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1. PROCESO PRODUCTIVO

1.1       PLANIFICACIÓN E ORGANIZACIÓN DA COLLEITA

O traballo distribuirase da seguinte maneira: unha persoa, a miña irmá, permanecerá na

nave de servizo para facer a selección e o envasado; mentres tres persoas participaremos

na  tarefa  de  recollida.  Primeiro  cargarase  no  remolque  as  ferramentas  e  as  caixas

precisas. O meu pai conducirá o motocultor. Segundo, descargaranse e distribuiranse as

caixas ao longo das liñas estratéxicamente. Terceiro, procederase a cortar as plantas e

colocalas nas caixas. A medida que sexa preciso levaranse coa carreta ata o inicio das

liñas,  onde  serán  cargadas  no  motocultor.  Éstas  serán  tapadas  cunha  lona  para

protexelas do sol. Finalmente, unha vez superada a capacidade de carga do remolque

procederase ao atado das caixas para evitar movementos bruscos e caídas e levaranse á

nave de servizos. Mentres tanto, continuarase co traballo de corte e recollida. Rematada a

labor na parcela, todos participaremos no envasado.

A colleita realizarase cando as plantas estean no seu momento óptimo de desenrolo ou

baixo pedido. Desbotaranse as partes enfermas ou deterioradas. Dita tarefa efectuarase

nas mellores condicións ambientais: a primeiras horas da mañá, con tempo seco, e sen

grandes ventos, unha vez evaporado o orballo. Son desfavorables os chans mollados, a

chuvia ou a humidade ambiental alta. 
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CALENDARIO DE RECOLLIDA DO ANO 2015

Xan Feb Mar Abri Mai Xuñ Xull Ago Set Out Nov Dec

Alfábega X X X

Camomila X X

Caléndula X X

Herba de San Xoan X X X

Melisa X

Menta piperita X X

Milfollas X

Ourego X

Pirixel X X X X X

Romeu X X

Sarxa X X

Stevia X X

Os equipos e maquinaria utilizados estarán limpos e en perfecto estado.  A limpeza é

extensible aos almacéns onde se garda a maquinaria. O material recollido non entrará en

contacto directo co chan. 

En ningún momento arrastraranse as caixas para non manchar as plantas nen mazalas. É

importante que sexan transportadas en condicións de sequidade e hixiene ao lugar de

envasado o máis rapidamente posible. Evitaranse lesións mecánicas e de compactación

do  material  vexetal  fresco,  xa  que  poderían  comportar  cambios  indesexables.  Neste

sentido hai que evitar encher demasiado as caixas, amontoar demasiada planta e deixar o

material excesivo tempo nelas.

A  planta  fresca  obtida  será  procesada  o  máis  rapidamente  posible  para  evitar  a

deterioración producida polo quencemento e posterior fermentación da planta. O material

recollido permanecerá protexido de pragas, roedores e outros animais domésticos.

Unha vez chega o material fresco ao lugar de procesado, ten que ser descargado o máis

rapidamente  posible.  Calquera  material  será  inspeccionado  ou  cribado  para  eliminar

elementos non desexados e corpos estraños. 

Despois dos repetidos controis de calidade, o produto será envasado en: sacos, bolsas e
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bandexas, as cales serán novas, limpas e secas. Os sacos utilizaranse para as flores de

camomila,  caléndula,  herba de San Xoan,  melisa,  milfollas,  sarxa  e  stevia  que serán

enviadas para o seu secado en Milhulloa S. Coop. As bolsas plásticas destinaranse para

todas as plantas cultivadas. Serán diversas segundo o sector de comercialización (p. ex.

restaurantes ou do tipo de herba). Teñen que ser impermeables ao osíxeno, á humidade,

ós microorganismos, e terán un peche aséptico (termoselado). Finalmente e para evitar

danar as herbas, colocaranse ben dentro das bolsas. 

As bandexas de plástico ríxido deben ser transparentes, de aparencia limpa, que poidan

amontoarse e con tapas de peche hermético. Teñen o seguinte tamaño: 7,5 x 15 x 2,5 cm,

con versatilidade na súa etiquetaxe.

Tanto as bolsas como as bandexas individuais serán introducidas en caixas de cartón

“wraparounds” para ser enviadas en lotes e para facitlitar o seu transporte e almacenaxe.

