
Normas Xerais de Certificación para Produtores e 
Operadores 

 

 

Documento: NXC Edición: 01  Data: 07/10/22   Páxina 1 de 42 

 

 

 

 

 

 

 

NORMAS XERAIS DE CERTIFICACIÓN PARA PRODUTORES E 
OPERADORES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MODIFICACIÓNS RESPECTO Á EDICIÓN ANTERIOR:  

Primeira edición. 

Elaborado por: 

Equipo de Traballo 

Revisado e aprobado por: 

Secretario/a Xeral 

Revisado e Aprobado por: 

Pleno do Consello Regulador 

  

 

 

 

Asdo: O/A Secretario/a Xeral 

 

 

 

 

Asdo: O/A Presidente/a do C.R. 

PC-Usuario
Selo e firma

PC-Usuario
Firma e selo Presidente



Normas Xerais de Certificación para Produtores e 
Operadores 

 

 

Documento: NXC Edición: 01  Data: 07/10/22   Páxina 2 de 42 

 

ÍNDICE 
 

1.  OBLIGACIÓNS XERAIS PARA OS INSCRITOS  ................................................................................... 4 

2.  INSCRICIÓN, RENOVACIÓN E BAIXA NOS REXISTROS ............................................................... 6 

2.2.1. INSCRICIÓN DE BATEAS ...................................................................................................................................... 6 

2.2.1.1. CASO PARTICULAR: INSCRICIÓN DE BATEAS XA DADAS DE BAIXA ANTERIORMENTE ................... 7 

2.2.2. INSCRICIÓN DE CENTROS DE DEPURACIÓN-EXPEDICIÓN ............................................................................. 7 

2.2.3. INSCRICIÓN DE CENTROS DE TRANSFORMACIÓN .......................................................................................... 8 

3.  CONTROL DE DESCARGAS E COMPROBACIÓN DE CONFORMIDADE EN PORTO  ............ 11 

3.3.1 CONTROL COMERCIAL DE PESO E CALIDADE ........................................................................................... 11 

3.3.2 COMPROBACIÓN DE CONFORMIDADE D.O.P. MEXILLÓN DE GALICIA FRESCO .................................. 12 

3.3.3 CONTROL COMERCIAL DE PESO E CALIDADE ........................................................................................... 14 

3.3.4 COMPROBACIÓN DE CONFORMIDADE D.O.P. MEXILLÓN DE GALICIA INDUSTRIA ............................ 16 

4.  CERTIFICACIÓN DE PRODUTO DE OPERADORES (CENTROS DE 

DEPURACIÓN/EXPEDICIÓN E CENTROS DE TRANSFORMACIÓN)  .................................................... 18 

4.3.1. INFORMACIÓN AO SOLICITANTE ...................................................................................................................... 19 

4.3.2. MODIFICACIÓN DO ESQUEMA DE CERTIFICACIÓN DE PRODUTO .............................................................. 19 

4.3.3. SOLICITUDE DE CERTIFICACIÓN ...................................................................................................................... 19 

4.9.1. OBRIGACIÓNS PARA O OPERADOR .................................................................................................................. 22 

4.9.2. OBRIGACIÓNS PARA O CONSELLO REGULADOR ............................................................................................ 23 

4.11.1. RETIRADA TEMPORAL DA CERTIFICACIÓN DE PRODUTO ............................................................................ 24 

4.11.2. RETIRADA DEFINITIVA DA CERTIFICACIÓN DE PRODUTO .......................................................................... 25 

4.11.3. REPERCUSIÓNS DA RETIRADA DEFINITIVA DA CERTIFICACIÓN DE PRODUTO PARA OS OPERADORES

 25 

4.12.1. MODIFICACIÓN DO ALCANCE DA CERTIFICACIÓN DE PRODUTO ............................................................... 26 

4.12.2. FINALIZACIÓN DA CERTIFICACIÓN DE PRODUTO ......................................................................................... 27 

5.  AUDITORÍAS DE BATEAS  ........................................................................................................................... 28 

5.3.1. PLANIFICACIÓN DAS AUDITORÍAS ................................................................................................................... 28 

5.3.2. AUDITORÍAS DE INSCRICIÓN............................................................................................................................ 28 

5.3.3. AUDITORÍAS DE SEGUIMENTO ......................................................................................................................... 31 

5.3.4. AUDITORÍAS EXTRAORDINARIAS ..................................................................................................................... 31 

6.  XESTIÓN DE NON CONFORMIDADES ................................................................................................... 32 

6.6.1. RESPOSTA SATISFACTORIA ............................................................................................................................... 33 

6.6.2. RESPOSTA NON SATISFACTORIA ..................................................................................................................... 33 

7.  APELACIÓNS OU RECLAMACIÓNS ANTE O CONSELLO REGULADOR  ................................... 34 

8.  SISTEMA DE XESTIÓN DE RECLAMACIÓNS DO OPERADOR ..................................................... 35 



Normas Xerais de Certificación para Produtores e 
Operadores 

 

 

Documento: NXC Edición: 01  Data: 07/10/22   Páxina 3 de 42 

 

9.  AUTORIZACIÓN DE MARCAS COMERCIAIS E ETIQUETAXES  ................................................... 36 

10.  CONDICIÓNS DE CONFIDENCIALIDADE E INFORMACIÓN DISPOÑIBLE AO PÚBLICO

 38 

ANEXO 1: ESQUEMA DO PROCESO DE CERTIFICACIÓN DE PRODUTO  ........................................... 39 

ANEXO 2: ESQUEMA DO CICLO DE CERTIFICACIÓN DE PRODUTO  .................................................. 40 

ANEXO 3: REFERENCIAS NORMATIVAS E LEXISLATIVAS  ..................................................................... 41 

ANEXO 4: RELACIÓN DE DOCUMENTOS ADXUNTOS PARA O SEU USO POR PRODUTORES E 

OPERADORES  ............................................................................................................................................................... 42 

 
 



Normas Xerais de Certificación para Produtores e 
Operadores 

 

 

Documento: NXC Edición: 01  Data: 07/10/22   Páxina 4 de 42 

 

1. OBLIGACIÓNS XERAIS PARA OS INSCRITOS 

a. Os titulares inscritos nos Rexistros de Bateas, Centros de Depuración-Expedición e Centros de 

Transformación do Consello Regulador da D.O.P. Mexillón de Galicia están obrigados ao cumprimento en 
todo momento co disposto no Regulamento da D.O.P. Mexillón de Galicia e do seu Consello Regulador, e 

no Prego de Condicións da D.O.P. Mexillón de Galicia, así como no seu Manual de Calidade, o cal implica 
tamén o cumprimento destas Normas Xerais de Certificación para Produtores e Operadores, as normas 

complementarias destas, e demais normativa e lexislación de aplicación. 

b. En particular, os titulares están sometidos ás obrigas expresadas na Lei 2/2005, de promoción e defensa 
da calidade alimentaria galega, no seu artigo 5º: “Os operadores alimentarios quedarán suxeitos aos 
requisitos, condicións, obrigas e prohibicións establecidas na presente lei e demais normas específicas que 
sexan de aplicación, quedando particularmente obrigados a: 

1. Asegurar e garantir que os produtos alimentarios ou as materias e elementos para a produción e 
comercialización alimentaria cumpren coa lexislación vixente en materia de calidade e conformidade. 

2. Poñer en coñecemento dos órganos competentes calquera forma de fraude, falsificación, alteración, 
adulteración, abuso, neglixencia ou algunha outra práctica que induza a engano a outros operadores 
alimentarios ou ao consumidor e prexudique ou poña en perigo a calidade dos produtos alimentarios, 
a protección do consumidor ou os intereses xerais, económicos ou sociais do sector alimentario. 

3. Comunicar inmediatamente á administración, unha vez coñecida a circunstancia polo propio operador, 
a comercialización de produtos alimentarios ou de materias e elementos para a produción e 
comercialización alimentaria que el mesmo comercializase e que non cumpran a lexislación vixente en 
materia de calidade e conformidade. 

4. Informar ao receptor ou consumidor sobre as características esenciais e condicións de produción e 
distribución dos produtos alimentarios ou as materias e elementos para a produción e comercialización 
alimentaria. Igualmente, os titulares das adegas asegurarán que a información relativa á etiquetaxe, 
publicidade e presentación, incluída a súa forma, aparencia ou envasado e os materiais de envasado 
dos produtos alimentarios ou as materias e elementos para a produción e comercialización alimentarias, 
non inducen a engano aos receptores e consumidores. 

5. Dispoñer dos elementos necesarios que demostren a veracidade e exactitude das informacións 
facilitadas ou que figuren na etiquetaxe, os documentos de acompañamento, os documentos 
comerciais, a publicidade e a presentación dos produtos alimentarios, materias e elementos para a 
produción e comercialización alimentaria que comercialicen, así como dos produtos utilizados na súa 
produción ou transformación. 

6. Colaborar cos servizos de inspección. 

7. Dispoñer dos sistemas que, para o aseguramento da calidade e para garantir a rastrexabilidade dos 
produtos alimentarios, recóllense no capítulo II do título V da presente lei. 

8. Tamén están sometidos aos acordos que, dentro das súas atribucións, adopten a consellería 
competente en materia de pesca e acuicultura e o Consello Regulador.” 

c. Todo incumprimento destes requisitos será categorizado como unha non conformidade, que se comunicará 

ao inscrito e para a cal se lle concederá un prazo de corrección. Dentro do devandito prazo deberán 
presentarse ante este Consello Regulador probas da adopción de accións ou medidas correctivas para a 

corrección de ditas non conformidades. 

d. Para o exercicio de calquera dereito que lles poida corresponder, ou para poder beneficiarse dos servizos 
que preste o Consello Regulador, as persoas inscritas deben estar ao día no pago das súas obrigas e ter 

actualizados os datos achegados para a inscrición (dirección, correo electrónico, características das 

instalacións, etc.). 
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e. As persoas físicas, e os que representen ás persoas xurídicas inscritas nos rexistros do Consello Regulador, 

están obrigados a colaborar na realización dos procesos electorais para a renovación dos seus órganos de 
goberno, participando como membros das mesas ou outros órganos electorais cando sexan nomeados. 

f. O incumprimento do indicado anteriormente poderá comportar a suspensión nos dereitos do inscrito, ou 

ben a baixa definitiva no Rexistro ao que perteneza, tras a decisión do Pleno do Consello Regulador, logo 
da instrución do correspondente expediente. 

g. A resolución de suspensión ou baixa poderá ser impugnada ante a consellería competente en produtos do 

mar. 
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2. INSCRICIÓN, RENOVACIÓN E BAIXA NOS REXISTROS 

2.1. XENERALIDADES 

a. O Consello Regulador da D.O.P. Mexillón de Galicia mantén os seguintes rexistros, de acordo co seu 

Regulamento (art. 29): 

1) Rexistro de Bateas 

2) Rexistro de Centros de Depuración-Expedición 

3) Rexistro de Centros de Transformación 

b. A inscrición nestes rexistros pode ser solicitada por calquera persoa física ou xurídica cuxas bateas estean 

situadas nas zonas de produción establecidas no Prego de Condicións da D.O.P. Mexillón de Galicia, ou 
as empresas alimentarias que realicen actividades produtivas na cadea de obtención de produtos do 

mexillón que opte ao uso da marca. 

c. O Consello Regulador informará aos solicitantes de que, unha vez inscritos nos Rexistros, deberán 

comprometerse a: 

1) Aceptar e cumprir tódalas condicións que lles sexan aplicables do Regulamento, do Prego de 
Condicións e do Manual de Calidade da D.O.P. Mexillón de Galicia, así como aquelas outras que 

o Consello Regulador acorde. 

2) Facilitar aos auditores e inspectores do Consello Regulador e/ou da entidade de avaliación de 

conformidade subcontratada polo Consello Regulador (actualmente Bureau Veritas) tódolos 

medios necesarios para levar a cabo as actividades de control ou de auditoría, e así mesmo 
permitir o exame de documentación e acceso a todas as áreas, rexistros e persoal dos centros, 

que sexan necesarios para realizar ditas actividades. 

3) Comunicar ao Consello Regulador á maior brevidade posible calquera variación que afecte aos 

datos subministrados na inscrición, aportando a documentación oficial pertinente. 

2.2. INSCRICIÓN 

a. A solicitude farase por escrito cumprimentando o impreso de solicitude oficial, que será específico da 
entidade que se inscriba (Batea, Centro de Depuración-Expedición ou Centro de Transformación). 

2.2.1. INSCRICIÓN DE BATEAS 

a. Para a inscrición dunha batea, o peticionario cumprimentará o documento Solicitude de Inscrición de 
Bateas (DC 03-01). 

b. Ademais da Solicitude de Inscrición de Bateas (DC 03-01), o peticionario (produtor ou representante do 
mesmo) deberá aportar a documentación especificada no documento adxunto a estas Normas, 

Información para a inscrición no Rexistro de Bateas da D.O.P. Mexillón de Galicia.  

c. Esta documentación poderá aportarse vía correo postal, correo electrónico ou persoalmente nas oficinas 

do Consello Regulador. 

d. As solicitudes serán revisadas polo Consello Regulador, que comprobará o cumprimento de todos os 
requisitos aplicables do Regulamento, do Prego de Condicións e do Manual de Calidade da D.O.P. 

