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1 INTRODUCCIÓN 
 

1.1 A RAZA PORCO CELTA 
 

A raza porcina Celta é a única raza autóctona de Galicia. Caracterízase pola 

súa gran rusticidade. Son animais resistentes a enfermidades e bos andadores debido 

ao seu forte aparello locomotor. 

Morfotípicamente a raza Celta está formada por animais de tipo lonxilíneo, cunha 

cara ancha e grosa; orellas grandes e caídas que cobren os seus pequenos ollos, 

pescozo longo e estreito. O dorso e lombos son estreitos e arqueados; a cruz dos 

cadrís caída; costelares deprimidos; patas longas; ventre recollido; tronco 

prolongado. A pel aparece cuberta de abundantes sedas, longas e fortes e presenta 

un rabo moi característico,  groso e longo, que se retorce suavemente de modo típico 

e remata nunha borla de sedas. 

Hai que diferenciar tres variedades dentro da raza porcina Celta, de similar 

morfotipo e de distinta capa:   

  

 VARIEDADE SANTIAGUESA  

Capa branca. Posúe pel branca de  

color rosado cuberta de abundantes 

 sedas, longas e fortes. 
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 VARIEDADE BARCINA 

Capa pintada con lunares da cor  

da lousa. 

 

 

 

 

 

 VARIEDADE CARBALLINA 

Capa con manchas de cor 

negra  brillante que poden  

chegar a cubrir case todo o corpo.  

Tamén existen exemplares  

con manchas de cor cobreado.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Modo de cría 

Os porcos celtas críanse en réxime extensivo ou semiextensivo e a súa 

alimentación consiste no pastoreo dos recursos que xeran as fincas: mato, herbas, 

castañas, landras...ademais do suplemento con outros alimentos naturais: mesturas 

de cereais (millo, cebada, soia, trigo), patacas, remolacha e outras hortalizas. 

 

Características produtivas 

Por termino medio, todas as porcas da explotación acostuman a parir dúas 

veces ó ano. Soen nacer unha media de 9,58 leitóns/parto, aproximadamente 

sobreviven 7,39 leitóns/parto sendo a diferenza as baixas antes do destete; este dato  
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arroxa un 22% de mortalidade, o que resulta favorable sabendo da rusticidade coa 

que conta esta raza galega. Dos leitóns destetados o número dispoñible para venda 

ao destete ou para cebo é do 80 % dos nados. 

O  período de xestación dunha  porca  é  aproximadamente  de  3  meses  3  semanas  

e  3  días (114 días). Despois do destete, os leitóns, xa separados das súas nais, ou 

ben son seleccionados algúns exemplares para a recría ou venda como reprodutores, 

ou ben pasan a unha fase de transición, para entrar, posteriormente nunha fase de 

precebo e finalización. 

As porcas teñen o seu primeiro parto cunha media de 11 meses, sendo esa a media 

recomendada, na que se supón que xa teñen un desenvolvemento axeitado. 

Unha vez que as reprodutoras chegan ao final da súa vida reprodutiva son retiradas 

e substituídas por animais de  reposición. Os  animais de  reposición deben estar    

inscritos nos  rexistros do  Libro Xenealóxico da Raza Porcina Celta que xestiona 

ASOPORCEL por delegación da  Consellería do Medio Rural e do Mar da Xunta 

de Galicia. 

 

2  ANTECEDENTES 
 

O Decreto 223/2011 do 17 de novembro, polo que se desenvolven as normas 

básicas de ordenación das explotacións porcinas extensivas e se crea o Rexistro 

Galego de Explotacións Porcinas Extensivas, determina no seu artigo 4 que neste 

Rexistro deben figurar inscritas a totalidade das explotacións porcinas extensivas 

situadas en Galicia. O artigo 5 deste decreto establece que entre a documentación a 

presentar para inclusión no citado Rexistro deberá de figurar: “Programa sanitario  
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básico  e o   programa  de   manexo  e   benestar  dos   animais  da   explotación,  

asinado  polo técnico veterinario”. 

No artigo 8, apartado 3, deste mesmo Decreto tamén establece que: “As explotacións 

de raza Porcina Celta poderán propor un programa de manexo e rotación común, 

desenvolto pola entidade xestora do libro xenealóxico e supervisado polos seus 

servizos técnicos”. 

ASOPORCEL como entidade xestora do libro xenealóxico da raza Porco celta 

redacta e supervisa este documento co fin de cumprir coas indicacións do citado 

artigo 8 do Decreto 223/2011. 

 

3   CLASIFICACIÓN DA ACTIVIDADE 
 

As explotacións clasificaranse en función da súa orientación produtiva. A súa 

categorización será sinalada polo responsable da explotación no momento da 

solicitude. 

