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Artigo 61. Destino dos produtos sometidos á inmo-
bilización cautelar.

1. Se o órgano competente para iniciar o proce-
demento sancionador confirma a inmobilización cau-
telar que prevé o artigo anterior, este comunicaralle
no acordo de incoación ao responsable ou ao titular
de dereitos sobre as mercadorías inmobilizadas que
dispón dun prazo de quince días para optar por
algunha das seguintes operacións, en función dos
supostos que motivaron a adopción da medida
cautelar:

a) Regularizar e corrixir a non-conformidade das
mercadorías, coa súa adaptación á normativa
mediante a aplicación de prácticas ou tratamentos
autorizados.

b) Regularizar e corrixir a non-conformidade das
mercadorías, coa adaptación da súa etiquetaxe e pre-
sentación á normativa aplicable.

c) Destinar as mercadorías a outros sectores dife-
rentes do alimentario, en particular para uso indus-
trial, con exclusión da alimentación humana ou ani-
mal, segundo corresponda.

d) Reexpedir ou retornar as mercadorías ao seu
lugar de orixe, logo da constitución dunha fianza
abonda que cubra a responsabilidade civil e a posible
infracción.

e) Destruír as mercadorías ou mantelas en depó-
sito, en tanto non se resolva o procedemento san-
cionador. No suposto de que non haxa infracción,
a administración procederá a indemnizar o intere-
sado, tras a declaración de responsabilidade.

2. Con anterioridade á confirmación da inmobi-
lización cautelar, o responsable ou o titular de derei-
tos sobre as mercadorías inmobilizadas poderase
dirixir ao órgano competente para iniciar o proce-
demento, co obxecto de que lle facilite as opcións
ás que pode optar respecto delas.

O órgano competente, mediante resolución moti-
vada, comunicará as opcións que procedan de entre
as especificadas no apartado 1 deste artigo.

3. A execución das opcións ás que fan referencia
os apartados 1 e 2 deberá ser verificada polo persoal
inspector da consellaría competente en materia de
agricultura.

4. Na resolución motivada á que fai referencia
o apartado anterior ou no acordo de incoación, de
ser o caso, o órgano competente decidirá subsidia-
riamente o destino das mercadorías inmobilizadas
para o suposto de que o responsable ou o titular
destas non opte, no prazo outorgado para o efecto,
por ningunha das especificadas singularmente.

5. O órgano competente poderá ordenar o levan-
tamento da medida cautelar de constatarse que as
mercadorías inmobilizadas foron regularizadas ou
que se lles deu un dos destinos especificados sin-
gularmente, sen prexuízo da sanción que puidese,
de ser o caso, corresponder.

6. Os gastos xerados por estas operacións serán
por conta do responsable ou titular de dereitos sobre
as mercadorías.

Artigo 62. Medidas cautelares respecto de produtos
perecedoiros.

No caso de produtos alimenticios de difícil con-
servación no seu estado inicial ou de produtos pere-
cedoiros, o delegado provincial da consellaría com-
petente en materia de agricultura poderá ordenar
a venda en pública poxa do produto retido. O importe
da venda depositarase nunha conta á disposición
do delegado provincial. Cando na resolución se indi-
case a inexistencia de infracción, devolveráselle o
produto ao interesado ou o seu valor no caso de
ter sido poxado.

Artigo 63. Multas coercitivas.

No suposto de que o operador alimentario non realice
as actividades ordenadas pola inspección ou non apli-
que as medidas cautelares que se lle impón, o órgano
competente para confirmar a medida cautelar poderá
impor multas coercitivas de ata 3.000 euros cunha
periodicidade de tres meses ata o cumprimento total
das obrigas impostas.

TÍTULO VI
Da potestade sancionadora

Capítulo I
Atribución da potestade

Artigo 64. Atribución da potestade sancionadora.

1. Correspóndelle á administración da Comuni-
dade Autónoma de Galicia a potestade sancionadora
en materia de calidade e conformidade da produción
e a comercialización alimentarias, que exercerán os
órganos administrativos que a teñan atribuída.

2. O órgano competente para resolver, logo da tra-
mitación do correspondente procedemento, sancio-
nará as infraccións en materia de calidade e con-
formidade da produción e a comercialización ali-
mentarias detectadas no ámbito territorial da Comu-
nidade Autónoma de Galicia.

Capítulo II
Infraccións e sancións

Artigo 65. Infraccións administrativas.

1. Constitúe infracción administrativa en materia
de calidade e conformidade da produción e a comer-
cialización alimentarias e de control alimentario cal-
quera acción ou omisión tipificada nesta lei ou nou-
tras disposicións legais aplicables.

2. O viño e mais os produtos derivados da uva
e do viño, e en particular o vinagre de viño, a augar-
dente de bagazo e o mosto, quedan excluídos do
réxime de infraccións e sancións regulado nesta lei,
xa que lles é aplicable o contido na normativa estatal
e autonómica específica.

Artigo 66. Tipificación de infraccións.

As infraccións administrativas en materia de cali-
dade e conformidade da produción e a comercia-
lización alimentarias e de control alimentario cla-
sifícanse en leves, graves e moi graves.
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Artigo 67. Infraccións leves.

Son infraccións leves:

1. Non presentar o certificado acreditativo da ins-
crición oficial da empresa, a industria, o estable-
cemento, a instalación, o local, o medio de trans-
porte, a actividade, o produto alimentario ou a mate-
ria ou o elemento para a produción e a comercia-
lización alimentarias, cando fose obrigatoria a
devandita inscrición, ou non exhibilo no correspon-
dente local na forma establecida legalmente.

2. Non presentar dentro dos prazos marcados as
declaracións establecidas na normativa alimentaria
ou a súa presentación defectuosa, cando estas sexan
obrigatorias pola normativa.