Mexillón de Galicia.  

e. En caso de falla de algún requerimento, o Consello Regulador reclamarao ao peticionario, que deberá 

emendalo nun prazo máximo de 2 meses. 

f. Se a batea que se pretende inscribir non cumprise cos requisitos aplicables, o Secretario/a Xeral do 

Consello Regulador comunicará por escrito e fidedignamente a denegación de xeito motivado ao 

peticionario, quen deberá facer as correccións oportunas, en caso de que sexa posible, para poder 
solicitar de novo a inscrición.  
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g. A inscrición no Rexistro de Bateas farase efectiva cando toda a documentación necesaria estea 

presentada e conforme. 

h. En caso de que a solicitude estea conforme, o revisor rexistrarao na mesma e procederase á inscrición 

da batea no Rexistro de Bateas do Consello Regulador. 

i. A inscrición será comunicada polo Consello Regulador ao peticionario, indicándolle o carácter provisional 
da mesma, xa que a súa certificación dependerá do resultado da auditoría á que deberá someterse a 

batea polo persoal técnico do Consello Regulador. 

j. Unha vez rexistrada a batea, a correspondente auditoría á batea (ver apdo. 5) deberá realizarse polo 

Órgano de Control nun prazo máximo de 12 meses. 

k. Unha vez realizada a auditoría á batea, o Órgano de Control emitirá o correspondente informe de 

auditoría ao titular principal da batea, por escrito e fidedignamente. 

l. Xunto co informe de auditoría, as non conformidades detectadas, no seu caso, serán tamén comunicadas 
e deberán ser emendadas polo produtor nun prazo máximo de 1 mes natural. 

m. Se non houbese non conformidades, ou rematado o prazo para emendar as mesmas, no seu caso, o 
auditor/a emitirá un informe co resultado da auditoría e a recomendación respecto á certificación da 

inscrición da batea, ao Comité de Certificación do Consello Regulador. 

n. Este informe será favorable ou desfavorable, en función do grao de cumprimento comprobado na 
auditoría cos requisitos aplicables do Regulamento, do Manual de Calidade e do Prego de Condicións da 

D.O.P. Mexillón de Galicia. 

o. De non ser favorable o devandito informe, e se así o ratifica o Comité de Certificación, a inscrición da 

batea no Rexistro de Bateas do Consello Regulador será suspendida durante un período máximo de 6 

meses, tempo durante o cal o produtor poderá emendar as non conformidades e non poderá vender 
produto amparado pola D.O.P. Mexillón de Galicia, e que será comunicado por escrito e fidedignamente 

ao titular principal da mesma. Se despois dos 6 meses as non conformidades non son emendadas, a 
inscrición será revogada. 

p. De non atoparse non conformidades, ou ser emendadas satisfactoriamente, o Consello Regulador emitirá 
un Certificado de Conformidade (DC 03-08) fidedignamente ao titular principal da batea. 

q. Este Certificado de Conformidade (DC 03-08) terá vixencia indefinida e unicamente será revogado en 

caso de baixa da batea ou de detectarse incumprimentos en auditorías de seguimento que non sexan 
emendados polo produtor. 

2.2.1.1. Caso particular: Inscrición de bateas xa dadas de baixa anteriormente 

a. No caso de inscrición dunha batea anteriormente dada de baixa no Rexistro de Bateas do Consello 

Regulador, esta só poderá ser inscrita se teñen pasado cando menos dous anos, excepto en casos de 

cambio de titularidade (según Art. 39.6 do Regulamento da D.O.P. Mexillón de Galicia e do seu Consello 
Regulador). 

b. En cualquera caso, para inscribir de novo a batea, o solicitante deberá presentar toda a documentación 
pertinente, do mesmo xeito que para unha primeira inscrición. 

2.2.2. INSCRICIÓN DE CENTROS DE DEPURACIÓN-EXPEDICIÓN 

a. Para a inscrición dun centro de depuración-expedición, o peticionario cumprimentará o documento 
Solicitude de Inscrición de Centros de Depuración-Expedición (DC 03-02). 

b. Ademais da Solicitude de Inscrición de Centros de Depuración-Expedición (DC 03-02), o peticionario 
(operador ou representante do mesmo) deberá aportar a documentación especificada no documento 

adxunto a estas Normas, Información para a inscrición no Rexistro de Centros de Depuración-Expedición 
da D.O.P. Mexillón de Galicia: 

 Acreditación ou declaración responsable da condición de representante. 
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 Copia da inscrición no Rexistro Xeral Sanitario de Empresas Alimentarias e Alimentos. 

 Acreditación da titularidade da/s marca/s.  

c. Esta documentación poderá aportarse vía correo postal, correo electrónico ou persoalmente nas oficinas 

do Consello Regulador. 

d. As solicitudes serán revisadas polo Consello Regulador, que comprobará o cumprimento de todos os 

requisitos aplicables do Regulamento, do Prego de Condicións e do Manual de Calidade da D.O.P. 

Mexillón de Galicia.  

e. En caso de falla de algún requerimento, o Consello Regulador reclamarao ao peticionario, que deberá 

emendalo nun prazo máximo de 2 meses. 

f. Se o centro de depuración-expedición que se pretende inscribir non cumprise cos requisitos aplicables, 

o Secretario/a Xeral do Consello Regulador comunicará por escrito e fidedignamente a denegación de 
xeito motivado ao peticionario, quen deberá facer as correccións oportunas, en caso de que sexa posible, 

para poder solicitar de novo a inscrición. 

g. A inscrición no Rexistro de Centros de Depuración-Expedición farase efectiva cando toda a 
documentación necesaria estea presentada e conforme. 

h. En caso de que a solicitude estea conforme, o revisor rexistrarao na mesma e procederase á inscrición 
do operador no Rexistro de Centros de Depuración-Expedición do Consello Regulador. 

i. A inscrición será comunicada por escrito e fidedignamente ao operador polo Secretario/a Xeral, 

indicándolle que a mesma non supón a certificación do operador, a cal estará suxeita ao correspondente 
proceso de certificación. 

j. O proceso de certificación deberá ser iniciado polo operador no prazo máximo de 6 meses (ver apdo. 4 
destas Normas, Certificación de produto de operadores (Centros de Depuración/Expedición e Centros de 
Transformación)). 

k. Durante o tempo en que o operador estea inscrito e non dispoña de certificación de produto, non poderá 
facer uso da mención Mexillón de Galicia en ningún dos seus produtos, nin de calquera alusión á orixe 

galega do produto. 

l. De non comezar co proceso de certificación no prazo de 6 meses, a inscrición do operador no Rexistro 

de Centros de Depuración-Expedición do Consello Regulador será revogada polo Pleno do Consello 
Regulador tras a instrución do correspondente expediente, e o operador non poderá solicitar de novo a 

inscrición nun prazo de 2 anos. 

2.2.3. INSCRICIÓN DE CENTROS DE TRANSFORMACIÓN 

a. Para a inscrición dun centro de transformación, o peticionario cumprimentará o documento Solicitude de 
Inscrición de Centros de Transformación (DC 03-03). 

b. Ademais da Solicitude de Inscrición de Centros de Transformación (DC 03-03), o peticionario (operador 

ou representante do mesmo) deberá aportar a documentación especificada no documento adxunto a 

estas Normas, Información para a inscrición no Rexistro de Centros de Transformación da D.O.P. Mexillón 
de Galicia. 

 Acreditación ou declaración responsable da condición de representante. 

 Copia da inscrición no Rexistro Xeral Sanitario de Empresas Alimentarias e Alimentos. 

 Acreditación da titularidade da/s marca/s.  

c. Esta documentación poderá aportarse vía correo postal, correo electrónico ou persoalmente nas oficinas 
do Consello Regulador. 

d. As solicitudes serán revisadas polo Consello Regulador, que comprobará o cumprimento de todos os 
requisitos aplicables do Regulamento, do Prego de Condicións e do Manual de Calidade da D.O.P. 

Mexillón de Galicia.  
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e. En caso de falla de algún requerimento, o Consello Regulador reclamarao ao peticionario, que deberá 

emendalo nun prazo máximo de 2 meses. 

f. Se o centro de transformación que se pretende inscribir non cumprise cos requisitos aplicables, o 

Secretario/a Xeral do Consello Regulador comunicará por escrito e fidedignamente a denegación de xeito 

motivado ao peticionario, quen deberá facer as correccións oportunas, en caso de que sexa posible, para 
poder solicitar de novo a inscrición. 

g. A inscrición no Rexistro de Centros de Transformación farase efectiva cando toda a documentación 
necesaria estea presentada e conforme. 

h. En caso de que a solicitude estea conforme, o revisor rexistrarao na mesma e procederase á inscrición 
do operador no Rexistro de Centros de Transformación do Consello Regulador. 

i. A inscrición será comunicada por escrito e fidedignamente ao operador polo Secretario/a Xeral, 

indicándolle que a mesma non supón a certificación do operador, a cal estará suxeita ao correspondente 
proceso de certificación. 

j. O proceso de certificación deberá ser iniciado polo operador no prazo máximo de 6 meses (ver apdo. 4 
destas Normas, Certificación de produto de operadores (Centros de Depuración/Expedición e Centros de 
Transformación)). 

k. Durante o tempo en que o operador estea inscrito e non dispoña de certificación de produto, non poderá 
facer uso da mención Mexillón de Galicia en ningún dos seus produtos, nin de calquera alusión á orixe 

galega do produto. 

l. De non comezar co proceso de certificación no prazo de 6 meses, a inscrición do operador no Rexistro 

de Centros de Transformación do Consello Regulador será revogada polo Pleno do Consello Regulador 

tras a instrución do correspondente expediente, e o operador non poderá solicitar de novo a inscrición 
nun prazo de 2 anos. 

2.3. MODIFICACIÓN DE DATOS 

a. En caso de se produciren cambios nos datos aportados para a inscrición dunha batea, o peticionario 

cumprimentará o documento Actualización datos de batea no Rexistro da D.O.P. Mexillón de Galicia (DC 
03-04). 

b. En caso de se produciren cambios nos datos aportados para a inscrición dun centro de depuración-
expedición, o peticionario cumprimentará o documento Actualización Datos de Centros de Depuración-
Expedición no Rexistro da D.O.P. Mexillón de Galicia (DC 03-05). 

c. En caso de se produciren cambios nos datos aportados para a inscrición dun centro de transformación, 

o peticionario cumprimentará o documento Actualización Datos de Centros de Transformación no 
Rexistro da D.O.P. Mexillón de Galicia (DC 03-06). 

d. Unha vez presentada toda a documentación necesaria, actuarase de xeito similar ao exposto nos apdos. 

2.2.1, 2.2.2 ou 2.2.3, segundo corresponda, para as novas inscricións. 

e. Nestes casos, o Órgano de Control, no caso das bateas, ou a entidade de avaliación de conformidade 

subcontratada polo Consello Regulador (actualmente Bureau Veritas), no caso de centros de depuración-

expedición ou centros de transformación, valorará se é necesaria unha auditoría extraordinaria para a 
verificación dos cambios comunicados polo produtor ou operador.  

f. Neste caso, no relativo ás bateas procederase de xeito similar ao exposto no apdo. 2.2.1. 

g. Neste caso, no relativo aos centros de de depuración-expedición ou centros de transformación, será a 

entidade de avaliación de conformidade subcontratada polo Consello Regulador (actualmente Bureau 
Veritas) quen comunique ao operador a necesidade de proceder a unha auditoría extraordinaria, 

iniciando así este proceso. 
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2.4. SUSPENSIÓN E BAIXA NOS REXISTROS 

a. A suspensión ou baixa dun inscrito nos rexistros do Consello Regulador poderá producirse por algunha 

das seguintes causas, sempre por decisión do Pleno e tras a instrución do correspondente expediente: 

1) Solicitude de baixa voluntaria polo propio inscrito ou representante (art. 39.1 do Regulamento 

da D.O.P. Mexillón de Galicia e do seu Consello Regulador). 

2) Incumprimento dos requisitos esixidos ou das súas obrigacións (art. 39.2). 

3) Inactividade, entendendo esta como un período de dous anos consecutivos nos que non se 

realice suministro ou comercialización do producto sometendo o mexillón ao sistema de control 

e certificación de calidade do Consello Regulador. Este punto non será de aplicación cando exista 
una causa maior debidamente xustificada (art. 39.3). 

4) Impago das obrigacións económicas nos prazos establecidos. Se o inscrito demora polo menos 

6 meses as súas obrigacións de pago, poderá ser suspendido no rexistro. Se esta demora supera 
o prazo dun ano, poderá ser dado de baixa no rexistro, sen prexuízo da obrigatoriedade do pago 

(art. 39.4). 

5) Situación de retirada definitiva da certificación (só no caso de operadores con certificación de 
produto). 

6) Decisión da administración competente. 

b. En caso de que o Pleno do Consello Regulador decida manter unha inscrición aínda nalgún destes casos, 
deberá facelo de xeito motivado. 

c. A baixa dun inscrito nos rexistros compórtalle cumprir coas obrigacións pendentes co Consello Regulador. 

Mentres existan obrigacións pendentes non se poderá proceder a unha nova inscrición (art. 39.5). 

d. Unha vez producida a baixa, deberán transcorrer dous anos antes de que se poida facer de novo a 

inscrición, salvo casos de cambio de titularidade (art. 39.6). 

e. A resolución de suspensión ou baixa poderá ser recorrida ante a consellería competente en produtos do 
mar. 
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3. CONTROL DE DESCARGAS E COMPROBACIÓN DE CONFORMIDADE EN 
PORTO 

 

3.1. DEFINICIÓNS 

 Lote: enténdese por lote (ou partida) a unha agrupación de produto procedente dunha mesma batea e 

homoxénea en canto á calidade e tamaño da mesma. 

3.2. XENERALIDADES 

a. Os produtores facilitarán, en cada descarga: 

1) Documento de Orixe, onde apareza o nome e demais datos que identifiquen a batea de orixe da 

partida, permitindo o control do mexillón e a comprobación das cantidades descargadas.  

2) Declaración de Conformidade da partida cos requisitos do Prego de Condicións da D.O.P. Mexillón 

de Galicia, se o pedido opta a D.O.P. Mexillón de Galicia. 

Nota: Esta Declaración de Conformidade pode constar no Documento de Orixe ou noutro documento 

independente. 

b. Antes de proceder á toma da mostra, o técnico de control deberá comprobar no programa informático que 

a batea se atopa debidamente rexistrada no listado de bateas certificadas polo Consello Regulador. En 

calquera caso, a aplicación non permitirá o rexistro de documentos de bateas que non cumpran os requisitos 

establecidos. 

c. Tras o control da descarga, cada partida deberá ir acompañada de: 

1) Documento de Rexistro. 

2) Albará comercial (DC 05-01). 

3) Documento de Conformidade D.O.P. Mexillón de Galicia (DC 05-02) se o pedido opta a D.O.P. 

Mexillón de Galicia. 

3.3. CONTROL DE DESCARGAS E COMPROBACIÓN DE CONFORMIDADE EN PORTO DE 

MEXILLÓN FRESCO 

3.3.1 Control comercial de peso e calidade 

a. En todas as descargas, tomaranse mostras para realizar un control comercial do peso e da calidade do 

mexillón. 

b. Para pedidos iguais ou maiores a 300 sacos, a mostra será de 3 sacos de mexillón. Para pedidos inferiores 

a 300 sacos, a mostra será de 2 sacos de mexillón. 

c. Os sacos da mostra tomaranse do barco, ao azar, antes ou durante a descarga. Débese realizar a toma de 

cada unidade dun sitio diferente (de arriba, do medio, de abaixo ou da esquerda, do centro, da dereita, etc.) 

d. Compróbase o peso dos sacos e rexístrase o mesmo no albará. En todo caso, o peso de cada saco 

comprobado debe ser superior ou igual a 11 kg/saco (factúranse 10 kg/saco), podendo darse catro casos: 

1) Que dea o peso. Neste caso compróbase a calidade: Cóllense 2 kg de mexillón de cada saco e 

cóntase o número de pezas, comprobando que estea correcto segundo a calidade requirida polo 

cliente. 

