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blecidos na norma internacional de calidade para
entidades de certificación de produto (norma
UNE-EN 45011 ou norma que a substitúa) e auto-
rizadas pola consellería competente segundo a natu-
reza do produto para realizar o control e certificación
do produto en cuestión, conforme ao seu regulamento
e normas concordantes.

b) Por un órgano integrado no propio consello regu-
lador, sempre que se cumpran os requisitos esta-
blecidos na mencionada lei e neste decreto.

c) Polo Instituto Galego da Calidade Alimentaria,
mediante o departamento correspondente integrado
na súa estrutura.

2. No proxecto de regulamento de cada denomi-
nación deberá optarse por algún dos sistemas de
control mencionados nas letras a), b), ou c) ante-
riores.

3. Sen prexuízo dos controis mencionados nas
letras a) e b) da alínea 1 anterior, a consellería
competente segundo a natureza do produto, ben
directamente ben a través do Ingacal, poderá efec-
tuar aqueles controis complementarios que considere
convenientes, tanto aos operadores como ás enti-
dades independentes de control e aos órganos de
control integrados nos consellos reguladores.

Artigo 64º.-Entidades independentes de control e
certificación.

1. Cando no regulamento da denominación se opte
polo control e certificación a través de entidades
privadas que axusten o seu funcionamento á norma
UNE-EN 45011 (ou norma que a substitúa) a escolla
da entidade de entre as autorizadas pola consellería
competente segundo a natureza do produto, corres-
ponderá ao operador que deba ser obxecto de control,
que deberá comunicar o nome da dita entidade ao
consello regulador e á consellería.

2. Estas entidades deberán cumprir os seguintes
requisitos:

a) Ter establecido un procedemento de certifica-
ción do produto segundo o establecido no regula-
mento e normativa concordante, incluíndo a super-
visión da produción da materia prima, da elaboración
do produto e do produto terminado.

b) Ter fixadas as tarifas aplicables a cada un dos
produtos obxecto de control e certificación, polos
conceptos que se determinen.

c) Conservar para a súa posible consulta pola
Administración durante un prazo de seis anos, se
na normativa particular da denominación xeográfica
non se establece outro superior, os expedientes,
documentación e datos dos controis realizados e cer-
tificacións emitidas.

d) Comunicar á consellería competente segundo
a natureza do produto e ao consello regulador corres-
pondente, no prazo máximo de 5 días, a existencia
das irregularidades relevantes detectadas no exer-

cicio das funcións de control, así como a suspensión
ou retirada da certificación.

e) Subscribir unha póliza de seguro de respon-
sabilidade civil por unha contía mínima que deter-
minará en cada caso a consellería competente verbo
da natureza do produto en función do tipo e volume
de actividade da denominación, para cubrir as con-
tinxencias derivadas das actividades de control e
certificación.

3. A entidade independente de control e certi-
ficación terá que acreditarse no cumprimento da nor-
ma sobre Requisitos xerais para entidades que cer-
tifican produto (Norma UNE-EN 45011 ou norma
que a substitúa) polas entidades de acreditación
reguladas na sección 2ª do capítulo II do Regu-
lamento da infraestrutura para a calidade e segu-
ranza industrial, aprobado polo Real decreto
2200/1995, do 28 de decembro, cun alcance que
cubra o produto obxecto da certificación. Esta acre-
ditación deberá de obterse no prazo de dous anos
desde que se lle outorgou a autorización. De non
obterse nese prazo a acreditación, a consellería com-
petente segundo a natureza do produto poderá revo-
gar a autorización ou conceder unha prórroga de
ata dous anos, cando se xustifiquen axeitadamente
as causas por que non se acadou a acreditación.

Artigo 65º.-Órganos de certificación integrados
nos consellos reguladores.

1. O control e certificación dun produto poderá
ser realizado polo propio consello regulador da deno-
minación, sempre que se cumpran os seguintes
requisitos:

a) Que se encontren axeitadamente separados os
órganos de xestión dos de control e certificación.

b) Que a actuación dos órganos de control e cer-
tificación se realice sen dependencia xerárquica nin
administrativa respecto dos órganos de dirección do
consello regulador e baixo a tutela da consellería
competente segundo a natureza do produto.

c) Que se garanta a independencia do persoal que
realiza as funcións de control e certificación, que
deberá ser habilitado pola consellería competente
segundo a natureza do produto e cuxa remoción debe-
rá ser motivada e ter recibido informe favorable
desta.