Clasificación zootécnica: 

Atendendo  á  súa  orientación  zootécnica,  estas  explotacións  porcinas  en  sistema  

extensivo clasificarase nas seguintes categorías: 

a) De SELECIÓN. As que orientan a súa actividade principalmente á 

produción de animais reprodutores de raza ou híbridos. Poden ser: 

 De selección de raza, reguladas no Real decreto 2129/2008, do 26 de 

decembro, polo que se establece o Programa nacional de conservación, 

mellora e fomento das razas gandeiras. 
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 De selección de híbridos, consideradas no Real decreto 1108/1991, do 12 

de xullo, sobre normas zootécnicas aplicables aos reprodutores porcinos 

híbridos. 

b) De MULTIPLICACIÓN. As que orientan a súa actividade, principalmente, 

á multiplicación de animais de raza ou híbridos, procedentes das explotacións 

de selección, tendo coma finalidade principal a obtención de animais 

destinados á reprodución, mediante a  aplicación dos correspondentes 

programas zootécnicos e sanitarios, e podendo xerar os seus reprodutores 

para a auto reposición. 

Os reprodutores utilizados nestas explotacións estarán inscritos nos libros 

xenealóxicos ou nos rexistros oficiais correspondentes. 

c) De RECRÍA DE REPRODUTORES. As que orientan a súa actividade a 

recriar futuros reprodutores procedentes dunha soa explotación autorizada 

para a venda de reprodutores, o seu destino é a reprodución ou, 

marxinalmente, a fase de acabamento ou ceba. 

d) De PRODUCIÓN. As que orientan a súa actividade, principalmente, á  

produción de  leitóns para a súa engorda e sacrificio, e poden xerar os seus 

reprodutores para auto reposición. Así mesmo, pódense orientar á venda  de  

reprodutores,  como  actividade  secundaria  da  explotación,  sempre  que  

conte  coa correspondente autorización por parte da autoridade competente. 

En atención á súa actividade produtiva clasifícanse en: 

De ciclo pechado: cando todo o proceso produtivo, é dicir, o nacemento, a 

cría, a recría  e  a  ceba,  ten  lugar  nunha  mesma  explotación,  utilizando  

unicamente  a produción propia. 

De ciclo aberto: cando o proceso produtivo se limita ao nacemento e cría dos 

leitóns, podendo prolongar este ata a recría, para a  súa ceba posterior noutras  
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explotacións autorizadas. No obstante, neste tipo de explotación, parte da 

produción de leitóns poderá realizar todo o proceso produtivo nela. 

e) De CEBA. As dedicadas á recría e  á engorda en réxime extensivo de animais 

con destino ao matadoiro. Excepcionalmente, a autoridade competente da 

comunidade autónoma onde estea a explotación poderá autorizar a saída dos 

animais a outra explotación extensiva de ceba, previa solicitude de 

ASOPORCEL onde se contemple e se razoe o movemento, exclusivamente 

para o aproveitamento estacional de recursos naturais, nun período previo 

ao seu sacrificio. 

 

Clasificación pola súa capacidade produtiva: 

As explotacións porcinas extensivas clasifícanse en función da súa capacidade 

produtiva, expresada en UGM, de acordo coas equivalencias establecidas para cada 

tipo de gando da seguinte forma: 

 GRUPO PRIMEIRO. Explotacións con capacidade ata 120 UGM,  

dedicando  como máximo 37 UGM aos reprodutores. 

 GRUPO SEGUNDO. Explotacións cunha capacidade de máis de 120 UGM 

e ata 360 UGM, dedicando como máximo 112 UGM aos reprodutores. 

 GRUPO TERCEIRO. Explotacións cunha capacidade de máis de 360 UGM 

e ata 720 UGM, dedicando como máximo 225 UGM aos reprodutores. 
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4 CONDICIÓNS DAS EXPLOTACIÓNS 
 

4.1 INFRAESTRUTURAS 
 

As explotacións extensivas contarán con instalacións suficientes que permitan 

albergar os animais en condicións axeitadas, conforme as súas necesidades nas 

distintas etapas produtivas. Para o deseño e construción destas instalacións 

atenderase as indicacións recollidas no PROGRAMA DE SANITARIO E DE BENESTAR 

ANIMAL PARA EXPLOTACIÓNS EXTENSIVAS DE PORCO CELTA. 

Describiranse instalacións e equipamentos presentes na explotación para 

aloxamento, alimentación e manexo do gando. 

Ademais, co fin de manter as condicións hixiénico-sanitarias e de bioseguridade, a 

explotación disporá de: 

 CERCADOS. A superficie da explotación porcina estará pechada 

perimetralmente cun cercado ou un sistema equivalente que impida o  

tránsito incontrolado de  animais e vehículos e/ou suxeite os animais na 

demarcación definida na finca onde se localiza a explotación. 