Respecto á etiquetaxe, se o produto vai dirixido a restaurantes e almacenistas pódense

usar etiquetas sinxelas brancas que só conteñan a información relevante. En cambio, se o

destino son as tendas de produtos ecolóxicos e herbolarios a etiqueta debe ser atractiva

(marco decorativo, nome da planta na mitade e con letras grandes, nome e dirección da

empresa, descrición, indicación que o produto debe manterse en frío e data límite de

consumo) e conter información adicional (receitas).

A etiqueta  identificativa  será  clara,  permanente,  fixa  e  feita  a  partir  de  materiais  non

tóxicos, e cumprirá as regulacións nacionais e europeas, e indicará:

• O nome común e o nome en latín da especie.

• A parte da planta usada.

• O lugar de cultivo ou recolección.

• O nome e a dirección do produtor.

• O código de identificación do lote.

• A forma de conservación do produto.

• O perigo da herba (toxicidade, etc.).

• O envasado e as condicións de transporte. 
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1.2 REFRIXERACIÓN

Unha vez envasado o produto, débese diminuír a temperatura para aumentar a súa vida

útil.  Canto  máis  rápido  se  baixe  a  temperatura  máis  tempo  durará  a  planta.  Serán

introducidas nunha cámara frigorífica.

A temperatura óptima de refrixeración é de 2 a 9 ºC, aínda que para optimizar a calidade e

a vida de almacenamento, é preciso mantela a 0 ºC cunha humidade relativa superior ao

95%. A esta temperatura a vida útil esperada é dunhas tres semanas, mentres que a 5 ºC

reducese a dúas semanas. É moi importante controlar a temperatura xa que, canto máis

alta é, máis se incrementa a taxa de respiración, detonante da deterioración das plantas.

1.3 ALMACÉN E TRANSPORTE

O almacén e os espazos de traballo cumpren con todas as condicións hixiénicas legais,

dispoñemos de vestiario e lavabos. Os produtos frescos serán almacenados entre 1 ºC e

5 ºC. A herba fresca condimentaria comercializarase como planta viva en maceta ou como

planta cortada. No referente a planta cortada comercializarase de dúas formas:

• Brazada: talos.

• Herba  solta:  follas  ou  gornición  (punta  dos  talos  para  decorar)  e  o  envasado

dependerá do sector:

Distribuidores e almacenistas: a granel, en saco, a peso ou en brazadas dentro de bolsas

plásticas.

Restaurantes: en brazadas ou soltas en bolsas plásticas.

Tendas de produtos ecolóxicos: en caixas de plástico ríxidas ou en bolsas plásticas.

Cando se comercializa en fresco, inténtase evitar ao máximo a manipulación da herba, de

xeito que raramente se tritura ou pica, xa que isto aceleraría o proceso de deterioración. 

1.4  DISTRIBUCIÓN

Un bo sistema de organización a nivel artesán consiste en:

• A noite anterior á recolección, organización: apuntar o listado de herbas para cada

pedido, etiquetar os envases de tamaño axeitado, separar os envases por pedidos
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e non por tipo de herbas.

• Pola mañá, recolección: na lista marcar a herba que se vai recoller, envasala para

cada  pedido,  poñer  a  refrixerar  os  envases  separados  por  caixas  de  pedido,

recoller outro tipo de herba.

• Mañá seguinte, entrega de pedidos. Débese respectar ao máximo a cadea de frío,

dende a produción ata a expedición, mantendo sempre unha temperatura entre 5-

10 ºC, e asegurando que pase o mínimo tempo posible entre a recolección e a

recepción do produto. En caso de ser pedidos que teñan urxencia, a entrega farase

no mesmo día.

1.5 COMERCIALIZACIÓN

Venda polo miúdo

Para a venda directa ao consumidor final, dispoñeremos dun rexistro sanitario e, para as

plantas medicinais, un rexistro de planta medicinal. Tamén implica unha serie de procesos

de elaboración e o investimento nun obradoiro, sistemas de embalaxe, mercadotecnia,

distribución, etc. que encarece a produción e incrementa a dedicación en tempo. Pola

contra, os prezos pagados permiten un maior beneficio. 

Feiras sectoriais

É unha das mellores accións comerciais para contactar con futuros clientes, xa que dende

o  principio  establécese  un  contacto  presencial  que  é  moi  importante  para  futuros

negocios.

