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III. OUTRAS DISPOSICIÓNS
CONSELLERÍA DO MEDIO RURAL E DO MAR
ORDE do 24 de abril de 2013 pola que se establecen as bases reguladoras das
axudas á implantación de sistemas de aseguramento para a mellora integral da
calidade do leite cru producido e recollido nas explotacións e a súa certificación
externa, e se convocan para o ano 2013.
As orientacións da política agrícola común avanzan en darlles resposta ás preocupacións e sensibilidade dos consumidores en materia de calidade e seguridade alimentaria,
o que implica a necesidade de estimular a adaptación á produción primaria neste sentido.
No ano 2006 entrou en vigor a nova regulamentación comunitaria en materia de hixiene alimentaria que consagra a responsabilidade, na produción de alimentos seguros, dos
distintos axentes da cadea alimentaria. En concreto, e no ámbito da produción leiteira, o
Regulamento (CE) nº 853/2004 do Parlamento Europeo e do Consello, do 29 de abril, polo
que se establecen normas específicas de hixiene dos alimentos de orixe animal (DOCE
núm. L 139, do 30 de abril de 2004), establece as normas xerais e específicas relativas á
hixiene da produción de leite.
No citado regulamento establécense os requisitos que debe cumprir o leite cru no momento da súa recollida nas explotacións, así como a obriga dos centros de recollida, centros de normalización, establecementos de tratamento e establecementos de transformación de comunicar aos órganos competentes aqueles casos en que o leite cru recollido nas
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explotacións non alcance os niveis mínimos de calidade.
Por iso se considera imprescindible orientar os programas actuais cara á consolidación
de sistemas de manexo e control que permitan evidenciar nas explotacións o desenvolvemento de prácticas correctas para a produción láctea.
Por outra banda, é preciso fomentar aquelas iniciativas que establezan programas de
aseguramento da calidade asimilables a sistemas de análise de perigos e puntos críticos
de control en explotacións que permitan a súa certificación por entidades acreditadas de
control e certificación dos alimentos.
Tendo en conta que o destinatario final destas axudas é o produtor de leite, as axudas
axústanse ao que se dispón no Regulamento (CE) nº 1857/2006 da Comisión, do 15 de
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decembro de 2006, sobre a aplicación dos artigos 87 e 88 do Tratado ás axudas estatais
para as pequenas e medianas empresas dedicadas á produción de produtos agrícolas e
polo que se modifica o Regulamento (CE) nº 70/2001.
O Real decreto 1589/2009, do 16 de outubro, establece as bases reguladoras para
a concesión de subvencións para a implantación de sistemas de aseguramento para a
mellora integral da calidade do leite cru producido e recollido nas explotacións, e a súa
certificación externa.
Posteriormente, este real decreto modificouse con data do 10 de xullo de 2010 a través
do Real decreto 901/2010, do 9 de xullo, no relativo aos prazos mínimos para alcanzar a
condición de explotación certificada nos programas de certificación externa, así como a
obtención de axudas para o dito proceso.
En consecuencia, de conformidade co artigo 30.1.3 do Estatuto de autonomía de Galicia, e no uso das facultades que me confire o artigo 7 da Lei 9/2007, do 13 de xuño, de
subvencións de Galicia ( DOG núm. 121, do 25 de xuño) e no uso das competencias que
me confire a Lei 1/1983, do 22 de febreiro, reguladora da Xunta e do seu presidente, modificada pola Lei 11/1998,
DISPOÑO:
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Artigo 1.

Obxecto

1. O obxecto da orde é establecer as bases reguladoras en réxime de concorrencia
competitiva para a implantación das guías de prácticas correctas de hixiene en gandarías
dedicadas á produción láctea procedente de vacún, ovino e cabrún, e a súa certificación
externa. As guías que se implantarán serán as publicadas na páxina web do Ministerio de
Agricultura, Alimentación e Medio Ambiente:
http://www.magrama.es/es/ganaderia/temas/sanidad-animal-e-higiene-ganadera/INLAC_tcm7-5982.pdf
2. As bases reguladoras publicaranse no Diario Oficial de Galicia e na páxina web oficial
da Consellería do Medio Rural e do Mar: http://www.medioruralemar.xunta.es/
3. Así mesmo, por medio desta orde convócanse as axudas para o ano 2013.
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Definicións

Para os efectos desta orde entenderase como:
a) Central de compras: aquelas figuras definidas no artigo 2.g) 1º, 2º, 3º e 4º do Real
decreto 754/2005, do 24 de xuño, polo que se regula o réxime da taxa láctea, respecto do
leite de vaca, así como os centros de recollida e de transformación de leite de ovella e de
cabra.
b) Centros de recollida e de transformación de leite de ovella e de cabra: empresa ou
agrupación de empresas que compren leite cru de ovella ou de cabra procedente de produtores instalados en territorio español.
c) Contrato de subministración: aquel contrato homologado conforme a Lei 2/2000, do 7
de xaneiro, reguladora dos contratos tipo de produtos agroalimentarios.
d) Equipo técnico: conxunto de profesionais que, en nome propio ou dunha persoa xurídica, privada ou pública, e contando coa experiencia, cualificación e medios necesarios,
a xuízo da autoridade competente, desenvolve con imparcialidade as tarefas de asesoría
que son obxecto de subvención mediante esta orde, baixo a dirección técnica dun licenciado en Veterinaria. O equipo técnico deberá estar formado por:
– Controladores autorizados pola Consellería do Medio Rural e do Mar para a revisión
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dos equipamentos de muxidura.
– Controladores autorizados pola Consellería do Medio Rural e do Mar ou titulados FP2,
rama frigoristas, para a revisión de tanques de frío.
– Veterinarios, enxeñeiros agrónomos ou enxeñeiros técnicos agrícolas para os labores
de asesoramento técnico.
e) Guía de prácticas correctas de hixiene: documento director do aseguramento para a
mellora integral da calidade do leite de explotación, definida por especie leiteira.
f) Programa: serie ordenada de operacións necesarias para levar a cabo a implantación
das guías de prácticas correctas de hixiene.
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Liñas de axuda

1. As liñas de axuda serán as seguintes:
a) Axudas para asesoramento técnico básico na implantación das guías, mediante a
aplicación dos programas correspondentes.
b) Axudas para a certificación externa da implantación das guías, levada a cabo igualmente mediante os correspondentes programas. Esta liña de axudas incluirá un proceso
de asesoramento técnico intensivo previo ao procedemento de certificación externa.
2. Nas dúas liñas de axudas os labores de asesoramento deberán estar repartidos de
xeito equilibrado entre todas as epígrafes correspondentes ás diferentes materias que inclúen as guías.
3. Quedan excluídos destas axudas, os gastos vinculados á transformación ou comercialización do leite e os produtos lácteos.
4. As axudas unicamente poderán ser concedidas respecto ás actividades emprendidas
ou realizadas con posterioridade á presentación de solicitudes e deberán axustarse ao
prazo establecido nesta convocatoria.
5. As axudas concederanse en especie mediante servizos subvencionados e non pode-
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rán consistir en pagamentos directos en efectivo aos produtores.
Artigo 4.

Beneficiarios

1. Poderán ser beneficiarios destas axudas as centrais de compra, as cooperativas
e sociedades agrarias de transformación que teñan entre os seus obxectivos a comercialización ou a transformación de leite de vaca, ovella ou cabra, e as agrupacións e as
asociacións de produtores de leite (en diante «entidades»), de acordo co establecido nos
artigos 14.2 e 15.3 do Regulamento (CE) nº 1857/2006 da Comisión, do 15 de decembro
de 2006, que cumpran os seguintes requisitos:
a) Levar a cabo a actividade subvencionable sinalada no artigo 3.1., letras a) ou b), nun
grupo de titulares de explotacións incluídas nun mesmo programa, contando coa autorización para tal fin dos titulares de cada explotación.
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b) Excluír de todos os programas as explotacións gandeiras que deixen de cumprir
algún dos requisitos que establece o Real decreto 1589/2009, do 16 de outubro, e comunicalo á autoridade competente nun prazo de dous meses desde a exclusión.
c) Cumprir os requisitos legais e regulamentarios en materia de rastrexabilidade, e estar
ao día no cumprimento das obrigas tributarias e coa Seguridade Social.
d) Cumprir o exixido nas normas ou programas complementarios establecidos, se é o
caso, pola autoridade competente.
e) Ademais, no caso das centrais de compra deberán realizar un pagamento diferencial
positivo por parámetros de calidade hixiénico-sanitaria do leite cru por riba do imposto pola
normativa vixente. Este pagamento diferencial poderá establecerse incluíndo, adicionalmente, aspectos ambientais, de benestar animal e de persoal da explotación, con exixencias superiores ás establecidas na normativa ou na guía.
f) Adicionalmente, en caso de centrais de compra de leite de vaca, deberán:
1º. Cumprir coas obrigas impostas polo réxime da taxa suplementaria.
2º. Analizar as mostras de leite nun laboratorio de análise, rexistrado conforme o Real
decreto 1728/2007, do 21 de decembro.
2. As entidades poderán presentar simultaneamente a solicitude de axudas para un
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programa de asesoramento e/ou para outro de certificación externa.
No caso dos programas correspondentes as liñas de axudas establecidas no artigo 3.1.a), o programa incluirá o cen por cento das explotacións que son subministradoras
de leite da entidade beneficiaria. Tamén poderá incluír, xunto a estas, outras que non sexan
subministradoras da devandita entidade pero que se comprometan a participar no programa xestionado por esta, agás as que xa estean incluídas noutro programa, mediante o cal
se soliciten estas axudas.
3. Dadas as especiais características deste programa, e de acordo co artigo 29 da
Lei 38/2003, do 17 de novembro, xeral de subvencións, o beneficiario poderá subcontratar
con terceiros a execución total ou parcial da actividade que constitúe o obxecto da subvención. A actividade subvencionada que o beneficiario subcontrate con terceiros realizarase
cumprindo as obrigas referidas no dito artigo.
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4. Os destinatarios últimos destas axudas son os titulares de explotacións produtoras
de leite de vacún ou de ovino ou cabrún que teñan a cualificación de pequena e mediana
empresa segundo o que se establece no anexo I do Regulamento (CE) nº 800/2008, polo
que se declaran determinadas categorías de axudas compatibles co mercado común en
aplicación dos artigos 87 e 88 do Tratado, e que, autorizando unha entidade para a súa
inclusión no seu programa, segundo se establece no punto 1.a), cumpran os seguintes
requisitos:
a) Non ter cometida unha infracción sancionada en firme en vía administrativa pola autoridade competente nos 12 meses previos á resolución da axuda, por incumprimento da
normativa vixente.
b) Cumprir cos requisitos legais e regulamentarios en materia de rastrexabilidade e de
identificación animal, así como de benestar e de sanidade animal.
c) Non ter a consideración de empresa en crise.
d) Así mesmo, en caso de seren titulares de explotacións de vacún leiteiro, deberán:
1º. Ter cantidade de referencia asignada e cumprir coas obrigas impostas polo réxime
da taxa láctea, non sendo que se trate de explotacións situadas na Comunidade Autónoma
das Canarias, de acordo co que se establece no Real decreto 347/2003, do 21 de marzo,
polo que se regula o sistema de xestión de cota láctea, e o Real decreto 754/2005, do 24
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de xuño, polo que se regula o réxime da taxa láctea.
2º. Analizar as mostras de leite nun laboratorio de análise, rexistrado conforme o Real
decreto 1728/2007, do 21 de decembro.
5. Non poderán estar incluídos nos programas obxecto das axudas previstas nesta orde
aquelas explotacións en que concorra algunhas das seguintes circunstancias:
a) Incumprir calquera dos compromisos e requisitos a que se refire este artigo no ano
anterior á solicitude.
b) Participar, nos cinco anos precedentes, no mesmo programa para o que se solicitan
as axudas.
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6. Sen prexuízo do anterior, establécense as seguintes limitacións:
a) As explotacións unicamente poderán estar incluídas nun programa, xa sexa o establecido na letra a) ou na b) do artigo 3.1.
b) Os titulares das explotacións incluídas nos programas de referencia deberán permanecer no mesmo programa como mínimo ata que finalice o ano para o que se solicitou. Isto
non será exixible no caso de que existise unha renuncia expresa do titular.
Artigo 5.

Contía, compatibilidade e límites das axudas

1. Estas axudas son compatibles con calquera outra que para o mesmo obxecto ou
finalidade establezan outros entes públicos ou privados, locais, autonómicos, nacionais ou
internacionais.
2. Malia o que se establece no número anterior, a acumulación das axudas non poderá
superar os límites previstos nos artigos 14 e 15 do Regulamento (CE) nº 1857/2006 da
Comisión, do 15 de decembro de 2006, e terase en conta a incompatibilidade establecida
no seu artigo 19.
3. A contía das axudas non poderá superar os seguintes límites, sempre dentro das
dispoñibilidades orzamentarias:
a) Para o programa de implantación das guías, o 50 por cento dos custos subvenciona-
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bles descritos no artigo 7, cos límites descritos no punto 5 do presente artigo 5.
b) Para o programa de certificación:
– O 70 por cento dos custos subvencionables descritos no artigo 7.
– O 25 por cento dos custos subvencionables descritos nas letras b) e c) do número 1
do artigo 9.
4. Porén, poderá subvencionarse o 70 por cento dos custos descritos no artigo 7 naqueles programas de gando ovino e cabrún en que todas as explotacións participantes no
programa teñan todos os seus animais adultos identificados conforme o que se establece
no Real decreto 947/2005, do 29 de xullo, polo que se establece un sistema de identificación e rexistro dos animais das especies ovina e cabrúa.
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5. Así mesmo, as axudas reguladas no Real decreto 1589/2009, do 16 de outubro, axustaranse ás seguintes limitacións:
a) Unha mesma entidade poderá obter subvencións para un programa determinado
durante un máximo de 5 anos consecutivos.
b) Un mesmo titular dunha explotación gandeira poderá manterse nun mesmo programa
durante un máximo de 5 anos consecutivos.
As accións descritas no artigo 7 ateranse ás seguintes limitacións de contía máxima:
a) Para gastos de asesoramento técnico ao gandeiro: 200 euros por explotación para os
gastos de servizos ligados ás accións de asesoramento de implantación das guías.
b) Para gastos xerados na xestión do programa: 50 euros por explotación.
c) Para gastos derivados do control efectuado nas visitas realizadas polo equipo técnico: 16 euros por punto de muxidura controlado e 20 euros por tanque refrixerante, admitíndose só un tanque de frío por explotación.
d) Para gastos de formación dos produtores en materia de prácticas correctas de hixiene e rastrexabilidade do leite cru, por organización de cursos, honorarios do formador e
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materiais didácticos necesarios: 15 euros por explotación.
A data de celebración destas actuacións deberá ser comunicada ao órgano xestor da
axuda cunha antelación mínima de 15 días.
As accións descritas no artigo 9 ateranse ás seguintes limitacións de contía máxima:
a) Os gastos de servizos e persoal técnico de asesoramento, de xestión e formación
para a certificación da guía serán, como máximo, de 1.000 euros por explotación.
b) Os gastos derivados das accións da empresa certificadora poderán ser como máximo
de 500 euros por explotación.
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Contido e requisitos mínimos do programa para a implantación da guía me-

diante asesoramento técnico
O programa de asesoramento para a implantación da guía, establecido no artigo 3.1.a),
comprenderá como mínimo os seguintes aspectos:
1. Documentación:
a) Unha memoria técnica que recolla os seguintes aspectos:
1º. Obxectivos que se pretenden acadar coa aplicación do programa.
2º. Relación das explotacións integrantes ou subministradoras sobre as que se vai
desenvolver o programa.
3º. Duración do programa.
4º. Sistema de seguimento e verificación da evolución do programa: describiranse os
métodos ou procedementos empregados para validar a adecuación e o cumprimento do
programa.
5º. Sistema de implantación das medidas correctoras: describiranse as accións que se
adoptarán cando a vixilancia do programa indique algún fallo para acadar os obxectivos
definidos.

