión, na cal expresarán detalladamente
o número de electores segundo as listas do censo
electoral, o dos electores que votaron, o dos votos
válidos, o de votos nulos, de votos en branco e de
votos obtidos por cada candidatura, consignando
sumariamente as reclamacións ou protestas formu-
ladas, as resolucións dadas pola mesa e as inci-
dencias, se as houber, con indicación dos nomes
e apelidos dos que as produciron.

6. As papeletas extraídas das urnas destruiranse
en presenza dos asistentes, con excepción daquelas
a que se negou validez ou foron obxecto de recla-
mación, que serán unidas á acta unha vez rubricadas
polos membros da mesa.

7. Acto seguido colocarase unha copia da acta de
escrutinio nun lugar visible do local de votación.

Artigo 59º.-Documentación electoral.

1. A seguir, cada mesa preparará a documentación
electoral, que se distribuirá en dous sobres:

a) O primeiro sobre conterá o expediente electoral,
composto polos seguintes documentos:

*Orixinal da acta de constitución da mesa.

*Orixinal da acta da sesión ou acta de escrutinio.

*Relación de interventores.

*Lista do censo electoral utilizada.

*Lista numerada dos votantes e papeletas a que
se lles negou validez ou que fosen obxecto dalgunha
reclamación.

*Certificacións censuais achegadas.

b) O segundo sobre conterá copia das actas de
constitución e da sesión.

2. Unha vez pechados os sobres, os tres membros
da mesa e os interventores asinaranos por enriba
dos pregos que os cerran.

3. Unha vez preparada a correspondente documen-
tación, quen exerza o cargo de presidente fará chegar
no prazo de 24 horas, por si ou a través dun empre-
gado da consellería ou dos seus órganos ou entes
dependentes, o primeiro sobre á Xunta Electoral,
e o segundo á secretaría do consello regulador.

Artigo 60º.-Atribución de postos.

1. Recibidas as actas de escrutinio de todas e
cada unha das mesas electorais, a Xunta Electoral
procederá á asignación de postos de elección tendo
en conta a orde de colocación dos candidatos dentro
de cada lista e de acordo co sistema proporcional
directo, considerándose todas as candidaturas, sen

necesidade de reunir unha porcentaxe mínima de
votos válidos emitidos.

2. Os supostos de empate decidiranse por sorteo
que efectuará a Xunta Electoral.

Artigo 61º.-Proclamación de vogais electos.
1. De acordo cos resultados electorais, a Xunta

Electoral proclamará, a través de quen a presida,
os vogais electos do consello regulador, na data que
se determine na orde de convocatoria.

2. A secretaría da Xunta Electoral remitirá aos
vogais electos as oportunas credenciais asinadas
polo seu secretario, co visto e prace do presidente.

Artigo 62º.-Procedemento especial de voto por
correo.

1. Para os consellos reguladores en que a dis-
persión dos seus inscritos así o recomende, a con-
vocatoria electoral, por petición do pleno do consello
regulador, poderá conter un procedemento especial
de voto por correo, que se recolle nos seguintes
números.

2. No prazo que se determine na orde de con-
vocatoria de cada proceso, a Xunta Electoral, sen
necesidade de solicitude previa do elector, enviará
por correo certificado a todos os inscritos:

a) Os sobres de votación e as papeletas das dis-
tintas candidaturas a que se pode votar, segundo
o censo en que figure inscrito.

b) Un sobre debidamente franqueado, dirixido á
Xunta Electoral, en que figure o enderezo da mesa
en que lle corresponde votar.

c) Unha ficha asinada polo secretario da Xunta
Electoral cos datos de inscrición no censo corres-
pondente, que terá que asinar o interesado.

3. Unha vez que o elector escolla a papeleta de
voto, introduciraa no sobre de votación. Pola súa
vez, este sobre, xunto coa fotocopia do seu DNI e
a ficha indicada na letra c) anterior asinada polo
interesado, introduciranse no sobre en que figure
o enderezo da Xunta Electoral remitirao a esta por
correo certificado. A Xunta Electoral anotará no cen-
so correspondente e expedirá certificado conforme
o voto se realizará por correo. Despois, conservará
o sobre electoral ata o día da votación, no cal o
remitirá á mesa electoral correspondente xunto co
certificado expedido. O presidente da mesa intro-
ducirá o sobre na urna correspondente, para o seu
posterior escrutinio.
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ORIENTACIÓN PARA LA APLICACIÓN PROVISIONAL DE LA 

DISPOSICIÓN ADICIONAL SÉPTIMA DE LA LOPDGDD 

 

En la Agencia Española de Protección de Datos, la Autoridad Catalana de Protección 
de Datos, la Agencia Vasca de Protección de Datos y el Consejo de Transparencia y 
Protección de Datos de Andalucía se han recibido múltiples consultas sobre la  
aplicación de lo establecido en el primer párrafo del apartado primero de la disposición 
adicional séptima “Identificación de los interesados en las notificaciones por medio de 
anuncios y publicaciones de actos administrativos” de la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de 
diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal y Garantía de los Derechos 
Digitales.  

Esta circunstancia ha aconsejado que, con el fin de facilitar un criterio práctico, 
dichas autoridades propongan una orientación para la aplicación provisional de 
garantías de protección de la divulgación del documento nacional de identidad, 
número de identidad de extranjero, pasaporte o documento equivalente de los 
interesados. 

Para ello, han seleccionado aleatoriamente el grupo de cuatro cifras numéricas que 
se van a publicar para la identificación de los interesados en las publicaciones de actos 
administrativos. El procedimiento para la determinación de forma aleatoria de las 
cuatro cifras numéricas a publicar del código de identificación de un interesado se 
realizó mediante el proceso de selección aleatoria en una bolsa opaca de una bola de 
entre cinco bolas numeradas del 1 al 5, realizado el 27 de febrero de 2019 en la AEPD. 

La bola resultante fue la número 4, por lo tanto: 

La publicación de documento nacional de identidad, número de identidad de 
extranjero, pasaporte o documento equivalente podrá realizarse de la siguiente forma: 

• Dado un DNI con formato 12345678X, se publicarán los dígitos que en el 
formato que ocupen las posiciones cuarta, quinta, sexta y séptima. En el 
ejemplo: ***4567**. 

• Dado un NIE con formato L1234567X, se publicarán los dígitos que en el 
formato ocupen las posiciones, evitando el primer carácter alfabéticos, 
cuarta, quinta, sexta y séptima. En el ejemplo: ****4567*. 

• Dado un pasaporte con formato ABC123456, al tener sólo seis cifras, se 
publicarán los dígitos que en el formato ocupen las posiciones, evitando los 
tres caracteres alfabéticos, tercera, cuarta, quinta y sexta. En el ejemplo: 
*****3456. 

• Dado otro tipo de identificación, siempre que esa identificación contenga al 
menos 7 dígitos numéricos, se numerarán dichos dígitos de izquierda a 
derecha, evitando todos los caracteres alfabéticos, y se seguirá el 
procedimiento de publicar aquellos caracteres numéricos que ocupen las 
posiciones cuarta, quinta, sexta y séptima. Por ejemplo, en el caso de una 
identificación como: XY12345678AB, la publicación sería: *****4567*** 



  

 

C/ Jorge Juan 6  http://www.agpd.es 
28001 - Madrid  https://sedeagpd.gob.es 

• Si ese tipo de identificación es distinto de un pasaporte y tiene menos de 7 
dígitos numéricos, se numerarán todos los caracteres, alfabéticos incluidos, 
con el mismo procedimiento anterior y se seleccionarán aquellos que ocupen 
las cuatro últimas posiciones. Por ejemplo, en el caso de una identificación 
como: ABCD123XY, la publicación sería: *****23XY. 

Los caracteres alfabéticos, y aquellos numéricos no seleccionados para su 
publicación, se sustituirán por un asterisco por cada posición. 

El criterio provisional propuesto por las autoridades que suscriben la presente 
orientación pretende, así mismo, tratar de evitar que la adopción de fórmulas distintas 
en aplicación de la citada disposición pueda dar lugar a la publicación de cifras 
numéricas de los documentos identificativos en posiciones distintas en cada caso, 
posibilitando la recomposición íntegra de dichos documentos. 

Por ello, recomiendan que la fórmula propuesta sea aplicada de forma generalizada. 

La presente recomendación tiene carácter provisional hasta el momento en el que 
los órganos de gobierno y las administraciones públicas competentes aprueben 
disposiciones para la aplicación de la mencionada Disposición Adicional séptima. 
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OFICINAS AGRARIAS COMARCAIS 

 

A CORUÑA 

 
ORDES 

Enderezo      Persoa Contacto    Correo  

R/Nova, 41 Baixo      881-960671  Muíños Moreno, Rafael José   oac.seca.ordes@xunta.gal 

             rafael.muinos.moreno@xunta.gal 

Concellos 

Cerceda, Frades, Mesía, Ordes, Oroso, Tordoia, Trazo 

 

MELIDE 

Enderezo               Persoa Contacto    Correo  

Pza. do Convento,s/n  881-867419  Carlos Liñeira Casal    oac.seca.melide@xunta.gal 

             carlos.liñeira.casal@xunta.gal 

 

Concellos 

Santiso, Melide, Toques  

 

ARZÚA 

Enderezo      Persoa Contacto    Correo  

R/Padre Pardo, 25 – 1º 881-867340  Mª José Romero Rivera   oac.seca.arzua@xunta.gal 

             maria.jose.romero.rivera@xunta.gal 

Concellos 

Arzúa, Touro, Boimorto, O Pino 

 

 

mailto:oac.seca.ordes@xunta.gal
mailto:oac.seca.melide@xunta.gal
mailto:Carlos.liñeira.casal@xunta.gal
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FERROL 