Feiras de ámbito local

Feiras medievais e de produtos ecolóxicos.

Comercialización

Ao non contar cun distribuidor, optaremos por comercializar nos mesmos o produto, unha

vez conseguíronse as direccións dos posibles clientes, é aconsellable actuar da seguinte

forma:

• Enviar  listado  de  prezos:  ao  principio  débense  enviar  bastantes.  Con  isto

Anexo V Proceso de produción               Páxina 7                                                                 



Proxecto de Paisaxismo e Medio Rural                                                        Steve Ramos Pérez

conseguése  espertar  a  curiosidade  do  cliente,  sobre  todo  se  a  información  lle

chega de forma periódica.

• Venda  por  teléfono:  é  a  forma  máis  rápida  de  conseguir  a  confianza  do

comprador/a, sendo aconsellable despois do envío do listado de prezos. Hai que

intentar acordar unha visita.

• Realización dunha visita: é a mellor forma para conseguir a confianza que rexerá

as futuras relacións comerciais.

• Envío de análises químicas da composición das nosas materias primas: dá unha

imaxe de seriedade e seguridade de calidade.

• Envío de mostras: permite que o cliente vexa a calidade real dos produtos que lle

ofrecemos.
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CADRO PRODUCTOS

Especie Planta viva Envasada Seca Maceta 

Alfábega X X X

Aneto X X

Asente X X

Camomila X X

Caléndula X X

Coandro X X

Estragón X X

Herbaboa X X

Herba Luisa X

Herba de San Xoan X X

Maiorana X X

Melisa X X X

Menta piperita X X X

Milfollas X X

Lavanda X

Ourego común X X

Pirixel común X X X

Pirixel rizado X X

Romeu X X X

Ruda X

Sarxa X X

Stevia X X X

Tomiño X X

Valeriana X

Verbena X

A planta viva refírese ao producto en maceta e envolto en plástico transparente coa súa

descrición e coidados precisos.  Comercializarase en tendas de produtos ecolóxicos e

herboristerías. O tamaño da maceta será de 8 cm.

A planta envasada refírese á herba cortada e envasada. Este produto está tamén dirixido

á  venda  en  tendas  de  produtos  ecolóxicos  e  herboristerías.  Comercializarase  como

fresco.
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O material fresco de camomila, caléndula, herba de San Xoan,, milfollas, sarxa e stevia

será levado á Sociedade Cooperativa de Milhulloa para o seu secado e comercializarase

como planta seca envasada para infusións e tisanas.

O prezo do servizo de secado para una cantidade aproximada de 100 kg de planta fresca

é de 300 €. Ver ANEXO VIII Xustificación de prezos.

A planta que se venda no propio viveiro terá tres tamaños de maceta: 8-11-13 cm. Para

viveiros alleos e floristarías so se venderán nos tamaños de 11 e 13 cm.
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2. FORMACIÓN DA COOPERATIVA

Pasos para poñer en marcha unha cooperativa

1. Certificación negativa do nome

Decidido o nome de “Herbas do Druida”, tramitarase a solicitude de certificación negativa

do nome dirixida á Sección Central do Rexistro de Cooperativas do Ministerio de Empleo

y Seguridad Social.

2. Celebración da asemblea constituínte

Estará formada polas persoas que promoven a cooperativa que deben deliberar e chegar

a un acordo sobre os seguintes temas:

– Nomeamento  da  persoa  que  asuma  a  responsabilidade  xestora  (o  familiar

próximo).

– Clase de sociedade cooperativa que se pretende constituir.  No noso caso unha

Cooperativa de Traballo Asociado.

– Aprobación do proxecto de estatutos sociais da sociedade.

– Nomeamento das persoas que van a formar parte dos seus órganos sociais.

– Nomeamento das persoas que outorgarán a escritura de constitución.

– A forma e os prazos nos que se desembolsarán as achegas ao capital social.

3. Recoller os acordos anteriores nunha acta

Certificada por quen desempeñe a Secretaría co visto e prace de quen desempeña a

Presidencia (o cotitular).