2) Que aínda dando o peso, se detecten problemas de calidade (mortos, rotos, pequenos, etc.). Neste 

caso baléiranse os sacos da mostra, límpase o mexillón pequeno, morto e roto, e vólvese a pesar:  

i. Se os sacos limpos pesan 10 kg ou máis, o mexillón considerarase apto e non se aplica 

ningún desconto.  
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ii. Se os sacos limpos pesan menos de 10 kg, descontarase do peso en múltiplos de 0,5 kg, 

con redondeo á baixa, segundo a media dos sacos controlados. 

3) Que non dea o peso. Daríanse dous casos segundo fose fresco ou reparcado: 

i. Fresco: Tárase o camión ou palés e pésase o total do mexillón. O resultado divídese entre 

11 kg. Nunca se debe redondear á alza o resultado desta operación, é dicir, si o resultado 

fose 282,6 o valor que debe trasladarse ao albará sería de 282 sacos. 

ii. Reparcado: Descontarase do peso en múltiplos de 0.5 kg segundo a media dos sacos 

controlados. 

4) Se os sacos veñen sen pesar, tárase o camión ou palés e pésase o total. O resultado divídese entre 
11 kg. Nunca se debe redondear á alza o resultado desta operación, é dicir, si o resultado fose 282,6 

o valor que debe trasladarse ao albará sería de 282 sacos. 

e. O resultado de todas as comprobacións, así como calquera observación oportuna, rexistrarase no albará. 

f. No caso de algunha Non Conformidade (nº pezas, risco, falta de homoxeneidade, rotos, etc) conforme ao 

pedido inicial, procederase segundo o acordado entre a Organización/Asociación/Produtor e o Comprador, e 

nunca será decisión do persoal de control do Consello Regulador.  

g. A incidencia farase constar no apartado de Observacións do Albará. 

3.3.2 Comprobación de conformidade D.O.P. Mexillón de Galicia Fresco 

3.3.2.1 Xeneralidades 

a. Ademais do control comercial descrito no apartado anterior, en todas as descargas que opten a D.O.P. 
Mexillón de Galicia, tomaranse mostras para realizar un control de calidade para a comprobación de 

conformidade cos requisitos do Prego de Condicións da D.O.P. Mexillón de Galicia. 

b. O produtor (ou representante do mesmo) deberá aportar asinada a Declaración de Conformidade cos 
requisitos do Prego de Condicións da D.O.P. Mexillón de Galicia da partida que se vai descargar. Sen esta 

Declaración de Conformidade asinada, a partida non poderá optar a ser amparada pola D.O.P. Mexillón de 

Galicia. 

c. Verificarase o cumprimento das características descritas no Prego de Condicións da D.O.P. Mexillón de 

Galicia: 

1) Máximo de 70 pezas por kg 

2) Límite mínimo de rendemento do 16% (baixo decisión do Pleno do Consello Regulador) 

d. En caso de non cumprir cos parámetros anteriores, o produto non pode optar a ser amparado pola  D.O.P. 

Mexillón de Galicia, e será clasificado como mexillón xenérico. 

e. Ademais, por norma xeral non optan a ser amparadas pola D.O.P. Mexillón de Galicia e polo tanto non se 

procederá ao cálculo de rendemento das partidas de mexillón fresco que: 

a. Non teñan como destino un Centro de Depuración ou Expedición certificado polo Consello Regulador.  

b. Teñan como destino a súa exportación, segundo conste no campo “Destino” do Documento de 

Rexistro correspondente, e aínda que o cliente sexa un Centro de Depuración ou Expedición 

certificado polo Consello Regulador. 

Non obstante, o persoal de control poderá recibir a través do coordinador/a de actividades de control e 

auditoría outras instrucións para casos puntuais e concretos. 

f. Cando o pedido opta a ser amparado pola D.O.P. Mexillón de Galicia, o programa informático comproba, 

ademais da batea, que o destinatario do cargamento é un Centro de Depuración ou Expedición certificado 

polo Consello Regulador. 
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g. Todas as partidas de Mexillón de Galicia que cumpran cos requisitos deberán ir acompañadas do Documento 

de Conformidade D.O.P. Mexillón de Galicia, no cal se rexistra o volume de produto e o resultado do control 

realizado para cada lote de mexillón. 

h. Ademais, naquelas épocas de campaña onde se estime necesario, o controlador do CR deberá verificar o 

aspecto externo do mexillón. O Mexillón de Galicia descargado debe manter as súas características 
morfolóxicas e de frescura, coas súas valvas pechadas ou que ao ser lixeiramente presionadas se manteñan 

pechadas. O resultado desta comprobación anotarase no apartado de “Observacións” do Documento de 

Conformidade D.O.P. Mexillón de Galicia. 

3.3.2.2 Proceso de verificación de tamaño e rendemento 

a. Durante a realización destas probas, só deberán estar presentes na Unidade de Control o persoal técnico do 

Consello Regulador, o produtor, o representante do cliente e, no seu caso, o persoal auditor. 

b. No caso de que nun mesmo barco exista Mexillón de Galicia de diferentes lotes, tomaranse as unidades de 

mostra de cada lote por independente. 

c. Débese realizar a toma de cada unidade de mostra ao azar, procurando que cada unha sexa dun sitio 

diferente (de arriba, do medio, de abaixo ou da esquerda, do centro, da dereita, etc.) 

d. Para pedidos iguais ou maiores a 300 sacos, a mostra será de 3 sacos de mexillón. Para pedidos inferiores 

a 300 sacos, a mostra será de 2 sacos de mexillón. 

e. A metodoloxía a seguir para o cálculo do tamaño e do rendemento de vianda para cada mostra é a 

seguinte: 

1) Límpase o mexillón procurando eliminar as adherencias.  

2) Pésase, na báscula de precisión, unha cantidade o máis aproximada posible e superior 2000 gramos, 

e anótase como Peso total (Ptotal). 

3) Cóntase o número de pezas que entraron, divídese entre 2 e procédese á designación do número 

de pezas por kg para cada mostra dese lote. 

4) Prepárase unha ola a presión de aceiro inoxidable de 12 litros con cesto interior, e énchese con 200 

ml de auga limpa, de tal forma que tape completamente o fondo da ola.  

5) Póñense as olas ao lume co testo encima, e no momento en que a auga ferva (aproximadamente 

un minuto), introdúcese o cesto cos 2000 gramos de mostra, pechándose completamente a ola.  

6) A partir dese instante iníciase a conta de 5 minutos exactos de cocción. (Débense ter en conta 

factores que poidan influír na cocción: ventás e portas pechadas, etc.). 

7) Cumprido o tempo apágase o lume, ábrese o recipiente e arrefríase o mexillón cun chorro de auga. 
Inmediatamente procédese ao escunchado do produto, eliminando as adherencias que poidan 

distorsionar o resultado da proba. 

8) A continuación escórrese o produto nun recipiente adecuado procurando mover o escorredoiro para 

facilitar a saída de auga externa das viandas. 

9) Pésanse as viandas nunha balanza de precisión, expresando o resultado en gramos e rexistrando o 

resultado no Documento de Conformidade D.O.P. Mexillón de Galicia. 

10) A fórmula para calcular o rendemento é a seguinte: 

𝑅𝑒𝑛𝑑𝑒𝑚𝑒𝑛𝑡𝑜 (%) =  
𝐺𝑟𝑎𝑚𝑜𝑠 𝑑𝑜 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑣𝑖𝑎𝑛𝑑𝑎𝑠 𝑥 100

𝑃𝑒𝑠𝑜 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 (𝑃𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙)𝑒𝑛 𝑔𝑟𝑎𝑚𝑜𝑠
 

f. Os resultados de todas as probas anotaranse no Documento Conformidade D.O.P. Mexillón de Galicia. 

 

Nota: Cando nun mesmo control hai dous lotes de mexillón procedentes dun mesmo provedor e para un mesmo 

destinatario, e un delas non é apto para DOP, deberán emitirse dous documentos de conformidade diferentes, 
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por un lado para o mexillón que si é apto, e por outro lado para o que non. Isto implica que, nestes casos, tamén 

se deberán emitir dous albarás e documentos de rexistro diferentes. En cambio, se hai dous lotes e os dous son 
aptos, podemos incluílos no mesmo Documento de Conformidade D.O.P. Mexillón de Galicia, albará e Documento 

de Rexistro. 

3.3.2.3 Criterios de Aceptación / Rexeitamento 

a. Considerarase cada unha das mostras por independente e non se calculará a media. 

b. No caso de que algunha das mostras tivera máis de 70 pezas en Kg, non se acepta como D.O.P. Mexillón de 
Galicia, senón como mexillón xenérico. Rexístrase como Non Apto no Documento de Conformidade D.O.P. 

Mexillón de Galicia e non se procederá ao cálculo do rendemento. 

c. En descargas iguais ou maiores a 300 sacos: 

1) Se nas tres unidades de mostra o resultado de control en rendemento é igual ou maior ao límite de 

aceptación establecido (16%) a partida clasifícase como D.O.P. Mexillón de Galicia. 

2) Se en dúas das tres unidades de mostra o resultado de control en rendemento é igual ou maior ao 

límite de aceptación establecido, e o rendemento da mostra restante é inferior ata un máximo do 
1% respecto ao devandito límite (é dicir, entre o 15% e o 16%), a partida clasifícase como D.O.P. 

Mexillón de Galicia. 

3) No resto dos casos a partida non se acepta como D.O.P. Mexillón de Galicia, senón como mexillón 

xenérico. 

d. En descargas menores a 300 sacos: 

1) Se nas dúas unidades de mostra o resultado de control en rendemento é igual ou maior do límite de 

aceptación establecido (16%), a partida clasifícase como D.O.P. Mexillón de Galicia. 

2) Se en unha das unidades de mostra o resultado de control en rendemento é igual ou maior ao límite 
de aceptación establecido, e o rendemento da mostra restante é inferior ata un máximo do 1% 

respecto ao devandito límite (é dicir, entre o 15% e o 16%), procédese ao cálculo do rendemento 
dunha terceira unidade de mostra, e aplícase o criterio descrito para o caso de tres unidades de 

mostra.  

3) No resto dos casos a partida non se acepta como D.O.P. Mexillón de Galicia, senón como mexillón 

xenérico. 

 

3.4. CONTROL DE DESCARGAS E COMPROBACIÓN DE CONFORMIDADE EN PORTO DE 

MEXILLÓN CON DESTINO A EMPRESA TRANSFORMADORA 

3.3.3 Control comercial de peso e calidade 

3.3.3.1 Xeneralidades 

a. En todas as descargas, tomaranse mostras para realizar un control comercial do peso e da calidade do 

mexillón. 

b. Por norma xeral, tomarase unha mostra de 50 kg mediante tres culleradas de tres sitios distintos do 

barco. 

c. As tres culleradas da mostra tomaranse segundo o indicado nunha das tarxetas  que o controlador dará 
a escoller ao representante do cliente, sempre en presenza do produtor. Esta tarxeta indicará as zonas 

do barco e a profundidade (sen chegar nunca a tocar a cuberta do barco) á que se debe recoller cada 

unha das culleradas, e permanecerá baixo custodia do controlador.  

d. En casos puntuais, se o controlador detecta de forma visual a evidente falta de homoxeneidade na 

partida de mexillón, informará ás partes e poderá optar por escoller ata as tres culleradas da mostra do 
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lugar que crea axeitado. Esta decisión deberá quedar reflectida e xustificada no apartado de observacións 

do albará. 

e. No caso de que o pedido non opte a D.O.P. Mexillón de Galicia, o procedemento de toma da mostra 

poderá variar segundo o acordado entre as partes. 

f. A mostra obtida sométese a lavado e peneirado. O calibre da peneira é escollido polo produtor, e este 

pode ser de 16mm, 17mm ou 18mm. 

g. Unha vez peneirada e limpa, pésase a mostra resultante, e rexístrase o peso no albará. O programa 
informático aplicará o redondeo dos decimais de medio punto en medio punto, de xeito que si o resultado 

é maior ou igual a 0.25 e menor a 0.75 redondéase a 0.50, e no resto dos casos redondéase ao número 

enteiro máis próximo.  

h. Calcularase o desconto no programa informático a partir da diferenza entre o peso da mostra inicial e o 

peso da mostra limpa. A porcentaxe de desconto calcularase de acordo á a seguinte fórmula:  

𝐷𝑒𝑠𝑐𝑜𝑛𝑡𝑜 (%) =  
𝑃𝑒𝑠𝑜 𝑑𝑎 𝑚𝑒𝑟𝑚𝑎 𝑥 100

𝑃𝑒𝑠𝑜 𝑑𝑎 𝑚𝑜𝑠𝑡𝑟𝑎
 

 

i. Dita porcentaxe de desconto será restada ao Peso Total Bruto da barcada para obter os Quilos Netos, e 

trasladarase o resultado ao albará. 

j. Nos casos puntuais nos que a empresa transformadora opte por cargar o mexillón embolsado en lugar 
de a granel, procederase de xeito similar ao caso do mexillón fresco, segundo o descrito no apartado 

3.2.2.2. 

3.3.3.2 Proceso de verificación de tamaño e rendemento 

a. Durante a realización destas probas, só deberán estar presentes na Unidade de Control o persoal técnico do 

Consello Regulador, o produtor, o representante do cliente e, no seu caso, o persoal auditor. 

b. A metodoloxía a seguir para o cálculo do tamaño e do rendemento de vianda do mexillón a granel é a 

seguinte: 

1) Dos quilos netos resultantes da mostra limpa utilizada para o control comercial, pésase na báscula 
de precisión unha cantidade o máis aproximada posible e superior 2000 gramos, e anótase como 

Peso total (Ptotal). 

2) Prepárase unha ola a presión de aceiro inoxidable de 12 litros con cesto interior, e énchese con 200 

ml de auga limpa, de tal forma que tape completamente o fondo da ola.  

3) Póñense as olas ao lume co testo encima, e no momento en que a auga ferva (aproximadamente 

un minuto), introdúcese o cesto cos 2000 gramos de mostra, pechándose completamente a ola.  

4) A partir dese instante iníciase a conta de 5 minutos exactos de cocción. (Débense ter en conta 

factores que poidan influír na cocción: ventás e portas pechadas, etc.). 