3. Non ter á disposición, sen causa xustificada,
a documentación dos rexistros, cando fose requirida
para o seu control en actos de inspección.

4. As inexactitudes ou os erros en rexistros ou
declaracións cando a diferenza entre a cantidade
consignada e a correcta non supere un 15% desta
última e isto non afecte a natureza, a calidade, as
características, a composición, a procedencia ou a
orixe dos produtos. Esta porcentaxe reducirase ao
5% no caso de declaracións ou rexistros relativos
a produtos con algunha denominación xeográfica ou
outra figura de protección da calidade.

5. As inexactitudes, os erros ou as omisións de
datos ou informacións na etiquetaxe, os documentos
de acompañamento, os documentos comerciais, os
rexistros, a rotulación, a presentación e a embalaxe
dos produtos alimentarios ou das materias e os ele-
mentos para a produción e a comercialización ali-
mentarias, cando estas inexactitudes, erros ou omi-
sións non afecten a súa natureza, identidade, cali-
dade, características, composición, procedencia ou
orixe.

6. Non ter actualizados os rexistros, cando non
transcorrese máis dun mes desde a data na que debeu
practicarse o primeiro asento non reflectido, sempre
e cando os asentos non rexistrados poidan xusti-
ficarse mediante outra documentación.

7. Non comunicar ou non inscribir as modificacións
dos datos xa declarados das explotacións e as indus-
trias agrarias e alimentarias, en particular as rela-
tivas ás ampliacións ou reducións substanciais, o
traslado, o cambio de titularidade, o cambio de domi-
cilio social ou o pechamento.

8. Non ter identificados os depósitos, os silos, os
contedores e calquera clase de envase de produtos
a granel ou a súa identificación de maneira non clara
ou sen marcaxe indeleble e inequívoca, e, de ser
o caso, non indicar o volume nominal ou outras indi-
cacións previstas na normativa aplicable.

9. Aplicar tratamentos, prácticas ou procesos de
maneira diferente á establecida, sempre e cando non
afecten a composición, a definición, a identidade,
a natureza, as características ou a calidade dos pro-
dutos alimentarios ou das materias ou os elementos

para a produción alimentaria e mais cando non entra-
ñen riscos para a saúde.

10. A validación ou a autenticación dos documen-
tos de acompañamento ou dos documentos comer-
ciais sen estar autorizados polo órgano competente
ou a ausencia de validación ou autenticación cando
este trámite sexa obrigatorio.

11. A falta de habilitación ou autorización para
levar os rexistros cando este trámite sexa preceptivo.

12. O incumprimento das obrigas adicionais ás
xerais de calquera operador que establezan as nor-
mas reguladoras das denominacións xeográficas ou
outras figuras de protección da calidade, en materia
de declaracións, libros de rexistro, documentos de
acompañamento e outros documentos de control.

13. A discrepancia entre as características reais
do produto alimentario ou da materia ou o elemento
para a produción e a comercialización alimentarias
e as que ofreza o operador alimentario, cando se
refiran a parámetros ou elementos dos que o contido
estivese limitado pola regulamentación aplicable e
o seu exceso ou defecto non afecte a propia natureza,
a identidade, a definición regulamentaria, a cali-
dade, a designación ou a denominación do produto,
ou cando as diferenzas non superen o dobre da tole-
rancia admitida regulamentariamente para o pará-
metro ou o elemento do que se trate.

14. Non dispor dun sistema de rexistro e tratamento
das reclamacións e de retirada de produtos non
conformes.

15. A falta de autorización para etiquetar nos
supostos nos que esta autorización sexa preceptiva
ou de que as indicacións que consten non sexan
as autorizadas.

16. Non denunciarlle á autoridade competente cal-
quera forma de fraude, alteración, adulteración, abu-
so ou neglixencia que prexudique ou poña en perigo
a calidade dos produtos, a protección do consumidor
ou os intereses xerais, económicos ou sociais do sec-
tor alimentario.

17. O incumprimento das medidas cautelares sem-
pre e cando se trate de incumprimentos meramente
formais non tipificados como graves.

18. A subministración incompleta de información
ou documentación necesarias para as funcións de
inspección e control administrativo.

19. En xeral, o incumprimento das instrucións que
sobre a súa actividade emanen das administracións
competentes en materia de defensa da calidade da
produción alimentaria e mais dos requisitos, as obri-
gas ou as prohibicións establecidas nas normas rela-
cionadas coa produción e a comercialización ali-
mentarias, incluído o transporte, sempre e cando
se trate de infraccións meramente formais non pre-
vistas nos artigos seguintes.
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Artigo 68. Infraccións graves.

Son infraccións graves:

1. O exercicio de actividades relacionadas con cal-
quera das etapas da produción, a transformación ou
a comercialización de produtos alimentarios ou mate-
rias e elementos para a produción e a comercia-
lización alimentarias sen estaren autorizados e, de
ser o caso, debidamente inscritos, ou cando as acti-
vidades non estean previstas na mencionada auto-
rización ou esta fose cancelada.

2. A falta de inscrición dos produtos, as materias
ou os elementos na forma que para cada un deles
se establecese.

3. O incumprimento das cláusulas da autorización
ou dos requisitos exixibles así como dos termos pre-
vistos nela.

4. Non comunicarlle de inmediato á autoridade
competente desde o seu coñecemento a comercia-
lización de produtos, materias ou elementos que non
cumpran coa lexislación en materia de calidade e
conformidade.

5. Non dispor ou non levar un sistema de control
de calidade interno.

6. A falta de datos no sistema de aseguramento
da trazabilidade, como a identidade dos subminis-
tradores e dos receptores de produtos, así como as
informacións relativas a eses produtos, como a súa
identificación, natureza, orixe, características cua-
litativas e condicións de produción e distribución.