 ACCESO. Todas as entradas asignadas para a recepción de vehículos de 

transporte de animais ou de calquera outro tipo de vehículo contarán con 

algún sistema eficaz para a desinfección das rodas e  do resto do  vehículo. 

Así mesmo, dispoñerán dun sistema apropiado para a desinfección do 

calzado dos operarios e visitantes. 

 EDIFICACIÓNS. A disposición das instalacións permanentes da 

explotación, utensilios e equipamento posibilitará, en  todo  momento, a  

realización dunha  eficaz desinfección, desinsectación e desratización. 
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 INSTALACIÓNS PARA ILLAMENTO OU SECUESTRO. As 

explotacións dispoñerán de instalacións permanentes que permitan o 

illamento ou secuestro, cando por razóns sanitarias sexa necesario,  de  todos  

os  animais  da  explotación, de  acordo  coa  capacidade  máxima rexistrada. 

 CONTROL DE  VISITAS. Nas  explotacións dispoñerase dun sistema eficaz 

de  control ou rexistro de visitas no que se anoten todas as que se produzan 

á área das instalacións permanentes e que permita, así mesmo, a 

identificación dos vehículos que entren ou saian dela. 

 UTENSILIOS E VESTIARIO. Nas explotacións, os utensilios de limpeza e 

manexo e o vestiario do  persoal serán de  uso  exclusivo de  cada explotación, 

e  dispoñerase das  medidas necesarias hixiénico-sanitarias e de bioseguridade 

para que o persoal que desempeñe traballo nelas e os utensilios utilizados 

non poidan transmitir enfermidades. 

 
 

4.2 CARGA GANDEIRA 
 

Considerando con carácter anual a capacidade dos recursos naturais, 

determinarase a densidade gandeira máxima en cada caso, sempre dentro duns 

limites máximos. 

Deste xeito, non se excederá a densidade de 15 porcos de ceba/hectárea (2,4 

UGM/Ha), ou o seu equivalente de acordo coa seguinte táboa: 
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Dentro do Anexo Complementario da Explotación (Ver apartado 9 do 

presente Plan de Manexo) incluiranse os datos particulares de cada unha das 

explotacións que se adhiran a este plan de manexo. 

 

4.3 EXTENSIÓN DA EXPLOTACIÓN 
 

As explotacións porcinas extensivas asentaranse sobre unha superficie sempre 

continua que terá unha dimensión mínima de 1 hectárea. 

Deberase indicar a superficie da explotación segundo o SIXPAC ou sistema de 

rexistro equivalente. 

 

4.4 DESCRICIÓN DOS RECURSOS ALIMENTICIOS DA EXPLOTACIÓN 
 

Indicaranse os usos agrícolas das parcelas que conforman a explotación como 

monte, prados e pasteiros, cultivos leñosos, cultivos herbáceos e barbeito. 

 

CARGA GANDEIRA 

TIPO UGM 

PORCA CON LEITONS DE ATA 23 KG 0,30 

PORCA DE REPOSICIÓN 0,14 

PORCO DE 20 A 50KG 0,10 

PORCO DE MÁIS DE 50KG 0,16 

VERRÓN 0,30 

PORCA EN CICLO PECHADO 1 
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Para cada caso identificarase a vexetación indicando especies e formacións vexetais. 

Na medida do posible indicarase a produción media en quilos de materia seca de 

restroballos, pastos, etc. 

 

4.5 DESCRICIÓN DO SISTEMA DE ROTACIÓN 
 

Para a cría de Porco Celta e, en función das características da explotación, 

empregaranse dous sistemas diferentes de rotación polas parcelas. 

Rotación de predios: Neste sistema a explotación divídese en diferentes predios 

mediante peches permanentes ou temporais (cercas eléctricas). A división farase en 

función de criterios técnicos que permitan un aproveitamento ordenado e racional 

dos recursos da explotación. En ningún momento se superará o carga gandeira 

máxima permitida  de  15  exemplares/Ha. Segundo  os  exemplares  vaian  

consumindo os recursos dos diferentes predios iranse rotando ós seguintes. O tempo 

de rotación variará en función dos recursos dispoñibles en cada predio. Cómpre un 

control periódico da piara para evitar a sobreexplotación de determinadas zonas e o 

non aproveitamento de outras. Terase especial atención ó subministro de auga e 

alimento suplementario nas zonas que non dispoñan de recursos suficientes ou 

axeitados. 

“Todo dentro – Todo fóra”: Neste sistema a parcela mantense sen divisións. Os 

animais mantéñense dentro da parcela durante 8 a 10 meses e logo retíranse e 

deixase descansar a finca para recuperar os recursos da mesma. Manteranse visitas e 

controis habituais que chegarán a ser diarios nos últimos meses para evitar 

sobreexplotación e danos ambientais. 
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En cada caso particular indicarase o sistema empregado no período de permanencia 

dos animais por parcela e orde de rotación entre parcelas. Deberá constar onde terán 

lugar as diferentes fases produtivas, zona para o cebo, zona de partos, etc. 