CVE-DOG: 4lt1oyn1-25t7-v2o4-oia3-hnjsupjngct1

6º. Orzamento do programa por cada unha das liñas de actuación.
7º. Descrición do sistema de pagamento diferencial positivo, de ser o caso.
8º. Identificación e honorarios do equipo técnico, farase constar:
– Relación dos técnicos que participan en cada unha das liñas de actuación do programa, identificando a persoa que se encargará da dirección técnica do programa e cuxa
titulación será de licenciado en Veterinaria.
– Xustificantes da titulación académica, formación e experiencia de cada un dos técnicos.
– Empresa para a que traballan os técnicos, se é o caso.
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– Fotocopia compulsada dos contratos cos técnicos ou, se é o caso, coa empresa para
a que traballan, nos cales se especifiquen os traballos contratados e o seu custo.
b) Un documento, por cada explotación produtora de leite, que conteña:
1º. Un informe sobre a situación de partida da explotación: no caso de programas que
presenten un número de explotacións superior a 20, o informe presentarase por grupos de
explotacións, atendendo á situación de cada grupo referida ás guías de prácticas correctas
de hixiene.
2º. Os obxectivos do programa baseados no estado inicial. Como no punto anterior,
tamén se pode presentar por grupo de explotacións atendendo á situación de cada grupo.
c) O cronograma anual do equipo técnico coas visitas que se realizarán, de acordo co
establecido na presente orde.
2. Visitas do equipo técnico:
O programa incluirá polo menos dúas visitas do equipo técnico de asesoramento a cada
explotación.
a) Unha primeira visita, que servirá de rexistro da situación de partida para o establecemento dos obxectivos do programa, e na que se comprobará o nivel de cumprimento da
guía.
Para a avaliación das condicións de produción de leite cru de vaca debe ser utilizado
CVE-DOG: 4lt1oyn1-25t7-v2o4-oia3-hnjsupjngct1

o modelo de enquisa referido no anexo VIII da orde. Para programas de ovino e cabrún
debera ser utilizado un modelo único ao longo de todo o programa.
b) Unha segunda visita, onde se comprobará a evolución e o grao de consecución dos
obxectivos establecidos no programa.
c) O número máximo de explotacións de vacún de leite asesoradas por un técnico é
de 150.
d) O equipo técnico manterá en cada explotación integrante dos programas un rexistro
actualizado de persoal e visitas relacionadas co nivel de cumprimento das guías, segundo
os modelos descritos nos anexos VI e VII, que deberá ser conservado polo titular de explotación.
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3. A revisión e valoración do funcionamento da máquina de muxidura e do tanque de
refrixeración.
a) No caso de control de instalacións de muxidura:
1º. Serán realizados por técnicos autorizados pola Consellería do Medio Rural e do Mar.
2º. A realización da testaxe conterá un cálculo da instalación necesaria para comprobar en cada explotación que esta cumpre cos mínimos requiridos con base na Norma
UNE 68050/98. Realizarase a continuación a testaxe da instalación segundo os requirimentos da dita normativa no modelo do anexo IX. Non se admitirán como válidas as revisións realizadas por anteriores normativas.
As copias destas revisións serán conservadas nas entidades e nas explotacións, á disposición da Consellería do Medio Rural e do Mar, e servirán como xustificación da realización da actividade.
3º. Será obrigatoria a gravación das testaxes de puntos de muxidura no programa informático facilitado pola Dirección Xeral de Produción Agropecuaria.
b) No caso de control de equipos de refrixeración de leite:
1º. Deberá ser realizado por técnicos autorizados pola Consellería do Medio Rural e do
Mar ou titulados en FP2, rama frigoristas, que cubrirán en cada instalación os parámetros
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indicados no anexo X baixo a normativa correspondente.
As copias destas revisións serán conservadas nas entidades e nas explotacións, á disposición da Consellería do Medio Rural e do Mar, e servirán como xustificación da realización da actividade.
2º. Será obrigatoria a gravación das testaxes de tanques de frío no programa informático facilitado pola Dirección Xeral de Produción Agropecuaria.
4. Ao remate do programa anual, o equipo técnico deberá emitir un informe por explotación, onde quede reflectido o estado inicial e o estado final, o grao de cumprimento da guía
de boas prácticas e o cronograma de visitas e actuacións realizado. Este informe deberá
estar incluído na memoria xustificativa de actividades da entidade.
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No caso de programas que presenten un número de explotacións superior a 20, o dito
informe final presentarase por grupos de explotacións con características representativas
do colectivo de explotacións incluídas no programa, atendendo á situación de cada grupo
referida ás guías de prácticas correctas de hixiene.
Artigo 7.

Custos subvencionables do programa para a implantación da guía mediante

asesoramento técnico
1. Poderán concederse as axudas para sufragar os custos das actividades de asesoramento técnico sinaladas no artigo 3.1.a), sempre que garden relación coa implantación da
guía de prácticas correctas de hixiene e que revertan na mellora integral da calidade do
leite cru.
2. As axudas non poderán consistir en pagamentos directos en efectivo ao produtor.
3. Serán custos subvencionables:
a) Gastos do asesoramento técnico ao gandeiro.
b) Gastos xerados na xestión do programa.
c) Gastos derivados do control efectuado nas visitas realizadas polo equipo técnico.
d) Gastos para a formación dos produtores en materia de prácticas correctas de hixiene
CVE-DOG: 4lt1oyn1-25t7-v2o4-oia3-hnjsupjngct1

e rastrexabilidade do leite cru, por organización de cursos, honorarios do formador e materiais didácticos necesarios.
4. Quedan expresamente excluídos os seguintes custos:
a) Os derivados do funcionamento habitual das explotacións.
b) Os derivados das análises de mostras de leite realizadas polo propio produtor ou pola
entidade, entre os que se inclúen os controis habituais da calidade do leite e aqueles para
os que a normativa comunitaria dispoña que o custo dos controis debe correr por conta dos
produtores.
c) Os medios de transporte de calquera índole ou sistema de adquisición deles.
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5. Excluiranse destas axudas os custos correspondentes á execución da actividade subvencionable en explotacións nas cales se dea calquera destas circunstancias:
a) No caso de explotacións produtoras de leite de vaca, ter superado no último trimestre
de 2012 a media xeométrica de 90.000 colonias de xermes a 30 ºC.
b) No caso de explotacións produtoras de leite de ovino ou cabrún, ter superado no último trimestre de 2012 a media xeométrica de 1.400.000 colonias de xermes a 30 ºC. Esta
valoración realizarase cos resultados dos laboratorios de análise das mostras de autocontrol tomadas da explotación.
Artigo 8.

Requisitos do programa para a certificación externa do cumprimento da guía

con asesoramento técnico
1. Todo programa para a certificación externa para a implantación das guías, establecido no artigo 3.1.b), deberá incluír unha primeira fase de asesoramento técnico dunha
duración máxima de dous anos, e outra posterior de certificación.
2. Aqueles destinatarios destas subvencións que xa teñan implantadas nas súas explotacións as guías de prácticas correctas de hixiene, poderán acollerse a un programa de
certificación externa que non inclúa unha fase previa de asesoramento técnico.
Para iso, será imprescindible que o beneficiario do mencionado programa estea en condicións de implantar a certificación desde o primeiro ano de aplicación do programa.
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3. Como conclusión do programa satisfactoriamente realizado, os titulares das explotacións obterán un certificado do cumprimento do documento normativo ou do grao de evolución que deberá ser emitido por un organismo independente de control, que debe cumprir
cos requisitos establecidos no artigo 10.
4. O programa de certificación externa deberá incluír:
a) A información incluída no artigo 6.
b) Un documento en que se establezan os requisitos que se deben cumprir para a certificación externa.
c) Un plan de controis acordado pola entidade cos titulares das explotacións.
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d) Un documento de xestión da calidade con, polo menos, os seguintes procedementos
escritos:
1º. Sistema e obxectivos do autocontrol.
2º. Sistema de seguimento e verificación da evolución.
3º. Plan de continxencia, no caso de non cumprimento das especificacións do proceso
ou do produto por unha ou máis explotacións.
4º. Método e motivos de exclusión dunha ou varias explotacións.
5º. Método de incorporación de novas explotacións.
6º. Listaxe de rexistros que hai que realizar en cada explotación.
7º. Sistema de implantación de medidas correctoras.
e) Un documento elaborado pola entidade de certificación con, polo menos, a seguinte
información:
1º. Cronograma anual das visitas que realizará a entidade de certificación, de acordo
coa guía e as liñas de traballo que se pretenden verificar.
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2º. Procedemento de mostraxe de explotacións.
3º. Programa de control da entidade de certificación sobre a explotación.
4º. Tarifas da entidade de certificación para ese programa.
5. De maneira opcional o programa poderá incluír ademais unha serie de características
que permitan achegar valor engadido do proceso ou do produto. Estas serán características que deben acadarse no proceso ou no produto por riba das establecidas nas guías
para poder acceder á certificación externa, e manterse en estado de conformidade.
6. Unicamente se poderá incluír información adicional ao leite ou produtos lácteos mediante etiquetaxe facultativa, no caso de que se inclúan no proceso de certificación caracte-
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rísticas que permitan achegar valor engadido ao produto, sempre e cando se cumpra o que
se establece no Real decreto 1334/1999, do 31 de xullo, polo que se aproba a norma xeral
de etiquetaxe, presentación e publicidade dos produtos alimenticios.
Artigo 9.

Custos subvencionables dos programas para a certificación externa da im-

plantación das guías de prácticas correctas de hixiene
1. Serán custos subvencionables dos programas para a certificación externa da implantación das guías de prácticas correctas de hixiene os seguintes:
a) Os sinalados no artigo 7.
b) As tarifas da entidade de certificación para estes programas.
c) Formación ao titular de explotación en sistemas de autocontrol e certificación externa.
2. Durante os dous primeiros anos desde a presentación da solicitude da axuda para
a certificación, subvencionaranse ata o 70 por cento dos gastos incluídos no artigo 7. Durante os tres anos seguintes, subvencionaranse ata o 70 por cento dos gastos do artigo 7
e ata o 25 por cento dos gastos incluídos nas letras b) e c) do punto 1 do presente artigo.
3. Quedan expresamente excluídos os pagamentos directos en efectivo ao produtor.
4. Adicionalmente ao cumprimento do que se establece no artigo 7.5, desde o terceiro
ano contado desde o inicio da aplicación do programa, excluiranse os custos correspondentes aos beneficiarios que non obteñan o certificado de conformidade establecido no
CVE-DOG: 4lt1oyn1-25t7-v2o4-oia3-hnjsupjngct1

artigo 8.2.
Artigo 10.

Requisitos do organismo independente de control

O organismo independente de control deberá estar acreditado cunha antigüidade mínima dun ano, por unha entidade de acreditación das regradas no capítulo II, sección 2, do
Regulamento de infraestrutura para a calidade e seguridade industrial aprobada polo Real
decreto 2200/1995, do 28 de decembro, ou, se é o caso, por calquera outro organismo de
acreditación asinante do Acordo multilateral de recoñecemento da European Co-operation
for Accreditation (EA), conforme a Norma UNE-EN 45011, relativa ás exixencias que teñen
que observar os organismos de control e certificación de produtos no ámbito agroalimentario, así como estar acreditado especificamente cun alcance que cubra a implantación das
guías de prácticas correctas de hixiene.
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Criterios obxectivos de outorgamento da subvención

1. Na concesión das subvencións previstas nesta orde valoraranse as solicitudes de
acordo co baremo seguinte:
a) Programa con, polo menos, o 50 por cento das explotacións incluídas en zonas rurais
prioritarias, de acordo coa Lei 45/2007, do 13 de decembro, para o desenvolvemento sustentable do medio rural: dous puntos.
b) Entidade que sexa unha sociedade agraria de transformación ou unha cooperativa:
un punto.
c) Programa que inclúa máis do 50 por cento das explotacións con contrato homologado
de subministración de leite no momento da solicitude da axuda: catro puntos.
d) Programa que inclúa, polo menos, o 50 por cento das explotacións coa condición de
certificación externa da guía de prácticas correctas de hixiene: un punto.
e) Programa con explotacións en fase de certificación externa da guía de prácticas correctas de hixiene con anterioridade á solicitude da presente axuda: un punto.
f) Programa que inclúa máis do 50 por cento das explotacións acollidas á realización do
control leiteiro oficial: un punto.
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2. Ante igualdade na puntuación, priorizaranse aqueles programas que cumpran o que
se establece no punto 1.c) deste artigo, e no caso de persistir a dita igualdade, priorizaranse os programas de certificación e, finalmente, os programas por volume de leite.
3. As autoridades competentes ordenarán as solicitudes segundo o baremo establecido
neste artigo, e atenderán as de superior puntuación en función da dispoñibilidade orzamentaria, ata esgotar o crédito dispoñible.
Artigo 12.

Solicitudes e prazo de presentación

1. As solicitudes presentaranse nos rexistros dos órganos dependentes da Consellería
de Medio Rural e do Mar. Así mesmo, poderán presentarse no rexistros xerais da Xunta de
Galicia-Consellería de Presidencia, Administracións Públicas e Xustiza, así como nos demais lugares e formas previstas no Decreto 191/2011, do 22 de setembro; tamén poderán
ser presentadas a través da sede electrónica da Xunta de Galicia no seguinte enderezo:
https://sede.xunta.es

ISSN1130-9229

Depósito legal C.494-1998

http://www.xunta.es/diario-oficial-galicia

DOG Núm. 85

Venres, 3 de maio de 2013

Páx. 13942

No caso de envío por correo, farase de acordo co regulamentariamente previsto no artigo 31 do Real decreto 1829/1999, do 3 de decembro, polo que se aproba o Regulamento
polo que se regula a prestación dos servizos postais, en desenvolvemento do establecido
na Lei 24/1998, do 13 de xullo, do servizo postal universal e de liberalización dos servizos
postais, que se presentará en sobre aberto, co obxecto de que na cabeceira da primeira
folla do documento que se queira enviar se faga constar, con claridade, o nome da oficina
e a data, o lugar, a hora e minuto da súa admisión.
2. No caso de solicitar máis dun programa obxecto da axuda, as entidades deberán presentar unha solicitude para cada un deles. Coa solicitude incluiranse, polo menos, os datos
establecidos no anexo I A e/ou I B.
3. O prazo de presentación de solicitudes será dun mes contado a partir do día seguinte
ao da publicación desta orde no Diario Oficial de Galicia. Entenderase como último día do
prazo o correspondente ao mesmo ordinal do día da publicación. Se o último día do prazo
fose inhábil, entenderase prorrogado ao primeiro día hábil seguinte, e se no mes de vencemento non houbese día equivalente ao inicial do cómputo entenderase que o prazo expira
o último do mes.
4. Recibidas as solicitudes e a súa documentación, serán examinadas polo órgano xestor, que, de observar deficiencias, requirirá a súa emenda ao solicitante, para o que lle
concederá un prazo de dez días, consonte o artigo 71 da Lei 30/1992, do 26 de novembro,
modificada pola Lei 4/1999. Transcorrido este prazo sen que se produza a emenda ao

CVE-DOG: 4lt1oyn1-25t7-v2o4-oia3-hnjsupjngct1

expediente, terase por desistido da súa petición, logo da súa resolución.
5. A falsidade do declarado na solicitude determinará a imposibilidade de percibir, de ser
o caso, a axuda concedida, desde o momento en que se teña constancia da falsidade, sen
prexuízo das responsabilidades penais, civís ou administrativas que procedan.
No caso da documentación que acompaña as solicitudes presentadas por sede electrónica, os solicitantes deberán anexar, ademais, unha declaración responsable de que os
documentos escaneados son orixinais e auténticos, sen prexuízo de que se poida requirir
a exhibición do documento orixinal en calquera momento da tramitación do procedemento,
segundo o disposto no artigo 35.2 da Lei 11/2007, do 22 de xuño, de acceso dos cidadáns
aos servizos públicos, e 22.3 do Decreto 198/2010 polo que se regula o desenvolvemento
da Administración electrónica na Xunta de Galicia e nas entidades dela dependentes.
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Documentación