7. A falta de calquera dos elementos regulamen-
tarios no sistema de aseguramento da trazabilidade,
como a identificación, os rexistros e a documentación
de acompañamento dos produtos, así como a falta
de sistemas e procedementos de trazabilidade que
sexan axeitados, comprensibles e postos ao día.

8. A posesión ou a venda de produtos a granel
sen estar autorizados para iso, así como de subs-
tancias non autorizadas pola lexislación específica
aplicable ou das que se carece de autorización para
a súa posesión ou venda.

9. A posesión de maquinaria ou instalacións non
autorizadas nas dependencias das industrias agrarias
e alimentarias.

10. O depósito de produtos non identificados en
calquera instalación ou medio de transporte.

11. A omisión na etiqueta da razón social res-
ponsable.

12. A instalación ou a modificación das industrias
agrarias e alimentarias con incumprimento das dis-
posicións vixentes en materia de regulación das
devanditas industrias.

13. A falta de rexistros, libros de rexistro comer-
ciais, talonarios matrices de facturas de venda ou
doutros documentos establecidos polas disposicións
vixentes, ou a falta de lexibilidade ou comprensi-
bilidade da información que constase ou a súa xes-
tión defectuosa.

14. Non conservar durante o período regulamen-
tario os orixinais dos documentos de acompañamento
de produtos recibidos e as copias dos documentos
de acompañamento de produtos expedidos.

15. Non ter realizada unha anotación nos rexistros
cando tivese transcorrido máis dun mes desde a data
na que regulamentariamente se debeu practicar ou
cando, ao non transcorrer o devandito período de
tempo, o asento ou os asentos non rexistrados non
poidan xustificarse mediante outra documentación.

16. Non conservar os rexistros durante o tempo
establecido regulamentariamente.

17. A imposibilidade de correlacionar os produtos
que hai nas instalacións coas características prin-
cipais destes produtos que constan nos rexistros e
na documentación de acompañamento ou, de ser o
caso, na documentación comercial, así como que
non consten as entradas e as saídas dos produtos,
nin as manipulacións, os tratamentos e as prácticas
que sufriron.

18. As inexactitudes, os erros ou as omisións de
datos ou informacións na etiquetaxe, os documentos
de acompañamento, os documentos comerciais, os
rexistros, a rotulación, a presentación e as emba-
laxes, cando esas inexactitudes, erros ou omisións
afecten a natureza, a identidade, a calidade, as
características, a composición, a procedencia ou a
orixe dos produtos.

19. A imposibilidade de demostrar a exactitude
das informacións que consten na etiquetaxe, os docu-
mentos de acompañamento ou os documentos comer-
ciais, así como dos produtos utilizados na súa pro-
dución ou transformación.

20. Non presentar ou presentar fóra do termo esta-
blecido as declaracións que deban realizarse en rela-
ción coa execución de prácticas de elaboración e
tratamento de determinados produtos, así como ter
inexactitudes, erros ou omisións nestas declaracións,
cando estes feitos afecten a natureza, a calidade,
as características, a composición, a procedencia ou
a orixe dos produtos consignados.

21. As inexactitudes ou os erros nos rexistros ou
nas declaracións establecidas na normativa alimen-
taria cando a diferenza entre a cantidade consignada
e a correcta supere un 15% desta última ou cando,
non superándoa, afecte a natureza, a calidade, as
características, a composición, a procedencia ou a
orixe dos produtos. Esta porcentaxe reducirase ao
5% no caso de declaracións ou rexistros relativos
a produtos con algunha denominación xeográfica ou
outra figura de protección da calidade.

22. A modificación da verdadeira identidade dos
produtos alimentarios ou das materias e os elementos
para a produción e a comercialización alimentarias
mediante a falsificación dos datos ou documentos
que servisen para identificalos.

23. A comercialización de produtos ou materias
e elementos para a produción e a comercialización
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alimentarias sen a etiquetaxe correspondente, os
documentos de acompañamento, os documentos
comerciais, a rotulación, a presentación, as emba-
laxes, os envases ou os recipientes que sexan pre-
ceptivos, ou que a información que conteñan induza
a engano aos seus receptores ou consumidores.

24. A utilización na etiquetaxe, os envases, as
embalaxes, a presentación, a oferta ou a publicidade
dos produtos alimentarios ou das materias e os ele-
mentos para a produción e a comercialización ali-
mentarias de indicacións, razóns sociais, nomes ou
denominacións comerciais, expresións, signos, mar-
cas, símbolos, emblemas, denominacións, designa-
cións, cualificacións, clases de produto, indicacións
da orixe ou a procedencia, indicacións sobre o sis-
tema de produción ou elaboración que:

a) Non correspondan ao produto e/ou que, pola
súa similitude fonética, gráfica ou ortográfica, poi-
dan inducir a confusión, aínda que estean precedidos
polos termos «tipo», «estilo», «xénero», «imitación»,
«sucedáneo» ou outros semellantes.

b) Non correspondan á verdadeira identidade do
operador.

c) Non correspondan ao verdadeiro lugar de pro-
dución, fabricación, elaboración, envasado, comer-
cialización ou distribución.

d) Non poidan ser verificados.

Todo o anterior enténdese sen prexuízo do esta-
blecido na alínea 1 do artigo 69.

25. A aplicación de tratamentos, prácticas ou pro-
cesos que non estean autorizados pola normativa
vixente ou de xeito diferente ao establecido, a uti-
lización de materias primas que non reúnan os requi-
sitos mínimos de calidade establecidos na normativa
vixente ou a adición ou a subtracción de substancias
ou elementos, cando calquera destas operacións
afecten a composición, a definición, a identidade,
a natureza, as características ou a calidade dos pro-
dutos alimentarios ou das materias e os elementos
para a produción e a comercialización alimentarias.