5) Cumprido o tempo apágase o lume, ábrese o recipiente e arrefríase o mexillón cun chorro de auga. 
Inmediatamente procédese ao escunchado do produto, eliminando as adherencias que poidan 

distorsionar o resultado da proba. 

6) A continuación escórrese o produto nun recipiente adecuado, procurando mover o escorredoiro para 

facilitar a saída de auga externa das viandas.  

7) Cóntanse o número de viandas que entraron e cada mostra e pésanse nunha balanza de precisión, 

expresando o resultado en gramos e rexistrando os resultados no albará comercial. 

8) Se hai unha diferenza de 40g entre as dúas mostras, dous puntos no rendemento ou o técnico de 

control observa que as viandas están manifestamente pouco ou demasiado cocidas deberá facerse 

unha terceira cocción e rexístraranse os datos da terceira mostra. 
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9) Cos datos introducidos o programa informático calculará a porcentaxe de rendemento e a media das 

mostras. A fórmula para calcular o rendemento é a seguinte: 

𝑅𝑒𝑛𝑑𝑒𝑚𝑒𝑛𝑡𝑜 (%) =  
𝐺𝑟𝑎𝑚𝑜𝑠 𝑑𝑜 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑣𝑖𝑎𝑛𝑑𝑎𝑠 𝑥 100

𝑃𝑒𝑠𝑜 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 (𝑃𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙)𝑒𝑛 𝑔𝑟𝑎𝑚𝑜𝑠
 

 

c. A % de rendemento en carne e número de viandas determinarán o prezo por quilo do Peso Neto Total da 

barcada, que se obterá a partir da táboa de prezos de dobre entrada similar ao exemplo que se anexa ao 

final deste documento. Para obter o “Tipo de Vianda” faise o seguinte cálculo: 

𝑇𝑖𝑝𝑜 𝑑𝑒 𝑣𝑖𝑎𝑛𝑑𝑎 =  
𝑁º 𝑑𝑒 𝑣𝑖𝑎𝑛𝑑𝑎𝑠 𝑥 1000

𝑃𝑒𝑠𝑜 𝑑𝑎𝑠 𝑣𝑖𝑎𝑛𝑑𝑎𝑠 (𝑔)
 

Nota: Cada Organización/Asociación/Produtor pode utilizar distintas táboas e prezos ou omitir o cálculo, 
segundo o acordado entre as partes. As táboas de prezos deberán ser facilitadas previamente ao Consello 

Regulador para a introdución no programa informático.  

3.3.4 Comprobación de conformidade D.O.P. Mexillón de Galicia Industria 

3.3.4.1 Xeneralidades 

a. O produtor (ou representante do mesmo) deberá aportar asinada a Declaración de Conformidade cos 
requisitos do Prego de Condicións da D.O.P. Mexillón de Galicia da partida que se vai descargar. Sen esta 

Declaración de Conformidade asinada, a partida non poderá optar a ser amparada pola D.O.P. Mexillón de 

Galicia. 

b. Verificarase o cumprimento das características descritas no Prego de Condicións da D.O.P. Mexillón de 

Galicia: 

1) Máximo de 70 pezas por kg 

2) Límite mínimo de rendemento do 12%  

c. En caso de non cumprir cos parámetros anteriores, o produto non pode optar a ser amparado pola D.O.P. 

Mexillón de Galicia, e será clasificado como mexillón xenérico. 

d. Cando o pedido opta a ser amparado pola D.O.P. Mexillón de Galicia, deberase comprobar no programa 
informático, que a batea está debidamente rexistrada e que o destinatario do cargamento é un Centro de 

Transformación certificado polo Consello Regulador. 

e. Se a empresa transformadora opta por cargar o mexillón embolsado en lugar de a granel (como é habitual), 

o procedemento de toma de mostras realizarse do seguinte xeito: Para descarga igual ou maior a 300 sacos 
tomaranse tres unidades de mostra, mentres que para descargas menores a 300 sacos tomaranse dúas 

unidades de mostra.  

f. Todas as partidas de Mexillón de Galicia que cumpran cos requisitos deberán ir acompañadas do Documento 
de Conformidade D.O.P. Mexillón de Galicia, no cal se rexistran os resultados de todas as probas realizadas 

no control de peso e calidade.  

g. Naquelas épocas de campaña onde se estime necesario, o controlador do CR deberá verificar o aspecto 

externo do mexillón. O Mexillón de Galicia descargado debe manter as súas características morfolóxicas e 

de frescura, coas súas valvas pechadas ou que ao ser lixeiramente presionadas se manteñan pechadas. O 
resultado desta comprobación anotarase no apartado de “Observacións” do Documento de Conformidade 

D.O.P. Mexillón de Galicia. 

3.3.4.2 Criterios de Aceptación / Rexeitamento 

a. Considerarase cada unha das mostras por independente e non se calculará a media. 

b. Se o resultado dos controis efectuados en cada mostra indican un rendemento igual ou superior do 12% e 

un número de pezas inferior de 70 pezas/kg, o lote acéptase como Apto para D.O.P. Mexillón de Galicia. 
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c. Se o resultado dos controis efectuados nalgunha das mostras indican un rendemento inferior ao 12% ou un 

número de pezas superior ás 70 pezas/kg, o lote é Non Apto, e non se acepta para D.O.P. Mexillón de Galicia, 

senón como mexillón xenérico. 

3.5. REXISTRO DE DATOS E DISTRIBUCIÓN DE DOCUMENTOS EN PORTO DE DESCARGA 

a. O controlador do Consello Regulador debe cumprimentar todos os datos que aparecen no albará e 

Documento de Conformidade D.O.P. Mexillón de Galicia antes da súa entrega aos correspondentes 

destinatarios.  

b. Non se poderán entregar documentos incompletos, e todos eles deberán levar a sinatura do produtor, do 

destinatario e do persoal de control do Consello Regulador. 

c. Distribución de documentos aos seus destinatarios: 

1) Albará: unha vez emitido, o albará estará dispoñible para descarga na plataforma do Mexillón de 
Galicia (web ou APP Móbil). Farase entrega dunha copia ás partes (produtor e comercializador) se o 

requiren. 

2) Documento de Conformidade D.O.P. Mexillón de Galicia: unha vez emitido, estará dispoñible para 

descarga na plataforma do Mexillón de Galicia (web ou APP Móbil). Farase entrega dunha copia ás 

partes (produtor e comercializador) se o requiren. 

d. Calquera modificación, rectificación ou anulación “a posteriori” debe ser trasladada aos documentos coa 

conformidade das partes. Neste caso o persoal de control notificará ás partes e fará constar a motivación da 

modificación no apartado de observacións do documento.  

e. O manexo dos documentos de rexistro emitidos a través da aplicación www.pescadegalicia.com debe ser 

responsable. Permítese a anulación dos documentos por parte do persoal de control no prazo de tres horas 
posteriores á súa emisión, non contemplando o sistema outras alternativas. Calquera solicitude de 

modificación/anulación a posteriori deberá ser trasladada ao Departamento de Calidade do Consello 

Regulador, que determinará o xeito de proceder en cada caso. 

f. Imprimirase só un orixinal e entregarase o Documento de Rexistro asinado polo emisor ao cliente ou ao seu 

representante. 

3.6. INCIDENCIAS 

a. Ante calquera non conformidade ocorrida durante as labores de inspección efectuadas, o persoal do Consello 

Regulador deberá cumprimentar un Informe de Non Conformidade Interna (DC 07-01). Do mesmo xeito, no 

caso de que algún dos axentes (produtor, comprador e/ou intermediario) considere que a actividade de 
control non se está a realizar do xeito adecuado, poderá efectuar unha reclamación segundo o descrito na 

sección Xestión de non conformidades destas Normas Xerais de Certificación. 

b. No caso que se produza unha reclamación en destino relacionada cos resultados obtidos no control de 

descarga en porto, realizarase un segundo control de calidade, e no seu caso, de comprobación de 
conformidade. Para rexistrar os datos obtidos neste segundo control empregarase o Informe de Reclamación 
Comercial (DC 05-03). 

c. Cando se produza unha solicitude de devolución a orixe (que pode estar relacionada coa calidade do produto 
ou co peche do polígono de orixe por biotoxinas), esta debe poñerse en coñecemento do Xestor/a de 

Calidade do Consello Regulador para que realice os trámites administrativos correspondentes para cada caso.  

d. Se se require a asistencia do persoal de control na devolución a orixe, empregarase o Informe de Devolución 
a Orixe (DC-05-04), que será remitido ao Xestor/a de Calidade para xestione a incidencia do xeito que 

considere oportuno. 

e. En calquera dos casos anteriores, o informe xerado será remitido ao Xestor/a de Calidade do Consello 

Regulador, para que xestione a incidencia do xeito que considere oportuno. 
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4. CERTIFICACIÓN DE PRODUTO DE OPERADORES (CENTROS DE 
DEPURACIÓN/EXPEDICIÓN E CENTROS DE TRANSFORMACIÓN) 

4.1. DEFINICIÓNS 

 Certificación de produto: Confirmación, por medio dun documento emitido polo Consello Regulador da 

D.O.P. Mexillón de Galicia, de que un ou varios tipos de produtos elaborados ou transformados por un 
operador (centro de depuración/expedición ou centro de transformación) cumpren cos requisitos do Prego 

de Condicións da D.O.P. Mexillón de Galicia.  

 Auditoría inicial de certificación de produto: É a primeira auditoría realizada polo Órgano de Control 

ao operador que solicita unha nova certificación para o/s seu/s produto/s. 

 Auditoría de seguimento da certificación de produto: É a auditoría periódica na que se verifica o 
cumprimento de todas as premisas establecidas para o mantemento da certificación do/s produto/s do 

operador, que se realiza coa frecuencia establecida na documentación técnica de referencia.  

 Auditoría extraordinaria: É aquela que se realiza a maiores das programadas. Estas auditorías 
extraordinarias poden centrarse en verificar a implantación das accións correctivas fronte ás non 

conformidades detectadas, ou para garantir o cumprimento de algunhas ou todas as premisas establecidas 

para o mantemento da certificación do/s produto/s do operador, cando non se teña a confianza suficiente 
por parte do Órgano de Control.  

 Auditoría de renovación da certificación de produto: Auditoría programada na que se verifica o 

cumprimento de todas as premisas establecidas para a renovación da certificación do/s produto/s do 
operador. 

 Retirada temporal da certificación de produto: Pérdida temporal (ata un máximo de tres meses) da 

certificación de produto do operador, a cal pode darse por varios motivos (ver apdo. 4.11.1). É 
responsabilidade do Comité de Certificación do Consello Regulador, por designación do Pleno. Implica a 

prohibición de facer uso da mención Mexillón de Galicia en calquera dos seus produtos, nin de calquera 

alusión á orixe galega do produto.  

 Retirada definitiva da certificación de produto: Pérdida definitiva da certificación de produto do 
operador, a cal pode darse se, ao cabo do período máximo de retirada temporal, este persiste no 

incumprimento das súas obrigacións (ver apdo. 4.11.2). É responsabilidade do Comité de Certificación do 
Consello Regulador, por designación do Pleno. As repercusións para o operador están descritas no apdo. 

4.11.3. 

 Suspensión ou baixa do operador: Decisión acorde co disposto no Regulamento da D.O.P. Mexillón de 

Galicia e do seu Consello Regulador, artigo 39. É responsabilidade do Pleno do Consello Regulador. Implica 
a retirada temporal da certificación polo tempo que dure a suspensión, ou a retirada definitiva en caso de 

baixa. 

4.2. XENERALIDADES 

a. Unicamente os centros de depuración-expedición ou centros de transformación poden optar á certificación 

dos seus produtos. 

b. A certificación de produto é condición necesaria para que un operador inscrito nos Rexistros do Consello 

Regulador poida vender produto amparado pola D.O.P. Mexillón de Galicia. 

c. Pola súa parte, as bateas poden optar a unha certificación de conformidade (ver apdo. 2.1 destas Normas). 

d. A certificación de produto é responsabilidade do Comité de Certificación do Consello Regulador, por 

designación do Pleno.  

 

 



Normas Xerais de Certificación para Produtores e 
Operadores 

 

 

Documento: NXC Edición: 01  Data: 07/10/22   Páxina 19 de 42 

 

 

4.3. SOLICITUDE DA CERTIFICACIÓN DE PRODUTO 

4.3.1. INFORMACIÓN AO SOLICITANTE 

a. Poden solicitar a certificación de produto os Centros de Depuración-Expedición e os Centros de 

Transformación previamente inscritos nos Rexistros correspondentes do Consello Regulador.  

b. Para poder comercializar ou vender a outros operadores un produto coa mención Mexillón de Galicia 

ou que faga alusión á orixe galega do produto, o correspondente operador debe ter ese tipo de 

produto certificado. 

c. Mentres un operador permaneza inscrito no Rexistro correspondente do Consello Regulador sen 

dispoñer de ningunha certificación de produto: 

1) Non poderá facer uso da mención Mexillón de Galicia en ningún dos seus produtos, nin de 

calquera alusión á orixe galega do produto. 

2) Non terá dereito a dispoñer de certificados que fagan referencia a ningún tipo de produto 
amparado (p.ex. en trámites para subvencións). 

3) Non poderá utilizar referencias á certificación na súa web e en material publicitario ou de 
calquera outro tipo. 

4) O operador poderá recibir produto certificado, pero non poderá comercializar produto coa 
mención Mexillón de Galicia ou que faga alusión á orixe galega do produto. 

4.3.2. MODIFICACIÓN DO ESQUEMA DE CERTIFICACIÓN DE PRODUTO 

a. Os cambios ou modificacións das condicións do proceso de certificación de produto que poidan ser 
incorporadas polo Consello Regulador, deberán ser aprobadas polo Consello Regulador e 

incorporadas nos documentos pertinentes do Sistema de Xestión, incluíndo en particular estas 
Normas Xerais de Certificación para Produtores e Operadores e aqueles documentos mediante os 

cales ditas modificacións son comunicadas aos interesados. 

b. Ademais, cando o cambio no esquema de certificación afecte aos operadores con produtos 
certificados ou que aspiren a telos, o Consello Regulador asegurarase de que os mesmos reciban a 

información necesaria sobre o devandito cambio. 

c. Cando sexa procedente, o Consello Regulador establecerá un período transitorio ou data límite para 

a adaptación ao cambio por parte dos inscritos que sexan afectados polo mesmo. 