2. Para o cumprimento destes requisitos, o consello
regulador poderá subcontratar todas ou algunhas das
actuacións relacionadas coa certificación, co fin de
asegurar a independencia e imparcialidade desta.

3. O consello regulador deberá presentar perante
a consellería competente segundo a natureza do pro-
duto para a súa aprobación, xunto coa proposta de
regulamento, unha memoria explicativa do funcio-
namento do órgano de control e certificación e un
organigrama en que se recolla a súa estruturación,
que deberán axustarse en todo momento aos pre-
ceptos da Lei 2/2005 e deste decreto, e ser conformes
coa norma UNE-EN-45011 ou norma que a substitúa.
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4. No caso de que o órgano de certificación non
cumprise todos os requisitos, non será autorizado
pola consellería, e o consello regulador deberá modi-
ficar a súa proposta ou optar pola certificación do
Ingacal ou de entidades privadas.

5. No caso de denominacións xeográficas do ámbito
de aplicación do R (CE) 510/2006, de autorizarse
un órgano de control e certificación integrado no
consello regulador, este deberá solicitar a súa acre-
ditación conforme a norma sobre Requisitos xerais
para entidades que realizan a certificación de pro-
duto, de acordo co disposto nese regulamento. Esta
acreditación deberá acadarse nun prazo de dous
anos, prorrogable ata o mes de maio de 2010, límite
máximo establecido no citado regulamento, cando
se xustifique axeitadamente ante a consellería com-
petente segundo a natureza do produto o atraso na
obtención da acreditación.

6. Os requisitos establecidos na alínea 2 do artigo
64º relativos ás entidades independentes de control
e certificación serán tamén de aplicación aos órganos
integrados nos consellos reguladores encargados
destes labores.

Artigo 66º.-Certificación realizada polo Ingacal.

1. O Instituto Galego da Calidade Alimentaria rea-
lizará o control e certificación dos produtos alimen-
tarios, mediante o departamento correspondente
integrado na súa estrutura.

2. Así mesmo, o Ingacal poderá realizar todo tipo
de actividades relativas á certificación que lle sexan
contratadas polos consellos reguladores, tales como
inspeccións, toma de mostras de produtos ou análises
fisicoquímicas ou organolépticas.

Artigo 67º.-Controis.

1. Todas as persoas físicas ou xurídicas titulares
de bens inscritos nos rexistros dunha denominación,
as explotacións, instalacións, empresas e os produtos
estarán sometidos ás actuacións que realice o órgano
de control, para verificar que os produtos que exhi-
ben unha denominación cumpren os requisitos exixi-
dos pola Lei 2/2005, de promoción e defensa da
calidade alimentaria galega, este decreto, o regu-
lamento propio da denominación e demais normativa
aplicable.

2. Para a comprobación do cumprimento dos pre-
ceptos de cada regulamento e demais normativa con-
cordante, o órgano de control e certificación disporá
dos datos contidos nos rexistros de cada denomi-
nación que sexan precisos para o correcto exercicio
da súa actividade.

3. O órgano de control realizará as inspecciones
necesarias das explotacións, instalacións, documen-
tación, produtos e materias primas, e cantas outras
sexan necesarias.

4. En atención ao produto de que se trate, na nor-
mativa propia de cada denominación se especifi-
carán os controis e inspeccións que realizará o órga-
no de control.

5. Para facilitar o control dos procesos de pro-
dución e elaboración, os inscritos na denominación
terán que levar os rexistros e facer as declaracións
que na súa normativa propia se establezan.

Artigo 68º.-Circulación do produto.

Cando así se prevexa nas normas propias da deno-
minación, toda expedición de produto con dereito
a protección que se realice entre firmas inscritas,
aínda pertencentes á mesma razón social, deberá
ir acompañada por un volante de circulación expe-
dido polo órgano de control e certificación, na forma
que se determine nesas normas, ademais da docu-
mentación requirida pola lexislación vixente.