26. As defraudacións nas características dos pro-
dutos alimentarios ou das materias e os elementos
para a produción e a comercialización alimentarias,
en particular as relativas á identidade, natureza,
especie, composición, contido, designación, defini-
ción regulamentaria, calidade, riqueza, peso, volume
ou cantidade, exceso de humidade, contido en prin-
cipios útiles, aptitude para o uso ou calquera outra
discrepancia que exista entre as características reais
do produto alimentario ou da materia ou o elemento
do que se trate e as que ofreza o operador alimentario,
que non estean comprendidas no suposto da alínea
13 do artigo 67.

27. A negativa ou a resistencia a subministrar datos
ou a facilitar a información requirida polos órganos
competentes ou os seus axentes, para o cumprimento
das funcións de información, vixilancia, investiga-
ción, inspección, tramitación e execución nas mate-

rias ás que se refire esta lei, así como subministrar
información inexacta ou documentación falsa, e entre
elas as seguintes accións:

a) Non permitir o acceso aos locais, as instalacións
ou os medios de transporte.

b) Non permitir que se tomen mostras ou se rea-
licen outro tipo de controis sobre os produtos.

c) Non xustificar as verificacións ou os controis
efectuados sobre os produtos postos en circulación.

d) Non proporcionar no momento da inspección
toda a documentación, datos e informacións que o
persoal da administración pública que realiza fun-
cións inspectoras necesite para levar a cabo as súas
funcións de investigación, e non permitir a súa
comprobación.

e) Non proporcionar no prazo dado polo persoal
que realiza funcións inspectoras as informacións que
se requiran.

f) Non achegar a documentación requirida polo
persoal que realiza funcións inspectoras no momento
da realización da inspección ou non achegar a docu-
mentación requirida no prazo sinalado.

28. A manipulación ou a disposición en calquera
forma, sen contar coa autorización do órgano com-
petente, de mercadorías intervidas cautelarmente.

29. O traslado físico de mercadorías intervidas
cautelarmente sen autorización do órgano compe-
tente, sempre e cando non se manipulen os precintos
e as mercadorías non saísen das instalacións onde
foron intervidas.

30. A expedición por parte dos órganos de control
e certificación das distintas figuras de protección
da calidade ou de etiquetaxes con indicacións facul-
tativas, de certificados ou informes nos que o seu
contido non se axuste á realidade dos feitos, así
como a realización de ensaios, probas ou inspeccións
de forma incompleta ou con resultados inexactos,
por unha insuficiente constatación dos feitos ou pola
deficiente aplicación de normas técnicas.

31. A reincidencia na mesma infracción leve no
último ano. O prazo comezará a contar desde o día
seguinte a aquel no que a resolución adquira firmeza
na vía administrativa.

Artigo 69. Infraccións moi graves.

Son infraccións moi graves:

1. A utilización, cando non se teña dereito a iso,
de indicacións, nomes comerciais, marcas, símbolos
ou emblemas que fagan referencia aos nomes pro-
texidos por unha denominación xeográfica ou por
outras figuras de protección da calidade alimentaria
ou que, pola súa similitude fonética ou gráfica cos
nomes protexidos ou cos signos ou emblemas carac-
terísticos, poidan inducir a confusión sobre a natu-
reza, a calidade ou a orixe dos produtos, aínda que
vaian acompañados dos termos «tipo», «estilo», «xé-
nero», «imitación», «sucedáneo» ou outros análogos.
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2. Non introducir nas etiquetas e na presentación
dos produtos alimentarios os elementos abondos para
diferenciar claramente a súa cualificación e pro-
cedencia, co fin de evitar confusión nos consumi-
dores, derivada da utilización dunha mesma marca,
nome comercial ou razón social na comercialización
de produtos incluídos nunha determinada denomi-
nación xeográfica ou outro indicativo de calidade
e noutros que non o están.

3. A indebida posesión, negociación ou utilización
de documentos, precintas, etiquetas ou outros ele-
mentos de identificación propios das denominacións
xeográficas ou doutras figuras de protección da cali-
dade alimentaria, así como a súa falsificación.

4. A falsificación de produtos ou a venda de pro-
dutos falsificados, sempre e cando non sexan cons-
titutivas de delito ou falta.

5. A manipulación, o traslado ou a disposición,
sen autorización, de mercadorías intervidas caute-
larmente, se se violan os precintos ou se as mer-
cadorías saen das instalacións onde foron intervidas.

6. As infraccións graves que, en todo ou en parte,
sexan concorrentes con infraccións graves á norma-
tiva sanitaria ou que servisen para facilitalas ou
encubrilas.

7. As infraccións graves que supoñan a extensión
da alteración, a adulteración, a falsificación ou a
fraude para realizar por terceiros aos que se lles
facilita a substancia, os medios ou os procedementos
para realizalos, encubrilos ou enmascaralos.

8. A transmisión, sexa a título oneroso ou gratuíto,
a industrias agrarias e alimentarias de produtos ali-
mentarios ou materias ou substancias non permi-
tidas.

9. As infraccións cometidas polos órganos de con-
trol aos que se refire a alínea 30 do artigo 68, cando
destas resulte un dano moi grave e inminente para
as persoas, a flora, a fauna ou o medio ambiente.

10. A negativa absoluta á actuación dos servizos
públicos de inspección.

11. As coaccións, ameazas, inxurias, represalias,
agresións ou calquera outra forma de presión ao per-
soal da administración e dos consellos reguladores
que realiza funcións de inspección e aos instrutores
dos expedientes sancionadores.

Artigo 70. Concorrencia de infraccións.

Cando concorran dúas ou máis infraccións impu-
tables polos mesmos feitos a un mesmo suxeito, e
algunha delas sexa medio necesario para cometer
outra, imporase como sanción conxunta a corres-
pondente á infracción máis grave.

Artigo 71. Responsabilidade das infraccións.