4.3.3. SOLICITUDE DE CERTIFICACIÓN 

a. Un operador inscrito no Rexistro de Centros de Depuración-Expedición ou no Rexistro de Centros de 

Transformación do Consello Regulador que desexe a certificación dun ou varios dos seus produtos 
polo Consello Regulador deberá cumprimentar o documento Solicitude de Certificación de Produto 
(DC 04-01). 

b. Esta solicitude debe estar asinada polo operador, ou representante do mesmo. 

c. Ao cumprimentar a solicitude de certificación, o operador solicitante comprométese a:  

1) Cumplir os requisitos do proceso de certificación, incluíndo o pagamento das tarifas de 

certificación (no seu caso). 

2) Facilitar a información necesaria ao Consello Regulador para a avaliación da conformidade dos 

produtos para os que solicita a certificación. 

(A relación completa dos compromisos que asume o operador pode consultarse no DC 04-01, 

Solicitude de Certificación de Produto). 
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d. Por outra banda, o operador solicitante ten dereito a: 

1) Recibir información adicional, por parte do Consello Regulador, sobre o proceso de 
certificación, se así o solicita. 

2) Que o proceso de certificación se complete1 nun prazo non superior a 12 meses desde a 

aceptación da súa solicitude no Consello Regulador, sempre e cando non haxa motivos alleos 
ao Consello Regulador que o retrasen. 

(A relación completa dos compromisos que asume o Consello Regulador pode consultarse no DC 
04-01, Solicitude de Certificación de Produto). 

e. O importe das tarifas correspondentes ao proceso de certificación de produto será aprobado polo 

Pleno do Consello Regulador, e incluído na información pública proporcionada aos operadores para 
a súa inscrición. En caso de actualización das tarifas, os operadores serán informados mediante 

comunicación do Consello Regulador. 

f. Recibida a solicitude de certificación de produto por parte do operador solicitante, o persoal 

administrativo do Consello Regulador comproba: 

1) Que a operador está inscrito no rexistro correspondente do Consello Regulador. 

2) Que a solicitude está correctamente cumprimentada. 

3) Que o operador está ao día nas súas obrigacións co Consello Regulador, incluíndo as económicas. 

En caso de detectarse incumprimento ou deficiencia nalgún destes aspectos, o Consello 

Regulador comunica por escrito ao interesado que debe subsanalo para poder iniciar o proceso 

de certificación de produto. 

4) Que non existe impedimento nin falla de capacidade por parte da entidade de avaliación de 

conformidade subcontratada polo Consello Regulador (actualmente Bureau Veritas) para iniciar o 
proceso de certificación. 

En caso de detectarse impedimento ou falla de capacidade, a entidade avaliadora comunícao ao 
Consello Regulador, e este ao operador solicitante por escrito, interrumpindo o proceso de 

certificación de produto ata que dito impedimento ou falla de capacidade se resolva. 

g. A revisión de solicitudes de certificación faise por estrito orden de chegada. 

h. Unha vez realizada a revisión da solicitude, o persoal administrativo deixa constancia delo no 
apartado específico do DC 04-01, Solicitude de Certificación de Produto. 

i. Unha vez que a solicitude ten superada a revisión, entrégaselle ao Secretario/a Xeral para a súa 
sinatura (designado para elo polo Pleno do Consello Regulador). Con esta sinatura, a solicitude 

adquire carácter de contrato co operador solicitante, ao que se lle remite unha copia de xeito 
fidedigno. 

 

4.4. AVALIACIÓN 

a. Para a concesión da certificación de produto, é requisito imprescindible que o operador solicitante sexa 
sometido a polo menos unha auditoría inicial de certificación de produto, que levará a cabo a entidade de 

avaliación de conformidade subcontratada polo Consello Regulador (actualmente Bureau Veritas) segundo o 

seu procedemento de auditoría Realización de Auditoría / Inspección – DOP Mejillón de Galicia. 

b. Os achados obtidos e as non conformidades detectadas durante a auditoría, no seu caso, serán rexistrados 

nun Informe de Auditoría, que asinará o auditor, e remitirá ao operador auditado. 

                                         
1 É dicir, se emita Resolución de Certificación polo Secretario/a Xeral do Consello Regulador. 
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c. Unha vez realizada a auditoría de certificación de produto do operador, é requisito imprescindible para a 

concesión da certificación que as non conformidades detectadas, no seu caso, sexan emendadas 
satisfactoriamente en tempo e forma polo operador (segundo o disposto no procedemento Realización de 
Auditoría / Inspección – DOP Mejillón de Galicia de Bureau Veritas). 

4.5. REVISIÓN 

a. Unha vez emendadas as non conformidades, ou esgotados os prazos concedidos para elo, o Responsable 
Técnico de Expediente (RTE) da entidade de avaliación de conformidade subcontratada polo Consello 

Regulador (actualmente Bureau Veritas) elaborará un informe no que constarán todos os datos necesarios 

para a toma de decisión sobre a certificación. 

b. Cada expediente de certificación deberá reunir a información suficiente para que o Comité de Certificación 

poida tomar unha decisión, sobre o grado de cumprimento polo operador dos requisitos do Prego de 
Condicións da D.O.P. Mexillón de Galicia e da documentación do Manual de Calidade do Consello Regulador, 

respecto aos produtos que se someteran a avaliación e/ou vixilancia.  

c. Cada expediente de certificación conterá información, segundo o caso, sobre: 

 Realización de auditorías de certificación, de seguimento da certificación ou extraordinarias. 

 Incidencias e non conformidades detectadas en auditorías e/ou actividades de vixilancia. 

 Estado de subsanación das non conformidades abertas nas auditorías e/ou actividades de vixilancia. 

 Calquera outro asunto que, a xuízo do RTE, poida ser de interese para a toma de decisión polo 

Comité de Certificación. 

d. Ademáis, cada expediente de certificación conterá unha recomendación para o Comité de Certificación: 

1) Conceder/manter/renovar a certificación de produto solicitada polo operador. 

2) Non conceder/manter/renovar a certificación de produto solicitada polo operador.  

4.6. DECISIÓN 

a. Unha vez recibido o informe, este é estudado polo Comité de Certificación, que toma a decisión 

correspondente. Esta decisión faise constar, segundo corresponda e de forma motivada, na Resolución 
sobre certificación de produto (DC 04-02a) ou na Resolución sobre non certificación de produto (DC 04-
02b).  

b. Esta resolución sobre a certificación de produto é asinada e remitida ao operador solicitante polo 

Secretario/a Xeral do Consello Regulador (designado para elo polo Pleno do Consello Regulador). 

c. A aqueles operadores aos que se lle conceda a certificación dos seus produtos, entrégaselles unha placa 
distintiva co logo do Consello Regulador e un documento acreditativo (“certificado”), co formato do 

documento Certificado de produto (DC 04-03), arquivando unha copia o Secretario/a Xeral no Consello 
Regulador. 

d. En caso de retirada definitiva da certificación, o operador ten a obrigación de devolver a placa distintiva e 

o certificado ao Consello Regulador. 

e. Na páxina web do Consello Regulador publicarase a relación actualizada dos certificados en vigor. Os 

certificados dos operadores con retirada temporal de certificación consideraranse en vigor, e por tanto 
manteranse na relación pública. Cando se produza unha retirada definitiva dun certificado, este eliminarase 

da relación pública. 

f. Se o operador solicitante non está de acordo coa resolución sobre a certificación, pode formular unha 

apelación á mesma nos prazos previstos para elo seguindo o establecido no apdo. 7 destas Normas, 

Apelacións ou reclamacións ante o Consello Regulador. 



Normas Xerais de Certificación para Produtores e 
Operadores 

 

 

Documento: NXC Edición: 01  Data: 07/10/22   Páxina 22 de 42 

 

g. O certificado de produto ten validez por tres anos desde a data de concesión (data de emisión da resolución 

de certificación), salvo retirada temporal ou definitiva da mesma (ver apdos. 4.11.1 e 4.11.2). 

4.7. VIXILANCIA DA CERTIFICACIÓN DE PRODUTO 

a. A partir da concesión do certificado de produto, o operador pode ser sometido en calquera momento a 
actividades de control ou auditoría por parte do Consello Regulador, cando este o estime oportuno. 

b. De maneira sistemática, para o mantemento da certificación, o Consello Regulador somete ao operador aos 
seguintes controis ou auditorías: 

1) Durante o período de vixencia do certificado, a entidade de avaliación de conformidade subcontratada 

polo Consello Regulador (actualmente Bureau Veritas) realiza polo menos unha auditoría anual de 
seguimento da certificación de produtos do operador. 

Desta auditoría de seguimento pode derivarse a retirada da certificación (ver apdo. 4.11) ou o 
mantemento da mesma. Cando o Comité de Certificación resolva manter a certificación de produto, 

emitirase ao operador unha Resolución sobre mantemento da certificación de produto (DC 04-04), 
asinada polo Secretario/a Xeral do Consello Regulador (designado para elo polo Pleno do Consello 

Regulador).  

c. En calquera destas actividades de control ou auditoría, poden detectarse non conformidades do operador. 
As non conformidades detectadas, no seu caso, deben ser emendadas polo operador (ver apdo. 6 destas 

Normas, Xestión de non conformidades). 

d. De non emendarse unha ou varias das non conformidades detectadas, ou non facelo satisfactoriamente o 

operador, seguiranse os pasos sinalados no apdo. 4.11. 

4.8. RENOVACIÓN DA CERTIFICACIÓN DE PRODUTO 

a. Antes da expiración do certificado, a entidade de avaliación de conformidade subcontratada polo Consello 
Regulador (actualmente Bureau Veritas) realiza unha auditoría de renovación da certificación de produtos 

do operador. 

b. Serán de aplicación de novo os epígrafes 4.3, 4.4 e 4.5, neste caso respecto da renovación da certificación.  

c. Se por razóns xustificadas non é posible efectuar a auditoría de renovación con tempo suficiente antes da 

expiración do certificado, ou o certificado expira antes de completar o proceso de xestión das non 
conformidades e toma de decisión, o Comité de Certificación poderá decidir excepcionalmente a extensión 

da vixencia do certificado ata un máximo de 4 meses. Pasado este prazo, se segue sen ser posible a auditoría 

ou a toma de decisión, o Comité de Certificación decidirá a retirada temporal da certificación do operador. 

d. No novo certificado de produto que o Consello Regulador entregará ao operador cuxa certificación de produto 

se renove, farase constar a data da última renovación e a nova data de expiración prevista, así como a data 
da certificación inicial e a correspondente á última modificación do alcance da certificación. 

4.9. OBRIGACIÓNS DERIVADAS DO PROCESO DE CERTIFICACIÓN DE PRODUTO 

4.9.1. OBRIGACIÓNS PARA O OPERADOR 

a. No proceso de certificación de produto, o operador está obrigado a: 

1) Abonar o importe das tarifas vixentes de certificación de produto. 

2) Permitir o acceso á documentación requirida e ás instalacións da empresa, a efectos de auditoría, 

inspección e toma de mostras, ao persoal designado polo Consello Regulador. 

3) En caso de ser detectadas non conformidades, emendar as mesmas nos prazos concedidos para 

iso, así como responder os requirimentos que para ese efecto sexan realizados polo persoal auditor 

ou inspector designado polo Consello Regulador. 
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4) Elaborar ou transformar os produtos para os que solicita a certificación de acordo cos requisitos 

do Prego de Condicións da D.O.P. Mexillón de Galicia, comprobándoo mediante sistemas propios 
de autocontrol de calidade, e non comercializar partidas de produto certificado que incumpran os 

devanditos requisitos. 

5) En caso de discrepancia cos resultados das devanditas auditorías ou inspeccións, ou con outros 
requirimentos ou actuacións do Consello Regulador, someterse aos mecanismos de alegación, 

reclamación ou apelación previstos no esquema de certificación de produto do Consello Regulador. 

6) Dispoñer dun sistema propio de xestión das reclamacións dos seus clientes, que permita tratar as 

mesmas, investigar as súas causas e adoptar as accións correctivas pertinentes para evitar a súa 

repetición. 

7) Cumprir con todas as obrigacións derivadas do uso do certificado (ver apdo. seguinte). 

b. IMPORTANTE: En caso de incumprimento dalgunha destas condicións, o Consello Regulador poderá 

abandonar o proceso de certificación de produto, mantendo o dereito para cobrar integramente as tarifas 

correspondentes ao devandito proceso (no seu caso). 

4.9.2. OBRIGACIÓNS PARA O CONSELLO REGULADOR 

a. No proceso de certificación de produto, o Consello Regulador está obrigado a: 

1) Proporcionar ao operador información adicional sobre o proceso de certificación de produto, se así 

o solicita. 

2) Finalizar o proceso de certificación de produto no prazo de 12 meses dende que se asina a 

solicitude, a condición de que non se detecten non conformidades no proceso de certificación, ou 

ben estas sexan emendadas nos prazos correspondentes. 

3) Emitir, ao termo do proceso de certificación de produto, unha resolución polo Comité de 
Certificación do Consello Regulador. No caso de que a devandita resolución sexa favorable, 

emitirase así mesmo un Certificado de Produto a favor do operador, así como unha placa distintiva 

co logo do Consello Regulador. 

4) Facer pública a certificación dos produtos do operador. 

5) Tratar tódolos datos e información do operador obtidos ou creados polo Consello Regulador durante 
os procesos de certificación de produto de xeito estritamente confidencial, podendo ser 

compartidos únicamente e baixo requirimento xustificado, polo Comité de Partes do mesmo, pola 
Entidade Nacional de Acreditación (ENAC) nas súas auditorías de acreditación ao Consello 

Regulador, polos auditores internos do Consello Regulador, e/ou por entidade administrativa ou 

xudicial, no seu caso. 