Enderezo        Persoa Contacto   Correo  

Pza. Camilo J. Cela, s/n     981-337048   Antonio Álvarez Feal   oac.seca.ferrol@xunta.gal 

             antonio.alvarez.feal@xunta.gal 

Concellos 

 

Ferrol, Ares, Mugardos, Fene, Valdoviño, Narón, Neda, San Sadurniño, Pontedeume, Cabanas, Monfero 

 

BETANZOS 

Enderezo        Persoa Contacto   Correo  

Avda. Carregal, s/n      881-960206   Xoana Varela Auber   oac.seca.betanzos@xunta.gal 

             xoana.varela.auber@xunta.gal 

Concellos 

Betanzos, Miño, Vilarmaior, Paderne, Oza dos Rios, Cesuras, Coirós, Irixoa 

 

CEDEIRA 

Enderezo        Persoa Contacto   Correo  

R/Pontenova, s/n       881-930095  Mª Pilar Blanco Chao   oac.seca.cedeira@xunta.gal  

             maria.pilar.blanco.charo@xunta.gal  

Concellos 

Cedeira, Moeche, Cerdido 

 

TEIXEIRO 

Enderezo        Persoa Contacto   Correo  

R/Sánchez Anido, 1        881-880641  Natalia Alvarez García  oac.seca.teixeiro@xunta.gal 

             natalia.alvarez.garcia@xunta.gal 

Concellos 

Curtis, Sobrado, Aranga, Vilasantar 

mailto:oac.seca.ferrol@xunta.gal
mailto:oac.seca.betanzos@xunta.gal
mailto:xoana.varela.auber@xunta.gal
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PONTEDEUME 

Enderezo        Persoa Contacto    Correo  

Avda. Ricardo Sánchez, 6-1º     881-930467   Antonio Álvarez Feal    oac.seca.ferrol@xunta.gal 

              antonio.alvarez.feal@xunta.gal  

                   

*Consultar en Ferrol 

 

AS PONTES 

Enderezo       Persoa Contacto    Correo  

R/ Juan Antonio Suanzes, 12, 1º  881-930033  Mª Carmen Loureiro Carballeira  oac.seca.aspontesdeGarciaRodriguez@xunta.gal 

              maria.carmen.loureiro.carballeira@xunta.gal 

 

Concellos 

As Pontes, Somoza, A Capela, Ortigueira, Mañón, Cariño 

 

 

ORTIGUEIRA 

Enderezo             Persoa Contacto   Correo  

R/Reverendo Márquez Cortiñas, s/n  881-930427  Bouzas Pais, Mª Mercedes  oac.seca.ortigueira@xunta.gal 

              maria.mercedes.bouzas.pais@xunta.gal 

*Consultar en As Pontes 

 

SANTIAGO 

Enderezo        Persoa Contacto    Correo  

R/Fonte dos Concheiros, 9  981546171  Rafael Casado Contreras   oac.seca.santiago@xunta.gal  

              rafael.casado.contreras@xunta.gal  

Santiago de Compostela, Boqueixón, Val do Dubra, Teo, Vedra, Brión, Ames, Noia, Porto do Son, Lousame, Outes, Carnota, Muros, Ribeira, A 

Pobra, Rianxo, Boiro 

 

 

mailto:oac.seca.ferrol@xunta.gal
mailto:oac.seca.aspontesdeGarciaRodriguez@xunta.gal
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NOIA 

Enderezo         Persoa Contacto    Correo  

R/Rosalía de Castro, 6 baixo  881-866177  Trinquete Presas, Antonio   oac.seca.noia@xunta.gal  

               antonio.trinquete.presas@xunta.gal 

*Consultar en Santiago 

 

PADRÓN 

Enderezo          Persoa Contacto    Correo  

R/Dolores, s/n    881-866750  Francisco Javier Vidal Iglesias   oac.seca.padron@xunta.gal  

              francisco.javier.vidal.iglesias@xunta.gal 

Concellos 

Padrón, Dodro, Rois 

 

RIBEIRA 

Enderezo        Persoa Contacto    Correo  

R/Otero Pedraio, 3-2º D  881-866354  Rafael Casado Contreras   oac.seca.ribeira@xunta.gal  

rafael.casado.contreras@xunta.gal  

*Consultar en Santiago 

 

SANTA COMBA 

Enderezo        Persoa Contacto    Correo  

R/Armán Lois, 13   881-997481  María Luisa Castrillo Rodríguez   oac.seca.santacomba@xunta.gal 

        maria.luisa.castrillo.rodríguez@xunta.gal 

Concellos 

Santa Comba, Mazaricos 

 

mailto:oac.seca.noia@xunta.gal
mailto:antonio.trinquete.presas@xunta.gal
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NEGREIRA 

Enderezo        Persoa Contacto    Correo  

R/Castelao, s/n   881-866160  José María García Gómez   oac.seca.negreira@xunta.gal  

              jose.maria.garcia.gomez@xunta.gal  

Concellos  

A Baña, Negreira 

 

CARBALLO  

Enderezo        Persoa Contacto    Correo  

Praza dos Bombeiros Voluntarios, s/n – 

1º (Edificio Fórum) - 15100 Carballo 881-960627  Francisco Javier Recarey Patiño  oac.seca.carballo@xunta.gal 

               francisco.javier.recarey.patino@xunta.gal 

Concellos 

A Laracha, Carballo, Cabana de Bergatiños, Coristanco, Laxe, Malpica, Ponteceso 

 

BAIO 

Enderezo        Persoa Contacto    Correo  

R/Campo do Rallo, s/n  881-880027  Juan Carlos Lauroba Sánchez  oac.seca.baio@xunta.gal 

              juan.carlos.lauroba.sanchez@xunta.gal 

Concellos 

Camariñas, Vimianzo, Zas 

 

CORCUBIÓN 

Enderezo        Persoa Contacto    Correo  

R/ Campo da Viña, 3   881-880524  Dositeo Toba Quintáns   oac.seca.corcubion@xunta.gal  

 dositeo.toba.quintans@xunta.gal  

Concellos 

Cee, Corcubión, Dumbría, Fisterra, Muxía 

mailto:oac.seca.negreira@xunta.gal
mailto:jose.maria.garcia.gomez@xunta.gal
mailto:oac.seca.carballo@xunta.gal
mailto:francisco.javier.recarey.patino@xunta.gal
mailto:oac.seca.baio@xunta.gal
mailto:juan.carlos.lauroba.sanchez@xunta.gal
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CAMBRE 

Enderezo        Persoa Contacto    Correo  

R/ Samosteiro, 5 baixo  881-880355  Rodríguez Añón, Ricardo   oac.seca.cambre@xunta.gal  

                ricardo.rodriguez.anon@xunta.gal 

 

Concellos 

A Coruña, Abegondo, Arteixo, Bergondo, Cambre, Carral, Culleredo, Oleiros, Sada 

mailto:oac.seca.cambre@xunta.gal
mailto:ricardo.rodriguez.anon@xunta.gal
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LUGO 

 
OFICINAS AGRARIAS COMARCAIS 

 

LUGO 

Enderezo        Persoa Contacto   Correo  

Doutor Fleming, 2   982-294934  José Rocha Grande                oac.seca.lugo@xunta.gal  

 jose.rocha.grande@xunta.gal    

Concellos 

Lugo, Guntín, O Corgo, Rábade, Outeiro de Rei, Portomarín 

 

FRIOL 

Enderezo        Persoa Contacto   Correo  

Avda.da Coruña, 21-Baixo  982-870338  Cristina Viador Lameiro             oac.seca.friol@xunta.gal  

cristina.viador.lameiro@xunta.gal  

 

Concellos 

Friol 

 

CASTROVERDE 

Enderezo        Persoa Contacto   Correo  

R/ Da Fonte, 3    982-889211  Alfonso Prego Fraga   oac.seca.castroverde@xunta.gal 

             alfonso.prego.fraga@xunta.gal 

 

Concellos 

Castroverde, Baleira 

 

 

mailto:oac.seca.lugo@xunta.gal
mailto:jose.rocha.grande@xunta.gal
mailto:oac.seca.friol@xunta.gal
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MONTERROSO 

Enderezo       Persoa Contacto   Correo  

R/Miguel Olivas Soto, s/n  982-870589  Antonio Oliveros Yanes  oac.seca.monterroso@xunta.gal  

antonio.oliveros.yanes@xunta.gal  

 

Concellos 

Antas, Palas, Monterroso 

 

SARRIA 

Enderezo       Persoa Contacto   Correo  

R/Vázquez Queipo, 25  982-870777  José Folgueiras López  oac.seca.sarria@xunta.gal  

jose.folgueiras.lopez@xunta.gal  

 

Concellos 

O Incio, Samos, Láncara, Triacastela, O Páramo, Paradela, Sarria 

 

BECERREÁ 

Enderezo        Persoa Contacto   Correo  

R/Bolaño Mendo, s/n   982-889239  Marta Cela Sangíl   oac.seca.becerrea@xunta.gal  

marta.cela.sangil@xunta.gal  

Concellos 

Becerreá, Baralla, As Nogais, Cervantes, Pedrafita, Navia de Suarna 

 

FONSAGRADA 

Enderezo        Persoa Contacto   Correo  

Avda. Galicia, 36   982-828402  Xosé Fernández Rodriguez  oac.seca.fonsagrada@xunta.gal  

xose.fernandez.rodriguez@xunta.gal  

Concellos 

A Fonsagrada, Negueira de Muñiz 

mailto:oac.seca.monterroso@xunta.gal
mailto:antonio.oliveros.yanes@xunta.gal
mailto:oac.seca.sarria@xunta.gal
mailto:jose.folgueiras.lopez@xunta.gal
mailto:oac.seca.becerrea@xunta.gal
mailto:marta.cela.sangil@xunta.gal
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MONDOÑEDO 