1. Serán responsables das infraccións tipificadas
nesta lei as persoas físicas ou xurídicas que, por
acción ou omisión, participasen nelas.

2. Presumiranse responsables das infraccións en
produtos envasados, etiquetados ou pechados con
pechamento íntegro os seguintes:

a) A firma ou a razón social que figure na etiqueta
ou nos documentos de acompañamento, ben nomi-
nalmente ou ben mediante calquera indicación que
permita a súa identificación certa, agás que se
demostre que a persoa que ten o produto no seu
poder o falsificou ou non o conservou correctamente,
sempre e cando na etiquetaxe se especificasen as
condicións de conservación.

b) Tamén será responsable o elaborador ou o fabri-
cante que non figura na etiquetaxe ou nos docu-
mentos de acompañamento, de se probar a coni-
vencia. No suposto de que se falsificase a etiquetaxe
ou os documentos de acompañamento, a responsa-
bilidade corresponderalle a quen realizase a fal-
sificación.

c) Quen comercialice produtos non conformes, se
da etiquetaxe ou dos documentos de acompañamento
se deducise directamente a infracción.

d) Se o produto envasado non levase os datos nece-
sarios para identificar o responsable, de conformi-
dade co disposto na normativa vixente, será con-
siderado responsable quen comercializou o produto,
agás que se puidese identificar o envasador, sen
prexuízo da responsabilidade que lle corresponda
á persoa que o teña no seu poder.

3. Presumirase responsable das infraccións en pro-
dutos a granel ou envasados sen etiqueta ou cando
na etiqueta non figure ningunha firma ou razón social
quen os teña no seu poder, agás cando se poida
identificar de maneira certa a responsabilidade dun
posuidor anterior, e sen prexuízo da responsabili-
dade que lle corresponda ao actual.

4. Das infraccións cometidas por persoas xurídi-
cas, incluídos os consellos reguladores das deno-
minacións xeográficas e os órganos de control e cer-
tificación, serán responsables subsidiariamente os
administradores ou os titulares deles que non rea-
lizasen os actos necesarios que fosen da súa incum-
bencia para o cumprimento das obrigas infrinxidas,
que consentisen o incumprimento por quen deles
dependa ou que adoptasen acordos que fixesen posi-
ble tales infraccións.

5. Así mesmo, serán responsables subsidiariamen-
te os técnicos responsables da elaboración e do con-
trol respecto das infraccións directamente relacio-
nadas coa súa actividade profesional.

6. Tamén terá esta consideración o transportista
que leve as mercadorías sen a documentación ade-
cuada, cando se probe a súa conivencia co res-
ponsable.

7. A responsabilidade administrativa polas infrac-
cións reguladas nesta lei será independente da res-
ponsabilidade civil ou penal que, de ser o caso,
poida exixirlles aos seus responsables, sen prexuízo
de que non poidan concorrer dúas sancións cando
se aprecie identidade de suxeito, feito e fundamento.
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8. Nas infraccións nas que participase máis dunha
persoa, física ou xurídica, a responsabilidade será
solidaria.

Artigo 72. Sancións.

1. A comisión de infraccións que figura nesta lei
poderá dar lugar ás seguintes sancións:

a) Multa desde 500 ata 2.000 euros no caso de
infraccións leves, e esta cantidade poderase superar
ata acadar o valor dos produtos obxecto da infracción.

b) Multa comprendida entre 2.001 e 30.000 euros
para as faltas graves, e esta cantidade poderase supe-
rar ata acadar o 5% do volume de vendas dos pro-
dutos obxecto da infracción correspondente ao exer-
cicio económico inmediatamente anterior ao da ini-
ciación do procedemento sancionador.

c) Multa comprendida entre 30.001 e 300.000
euros para as faltas moi graves, e esta cantidade
poderase superar ata acadar o 10% do volume de
vendas dos produtos obxecto da infracción corres-
pondente ao exercicio económico inmediatamente
anterior ao da iniciación do procedemento san-
cionador.

2. Nos supostos de infraccións cualificadas como
graves ou moi graves, cometidas por persoas inscritas
nos rexistros de denominacións xeográficas, marcas
ou outras figuras de protección da calidade alimen-
taria, cando as actuacións realizadas ocasionasen
un grave prexuízo ou desprestixio á denominación,
marca ou figura de protección, a autoridade á que
lle corresponda resolver o expediente poderá acor-
dar, como sanción accesoria, a suspensión temporal
do dereito ao uso da devandita denominación, marca
ou figura da que se trate, ou a baixa definitiva dos
seus rexistros.

A suspensión temporal comportará a perda do
dereito a etiquetas ou a outros documentos propios
da denominación, durante un período máximo de
tres anos, de tratarse dunha infracción cualificada
como grave. De tratarse dunha infracción moi grave,
poderase impor a suspensión temporal por un prazo
máximo de cinco anos ou a baixa definitiva.

A baixa implicará a exclusión do infractor dos
rexistros e, como consecuencia, a perda dos dereitos
inherentes á denominación ou marca.

3. A contía das sancións poderá ser actualizada
por decreto do Consello da Xunta despois de trans-
correr tres anos desde a entrada en vigor desta lei.
As actualizacións posteriores poderanse realizar
anualmente cando as circunstancias económicas e
sociais o requiran.

4. A autoridade á que lle corresponda resolver
o expediente poderá acordar como sanción accesoria
o comiso ou a destrución da documentación de pre-
sentación do produto, do material de identificación
deste, así como da mercadoría adulterada, falsifi-
cada, fraudulenta ou non identificada e daquela que
poida supor un risco para as persoas, os animais
ou os vexetais. Serán por conta do infractor os gastos

que orixinen as operacións de intervención, depósito,
comiso e destrución da mercadoría, incluída a
indemnización ao propietario da mercadoría comi-
sada cando este non sexa o infractor.