 

4.10. USO DO CERTIFICADO DE PRODUTO POR PARTE DO OPERADOR 

a. Unha vez lograda a certificación de produto/s, o operador queda obrigado, con respecto ao uso do 

certificado, a: 

a) Cumprir en todo momento as disposicións aplicables do esquema de certificación de produto do 

Consello Regulador relativas á vixilancia da certificación de produto. 

b) En particular, colaborar co Consello Regulador na vixilancia da certificación de produto, o que 

inclúe permitir a realización de auditorías, exame de documentación, e acceso a todas as áreas, 

rexistros e persoal dos centros, por parte do persoal designado do Órgano de Control e/ou a 
entidade subcontratada polo Consello Regulador (actualmente Bureau Veritas), incluíndo os 

observadores autorizados, en caso xustificado. 

c) Non utilizar a certificación de produto de maneira que poida prexudicar o prestixio do Consello 

Regulador ou da D.O.P. Mexillón de Galicia, e non facer ningunha declaración referente á súa 
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certificación de produto que o Consello Regulador poida considerar como impropia ou non 

autorizada. 

d) Se se lle retira definitivamente a certificación dun ou varios produtos, deixar de usar toda 

publicidade que faga referencia a ela, e mesmo devolver calquera documento relacionado con 

ela cando así o esixa o Consello Regulador.  

e) En particular, en caso de retirada definitiva da certificación de produto, devolver o certificado 

orixinal e a placa distintiva ao Consello Regulador. 

f) Usar a certificación unicamente nos produtos que estean certificados en conformidade co Prego 

de Condicións da D.O.P. Mexillón de Galicia. 

g) Asegurar que ningún documento ou informe, nin parte do mesmo, é utilizado de maneira 

enganosa respecto da certificación de produtos do operador. En caso de reproducir o certificado 

de produto, facelo de forma fiel e sen alteración algunha do mesmo. 

h) Cumprir cos requisitos do Consello Regulador ao facer referencia á condición de produto 

certificado en medios de comunicación tales como documentos, folletos ou publicidade. 

i) Manter rexistradas as reclamacións recibidas dos seus clientes directos por motivo dos produtos 

amparados, así como as accións correctivas levadas a cabo para emendar ditas reclamacións. 

j) Informar ao Consello Regulador de calquera cambio que poida afectar á conformidade dos seus 
produtos certificados, do seu proceso de elaboración e dos sistemas de control da calidade do 

produto, así como calquera cambio nos emprazamentos. 

k) Cumprir coas obrigacións de pagamento ao Consello Regulador relativas á certificación de 

produto, no seu caso. 

l) Permitir que calquera dato ou información sobre os seus produtos que obre en poder do Consello 
Regulador poida ser consultado, baixo requirimento xustificado, polo Comité de Partes do 

mesmo, pola Entidade Nacional de Acreditación (ENAC) nas súas auditorías de acreditación ao 
Consello Regulador, polos auditores internos do Consello Regulador, e/ou por entidade 

administrativa ou xudicial, no seu caso. 

m) Permitir ao Consello Regulador informar do estado de certificación dos seus produtos, xa sexa 

publicándoo nos seus medios de comunicación propios (sitio web) ou baixo petición de terceira 

parte. 

b. O incumprimento destas obrigacións por parte do operador pode levar a retirada temporal inmediata da 

certificación de produto por parte do Consello Regulador (ver apdo. 4.11.1). 

4.11. RETIRADA DA CERTIFICACIÓN DE PRODUTO 

4.11.1. RETIRADA TEMPORAL DA CERTIFICACIÓN DE PRODUTO 

a. O Consello Regulador pode retirar temporalmente a certificación dos produtos dun operador, por un 

máximo de tres meses, nos seguintes casos: 

1) De non emendar o operador unha ou varias das non conformidades detectadas, ou non 

facelo satisfactoriamente. 

2) De incumprir o operador calquera das obrigacións (incluídas as económicas) derivadas da 
certificación, recollidas no apdo. 4.10. 

b. O incumprimento debe quedar documentalmente xustificado mediante un informe no que se propoña 
ao Comité de Certificación a retirada temporal da certificación de produto.  

c. O Comité de Certificación, tras estudiar o informe, tomará a decisión e, no seu caso, emitirá a 
Resolución de retirada temporal de certificación de produto (DC 04-05), que será asinada e remitida 

ao operador polo Secretario/a Xeral do Consello Regulador (designado para elo polo Pleno do Consello 

Regulador). 
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d. Se o operador emenda o incumprimento que deu orixe á retirada temporal da certificación, o Comité 

de Certificación restituiralle o uso da certificación á maior brevidade posible, mediante a Resolución de 
Restitución de Certificación de Produto (DC 04-06), que será asinada e remitida ao operador polo 

Secretario/a Xeral do Consello Regulador (designado para elo polo Pleno do Consello Regulador). 

e. A retirada temporal da certificación de produto dun operador poderá decidirse tamén polo Comité de 
Certificación, neste caso de forma inmediata, no caso de que o operador incumpra algunha das 

obrigacións que contrae respecto ao uso do certificado de produto (ver apdo. 4.10). 

f. Por outra banda, no caso de que o Pleno do Consello Regulador decida a suspensión temporal da 

inscrición dun operador sen estar iso motivado por unha retirada de certificación, isto suporá 
automaticamente a retirada temporal da certificación de produto para ese operador, durante o período 

de tempo que dure a suspensión. Neste caso, excepcionalmente, aínda que a suspensión temporal 

sexa maior a tres meses, manterase a retirada da certificación con carácter temporal e non definitivo. 

g. Se o operador non está de acordo coa resolución de retirada temporal da certificación, poderá formular 

unha apelación á mesma seguindo o establecido no apdo. 7 destas Normas, Apelacións ou reclamacións 
ante o Consello Regulador. 

4.11.2. RETIRADA DEFINITIVA DA CERTIFICACIÓN DE PRODUTO 

a. O Consello Regulador pode retirar definitivamente a certificación dos produtos dun operador, cando 

transcorrido o prazo máximo de retirada temporal, o operador persista no incumprimento das súas 
obrigacións. 

b. O incumprimento debe quedar documentalmente xustificado mediante un informe no que se propoña 

ao Comité de Certificación a retirada definitiva da certificación de produto.  

c. O Comité de Certificación, tras estudar o informe do Órgano de Control, tomará a decisión e, no seu 
caso, emitirá a Resolución de Retirada Definitiva de Certificación de Produto (DC 04-07), que será 

asinada e remitida ao operador polo Secretario/a Xeral do Consello Regulador (designado para elo polo 
Pleno do Consello Regulador). 

d. O Secretario/a Xeral informará ao Pleno, na seguinte sesión a celebrar do mesmo, das retiradas 

definitivas de certificación que se produciron no período e os motivos das mesmas. 

e. No caso de que o Pleno do Consello Regulador decida a baixa do operador dos Rexistros sen estar 

motivada pola retirada definitiva da certificación, isto supón automaticamente a retirada definitiva da 

certificación de produtos para ese operador. 

f. Se o operador non está de acordo coa resolución de retirada definitiva da certificación, poderá formular 

unha apelación á mesma seguindo o establecido no apdo. 7 destas Normas, Apelacións ou reclamacións 
ante o Consello Regulador. 

4.11.3. REPERCUSIÓNS DA RETIRADA DEFINITIVA DA CERTIFICACIÓN DE PRODUTO PARA OS 

OPERADORES 

a. O operador ao que o Consello Regulador retire de forma definitiva a certificación de produto, non 

poderá solicitar unha nova certificación no prazo de 6 meses desde a data de resolución de retirada 
definitiva de certificación por parte do Comité de Certificación (con independencia dos posibles recursos 

que puidese interpoñer, no seu caso), e sempre que estea inscrito nos rexistros do Consello Regulador. 

b. Este prazo de 6 meses manterase mesmo no caso de que o operador cambie de titularidade. 

c. Unha vez cumpridos os mencionados 6 meses, o operador dispoñerá dun prazo de 2 meses para 

solicitar unha nova certificación. 

d. O operador que solicite certificación no mencionado prazo de 2 meses: 

1) Será sometido de novo ao proceso de certificación inicial establecido no esquema de certificación 
do Consello Regulador da D.O.P. Mexillón de Galicia (explicitado neste apdo. 4 destas Normas de 
Certificación para Produtores e Operadores). 
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2) De non conseguir obter novamente a certificación, e, no seu caso, esgotar sen éxito todas as súas 

opcións de apelación (as cales poderán tramitarse segundo o establecido no apdo. 7 destas 
Normas, Apelacións ou reclamacións ante o Consello Regulador), será comunicado ao Pleno para 

que este, no prazo máximo de 2 meses desde a decisión do Comité de Certificación ou, no seu 

caso, da desestimación do seu último recurso, aprobe a súa baixa nos rexistros do Consello 
Regulador, tras a instrución do correspondente expediente.  

e. O operador que non solicite certificación no mencionado prazo de 2 meses será comunicado ao Pleno 
para que este, no prazo máximo de 2 meses desde a devandita comunicación, aprobe a súa baixa nos 

Rexistros do Consello Regulador, tras a instrución do correspondente expediente. 

f. Mentres un operador, tras retirárselle definitivamente a certificación, permaneza no Rexistro de Centros 

de Depuración-Expedición ou no Rexistro de Centros de Transformación do Consello Regulador, e ata 

que consiga de novo a certificación ou sexa dado de baixa: 

1) Non poderá facer uso da mención Mexillón de Galicia en ningún dos seus produtos, nin de calquera 

alusión á orixe galega do produto. 

2) Non poderá utilizar o seu certificado de produto, debendo devolvelo ao Consello Regulador. 

3) Non poderá utilizar referencias á certificación, nin calquera alusión á orixe galega do produto, na 

súa web ou material publicitario de calquera outro tipo. 

4.12. MODIFICACIÓN OU FINALIZACIÓN DA CERTIFICACIÓN DE PRODUTO 

4.12.1. MODIFICACIÓN DO ALCANCE DA CERTIFICACIÓN DE PRODUTO 

a. Se un operador decide realizar modificacións que puidesen afectar á conformidade dos seus 

produtos, ou nos seus emprazamentos, deberá comunicalo por escrito ao Consello Regulador. 

b. A súa vez, se o Consello Regulador detecta que un operador efectuou modificacións que puidesen 

afectar á conformidade dos seus produtos, ou nos seus emprazamentos, isto pode ocasionar a 
modificación do alcance da certificación. 

c. En calquera dos casos anteriores, o Consello Regulador deberá valorar se é necesario modificar o 

alcance ou os emprazamentos que constan no Certificado de produto (DC 04-03), o cal pode incluír 
a realización dunha auditoría extraordinaria. 

d. En caso de necesidade de modificación do alcance da certificación, ou dos emprazamentos, a 
entidade de avaliación de conformidade subcontratada polo Consello Regulador (actualmente 

Bureau Veritas) realizará os procesos de comprobación pertinentes, mediante os que se emite un 
novo informe para a revisión e decisión sobre o expediente de auditoría dirixido ao Comité de 

Certificación do Consello Regulador, segundo o descrito nos epígrafes 4.3, 4.4 e 4.5. 

e. Unha vez recibido o informe, este será estudado polo Comité de Certificación, que tomará a decisión 
correspondente. Esta decisión farase constar, segundo corresponda e de forma motivada, na 

Resolución sobre certificación de produto (DC 04-02a) ou na Resolución sobre non certificación de 
produto (DC 04-02b). 

f. Esta resolución sobre a certificación de produto será asinada e remitida ao operador solicitante polo 

Secretario/a Xeral do Consello Regulador. 

g. Así mesmo, modificarase o certificado de produto segundo cambie o alcance da certificación, e 

remitiráselle ao operador interesado, solicitándolle a devolución do certificado orixinal anterior. 

h. A modificación do certificado de produto non supón cambio na data de expiración do certificado de 

produto orixinal, mesmo cando dita modificación débase á adición de novos produtos certificados 
(os cales, por tanto, terán a mesma data de expiración da súa certificación que os anteriores). No 

certificado de produto modificado rexistrarase sempre a data da última modificación, manténdose 

ademais as datas de concesión ou renovación (segundo o caso) e expiración. 
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4.12.2. FINALIZACIÓN DA CERTIFICACIÓN DE PRODUTO 

a. Por iniciativa do operador titular da certificación dun produto, esta poderá finalizarse (por exemplo, 
se o operador deixa de elaborar de forma indefinida ese tipo produto, ou abandona a súa actividade). 

b. Neste caso, o Consello Regulador asegurarase de tomar as medidas oportunas para a finalización 

da certificación de produto. Estas medidas inclúen a cancelación do certificado de produto, tendo 
que devolver o operador o certificado anterior e a placa distintiva do Consello Regulador. Así mesmo, 

modificarase a información existente nas bases de datos do Consello Regulador e a información 
accesible ao público, na medida que resulte necesario. 
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5. AUDITORÍAS DE BATEAS 

 

5.1. DEFINICIÓNS 

 Auditoría inicial de inscrición de batea: É a primeira auditoría realizada polo Órgano de Control á 
batea que solicita a inscrición no Rexistro de Bateas do Consello Regulador da D.O.P. Mexillón de Galicia. 

 Auditoría de seguimento: É unha auditoría, posterior á inicial, na que se verifica o cumprimento de 

todas as premisas establecidas para o mantemento da inscrición. 

 Auditoría extraordinaria: É aquela que se realiza a maiores das programadas. Estas auditorías 

extraordinarias poden centrarse en verificar a implantación das accións correctivas fronte ás non 
conformidades detectadas, ou para garantir o cumprimento de algunhas ou todas as premisas establecidas 

para o mantemento da inscrición, cando non se teña a confianza suficiente por parte do Órgano de Control. 

5.2. XENERALIDADES 

a. O Consello Regulador fará auditorías de bateas:  

1) Como parte do proceso de inscrición de bateas (ver apdo. 2.2.1 destas Normas). 

2) Como parte da vixilancia do cumprimento dos requisitos do Prego de Condicións relativos ás bateas 

e o cultivo do mexillón (ver apdo. 5.3.3). 

3) De xeito extraordinario (ver apdo. 5.3.4). 

b. Estas auditorías de bateas conducirán, no seu caso, á obtención, mantemento ou retirada do Certificado 

de Conformidade (DC 03-08) de batea. Dispoñer deste Certificado de Conformidade é condición 

indispensable para a inscrición e o posterior mantemento da batea no Rexistro de Bateas do Consello 

Regulador da D.O.P. Mexillón de Galicia. 

5.3. AUDITORÍAS DE BATEAS 

5.3.1. PLANIFICACIÓN DAS AUDITORÍAS 

a. As auditorías de inscrición planificaranse en función das solicitudes achegadas ao Consello 

Regulador. 

b. Os coordinadores de actividades de control e auditoría do Consello Regulador asignarán os 
auditores encargados de cada auditoría de batea, entre aqueles cualificados para elo da plantilla 

do Órgano de Control. 

c. De considerarse oportuno, poderá auditarse máis dunha batea co mesmo interlocutor nunha 

mesma visita de auditoría. 