4. Rexistro de cooperativas

Dirixir  a solicitude co fin de acadar a cualificación previa do proxecto de estatutos ao

Rexistro  de Cooperativas da Consellería  de Traballo  e Benestar  da Xunta de Galicia,

xunto cos seguintes documentos:

• Certificación negativa de denominación,
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• Copia numerada dos Estatutos,

• Certificación da acta da Asemblea Constituínte,

• Declaración da data na que a cooperativa iniciará a súa actividade.

5. Escritura ante notario

Ao acadar  a cualificación previa  dos estatutos procederase a outorgar  ante notario  a

correspondente escritura pública de constitución.

6. Liquidación do imposto de transmisións patrimoniais

Que se  saldará  a  cero  por  estar  exenta  do  seu  pagamento  na  oficina  liquidadora  e

solicitar o CIF na Axencia Estatal da Administración Tributaria, que será necesario para

que a sociedade poida realizar calquera tipo de actividade, así como a alta na epígrafe

I.A.E segundo a actividade.

7. Inscrición no Rexistro de Cooperativas

No prazo máximo de dous meses dende que estea outorgada a escritura pública de

constitución,  hai  que  solicitar  a  súa  inscrición  no  Rexistro  de  Cooperativas

correspondente.

8. Altas, licenzas, permisos

Realizar a tramitación das altas na Seguridade Social da Cooperativa e das socias e

socios  traballadores,  así  como  a  apertura  do  centro  de  traballo.  Tamén  solicitar  as

oportunas licenzas municipais e outros permisos necesarios para desenvolvemento da

actividade.

Axencia Tributaria:

CIF previo: acordo de voluntades ou certificado da acta constituínte+ modelo 036 + copia

DNI  persoas  promotoras)  O  036  pódese  cubrir  desde  a  páxina  de  Facenda  e  logo

imprimir. Se o consegues na oficina custa 2 euros).
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CIF definitivo: copia de escritura pública de constitución + 036 (nun prazo máximo de seis

meses desde á entrega do CIF provisional. E nun  prazo de 1 mes dende a inscrición da

cooperativa no Rexistro.

Alta Censo Actividades: mod. 036 e no momento en que a cooperativa inicie a actividade.

Tesourería Xeral da Seguridade Social:

Inscrición  da empresa e afiliación das persoas socias traballadoras no Réxime Xeral,

como asimiladas a persoas traballadoras por conta allea.

Delegación da Consellería de Traballo e Benestar:

Comunicación  de  apertura  do  centro  de  traballo:  hai  un  mes  dende  que  se  inicia  a

actividade.

Delegación do Ministerio de Emprego e Seguridade Social. Inspección de Traballo.

Dilixenciar o Libro de visitas.

2.1 INCENTIVOS E AXUDAS PÚBLICAS

1. De fomento do emprego

A Consellería de Traballo e Benestar convoca axudas co obxecto de contribuir á creación

de postos de traballo en cooperativas. Éstas diríxense ao colectivo de desempregados/as

de longa duración, xente nova, mulleres desempregadas...etc. As axudas van dende os

5.500 € ata os 10.000 € en función do colectivo apoiado. 

O cotitular deste proxecto estivo en situación de desemprego durante os últimos tres anos

e o familiar directo (a irmá) permaneceu na mesma situación dende o mesmo período. 

Neste programa as axudas corresponden a 5.500 € para cada varón e 7.000 € para cada

muller que formen a Cooperativa. En total poderemos percibir 12.500 euros.
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2. De fomento de acceso á condición de socio traballador

Estas axudas están dirixidas a facilitar que as persoas desempregadas ou asalariadas de

cooperativas,  poidan  acceder  á  condición  de  socios  traballadores  ou  de  traballo  de

cooperativas.

Os beneficiarios destas axudas perciben unha axuda económica destinada a financiar

parcialmente o desembolso da achega ao capital social ou cota de ingreso, que deban

realizar  para a súa integración na empresa como socios  con plenos dereitos,  ata  un

máximo de 4.500 €.

O cotitular mais un familiar directo están desempregados, co cal poderase percibir unha

axuda de 6.012 € (3.006 euros por cada persoa).

3. Asistencia técnica. Gastos de constitución.

Poderán ser obxecto de subvención ata o 75% dos gastos ocasionados con motivo da

formalización e inscrición da escritura pública e demáis trámites derivados do proceso de

constitución da cooperativa ata un máximo de 1.500 € para gastos de notaría e inscricións

en  rexistros  oficiais  e  500  €  adicionais  para  a  realización  doutros  trámites.  A contía

máxima das axudas obtidas por beneficiaria para este programa non poderá superar os

2.000 €.