5. Poderáselle impor tamén como sanción acce-
soria á empresa responsable o pagamento das aná-
lises necesarias para comprobar a infracción inves-
tigada.

6. Nos supostos de infraccións graves, o Consello
da Xunta poderá decretar, por acordo motivado, o
pechamento temporal do establecemento, da insta-
lación ou do servizo onde se cometeu a infracción,
polo prazo máximo de dous anos, sen prexuízo, en
todo caso, do pagamento do salario ou das indem-
nizacións que procedan e das medidas que se poidan
arbitrar para a súa garantía, de acordo co establecido
no artigo 53 da Lei 31/1995, do 8 de novembro,
de prevención de riscos laborais. No caso de infrac-
cións moi graves, o período máximo será de cinco
anos.

7. Non terá o carácter de sanción a clausura, o
pechamento, o cesamento, a suspensión ou a
interrupción temporal das actividades empresariais,
das instalacións, dos locais ou dos establecementos
que non teñan as autorizacións administrativas ou
os rexistros preceptivos mentres no se cumpran os
requisitos exixidos.

Tampouco terá carácter de sanción a retirada, cau-
telar ou definitiva, das canles de produción ou dis-
tribución daqueles produtos que sexan subminis-
trados por establecementos que carezan da precep-
tiva autorización.

8. Por razóns de exemplaridade e sempre que con-
corra algunha das circunstancias de risco ou dano
efectivo para os intereses económicos do sector ali-
mentario, reincidencia en infraccións graves ou moi
graves ou acreditada intencionalidade na comisión
das infraccións, a autoridade que adopte a resolución
do procedemento sancionador poderá acordar que
se fagan públicas as sancións impostas, sempre e
cando adquirisen firmeza na vía administrativa,
acompañadas do nome da empresa e das persoas
naturais ou xurídicas responsables, con expresa indi-
cación das infraccións cometidas.

Os devanditos datos publicaranse no Diario Oficial
de Galicia, no boletín da provincia na que radicase
a empresa, no Boletín Oficial do Estado de ser a
empresa infractora de ámbito estatal ou internacional
e mais nos medios de comunicación que se con-
sideren oportunos.

9. As sancións previstas nesta lei serán compa-
tibles coa perda ou retirada de dereitos económicos
previstos na normativa comunitaria.

Artigo 73. Órganos competentes.

1. O órgano competente para incoar os expedientes
sancionadores será o delegado provincial correspon-
dente da consellaría competente en materia de agri-
cultura onde o operador teña o seu domicilio ou
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razón social, agás no suposto de que teña o seu domi-
cilio fóra da comunidade autónoma, e neste caso
a incoación realizaraa o delegado do ámbito terri-
torial onde se detectase a infracción.

O delegado provincial que corresponda encomen-
daralles a instrución dos expedientes aos servizos
provinciais que procedan.

2. Os órganos competentes para a imposición de
sancións polas infraccións cometidas en materia de
calidade e conformidade da produción e a comer-
cialización alimentarias, reguladas nesta lei, serán
os seguintes:

a) Os delegados provinciais da consellaría com-
petente en materia de agricultura, para as infraccións
leves no seu grao mínimo.

b) O director xeral competente en materia de
industrias e calidade agroalimentaria, para as
demais infraccións leves e para as infraccións graves
no seu grao mínimo.

c) O conselleiro competente en materia de agri-
cultura, para as infraccións graves nos seus graos
medio e máximo.

d) O Consello da Xunta de Galicia, para as infrac-
cións moi graves, así como, de ser o caso, para o
pechamento temporal do establecemento, da insta-
lación ou do servizo.

Artigo 74. Apercibimentos.

Se como consecuencia dunha inspección se com-
proba a existencia de irregularidades, o delegado
provincial da consellaría competente en materia de
agricultura poderá advertir a empresa no senso de
que corrixa os defectos detectados nun prazo deter-
minado, sempre e cando non estivese advertida no
último ano por un feito igual ou similar e no caso
de que a irregularidade puidese ser constitutiva uni-
camente de infracción leve.

Artigo 75. Multas coercitivas.

1. No suposto de que un infractor non cumprise
coas obrigas impostas como sanción ou o fixese de
forma incompleta, poderánselle impor multas coer-
citivas, coa finalidade de que cumpra integramente
a sanción imposta. Imporanse cunha periodicidade
de seis meses ata o cumprimento total da sanción
á que se refiren, e o seu importe non poderá ser
superior a 3.000 euros.

2. Estas multas serán independentes e compatibles
coas sancións pecuniarias impostas pola infracción
cometida.

Artigo 76. Graduación das sancións.

1. Para os efectos da súa graduación, as sancións
dividiranse en tres tramos iguais do seguinte modo:

1) Infraccións leves:

a) Tramo inferior: de 500 a 1.000 euros.

b) Tramo medio: de 1.001 a 1.500 euros.

c) Tramo superior: de 1.501 a 2.000 euros.

2) Infraccións graves:

a) Tramo inferior: de 2.001 a 11.333 euros.

b) Tramo medio: de 11.334 a 20.666 euros.

c) Tramo superior: de 20.667 a 30.000 euros.

3) Infraccións moi graves:

a) Tramo inferior: de 30.001 a 120.000 euros.

b) Tramo medio: de 120.001 a 210.000 euros.

c) Tramo superior: de 210.001 a 300.000 euros.