5.3.2. AUDITORÍAS DE INSCRICIÓN 

5.2.2.1 Preparación da auditoría 

a. O auditor/a designado comprobará todos os datos documentais (documentación da inscrición; 
titulares e representante autorizado –no seu caso-; nome da batea; ubicación xeográfica – 

cuadrícula, polígono e distrito-, etc.) que constan nos rexistros do Consello Regulador ao respecto 

da batea a auditar. 

b. Utilizarase como apoio o sistema de información xeográfica de bateas. 
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5.2.2.2 Contacto 

a. Contactarase cunha antelación mínima de 1 semana co titular principal da batea ou 
representante autorizado (empregando os datos que constan na súa inscrición), para fixar 

interlocutor, data, hora e lugar de encontro para realizar a auditoría.  

b. O contacto farase inicialmente de forma telefónica ou por correo electrónico, pero, no caso de 
non poder contactar por estes medios, ou de que o produtor non colabore, remitiráselle unha 

carta certificada e con acuse de recibo para que o produtor se poña en contacto co Consello 

Regulador. 

c. O produtor deberá achegar os medios necesarios (embarcación) para a realización da visita á 

batea. 

 

5.2.2.3 Visita de auditoría 

a. O auditor/a será trasladado á batea polo interlocutor designado. O interlocutor deberá en todo 

momento acompañar ao auditor/a ata a localización da batea, responder ás súas preguntas e 
mostrarlle o que lle sexa requirido. 

b. Ao remate da auditoría, o auditor/a informará ao interlocutor dos incumprimentos detectados 

durante a mesma, no seu caso, e de que se lle enviará o correspondente Informe de auditoría 
de batea (DC 03-01-02).  

c. Finalmente, o auditor/a cumprimentará o Xustificante de Auditoría de Batea (DC 03-01-04), que 
será asinado polo auditor/a e auditado/a (un por cada batea auditada, de seren máis dunha). 

5.2.2.4 Comprobacións in situ 

a. Durante a auditoría, o auditor/a fará as seguintes comprobacións in situ: 

1) Localización 

a. Unha vez na batea, tomaranse un ou máis puntos co GPS. 

2) Matrícula 

a. Comprobarase que a batea estea correctamente identificada, e que dita identificación se 

atope nun lugar visible e en boas condicións. 

b. Comprobarase que a placa cumple os seguintes requisitos: 

1) Que as medidas sexan de 1000x600mm 

2) Que estea suxeita ao extremo dun ou dous mastros, de tal xeito que a súa parte 

inferior sobresaia un mínimo de 100 cm da superficie do artefacto. 

3) Que a información da batea (nome, distrito, polígono e cuadrícula) teña unha letra 

de 80 mm de altura, 50 mm de lonxitude e 50 mm de grosor, e que as palabras 

“nome”, “distrito”, “polígono” e “cuadricula” que preceden á devandita información 
teñan unha letra de 30 mm de altura, 20 mm de lonxitude, e 5 mm de grosor. As 

letras deberán ser de cor negra sobre fondo branco. 

3) Superficie 

a. Comprobarase que a superficie útil da batea é igual ou inferor a 500m2, aos que se deben 
engadir o espazo ocupado polos flotadores, que non se consideran como superficie de 

cultivo. 

b. Comprobarase que o lado maior non supere os 27 m de lonxitude. 

4) Cordas de cultivo 
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a. Comprobarase que a lonxitude das cordas de cultivo é inferior ou igual a 12 m. Para 

realizar esta comprobación, o auditado/a deberá encargarse de levantar unha das cordas 

de cultivo da batea, escollida previamente e de xeito aleatorio polo auditor/a. 

b. Comprobarase que a batea ten unha cantidade de cordas de cultivo inferior ou igual a 

500 uds. 

c. Comprobarase que a batea ten unha cantidade de cordas de cultivo inferior ou igual a 

6.000 m. 

5) Rabizas 

a. Comprobarase que as rabizas teñen unha lonxitude inferior ou igual a 5 m. Esta 
comprobación realizarase nunha das rabizas da batea, escollida previamente e de xeito 

aleatorio polo auditor/a. 

b. Comprobarase que as rabizas non teñan palillos e que se diferencian claramente da corda 

de engorde. 

6) Colectores 

a. Comprobarase que, no caso de que haxa colectores na batea, estes atópanse estendidos 

flotando na superficie, ou enrolados formando un nobelo, mergullados a 1-2 m de 

profundidade, e que estes cumplen os seguintes requisitos:  

1) Que a lonxitude é inferior ou igual a 5 m, contando desde a superficie do mar, e 

que teñan un dos seus extremos libres. Esta comprobación realizarase nunha das 
cordas colectoras da batea, escollida previamente e de xeito aleatorio polo 

auditor/a. 

2) Que as cordas colectoras están correctamente identificadas mediante unha marca 
de cor vermella intensa, de lonxitude minima de 30 cm, na súa parte superior. Esta 

comprobación realizarase nunha das cordas colectoras da batea, escollida 
previamente e de xeito aleatorio polo auditor/a, puidendo ser a mesma, ou non, 

que a utilizada na comprobación anterior. 

3) Que o número total de cordas colectoras é inferior ou igual ao máximo autorizado 

(O número de cordas colectoras máis o número de cordas de cultivo non deben 

superar as 500 uds, excepto no período comprendido entre o 1 de abril e o 30 de 
setembro, no cal se permite que as cordas colectoras superen hasta en 100 uds a 

cifra anterior) 

7) Produción 

a. Sempre se observará se a batea está en produción ou non. Neste último caso o auditor/a 

tomará nota da situación, indicando a razón da non produción e as observacións do 

interesado, no seu caso. 

8) Outros datos 

a. Rexistraranse ademais outros datos e observacións que o auditor/a considere 

pertinentes. 

5.2.2.5 Informe de auditoría de batea 

a. Despois da auditoría in situ, o auditor/a cumplimentará o Informe de Auditoría de Batea (DC 03-

01-02) (un por cada batea auditada, de seren máis dunha), indicando se durante a auditoría se 
detectaron non conformidades, ou, se polo contrario, o resultado é conforme.  

b. No caso de detectar non conformidades, o auditor/a cumplimentará o Informe de non 
conformidade de batea (DC 03-01-03), no que se especifica cada non conformidade detectada. 
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c. O Informe de auditoría de batea e, no seu caso, o/s Informe/s de non conformidade de batea, 

serán remitidos ao produtor por escrito e con acuse de recibo. 

5.2.2.6 Xestión de non conformidades 

a. O produtor (titular ou representante autorizado) deberá responder a cada un do/s Informe/s de 
non conformidade de batea emitidos polo auditor/a, cumprimentando o apartado relativo ás 
accións correctivas, e nun prazo máximo de 1 mes natural, desde a súa recepción. 

b. No caso de que o produtor estea en desacordo con algunha das non conformidades detectadas, 
poderá presentar unha alegación segundo o establecido no apdo. 6 destas Normas, Xestión de 
non conformidades, nun prazo máximo de 1 mes natural, desde a recepción do informe de 
auditoría. 

c. A xestión da resposta do produtor será feita polo auditor/a que fixo a auditoría, quen deberá 

asegurarse de que a/s non conformidade/s detectadas foron emendadas polo produtor no prazo 
establecido. 

d. A petición por escrito e debidamente xustificada do produtor, o auditor/a pode conceder unha 
prórroga dun máximo de 1 mes para emendar a/s non conformidade/s. 

e. Se o auditor/a o considera conveniente, poderase efectuar unha auditoría extraordinaria para 

verificar a implantación das accións correctivas por parte do produtor. 

f. Unha vez rematado o proceso de xestión da/s non conformidades, o auditor pechará o 

expediente e seguirase o establecido no apdo. 2.2.1 destas Normas, Inscrición de bateas. 

5.3.3. AUDITORÍAS DE SEGUIMENTO 

a. Nas auditorías de seguimento verificarase o cumprimento de todas as premisas establecidas para o 

mantemento da inscrición. 

b. A elección das bateas a auditar farase con carácter aleatorio, tendo en conta que sempre se poderán 

volver a auditar bateas xa auditadas para verificar, se se considera necesario ou conveniente, a 
emenda de non conformidades ou calquera outra información pertinente. 

c. O procedemento a seguir nas auditorías de seguimento será similar ao descrito no apdo. 5.2.2. 

5.3.4. AUDITORÍAS EXTRAORDINARIAS 

a. As auditorías extraordinarias realizaranse a maiores das programadas. Estas auditorías terán como 

obxectivo verificar a implantación das accións correctivas fronte ás non conformidades detectadas, 
ou garantir o cumprimento de algunhas ou todas as premisas establecidas para o mantemento da 

inscrición, cando non se teña a confianza suficiente por parte do Órgano de Control. 

b. O procedemento a seguir nas auditorías extraordinarias será similar ao descrito no apdo. 5.2.2, pero 

facendo unicamente as comprobacións pertinentes. 
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6. XESTIÓN DE NON CONFORMIDADES 

6.1. DEFINICIÓNS 

 Non conformidade: Desviación respecto aos requisitos do esquema de certificación de produto 
do Consello Regulador da D.O.P. Mexillón de Galicia. 

 Acción correctiva: acción tomada para eliminar a causa dunha incidencia ou non conformidade 
detectada. 

6.2. XENERALIDADES 

a. Durante a realización de actividades de avaliación ou vixilancia polo Órgano de Control, pódense detectar 
non conformidades nas actuacións dos operadores ou dos produtores. 

b. As non conformidades poderán detectarse: 

1) Aos operadores, en auditorías efectuadas pola entidade de avaliación de conformidade 
subcontratada polo Consello Regulador (actualmente Bureau Veritas). 

2) Aos produtores, en auditorías de bateas efectuadas polo Órgano de Control. 

3) Excepcionalmente, a operadores ou produtores en caso de incumprimento dalgunha das 

obrigacións recollidas no Prego de Condicións e/ou no Regulamento.  

c. A/s non conformidade/s detectada/s será(n) comunicada/s por escrito ao operador ou produtor mediante 
o/s correspondente/s informe/s de non conformidade. 

d. En xeral, a xestión das devanditas non conformidades, e o correspondente intercambio de información co 
operador ou produtor, será efectuada por un/ha auditor/a da entidade de avaliación de conformidade 

subcontratada polo Consello Regulador (actualmente Bureau Veritas), ou por un/ha auditor/a ou inspector/a 
do Órgano de Control, segundo o caso. 

6.3. RESPOSTA DO OPERADOR OU PRODUTOR 

a. Cando a un operador ou produtor se lle comunique unha non conformidade, disporá dun prazo (especificado 

na comunicación) para responder á mesma coas accións correctivas que estime oportunas ou, en caso de 
desacordo, para presentar as súas alegacións á non conformidade (a este respecto, ver apdo. 6.4). 

b. A resposta á non conformidade farase empregando os apartados correspondentes do informe de non 

conformidade emitido pola a entidade de avaliación de conformidade subcontratada polo Consello Regulador 
(actualmente Bureau Veritas) ou o Órgano de Control, segundo o caso. 

c. Se ao operador ou produtor se lle comunicasen ao mesmo tempo máis dunha non conformidade, a resposta 
farase tamén ao mesmo tempo, sempre que sexa posible, a todas as non conformidades detectadas. 

d. Os operadores, coa súa resposta, aportarán información para subsanar a non conformidade detectada. Para 

elo deberán comunicar: 

1) A/s causa/s identificada/s da non conformidade. 

2) A/s acción/s correctiva/s adoptada/s ou planificada/s contra a causa da mesma, para evitar a súa 
repetición, aportando evidencias da súa implantación eficaz sempre que sexa posible. 

d. En caso de que a documentación aportada polo operador ou produtor non sexa suficiente, ou 

suficientemente clara, a xuízo do/a auditor/a ou inspector/a responsable da xestión, este/a poderá solicitar 
fidedignamente ampliación ou mellora da mesma, concedendo un prazo para elo, ou incluso visitar as 

instalacións do operador ou produtor se é necesario.   
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6.4. ALEGACIÓNS 

a. Cando un operador ou produtor desexe formular una alegación a unha non conformidade detectada en 

calquera proceso de avaliación ou vixilancia, poderá facelo mediante un escrito propio de alegación á 

mesma, no mesmo prazo concedido para responder á non conformidade pola entidade de avaliación de 
conformidade subcontratada polo Consello Regulador (actualmente Bureau Veritas) ou polo/a auditor/a ou 

inspector/a do Órgano de Control. 

6.5. PRÓRROGA 

a. O operador ou produtor, en caso de considerar insuficiente o prazo concedido para responder á non 
conformidade, pode solicitar por escrito, e de xeito motivado, unha prórroga ao mesmo, que será concedida 

ou non, en función dos motivos alegados e da natureza da non conformidade, pola entidade de avaliación 
de conformidade subcontratada polo Consello Regulador (actualmente Bureau Veritas) ou polo Órgano de 

Control, segundo o caso, quen determinará tamén a duración da prórroga, no seu caso, na súa comunicación 

de resposta á solicitude.  

6.6. SEGUIMENTO E AVALIACIÓN DA RESPOSTA 

a. A resposta do operador ou produtor para emendar a non conformidade poderá ser satisfactoria ou non 

satisfactoria a xuízo da entidade de avaliación de conformidade subcontratada polo Consello Regulador 

(actualmente Bureau Veritas) ou do Órgano de Control, segundo o caso. 

6.6.1. RESPOSTA SATISFACTORIA 

a. No caso de que a resposta do operador ou produtor sexa satisfactoria, a entidade de avaliación de 
conformidade subcontratada polo Consello Regulador (actualmente Bureau Veritas) ou o Órgano 

de Control, segundo o caso: 

1) Considerará a non conformidade emendada, e así o comunicará por escrito ao operador 

ou produtor, de xeito fidedigno. 

2) Presentará un informe documentado ao Comité de Certificación para que este emita 
resolución respecto da certificación de produto do operador ou da certificación de 

conformidade da batea, segundo o caso. 

b. A entidade de avaliación de conformidade subcontratada polo Consello Regulador (actualmente 

Bureau Veritas) ou o Órgano de Control, segundo o caso,  valorará a conveniencia de comprobar 

nun futuro que a emenda das incidencias ou non conformidades ten sido eficaz, p.e. nunha 
auditoría de seguimento, ou realizando unha auditoría extraordinaria. 

6.6.2. RESPOSTA NON SATISFACTORIA 

a. No caso de que, unha vez cumpridos os prazos (incluíndo posibles prórrogas ou peticións de 

ampliación de información), non haxa resposta do operador ou produtor, ou a súa resposta non 

sexa satisfactoria, a entidade de avaliación de conformidade subcontratada polo Consello Regulador 
(actualmente Bureau Veritas) ou o Órgano de Control, segundo o caso: 

1) Considerará a non conformidade non emendada, e así o comunicará por escrito ao 
operador ou produtor, de xeito fidedigno. 