Técnicos de ASOPORCEL controlarán que o sistema de xestión se adapta ó 

estipulado neste punto así coma se o manexo que se fai dos animais e o axeitado. 

No caso de atopar deficiencias comunicaránselle ó propietario as medidas 

correctoras a tomar e as modificacións a realizar no plan de manexo. 

De persistir na situación comunicarase á autoridade competente. 

 

4.6 ALIMENTACIÓN COMPLEMENTARIA 
 

Indicaranse os puntos de  subministración para cada parcela. Seguiranse as  

pautas descritas no PROGRAMA DE BENESTAR ANIMAL PARA EXPLOTACIÓNS 

EXTENSIVAS DE PORCO CELTA que se indican a continuación: 

Os equipos para a subministración de alimentos, auga e as tolvas estarán concibidos, 

construídos e situados de maneira que reduzan os riscos de contaminación de 

alimentos. Contarase con comedeiros suficientes para evitar as pugnas entre 

animais. 

A alimentación dos porcos mantidos en réxime extensivo caracterizarase polo 

aproveitamento directo polos animais, dos recursos agroforestais durante todo o 

ano, principalmente mediante o pastoreo, de forma que tal aproveitamento, que 

pode ser complementado coa aportación de materias primas vexetais e  pensos, 

constitúa a  base  da  alimentación do  gando  na  fase  de  cebo  e  permita o 

mantemento da base territorial, tanto nos aspectos económicos coma 

medioambientáis. 
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Os animais terán acceso aos alimentos polo menos unha vez ao día, xeralmente a 

alimentación realizarase ad libitum pero si se alimentan en grupo ou ben por sistemas 

automáticos individuais, cada porco terá acceso ao alimento ao mesmo tempo que 

os demais animais do grupo. 

Recibirán alimentación adecuada ás súas necesidades de nutrición, e auga salubre 

en cantidade suficiente. 

Non se administra aos animais sustancias distintas dos alimentos que non sexan as 

administradas con fins terapéuticos ou profilácticos. 

 

 Os verróns, as femias reprodutoras e os leitóns ata a desteta, poderanse 

manter en instalacións axeitadas, suxeitos a alimentación programada con 

pensos durante a fase de cría. Non obstante, deberase garantir o libre acceso 

ao campo e aos recursos naturais da explotación dos reprodutores, segundo 

proceda de acordo co seu estado fisiolóxico. Tódolos porcos de máis de dúas 

semanas de idade terán aceso permanente a unha cantidade suficiente de 

auga fresca. 

 

 As porcas e porcas novas mantidas en grupos alimentaranse mediante un 

sistema que garanta que cada animal poida comer suficientemente, aínda en 

presenza doutros animais que compitan pola comida. Para calma-la súa fame, 

e dada a necesidade de mastigar, tódalas porcas  novas, porcas post-destete e  

porcas  xestantes deberán recibir unha cantidade suficiente de alimentos de 

volume ou ricos en fibras, así como alimentos cun elevado contido 

enerxético. 
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 Os  porcos destetados, a  cría  e  a  recría  ata  os  100  quilogramos de  peso  

vivo deberanse  manter  cun  réxime  alimenticio  que,  permitindo a  achega  

de  pensos axeitados á súa fase de desenvolvemento biolóxico, garanta a súa 

estancia no campo e o acceso aos recursos naturais da explotación. 

 

4.7 CERCADOS PERIMETRAIS 
 

Cada explotación disporá dun peche perimetral que impida o tránsito 

incontrolado de animais e vehículos. Para a división da área total nas distintas 

parcelas e establecer, así, o sistema de rotación dos animais pódense empregar os 

seguintes tipos de cercado: 

 

Cercados cinexéticos,  gandeiros  ou  anoados 

Os cercados  cinexéticos, gandeiros ou  tamén chamados anoados,   son valos de tea 

metálica soportada por postes de madeira tratada.  A malla cinexética recoñécense 

pola disposición dos arames verticais e horizontais que forman grandes cadros pouco 

visibles dende lonxe. 

Hai dous tipos de mallas, nas máis habituais o arame vertical vaise enrolando no 

horizontal (nó de múelle); nas chamadas de alta tensión os nós entre os arames 

horizontais e verticais fanse cun arame independente. 
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Peches tradicionais 

Noutros casos as explotacións dispoñen de peches tradicionais con paredes de pedra 

ou chantos reforzados con cercado cinexético ou gandeiro. 

 

Sistemas de retención por aprendizaxe 

Tamén se admiten sistemas de control de animais baseados en retención por 

aprendizaxe. Non obstante, calquera dos  sistemas de  cercado deberá impedir que  

os  porcos  saian da  superficie delimitada da explotación. 