2. Para a determinación concreta da sanción que
vai imporse, dentro dos tramos asignados a cada
tipo de infracción, tomaranse en consideración os
seguintes criterios:

a) A existencia de intencionalidade ou de simple
neglixencia.

b) A reiteración, entendida como a concorrencia
de varias irregularidades ou infraccións que se san-
cionen no mesmo procedemento.

c) A reincidencia, por comisión no termo de tres
anos de máis dunha infracción da mesma natureza,
cando así se declararase por resolución firme. Este
prazo comezará a contar desde que a resolución
adquirise firmeza na vía administrativa.

d) A natureza dos prexuízos causados aos ope-
radores alimentarios, en particular o efecto prexu-
dicial que a infracción puidese causar sobre a saúde
ou os intereses económicos dos consumidores, os
prezos, o consumo ou, de ser o caso, o prestixio
dunha denominación xeográfica ou doutra figura de
protección da calidade.

e) O volume de vendas ou de produción e a posición
da empresa infractora no sector.

f) A extensión da superficie de cultivo ou o volume
e valor das mercadorías ou dos produtos afectados
pola infracción.

g) A contía do beneficio ilícito obtido pola comisión
da infracción, do que o seu importe non poderá ser
superior á sanción imposta.

h) O recoñecemento e a emenda das infraccións
antes de que se resolva o correspondente procede-
mento sancionador.

i) A falta dos controis e das precaucións exixibles
na actividade, no servizo ou na instalación da que
se trate.

j) O grao de incumprimento dos apercibimentos
previos.

k) A xeneralización nun sector determinado dun
mesmo tipo de infracción.

3. Malia o recollido no apartado anterior, a contía
da sanción poderase minorar motivadamente, en
atención ás circunstancias específicas do caso, can-
do a sanción resulte excesivamente onerosa.
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4. Os criterios de graduación recollidos no apar-
tado 2 non poderán utilizarse para agravar ou atenuar
a infracción cando estean contidos na descrición
da conduta infractora ou formen parte do propio ilí-
cito administrativo.

5. A resolución administrativa que recaia deberá
explicitar os criterios de graduación da sanción tidos
en conta, de entre os sinalados nos apartados ante-
riores deste artigo. Cando non se considere relevante
para estes efectos ningunha das circunstancias enu-
meradas nos devanditos apartados, a sanción impo-
rase no grao mínimo no seu tramo inferior.

Artigo 77. Proporcionalidade e efectividade da
sanción.

A imposición das sancións pecuniarias farase de
maneira que a comisión das infraccións non resulte
máis beneficiosa para o infractor que o cumprimento
das normas infrinxidas, sempre de acordo co prin-
cipio de proporcionalidade e coa debida adecuación
entre a gravidade do feito constitutivo da infracción
e a sanción por impor.

Artigo 78. Perda do dereito á obtención de axudas.

A comisión de infraccións moi graves levará apa-
rellada a perda, durante o prazo dun ano seguinte
á firmeza da resolución na vía administrativa, do
dereito a obter axudas da administración pública
da Comunidade Autónoma de Galicia.

Artigo 79. Prescrición e caducidade.

1. As infraccións leves ás que se refire esta lei
prescribirán ao ano, as graves aos dous anos e as
moi graves aos tres anos. O termo da prescrición
comezará a correr desde o día no que se cometese
a infracción. A prescrición interromperase desde o
momento no que o presunto infractor teña coñece-
mento da iniciación do procedemento.

2. Cando exista toma de mostras, as actuacións
da inspección entenderanse rematadas despois de
ter practicada a análise inicial.

As solicitudes de análises contraditorias e diri-
mentes que fosen necesarias interromperán o prazo
de caducidade ata que se practiquen.

3. As sancións leves reguladas nesta lei prescri-
birán ao ano de ter adquirido firmeza, as graves
aos dous anos e as moi graves aos tres anos.

Artigo 80. Procedemento sancionador.

1. As infraccións tipificadas nesta lei serán san-
cionadas logo da tramitación do procedemento san-
cionador de carácter xeral, regulamentariamente
establecido por decreto da Xunta de Galicia, res-
pectando as peculiaridades específicas que para esta
materia se regulen.

2. O prazo máximo para resolver e notificar a reso-
lución expresa que poña fin ao procedemento será
de dezaoito meses, contados desde a data de inicio
do procedemento administrativo sancionador, que
corresponde coa data do acordo de incoación. Des-
pois de transcorrer este prazo sen que se notificase

a resolución, producirase a caducidade deste, co
arquivo das actuacións.

No caso de que un procedemento se suspenda ou
se paralice por causa imputable ao interesado,
interromperase o cómputo do prazo para resolver.

3. Cando se producise a prescrición da infracción
ou a caducidade do procedemento, o titular do órgano
competente na materia poderá ordenar a incoación
das oportunas dilixencias para determinar o grao
de responsabilidade do funcionario ou dos funcio-
narios causantes da demora.

4. De apreciarse, namentres se tramita o proce-
demento sancionador, a posible cualificación dos
feitos como constitutivos de delito ou falta, a admi-
nistración trasladaralle as actuacións ao ministerio
fiscal e deixará en suspenso o procedemento admi-
nistrativo unha vez que o correspondente órgano
xudicial incoase o proceso penal que corresponda,
sempre que exista identidade de suxeito, feito e fun-
damento. De ter a administración coñecemento de
que se segue un procedemento penal polo mesmo
feito, suxeito e fundamento, esta debe suspender
a tramitación do procedemento sancionador.

A sanción penal exclúe a imposición de sanción
administrativa. No caso de que non se estimase a
existencia de delito ou falta, pódese continuar o
expediente sancionador, se procede, de conformi-
dade cos feitos que a xurisdición penal considerase
probados.

5. No suposto de iniciarse o procedemento san-
cionador como consecuencia de resultados, este ana-
líticos, se o inculpado non acepta eses resultados
poderá solicitar a realización de análises contradi-
torias da maneira que se estableza regulamenta-
riamente.

Artigo 81. Procedemento abreviado.

No suposto de infraccións cualificadas como leves
e de estaren os feitos recollidos na acta correspon-
dente ou de deducírense da documentación recollida
pola inspección ou dos resultados das análises, o
expediente poderase instruír mediante procedemen-
to abreviado, que se establecerá regulamentaria-
mente.