As solicitudes presentaranse por programa, segundo os anexos I A e/ou I B acompañadas da seguinte documentación:
1. Para o programa de implantación das guías:
a) Acreditación da personalidade xurídica da entidade solicitante.
b) Acreditación da representatividade do solicitante.
c) Memoria pormenorizada do programa establecido no artigo 6.
d) Declaración do conxunto de todas as solicitudes de axuda, efectuadas ou concedidas
para o mesmo proxecto, das distintas administracións públicas competentes ou calquera
dos seus organismos, entes ou sociedades, así como doutros ingresos ou recursos que
financien o proxecto, mediante o modelo de declaración que figura no anexo XI, de acordo
co artigo 30, número 4, da Lei 38/2003, do 17 de novembro, xeral de subvencións.
e) O anexo III, no cal se reflicta o compromiso de adhesión aos programas de implantación de sistemas de aseguramento para a mellora integral da calidade do leite cru e a
súa certificación externa. Da presentación do dito anexo estarán excluídas todas aquelas
explotacións que xa o presentaron para a solicitude do ano anterior e para o mesmo beneficiario. No caso de desexar cambiar de agrupación, o titular da explotación deberá preCVE-DOG: 4lt1oyn1-25t7-v2o4-oia3-hnjsupjngct1

sentar, xunto co anexo III a renuncia expresa a realizar o programa coa entidade anterior.
f) Relación da totalidade das explotacións subministradoras da entidade e, no caso de
asociacións, a totalidade dos socios produtores de leite vinculados á entidade, que conterá
o nome do titular, o seu NIF e o REGA, segundo os anexos II A e II B.
g) Unha base de datos informática coa estrutura indicada no anexo V, antes de iniciar
a execución do programa, en que se inclúan os datos das explotacións acollidas a este.
h) De acordo co artigo 29 da Lei 38/2003, do 17 de novembro, xeral de subvencións,
o beneficiario poderá subcontratar con terceiros a execución total ou parcial da actividade
que constitúe o obxecto da subvención. A actividade subvencionada que o beneficiario
subcontrate con terceiros realizarase cumprindo as obrigas referidas no dito artigo.
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i) Folla resumo cuberta na súa totalidade, conforme o anexo IV A/B.
j) De acordo co artigo 29 da Lei 9/2007, do 13 de xuño, de subvencións de Galicia, cando o importe do gasto subvencionable supere as contías establecidas no texto refundido
da Lei de contratos do sector público aprobado polo Real decreto lexislativo 3/2011, do 14
de novembro, para os contratos de contía superior a 18.000 euros, o beneficiario deberá
solicitar como mínimo tres ofertas de diferentes provedores, con carácter previo á contratación do compromiso para a prestación do servizo ou a entrega do ben, salvo que polas
especiais características dos gastos subvencionables non exista no mercado suficiente
número de entidades que o subministren ou presten.
A escolla entre as ofertas presentadas, que deberán achegarse na xustificación ou, se
é o caso, xunto coa solicitude da axuda, realizarase conforme criterios de eficiencia e economía, e debe xustificarse expresamente nunha memoria cando non recaia na proposta
económica máis vantaxosa.
De acordo co artigo 4, número 2 da Orde do 12 de xaneiro de 2012 (DOG do 16 de
xaneiro), pola que se regula a habilitación de procedementos administrativos e servizos na
Administración xeral e no sector público autonómico de Galicia, os solicitantes non terán a
obriga de presentar os documentos requiridos nas letras a) e b) do número 1 deste artigo
que xa fosen presentados. Para facer efectivo este dereito deberán especificar a data en
que presentaron os documentos e o órgano a que os dirixiron, sempre que non transcorresen máis de cinco anos desde a finalización do procedemento en que se achegaron.
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2. Para programas de certificación externa da guía ademais do referido anteriormente
presentarase o indicado no artigo 8, letras b), c), d), e).
Artigo 14.

Autorización

A presentación da solicitude de concesión de axuda polo interesado implicará a autorización á Dirección Xeral de Produción Agropecuaria para solicitar as certificacións que
deban emitir a Axencia Estatal da Administración Tributaria, a Tesouraría Xeral da Seguridade Social e a Consellería de Facenda da Xunta de Galicia, de acordo co artigo 20 da
Lei 9/2007, do 13 de xuño, de subvencións de Galicia.
Así mesmo, de acordo co establecido na disposición adicional primeira do Decreto 132/2006, do 27 de xullo, de creación dos rexistros de axudas, subvencións e convenios
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e de sancións da Xunta de Galicia, a persoa solicitante da subvención consentirá expresamente a inclusión e publicidade dos datos relevantes referidos ás axudas e subvencións
recibidas, así como ás sancións impostas, de ser o caso.
De conformidade co artigo 2 do Decreto 255/2008, do 23 de outubro, polo que se simplifica a documentación para a tramitación dos procedementos administrativos e se fomenta
a utilización de medios electrónicos, o interesado autoriza a Consellería do Medio Rural e
do Mar para a consulta dos seus datos de identidade no Sistema de verificación de datos
de identificación do Ministerio de Presidencia; de non facelo, deberá presentar a fotocopia
do NIF correspondente.
De haber discordancia entre os datos facilitados polo interesado/a e os que consten no
acceso informático que se estableza, o órgano competente poderá realizar as actuacións
necesarias para a súa aclaración.
Artigo 15.

Tramitación e resolución

1. Se as solicitudes non están debidamente cubertas, se non se achega a documentación establecida ou se o expediente presenta defectos corrixibles, a Dirección Xeral de
Produción Agropecuaria requirirá o interesado para que, nun prazo máximo de dez días,
emende os erros ou presente os documentos preceptivos, coa advertencia de que, de non
o facer, se terá por desistido da súa petición, logo da resolución ditada nos termos previstos
no artigo 42, de conformidade co disposto no artigo 71 da Lei 30/1992, do 26 de novembro,
de réxime xurídico das administracións públicas e do procedemento administrativo común,
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modificada pola Lei 4/1999, do 13 de xaneiro.
2. Unha vez revisadas as solicitudes e as emendas feitas, a súa baremación, segundo
os criterios do artigo 11, será efectuada por un órgano colexiado constituído para o efecto,
integrado por tres funcionarios da Dirección Xeral de Produción Agropecuaria con categoría non inferior a xefe de negociado, un dos cales actuará como secretario, e que estará
presidido polo subdirector xeral de Gandaría.
3. A comisión de valoración formulará un informe de outorgamento á directora xeral de
Produción Agropecuaria, quen, pola súa vez, proporá a aprobación das axudas á conselleira do Medio Rural e do Mar.
4. O secretario xeral de Medio Rural e Montes, por delegación da conselleira, segundo
o establecido no artigo 2 da Orde do 30 de marzo de 2012 de delegación de competencias

ISSN1130-9229

Depósito legal C.494-1998

http://www.xunta.es/diario-oficial-galicia

DOG Núm. 85

Venres, 3 de maio de 2013

Páx. 13946

(DOG núm. 70, do 12 de abril), resolverá sobre a concesión ou denegación das axudas, de
acordo coas dispoñibilidades orzamentarias.
5. O prazo máximo para ditar e notificar a correspondente resolución será de 9 meses,
contados a partir do día seguinte ao da publicación desta orde.
Transcorrido o dito prazo sen que se ditase e notificase a correspondente resolución, o
interesado poderá entender desestimada a súa solicitude por silencio administrativo.
6. Esta resolución pon fin á vía administrativa e contra ela poderá presentarse recurso
potestativo de reposición ante o mesmo órgano, no prazo dun mes a partir do día seguinte
ao da súa notificación, ou ben, alternativamente, recurso contencioso-administrativo no
prazo de dous meses contados a partir do día seguinte ao da notificación.
Artigo 16.

Seguimento e control da concorrencia e acumulación de axudas

1. Os solicitantes das axudas previstas nesta orde xuntarán, coa solicitude inicial, unha
declaración do conxunto de todas as solicitudes de axuda, efectuadas ou concedidas para
o mesmo proxecto, polas distintas administracións públicas, así como doutros ingresos
ou recursos que financien o proxecto, mediante o modelo de declaración que figura no
anexo XI, de acordo co artigo 30, número 4, da Lei 38/2003, do 17 de novembro, xeral de
subvencións.
2. Ademais, no momento de calquera xustificación da execución total ou parcial do
proxecto e, en todo caso, antes de calquera pagamento, o solicitante presentará unha deCVE-DOG: 4lt1oyn1-25t7-v2o4-oia3-hnjsupjngct1

claración complementaria do conxunto das axudas solicitadas conforme o anexo XI, tanto
as aprobadas ou concedidas como as pendentes de resolución, para o mesmo proxecto,
das distintas administracións públicas competentes ou de calquera dos seus organismos,
entes ou sociedades.
Artigo 17.

Control da execución dos programas

O control da execución dos programas será levado a cabo pola Dirección Xeral de
Produción Agropecuaria, que realizará as comprobacións e inspeccións que considere necesarias, co fin de comprobar a veracidade dos datos e da documentación presentada,
así como o lóxico seguimento e control das axudas concedidas e facilitará toda a información que lle sexa requirida pola Intervención Xeral da Comunidade Autónoma, nos termos
que establece a Lei 38/2003, do 17 de novembro, xeral de subvencións, a Lei 9/2007, de
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subvencións de Galicia, e o Decreto 11/2009, do 8 de xaneiro, polo que se aproba o Regulamento da Lei 9/2007. Así mesmo, estará sometida ás actuacións de comprobación
previstas na lexislación do Tribunal de Contas e do Consello de Contas no exercicio das
súas funcións de fiscalización e control do destino das axudas.
O control administrativo farase sobre a totalidade dos expedientes, mentres que o control sobre o terreo abranguerá a totalidade das entidades beneficiarias. Inspeccionarase
un mínimo do 2 % das explotacións de cada entidade, e nunca un número inferior a dúas
explotacións por entidade.
Artigo 18.

Modificación da resolución

1. Producirase a perda do dereito ao cobramento total ou parcial da subvención no
suposto de falla de xustificación ou de concorrencia dalgunha das causas previstas no
artigo 37 da Lei 38/2003, do 17 de novembro, xeral de subvencións.
2. Establécese un sistema de penalización nos pagamentos finais da axuda do 5 por
cento por cada acción declarada que se demostre non realizada con base no plan de inspeccións dos programas, entendéndose por acción declarada calquera das descritas nos
artigos 6 e 8 da presente orde.
3. Toda alteración das condicións tidas en conta para a concesión da subvención poderá
dar lugar á modificación da resolución de concesión.
4. Así mesmo, a obtención concorrente de subvencións outorgadas por outras adminis-
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tracións ou entes públicos ou privados, nacionais ou internacionais, cando o importe total
das axudas percibidas por cada beneficiario supere os máximos previstos nesta orde ou
na normativa comunitaria aplicable, dará lugar á redución proporcional que corresponda no
importe das subvencións reguladas nesta orde, ata respectar o devandito límite.
Artigo 19.

Incumprimento e reintegro

1. O incumprimento dos requisitos exixidos para a concesión da subvención, con independencia doutras responsabilidades en que puidese incorrer o beneficiario, dará lugar á
perda do dereito á subvención concedida, coa obrigación de reembolsar as cantidades, se
é o caso, percibidas, incrementadas cos xuros de demora legais.
2. En caso de incumprimentos parciais relativos ás actividades subvencionables, procederase á redución proporcional das subvencións concedidas ou aboadas.
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3. O interesado ten a obriga do reintegro, total ou parcial, da subvención ou axuda
pública percibida xunto cos xuros de demora devindicados desde o seu pagamento nos
supostos de incumprimento das condicións establecidas para a súa concesión e nos casos
establecidos no artigo 37.1 da Lei 38/2003, do 17 de novembro.
Artigo 20.

Obriga de facilitar información

O interesado ten a obriga de facilitar toda a información que lle sexa requirida pola Intervención Xeral da Comunidade Autónoma, o Tribunal de Contas e o Consello de Contas, no
exercicio das súas funcións de fiscalización e control do destino das axudas, así como as
que lle solicite calquera órgano comunitario de inspección ou control.
Artigo 21.

Prazo de realización das actuacións e xustificacións

As actuacións incluídas nos programas solicitados ao abeiro desta orde de axudas rematarán o 31 de decembro de 2013. As axudas só poderán ser concedidas ás actividades
emprendidas ou realizadas no prazo establecido nesta convocatoria.
As xustificacións técnicas e económicas da realización do programa deberán presentarse antes do 31 de xaneiro de 2014 dirixidas á Dirección Xeral de Produción Agropecuaria,
preferentemente no Rexistro Xeral da Xunta de Galicia, ou en calquera dos lugares previstos no artigo 38.4º da Lei 30/1992, do 26 de novembro, de réxime xurídico das administracións públicas e do procedemento administrativo común.
Para a xustificación final do programa achegarase a seguinte documentación:
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1. Unha memoria explicativa sobre a realización das actividades auxiliadas, que probe a
prestación efectiva dos servizos e que inclúa o informe final referido no punto 4 do artigo 6.
2. Un ficheiro informático que conteña a relación de visitas do equipo técnico, o resultado das revisións de control de equipamentos de muxidura e equipamentos refrixerantes, e
o resultado das avaliacións (enquisas) das condicións de produción mencionadas no artigo
6 desta orde.
3. Unha táboa comparativa, para cada concepto, entre os gastos realizados debidamente xustificados e os presentados no orzamento inicial.
4. Os xustificantes orixinais de investimento total, transferencia bancaria dos pagamentos ou documento contable con valor probatorio equivalente.
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5. Relación informatizada das facturas, que debe constar dos seguintes campos: concepto, provedor, número de factura, data de emisión e data de pagamento, base impoñible,
importe correspondente ao IVE e importe total con IVE.
6. Non se considerará gasto realizado o IVE, excepto no caso de beneficiarios que acrediten estar exentos do imposto sobre o valor engadido pola axencia tributaria.
7. De acordo co artigo 30, número 4, da Lei 38/2003, do 17 de novembro, xeral de
subvencións, cando as actividades fosen financiadas, ademais de coa subvención, con
fondos propios ou con outras subvencións ou recursos, deberá acreditarse na xustificación
o importe, a procedencia e a aplicación de tales fondos ás actividades subvencionadas
(anexo XI).
8. Nos casos fixados no artigo 29 da Lei 9/2007, do 13 de xuño, de subvencións de Galicia, nos cales non se elixa a oferta máis favorable conforme criterios de eficiencia e economía, debe xustificarse expresamente nunha memoria cando esta non recaia na proposta
económica máis vantaxosa.
9. Nos casos de programas de certificación externa, a partir do terceiro ano de aplicación do programa, presentarase a fotocopia compulsada dos certificados establecidos no
artigo 8.3 desta orde.
Artigo 22.

Pagamento das axudas

O pagamento das axudas estará condicionado á evolución e grao de consecución dos
CVE-DOG: 4lt1oyn1-25t7-v2o4-oia3-hnjsupjngct1

obxectivos programados. Poderanse efectuar pagamentos á conta de acordo co disposto
no Decreto 11/2009, do 8 de xaneiro, polo que se desenvolve o réxime de axudas e subvencións públicas da Comunidade Autónoma de Galicia. Neste caso o beneficiario deberá
prestar o seguinte réxime de garantías:
a) A garantía constituirase mediante seguro de caución prestado por entidade aseguradora ou mediante aval solidario de entidade de crédito ou sociedade de garantía recíproca,
que deberá alcanzar como mínimo ata os dous meses seguintes á finalización do prazo de
xustificación previsto nas bases reguladoras ou na convocatoria.
b) A garantía deberá cubrir o 110 % do importe das cantidades aboadas á conta ou das
cantidades anticipadas calquera que sexa o prazo de xustificación previsto na convocatoria.
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c) Segundo o artigo 65 do Regulamento galego de subvencións, a presentación da garantía realizarase ante o órgano concedente nun prazo de 15 días a partir da notificación
da resolución de concesión. Este prazo poderá ampliarse cando concorran circunstancias
que dificulten a súa formalización no prazo anteriormente sinalado.
Artigo 23.

Infraccións e sancións

No tocante a infraccións e sancións será de aplicación o réxime de infraccións e sancións en materia de subvencións previsto na Lei 38/2003, do 17 de novembro, xeral de
subvencións.
Artigo 24.

Financiamento das axudas

As axudas que deriven da aplicación da presente orde proceden dos orzamentos xerais
do Estado e financiaranse con cargo á aplicación 12.22.713C 770.6, cunha dotación de
150.000 euros (cento cincuenta mil euros) para o ano 2013.
Así mesmo, os importes dos orzamentos xerais da Comunidade Autónoma de Galicia
con que se financiarán estas axudas poderanse incrementar con fondos comunitarios, estatais ou autonómicos achegados para o efecto, na mesma ou noutras aplicacións orzamentarias, de acordo co artigo 30 do Decreto 11/2009, do 8 de xaneiro, polo que se aproba
o Regulamento da Lei 9/2007, do 13 de xuño, de subvencións de Galicia (DOG núm. 20,
do 29 de xaneiro).
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Disposición adicional primeira.

Infraccións e sancións

Seralles de aplicación aos beneficiarios das axudas reguladas nesta orde o réxime de
infraccións e sancións en materia de subvencións previsto na Lei 38/2003, do 17 de novembro, xeral de subvencións.
Disposición adicional segunda.