2) Presentará un informe documentado ao Comité de Certificación para que este emita 
resolución respecto da certificación de produto do operador ou da certificación de 

conformidade da batea, segundo o caso. 
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7. APELACIÓNS OU RECLAMACIÓNS ANTE O CONSELLO REGULADOR 

a. Cando un operador desexe interpoñer unha apelación ou unha reclamación, debe facelo por escrito, no 

prazo máximo de 1 mes dende a recepción da comunicación ou a realización do feito que apela ou 
reclama, mediante escrito propio dirixido ao Consello Regulador onde se inclúan, como mínimo, os datos 

necesarios para a identificación das decisións/resolucións/actividades obxecto de apelación/reclamación, 
unha descrición detallada da apelación/reclamación, e os datos do reclamante. 

b. Pódese interpoñer apelación ante unha resolución ou decisión do Comité de Certificación.  

Nota 1: Considérase “resolución” do Comité de Certificación o acordo deste Comité respecto á concesión, 

denegación, mantemento, retirada temporal ou retirada definitiva da certificación de produto dun operador. 

Nota 2: Considérase “decisión” do Comité de Certificación calquera acordo deste Comité que non teña a 

consideración de “resolución”.  

c. Pódese interpoñer reclamación en relación ás actividades e/ou servizos que presta o Consello Regulador, 

no relativo aos requisitos e procesos recollidos no esquema de certificación de produto do mesmo. 

d. Non cabe apelación ou reclamación contra unha incidencia ou non conformidade detectada en calquera 

proceso de avaliación ou vixilancia (auditorías, inspeccións e controis). En caso de desacordo, o interesado 

poderá facer as alegacións que considere oportunas (ver apdo. 6 destas Normas, “Xestión de non 

conformidades”). 

e. A presentación dunha apelación a unha resolución do Comité de Certificación, tal como unha retirada da 

certificación de produto, non suporá que tal resolución quede en suspenso, aplicándose igualmente desde 

a mesma data da súa adopción. 

f. En caso de non estar de acordo coa decisión que o Consello Regulador tome respecto da súa apelación ou 

reclamación, o interesado ten dereito a elevar unha apelación ante o Comité de Partes do Consello 
Regulador, sempre que a apelación ou reclamación estea relacionado co esquema de certificación de 

produto do Consello Regulador. Esta información proporcionaráselle no comunicado que se lle remite en 

calquera dos dous casos. 

g. Nestes casos, o interesado deberá redactar, no prazo que se lle conceda polo Consello Regulador dende a 

recepción da comunicación, un escrito que remitirá á atención do Comité de Partes do Consello Regulador. 

h. A apelación será analizada polo Comité de Partes do Consello Regulador, na súa seguinte reunión. Este 

órgano ten a función de velar polo correcto funcionamento dos procesos do Consello Regulador como 

entidade de certificación. 

i. A decisión do Comité de Partes se lle comunicará por escrito ao interesado e ao Consello Regulador. 

j. Non cabe nova apelación contra a decisión do Comité de Partes. A partir deste momento, o interesado, se 

o desexa, soamente poderá recorrer por vía administrativa ante a consellería competente, no caso de que 
o recurso se fundamente no incumprimento de normas aplicables ao Órgano de Control. Delo informarase 

ao interesado na comunicación da decisión do Comité de Partes.  
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8. SISTEMA DE XESTIÓN DE RECLAMACIÓNS DO OPERADOR 

a. Todos os operadores inscritos nos rexistros do Consello Regulador están obrigados a: 

1) Dispoñer dun sistema documentado de xestión das reclamacións que se lles presenten, por parte dos 

seus clientes, consumidores finais, ou outras partes interesadas, relativas á calidade dos seus produtos.  

2) Este sistema poderá basearse nalgún formato (folla de rexistro ou similar) que permita o rexistro de 
tódolos aspectos que se indican a continuación, aínda que se recomenda dispoñer tamén dalgún 

procedemento documentado que recolla a metodoloxía a seguir en caso de reclamación. 

3) Manter rexistros de todas as reclamacións que se lles presenten, por parte dos seus clientes, 

consumidores finais, ou outras partes interesadas, relativas á calidade dos seus produtos. 

4) Manter rexistros do tratamento efectuado a estas reclamacións. 

5) Adoptar as accións correctivas pertinentes contra as causas destas reclamacións, así como contra 

calquera deficiencia atopada nos seus produtos ou nos seus servizos que poida afectar á conformidade 

cos requisitos para a certificación de produto. 

6) Documentar estas accións correctivas e verificar a súa eficacia. 

7) Manter estes rexistros durante un mínimo de cinco anos desde a súa recepción, e poñelos a disposición 

do persoal do Consello Regulador nas súas actividades de auditoría e/ou control, se así se lles solicita. 
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9. AUTORIZACIÓN DE MARCAS COMERCIAIS E ETIQUETAXES 

 

9.1. XENERALIDADES 

a. A autorización de uso de marcas comerciais pode ser solicitada por calquera titular que encomende a 

elaboración e/ou transformación dos seus produtos a outro/s operador(es), e que desexe amparalos 

baixo a protección da D.O.P. Mexillón de Galicia. 

b. Para que un operador poida ser autorizado para o uso dunha marca comercial con D.O.P. Mexillón de 

Galicia, este deberá estar certificado polo Consello Regulador para elaborar e/ou transformar ese tipo de 

produto. 

9.2. PROCESO DE AUTORIZACIÓN 

a. A solicitude por parte do titular da marca farase por escrito, cumprimentando o Formulario de autorización 

de uso de marca comercial (DC 03-02-01). 

b. Esta documentación poderá aportarse vía correo postal, correo electrónico ou persoalmente nas oficinas 

do Consello Regulador. 

c. As solicitudes serán revisadas polo Xestor/a de Calidade, que comprobará:  

1) A titularidade da marca do solicitante, utilizando para elo o Portal da Oficina Española de Patentes 
e Marcas (OEMP) e/ou da Oficina da Propiedade Intelectual da Unión Europea (EUIPO). No caso 

de que a marca non estea rexistrada, ou estea en trámites de rexistro, poderanse utilizar outros 
medios para comprobar a titularidade. Os documentos resultantes desta consulta engadiranse ao 

formulario de autorización. 

2) Que os operadores aos que se pretende autorizar están certificados polo Consello Regulador para 
a elaboración e/ou transformación dese tipo de produto. 

d. No caso de que o peticionario e/ou algún dos operadores aos que se pretende autorizar non cumprisen 
cos requisitos aplicables, o Xestor/a de Calidade do Consello Regulador comunicará por escrito e 

fidedignamente a denegación da autorización de xeito motivado ao peticionario. 

e. Se se cumpren todos os requisitos aplicables, o Xestor/a de Calidade solicitará ao/s operador(es) que se 
pretende autorizar a revisión das etiquetaxes da marca, e comprobará: 

1) Que o rexistro sanitario que figura é correcto. 

2) Que o uso do logotipo da marca Mexillón de Galicia é correcto, segundo o indicado no documento 

adxunto Manual de Uso da Marca DOP Mexillon de Galicia. 

f. De non presentar o operador as etiquetaxes da marca nun prazo máximo 6 meses, a solicitude de 
autorización quedará sen efecto. 

g. Cando toda a documentación necesaria estea presentada e conforme, o Xestor/a de calidade rexistrará a 
autorización do uso da marca no Directorio de Marcas D.O.P. Mexillón de Galicia (DC 03-02-02). 

h. Este rexistro será comunicado por escrito aos interesados (titular da marca e operadores autorizados), 
indicándolle que o proceso se completou satisfactoriamente e que a partir dese momento o operador 

autorizado pode facer uso da marca con D.O.P. Mexillón de Galicia. 

9.3. MANTEMENTO DO DIRECTORIO DE MARCAS 

a. O Xestor/a de Calidade será o responsable de manter un rexistro actualizado das marcas e operadores 

autorizados no Directorio de Marcas D.O.P. Mexillón de Galicia (DC 03-02-02). 
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b. No caso de se produciren cambios relacionados coa autorización do uso das marcas, o titular ou o operador 

autorizado deberán informar ao Consello Regulador na maior brevidade posible. Para iso cumprimentarase 
novamente o Formulario de autorización de uso de marca comercial (DC 03-02-01), actuando de xeito 

similar ao exposto no apdo. 9.2. 

c. No caso particular de que o titular revogue a súa autorización a un operador, deberá informar delo por 
escrito ao Consello Regulador, para que o Xestor/a de Calidade poida actualizar en consecuencia o 

Directorio de Marcas. 

9.4. CONTROL DO USO DA MARCA 

a. A entidade de avaliación de conformidade subcontratada polo Consello Regulador (actualmente Bureau 
Veritas) realizará unha revisión sistemática das etiquetaxes durante as auditorías aos operadores. 

b. No caso de que a un operador autorizado lle sexa retirada definitivamente a certificación, o Consello 

Regulador informará ao titular da marca, e o Xestor/a de Calidade actualizará en consecuencia o Directorio 
de Marcas. 
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10. CONDICIÓNS DE CONFIDENCIALIDADE E INFORMACIÓN DISPOÑIBLE 
AO PÚBLICO 

10.1. CONDICIÓNS DE CONFIDENCIALIDADE 

a. Aqueles rexistros obtidos ou creados polo Consello Regulador que teñan que ver cos procesos de 
certificación de produto e ou inspección serán tratados de xeito estritamente confidencial, co fin de 

salvagardar os intereses dos operadores. 

b. Só estarán autorizados á consulta dos rexistros, ademais dos inscritos titulares dos datos aos que estes 
fagan referencia:  

1) O persoal que interveña nos procesos de certificación de produto e ou inspección, incluíndo ao 
persoal da entidade de avaliación de conformidade subcontratada polo Consello Regulador 

(actualmente Bureau Veritas) 

2) O Secretario/a Xeral do Consello Regulador. 

3) O Comité de Partes do Consello Regulador. 

4) O persoal auditor interno do SXC. 

5) O persoal avaliador da Entidade Nacional de Acreditación (ENAC).  

6) Entidade administrativa ou xudicial, baixo requirimento. 

debendo todos eles asinar previamente o correspondente compromiso de confidencialidade. 

c. A información contida nos rexistros concernente a un operador particular, non será revelada a un 

terceiro, sen o consentimento por escrito. 

d. Calquera outra persoa, pertencente ou non ao Consello Regulador, deberá ser autorizada por escrito 

polo Secretario/a Xeral para a consulta destes rexistros. 

10.2. INFORMACIÓN DISPOÑIBLE AO PÚBLICO 

a. Establécense os seguintes criterios respecto á información dispoñible ao público: 

1) Publicarase e manterase actualizado na web do Consello Regulador un directorio de operadores con 

produtos certificados. 

2) Poderán entregarse ou dar acceso a un produtor ou operador non rexistrado, baixo petición 

debidamente motivada, os seguintes documentos: 

 Información para a inscrición nos rexistros (Anexos 1, 2 e 3 ao PR-03, segundo corresponda) 

 Solicitude de Inscrición no Rexistros (DC 03-01, DC 03-02 e DC 03-03, segundo corresponda) 

 Solicitude de Certificación de Produto (DC 04-01) 

 Tarifas e medios de pago autorizados 

 Normas Xerais de certificación para produtores e operadores (NXC) 

3) Calquera outra documentación propia do esquema de certificación do Consello Regulador da D.O.P. 

Mexillón de Galicia que sexa solicitada por persoa física ou xurídica non inscrita non será facilitada, 

salvo que se considere debidamente xustificado a criterio do Secretario/a Xeral. 

4) Toda a documentación do esquema de certificación do Consello Regulador da D.O.P. Mexillón de 

Galicia que deban coñecer os produtores e operadores rexistrados, estará dispoñible para os mesmos 

a través da área privada da web do Consello Regulador. 
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ANEXO 1: ESQUEMA DO PROCESO DE CERTIFICACIÓN DE PRODUTO 
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ANEXO 2: ESQUEMA DO CICLO DE CERTIFICACIÓN DE PRODUTO 
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ANEXO 3: REFERENCIAS NORMATIVAS E LEXISLATIVAS 

a. Norma UNE-EN ISO/IEC 17065:2012: Avaliación da conformidade. Requisitos xerais para organismos 

que certifican produtos, procesos e servizos. 

b. Prego de Condicións da D.O.P. Mexillón de Galicia. 

c. Regulamento da D.O.P. Mexillón de Galicia e do seu Consello Regulador. 

d. Lei 2/2005, de 18 de febreiro, de Promoción e Defensa da Calidade Alimentaria Galega. 

e. Decreto 4/2007, do 18 de xaneiro, polo que se regulan as denominacións xeográficas de calidade do 
sector alimentario e os seus consellos reguladores. 

f. Manual de Calidade do Consello Regulador da Denominación de Orixe Protexida Mexillón de Galicia. 

g. Decreto 406/1996, do 7 de novembro, polo que se aproba o Regulamento de viveiros de cultivos 

mariños nas augas de Galicia. 

h. Decreto 338/1999, do 3 de decembro, polo que se modifica o Regulamento de viveiros de cultivos 

mariños nas augas de Galicia, aprobado polo Decreto 406/1996, do 7 de novembro. 

i. Orde do 28 de xaneiro de 1998 pola que se determinan as características das placas identificativas dos 

viveiros de cultivos mariños nas augas de Galicia. 
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ANEXO 4: RELACIÓN DE DOCUMENTOS ADXUNTOS PARA O SEU USO 
POR PRODUTORES E OPERADORES 

 

Código Nome do documento 

Anexo 1 ao PR-03 Información para a inscrición no Rexistro de Bateas da D.O.P. Mexillón de Galicia 

Anexo 2 ao PR-03 
Información para a inscrición no Rexistro de Centros de Depuración-Expedición 
da D.O.P. Mexillón de Galicia 

Anexo 3 ao PR-03 
Información para a inscrición no Rexistro de Centros de Transformación da 
D.O.P. Mexillón de Galicia 

DC 03-01 Solicitude de Inscrición de Bateas 

DC 03-02 Solicitude de Inscrición de Centros de Depuración-Expedición 

DC 03-03 Solicitude de Inscrición de Centros de Transformación 

DC 03-04 Actualización datos de batea no Rexistro da D.O.P. Mexillón de Galicia 

DC 03-05 
Actualización Datos de Centros de Depuración-Expedición no Rexistro da D.O.P. 
Mexillón de Galicia 

DC 03-06 
Actualización Datos de Centros de Transformación no Rexistro da D.O.P. Mexillón 
de Galicia 

DC 04-01 Solicitude de Certificación de Produto 

DC 03-02-01 Formulario de autorización de uso de marca comercial 

Anexo 1 á IT 03-

02 
Manual de Uso da Marca DOP Mexillon de Galicia 

 