Disposicións adicionais

Primeira.-En todo o non previsto nesta lei e en
tanto non se regulen as normas que a desenvolvan
ou complementen, será aplicable a normativa auto-
nómica e estatal relacionada coas materias que regu-
la, sempre e cando non se opoña ao establecido nela.

Segunda.-Facúltase o Consello da Xunta para que
por norma de carácter regulamentario estableza
novas figuras de protección da calidade agroali-
mentaria.

Terceira.-Estableceranse protocolos entre os dife-
rentes departamentos da Xunta de Galicia compe-
tentes nas materias relacionadas co obxecto desta
lei co fin de coordinar os controis e os sistemas
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de información para garantir a trazabilidade dos pro-
dutos alimentarios e o cumprimento da normativa
aplicable.

Cuarta.-As normas contidas nesta lei aplicaranse
sen prexuízo do disposto na lexislación sobre dis-
ciplina de mercado e de defensa dos consumidores
e usuarios.

Quinta.-As disposicións desta lei, e en concreto
as relativas ao procedemento de recoñecemento, os
regulamentos e mais o control e a certificación das
denominacións xeográficas, así como ao réxime xurí-
dico, o recoñecemento, as funcións, a organización,
os recursos, o réxime sancionador e os demais pre-
ceptos referidos aos consellos reguladores, seranlle
aplicables á produción agraria ecolóxica.

Sexta.-Do mesmo xeito esta lei seralle aplicable
á regulación do réxime sancionador da produción
integrada.

Sétima.-Os produtos artesáns alimentarios produ-
cidos e elaborados legalmente noutras comunidades
autónomas do Estado español ou noutros estados
membros da UE e dos países AELC, partes con-
tratantes no Acordo sobre o espazo económico euro-
peo (EEE), de acordo cunha normativa oficial espe-
cífica de artesanía alimentaria, poderanse comer-
cializar no territorio da Comunidade Autónoma de
Galicia baixo esa mesma denominación.

Co fin de evitar confusión nos consumidores, esa
denominación deberase completar coa mención
expresa da norma legal reguladora do país ou da
comunidade autónoma de orixe do produto, de xeito
que lle permita ao comprador coñecer a devandita
orixe e distinguilo doutros produtos.

Oitava.-Aos órganos de xestión dos viños de cali-
dade con indicación xeográfica seralles aplicable
o contido nesta lei no tocante aos consellos regu-
ladores.

Novena.-No ámbito territorial da Comunidade
Autónoma de Galicia, o órgano administrativo ao
que se refire o artigo 69 da Lei 17/2001, do 7 de
decembro, de marcas, competente para autorizar os
regulamentos de uso de marcas de garantía aplicadas
a produtos alimentarios será a consellaría con com-
petencias en materia de agricultura ou de pesca,
segundo sexa a natureza agraria ou pesqueira do
produto.

Malia o anterior, a utilización nos produtos ali-
mentarios de calquera marca colectiva ou de garantía
que inclúa no seu nome signos xeográficos relativos
ao territorio da Comunidade Autónoma galega requi-
rirá, para a autorización do seu uso, informe favo-
rable da consellaría competente verbo da natureza
do produto do que se trate.

Disposicións transitorias

Primeira.-Os operadores alimentarios terán un prazo
de dous anos desde a entrada en vigor desta lei para
adaptar o seu réxime de aseguramento da calidade
ás exixencias contidas nos seus artigos 42 a 47.

Segunda.-Os artesáns e mais os talleres artesanais
con actividades relacionadas coa produción alimen-
taria inscritos nas seccións II e III do Rexistro Xeral
de Artesanía de Galicia inscribiranse de oficio no
Rexistro da Artesanía Alimentaria de Galicia regu-
lado no artigo 26 desta lei, con sometemento pleno
ás obrigas e ás condicións que estableza a normativa
de desenvolvemento desta lei en materia de artesanía
alimentaria. A tramitación das inscricións será
gratuíta.

Terceira.-Para as infraccións cometidas antes da
entrada en vigor desta lei, o procedemento sancio-
nador rexerase pola normativa anterior.

Cuarta.-No prazo de dous anos desde a publicación
desta lei, os actuais regulamentos das denominacións
de calidade, así como os seus consellos reguladores,
deberanse adaptar á súas previsións.

Quinta.-Namentres non se establezan as cotas
internas definitivas, os consellos reguladores con-
tinuarán a aplicar os importes que teñan establecidos
consonte a lexislación anterior.

Disposición derrogatoria

Única.-Quedan derrogadas cantas disposicións de
igual ou inferior rango se opoñan, contradigan ou
resulten incompatibles co disposto nesta lei.

Disposicións derradeiras

Primeira.-A Xunta de Galicia ditará todas as dis-
posicións necesarias para o desenvolvemento e a
correcta aplicación desta lei.

Segunda.-A Lei 1/1992, do 11 de marzo, regu-
ladora da artesanía de Galicia, e as disposicións
que a desenvolven non serán aplicables en materia
de artesanía alimentaria, que se rexerá polo esta-
blecido nesta lei e na normativa específica que a
desenvolva.

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

Santiago de Compostela, dezaoito de febreiro de
dous mil cinco.

Manuel Fraga Iribarne
Presidente

CONSELLERÍA DA PRESIDENCIA,
RELACIÓNS INSTITUCIONAIS
E ADMINISTRACIÓN PÚBLICA

Decreto 40/2005, do 10 de marzo, polo
que se declara loito oficial en Galicia con
motivo do cabodano dos atentados terro-
ristas perpetrados en Madrid o 11 de mar-
zo de 2004.

Para manifestar o sentimento e solidariedade do
pobo galego con motivo do primeiro cabodano por