Dado  que  a  suma  de  gastos  de  xestión  ascende  a  5.157,82  €,  estimamos  a  axuda

prestada a 1.547,35 €.

As axudas de “formación empresarial” e as axudas “outras accións de asistencia técnica”

resultarán incompatibles coas axudas “asesoramento de acompañamento de proxectos”.

O prazo de presentación da solicitude de cooperativa está aberto todo o ano e o prazo de

resolución é de dúas semanas.
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3. REXISTRO DE PRODUTORES DE SEMENTES E PLANTAS DE 

VIVEIRO 

Antes de comezar a produción e comercialización de PAMC é necesario dar de alta a

empresa  como  Productora  Viveirista.  A continuación  detállase  a  información  e  pasos

precisos.

OBXECTO 

Regular o rexistro de produtores de sementes e plantas de viveiro. 

BENEFICIARIOS

Produtor obtentor, seleccionador ou multiplicador de sementes ou de plantas de viveiro

con  regulamento  técnico  (sementes,  frutais,  vide,  fresas,  etc.),  ou  sen  regulamento

técnico (ornamentais, forestais, hortícolas, etc.). 

REQUISITOS

O rexistro  de produtor  é  requisito  imprescindible  para poder  desenvolver  a  actividade

produtora de sementes e a actividade viveirista das especies citadas quedando sometidos

ás inspeccións e obrigas establecidas na lexislación vixente. 

PROCEDEMENTO.

Os produtores, comerciantes e importadores de vexetais unha vez inscritos no rexistro

presentarán o modelo de pasaporte fitosanitario para a súa aprobación, así como unha

declaración  anual  de  cultivos  e  solicitude  de  emisión  de  pasaportes  que  unha  vez

aceptadas pola administración permitirá aos solicitantes a súa produción e utilización.
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NORMATIVA.

ESTATAL :

Lei 30/2006, de 26 de xullo, de sementes e plantas de viveiro e de recursos fitoxenéticos.

R.D.  1891/2008,  de  14  de  novembro,  polo  que  se  aproba  o  Regulamento  para  a

autorización e rexistro dos produtores de sementes e plantas de viveiro e a súa inclusión

no rexistro nacional de produtores 

Orde APA/1439/2005 do 17 de maio pola que se modifica a Orde de 17 de maio de 1993

Real Decreto 58/2005 de 21 de xaneiro- 

COMUNITARIA:

Directiva 2000/29/CE do CONSELLO de 8 de maio.

DOCUMENTACIÓN PARA A INSCRICIÓN:

· Solicitude normalizada:

· NIF da persoa física ou xurídica que solicita a inscrición.

· NIF da persoa que representa ó solicitante da inscrición.

· Documentación acreditativa da representación legal.

· Fotocopia da escritura de constitución da sociedade.

· Certificado de inscrición da sociedade no rexistro que corresponda.

· Fotocopia dos estatutos da sociedade.

· Memoria explicativa.

· Croquies das instalación fixas e cultivos con especificación dos diferentes sectores.

OBRIGACIÓNS DA PERSOA FÍSICA OU XURÍDICA INSCRITA.

A)  Deberase  comunicar  ao  Organismo  oficial  responsable  calquera  presencia  de

organismos  nocivos  dos  vexetais,  produtos  vexetais  e  outros  obxectos  suxeitos  a

corentena que se establezan.
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B) Conservarase un plano actualizado das instalacións nas que os vexetais,  produtos

vexetais  e  outros  obxectos  sexan  cultivados,  producidos,  almacenados,  gardados  ou

utilizados polo produtor, almacén colectivo, centro de expedición ou calquera outra persoa

importador.

C) Para poder ofrecer información completa aos organismos oficiais, conservaranse os

rexistros  dos  vexetais,  produtos  vexetais  ou  outros  obxectos  que  adquirisen  para

almacear ou plantar nas instalacións, que estén producindo e/o que fosen enviados a

terceiros, sendo condición suficiente que a empresa detalle no rexistro de contabilidade

todas as entradas e saidas de material vexetal, e ademáis conserve alo menos durante un

ano, os albaráns correspondentes.