Enderezo        Persoa Contacto   Correo  

R/Pardo de Cela, 22   982-828533       oac.seca.mondonedo@xunta.gal  

        Mª Jesús Castro Freire  maria.jesus.castro.freire@xunta.gal 

 

Concellos 

Mondoñedo, Lourenzá 

 

FOZ 

Enderezo       Persoa Contacto   Correo  

Paseo de Colón, Ed. Damián  982-889228  Analía Rivas Rodríguez  oac.seca.foz@xunta.gal  

             analia.rivas.rodriguez@xunta.gal 

Concellos 

Burela, Foz, Ferreira, Alfoz 

 

VIVEIRO 

Enderezo        Persoa Contacto   Correo  

Avda. Gerardo Harguindey Banet, 2 982-555050  Remedios Soto Lorenzo  oac.seca.viveiro@xunta.gal  

remedios.soto.lorenzo@xunta.gal  

Concellos 

Viveiro, Vicedo, Ourol, Cervo, Xove 

 

RIBADEO 

Enderezo       Persoa Contacto   Correo  

O Pinar, 15 (Vilaframil)     982-828481   Rosa María Novoa Martínez   oac.seca.ribadeo@xunta.gal  

             rosa.maria.novoa.martínez@xunta.gal   

Concellos 

Ribadeo, Barreiros, Trabada 

 

mailto:oac.seca.mondonedo@xunta.gal
mailto:maria.jesus.castro.freire@xunta.gal
mailto:oac.seca.foz@xunta.gal
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MONFORTE DE LEMOS 

Enderezo        Persoa Contacto    Correo  

R/ Alfredo Brañas, s/n 982-889112   Emilio Iván Vázquez Rodríguez  oac.seca.monforte@xunta.gal  

              emilio.ivan.vazquez.rodriguez@xunta.gal  

Concellos 

Monforte de Lemos, Pobra de Brollón, Ferreira de Pantón, Saviñao, Bóveda, Sober 

 

QUIROGA 

Enderezo        Persoa Contacto    Correo  

R/Saa, s/n    982-870680  Isabel Margarita Díaz Domínguez  oac.seca.quiroga@xunta.gal  

              isabel.margarita.diaz.dominguez@xunta.gal  

Concellos 

Quiroga, Ribas de Sil, Caurel 

 

CHANTADA 

Enderezo        Persoa Contacto    Correo  

R/Alférez Baanante, 38  982441757  Aurea Caridad Miragaya Fernández  oac.seca.chantada@xunta.gal  

              aurea.caridad.miragaya.fernandez@xunta.gal  

Concellos 

Chantada, Carballedo, Taboada 

 

VILALBA 

Enderezo         Persoa Contacto   Correo  

R/Poetisa Carmiña Prieto Rouco, s/n  982-828954  Mª Carmen Rego Martínez  oac.seca.vilalba@xunta.gal  

              maria.carmen.rego.martinez@xunta.gal  

 

Concellos 

Vilalba, Xermade, Cospeito, Abadín, Muras 

 

mailto:oac.seca.monforte@xunta.gal
mailto:emilio.ivan.vazquez.rodriguez@xunta.gal
mailto:oac.seca.quiroga@xunta.gal
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GUITIRIZ 

Enderezo      Persoa Contacto    Correo  

R/Terra Chá, 9  982-889217  Laura Mª Vázquez Cabanas   oac.seca.guitiriz@xunta.gal  

laura.maria.vazquez.cabanas@xunta.gal  

Concellos 

Guitiriz, Begonte 

 

MEIRA 

Enderezo         Persoa Contacto  Correo  

Avda. de Lugo, 47-49 entrechán 982-870513  Francisco Souto García  oac.seca.meira@xunta.gal  

             francisco.souto.garcia@xunta.gal  

Concellos 

Meira, A Pontenova, Ribeira de Piquín, Riotorto, Pol, Pastoriza, Castro de Rei 

 

 

 

mailto:oac.seca.guitiriz@xunta.gal
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OURENSE 

 
OFICINAS AGRARIAS COMARCAIS 

 

O BARCO DE VALDEORRAS 

Enderezo        Persoa Contacto   Correo 

Casa Grande de Viloria 988-788944  Francisco Toirán López  oac.seca.obarco@xunta.gal  

            francisco.toiran.lopez@xunta.gal 

Concellos 

O Barco, Carballeda Valdeorras, Rubiá, Vilamartín 

 

CASTRO CALDELAS 

Enderezo        Persoa Contacto   Correo  

Avda. Ourense, 36 988-788827   Bernardo José Marques Rodríguez oac.seca.castrocaldelas@xunta.gal  

            bernardo.jose.marques.rodriguez@xunta.gal   

Concellos 

Castro Caldelas, Montederramo, A Teixeira, Parada do Sil 

 

MACEDA 

Enderezo       Persoa Contacto   Correo  

Rúa Fonte dos Caños, 6 988-788740  Camilo Nieto Rey   oac.seca.maceda@xunta.gal  

            camilo.nieto.rey@xunta.gal  

Concellos 

Baños de Molgas, Maceda, Paderne, Xunqueira de Espadanedo  

 

 

 

mailto:oac.seca.obarco@xunta.gal
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POBRA DE TRIVES   

Enderezo       Persoa Contacto     Correo  

Rúa San Roque, 4 988-788844  Ángela Pérez Rodríguez    oac.seca.pobratrives@xunta.gal  

             angela.perez.rodriguez@xunta.gal 

 

Concellos 

Chandrexa de Queixa, Manzaneda, Pobra de Trives, San Xoan de Río  

 

A RÚA  

Enderezo         Persoa Contacto   Correo  

R/Velázquez, 2 (Casa Concello) 988-788965  Mª Ángeles Alonso Álvarez  oac.seca.arua@xunta.gal  

             maria.angeles.alonso.alvarez@xunta.gal  

Concellos 

O Bolo, Larouco, Petín, A Rúa  

 

VERÍN 

Enderezo       Persoa Contacto    Correo  

Praza García Barbón, 8 988-788314  José Manuel Gómez Gómez   oac.seca.verin@xunta.gal  

             jose.manuel.gomez.gomez@xunta.gal 

Concellos 

Verín, Monterrei, Oímbra, Cualedro, Laza, Castrelo do Val, Riós, Vilardevós 

 

ALLARIZ 

Enderezo        Persoa Contacto    Correo  

Rúa Oliveira, 6, Baixo 988-788821  Amaya Villares Porto-Domínguez  oac.seca.allariz@xunta.gal  

             amaya.villares.porto-dominguez@xunta.gal  

Concellos 

Allariz, Xunqueira de Ambía  

 

mailto:oac.seca.pobratrives@xunta.gal
mailto:angela.perez.rodriguez@xunta.gal
mailto:oac.seca.arua@xunta.gal
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A GUDIÑA 

Enderezo         Persoa Contacto   Correo  

Avda. Beato Sebastián Aparicio  988-788816  Antonio Vega Dosantos  oac.seca.agudina@xunta.gal  

             antonio.vega.dosantos@xunta.gal  

Concellos  

A Gudiña, A Mezquita  

 

VIANA DO BOLO 

Enderezo         Persoa Contacto   Correo  

Rúa María Pita, 71  988-788852   Secundino Fernández Fernández oac.seca.vianadobolo@xunta.gal 

             secundino.fernandez.fernandez@xunta.gal  

Concellos 

Viana do Bolo, A Veiga, Vilariño de Conso 

 

XINZO DE LIMIA 

Enderezo         Persoa Contacto   Correo  

Rúa Ladeira, 25-1º        988-788365    Alipio Bermúdez Couso  oac.seca.xinzodelimia@xunta.gal 

             alipio.bermudez.couso@xunta.gal 

Concellos 

Xinzo de Limia, Vilar de Barrio, Sarreaus, Trasmiras, Baltar, Os Blancos, Calvos de Randín, Porqueira, Rairiz de Veiga, Vilar de Santos, Sandiás 

 

OURENSE 

Enderezo         Persoa Contacto   Correo  

Rúa Florentino Cuevillas, 4-6 988-386535  Isabel Otero Pombo   oac.seca.ourense@xunta.gal  

             isabel.otero.pombo@xunta.gal  

Concellos 

Amoeiro, Coles, Pereiro de Aguiar, Ourense, San Cibrao das Viñas, Barbadás, Toén, A Peroxa, Taboadela, Esgos, Nogueira de Ramuín, Vilamarín 

 

 

mailto:oac.seca.agudina@xunta.gal
mailto:antonio.vega.dosantos@xunta.gal
mailto:oac.seca.vianadobolo@xunta.gal
mailto:secundino.fernandez.fernandez@xunta.gal
mailto:oac.seca.xinzodelimia@xunta.gal
mailto:alipio.bermudez.couso@xunta.gal
mailto:oac.seca.ourense@xunta.gal
mailto:isabel.otero.pombo@xunta.gal
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BANDE  

Enderezo         Persoa Contacto   Correo  

Rúa Prolongacións Irmáns Martínez, 6 988-788061 Humberto Adolfo González Mora oac.seca.bande@xunta.gal  

             humberto.adolfo.gonzalez.mora@xunta.gal  

Concellos 

Bande, Lobeira, Entrimo, Lobios, Muíños 

 

CELANOVA  

Enderezo         Persoa Contacto   Correo  

Avda. San Rosendo, 1-1ºB  988-687601  David Fernández Ojea  oac.seca.celanova@xunta.gal  

             david.fernandez.ojea@xunta.gal  

Concellos 

Celanova, A Merca, A Bola, Verea, Quintela de Leirado, Padrenda, Pontedeva, Gomesende, Ramirás, Cartelle 

 