Artigo 69º.-O comité de cualificación.

1. Cando así se recolla no regulamento da deno-
minación, existirá un comité de cualificación for-
mado por persoas expertas no produto de que se
trate, que terá como misión emitir informe de cali-
dade sobre os produtos que opten a ser amparados
pola denominación. Este comité, que poderá contar
cos asesoramentos técnicos que coide necesarios,
dependerá, de ser o caso, do órgano interno de control
e certificación do consello regulador.

2. Para a revisión das decisións do comité de cua-
lificación poderá crearse un comité de apelación,
formado tamén por expertos no produto e cuxo ditame
non poderá ser obxecto de revisión.

3. No regulamento de cada denominación e no
seu correspondente Manual de Calidade, Procede-
mentos Operativos e Instrucións Técnicas estable-
ceranse as normas para a constitución e funciona-
mento do comité de cualificación e, de ser o caso,
do de apelación.

Artigo 70º.-Certificación do produto.

1. O órgano de control e certificación, á vista dos
informes do comité de cualificación e, de ser o caso,
do de apelación, e de todos os controis e análises
realizadas, resolverá, no prazo máis breve posible,
e nunca superior ao máximo recollido no Manual
de Calidade, Procedementos Operativos e Instru-
cións Técnicas, o que proceda sobre a certificación
ou non do produto, sen que esta decisión sexa impug-
nable en vía administrativa, agás que o recurso se
fundamente no incumprimento das normas de fun-
cionamento que lle son aplicables ao dito órgano.

2. Cando se comprobe que un produto non se pro-
duciu, elaborou ou transformou de acordo cos requi-
sitos do seu regulamento e demais normas propias
da denominación, ou presente defectos ou altera-
cións, non poderá comercializarse baixo o seu ampa-
ro, sen prexuízo, de ser o caso, da súa comunicación
á consellería competente segundo a natureza do pro-
duto para a incoación, se proceder, do correspon-
dente procedemento sancionador.

3. Todos os produtos, nas súas distintas presen-
tacións, levarán un precinto de garantía, etiqueta
ou contraetiqueta, que será controlada, subminis-
trada e expedida polo órgano de control e certifi-
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cación, de acordo coas normas propias da denomi-
nación. Este distintivo será colocado antes da expe-
dición e de forma que facilite a identificación do
produto certificado e, na medida do posible, que
protexa a denominación da súa utilización fraudu-
lenta. Non obstante o anterior, cando así se recolla
nas normas específicas da denominación e se esta-
blezan axeitados mecanismos de control da rastrexa-
bilidade, o distintivo poderá ser aplicado fóra das
instalacións industriais inscritas no consello regu-
lador.

Disposicións adicionais

Primeira.-As disposicións deste decreto serán de
aplicación ao consello regulador da agricultura eco-
lóxica, no que sexa compatible coa natureza dela,
como denominación de calidade de carácter non
xeográfico.

Segunda.-Aos órganos de xestión dos viños de cali-
dade con indicación xeográfica seralles de aplica-
ción o contido deste decreto referido aos consellos
reguladores.

Terceira.-Cantas dúbidas xurdan na aplicación do
réxime electoral contido neste decreto e nas normas
que o desenvolvan serán resoltas polas xuntas elec-
torais, tendo en conta os principios establecidos na
lexislación electoral xeral.

Cuarta.-As ordes de convocatoria electoral para
a renovación dos vogais dos consellos reguladores
poderán concretar os lugares e as horas de fina-
lización dos prazos de presentación de escritos,
reclamacións e recursos, co fin de adaptar o proceso
ao calendario electoral.

Quinta.-Os consellos reguladores das denomina-
cións de orixe do sector vitivinícola terán o mesmo
número de vogais do sector produtor e do sector
elaborador.

Ademais, cando as adegas de base cooperativa
acheguen máis do 10% do volume da produción
comercializada baixo o amparo da denominación,
o sector cooperativo terá unha representación espe-
cífica, independente da do sector vitícola e o viní-
cola, proporcional a esa porcentaxe de participación,
ata un máximo dun terzo dos vogais do pleno. Neste
caso, as cooperativas ou as súas agrupacións poderán
presentar candidaturas só a ese censo específico e
os vogais elixidos terán a consideración de repre-
sentantes do sector cooperativo, polo que non lles
será de aplicación o establecido no artigo 38º.2.