D) O persoal responsable ou a persoa técnicamente competente (da empresa) no ámbito

da  produción  vexetal  e  os  problemas  fitosanitarios  relacionados  coa  mesma,  estará

sempre disponible para manter contactos permanente cos organismos oficiais.

E)  Dispoñer  dun  responsable  fitosanitario.  Efectuaranse  exames  visuais  durante  a

tempada de cultivo, no momento axeitado, de acordo a sucesos puntuais e aletorios, con

consecuencias fitosanitarias.

F)  Permitirase o acceso as persoas habilitadas para actuar  en nome dos organismos

oficiais responsables, especialmente para que podan levar a cabo as súas labores de

inspección e toma de mostras, permitíndolles tamén o acceso aos rexistros mencionados

na letra “C”) e documentos correspondentes.

G) Cumpliranse igualmente outras obligacións suplementarias, encamiñadas a facilitar a

evaluación  do  estado  fitosanitario  das  instalacións  e  que  teñan  consideración  as

condicións de importación, especialmente o tipo de cultivo, a ubicación, as dimensións da

explotación, a xestión, o persoal e o equipo.

H) A requirimento  dos organismos oficiais responsables, o produtor, almacén colectivo,

centro de expedición o calquera outra persoa ou importador rexistrado quedará suxeito a

obligacións específicas de evaluar ou mellorar o estado fitosanitario das instalacións e

conservar a identidade do material ata que se lle xunte o Pasaporte Fitosanitario. Entre

estas obrigacións específicas incluiranse exames especiais, toma de mostras, illamento,

eliminación de plantas enfermas,  tratamento,  destrucción,  etiquetado e  calquera  outra
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medida que se indique na sección II da parte A do anexo IV, ou na parte B do anexo IV,

segundo os casos, do Real Decreto 58/2005 do 21 de xaneiro.

I)  Non poderá producir  ou comercializar  planta para a que non esté autorizado,  para

facelo terá que solicitar a modificación dos grupos de planta.

J) Presentar a declaración anual  de cultivos e/ou de comercialización antes do 31 de

xaneiro do ano que corresponda á declaración.

PASAPORTE FITOSANITARIO

Todas aquelas empresas que aínda non fixeran a actualización do modelo de Pasaporte

Fitosanitario ou que non o enviasen, unha vez que foron dados de alta no Rexistro de

Produtores,  Comerciantes  e  Importadores  de  Vexetais,  deberán  enviar  dous  modelos

orixinais ás Xefaturas Territoriais correspondentes, de non o facer serán requiridos no

momento da inspección fitosanitaria e de non estar en regra, poderán ser sancionados

conforme a Lei de Sanidade Vexetal.

REXISTRO XERAL SANITARIO DE EMPRESAS ALIMENTARIAS E ALIMENTOS

Segundo  este  marco  lexislativo  (Rexistro  Sanitario  de  Alimento  Clave  21),  ao  vender

planta viva  envasada,  a  empresa debe darse  de alta  no  citado rexistro  a  través das

solicitudes seguintes:

Rexistro xeral sanitario de alimentos SA451A e SA451B.

Autorización de modificación en las industrias con nº de registro sanitario SA451B.

O prazo de presentación da solicitude de Rexistro de Productores de Sementes e Plantas

de Viveiro está aberto todo o ano e o prazo de resolución é dun mes.
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4.  LEXISLACIÓN

Cultivo

Non existe ningunha lexislación específica que regule o cultivo de plantas aromáticas e

medicinais,  aínda que se fai  referencia a estes cultivos en normativas sobre produtos

fitosanitarios.

Fitosanitarios

Regulamento (CE) n.º 2076/2002 da Comisión, do 20 de novembro de 2002, polo que se

prolonga o período contemplado no apartado 2 do artigo 8 da Directiva 91/414/CEE do

Consello e relativo á non inclusión de determinadas substancias activas no anexo I da

devandita directiva, así como a retirada de autorizacións de produtos fitosanitarios que

conteñan estas substancias.

Elaboración e venda de produtos

Os  aspectos  legais  da  transformación  dos  produtos  a  base  de  herbas  derivan  da

lexislación para produtos alimentarios e para produtos medicinais principalmente.