CARBALLIÑO 

Enderezo         Persoa Contacto   Correo  

Avda. de Pontevedra, km 27  988-788134  Aurora Gil López    oac.seca.carballino@xunta.gal  

             aurora.gil.lopez@xunta.gal   

 

Concellos 

Carballiño, Maside, Punxín, San Amaro, Boborás, Beariz – Piñor, Irixo - S. Cristobo Cea 

 

RIBADAVIA  

Enderezo        Persoa Contacto   Correo  

Avda. Redondela, 3-1º 988-788282   Ovidio Veloso Montero  oac.seca.ribadavia@xunta.gal  

             ovidio.veloso.montero@xunta.gal  

 

Concellos 

Ribadavia, Castrelo de Miño, Arnoia, Cortegada, Melón, Avión, Carballeda de Avia, Leiro, Beade, Cenlle 

mailto:oac.seca.bande@xunta.gal
mailto:humberto.adolfo.gonzalez.mora@xunta.gal
mailto:oac.seca.celanova@xunta.gal
mailto:david.fernandez.ojea@xunta.gal
mailto:oac.seca.carballino@xunta.gal
mailto:aurora.gil.lopez@xunta.gal
mailto:oac.seca.ribadavia@xunta.gal
mailto:ovidio.veloso.montero@xunta.gal
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PONTEVEDRA 

 
OFICINAS AGRARIAS COMARCAIS 

 

CALDAS DE REIS 

Enderezo        Persoa Contacto   Correo  

R/Travesía de dona Urraca s/n 886-206196  Álvaro Seco López *   oac.seca.caldasdereis@xunta.gal  

             evaristo.rodriguez.lopez@xunta.gal ** 

Concellos 

Caldas de Reis, Catoira, Cuntis, Moraña, Portas, Pontecesures, Valga  /*Responsable Álvaro Seco, administrativo / **Copia Evaristo Rodríguez, xefe de 

área 

 

A CAÑIZA 

Enderezo        Persoa Contacto   Correo   

R/Progreso, 51-2º   886-110049  Marcos A Gallego Pérez  oac.seca.acaniza@xunta.gal 

             marcos.antonio.gallego.perez@xunta.gal 

             miguel.gonzalez.groba@xunta.gal 

Concellos 

Arbo, A Cañiza, Covelo, Crecente / *Copia a xefe de área 

 

 

A ESTRADA 

Enderezo        Persoa Contacto   Correo 

Estrada PO841, Toello  886-159347  Paula Barciela Alonso  oac.seca.aestrada@xunta.gal  

             paula.barciela.alonso@xunta.gal 

Concellos            jose.manuel.loureiro.rey@xunta.gal  

A Estrada,  Cerdedo-Cotobade, Forcarei /*Enviar copia ao xefe de área. 

 

mailto:oac.seca.caldasdereis@xunta.gal
mailto:evaristo.rodriguez.lopez@xunta.gal
mailto:oac.seca.acaniza@xunta.gal
mailto:marcos.antonio.gallego.perez@xunta.gal
mailto:miguel.gonzalez.groba@xunta.gal
mailto:oac.seca.aestrada@xunta.gal
mailto:jose.manuel.loureiro.rey@xunta.gal
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FORCAREI 

Enderezo        Persoa Contacto   Correo 

Edifico do Concello   886-151712  José Manuel Loureiro Rey*  oac.seca.aestrada@xunta.gal 

             oac.seca.silleda@xunta.gal  

Concellos            jose.manuel.loureiro.rey@xunta.gal 

*Consultar en Silleda e A Estrada 

*Contacto do Xefe de área de Lalín-Silleda. 

 

LALÍN 

Enderezo        Persoa Contacto   Correo 

Rúa da Ponte, 56 baixo 886-159483 *   José Manuel Loureiro Rey**  oac.seca.lalin@xunta.gal  

             jose.manuel.loureiro.rey@xunta.gal   

Concellos 

Dozón, Agolada, Lalín, Rodeiro  /* Teléfono contacto da oficina de Lalín / **Persoa de contacto o xefe de área que ten despacho en Silleda e Lalín 

 

O PORRIÑO 

Enderezo       Persoa Contacto   Correo 

R/Ribeira, s/n   886-120813  Miguel González Groba   oac.seca.porrino@xunta.gal  

             miguel.gonzalez.groba@xunta.gal  

Concellos 

Baiona, Gondomar, Mos, Nigrán, Porriño, Salceda de Caselas, Vigo, Tui, Fornelos de Montes, Pazos de Borben, Redondela, Soutomaior 

* /**Tui ten repartidas as parroquias entre a OAC do Rosal e a OAC do Porriño. Inclúese nas dúas. 

PONTEAREAS 

Enderezo        Persoa Contacto   Correo 

Rúa Santa Ana, 23 Baixo  886-110544  María Luisa Martínez Cruz  oac.seca.ponteareas@xunta.gal  

             maria.luisa.martinez.cruz@xunta.gal  

Concellos            miguel.gonzalez.groba@xunta.gal   * 

Mondariz, Mondariz Balneario, As Neves, Ponteareas, Salvaterra de Miño  /*copia a xefe de área 

 

mailto:oac.seca.aestrada@xunta.gal
mailto:oac.seca.silleda@xunta.gal
mailto:jose.manuel.loureiro.rey@xunta.gal
mailto:oac.seca.lalin@xunta.gal
mailto:jose.manuel.loureiro.rey@xunta.gal
mailto:oac.seca.porrino@xunta.gal
mailto:miguel.gonzalez.groba@xunta.gal
mailto:oac.seca.ponteareas@xunta.gal
mailto:maria.luisa.martinez.cruz@xunta.gal
mailto:miguel.gonzalez.groba@xunta.gal
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PONTE CALDELAS 

Enderezo        Persoa Contacto   Correo 

Av. Galicia, 19   886-151492  María Carmen Abal Barros*  oac.seca.pontecaldelas@xunta.gal  

             maria.carmen.abal.barros@xunta.gal 

             evaristo.rodriguez.lopez@xunta.gal * 

Concellos 

Barro, Campo Lameiro, Cotobade, A Lama, Pontevedra, Poio, Ponte Caldelas  /*Persoal administrativo da oficina. / **Copia ao xefe de área 

 

REDONDELA 

Enderezo        Persoa Contacto   Correo 

Paseo A Xunqueira, 15-1ºB  886-120335  Angel García Brea*   oac.seca.redondela@xunta.gal 

             miguel.gonzalez.groba@xunta.gal   ** 

Concellos 

*Consultar en Porriño 

/ *Esta oficina non dispón de técnico. Desprázase o técnico dende o Servizo de Explotacións Agrarias de Pontevedra. /**Copia ao xefe de área. 

 

O ROSAL 

Enderezo        Persoa Contacto   Correo 

Praza do Calvario, s/n   886-120968  José Crego Labandeira  oac.seca.orosal@xunta.gal  

             jose.crego.labandeira@xunta.gal  

             miguel.gonzalez.groba@xunta.gal ** 

Concellos 

A Guarda, Oia, O Rosal, Tomiño e Tui*/*Tui ten repartidas as parroquias entre a OAC do Rosal e O Porriño. Inclúese nas dúas./**Copia ao xefe de área 

 

SILLEDA  

Enderezo        Persoa Contacto   Correo 

Centro Agrario   886-151712  Loureiro Rey, José Manuel  oac.seca.silleda@xunta.gal  

              jose.manuel.loureiro.rey@xunta.gal 

Concellos   

Silleda, Cerdedo-Cotobade, Forcarei, Vila de Cruces 

mailto:oac.seca.pontecaldelas@xunta.gal
mailto:maria.carmen.abal.barros@xunta.gal
mailto:evaristo.rodriguez.lopez@xunta.gal
mailto:oac.seca.redondela@xunta.gal
mailto:miguel.gonzalez.groba@xunta.gal
mailto:oac.seca.orosal@xunta.gal
mailto:jose.crego.labandeira@xunta.gal
mailto:miguel.gonzalez.groba@xunta.gal
mailto:oac.seca.silleda@xunta.gal
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VILA DE CRUCES 

Enderezo       Persoa Contacto    Correo 

R/Neira Vilas, 39-1º  886-151712   Jose Manuel Loureiro Rey *   oac.seca.viladecruces@xunta.gal 

               jose.manuel.loureiro.rey@xunta.gal  

 

Concellos 

*Consultar en Silleda   

*Esta oficina non dispón de persoal agrícola. Aténdese dende Silleda. A persoa de contacto é o xefe de área de Silleda 

 

VILAGARCÍA DE AROUSA 

Enderezo        Persoa Contacto    Correo 

Praza da Ravella, 13-3º e 4º  886-159501  Evaristo Rodríguez López   oac.seca.vilagarcia@xunta.es 

              evaristo.rodriguez.lopez@xunta.gal  

  

Concellos 

Cambados, O Grove, Meaño, Meis, Ribadumia, Sanxenxo, Vilagarcía de Arousa, Vilanova de Arousa, A Illa de Arousa Cangas, Bueu, Moaña, Marín, 

Vilaboa 

 

CANGAS 

Enderezo        Persoa Contacto    Correo 

Avda. De Lugo 18, Edif. Solla 886-206543  Ángel García Brea *    angel.garcia.brea@xunta.gal  

              evaristo.rodriguez.lopez@xunta.gal ** 

  

Concellos 

*Consultar en Vilagarcía 

 *Esta oficina non dispón de técnico. Desprázase o técnico dende o Servizo de Explotacións Agrarias de Pontevedra. /**Copia ao xefe de área. 

mailto:oac.seca.viladecruces@xunta.gal
mailto:jose.manuel.loureiro.rey@xunta.gal
mailto:oac.seca.vilagarcia@xunta.es
mailto:evaristo.rodriguez.lopez@xunta.gal
mailto:angel.garcia.brea@xunta.gal
mailto:evaristo.rodriguez.lopez@xunta.gal
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XEFATURAS TERRITORIAS 