Para os accesos poderanse empregar portas ou o paso canadense, un sistema de 

confinamento de animais que complementa a valados e outros cerramentos. 

Instalarase no punto de acceso por pistas rurais a terreos, parques e outras superficies  

 

https://www.google.es/imgres?imgurl=https://www.fitorforestal.com/images/stories/noticias/tanca_cinegetica/Tanca_cinegetica_03.jpg&imgrefurl=https://www.fitorforestal.com/empresa/noticias/124-valla-cinegetica-palamos31.html&docid=VtcBAiqccXsNMM&tbnid=Kf7EfcbT1-j9uM:&vet=10ahUKEwikubDInNjaAhUGPxQKHRucAHwQMwhWKBYwFg..i&w=350&h=276&bih=989&biw=2021&q=IM%C3%81GENES%20DE%20MALLA%20CINEG%C3%89TICA&ved=0ahUKEwikubDInNjaAhUGPxQKHRucAHwQMwhWKBYwFg&iact=mrc&uact=8
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coa finalidade de evitar o escape ou o ingreso de gando e outros animais, mentres 

que non obstaculice o movemento de vehículos, maquinaria e peóns. 

Poderanse instalar vados sanitarios ou, no seu defecto, mochilas desinfectadoras 

para o acceso dos vehículos á explotación. 

 

MANEXO DOS CERCADOS 

Indicaranse o número de animais por cada un deles, duración da estadía e 

época do ano en que quedarán recluídos dentro deles. O manexo nas parcelas terá 

un carácter eminentemente extensivo, perseguindo preservar o chan da erosión e 

degradación producida pola estanza dos animais no terreo. 

A nivel de protección do chan contra a súa degradación a carga gandeira virá 

determinada polo tempo de estadía na parcela e os recursos alimenticios dispoñibles 

na mesma. Así, por exemplo, no outono nunha finca con aproveitamento de landras 

e castañas son asumibles cargas de un máximo de 15 animais por hectárea. 

En xeral e na medida do posible intentaran manterse cargas inferiores ao  máximo 

permitido e establecer períodos de repouso para as parcelas. 

Deberán considerarse as áreas con limitacións ambientais onde o número, mesmo a 

permisividade de ter animais neste réxime de manexo poderá ser limitado en 

consideración aos valores e limitacións ambientais do terreo. 

Evitarase o sobrepastoreo, mediante a regulación dos tempos  de ocupación e 

regularase o tempo de descanso entre 30 a 45 días, sendo maior en zonas máis frías 

e menor en zonas máis cálidas. 

Regularase a carga animal de acordo á oferta de alimento. A capacidade da carga 

animal máxima estímase entre 2.000 e 2.500 kg/ha, de acordo á susceptibilidade do  
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terreo á degradación, xa que a sobrecarga induce á compactación e á erosión. Esta 

degradación é máis crítica en épocas de maior precipitación, xa que o chan húmido 

é máis sensible a compactarse coa presión. 

Definirase  o  número  de  lotes  segundo  a  relación    entre  o  intervalo  de  tempo  

de  descanso, recuperación do pasto do lote, e o intervalo de tempo de ocupación 

ou de consumo do   pasto. En épocas chuviosas requírense subdivisións para evitar 

o piso do pasto de toda a parcela, pasto que non consome o animal. 

Cambiaranse permanentemente os camiños de tránsito do gando, sitios dos 

salgadoiros e bebedoiros para evitar erosións concentradas e infestacións de arvenses 

indesexables nestes lugares. 

Analizarase periodicamente as características químicas do chan. As recomendacións 

enfocaranse a: 

 Manter a fertilidade do chan. 

 Realizar as fertilizacións de acordo aos requirimentos  nutricionais para cada 

especie e as características físicas e químicas do chan. 

 Ter en conta a fertilidade natural do chan para os plans de fertilización.  

 Evitar a contaminación do chan e as augas por un exceso de fertilizante. 

 

 

5 CONDICIÓNS DO PROGRAMA DE ROTACIÓN E MANEXO 
 

5.1 MEDIO AMBIENTE 
 

O peticionario comprométese a cumprir a normativa que se indica no presente 

apartado. 
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 Real Decreto Lexislativo 1/2016, de 16 de Decembro, polo que se aproba o 

texto refundido da Lei de prevención e control integrados da contaminación. 

 Lei 42/2007, do 13 de decembro, do Patrimonio Natural e da Biodiversidade 

se a explotación estivese situada dentro do ámbito xeográfico dun Espazo 

Natural Protexido, ou dentro da súa área de influencia socioeconómica. 

 Real Decreto 1997/95, polo que se establecen medidas para contribuír a 

garantir a biodiversidade mediante a conservación dos hábitos naturais e da 

fauna e flora silvestres (Directiva 92/43 CE), se a explotación estivese situada 

nunha zona que sexa declarada pola Administración da Xunta de Galicia 

como Zona de Especial 

 Conservación, da Rede Europea Natura 2000. 