Normativa subsidiaria

En todo o non previsto nesta orde observarase o disposto no Real decreto 1589/2009,
do 16 de outubro, que establece as bases reguladoras para a concesión de subvencións
para a implantación de sistemas de aseguramento para a mellora integral da calidade do
leite cru producido e recollido nas explotacións, e a súa certificación externa, así como na
Lei 38/2003, do 17 de novembro, xeral de subvencións, no Real decreto 887/2006, do 21
de xullo, polo que se aproba o Regulamento da dita lei, e na Lei 9/2007, do 13 de xuño,
de subvencións de Galicia, e no Decreto 11/2009, do 8 de xaneiro, polo que se aproba o
Regulamento da Lei 9/2007.
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Publicidade das axudas

De conformidade co artigo 13.4º da Lei 4/2006, do 30 de xuño, de transparencia e de
boas prácticas na Administración pública galega, a Consellería do Medio Rural e do Mar
publicará na súa páxina web oficial as concesións das axudas reguladas nesta orde, polo
que a presentación da solicitude leva implícita a autorización para o tratamento necesario
dos datos dos/as beneficiarios/as e da súa publicación na citada páxina web.
Así mesmo, de acordo co establecido na disposición adicional primeira do Decreto 132/2006, do 27 de xullo (Diario Oficial de Galicia núm. 53, do 9 de agosto), de creación dos rexistros de axudas, subvencións e convenios e sancións da Xunta de Galicia, a
persoa solicitante da axuda consentirá expresamente a inclusión e publicidade dos datos
relevantes referidos ás axudas e subvencións recibidas, así como ás sancións impostas,
de ser o caso.
Disposición derradeira primeira
Facúltase a directora xeral de Produción Agropecuaria para ditar as instrucións precisas
para o desenvolvemento e execución desta orde.
Disposición derradeira segunda
Esta orde entrará en vigor o día seguinte ao da súa publicación no Diario Oficial de
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Galicia.
Santiago de Compostela, 24 de abril de 2013
Rosa María Quintana Carballo
Conselleira do Medio Rural e do Mar

ANEXO V
Nome

Dato

Tipo tamaño

Cod_Agrup

Código de agrupación

Número (enteiro) 2

Nom_Agrup

Nome da agrupación

Texto 30

Apelido

Apelido

Texto 40
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Nome

Páx. 13952

Dato

Tipo tamaño

Nome

Nome

Texto 20

Le1

Letra inicial NIF titular

Texto 1

Expl_DNI

Numérico NIF titular

Número (dobre) 8

Le2

Letra final NIF titular

Texto 1

Lc1

Letra inicial NIF titular cota

Texto 1

Cot_DNI

Numérico NIF titular cota

Número (dobre) 8

Lc2

Letra final NIF titular cota

Texto 1

Ll1

Letra inicial NIF no LIGAL

Texto 1

Liga_DNI

Numérico NIF no LIGAL

Número (dobre) 8

Ll2

Letra final NIF no LIGAL

Texto 1

REGA

REGA da explotación

Número (dobre) 8

Provincia

Provincia

Número (enteiro) 2

Concello

Concello

Número (enteiro) 2

Parroquia

Parroquia

Texto 30

Lugar

Lugar

Texto 30

Teléfono

Teléfono

Texto 10

N-Vacas

Nº vacas

Número (dobre) 8

Cota

Cota

Número (dobre) 8

Tipo_Inst

Tipo instalación

Número (enteiro) 2

Punt. muxidura

Puntos muxidura

Número (enteiro) 2

N. tanques

Nº tanques

Número (enteiro) 2

Cap. tanqu1

Capacidade tanque 1

Número (enteiro) 2

Cap. tanqu2

Capacidade tanque 2

Número (enteiro) 2

P_Implantación

Programa implantación

Texto 1

P_Certificación

Programa certificación

Texto 1

Anexo III 2013

Anexo novo

Texto 10

Teléfono

Teléfono

Texto 10

Anexo III 2011-12

Anexo 2011-12

Texto 10

DNI

DNI

Si/Non

Contrato hom.

Contrato homologado

Si/Non

Doc. cambio

Documento de cambio/renuncia

Si/Non
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ANEXO I-A

PROCEDEMENTO

CÓDIGO DO PROCEDEMENTO

DOCUMENTO

MR403A

SOLICITUDE

AXUDAS PARA O PROGRAMA DE IMPLANTACIÓN DE GUÍAS PARA A MELLORA INTEGRAL
DA CALIDADE DO LEITE CRU PRODUCIDO E RECOLLIDO NAS EXPLOTACIÓNS

DATOS DA ENTIDADE

NOME E APELIDOS OU RAZÓN SOCIAL

NIF

ENDEREZO

LOCALIDADE

CÓDIGO POSTAL

PROVINCIA

TELÉFONO

FAX

E, NA SÚA REPRESENTACIÓN
NOME

CONCELLO
ENDEREZO ELECTRÓNICO

PRIMEIRO APELIDO

SEGUNDO APELIDO

ENDEREZO PARA EFECTOS DE NOTIFICACIÓN

LOCALIDADE

CÓDIGO POSTAL

PROVINCIA

CONCELLO

TELÉFONO

FAX

NIF

ENDEREZO ELECTRÓNICO

DATOS BANCARIOS
NOME DA ENTIDADE

NÚMERO DA CONTA BANCARIA (20 DÍXITOS)

DOCUMENTACIÓN QUE SE XUNTA
Acreditación da personalidade xurídica da entidade solicitante: copia cotexada da acta de constitución, dos estatutos e das modificacións posteriores e do certificado de
inscrición e vixencia no rexistro correspondente, de ser o caso.
Acreditación da representatividade do solicitante, de ser o caso.
Memoria técnica elaborada polo director técnico do programa (licenciado en Veterinaria) e cos requisitos recollidos no número 1 do artigo 6 da orde.
Relación da totalidade dos socios produtores do leite das cooperativas, das agrupacións e das asociacións de produtores do leite segundo o anexo II-A. No caso das centrais de
compra, relación dos subministradores, anexo II-B.
Anexo III de alta no programa e xustificación da renuncia, de ser o caso.
Relación informatizada coa estrutura do anexo V, en que se inclúan os datos das explotacións incluídas no programa.
Avaliación económica dos gastos que se van realizar, conforme o anexo IV-A, e que inclúa tres orzamentos ou facturas pro forma de diferentes provedores, de ser o caso,
segundo o punto 3 do artigo 31 da Lei 38/2003, do 17 de novembro, xeral de subvencións.
Solicitude de autorización para a celebración do contrato por escrito, de ser o caso, segundo o artigo 29 da Lei 38/2003, do 17 de novembro, xeral de subvencións.
Declaración de concorrencia de subvencións conforme o anexo XI.
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O/a abaixo asinante, en calidade de titular ou en representación da entidade solicitante declara que ten coñecemento da normativa reguladora desta axuda e dos compromisos
que asume.
O/a abaixo asinante expón:
- Que autoriza a Consellería do Medio Rural e do Mar para incluír e facer públicos, nos rexistros de axudas, subvencións, convenios e sancións, regulados polo Decreto 132/2006,
do 27 de xullo, os datos relevantes referidos ás axudas e subvencións recibidas, así como as sancións impostas; e que autoriza a Consellería do Medio Rural e do Mar para o
tratamento dos seus datos, para os efectos de dar cumprimento ao previsto no artigo 13.4 da Lei 4/2006, do 30 de xuño, de transparencia e de boas prácticas na Administración
pública galega, para publicar na súa páxina web oficial a relación dos beneficiarios e o importe das axudas concedidas.
- Que autoriza a Consellería do Medio Rural e do Mar para a obtención de forma directa da acreditación do cumprimento das súas obrigas tributarias co Estado, coa Comunidade
Autónoma e coa Seguridade Social a través de certificados telemáticos, e declara que non solicitou nin se lle concedeu ningunha axuda para o mesmo proxecto das distintas
administracións.
- Así mesmo, autorizo a Consellería do Medio Rural e do Mar, de conformidade co artigo 2 do Decreto 255/2008, do 23 de outubro, e a Orde da Consellería de Presidencia,
Administracións Públicas e Xustiza, do 7 de xullo de 2009, que o desenvolve, para a consulta dos datos de identidade da persoa solicitante no Sistema de verificación de datos de
Si
Non (neste caso achegar fotocopia do DNI)
identidade do Ministerio de Facenda e Administracións Públicas.
En cumprimento do disposto no artigo 5 da Lei orgánica 15/1999, de protección de datos de carácter persoal, infórmoo/a de que os datos persoais recollidos nesta solicitude se
incorporarán a un ficheiro para o seu tratamento, coa finalidade da xestión deste procedemento. Vostede pode exercer os dereitos de acceso, rectificación, cancelación e
oposición previstos na lei, mediante un escrito dirixido a este centro directivo como responsable do ficheiro.

LEXISLACIÓN APLICABLE
Orde do 24 de abril de 2013 pola que se establecen as bases reguladoras das axudas á implantación de sistemas de aseguramento para a mellora integral da calidade
do leite cru producido e recollido nas explotacións e a súa certificación externa, e se convocan para o ano 2013.

SINATURA DO/DA SOLICITANTE OU PERSOA QUE O/A REPRESENTA
Lugar e data

,

de

de

Dirección Xeral de Produción Agropecuaria
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ANEXO II-A

CERTIFICACIÓN SOCIOS PRODUTORES DE LEITE
DON/DONA

NIF

COMO REPRESENTANTE DE

NIF

ISSN1130-9229

CON ENDEREZO SOCIAL EN

Certifica que a entidade está formada polos seguintes socios produtores de leite:
Nome e apelidos

REGA
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1

NIF

2
3
4
5
6
7
8
9

Lugar e data

,

de

de
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Revisado e conforme
O/A REPRESENTANTE
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CERTIFICACIÓN DA TOTALIDADE DOS SUBMINISTRADORES
DON/DONA

NIF

COMO REPRESENTANTE DE

NIF
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Certifica que a entidade está formada polos seguintes produtores:
Nome e apelidos

REGA
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NIF
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5
6
7
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9

Lugar e data

,

de

de
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ANEXO III

AUTORIZACIÓN DO TITULAR DA EXPLOTACIÓN PARA O PROGRAMA DE AXUDA
DATOS DA ENTIDADE SOLICITANTE DA AXUDA
BENEFICIARIO

NIF

ENDEREZO (RÚA, NÚMERO E ANDAR)

LOCALIDADE

CÓDIGO POSTAL

PROVINCIA

CONCELLO

TELÉFONO

TIPO DE ENTIDADE

FICHAS DE EXPLOTACIÓN
DON/DONA

NIF

ENDEREZO (RÚA, NÚMERO E ANDAR)

LOCALIDADE

CÓDIGO POSTAL

PROVINCIA

CONCELLO

TELÉFONO

TITULAR DA EXPLOTACIÓN CON REGA

CANTIDADE DE REFERENCIA PARA A CAMPAÑA 2012/2013

NIF COTA

NIF LIGAL

O TITULAR DA EXPLOTACIÓN DECLARA QUE:
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É produtor de leite de vacún, de ovino ou cabrún, que ten a cualificación de pequena e mediana empresa segundo o que se establece no
anexo I do Regulamento (CE) 800/2008, polo que se declaran determinadas categorías de axudas compatibles co mercado común en
aplicación dos artigos 87 e 88 do Tratado, e que, autorizando unha entidade para a súa inclusión no seu programa, segundo se establece no
número 1.a), cumpro os seguintes requisitos:
a) Non ter cometido ningunha infracción sancionada en firme en vía administrativa pola autoridade competente, nos 12 meses previos á
resolución da axuda, por incumprimento da normativa vixente.
b) Cumprir cos requisitos legais e regulamentarios en materia de rastrexabilidade e de identificación animal, así como de benestar e de
sanidade animal.
c) Non ter a consideración de empresa en crise.
d) Así mesmo, en caso de ser titulares de explotacións de vacún leiteiro, declara:
1º. Ter cantidade de referencia asignada e cumprir coas obrigas impostas polo réxime da taxa láctea, de acordo co que se establece
no Real decreto 347/2003, do 21 de marzo, polo que se regula o sistema de xestión de cota láctea, e o Real decreto 754/2005, do 24
de xuño, polo que se regula o réxime da taxa láctea.
2º. Analizar as mostras de leite nun laboratorio de análise, rexistrado conforme o Real decreto 1728/2007, do 21 de decembro.
O TITULAR DA EXPLOTACIÓN COMPROMÉTESE:
a) A non incumprir calquera dos compromisos e requisitos a que se refire a declaración anterior.
b) A non ter participado, nos cinco anos precedentes, no mesmo programa para o que se solicitan as axudas.
c) A non participar simultaneamente en dous programas, xa sexa o establecido na letra a) ou na b) do artigo 3.1 da orde de axuda.
d) A permanecer no programa de referencia como mínimo ata que finalice o ano para o que se solicitou.
PROGRAMA DE IMPLANTACIÓN DAS GUÍAS

PROGRAMA DE CERTIFICACIÓN DAS GUÍAS

Asdo.:

Lugar e data

,
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ANEXO IV-A

PROGRAMA IMPLANTACIÓN DAS GUÍAS
DATOS DA AGRUPACIÓN
EMPRESA/ENTIDADE

NIF

ENDEREZO

LOCALIDADE

CÓDIGO POSTAL

PROVINCIA

TELÉFONO

FAX

CONCELLO
ENDEREZO ELECTRÓNICO

DATOS DO RESPONSABLE DO PROGRAMA
NOME

PRIMEIRO APELIDO

SEGUNDO APELIDO

ENDEREZO

DNI

LOCALIDADE

CÓDIGO POSTAL

PROVINCIA

TELÉFONO

FAX

CONCELLO
ENDEREZO ELECTRÓNICO

RESUMO DO PROGRAMA
CONCEPTO

IMPLANTACIÓN

Nº EXPLOTACIÓNS
Nº VACAS
VOLUME DE LEITE

RESUMO DO ORZAMENTO
CONCEPTO

Nº EXPLOTACIÓN

IMPORTE UNIT.

ORZAMENTO

- GASTOS ASESORAMIENTO TÉCNICO
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- GASTOS XESTIÓN
- GASTOS DERIVADOS DAS VISITAS DO EQUIPO TÉCNICO DE TESTAXES
- Testaxe de puntos muxidura (nº)
- Testaxe de tanques de frío
- GASTOS PARA FORMACIÓN DOS PRODUTORES
TOTAL
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ANEXO VI-A

REXISTRO DE PERSOAL DO PROGRAMA DE IMPLANTACIÓN DAS GUÍAS 2013
TITULAR DA EXPLOTACIÓN
REGA

ISSN1130-9229

ENDEREZO

NOME

DNI
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REXISTRO DE VISITAS DO PROGRAMA DE IMPLANTACIÓN DAS GUÍAS 2013
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ANEXO VIII
MODELO DE ENQUISA PARA A AVALIACIÓN DAS CONDICIÓNS DE PRODUCIÓN DE LEITE CRU
1.

CONDICIÓNS DE CUMPRIMENTO DO PRODUTO E DOS ANIMAIS

Identificación da explotación:
1.

A explotación está identificada e rexistrada de acordo coa lexislación vixente.

SI

NON

Identificación dos animais:
2.

Os animais da explotación están correctamente identificados (brinco, guía sanitaria e DIB), segundo a lexislación vixente.

SI

NON

3.

O gandeiro mantén actualizado o Libro da explotación e anota todas as altas e baixas.

SI

NON

Rastrexabilidade do leite - Letra Q:
4.

O tanque (ou tanques) da explotación está identificado (número de rexistro de letra Q) segundo a lexislación vixente.

SI

NON

5.

A cisterna que realiza a recollida está identificada polo número de rexistro de letra Q segundo a lexislación vixente.

SI

NON

6.

O gandeiro mantén actualizado o rexistro de entregas e arquiva os cheques acreditativos da recollida.

SI

NON

2.

ALIMENTACIÓN E AUGA PARA OS ANIMAIS

Produción de alimentos:
7.

Tómanse as medidas necesarias para asegurar que os alimentos producidos na explotación sexan de calidade adecuada.

SI

NON

8.

Existen analíticas das forraxes producidas na explotación que se están a consumir nese momento.

SI

NON

9.

Respétanse os prazos de seguridade dos produtos fitosanitarios, outros produtos químicos ou lodos de depuradora, antes de cultivar ou de
realizar pastoreo directo polo gando.

SI

NON

10. Cómpranse pensos só a fabricantes rexistrados e autorizados.

SI

NON

11. Verifícanse as etiquetas e albarás dos alimentos comprados e arquívanse segundo a lexislación vixente. Compróbanse que sexan pensos
para ruminantes e que non conteñan substancias ou produtos non autorizados.