 
PROVINCIA Enderezo   Persoa Contacto Correo 

 

A CORUÑA Rúa Vicente Ferrer nº2 981 184530 Germán Crespo Miramontes german.crespo.miramontes@xunta.gal 

 

LUGO Ronda da Muralla, 70 982 294517 Manuel Rafael Pérez Prados manuel.rafael.perez.prados@xunta.gal 

   

OURENSE R/ Florentino L. Cuevillas 4-6 baixo 988 386547 José Antonio Bouza Escudero jose.antonio.bouza.escudero@xunta.gal 

 

PONTEVEDRA Avda. Mª Victoria Moreno 43, 2º 986 805460 José Manuel Fernández Castro jose.manuel.fernández.castro@xunta.gal

  

 

 

 

 

 

 

 

SERVIZOS CENTRAIS 

 
Enderezo         Persoa Contacto Correo 

 

Avda. Camiño Francés, 10 981540055 Ricardo Rivas Barros eleccionsccrr2023.agacal@xunta.gal 

 

mailto:manuel.rafael.perez.prados@xunta.gal
mailto:jose.antonio.bouza.escudero@xunta.gal
mailto:eleccionsccrr2023.agacal@xunta.gal






ANEXO V BIS: MODELO DE RECLAMACIÓN AOS CENSOS PROVISIONAIS 

 

Procedemento: reclamación contra os censos provisionais elaborados polo Consello 

Regulador no procedemento de eleccións para a renovación dos órganos de goberno de 

determinados consellos reguladores do ámbito agroalimentario convocadas pola Orde do 

7 de novembro de 2022. 

 

Reclamación contra o censo provisional 

 

.............................................. (nome e DNI da persoa que reclama), comparezo e DIGO: 

 

Que en aplicación das facultades conferidas polo Decreto 4/2007, do 18 de xaneiro, polo 

que se regulan as denominacións xeográficas de calidade do sector alimentario e os seus 

consellos reguladores, publicouse no DOG a Orde do 07.11.2022 pola que se convocan 

eleccións e se ditan normas para a renovación dos órganos de goberno de determinados 

consellos reguladores do ámbito agroalimentario. 

 

Conforme ao disposto no artigo 7 da dita Orde do 07.11.2022, os censos elaborados por 

este Consello Regulador encóntranse expostos entre os días 02.12.2022 e 14.12.2022 

(ambos os dous inclusive), de acordo co calendario electoral do anexo I da citada orde. 

 

O apartado 3 do citado artigo 7 establece que durante o indicado período de exposición os 

interesados poderán formular reclamacións ante o correspondente Consello Regulador, 

que deberá resolvelas con data límite o día 21.12.2022. 

 

Que por medio deste escrito veño a formular reclamación contra o censo provisional, que 

se basea nos seguintes 

 

MOTIVOS: 

 

.................................................................................................................................................

................................................................................ (descrición dos motivos da reclamación) 

 

Polo dito, 

 

SOLICITO: que se teña por presentado este escrito, se admita e se teña por formulada 

reclamación contra o censo provisional para que, logo dos trámites que procedan, se 

acorde a INCLUSIÓN/EXCLUSIÓN/ MODIFICACIÓN DOS DATOS de ..................... (nome da 

persoa á que afecte)  no censo provisional. 

 

Data: 

Sinatura: 

 

Á SECRETARÍA DO CONSELLO REGULADOR .......................... (nome do consello regulador) 



 







ANEXO VI 

DATOS DE CONTACTO DOS SECRETARIOS E SECRETARIAS DOS CONSELLOS REGULADORES 
 

 

CONSELLO REGULADOR SECRETARIO/A TELÉFONO  CORREO-ELECTRÓNICO 

 

D.O. MONTERREI Natalia González Rodríguez 988 590007 / 620412311 info@domonterrei.com 

 

 

D.O. RÍAS BAIXAS  Ramón Huidobro Vega 986 854850 / 610505333  elecciones2023@doriasbaixas.com 

 

 

D.O. RIBEIRA SACRA Mercedes Martínez Fernández 982 410968 / 671518551  info@ribeirasacra.org 

 

 

D.O. RIBEIRO Luis M. Vázquez Barredo 988 477200 / 683321242  luisvazquez@ribeiro.wine 

 

 

D.O. VALDEORRAS Mª Dolores Delgado López 988 300295 / 672389875  secretaria@dovaldeorras.com 

 

 

AUGARDENTES E LICORES  

TRADICIONAIS DE GALICIA Carmen Otero Cerviño 981 511566 / 637748869  orujo@orujodegalicia.org 

 

          

 

DOP ARZÚA-ULLOA Óscar Pérez Ramil 981 507653 / 669871841  queixo@arzua-ulloa.org 

 

          

 

DOP QUEIXO TETILLA Mari Sé Mosteiro Zapata 981 511751 / 669463706 secretaria@queixotetilla.org 

 

 

mailto:info@domonterrei.com
mailto:info@ribeirasacra.org
mailto:luisvazquez@ribeiro.
mailto:secretaria@dovaldeorras.com
mailto:orujo@orujodegalicia.org
mailto:queixo@arzua-ulloa.org
mailto:secretaria@queixotetilla.org


ANEXO VI 

DATOS DE CONTACTO DOS SECRETARIOS E SECRETARIAS DOS CONSELLOS REGULADORES 
 

 

CONSELLO REGULADOR SECRETARIO/A TELÉFONO  CORREO-ELECTRÓNICO 

 

 

DOP SAN SIMÓN DA COSTA Ángel Ramil Castelo 982 512250 / 639893268  info@sansimondacosta.com 

 

         _____ 

 

 

IXP PATACA DE GALICIA Ricardo Losada Blanco 988 462650 / 670580112  patacadegalicia@patacadegalicia.es 

 

 

IXP MEL DE GALICIA María de Diego Roldán 981 511913 / 616670070  info@mieldegalicia.org 

 

 

IXP PAN DE CEA Ricardo Losada Blanco 618 265307   info@pandecea.org 

 

 

IXP CASTAÑA DE GALICIA Manuel López Pérez 981 554537 / 649 061915  secretaria@castanadegalicia.org 

   

 

IIXXPP CARNE VACÚN GALICIA José Gómez Viaño 981 575786 / 609909528  secretaria@vacundegalicia.com 

 

         _____ 

 

AGRICULTURA ECOLÓXICA  

DE GALICIA Javier García Lozano 982 405300 / 687468562  javier@craega.es 

     

mailto:info@sansimondacosta.com
mailto:patacadegalicia@patacadegalicia.es
mailto:info@mieldegalicia.org
mailto:info@pandecea.org
mailto:secretaria@castanadegalicia.org
mailto:secretaria@vacundegalicia.com
mailto:javier@craega.es














ANEXO VIII: MODELO DE DILIXENCIA DO SECRETARIO DO CONSELLO  REGULADOR NA QUE 

SE FAI CONSTAR A DATA E HORA DE PRESENTACIÓN DE CADA LISTA 

 

Dª/D------------------------------------------------------------------(nome do secretario/a do Consello 

Regulador), con DNI--------------------------------------, expido a seguinte DILIXENCIA  pola que se 

fai constar que: 

O día --.--.202-, ás --.—horas,------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------(nome do organización ou entidade propoñente 

da candidatura) presentou ante a secretaría do Consello Regulador---------------------------------

-----------------------------------------------(nome do C.R.) a lista de candidatos para o 

censo/subcenso------------------------deste consello regulador, á que se lle asigna o número ----

--, consonte coa súa orde de presentación. 

 

E para que así quede constancia, asino a presente dilixencia e emito unha copia para a 

entidade propoñente. 

 

------------------------------- (lugar), --.--.202- 

 

 

 

O/A secretario/a do consello regulador (nome, selo e sinatura) 

 

 

 

 

 

(Sinatura do interesado) 



 







ANEXO IX: MODELO DE RECIBO DA DILIXENCIA DO SECRETARIO DO CONSELLO 

REGULADOR NA QUE SE FAI CONSTAR A DATA E HORA DE PRESENTACIÓN DE CADA LISTA 

 

Dª/D------------------------------------------------------------------(nome do secretario/a do Consello 

Regulador), con DNI--------------------------------------, expido a seguinte DILIXENCIA  pola que se 

fai constar que: 

O día --.--.202-, ás --.—horas,------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------(nome do organización ou entidade propoñente 

da candidatura) presentou ante a secretaría do Consello Regulador---------------------------------

-----------------------------------------------(nome do C.R.) a lista de candidatos para o 

censo/subcenso------------------------deste consello regulador, á que se lle asigna o número ----

--, consonte coa súa orde de presentación. 

 

E para que así quede constancia, asino a presente dilixencia e emito unha copia para a 

entidade propoñente. 

 

------------------------------- (lugar), --.--.202- 

 

 

 

O/A secretario/a do consello regulador (nome, selo e sinatura) 

 

 

 

 

 

Recibín: Sinatura do interesado 



 







ANEXO X-A: MODELO DE PRESENTACIÓN DE CANDIDATURAS  POLAS ORGANIZACIÓNS 
PROFESIONAIS/ASOCIACIÓNS PROFESIONAIS/COOPERATIVAS E AS SÚAS ASOCIACIÓNS 
 
 
A organización profesional agraria/asociación profesional/cooperativa ou asociación de 
cooperativas (elixirase a opción que proceda segundo a entidade de que se trate) --------------
--------------------------------------------------------------------------------(nome da entidade propoñente) 
por acordo do----------------------------------------(órgano colexiado da entidade correspondente) 
adoptado o día --.--.202- presenta a seguinte candidatura para o censo/subcenso que se 
determina a continuación: 
 
▪ Censo:-------------------------------- 
▪ Subcenso:--------------------------- (*só se procede). 
  