Así mesmo, nas denominacións de orixe en que
exista un censo específico que recolla a figura do
colleiteiro como pequeno produtor que transforma
a súa produción, estes poderán ter unha represen-
tación propia e independente da dos sectores deter-
minados nos parágrafos anteriores sen que iso supoña
rotura da paridade, dada a súa dobre condición de
viticultores e elaboradores. Neste caso, os collei-
teiros non votarán no censo de viticultores nin no
de adegas.

Sexta.-Facúltase o titular da consellería compe-
tente segundo a natureza do produto para modificar
as distintas clases de cotas que aplicarán os con-
sellos reguladores, así como para actualizar anual-
mente os seus importes máximos.

Disposicións transitorias

Primeira

1. A Consellaría do Medio Rural convocará, dentro
do prazo de seis meses desde a aprobación deste
decreto e de acordo co establecido no artigo 36º,
eleccións para a renovación dos plenos dos consellos
reguladores do seu ámbito constituídos na data de
aprobación deste decreto.

2. Nos procesos electorais a que se refire o pará-
grafo anterior, as funcións que este decreto atribúe
para a supervisión e execución do proceso aos con-
sellos reguladores serán realizadas por un órgano
que, baixo o nome de xunta electoral da denomi-
nación, estará composto por persoal da Consellaría
do Medio Rural e dos seus organismos e entes depen-
dentes, así como por membros das organizacións pro-
fesionais agrarias, cooperativas e asociacións sec-
toriais representativas, de acordo co que se estableza
na correspondente orde de convocatoria.

3. Os órganos de goberno resultantes do devandito
proceso electoral serán os encargados de elaborar,
para a súa aprobación pola consellería, a proposta
de modificación do respectivo regulamento, para
adaptalos ao contido da Lei 2/2005, do 18 de febrei-
ro, de promoción e defensa da calidade alimentaria
galega e deste decreto.

4. A entrada en vigor do novo regulamento de cada
denominación determinará a constitución do seu
consello regulador como corporación de dereito
público.

Segunda.-Mentres non se produza a modificación
dos regulamentos, os consellos reguladores seguirán
percibindo como cotas dos inscritos as que na actua-
lidade teñan establecidas.

Terceira.-As ordes de convocatoria de eleccións
a que se refire o parágrafo primeiro da disposición
transitoria primeira poderán conter especificacións
diferentes ás recollidas nos actuais regulamentos das
denominacións xeográficas en cuestión, canto a
número e repartición de vogais e outros aspectos
do sistema de elección, para adecualos ao previsto
neste decreto.

Disposición derrogatoria

Única.-Queda derrogado o decreto da Xunta de
Galicia, 63/2002, do 28 de febreiro, polo que se
regulaban os procesos electorais para a renovación
de membros dos consellos reguladores das deno-
minacións de calidade en materia agroalimentaria;
que pasan a rexerse polas disposicións contidas nes-
te decreto.



No 20 L Luns, 29 de xaneiro de 2007 DIARIO OFICIAL DE GALICIA 1.193

Queda derrogada tamén a Orde do 3 de maio de
1995, pola que se establecen os medios de control
dos consellos reguladores das denominacións de
orixe e dos órganos reitores das denominacións de
calidade, e as disposicións contidas nas normas de
igual ou inferior rango no que se opoñan ao disposto
neste decreto, en particular as contidas nas ordes
polas cales se aprobaron os regulamentos actuais
das denominacións xeográficas de calidade e dos
seus consellos reguladores existentes na nosa comu-
nidade, e na orde do 7 de maio de 1997 pola que
se regula a produción agrícola ecolóxica e a súa
indicación no ámbito da Comunidade Autónoma de
Galicia e se crea o Consello Regulador da Agri-
cultura Ecolóxica de Galicia.

Disposicións derradeiras
Primeira.-Autorízase o conselleiro do Medio Rural

e a conselleira de Pesca e Asuntos Marítimos para
ditar as disposicións necesarias para o desenvol-
vemento deste decreto.