SI

NON

12. Os alimentos están illados de focos de contaminación, separados de produtos tóxicos.

SI

NON

13. Mantense limpo o almacén dos alimentos.

SI

NON

14. Realízanse controis de pragas e desratizacións, que deben estar documentados.

SI

NON

15. Almacénanse por separado os alimentos, segundo as especies a que van destinados.

SI

NON

16. As racións están adaptadas ás necesidades fisiolóxicas dos animais.

SI

NON

17. Non se empregan produtos non autorizados para ruminantes (fariña de carne, activador de crecemento, anabolizantes).

SI

NON

18. Non se lles subministran aos animais alimentos en mal estado de conservación ou que presentan un risco para a saúde ou a calidade do
leite. Desbótanse os alimentos con balor.

SI

NON

19. Almacénanse por separado os alimentos, segundo as especies a que van destinados.

SI

NON

20. Manéxanse os alimentos de forma correcta con maquinaria e utensilios específicos para tal fin.

SI

NON

21. A explotación dispón dun sistema de abastecemento de auga limpa para beberen os animais. Os valores de concentración de coliformes e
de Escherechia coli deben atoparse por debaixo dos límites legais.

SI

NON

22. Asegúrase a subministración de auga aos animais en cantidades suficientes para as súas necesidades fisiolóxicas.

SI

NON

23. Todos os animais teñen acceso fácil e directo á auga para beber.

SI

NON

24. Mantéñense en boas condicións de hixiene os bebedeiros, límpanse coa frecuencia necesaria.

SI

NON

25. A explotación cumpre o Programa nacional de erradicación de enfermidades.

SI

NON

26. O gando incorporado á explotación vén acompañado da documentación pertinente.

SI

NON

27. A explotación dispón dun local ou lugar axeitado para a corentena dos animais procedentes do exterior e mantéñense illados estes animais
ata verificar o seu estado sanitario.

SI

NON

28. Vixíase regularmente o estado de saúde dos animais e o aspecto xeral do gando (toses, diarreas ou feces moi brandas con febre,
inflamacións de ubres, fluxo do aparello xenital...).

SI

NON

29. Se é necesario, procédese ao illamento dos animais enfermos ou sospeitosos nunha zona apropiada o tempo necesario para comprobar o
seu estado sanitario.

SI

NON

30. Un veterinario realiza polo menos unha vez ao ano unha visita á explotación para valorar o estado sanitario do gando.

SI

NON

31. A explotación dispón dun programa sanitario (datas de vacinación...).

SI

NON

32. A explotación dispón dun plan de diagnóstico e control de mamite.

SI

NON

33. A explotación dispón de medios adecuados para a limpeza e desinfección e mantéñense as instalación en boas condicións de hixiene.

SI

NON

34. A corte dispón de camas suficientes e o estado de limpeza e mantemento é correcto.

SI

NON

35. Non existe evidencia de almacenamento ou acumulación de produtos químicos ou doutro tipo que poidan presentar perigo para os animais.

SI

NON

36. Almacénanse os produtos de limpeza e desinfección nun lugar seguro.

SI

NON

Compra de alimentos:

Almacenamento de alimentos:

Subministración de alimentos:

CVE-DOG: 4lt1oyn1-25t7-v2o4-oia3-hnjsupjngct1

Auga:

3.

ESTADO SANITARIO DOS ANIMAIS
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ANEXO VIII
(continuación)
4.

MEDICAMENTOS E TRATAMENTOS DOS ANIMAIS

Almacenamento dos medicamentos:
37. Os medicamentos están gardados nun sitio seguro, pechado e adecuado. Os medicamentos caducados sepáranse do resto.

SI

NON

38. Separaranse os medicamentos que se empreguen en lactación dos de secado.

SI

NON

39. O acceso aos medicamentos está limitado aos traballadores con formación, cualificación e/ou experiencia adecuada.

SI

NON

40. Identifícanse os animais tratados de forma clara e ben visible para que a separación do leite sexa eficaz.

SI

NON

41. Sempre que sexa preciso sepárase o leite dos animais en tratamento por un sistema de muxidura seguro ou ben realízase a muxidura dos
animais ao final.

SI

NON

42. Respéctase escrupulosamente o período de supresión dos medicamentos.

SI

NON

43. Aténdense os animais enfermos e dáselles o tratamento adecuado.

SI

NON

44. Utilízanse só medicamentos autorizados e prescritos por un veterinario. Os medicamentos deben estar acompañados da correspondente
receita, que se arquiva de acordo coa lexislación vixente.

SI

NON

45. O Libro oficial de tratamentos está debidamente cuberto e actualizado, indicando a dose, a diagnose e o período de supresión.

SI

NON

46. Nos locais de muxidura e almacenamento do leite, se a auga non provén da rede pública, disponse dun sistema de potabilización (auga
desinfectada) adecuado e suficiente.

SI

NON

47. O sistema de abastecemento de auga é completamente seguro para impedir a contaminación.

SI

NON

48. Garántese un abastecemento de auga quente en cantidade e temperatura suficientes (que alcance, polo menos, os 40 ºC).

SI

NON

49. O local de muxidura está separado de toda fonte de contaminación como servizos e esterqueiras (cubrir só explotacións con sala de
muxidura, muxidura en praza = non).

SI

NON

50. O chan e as paredes son fáciles de limpar e desinfectar.

SI

NON

51. O chan facilita a evacuación dos líquidos, existe un sistema de drenaxe dos líquidos.

SI

NON

52. Os sistemas de iluminación son satisfactorios.

SI

NON

53. Os sistemas de ventilación son satisfactorios.

SI

NON

54. O local de muxidura mantense limpo; non se almacenan produtos químicos, medicamentos, residuos perigosos, lixos nin desperdicios.

SI

NON

55. Tómanse as medidas apropiadas para evitar a entrada e a presenza de animais e pragas. Se é necesario, aplícase un plan de loita
apropiado, que debe estar documentado.

SI

NON

56. A leitaría está separada de toda fonte de contaminación como corte, sala, servizos e esterqueiras.

SI

NON

57. A leitaría está separada do exterior por medio dunha porta que permita o seu peche.

SI

NON

58. A leitaría ten un teito illado e pechado.

SI

NON

59. Na leitaría existirá un teito ou falso teito facilmente lavable.

SI

NON

60. O chan e as paredes son fáciles de limpar e desinfectar.

SI

NON

61. O chan facilita a evacuación dos líquidos, existe un sistema de drenaxe dos líquidos canalizado cara a un ou varios sumidoiros.

SI

NON

62. Os sistemas de iluminación e ventilación son satisfactorios.

SI

NON

63. A leitaría mantense limpa; non se almacenan produtos químicos, medicamentos, residuos perigosos, lixos ou desperdicios.

SI

NON

64. Tómanse as medidas apropiadas para evitar a entrada e a presenza de animais e pragas. Se é necesario, aplícase un plan de loita
apropiado, que debe estar documentado.

SI

NON

65. As augas de limpeza canalizaranse cara a un filtro verde, fosa específica ou, en último caso, fosa de xurro.

SI

NON

66. As superficies dos equipamentos en contacto co leite son fáciles de limpar. Son de materiais lisos, lavables e non tóxicos.

SI

NON

67. Para todas as operacións de limpeza de equipamentos ou materiais en contacto co leite, utilízase auga de consumo humano (desinfectada).

SI

NON

68. O proceso de limpeza realízase con deterxente alcalino de acordo coas recomendacións do fabricante da máquina.

SI

NON

69. Faise limpeza ácida para eliminar o cal de acordo coas recomendacións do fabricante.

SI

NON

70. Utilízanse produtos de limpeza e desinfección recoñecidos e autorizados; respectando as instrucións de uso indicadas polo fabricante.

SI

NON

71. Os produtos de limpeza e desinfección teñen que estar correctamente etiquetados.

SI

NON

72. Arquívanse todas as fichas técnicas e de seguridade de todos os produtos de limpeza e desinfección.

SI

NON

73. Límpase o equipamento de muxidura e os recipientes e materiais que están en contacto co leite despois de cada muxidura, e mantéñense
adecuadamente protexidos ata o seu seguinte uso.

SI

NON

74. Renóvanse as pezas que sofren deterioración co uso, como tetoeiras e tubos elásticos, segundo as indicacións do fabricante, conservando
as súas facturas ou albarás. Mantense o equipamento e bo uso.

SI

NON

75. O equipamento de muxidura revísao como mínimo unha vez ao ano persoal acreditado.

SI

NON

Tratamento dos animais:

5.

MUXIDURA. ALMACENAMENTO DO LEITE

Abastecemento de auga potable:

Local de muxidura:

CVE-DOG: 4lt1oyn1-25t7-v2o4-oia3-hnjsupjngct1

O local de almacenaxe (leitaría):

Equipamento de muxidura:
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ANEXO VIII
(continuación)
76. Consérvanse as fichas de revisión do equipamento de muxidura.

SI

NON

77. Consérvanse os xustificantes das posibles reparacións realizadas no equipamento de muxidura.

SI

NON

78. As superficies dos equipamentos en contacto co leite son fáciles de limpar. Son de materiais lisos, lavables e non tóxicos.

SI

NON

79. Os equipamentos de refrixeración deberán cumprir cos requisitos da Norma UNE-EN 13732/03. Son isotérmicos, de aceiro inoxidable e con
dispositivo de medida da temperatura.

SI

NON

80. O leite almacenado no tanque non debe superar os 4 ºC.

SI

NON

81. O equipamento de frío acada 4 ºC en menos de dúas horas, despois de finalizada a muxidura, e non baixa de 0 ºC.

SI

NON

82. O proceso de limpeza realízase con deterxente alcalino de acordo coas recomendacións do fabricante do tanque.

SI

NON

83. Faise limpeza ácida para eliminar o cal segundo as recomendacións do fabricante.

SI

NON

84. Realízase a limpeza e desinfección do tanque despois de cada recollida de leite e, polo menos, cada 48 horas.

SI

NON

85. O equipamento de frío revísao como mínimo unha vez ao ano persoal acreditado.

SI

NON

86. Consérvanse as fichas de revisión do equipamento de frío.

SI

NON

87. Consérvanse os xustificantes das posibles reparacións realizadas no equipamento de frío.

SI

NON

88. No caso de empregar filtro cámbiase coa frecuencia recomendada polo fabricante.

SI

NON

89. Existe un responsable da muxidura que recibe cursos periodicamente e transmítelles a información aos demais muxidores.

SI

NON

90. As persoas que realizan a muxidura non padecen enfermidades contaxiosas.

SI

NON

91. O muxidor emprega roupa limpa. Se o persoal de muxidura ten feridas nas mans empréganse luvas.

SI

NON

92. O muxidor lava as mans e os brazos con auga potable antes de cada muxidura e cada vez que sexa necesario durante o proceso.

SI

NON

93. Non se fuma, bebe, come durante a muxidura.

SI

NON

94. Realízase cada paso da rutina de muxidura con coidado e sen traumas para a vaca.

SI

NON

95. Os tetos móxense sempre limpos e secos.

SI

NON

96. Obsérvase e pálpase o ubre para detectar posibles signos de mamite.

SI

NON

97. Elimínanse os primeiros chorros de leite e contrólase en particular a presenza de leite alterado.

SI

NON

98. Colócanse as tetoeiras con precaución e practícase unha muxidura rápida e completa, evitando as “sobremuxiduras”.

SI

NON

99. Inmediatamente despois da muxidura, sélanse os tetos cun produto autorizado.

SI

NON

100. Se se utilizan produtos de pre e posmuxidura, estes están autorizados e rexistrados no rexistro HCYM. Arquívanse as fichas técnicas e de
seguridade dos produtos de muxidura.

SI

NON

101. Só se empregan produtos químicos (fertilizantes, insecticidas,..) autorizados, correctamente etiquetados e se se almacenan mantéñense
no envase orixinal.

SI

NON

102. Os produtos químicos, fertilizantes, produtos fitosanitarios... almacénanse en lugar específico (seguro, ventilado e iluminado); evitando a
contaminación do solo e dos cursos de auga.

SI

NON

103. A capacidade e os sistemas de almacenamento do xurro e do esterco son axeitados.

SI

NON

104. As esterqueiras, fosas de xurro e demais depósitos de fertilizantes están correctamente illados evitando a contaminación dos alimentos e
da auga.

SI

NON

105. Empréganse os fertilizantes naturais e os produtos químicos de xeito respectuoso co ambiente. Non se realizan sobrefertilizacións e
evítase a contaminación de cursos de auga.

SI

NON

106. Canalízanse e manéxanse adecuadamente as lixivias, escorreduras de ensilados, xurros,...para evitar a contaminación cruzada da auga.

SI

NON

107. Elimínanse os residuos de produtos fitosanitarios e plásticos cun sistema de xestión adecuado.

SI

NON

108. Elimínanse os residuos tóxicos (envases, restos de medicamentos, produtos caducados, garrafas de deterxentes ..) de xeito adecuado.

SI

NON

SI

NON

110. Os materiais empregados na construción e mantemento dos locais de aloxamento non son prexudiciais para os animais. Os locais de
aloxamento non presentan bordos afiados ou saíntes, o chan non é esvaradío e os atrapadores son cómodos e axeitados para os animais.

SI

NON

111. As instalacións mantéñense limpas, correctamente ventiladas e iluminadas.

SI

NON

112. Os animais dispoñen de espazo suficiente para moverse e relacionarse; conforme as súas necesidades fisiolóxicas.

SI

NON

O equipamento de frío:

Muxidores:

Pautas de muxidura:

6.

AMBIENTE

CVE-DOG: 4lt1oyn1-25t7-v2o4-oia3-hnjsupjngct1

Almacenaxe e uso de produtos químicos, produtos fitosanitarios, fertilizantes, produtos zoosanitarios, fertilizantes e xurros:

Eliminación de residuos:

Imaxe da explotación:
109. Mantense unha boa imaxe da explotación: limpa, libre de lixos e desperdicios e con acceso axeitado a calquera vehículo; facendo fincapé
na zona da leitaría.

7.

BENESTAR ANIMAL

Aloxamento dos animais:
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113. Os animais teñen unha zona de descanso de dimensións axeitadas e correctamente acondicionada (protexida da intemperie, seca, con
cama renovada,...).

SI

NON

114. O aloxamento e cría de cuxos realízase segundo o establecido pola normativa vixente.

SI

NON

115. Os animais reciben un trato tranquilo; evítanse as prácticas traumáticas e calquera sufrimento innecesario.

SI

NON

116. Mantéñense os animais limpos e en boas condicións de salubridade.

SI

NON

117. Trátanse as coxeiras, as enfermidades da pel etc. adecuadamente e empregando persoal cualificado.

SI

NON

118. Os traballadores da explotación contan con cualificación suficiente para o manexo de alimentos, fertilizantes, medicamentos, produtos
químicos etc.

SI

NON

119. A granxa conta con persoal suficiente para garantir un manexo eficiente.

SI

NON

120. As persoas en contacto cos animais (persoal da granxa e axentes externos) están en boas condicións de saúde e respectan as normas de
manexo dos animais. Evitarase o acceso a persoal alleo sempre que sexa posible.

SI

NON

Manexo dos animais:

8.

9.

AXENTES EXTERNOS E PERSOAL DA EXPLOTACIÓN

CALIDADE DO LEITE

C.

O número de mostras tomadas mensualmente é suficiente para o control da calidade hixiénico-sanitaria do leite.

SI

NON

D.

A concentración de xermes calculada como a media móbil bimensual mantense por debaixo dos parámetros exixidos.

SI

NON

E.

A concentración de células somáticas calculada como media móbil trimestral mantense por debaixo dos parámetros exixidos.

SI

NON

F.

O punto crioscópico mantense nos valores exixidos.

SI

NON

G.

Ausencia total de inhibidores.

SI

NON

H.

Mantense un arquivo cos resultados das análises das mostraxes de leite realizadas. Arquívase este rexistro durante 5 anos.

SI

NON

10. REXISTROS MANTIDOS POLO GANDEIRO
1.

Libro de explotación gandeira.

SI

NON

2.

Rastrexabilidade do leite - Sistema letra Q - Mostraxes de leite.

SI

NON

3.

Alimentación do rabaño.

SI

NON

4.

Auga das instalacións.

SI

NON

5.

Controis sanitarios efectuados ao gando.

SI

NON

6.

Enfermidades e tratamentos dos animais.

SI

NON

7.

Muxidores.

SI

NON

8.

Fertilizantes e tratamentos fitosanitarios.

SI

NON

CVE-DOG: 4lt1oyn1-25t7-v2o4-oia3-hnjsupjngct1

11. PROGRAMA DE HIXIENE DA PRODUCIÓN PRIMARIA
1.

Todos os animais teñen fácil acceso aos alimentos.