▪ Lista de candidatos titulares (*o número de candidatos titulares da lista debe coincidir, 
con carácter xeral, co número de vogais a elixir para cada censo ou subcenso de cada 
consello regulador, que é o que figura en cada caso no anexo III da orde de convocatoria), 
cos seguintes nomes, apelidos e DNI: 
 
Número 
de orde 

Nome ou razón social Apelidos DNI/NIF 

1    

2    

3    

4    

5 (…)    

 
▪ Lista de candidatos suplentes (*o número de suplentes debe ser equivalente á metade de 
titulares, agás no caso de que fose impar, caso en que se redondeará ao número enteiro 
superior), cos seguintes nomes e apelidos: 
 
Número 
de orde 

Nome ou razón social Apelidos  DNI/NIF 

1    

2    

3    

4    

5 (…)    

 
 
□ A presentación desta candidatura é incompleta, isto é, contempla menos titulares e/ou 
suplentes, xa que ten encaixe na excepción contemplada no artigo 49.2, último parágrafo do 
Decreto 4/2007, do 18 de xaneiro (*Soamente se marcará esta casiña no caso de que a 
candidatura presentada se incardine nas circunstancias contempladas no citado artigo). 
  



▪ O representante desta candidatura, para os efectos do previsto no artigo 49.13 do Decreto 
4/2007, do 18 de xaneiro, é a persoa que se designa a continuación (*é requisito 
indispensable para a admisión da candidatura o nomeamento de representante): 
 
Nome e apelidos:………………………………………………………………………………………..DNI…………………….………. 
Enderezo postal:………………………………………………………………………………………………………………….…………… 
Enderezo electrónico:……………………………………………………………………………………………………………….……… 

Teléfono/s:……………………………………………………………………………………………………………………..…… 

 
Achéganse as seguintes declaracións: 
 
1 Declaración xurada de cada un dos candidatos consonte non incorren en causa de 
inelexibilidade. 
2 Declaración de aceptación das candidaturas, subscritas polos candidatos. 
 
 
 
 
 
------------------------------- (lugar),--.--.202- 
 
 
 
 
 
Sinatura do representante (segundo o disposto nos Estatutos) e nº de DNI 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Á SECRETARÍA DO CONSELLO REGULADOR DA …………………………...(denominación do C.R) 
  



ANEXO X-B: MODELO DE PRESENTACIÓN DE CANDIDATURAS  POLOS INDEPENDENTES 
AVALADOS POLO 10 % DO TOTAL DE ELECTORES DO CENSO/SUBCENSO 
 
 
En calidade de candidatura independente, ------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------(nome da candidatura independente) presenta a 
seguinte lista de candidatos para o censo/subcenso que se determina a continuación: 
 
▪ Censo:-------------------------------- 
▪ Subcenso:--------------------------- (*só se procede). 
 
▪ Lista de candidatos titulares (*o número de candidatos titulares da lista debe coincidir, 
con carácter xeral, co número de vogais a elixir para cada censo ou subcenso de cada 
consello regulador, que é o que figura en cada caso no anexo III da orde de convocatoria), 
cos seguintes nomes, apelidos e DNI: 
 
Número 
de orde 

Nome ou razón social Apelidos  DNI/NIF 

1    

2    

3    

4    

5 (…)    

 
 
▪ Lista de candidatos suplentes (*o número de suplentes debe ser equivalente á metade de 
titulares, agás no caso de que fose impar, caso en que se redondeará ao número enteiro 
superior), cos seguintes nomes e apelidos: 
 
Número 
de orde 

Nome ou razón social Apelidos  DNI/NIF 

1    

2    

3    

4    

5 (…)    

 
□ A presentación desta candidatura é incompleta, isto é, contempla menos titulares e/ou 
suplentes, xa que ten encaixe na excepción contemplada no artigo 49.2, último parágrafo do 
Decreto 4/2007, do 18 de xaneiro (*Só se marcará esta casiña no caso de que a candidatura 
presentada se incardine nas circunstancias contempladas no citado artigo). 
 
▪ O representante desta candidatura, para os efectos do previsto no artigo 49.13 do Decreto 
4/2007, do 18 de xaneiro, é a persoa que se designa a continuación (*é requisito 
indispensable para a admisión da candidatura o nomeamento de representante): 
 
Nome e apelidos:………………………………………………………………………………………..DNI…………………….………. 
Enderezo postal:………………………………………………………………………………………………………………….…………… 



Enderezo electrónico:……………………………………………………………………………………………………………….……… 

Teléfono/s:……………………………………………………………………………………………………………………..…… 
 
Achéganse as seguintes declaracións: 
 
1 Declaración xurada de cada un dos candidatos consonte non incorren en causa de 
inelexibilidade. 
 
2 Declaración de aceptación das candidaturas, subscritas polos candidatos. 
 
 
Achégase tamén o aval de     (indicar o número de avalistas) inscritos no censo/subcenso ao 
que se presenta a candidatura (*o número de avais ten que ser como mínimo o 10 % do 
censo/subcenso ao que se presenta a lista) 
 
 
------------------------------- (lugar), --.--.202- 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sinatura e nº de DNI do/s promotor/es (*A identidade dos asinantes acreditarase ante o 
Pleno do Consello Regulador) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Á SECRETARÍA DO CONSELLO REGULADOR DA …………………………….(denominación do C.R) 







ANEXO XI-A: MODELO DE DECLARACIÓN DA PERSOA FÍSICA DE NON ESTAR INCURSO EN 
CAUSA DE INELEXIBILIDADE E DE ACEPTACIÓN DA CANDIDATURA 
 
 
Dª/D--------------------------------------------------------con DNI---------------------, en calidade de 
candidata/o proposto por ---------------------------------------------------------------------------------------
(nome da organización profesional agraria/asociación profesional/cooperativa ou asociación 
de cooperativas/candidatura independente) no censo/subcenso do consello regulador --------
-----------------------------------------------------------------------------------------(denominación do C.R.) 
DECLARA: 
 
1 Que non incorre en causa de inelexibilidade ningunha consonte co establecido nos artigos 
38 e 18.1.d) do Decreto 4/2007, do 18 de xaneiro, que regula as denominacións xeográficas 
de calidade do sector alimentario e os seus consellos reguladores. 
 
2 Que acepta formar parte da candidatura para a que foi proposto 
 
 
 
------------------------------- (lugar)--.--.202- 
 
 
 
 
 
 
 
(Nome e sinatura) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



ANEXO XI-B: MODELO DE DECLARACIÓN DA PERSOA XURÍDICA DE NON ESTAR INCURSO 
EN CAUSA DE INELEXIBILIDADE E DE ACEPTACIÓN DA CANDIDATURA 
 
 
Dª/D--------------------------------------------------------con DNI---------------------, en calidade de 
secretaria/o do ----------------------------------------------------------------------------------------(nome da 
persoa xurídica candidata), candidata no censo/subcenso ----------------------------------------------
--------------------------do consello regulador -------------------------------------------------------------------
------------------------------(denominación do C.R.) CERTIFICA que o órgano de goberno/órgano 
reitor adoptou un ACORDO polo que DECLARA que a dita persoa xurídica: 
 
1 Non incorre en causa de inelexibilidade ningunha consonte co establecido nos artigos 38 
e 18.1.d) do Decreto 4/2007, do 18 de xaneiro, que regula as denominacións xeográficas de 
calidade do sector alimentario e os seus consellos reguladores. 
 
2 Acepta formar parte da candidatura para a que foi  proposta. 
 
 
 
------------------------------- (lugar)--.--.202- 
 
 
 
 
 
 
 
(Nome e sinatura) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 







ANEXO XII: MODELO DE PROCLAMACIÓN PROVISIONAL DE CANDIDATURA 
 
 
 
 

 
 
 
PROCLAMACIÓN PROVISIONAL DE CANDIDATURA 
 
 
Procedemento: Eleccións para a renovación dos órganos de goberno de determinados 
consellos reguladores do ámbito agroalimentario  
 
 
En aplicación do disposto no artigo 8.5 da Orde do 07.11.2022 o Pleno do Consello 
Regulador ------------------------------------- (denominación do consello regulador) na súa reunión 
do 12.01.2023 ACORDOU:  
 
Proclamar PROVISIONALMENTE a seguinte candidatura: 
 
▪ Candidatura:------------------------------------------------- 
▪ Censo:--------------------------------. 
▪ Subcenso:---------------------------( *só se procede). 
  
▪ Lista de candidatos titulares: 
 
Número de 
orde 

Nome ou razón social Apelidos DNI/NIF 

1    

2    

3    

4    

5 (…)    

 
▪ Lista de candidatos suplentes: 
 
Número de 
orde 

Nome ou razón social Apelidos  DNI/NIF 

1    

2    

3    

4    

5 (…)    

 
 
 



▪ O/A representante desta candidatura, para os efectos do previsto no artigo 49.13 do 
Decreto 4/2007, do 18 de xaneiro, é a persoa que se designa a continuación:  
 

Nome e apelidos:…………………………….………………………………………………………………………… 
DNI:…………………….…………………………………………………………………………………………………….. 
Enderezo postal:……………………………………………………………………………………………………….. 
Enderezo electrónico:……………………………………………………………………………………………….. 
Teléfono/s:………………………………………………………………………………………………………………… 
 
 
Esta candidatura proclamada provisionalmente será obxecto de exposición pública na sede 
deste consello regulador e será comunicada á Xunta Electoral. 
 