Segunda.-O presente decreto entrará en vigor o
día seguinte ao da súa publicación no Diario Oficial
de Galicia.

Santiago de Compostela, dezaoito de xaneiro de
dous mil sete.

Emilio Pérez Touriño
Presidente

José Luis Méndez Romeu
Conselleiro de Presidencia, Administracións Públi-
cas e Xustiza

Decreto 5/2007, do 25 de xaneiro, polo
que se modifica o Decreto 37/2006, do
2 de marzo, polo que se regula o nomea-
mento de persoal interino para o desem-
peño con carácter transitorio de prazas
reservadas a funcionarios e a contrata-
ción temporal de persoal laboral da Xunta
de Galicia.

No Decreto 37/2006, do 2 de marzo, regúlase o
nomeamento de persoal interino para o desempeño
con carácter transitorio de prazas reservadas a fun-
cionarios e a contratación temporal de persoal labo-
ral da Xunta de Galicia.

O Decreto 37/2006, do 2 de marzo, inclúe a con-
tratación temporal das categorías de persoal laboral
dos servizos de prevención e defensa contra incen-
dios forestais e de persoal do plan Infoga. O baremo
establecido no devandito decreto componse da nota
de exame do último proceso selectivo, os servizos
prestados na Xunta de Galicia e os chamamentos
atendidos polas listas, todo isto referido á categoría
en que esta inscrito o solicitante.

Debido á integración no ano 2007 do persoal de
extinción de incendios das brigadas municipais nes-
tas categorías, cómpre modificar o baremo aplicable

artellando un sistema en que se teña en conta a
experiencia dos traballadores nos distintos concellos
de Galicia.

Por último, prevese a posibilidade de encomendar
a xestión destas listas á consellería competente en
materia de incendios.

Visto na Mesa Xeral de Negociación e co informe
favorable da Comisión de Persoal, na súa virtude,
por proposta do conselleiro de Presidencia, Admi-
nistracións Públicas e Xustiza, de acordo co ditame
do Consello Consultivo de Galicia, e logo de deli-
beración do Consello da Xunta de Galicia na súa
reunión do vinte e cinco de xaneiro de dous mil
sete,

DISPOÑO:

Artigo único.-Modificación do Decreto 37/2006,
do 2 de marzo, polo que se regula o nomeamento
de persoal interino para o desempeño con carácter
transitorio de prazas reservadas a funcionarios e a
contratación temporal de persoal laboral da Xunta
de Galicia.

Engádese o artigo 9.bis, que queda redactado do
seguinte xeito:

«Artigo 9.bis:

Para a elaboración das listas para a cobertura de
postos reservados ás categorías de persoal laboral
dos servizos de prevención e defensa contra incen-
dios forestais e de persoal do Plan Infoga, o baremo
será o seguinte:

a) Por servizos prestados:

1º Por cada mes completo de servizos prestados
na Xunta de Galicia na mesma categoría: 0,45 pun-
tos, ata un máximo de 40 puntos.

2º Por cada mes completo de servizos prestados
en concellos e mancomunidades de municipios da
Comunidade Autónoma de Galicia na mesma cate-
goría, categorías análogas ou asimilables: 0,25 pun-
tos, ata un máximo de 20 puntos.

A suma das puntuacións dos puntos 1º e 2º non
poderá superar en nigún caso os 40 puntos.

b) Por coñecemento do terreo da forma establecida
na resolución da Dirección Xeral da Función Públi-
ca, pola que se abre o prazo de presentación de
solicitudes para a elaboración das listas reguladas
polo Decreto 37/2006, do 2 de marzo, correspon-
dentes a determinadas categorías de persoal laboral
dos servizos de prevención e defensa contra incen-
dios forestais e de persoal do plan Infoga:

Por acreditación do coñecemento do terreno nalgún
dos municipios incluídos nos distritos forestais que
solicitan: 10 puntos.

c) A suma das notas das probas superadas no último
proceso selectivo da Xunta de Galicia para o grupo,
escala, especialidade ou categoría en que se solicita
a inscrición na lista ata a ponderación de 40 puntos
segundo a seguinte fórmula: suma das notas obtidas