 Lei 22/2011, de 28 de xullo, de residuos e solos contaminados, que sexan de 

aplicación como consecuencia das actividades produtivas da súa explotación. 

 Regulamento 1069/2009 do parlamento Europeo e do Consello do 21 de 

outubro de 2009 polo que  se  establecen as  normas sanitarias aplicables aos  

subprodutos animais e os produtos derivados non destinados ao consumo 

humano. 

 Real Decreto 261/1996 (Directiva 91/676 CE) sobre normas mínimas de 

protección das augas contra a contaminación por nitratos procedentes de 

fontes agrarias. 

 Real Decreto 1416/2001 relativo a envases de produtos fitosanitarios. 

 
 

5.2 ESTUDO EN DETALLE DA EDAFOLOXÍA E XEOMORFOLOXÍA 
 

O solo é o soporte e sustento de todo sistema agropecuario que, como tal, é 

un conxunto de compoñentes que se vinculan entre si con diferentes niveis de 

complexidade. 
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A calidade do solo, que se determina a través de "marcadores", como, a textura, a 

densidade aparente, a estrutura e o contido de materia orgánica, é un aspecto 

importante a ter en conta nun sistema agrícola rendible e sustentable. 

Coñecer as características do chan é o punto de partida para poder integralo en 

óptimas condicións ao sistema, lográndolle extraer os máximos beneficios sen 

atentar contra a súa perdurabilidade ou contribuír á súa degradación. 

 Xeomorfoloxía: Estudarase o relevo do terreo indicando aspectos 

morfolóxicos e morfométricos tales como, altimetría, pendente, fisiografía e 

orientación da finca. 

 Edafoloxía: Indicaranse os seguintes parámetros: textura, estrutura, 

densidade aparente e porosidade do solo. 

Cada explotación redactará un estudio de xeomorfoloxía e edafoloxía da mesma, 

que se presentará como documentación anexa a solicitude de inclusión no Rexistro 

Galego de Explotacións Porcinas. 

Os  datos  dos  estudio  servirán  de  base  para  cubrir  o  apartado  correspondente  

do  Anexo Complementario da Explotación a presentar tamén anexo á solicitude. 

Todas as indicacións referidas neste punto contémplanse para as explotacións de 

carácter industrial. As que son consideradas como “autoconsumo” ou “reducidas” 

non terán estas esixencias, se non que os técnicos da asociación de criadores poderán 

visualizar a explotación e determinar as condicións necesarias e suficientes para 

cumprir debidamente as medidas compatibles cos códigos de boas prácticas e 

respecto ó medio ambiente. 

 

METODOLOXÍA DO ESTUDO 

Para a realización do estudo lévase a cabo a seguinte metodoloxía: 



 
 
_____________________________________________________________________________ 

 
 
 
  PROGRAMA DE MANEXO E ROTACIÓN PARA EXPLOTACIÓNS EXTENSIVAS DE PORCO CELTA        20 

 

 

1.  Recompilación  e   consulta  de   información:  Faise  unha  recolleita  de 

cartografía tanto xeral como específica. Para iso partiremos da cartografía base da 

Xunta de Galicia a escala  1:5.000 e complementarase coa cartografía do Instituto 

Xeográfico Nacional a escala 1:25.000. Como cartografía específica tomaremos as 

series  cartográficas do  IGME  (mapas  xeolóxicos  e  hidroxeolóxicos), o  mapa 

forestal de España, o mapa de usos e aproveitamentos, mapa de pendentes, mapas 

de zonas protexidas e especies ameazadas, etc. Como documentación 

complementaria empregarase as  fotografías aéreas  que  aportan PNOA    e  o 

SIXPAC, así como calquera outra información que poida resultar útil. 

2.   Interpretación e  correlación da  documentación: Toda a  documentación 

copiada será revisada, interpretada e correlacionada para determinar as 

características da zona  de estudo (formacións xeolóxicas, unidades de roca, solos 

residuais e transportados, procesos morfodinámicos e características  estruturais, 

entre outros). Ó remate desta fase obtéñense uns planos previos da zona de estudo. 

3.  Traballo de campo: Cunha cartografía base xa feita pasarase a fase de campo. 

Nela  perséguense dous  obxectivos.  Por  unha  parte    contrastar  e  corrixir  a 

información cartográfica elaborada. E como segundo obxectivo a toma de datos reais 

(fotos e mostras) que permitan determinar características que en moitos casos non 

podemos definir directamente (textura, estrutura, densidade aparente, porosidade 

ou, no caso de especies vexetais, diferenciar especies moi similares ou dubidosas). 

4.  Corrección da cartografía inicial: Cos datos obtidos en campo  corríxese a 

cartografía adaptándoa a información real obtida sobre o terreo. 