SI

NON

2.

Ausencia de casos de zoonose distintas de tuberculose, brucelose no último ano.

SI

NON

3.

O estado xeral de saúde dos animais é satisfactorio.

SI

NON

4.

Os animais enfermos reciben atención veterinaria axeitada.

SI

NON

5.

Un veterinario realiza, polo menos unha vez ao año, unha visita á explotación para valorar o seguimento das guías de práticas correctas de
hixiene.

SI

NON

6.

A eliminación de cadáveres é correcta.

SI

NON

7.

A transmisión da información á cadea alimentaria é correcta.

SI

NON

8.

Adopción de medidas en caso de existiren informes do matadoiro respecto da cadea alimentaria.

SI

NON
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ANEXO IX

PROTOCOLO DE TESTAXE DUNHA MÁQUINA DE MUXIDURA SEGUNDO NORMA UNE 68061/98
AGRUPACIÓN

REGA

EXPLOTACIÓN

DATA

TELÉFONO

ENDEREZO

ANO INSTALACIÓN

CONTROLADOR AUTORIZADO

DERRADEIRA REVISIÓN

TIPO DE INSTALACIÓN

Nº DE PUNTOS

Nº DE VACAS EN MUXIDURA

MEDIA PRODUCIÓN DIARIA

ALTITUDE

Nº MUXIDORES HABITUAIS

MARCA INSTALACIÓN

CAUDAL BOMBA 50 KPA

RMP

CAUDAL DO REGULADOR

TIPO DE PULSACIÓN

FRECUENCIA

RELACIÓN DE PULSACIÓN

TIPO DE MEDICIÓN

CONSUMO (l/m)

RETIRADORES AUTOMÁT.

CASA INSTALADORA

CONDUCIÓN PRINCIPAL
DE AIRE

Material

Diametro interno (m/m)

Lonxitude (m)

CONDUCIÓN AIRE DE

Material

Diametro interno (m/m)

Lonxitude (m)

Material

Lonxitude (m)

Tipo de condución

Nº de billas / Tomas

Pendente (%)

Caudal bomba leite

PULSACIÓN

CONDUCIÓN DE LEITE

Diámetro interior

Material receptor

Volume receptor

CVE-DOG: 4lt1oyn1-25t7-v2o4-oia3-hnjsupjngct1

NECESIDADES MÍNIMAS SEGUNDO NORMA UNE 98
Caudal da bomba

Pendente condución de leite %

Reserva real

Diámetro condución de leite

Necesidades de lavado

Diámetro condución principal de aire

Tipo de condución do leite

Diámetro condución de pulsación

ESTADO DA INSTALACIÓN
MAL

MAL

Grupo fóra

Billas de leite

Estado de correas

Estado de xuntas e unións

Nivel de aceite

Tetoeiras

Interceptor

Tubos de pulsación

Puntos de control

Tubos de leite

Situación do regulador

Tipo de limpeza

Vacuómetro visible

Estado de limpeza interior

Purgadores

Estado de limpeza exterior

Billas de baleiro

Estado pendente conducións
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ANEXO IX
(continuación)
MEDICIÓNS
MAL

MEDIDA

MAL

MEDIDA

Precisión do vacuómetro

Consumos unidades de muxidura

Sensibilidade da regulación

Consumos pulsadores

Caída baleiro receptor - regulador

Consumo medidores

Caída baleiro receptor - bomba

Fugas na condución do leite

Caída baleiro do receptor - fase b

Fugas en condución de baleiro

Reserva real

Caudal bomba baleiro a 50 kPa

Perdas da regulación

RMP bomba de baleiro a 50 kPa

Fugas no regulador

Xogos de muxidura con fallos

Baleiro de traballo da máquina

Nº pulsadores con fallos

RECOMENDACIÓNS

SINATURA DO GANDEIRO

SINATURA DO TÉCNICO

Lugar e data

de

de
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ANEXO IX
(continuación)
EXPLOTACIÓN

DATA

Nivel de baleiro, sensibilidade da regulación e caída de nivel de baleiro
Parámetro

Unidades de
muxidura

Caudal de
aire en A1

Punto de
conexión

a

Baleiro do vacuómetro da instalación

Non

Non

b

Baleiro cerca do vacuómetro

Non

Non

Vr

c

Precisión do vacuómetro (b-a)

d

Baleiro no sistema de leite

Non

Non

Vm

e

Baleiro de traballo na máquina de muxidura

Si

Non

Vm

f

Sensibilidade da regulación (d-e)

g

Baleiro de traballo do regulador

Si

Non

Vr

h

Baleiro de traballo para a bomba de baleiro

Si

Non

Vp

Baleiro kPa
Medida

Límite

1

1

i

Contrapresión no escape da bomba de baleiro

Si

Non

Pe

j

Valor máis baixo do baleiro máx. da cámara de pulsación

Si

Non

Tubo curto pulsac.

k

Caida baleiro do receptor - fase b pulsación (e-j)

l

Baleiro no sistema de leite (e-2 kPa)

Si

Si

Vm

m

Baleiro no regulador

Si

Si

Vr

n

Caída baleiro receptor - regulador (m-l)

o

Baleiro na bomba de baleiro

p

Caída baleiro receptor - baleiro bomba (o-l)

2

1
Si

Si

Vp
3

CVE-DOG: 4lt1oyn1-25t7-v2o4-oia3-hnjsupjngct1

Medidas de caudais
Conexión

Parámetro

Regulador

Uds. de
muxidura

Pulsacións

Baleiro

Caudal

Nivel de
Baleiro

A

Reserva real

Si

Si

Si

Vm

A1

B

Caudal de aire con regulador

Si

Si

Si

VR

A1

e-2 kPa
g-2 kPa

C

Reserva manual

Non

Si

Si

Vm

A1

e-2 kPa

D

Perdas da regulación (C-A)

E

Caudal de aire sen regulador

Non

Si

Si

Vr

A1

g-2 kPa

F

Fugas no regulador (E-B)

G

Caudal de aire a baleiro de servizo

Non

Si

Si

Vr/Vp

A2

g/h

I

Caudal de aire sen unidades de muxidura

Non

Non

Si

Vr/Vp

A2

g/h

I

Consumos unidades muxidura (H-G)
Non

Non

Non

Vr/Vp

A2

g/h

Non

Non

Non

Vr/Vp

A2

g/h

Non

Non

Non

Vr/Vp

A2

g/h

Si

Si

Si

Vp

Bomba

h

J

Caudal de aire sen pulsación

K

Consumos pulsadores (J-H)

L

Caudal de aire sen medidores

M

Consumo medidores (L-J)

N

Caudal de aire sen condución de leite

O

Fugas en condución de leite (N-L)

P

Caudal de aire sen sistema de baleiro

Q

Fugas en condución de baleiro (P-N)

R

Caudal de aire na bomba de baleiro

S

RPM da bomba de 50 kPa

Bomba de baleiro
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ANEXO IX
(continuación)
MEDIDAS NO XOGO DE MUXIDURA
Fugas peche do
colector

Nº
Límite

2

l/min (máximo)

Admisión total de aire
do colector
12

l/min (máximo)

Fugas no xogo de
muxidura
2

l/min (máximo)

Caudal na toma de aire
do colector
4

l/min (mínimo)

Caudal de aire no xogo
de muxidura
65

l/min (mínimo)

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
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ANEXO X

CONTROL DO TANQUE REFRIXERANTE DO LEITE
AGRUPACIÓN

NOME E APELIDOS

NIF

ENDEREZO

LOCALIDADE

CÓDIGO POSTAL

PROVINCIA

CONCELLO

TELÉFONO

FAX

EXTENSIÓN

ENDEREZO ELECTRÓNICO

ALTITUDE

TºC

Nº DE VACAS

Nº TAQ.

CAP T1

CONTROLADOR AUTORIZADO

CAP T2
Nº

CARACTERÍSTICAS DO TANQUE REFRIXERANTE
RECOMENDACIÓNS
NON

Marca

Distancia condensador > 30 cm

Modelo

Cond. enfrontado a toma de aire

Nº serie

Nº muxiduras
Potencia compresor

Volume nominal

CVE-DOG: 4lt1oyn1-25t7-v2o4-oia3-hnjsupjngct1

Desaugadoiro
Chan con pendente

Fluído frigorífico

Lavado automático

Medicións

Desconexión axitador con tapa aberta

*(Pon unha cruz onde estea mal)

Tensión sen carga

V

ESTADO DO TANQUE

Caída de tensión

V

Calidade das soldaduras

Consumo compresor

A

Nivelado

Consumo tot. tanque

A

Protección térmica

Termómetro tanque

ºC

Diferencial

Termóm. contrastado

ºC

Toma de terra

Temp. desconexión

ºC

Limpeza de condensador

Temp. conexión

ºC

Conexións eléctricas

RPM do axitador

MAL

REP

Temporizador

Presión aspirador
Arrefriamento dunha muxidura de 35º a 4º

bar

Regulación termostato

h/min

Regulación termómetro
Comprobación carga de gas

SINATURA DO GANDEIRO

SINATURA DO TÉCNICO

Lugar e data

,
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ANEXO XI

DECLARACIÓN DE SOLICITUDES EFECTUADAS OU CONCEDIDAS PARA O MESMO OBXECTO
DON/DONA

NIF

TITULAR/REPRESENTANTE (rísquese o que non proceda)

NIF

CON ENDEREZO EN

DECLARO:
Que non solicitou e/ou non se lle concederon axudas para o mesmo proxecto das distintas administracións públicas competentes ou calquera
dos seus organismos, entes ou sociedades, así como que non existen outros ingresos ou recursos que financien o proxecto.
Que solicitou e/ou se lle concederon axudas para o mesmo proxecto das distintas administracións públicas competentes ou calquera dos seus
organismos, entes ou sociedades, así como outros ingresos ou recursos que financien o proxecto, a saber:
DESCRICIÓN DA AXUDA E CONCEPTO

IMPORTE

TOTAL
E para que así conste, para os efectos oportunos, asino a presente declaración.

Lugar e data

de

de
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ANEXO I-B

PROCEDEMENTO

CÓDIGO DO PROCEDEMENTO

DOCUMENTO

MR403B

SOLICITUDE

AXUDAS PARA O PROGRAMA DE CERTIFICACIÓN EXTERNA DA IMPLANTACIÓN DAS GUÍAS

DATOS DA ENTIDADE

NOME E APELIDOS OU RAZÓN SOCIAL

NIF

ENDEREZO

LOCALIDADE

CÓDIGO POSTAL

PROVINCIA

TELÉFONO

FAX

E, NA SÚA REPRESENTACIÓN
NOME

CONCELLO
ENDEREZO ELECTRÓNICO

PRIMEIRO APELIDO

SEGUNDO APELIDO

ENDEREZO PARA EFECTOS DE NOTIFICACIÓN

LOCALIDADE

CÓDIGO POSTAL

PROVINCIA

CONCELLO

TELÉFONO

FAX

NIF

ENDEREZO ELECTRÓNICO

DATOS BANCARIOS
NOME DA ENTIDADE

NÚMERO DA CONTA BANCARIA (20 DÍXITOS)

DOCUMENTACIÓN QUE SE XUNTA
Acreditación da personalidade xurídica da entidade solicitante: copia cotexada da acta de constitución, dos estatutos e das modificacións posteriores e do certificado de
inscrición e vixencia no rexistro correspondente, de ser o caso.
Acreditación da representatividade do solicitante, de ser o caso.
Memoria técnica elaborada polo director técnico do programa (licenciado en Veterinaria ) e cos requisitos recollidos no número 3 do artigo 8 da orde.
Anexo III de alta no programa e xustificación da renuncia, de ser o caso.
Relación informatizada coa estrutura do anexo V, en que se inclúan os datos das explotacións incluídas no programa.
Avaliación económica dos gastos que se van realizar, conforme o anexo IV-B, e que, inclúa tres orzamentos ou facturas pro forma de diferentes provedores, segundo o punto 3
do artigo 31 da Lei 38/2003, do 17 de novembro, xeral de subvencións.
Solicitude de autorización para a celebración do contrato por escrito, de ser o caso, segundo o artigo 29 da Lei 38/2003, do 17 de novembro, xeral de subvencións.
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Declaración de concorrencia de subvencións conforme o anexo XI.
O/a abaixo asinante, en calidade de titular ou en representación da entidade solicitante, declara que ten coñecemento da normativa reguladora desta axuda e dos compromisos
que asume.
O/a abaixo asinante, expón:
- Que autoriza a Consellería do Medio Rural e do Mar para incluír e facer públicos, nos rexistros de axudas, subvencións, convenios e sancións, regulados polo Decreto 132/2006,
do 27 de xullo, os datos relevantes referidos ás axudas e subvencións recibidas, así como as sancións impostas; e que autoriza a Consellería do Medio Rural e do Mar para o
tratamento dos seus datos, para os efectos de dar cumprimento ao previsto no artigo 13.4 da Lei 4/2006, do 30 de xuño, de transparencia e de boas prácticas na Administración
pública galega, para publicar na súa páxina web oficial a relación dos beneficiarios e o importe das axudas concedidas.
- Que autoriza a Consellería do Medio Rural e do Mar para a obtención de forma directa da acreditación do cumprimento das súas obrigas tributarias co Estado, coa Comunidade
Autónoma e coa Seguridade Social a través de certificados telemáticos, e declara que non solicitou nin se lle concedeu axuda ningunha para o mesmo proxecto das distintas
administracións.
- Así mesmo, autorizo a Consellería do Medio Rural e do Mar, de conformidade co artigo 2 do Decreto 255/2008, do 23 de outubro, e a Orde da Consellería de Presidencia,
Administracións Públicas e Xustiza, do 7 de xullo de 2009 que o desenvolve, para a consulta dos datos de identidade da persoa solicitante no Sistema de verificación de datos de
Si
Non (neste caso achegar fotocopia do DNI)
identidade do Ministerio de Facenda e Administracións Públicas.

En cumprimento do disposto no artigo 5 da Lei orgánica 15/1999, de protección de datos de carácter persoal, infórmoo/a de que os datos persoais recollidos nesta
solicitude se incorporarán a un ficheiro para o seu tratamento, coa finalidade da xestión deste procedemento. Vostede pode exercer os dereitos de acceso, rectificación,
cancelación e oposición previstos na lei, mediante un escrito dirixido a este centro directivo como responsable do ficheiro.

LEXISLACIÓN APLICABLE
Orde do 24 de abril de 2013 pola que se establecen as bases reguladoras das axudas á implantación de sistemas de aseguramento para a mellora integral da
calidade do leite cru producido e recollido nas explotacións e a súa certificación externa, e se convocan para o ano 2013.