Contra esta proclamación poderán presentarse reclamacións ou solicitarse a corrección de 
posibles erros ante o pleno do consello regulador no prazo de cinco días naturais desde a 
súa exposición pública na sede deste consello regulador, polo que o prazo de reclamación 
rematará o día 17.01.2022. ás 14.00 horas, segundo o disposto nos artigos 2 e 8.6 da Orde 
do 07.11.2022. 
 
(Lugar e data) 
 
 
 
 
O/A secretario/a 
 
 







ANEXO XIII: MODELO DE RESOLUCIÓN DE NON PROCLAMACIÓN PROVISIONAL DE 
CANDIDATURA 
 
 
 
 
 
 
 
RESOLUCIÓN DE NON PROCLAMACIÓN PROVISIONAL DE CANDIDATURA 
 
 
Procedemento: Eleccións para a renovación dos órganos de goberno de determinados 
consellos reguladores do ámbito agroalimentario  
 
 
 
ANTECEDENTES 
 
1 O día 29.01.2007 publicouse no Diario Oficial de Galicia (DOG) o Decreto 4/2007, do 18 de 
xaneiro, que regula as denominacións xeográficas de calidade do sector alimentario e os 
seus consellos reguladores. 
 
2 O día 10.11.2022 publicouse no DOG a Orde do 07.11.2022 pola que se convocan 
eleccións e se ditan normas para a renovación dos órganos de goberno de determinados 
consellos reguladores do ámbito agroalimentario. 
 
3 O día --.--.201- a organización profesional agraria/asociación profesional/cooperativa/a 
candidatura independente (elixirase a opción que proceda segundo a entidade de que se 
trate) ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
(nome da entidade propoñente) por acordo do -------------------------------- (órgano colexiado 
da entidade correspondente, *no caso de que non sexan candidaturas independentes) 
adoptado o día --.--.202- (*para o caso de que non se trate de candidaturas independentes) 
presentou unha candidatura para o censo/subcenso que se determina a continuación: 
 
▪ Censo:--------------------------------. 
▪ Subcenso:---------------------------( *só se procede). 
 
  
CONSIDERACIÓNS LEGAIS E TÉCNICAS 
 
1 O artigo 8 da Orde do 07.11.2022 atribúe ao consello regulador a competencia para a 
proclamación provisional de candidaturas. 
 
2 O artigo 49 do Decreto 4/2007, do 18 de xaneiro, regula a presentación de candidaturas. 
Neste artigo establécense os requisitos que deben cumprir as candidaturas presentadas. 
 



O artigo 50 do dito decreto prevé que finalizado o prazo de presentación, as candidaturas 
quedarán proclamadas provisionalmente,  agás causa de inelexibilidade ou non inclusión no 
censo dalgún candidato, circunstancia que, denunciada ou apreciada polo pleno do consello 
regulador, suporá a súa exclusión. 
 
Unha vez analizada polo pleno do consello regulador a candidatura presentada por vostede 
compróbase que ---------------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------- (motivación das causas que determinan a súa non 
proclamación). 
 
 
En consecuencia,  por acordo do Pleno do Consello Regulador reunido o día --.--.202- 
 
RESOLVO 
 
Non proclamar a candidatura presentada por --------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------- para o censo/subcenso-----------------------
---------------polos motivos indicados na consideración legal 2 desta resolución. 
 
 
Contra esta resolución poderán presentarse reclamacións ou solicitarse a corrección de 
posibles erros ante o pleno do consello regulador no prazo de cinco días naturais desde a 
súa exposición pública na sede deste consello regulador, polo que o prazo de reclamación 
rematará o día 17.01.2023 ás 14.00 horas, segundo o disposto nos artigos 2 e 8.6 da Orde 
do 07.11.2023. 
 
 
 
(Lugar e data) 
 
 
 
 
O/A secretario/a 
 
 
 
 
 
 
 
 
 







ANEXO XIV MODELO DE PACTO ELECTORAL 

 

D/Dna ………………………………………………………………, representante da 

candidatura (A) …..……………………………………………. 

 

D/Dna. ……………………………………………………….………, representante da 

candidatura (B) ..……………………………………………. 

 

D/Dna. ………………………………………………………………, representante da 

candidatura (C) …..……………………………………………. 

 

D/Dna. ………………………………………………………………, representante da 

candidatura (D) …..……………………………………………. 

 

Unha vez proclamadas as candidaturas definitivamente pola Xunta Electoral para as 

eleccións ao Consello Regulador ……………………………………………………, 

Censo ……, Subcenso ……, e en virtude do disposto no art. 50.6 do Decreto 4/2007, 

do18 de xaneiro, polo que se regulan as denominacións xeográficas de calidade do 

sector alimentario e os seus consellos reguladores, presentan o seguinte acordo de 

reparto de vogalías:  

 

Pola candidatura (A) 

Vogais: 

- D/Dna................................................................................................................................ 

- D/Dna................................................................................................................................ 

Suplentes (pola súa orde de prelación): 

1º. D/Dna............................................................................................................................ 

2º. D/Dna............................................................................................................................ 

3º. D/Dna............................................................................................................................ 

Pola candidatura (B) 

Vogais: 

- D/Dna................................................................................................................................ 

- D/Dna................................................................................................................................ 



Suplentes (pola súa orde de prelación): 

1º. D/Dna............................................................................................................................ 

2º. D/Dna............................................................................................................................ 

3º. D/Dna............................................................................................................................ 

 

Pola candidatura (C) 

Vogais: 

- D/Dna................................................................................................................................ 

- D/Dna............................................................................................................................. 

Suplentes (pola súa orde de prelación): 

1º. D/Dna............................................................................................................................ 

2º. D/Dna............................................................................................................................ 

3º. D/Dna............................................................................................................................ 

 

Pola candidatura (D) 

Vogais: 

- D/Dna................................................................................................................................ 

- D/Dna............................................................................................................................... 

Suplentes (pola súa orde de prelación): 

1º. D/Dna............................................................................................................................ 

2º. D/Dna............................................................................................................................ 

3º. D/Dna............................................................................................................................ 

 

En, .................................................................................................(lugar e data) 

 

Pola candidatura A  Pola candidatura B  Pola candidatura C  Pola candidatura D  

O representante  O representante  O representante  O representante 

 

 

Asdo.:     Asdo.:   Asdo.:   Asdo.: 

 

XUNTA ELECTORAL. ELECCIÓNS A CONSELLOS REGULADORES 2023 

Subdirección Xeral de Réxime Xurídico-Administrativo. San Caetano s/n. 

Santiago de Compostela. 







ANEXO XV: MODELO DE ESCRITO DE NOTIFICACIÓN DE NOMEAMENTO DOS MEMBROS 
DAS MESAS ELECTORAIS 
 
 
 
 

 
Nome e apelidos do membros que se nomea 

Enderezo do dito membro  
 

 
 
NOTIFICACIÓN DE RESOLUCIÓN DE NOMEAMENTO COMO MEMBRO DE MESA ELECTORAL 
 
 
Procedemento: Eleccións para a renovación dos órganos de goberno de determinados 
consellos reguladores do ámbito agroalimentario 
 
 
ANTECEDENTES 
 
1 O día 29.01.2007 publicouse no Diario Oficial de Galicia (DOG) o Decreto 4/2007, do 18 de 
xaneiro, que regula as denominacións xeográficas de calidade do sector alimentario e os 
seus consellos reguladores. 
 
2 O día 10.11.2022 publicouse no DOG a Orde do 07.11.2022 pola que se convocan 
eleccións e se ditan normas para a renovación dos órganos de goberno de determinados 
consellos reguladores do ámbito agroalimentario. 
 
3 Na reunión que celebrou o Pleno do Consello Regulador ---------------- (denominación do 
consello regulador) o día --.--.202- procedeu ao sorteo para a designación das persoas  
compoñentes das mesas electorais, tanto titulares, como suplentes. 
 
CONSIDERACIÓNS LEGAIS E TÉCNICAS 
 
1 O artigo 10 da Orde do 07.11.2022 prevé a competencia dos consellos reguladores para 
realizar o sorteo para a designación das persoas compoñentes das mesas electorais, tanto 
titulares como suplentes e para proceder seguidamente á súa notificación ás persoas 
interesadas. 
 
2 Os membros das mesas electorais son os órganos encargados de presidir as eleccións, 
realizar o escrutinio, publicar os resultados e velar pola pureza do sufraxio, segundo o 
disposto no artigo 46.1 do Decreto 4/2007. 
 
3 Segundo o artigo 11.3 do Decreto 4/2007, as persoas físicas e quen represente ás persoas 
xurídicas inscritas nos rexistros do consello regulador están obrigadas a colaborar na 
realización dos procesos electorais para a renovación dos seus órganos de goberno, 



participando como membros das mesas ou outros órganos electorais nas ocasións nas que 
fosen nomeadas. 
 
Así mesmo, como membro da mesa electoral está obrigado/a a reunirse o día das eleccións 
no local designado para a votación, segundo o disposto no artigo 56.1 do Decreto 4/2007, 
do 18 de xaneiro. 
 
Por todo o exposto, o Pleno do Consello Regulador --------------------------------- (nome do C.R.) 
ao abeiro do sorteo celebrado o día ----------------------------, 
 
RESOLVE 
 
Nomear a -------------------------------------------------------- (nome e apelidos do membro da mesa) 
como ---------------------------------------------------------- (1) na MESA ELECTORAL DE -------------------
------------------------------------ (especificación da mesa). 
 
 
As persoas designadas para ocupar a presidencia e as vogalías de cada mesa electoral e as 
súas suplentes deberán, de conformidade co disposto no  artigo 13.1 da Orde do 
07.11.2022, presentarse para a constitución da mesa electoral no seguinte día, hora e lugar: 
 
Día: 19.02.2023 
Hora: 9.00 horas 
Lugar: -------------------------- (local designado para a votación)  
 
 
O artigo 13.2 da Orde do 07.11.2022, ao regular a actuación das mesas, dispón que ás 9.30 
horas a presidencia estenderá a acta de constitución da mesa, que asinará xunto coas 
persoas designadas como vogais, ademais das persoas interventoras se os houbese, 
comezando ás 10.00 horas a votación, que continuará sen interrupción ata as 17.00 horas. 
 