5.  Redacción do estudo e da cartografía definitiva. 
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5.3 ESTUDO HIDROLÓXICO 
 

Cada explotación redactará un estudio das características hidrolóxicas da 

mesma que se presentará como documentación anexa á solicitude de inclusión no 

Rexistro Galego de Explotacións Porcinas. 

Os  datos  do  estudio  servirán  de  base  para  cubrir  o  apartado  correspondente  

do  Anexo Complementario da Explotación a presentar tamén anexo á solicitude. 

 

METODOLOXÍA DO ESTUDO 

1.  Recompilación  e   consulta  de   información:   Faise  unha  recolleita  de 

cartografía tanto xeral como específica. Para iso partiremos da cartografía base da 

Xunta de Galicia a escala 1:5.000 e complementarase coa cartografía do Instituto 

Xeográfico Nacional a escala 1:25.000. Como cartografía específica tomaremos 

mapa de  pendentes, mapas de  zonas protexidas e especies ameazadas, etc. Como 

documentación complementaria empregarase as  fotografías aéreas que aportan 

PNOA  e  o  SIXPAC, así  como  calquera outra  información que  poida resultar 

útil. 

2.   Interpretación e  correlación da  documentación: Toda a  documentación 

copiada será revisada, interpretada e correlacionada para determinar as 

características da zona  de estudo (formacións xeolóxicas, unidades de roca, solos 

residuais e transportados, procesos morfodinámicos e características estruturais,etc). 

Ó remate desta fase obtéñense uns planos previos da zona de estudo. 

3.   Traballo de campo: Cunha cartografía base xa feita pasarase a fase de campo 

para corrixir a información da cartográfica elaborada. 
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4.   Corrección da cartografía inicial: Cos datos obtidos en campo corríxese a 

cartografía, adaptándoa a información real obtida sobre o terreo. 

5.  Redacción do estudo e da cartografía definitiva. 

Este estudo servirá de base para a elaboración do certificado de distancias a 

asinar polo técnico competente e que debe presentarse anexo á solicitude de 

inscrición no rexistro. 

Todas as indicacións referidas neste punto contémplanse para as explotacións de 

carácter industrial. As que son consideradas como “autoconsumo” ou “reducidas” 

non terán estas esixencias, se non que os técnicos da asociación de criadores poderán 

visualizar a explotación e determinar as condicións necesarias e suficientes para 

cumprir debidamente as medidas compatibles cos códigos de boas prácticas e 

respecto ó medio ambiente. 

 

MEDIDAS QUE  SE  ADOPTARÁN PARA  EVITAR A  CONTAMINACIÓN POR  NITRATOS, A 

DEGRADACIÓN E EROSIÓN DO SOLO E A PERDA DE ARBORADO NOS TERREOS. 

Prestarase especial atención á carga gandeira e o deseño do programa de 

rotación que é o factor de maior relevancia neste senso. 

Para evitar a erosión excesiva do terreo poderase facer o anelado do fociño de acordo 

coa normativa nacional e  co programa de  benestar animal. Ademais establecerase 

un programa de  xestión de estercos e xurros se fora preciso.  

O pastoreo á beira dos cursos de auga non parece supoñer riscos importantes de 

proxección ou escorredura pero, a concentración de animais abeberando 

directamente nas correntes de auga debe evitarse na medida do posible. 

Adoptaranse as seguintes medidas preventivas para reducir o risco de 

contaminación: 
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 Para reducir o risco de contaminar augas subterráneas, os efluentes e 

refugallos orgánicos non se aplicarán a menos de 50 m dunha fonte, pozo ou 

perforación que subministre auga  para  o  consumo  humano.  Se  durante  

a  redacción do  estudo hidrolóxico se  observara  algunha  situación de  risco  

de  contaminación o  técnico redactor poderá establecer distancias maiores 

as indicadas neste apartado. 

 Manteranse as beiras dos curso de auga con vexetación e manto de herba para 

evitar a contaminación por escorrenta. 

 Evitarase a permanencia dos animais, en densidades importantes, sobre 

superficies non estancas. 

 En  períodos  de  invernada ao  aire  libre,  desprazarase regularmente a  área  

de alimentación. Farase unha visita diaria para comprobar se a zona de 

alimentación se está degradando e se cómpre desprazala. Se a alimentación 

se realiza permanentemente no mesmo sitio, o solo debe estar estabilizado. 

 Na  medida  do  posible  e  alí  onde  sexa  preciso  recoméndase que  se  

manteñan impermeables tódalas áreas de espera e de exercicio, en especial as 

exteriores, accesíbeis aos animais e todas as instalacións de evacuación ou de 

almacenaxe dos efluentes do gando. 

 A pendente dos solos das instalacións onde permanezan os animais debe 

permitir a evacuación dos  efluentes. Estes últimos serán evacuados cara  aos 

colectores de almacenaxe. 