SINATURA DO/DA SOLICITANTE OU PERSOA QUE O/A REPRESENTA
Lugar e data

,

de

de

Dirección Xeral de Produción Agropecuaria
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ANEXO II-A

CERTIFICACIÓN SOCIOS PRODUTORES DE LEITE
DON/DONA

NIF

COMO REPRESENTANTE DE

NIF

ISSN1130-9229

CON ENDEREZO SOCIAL EN

Certifica que a entidade está formada polos seguintes socios produtores de leite:
Nome e apelidos

REGA
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3
4
5
6
7
8
9
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,
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ANEXO II-B

CERTIFICACIÓN DA TOTALIDADE DOS SUBMINISTRADORES
DON/DONA

NIF

COMO REPRESENTANTE DE

NIF

ISSN1130-9229

CON ENDEREZO SOCIAL EN

Certifica que a entidade está formada polos seguintes produtores:
Nome e apelidos

REGA
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ANEXO III

AUTORIZACIÓN DO TITULAR DA EXPLOTACIÓN PARA O PROGRAMA DE AXUDA
DATOS DA ENTIDADE SOLICITANTE DA AXUDA
BENEFICIARIO

NIF

ENDEREZO (RÚA, NÚMERO E ANDAR)

LOCALIDADE

CÓDIGO POSTAL

PROVINCIA

CONCELLO

TELÉFONO

TIPO DE ENTIDADE

FICHAS DE EXPLOTACIÓN
DON/DONA

NIF

ENDEREZO (RÚA, NÚMERO E ANDAR)

LOCALIDADE

CÓDIGO POSTAL

PROVINCIA

CONCELLO

TELÉFONO

TITULAR DA EXPLOTACIÓN CON REGA

CANTIDADE DE REFERENCIA PARA A CAMPAÑA 2012/2013

NIF COTA

NIF LIGAL

O TITULAR DA EXPLOTACIÓN DECLARA QUE:
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É produtor de leite de vacún, de ovino ou cabrún, que ten a cualificación de pequena e mediana empresa segundo o que se establece no
anexo I do Regulamento (CE) 800/2008, polo que se declaran determinadas categorías de axudas compatibles co mercado común en
aplicación dos artigos 87 e 88 do Tratado, e que, autorizando unha entidade para a súa inclusión no seu programa, segundo se establece no
número 1.a), cumpro os seguintes requisitos:
a) Non ter cometido ningunha infracción sancionada en firme en vía administrativa pola autoridade competente, nos 12 meses previos á
resolución da axuda, por incumprimento da normativa vixente.
b) Cumprir cos requisitos legais e regulamentarios en materia de rastrexabilidade e de identificación animal, así como de benestar e de
sanidade animal.
c) Non ter a consideración de empresa en crise.
d) Así mesmo, en caso de ser titulares de explotacións de vacún leiteiro, declara:
1º. Ter cantidade de referencia asignada e cumprir coas obrigas impostas polo réxime da taxa láctea, de acordo co que se establece
no Real decreto 347/2003, do 21 de marzo, polo que se regula o sistema de xestión de cota láctea, e o Real decreto 754/2005, do 24
de xuño, polo que se regula o réxime da taxa láctea.
2º. Analizar as mostras de leite nun laboratorio de análise, rexistrado conforme o Real decreto 1728/2007, do 21 de decembro.
O TITULAR DA EXPLOTACIÓN COMPROMÉTESE:
a) A non incumprir calquera dos compromisos e requisitos a que se refire a declaración anterior.
b) A non ter participado, nos cinco anos precedentes, no mesmo programa para o que se solicitan as axudas.
c) A non participar simultaneamente en dous programas, xa sexa o establecido na letra a) ou na b) do artigo 3.1 da orde de axuda.
d) A permanecer no programa de referencia como mínimo ata que finalice o ano para o que se solicitou.
PROGRAMA DE IMPLANTACIÓN DAS GUÍAS

PROGRAMA DE CERTIFICACIÓN DAS GUÍAS

Asdo.:

Lugar e data

,
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ANEXO IV-B

PROGRAMA DE CERTIFICACIÓN EXTERNA DA IMPLANTACIÓN DAS GUÍAS
DATOS DA AGRUPACIÓN
EMPRESA/ENTIDADE

NIF

ENDEREZO

LOCALIDADE

CÓDIGO POSTAL

PROVINCIA

TELÉFONO

FAX

CONCELLO
ENDEREZO ELECTRÓNICO

DATOS DO RESPONSABLE DO PROGRAMA
NOME

PRIMEIRO APELIDO

SEGUNDO APELIDO

ENDEREZO

DNI

LOCALIDADE

CÓDIGO POSTAL

PROVINCIA

TELÉFONO

FAX

CONCELLO
ENDEREZO ELECTRÓNICO

RESUMO DO PROGRAMA
CONCEPTO

CERTIFICACIÓN

Nº EXPLOTACIÓNS
Nº VACAS
VOLUME DE LEITE

RESUMO DO ORZAMENTO
CONCEPTO

Nº EXPLOTACIÓN

IMPORTE UNIT.

ORZAMENTO

- GASTOS ASESORAMIENTO TÉCNICO

CVE-DOG: 4lt1oyn1-25t7-v2o4-oia3-hnjsupjngct1

- GASTOS XESTIÓN
- GASTOS DERIVADOS DAS VISITAS DO EQUIPO TÉCNICO DE TESTAXES
- Testaxe de puntos muxidura (nº)
- Testaxe de tanques de frío
- GASTOS PARA FORMACIÓN DOS PRODUTORES
- GASTOS EN FORMACIÓN EN SITEMAS DE AUTOCONTROL E
CERTIFICACIÓN EXTERNA
- GASTOS DA EMPRESA CERTIFICADORA
TOTAL
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ANEXO VI-B

REXISTRO DE PERSOAL DO PROGRAMA DE CERTIFICACION DAS GUÍAS 2013
TITULAR DA EXPLOTACIÓN
REGA

ISSN1130-9229

ENDEREZO

NOME

DNI

ESPECIALIDADE OU TITULACIÓN

TF. CONTACTO

SINATURA

Venres, 3 de maio de 2013
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O técnico responsable do programa:
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ANEXO VII-B

REXISTRO DE VISITAS DO PROGRAMA DE CERTIFICACION DAS GUÍAS 2013
TITULAR DA EXPLOTACIÓN
REGA
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ENDEREZO

DATA

NOME

DNI

SINATURA

TIPO DE VISITA

Venres, 3 de maio de 2013
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ANEXO VIII
MODELO DE ENQUISA PARA A AVALIACIÓN DAS CONDICIÓNS DE PRODUCIÓN DE LEITE CRU
1.

CONDICIÓNS DE CUMPRIMENTO DO PRODUTO E DOS ANIMAIS

Identificación da explotación:
1.

A explotación está identificada e rexistrada de acordo coa lexislación vixente.

SI

NON

Identificación dos animais:
2.

Os animais da explotación están correctamente identificados (brinco, guía sanitaria e DIB), segundo a lexislación vixente.

SI

NON

3.

O gandeiro mantén actualizado o Libro da explotación e anota todas as altas e baixas.

SI

NON

Rastrexabilidade do leite - Letra Q:
4.

O tanque (ou tanques) da explotación está identificado (número de rexistro de letra Q) segundo a lexislación vixente.

SI

NON

5.

A cisterna que realiza a recollida está identificada polo número de rexistro de letra Q segundo a lexislación vixente.

SI

NON

6.

O gandeiro mantén actualizado o rexistro de entregas e arquiva os cheques acreditativos da recollida.

SI

NON

2.

ALIMENTACIÓN E AUGA PARA OS ANIMAIS

Produción de alimentos:
7.

Tómanse as medidas necesarias para asegurar que os alimentos producidos na explotación sexan de calidade adecuada.

SI

NON

8.

Existen analíticas das forraxes producidas na explotación que se están a consumir nese momento.

SI

NON

9.

Respétanse os prazos de seguridade dos produtos fitosanitarios, outros produtos químicos ou lodos de depuradora, antes de cultivar ou de
realizar pastoreo directo polo gando.

SI

NON

10. Cómpranse pensos só a fabricantes rexistrados e autorizados.

SI

NON

11. Verifícanse as etiquetas e albarás dos alimentos comprados e arquívanse segundo a lexislación vixente. Compróbanse que sexan pensos
para ruminantes e que non conteñan substancias ou produtos non autorizados.

SI

NON

12. Os alimentos están illados de focos de contaminación, separados de produtos tóxicos.

SI

NON

13. Mantense limpo o almacén dos alimentos.

SI

NON

14. Realízanse controis de pragas e desratizacións, que deben estar documentados.

SI

NON

15. Almacénanse por separado os alimentos, segundo as especies a que van destinados.

SI

NON

16. As racións están adaptadas ás necesidades fisiolóxicas dos animais.

SI

NON

17. Non se empregan produtos non autorizados para ruminantes (fariña de carne, activador de crecemento, anabolizantes).

SI

NON

18. Non se lles subministran aos animais alimentos en mal estado de conservación ou que presentan un risco para a saúde ou a calidade do
leite. Desbótanse os alimentos con balor.

SI

NON

19. Almacénanse por separado os alimentos, segundo as especies a que van destinados.

SI

NON

20. Manéxanse os alimentos de forma correcta con maquinaria e utensilios específicos para tal fin.

SI

NON

21. A explotación dispón dun sistema de abastecemento de auga limpa para beberen os animais. Os valores de concentración de coliformes e
de Escherechia coli deben atoparse por debaixo dos límites legais.

SI

NON

22. Asegúrase a subministración de auga aos animais en cantidades suficientes para as súas necesidades fisiolóxicas.

SI

NON

23. Todos os animais teñen acceso fácil e directo á auga para beber.

SI

NON

24. Mantéñense en boas condicións de hixiene os bebedeiros, límpanse coa frecuencia necesaria.

SI

NON

25. A explotación cumpre o Programa nacional de erradicación de enfermidades.

SI

NON

26. O gando incorporado á explotación vén acompañado da documentación pertinente.

SI

NON

27. A explotación dispón dun local ou lugar axeitado para a corentena dos animais procedentes do exterior e mantéñense illados estes animais
ata verificar o seu estado sanitario.

SI

NON

28. Vixíase regularmente o estado de saúde dos animais e o aspecto xeral do gando (toses, diarreas ou feces moi brandas con febre,
inflamacións de ubres, fluxo do aparello xenital...).

SI

NON

29. Se é necesario, procédese ao illamento dos animais enfermos ou sospeitosos nunha zona apropiada o tempo necesario para comprobar o
seu estado sanitario.

SI

NON

30. Un veterinario realiza polo menos unha vez ao ano unha visita á explotación para valorar o estado sanitario do gando.

SI

NON

31. A explotación dispón dun programa sanitario (datas de vacinación...).

SI

NON

32. A explotación dispón dun plan de diagnóstico e control de mamite.

SI

NON

33. A explotación dispón de medios adecuados para a limpeza e desinfección e mantéñense as instalación en boas condicións de hixiene.

SI

NON

34. A corte dispón de camas suficientes e o estado de limpeza e mantemento é correcto.

SI

NON

35. Non existe evidencia de almacenamento ou acumulación de produtos químicos ou doutro tipo que poidan presentar perigo para os animais.

SI

NON

36. Almacénanse os produtos de limpeza e desinfección nun lugar seguro.

SI

NON

Compra de alimentos:

Almacenamento de alimentos:

Subministración de alimentos:

CVE-DOG: 4lt1oyn1-25t7-v2o4-oia3-hnjsupjngct1

Auga:

3.

ESTADO SANITARIO DOS ANIMAIS
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ANEXO VIII
(continuación)
4.

MEDICAMENTOS E TRATAMENTOS DOS ANIMAIS

Almacenamento dos medicamentos:
37. Os medicamentos están gardados nun sitio seguro, pechado e adecuado. Os medicamentos caducados sepáranse do resto.

SI

NON

38. Separaranse os medicamentos que se empreguen en lactación dos de secado.

SI

NON

39. O acceso aos medicamentos está limitado aos traballadores con formación, cualificación e/ou experiencia adecuada.

SI

NON

40. Identifícanse os animais tratados de forma clara e ben visible para que a separación do leite sexa eficaz.

SI

NON

41. Sempre que sexa preciso sepárase o leite dos animais en tratamento por un sistema de muxidura seguro ou ben realízase a muxidura dos
animais ao final.

SI

NON

42. Respéctase escrupulosamente o período de supresión dos medicamentos.

SI

NON

43. Aténdense os animais enfermos e dáselles o tratamento adecuado.

SI

NON

44. Utilízanse só medicamentos autorizados e prescritos por un veterinario. Os medicamentos deben estar acompañados da correspondente
receita, que se arquivará de acordo coa lexislación vixente.

SI

NON

45. O Libro oficial de tratamentos está debidamente cuberto e actualizado, indicando a dose, a diagnose e o período de supresión.

SI

NON

46. Nos locais de muxidura e almacenamento do leite, se a auga non provén da rede pública, disponse dun sistema de potabilización (auga
desinfectada) adecuado e suficiente.

SI

NON

47. O sistema de abastecemento de auga é completamente seguro para impedir a contaminación.

SI

NON

48. Garántese un abastecemento de auga quente en cantidade e temperatura suficientes (que alcance, polo menos, os 40 ºC).

SI

NON

49. O local de muxidura está separado de toda fonte de contaminación como servizos e esterqueiras (cubrir só explotacións con sala de
muxidura, muxidura en praza = non).

SI

NON

50. O chan e as paredes son fáciles de limpar e desinfectar.

SI

NON

51. O chan facilita a evacuación dos líquidos, existe un sistema de drenaxe dos líquidos.

SI

NON

52. Os sistemas de iluminación son satisfactorios.

SI

NON

53. Os sistemas de ventilación son satisfactorios.

SI

NON

54. O local de muxidura mantense limpo; non se almacenan produtos químicos, medicamentos, residuos perigosos, lixos nin desperdicios.

SI

NON

55. Tómanse as medidas apropiadas para evitar a entrada e a presenza de animais e pragas. Se é necesario, aplícase un plan de loita
apropiado, que debe estar documentado.

SI

NON

56. A leitaría está separada de toda fonte de contaminación como corte, sala, servizos e esterqueiras.

SI

NON

57. A leitaría está separada do exterior por medio dunha porta que permita o seu peche.

SI

NON

58. A leitaría ten un teito illado e pechado.

SI

NON

59. Na leitaría existirá un teito ou falso teito facilmente lavable.

SI

NON

60. O chan e as paredes son fáciles de limpar e desinfectar.

SI

NON

61. O chan facilita a evacuación dos líquidos, existe un sistema de drenaxe dos líquidos canalizado cara a un ou varios sumidoiros.

SI

NON

62. Os sistemas de iluminación e ventilación son satisfactorios.

SI

NON

63. A leitaría mantense limpa; non se almacenan produtos químicos, medicamentos, residuos perigosos, lixos ou desperdicios.

SI

NON

64. Tómanse as medidas apropiadas para evitar a entrada e a presenza de animais e pragas. Se é necesario, aplícase un plan de loita
apropiado, que debe estar documentado.

SI

NON

65. As augas de limpeza canalizaranse cara a un filtro verde, fosa específica ou, en último caso, fosa de xurro.

SI

NON

66. As superficies dos equipamentos en contacto co leite son fáciles de limpar. Son de materiais lisos, lavables e non tóxicos.

SI

NON

67. Para todas as operacións de limpeza de equipamentos ou materiais en contacto co leite, utilízase auga de consumo humano (desinfectada).

SI

NON

68. O proceso de limpeza realízase con deterxente alcalino de acordo coas recomendacións do fabricante da máquina.

SI

NON

69. Faise limpeza ácida para eliminar o cal de acordo coas recomendacións do fabricante.

SI

NON

70. Utilízanse produtos de limpeza e desinfección recoñecidos e autorizados; respectando as instrucións de uso indicadas polo fabricante.

SI

NON

71. Os produtos de limpeza e desinfección teñen que estar correctamente etiquetados.

SI

NON

72. Arquívanse todas as fichas técnicas e de seguridade de todos os produtos de limpeza e desinfección.

SI

NON

73. Límpase o equipamento de muxidura e os recipientes e materiais que están en contacto co leite despois de cada muxidura, e mantéñense
adecuadamente protexidos ata o seu seguinte uso.

SI

NON

74. Renóvanse as pezas que sofren deterioración co uso, como tetoeiras e tubos elásticos, segundo as indicacións do fabricante, conservando
as súas facturas ou albarás. Mantense o equipamento e bo uso.

SI

NON

75. O equipamento de muxidura revísao como mínimo unha vez ao ano persoal acreditado.

SI

NON

Tratamento dos animais:

5.

MUXIDURA. ALMACENAMENTO DO LEITE

Abastecemento de auga potable:

Local de muxidura:

CVE-DOG: 4lt1oyn1-25t7-v2o4-oia3-hnjsupjngct1

O local de almacenaxe (leitaría):

Equipamento de muxidura:
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ANEXO VIII
(continuación)
76. Consérvanse as fichas de revisión do equipamento de muxidura.

SI

NON

77. Consérvanse os xustificantes das posibles reparacións realizadas no equipamento de muxidura.

SI

NON

78. As superficies dos equipamentos en contacto co leite son fáciles de limpar. Son de materiais lisos, lavables e non tóxicos.

SI

NON

79. Os equipamentos de refrixeración deberán cumprir cos requisitos da Norma UNE-EN 13732/03. Son isotérmicos, de aceiro inoxidable e con
dispositivo de medida da temperatura.

SI

NON

80. O leite almacenado no tanque non debe superar os 4 ºC.

SI

NON

81. O equipamento de frío acada 4 ºC en menos de dúas horas, despois de finalizada a muxidura, e non baixa de 0 ºC.

SI

NON

82. O proceso de limpeza realízase con deterxente alcalino de acordo coas recomendacións do fabricante do tanque.

SI

NON

83. Faise limpeza ácida para eliminar o cal segundo as recomendacións do fabricante.

SI

NON

84. Realízase a limpeza e desinfección do tanque despois de cada recollida de leite e, polo menos, cada 48 horas.

SI

NON

85. O equipamento de frío revísao como mínimo unha vez ao ano persoal acreditado.

SI

NON

86. Consérvanse as fichas de revisión do equipamento de frío.

SI

NON

87. Consérvanse os xustificantes das posibles reparacións realizadas no equipamento de frío.

SI

NON

88. No caso de empregar filtro cámbiase coa frecuencia recomendada polo fabricante.

SI

NON

89. Existe un responsable da muxidura que recibe cursos periodicamente e transmítelles a información aos demais muxidores.