A  última  é  máis  complexa,  xa  que  estamos  falando  de  produtos  considerados

medicamentos  e  aplícaselles  unha  lexislación  máis  restritiva.  A lexislación  de  plantas

alimentarias  é  máis  doado de  asumir  para  unha  pequena  empresa ou  agricultor  que

queira dar un valor engadido ao seu produto.

Tamén  hai  outro  grupo  regulado  de  forma  independente  que  son  os  cosméticos  e

perfumes, os cales moitas veces están no limite de ser considerados medicinais, pero non

se lles esixe tanto. Por outro lado, tamén existe a posibilidade de elaborar produtos de

decoración, aínda que non teñen normas específicas.

Produtos alimentarios

Aspectos xerais

• Real Decreto 1801/2003, de 26 de Diciembre de 2003, sobre seguridad general de

los productos.
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• Orden PRE/1114/2003, de 30 de abril, por la que se modifican los anexos II de Los

Reales Decretos 280/1994, de 18 de febrero, y 569/1990, de 27 de abril, por los

que se establecen los límites máximos de residuos de plaguicidas y su control en

determinados productos de origen vegetal y animal.

• Real Decreto 1334/1999, de 31 de julio de 1999, por el que se aprueba la Norma

General de Etiquetado, Presentación y Publicidad de los Productos Alimenticios y

posteriores  modificaciones  (RD  238/2000,  RD  1324/2002,  RD  2220/2004,  RD

892/2005, RD 1164/2005, RD 226/2006, RD 36/2008, RD 1245/2008).

• Real Decreto 1808/1991, de 13 de Diciembre de 1991, por el que se regulan las

menciones o marcas que permiten identificar el lote al que pertenece un producto

alimenticio.

Herba fresca

• Real  Decreto  168/1985,  de  6  de  Febrero  de  1985,  por  el  que  se  aprueba  la

Reglamentación  Técnico-Sanitaria  sobre  Condiciones  Generales  de

Almacenamiento Frigorífico de Alimentos y Productos Alimentarios.

• Real Decreto 2483/1986, de 14 de Noviembre de 1986, por el que se aprueba la

Reglamentación  Técnico-Sanitaria  sobre  condiciones  generales  de  transporte

terrestre  de  alimentos  y  productos  alimentarios  a  temperatura  regulada,  y

posteriores especificaciones (Real Decreto 237/2000).

• Real Decreto 237/2000, de 18 de Febrero de 2000, por el que se establecen las

especificaciones  técnicas  que  deben  cumplir  los  vehículos  especiales  para  el

transporte  terrestre  de  productos  alimenticios  a  temperatura  regulada  y  los

procedimientos para el control de conformidad con las especificaciones.

TRÁMITES

Trámites comúns

En xeral, os trámites que ten que realizar unha empresa, sexa cal sexa a súa actividade

con PAMC, son:

• Rexistro de establecementos industriais.
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• Canon da auga ou de saneamento.

• Comunicación de apertura dun centro de traballo.

Rexistro de establecementos industriais 

• Real Decreto 697/1995, de 28 de abril, por el que se aprueba el reglamento del

registro de establecimientos industriales de ámbito estatal.

• Real  Decreto  475/2007,  de  13 de abril,  por  el  que se  aprueba la  Clasificación

Nacional de Actividades Económicas 2009 (CNAE-2009).

• Real Decreto 331/2003, de 14 de marzo, por el  que se deroga el Real Decreto

81/1996,  de  26  de  enero,  por  el  que  se  aprueba  la  Clasificación  Nacional  de

Productos por Actividades 1996 (CNPA-96), y se establecen las normas 

aplicables sobre el uso de la clasificación CPA-2002.

Rexistro de Industrias Agroalimentaris

• Real Decreto 2685/1980, de 17 de octubre, sobre liberalización y nueva regulación

de industrias agrarias.

• Real  Decreto  736/1995,  de  5  de  mayo,  por  el  que  se  declara  industrias

liberalizadas a diversas industrias agroalimentarias.

Rexistro Xeral Sanitario de Alimentos 

• Real Decreto 1712/1991, de 29 de noviembre, sobre el Registro General Sanitario

de Alimentos.

Outros trámites

Finalmente deberemos realizar tres tramitacións básicas a Facenda:

• Declaración Censual de Inicio de Actividade.

• Imposto de Actividades Económicas (IAE).

• Alta da Seguridade Social.
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