A incomparecencia inxustificada de calquera dos membros das mesas electorais poderá 
supoñer a suspensión ata por dous anos nos dereitos que lle correspondan como persoa 
inscrita na denominación. 
 
Dispón dun prazo de 6 días naturais para alegar ante este consello regulador os posibles 
motivos que considere que lle impiden aceptar o cargo, consonte co previsto no artigo 10 
da Orde do 07.11.2022. Os ditos motivos deberán constituír unha causa xustificada e 
documentada (artigo 46.4 do Decreto 4/2007). 
 
Lugar e data 
 
O/a secretario/a 
 
 
(1) Presidente/vogal 1/vogal2/1º suplente do presidente/2º suplente do presidente/1º suplente do 
vogal 1/2º suplente do vogal 1/1º suplente do vogal 2/2º suplente do vogal 2 







ELECCIÓNS AO CONSELLO REGULADOR  

DA  ............................................................................  

Acta de Constitución de Mesa Electoral 

 

Mesa .........................................  

En  ........................................ , 19 de febreiro de 2022, reúnense as persoas que se indican a seguir para 
ocupar os cargos para os que previamente foron designados na mesa electoral: 

 

PRESIDENTE/A:   D./Dª ......................................................................  DNI ...........................................................  

1º  VOGAL:  D./Dª ...................................................................  DNI ...........................................................  

2º VOGAL: D/Dª ....................................................................  DNI ...........................................................  

ASISTIDA POLO FUNCIONARIO/A  D/Dª ............................................  ..................................................................  

 

Acto seguido procédese a recibir as credenciais dos/das interventores/as designados/as polos/as 

representantes das candidaturas. O/A presidente/a dálle posesión dos seus cargos aos/ás seguintes 

interventores/as das candidaturas que se indican: 

Interventores/as Candidaturas 

 .................................................................................................   .......................................................................  

 .................................................................................................   .......................................................................  

 .................................................................................................   .......................................................................  

 .................................................................................................   .......................................................................  

 .................................................................................................   .......................................................................  

 

O/A presidente/a indica que conste na acta o seguinte 

 ..............................................................................................................................................................................  

 ..............................................................................................................................................................................  

 ..............................................................................................................................................................................  

 

Sendo as  .......  :  ......  horas, expídese a presente acta que asinan todas as persoas concorrentes. 

 

O/A PRESIDENTE/A VOGAL 1º VOGAL 2º 

 

 

INTERVENTORES/AS 



 







ANEXO XVII: MODELO XERAL DE CERTIFICADO DE ACREDITACIÓN DA 

REPRESENTATIVIDADE DA PERSOA XURÍDICA 

 

 

---------------------------------------------------(Nome do secretario) con DNI-----------------, 

como de secretario/a do ------------------------------------------------------------------------

(Consello de Administración, Consello Reitor, etc…) 

 

 

CERTIFICO que ------------------------------------------------------------ (Nome da persoa física) 

con DNI--------------------------------por acordo do/da -------------------------------------------------

----------------------------- (órgano colexiado de goberno da persoa xurídica) adoptado o 

día --.--.2023 ostenta a representación de -----------------------------------------------------------

--------------------------------------------(natureza e nome da persoa xurídica) para os efectos 

de emitir o voto a nome da dita persoa xurídica nas eleccións convocadas mediante 

Orde do 07.11.2022 pola que se convocan eleccións e se ditan normas para a 

renovación dos órganos de goberno de determinados consellos reguladores do ámbito 

agroalimentario. 

A/O secretaria/o 

(Nome e sinatura) 

 

 

 

 

 

 



 







ANEXO XVIII: MODELO ESPECÍFICO DE CERTIFICADO DE ACREDITACIÓN DA 

REPRESENTATIVIDADE DAS COMUNIDADES DE BENS 

 

 

As persoas abaixo asinantes, membros todas elas da Comunidade de bens (C.B.)---------

------------------------------------------------------------------------------(nome da comunidade de 

bens), autorizan a -------------------------------------------------------(nome da persoa física) con 

DNI-----------------------------para a emisión do voto a nome da dita comunidade nas 

eleccións para a renovación dos órganos de goberno de determinados consellos 

reguladores do ámbito agroalimentario, convocadas mediante Orde do 07.11.2022 

(DOG. núm. 214, do 10.11.2022) 

 

Nome  (de cada un dos membros da C.B.)      Nome (de cada un dos membros da C.B.) 

 

Sinatura e DNI                                                             Sinatura e DNI 

 

 

Nome                                                                           Nome 

 

 

Sinatura e DNI                                                            Sinatura e DNI 

 

 

Nome                                                                           Nome 

 

 

Sinatura e DNI                                                             Sinatura de DNI      



 







ELECCIÓNS AO CONSELLO REGULADOR DA …………………………………...2023 
LISTA NUMERADA DE VOTANTES 

 

MESA: 
CENSO/SUBCENSO: 

 
Nº 

orde 
Nº 

censo 
Nome e apelidos ou razón social da persoa inscrita 

Nome e apelidos da persoa representante 
(só no caso de persoas xurídicas) 

 
 

   

 
 

   

 
 

   

 
 

   

 
 

   

 
 

   

 
 

   

 
 

   

 
 

   

 
 

   

 
 

   

 
 

   

 
 

   

 
 

   

 
 

   

 
 

   

 
 

   

 
 

   

 
 

   

 
 

   

 
 

   

 
 

   

 
 

   

 
 

   

 
 

   



 
 
 

Nº de 
orde 

Nº no 
censo 

Nome e apelidos ou razón social da persoa inscrita 
Nome e apelidos da persoa representante 

(só no caso de persoas xurídicas) 

 
 

   

 
 

   

 
 

   

 
 

   

 
 

   

 
 

   

 
 

   

 
 

   

 
 

   

 
 

   

 
 

   

 
 

   

 
 

   

 
 

   

 
 

   

 
 

   

 
 

   

 
 

   

 
 

   

 
 

   

 
 

   

 
 

   

 
 

   

 
 

   

 
 

   

 
 

   







ELECCIÓNS AO CONSELLO REGULADOR  

DA  ............................................................... 2023 

Acta de Sesión de Escrutinio da Mesa Electoral 

 

Na Mesa electoral de  ...............................  

 

PRESIDENTE/A  

D/Dª ..........................................................  

 ..................................................................  

VOGAIS CENSO ......................................................................  

D/Dª ..........................................................  

 ..................................................................  

D/Dª ..........................................................  

 ..................................................................  

 

INTERVENTORES/AS 

D/Dª ..........................................................  

 ..................................................................  

D/Dª ..........................................................  

 ..................................................................  

D/Dª ..........................................................  

 ..................................................................  

D/Dª ..........................................................  

 ..................................................................  

D/Dª ..........................................................  

 ..................................................................  

D/Dª ..........................................................  

 ..................................................................  

D/Dª ..........................................................  

 ..................................................................  

(1) Os que figuren nas listas do censo electoral. 

(2) Os que figuren na lista numerada de votantes que tivo que formar a mesa 

 

Ás…… horas do día 19 de febreiro de 2023 no lugar arriba 

sinalado e unha vez rematados todas as operacións atribuídas 

pola lexislación vixente a esta mesa electoral, expídese a 

seguinte acta de sesión/escrutinio: 

 

Núm. de electores da mesa (1) …………………. 

Núm. de electores da mesa que votaron(2) …………………. 

Núm. papeletas válidas …………………. 

Núm. papeletas en branco …………………. 

Núm. de papeletas nulas …………………. 

Distribuíronse os VOTOS ÁS CANDIDATURAS do seguinte xeito: 

CANDIDATURAS VOTOS OBTIDOS 

 En letra En número 

   

   

   

   

   

 



Faise constar que se formularon as seguintes reclamacións e protestas: (indicar as reclamacións). 

 ...........................................................................................................................................................................  

 ...........................................................................................................................................................................  

 ...........................................................................................................................................................................  

 ...........................................................................................................................................................................  

 ...........................................................................................................................................................................  

 ...........................................................................................................................................................................  

Foron resoltas pola mesa electoral segundo se indica: (relacionar as resolucións adoptadas). 

 ...........................................................................................................................................................................  

 ...........................................................................................................................................................................  

 ...........................................................................................................................................................................  

 ...........................................................................................................................................................................  

 ...........................................................................................................................................................................  

Emitíronse os seguintes votos particulares: (indicar nome e apelidos, cargo na mesa e motivo do voto). 

 ...........................................................................................................................................................................  

 ...........................................................................................................................................................................  

 ...........................................................................................................................................................................  

 ...........................................................................................................................................................................  

 ...........................................................................................................................................................................  

 ...........................................................................................................................................................................  

Durante a celebración da votación ocorreron os incidentes que se indican: (indicar os incidentes con nome e 
apelidos das persoas causantes, de ser o caso). ...............................................................................................  

 ...........................................................................................................................................................................  

 ...........................................................................................................................................................................  

 ...........................................................................................................................................................................  

 ...........................................................................................................................................................................  

 ...........................................................................................................................................................................  

 

Finalizadas todas as operacións do escrutinio, e sendo as  ...... :  ..........  horas do día 19 de febreiro de 2023, 
deuse por rematada a sesión, redactándose esta acta, que asinan as persoas asistentes. 

 

O/A PRESIDENTE/A OS/AS INTERVENTORES/AS  OS/AS VOGAIS 
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