SI

NON

90. As persoas que realizan a muxidura non padecen enfermidades contaxiosas.

SI

NON

91. O muxidor emprega roupa limpa. Se o persoal de muxidura ten feridas nas mans empréganse luvas.

SI

NON

92. O muxidor lava as mans e os brazos con auga potable antes de cada muxidura e cada vez que sexa necesario durante o proceso.

SI

NON

93. Non se fuma, bebe, come durante a muxidura.

SI

NON

94. Realízase cada paso da rutina de muxidura con coidado e sen traumas para a vaca.

SI

NON

95. Os tetos móxense sempre limpos e secos.

SI

NON

96. Obsérvase e pálpase o ubre para detectar posibles signos de mamite.

SI

NON

97. Elimínanse os primeiros chorros de leite e contrólase en particular a presenza de leite alterado.

SI

NON

98. Colócanse as tetoeiras con precaución e practícase unha muxidura rápida e completa, evitando as “sobremuxiduras”.

SI

NON

99. Inmediatamente despois da muxidura, sélanse os tetos cun produto autorizado.

SI

NON

100. Se se utilizan produtos de pre e pos muxidura, estes están autorizados e rexistrados no rexistro HCYM. Arquívanse as fichas técnicas e de
seguridade dos produtos de muxidura.

SI

NON

101. Só se empregan produtos químicos (fertilizantes, insecticidas,..) autorizados, correctamente etiquetados e se se almacenan mantéñense
no envase orixinal.

SI

NON

102. Os produtos químicos, fertilizantes, produtos fitosanitarios... almacénanse en lugar específico (seguro, ventilado e iluminado); evitando a
contaminación do solo e dos cursos de auga.

SI

NON

103. A capacidade e os sistemas de almacenamento do xurro e do esterco son axeitados.

SI

NON

104. As esterqueiras, fosas de xurro e demais depósitos de fertilizantes están correctamente illados evitando a contaminación dos alimentos e
da auga.

SI

NON

105. Empréganse os fertilizantes naturais e os produtos químicos de xeito respectuoso co ambiente. Non se realizan sobrefertilizacións e
evítase a contaminación de cursos de auga.

SI

NON

106. Canalízanse e manéxanse adecuadamente as lixivias, escorreduras de ensilados, xurros,...para evitar a contaminación cruzada da auga.

SI

NON

107. Elimínanse os residuos de produtos fitosanitarios e plásticos cun sistema de xestión adecuado.

SI

NON

108. Elimínanse os residuos tóxicos (envases, restos de medicamentos, produtos caducados, garrafas de deterxentes ..) de xeito adecuado.

SI

NON

SI

NON

110. Os materiais empregados na construción e mantemento dos locais de aloxamento non son prexudiciais para os animais. Os locais de
aloxamento non presentan bordos afiados ou saíntes, o chan non é esvaradío e os atrapadores son cómodos e axeitados para os animais.

SI

NON

111. As instalacións mantéñense limpas, correctamente ventiladas e iluminadas.

SI

NON

112. Os animais dispoñen de espazo suficiente para moverse e relacionarse; conforme as súas necesidades fisiolóxicas.

SI

NON

O equipamento de frío:

Muxidores:

Pautas de muxidura:

6.

AMBIENTE

CVE-DOG: 4lt1oyn1-25t7-v2o4-oia3-hnjsupjngct1

Almacenaxe e uso de produtos químicos, produtos fitosanitarios, fertilizantes, produtos zoosanitarios, fertilizantes e xurros:

Eliminación de residuos:

Imaxe da explotación:
109. Mantense unha boa imaxe da explotación: limpa, libre de lixos e desperdicios e con acceso axeitado a calquera vehículo; facendo fincapé
na zona da leitaría.

7.

BENESTAR ANIMAL

Aloxamento dos animais:
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113. Os animais teñen unha zona de descanso de dimensións axeitadas e correctamente acondicionada (protexida da intemperie, seca, con
cama renovada,...).

SI

NON

114. O aloxamento e cría de cuxos realízase segundo o establecido pola normativa vixente.

SI

NON

115. Os animais reciben un trato tranquilo; evítanse as prácticas traumáticas e calquera sufrimento innecesario.

SI

NON

116. Mantéñense os animais limpos e en boas condicións de salubridade.

SI

NON

117. Trátanse as coxeiras, as enfermidades da pel etc. adecuadamente e empregando persoal cualificado.

SI

NON

118. Os traballadores da explotación contan con cualificación suficiente para o manexo de alimentos, fertilizantes, medicamentos, produtos
químicos etc.

SI

NON

119. A granxa conta con persoal suficiente para garantir un manexo eficiente.

SI

NON

120. As persoas en contacto cos animais (persoal da granxa e axentes externos) están en boas condicións de saúde e respectan as normas de
manexo dos animais. Evitarase o acceso a persoal alleo sempre que sexa posible.

SI

NON

Manexo dos animais:

8.

9.

AXENTES EXTERNOS E PERSOAL DA EXPLOTACIÓN

CALIDADE DO LEITE

C.

O número de mostras tomadas mensualmente é suficiente para o control da calidade hixiénico-sanitaria do leite.

SI

NON

D.

A concentración de xermes calculada como a media móbil bimensual mantense por debaixo dos parámetros exixidos.

SI

NON

E.

A concentración de células somáticas calculada como media móbil trimestral mantense por debaixo dos parámetros exixidos.

SI

NON

F.

O punto crioscópico mantense nos valores exixidos.

SI

NON

G.

Ausencia total de inhibidores.

SI

NON

H.

Mantense un arquivo cos resultados das análises das mostraxes de leite realizadas. Arquívase este rexistro durante 5 anos.

SI

NON

10. REXISTROS MANTIDOS POLO GANDEIRO
1.

Libro de explotación gandeira.

SI

NON

2.

Rastrexabilidade do leite - Sistema letra Q - Mostraxes de leite.

SI

NON

3.

Alimentación do rabaño.

SI

NON

4.

Auga das instalacións.

SI

NON

5.

Controis sanitarios efectuados ao gando.

SI

NON

6.

Enfermidades e tratamentos dos animais.

SI

NON

7.

Muxidores.

SI

NON

8.

Fertilizantes e tratamentos fitosanitarios.

SI

NON

CVE-DOG: 4lt1oyn1-25t7-v2o4-oia3-hnjsupjngct1

11. PROGRAMA DE HIXIENE DA PRODUCIÓN PRIMARIA
1.

Todos os animais teñen fácil acceso aos alimentos.

SI

NON

2.

Ausencia de casos de zoonose distintas de tuberculose, brucelose no último ano.

SI

NON

3.

O estado xeral de saúde dos animais é satisfactorio.

SI

NON

4.

Os animais enfermos reciben atención veterinaria axeitada.

SI

NON

5.

Un veterinario realiza, polo menos unha vez ao año, unha visita á explotación para valorar o seguimento das guías de práticas correctas de
hixiene.

SI

NON

6.

A eliminación de cadáveres é correcta.

SI

NON

7.

A transmisión da información á cadea alimentaria é correcta.

SI

NON

8.

Adopción de medidas en caso de existiren informes do matadoiro respecto da cadea alimentaria.

SI

NON
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ANEXO IX

PROTOCOLO DE TESTAXE DUNHA MÁQUINA DE MUXIDURA SEGUNDO NORMA UNE 68061/98
AGRUPACIÓN

REGA

EXPLOTACIÓN

DATA

TELÉFONO

ENDEREZO

ANO INSTALACIÓN

CONTROLADOR AUTORIZADO

DERRADEIRA REVISIÓN

TIPO DE INSTALACIÓN

Nº DE PUNTOS

Nº DE VACAS EN MUXIDURA

MEDIA PRODUCIÓN DIARIA

ALTITUDE

Nº MUXIDORES HABITUAIS

MARCA INSTALACIÓN

CAUDAL BOMBA 50 KPA

RMP

CAUDAL DO REGULADOR

TIPO DE PULSACIÓN

FRECUENCIA

RELACIÓN DE PULSACIÓN

TIPO DE MEDICIÓN

CONSUMO (l/m)

RETIRADORES AUTOMÁT.

CASA INSTALADORA

CONDUCIÓN PRINCIPAL
DE AIRE

Material

Diametro interno (m/m)

Lonxitude (m)

CONDUCIÓN AIRE DE

Material

Diametro interno (m/m)

Lonxitude (m)

Material

Lonxitude (m)

Tipo de condución

Nº de billas / Tomas

Pendente (%)

Caudal bomba leite

PULSACIÓN

CONDUCIÓN DE LEITE

Diámetro interior

Material receptor

Volume receptor

CVE-DOG: 4lt1oyn1-25t7-v2o4-oia3-hnjsupjngct1

NECESIDADES MÍNIMAS SEGUNDO NORMA UNE 98
Caudal da bomba

Pendente condución de leite %

Reserva real

Diámetro condución de leite

Necesidades de lavado

Diámetro condución principal de aire

Tipo de condución do leite

Diámetro condución de pulsación

ESTADO DA INSTALACIÓN
MAL

MAL

Grupo fóra

Billas de leite

Estado de correas

Estado de xuntas e unións

Nivel de aceite

Tetoeiras

Interceptor

Tubos de pulsación

Puntos de control

Tubos de leite

Situación do regulador

Tipo de limpeza

Vacuómetro visible

Estado de limpeza interior

Purgadores

Estado de limpeza exterior

Billas de baleiro

Estado pendente conducións
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ANEXO IX
(continuación)
MEDICIÓNS
MAL

MEDIDA

MAL

MEDIDA

Precisión do vacuómetro

Consumos unidades de muxidura

Sensibilidade da regulación

Consumos pulsadores

Caída baleiro receptor - regulador

Consumo medidores

Caída baleiro receptor - bomba

Fugas na condución do leite

Caída baleiro do receptor - fase b

Fugas en condución de baleiro

Reserva real

Caudal bomba baleiro a 50 kPa

Perdas da regulación

RMP bomba de baleiro a 50 kPa

Fugas no regulador

Xogos de muxidura con fallos

Baleiro de traballo da máquina

Nº pulsadores con fallos

RECOMENDACIÓNS

SINATURA DO GANDEIRO

SINATURA DO TÉCNICO

Lugar e data
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de
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ANEXO IX
(continuación)
EXPLOTACIÓN

DATA

Nivel de baleiro, sensibilidade da regulación e caída de nivel de baleiro
Parámetro

Unidades de
muxidura

Caudal de
aire en A1

Punto de
conexión

a

Baleiro do vacuómetro da instalación

Non

Non

b

Baleiro cerca do vacuómetro

Non

Non

Vr

c

Precisión do vacuómetro (b-a)

d

Baleiro no sistema de leite

Non

Non

Vm

e

Baleiro de traballo na máquina de muxidura

Si

Non

Vm

Baleiro kPa
Medida

Límite

1

f

Sensibilidade da regulación (d-e)

g

Baleiro de traballo do regulador

Si

Non

Vr

h

Baleiro de traballo para a bomba de baleiro

Si

Non

Vp

i

Contrapresión no escape da bomba de baleiro

Si

Non

Pe

j

Valor máis baixo do baleiro máx. da cámara de pulsación

Si

Non

Tubo curto pulsac.

k

Caida baleiro do receptor - fase b pulsación (e-j)

l

Baleiro no sistema de leite (e-2 kPa)

Si

Si

Vm

m

Baleiro no regulador

Si

Si

Vr

n

Caída baleiro receptor - regulador (m-l)

o

Baleiro na bomba de baleiro

Si

Si

Vp

p

Caída baleiro receptor - baleiro bomba (o-l)

1

2

1

3

CVE-DOG: 4lt1oyn1-25t7-v2o4-oia3-hnjsupjngct1

Medidas de caudais
Conexión

Parámetro

Regulador

Uds. de
muxidura

A

Reserva real

Si

Si

Si

Vm

A1

B

Caudal de aire con regulador

Si

Si

Si

VR

A1

g-2 kPa

C

Reserva manual

Non

Si

Si

Vm

A1

e-2 kPa

D

Perdas da regulación (C-A)

E

Caudal de aire sen regulador

Non

Si

Si

Vr

A1

g-2 kPa

F

Fugas no regulador (E-B)

G

Caudal de aire a baleiro de servizo

Non

Si

Si

Vr/Vp

A2

g/h

I

Caudal de aire sen unidades de muxidura

Non

Non

Si

Vr/Vp

A2

g/h

I

Consumos unidades muxidura (H-G)

J

Caudal de aire sen pulsación

Non

Non

Non

Vr/Vp

A2

g/h

K

Consumos pulsadores (J-H)
Non

Non

Non

Vr/Vp

A2

g/h

Non

Non

Non

Vr/Vp

A2

g/h

Si

Si

Si

Vp

Bomba

h

L

Caudal de aire sen medidores

M

Consumo medidores (L-J)

N

Caudal de aire sen condución de leite

O

Fugas en condución de leite (N-L)

P

Caudal de aire sen sistema de baleiro

Q

Fugas en condución de baleiro (P-N)

R

Caudal de aire na bomba de baleiro

S

RPM da bomba de 50 kPa

Pulsacións

Baleiro

Caudal

Nivel de
Baleiro
e-2 kPa

Bomba de baleiro
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ANEXO IX
(continuación)
MEDIDAS NO XOGO DE MUXIDURA
Fugas peche do
colector

Nº
Límite

2

l/min (máximo)

Admisión total de aire
do colector
12

l/min (máximo)

Fugas no xogo de
muxidura
2

l/min (máximo)

Caudal na toma de aire
do colector
4

l/min (mínimo)

Caudal de aire no xogo
de muxidura
65

l/min (mínimo)

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

CVE-DOG: 4lt1oyn1-25t7-v2o4-oia3-hnjsupjngct1

OBSERVACIÓNS_
_
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ANEXO X

CONTROL DO TANQUE REFRIXERANTE DO LEITE
AGRUPACIÓN

NOME E APELIDOS

NIF

ENDEREZO

LOCALIDADE

CÓDIGO POSTAL

PROVINCIA

CONCELLO

TELÉFONO

FAX

EXTENSIÓN

ENDEREZO ELECTRÓNICO

ALTITUDE

TºC

Nº DE VACAS

Nº TAQ.

CAP T1

CONTROLADOR AUTORIZADO

CAP T2
Nº

CARACTERÍSTICAS DO TANQUE REFRIXERANTE
RECOMENDACIÓNS
NON

Marca

Distancia condensador > 30 cm

Modelo

Cond. enfrontado a toma de aire

Nº serie

Nº muxiduras

Volume nominal

CVE-DOG: 4lt1oyn1-25t7-v2o4-oia3-hnjsupjngct1

Desaugadoiro

Potencia compresor

Chan con pendente

Fluído frigorífico

Lavado automático

Medicións

Desconexión axitador con tapa aberta

*(Pon unha cruz onde estea mal)

Tensión sen carga

V

ESTADO DO TANQUE

Caída de tensión

V

Calidade das soldaduras

Consumo compresor

A

Nivelado

Consumo tot. tanque

A

Protección térmica

Termómetro tanque

ºC

Diferencial

Termóm. contrastado

ºC

Toma de terra

Temp. desconexión

ºC

Limpeza de condensador

Temp. conexión

ºC

Conexións eléctricas

RPM do axitador

MAL

REP

Temporizador

Presión aspirador
Arrefriamento dunha muxidura de 35º a 4º

bar

Regulación termostato

h/min

Regulación termómetro
Comprobación carga de gas

SINATURA DO GANDEIRO

SINATURA DO TÉCNICO

Lugar e data

,
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ANEXO XI

DECLARACIÓN DE SOLICITUDES EFECTUADAS OU CONCEDIDAS PARA O MESMO OBXECTO
DON/DONA

NIF

TITULAR/REPRESENTANTE (rísquese o que non proceda)

NIF

CON ENDEREZO EN

DECLARO:
Que non solicitou e/ou non se lle concederon axudas para o mesmo proxecto das distintas administracións públicas competentes ou calquera
dos seus organismos, entes ou sociedades, así como que non existen outros ingresos ou recursos que financien o proxecto.
Que solicitou e/ou se lle concederon axudas para o mesmo proxecto das distintas administracións públicas competentes ou calquera dos seus
organismos, entes ou sociedades, así como outros ingresos ou recursos que financien o proxecto, a saber:
DESCRICIÓN DA AXUDA E CONCEPTO

IMPORTE

TOTAL
E para que así conste, para os efectos oportunos, asino a presente declaración.

Lugar e data

de
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