 As augas de limpeza recolleranse nunha rede estanca e dirixiranse cara ás 

instalacións de almacenaxe (específicas se é posible) ou de tratamento dos 

efluentes. Poderase contemplar unha excepcionalidade nos aproveitamentos 

de tipo extensivo onde os animais  campan  por  todo  o  territorio, previndo  

unha  retirada  dos  residuos  por dexeccións ou un tratamento dos mesmos  
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segundo se indique polo servizos técnicos da asociación nas zoas de descanso    

o de reclusión dos animais onde haxa concentración dos mesmos. 

 As dexeccións sólidas almacenaranse nunha superficie estanca dotada dun 

punto baixo, de xeito que se recollan os líquidos de zumegamento e se 

evacúen cara ás instalacións de almacenaxe ou de tratamento dos efluentes. 

Poderase contemplar unha  excepcionalidade nos  aproveitamentos de  tipo  

extensivo  onde  os  animais campan por todo o territorio, previndo unha 

retirada dos residuos por dexeccións ou un tratamento dos mesmos segundo 

se indique polo servizos técnicos da asociación nas zoas de  descanso o  de  

reclusión dos animais onde haxa concentración dos mesmos. 

 Ademais de respectar a regulamentación, disporase dunha capacidade de 

almacenaxe suficiente para cubrir os períodos nos que a distribución non é 

aconsellable. Esta capacidade  de  almacenamento será  como  mínimo  de  3  

meses.  Contemplase  a excepcionalidade citada no punto anterior. 

 Recoméndase  así   mesmo  a   construción  das   fosas   en   dous   

departamentos independentes de xeito que permitira unha estancia do xurro 

en repouso de 3-4 meses, unha vez cheas e antes da súa distribución. A 

fermentación anaerobia que se produce nese intervalo de tempo permitiría 

reducir a contaminación á hora da súa distribución, así como un mellor 

aproveitamento e de forma máis inmediata dos seus elementos fertilizantes. 

 Ademais da recollida das augas de chuvia, e a súa evacuación ao medio 

directamente, recoméndase a construción de paredes en sentido transversal 

á dirección dos ventos na época de maiores precipitacións, xa que a cantidade 

de auga que pode penetrar nos corredores de alimentación ou na área de 

exercicio pode ser importante. 
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 As  augas  de  chuvia  dos  tellados  recolleranse  por  separado  e  evacuaranse 

directamente ó medio natural, cumprindo sempre coa normativa 

correspondente. 

 

RECURSO EFECTO AMBIENTAL MEDIDAS DE PREVENCIÓN E MITIGACIÓN 
MEDIDA DE 
CONTROL 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Auga 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Contaminación das augas 
por materia orgánica e 
nutrientes 

 
Non aplicar efluentes e refugallos orgánicos a menos de 50 
metros dunha fonte de auga potable. 
Manter as beiras de cursos de auga con vexetación 
e manto de herba. 
Evitar a presenza de densidades importantes de 
animais sobre superficies non estancas. 
Separación de augas  pluviais de residuais. As 
dexeccións sólidas almacenaranse nunha 
superficie estanca dotada dun punto baixo  para a 
recollida de líquidos e a súa evacuación a instalación de 
almacenaxe. 
Disporase dunha capacidade de almacenamento  de 
residuos como mínimo para tres meses. Recoméndase así 
mesmo a construción das fosas en 
dous departamentos independentes de xeito que 
permitira unha estancia do xurro en repouso de 3-4 
meses, unha vez cheas e antes da súa distribución. A 
fermentación anaerobia que se produce nese intervalo de 
tempo permitiría reducir a contaminación á hora da súa 
distribución, así como un mellor aproveitamento e de 
forma máis inmediata dos seus elementos fertilizantes. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Realizar 
análises de 
augas 1 vez ó 
ano, nos cursos 
da zona. 

 
 
 
 
 
 
 
 

Solo 

Contaminación por 
taponamento de poros do 
solo, diminuíndo a 
capacidade de drenaxe do 
terreo. 
Desenvolvemento de 
microorganismos patóxenos 
para os animais e o home por 
acumulación progresiva de 
residuos. 
Contaminación por residuos 
sólidos, xiringas, agullas, 
biolóxicos, cartóns, vidros. 
Contaminación por cadáveres, 
fetos , placentas o os seus 
lixiviados. 

 

 
 
 
 

Instaurar un programa de fertilización. 
Recollida selectiva de refugallos e posterior entrega a 
empresa autorizada de tratamento. 
Xestión axeitada de cadáveres con recollida en 
contedores específicos e entrega á empresa 
autorizada para a súa xestión. 
Limpezas periódicas das dexeccións dos animais. 

 
 
 
 
 

Realizar 
análise do solo 
1 vez cada 
dous anos. 

 
Control visual. 

 
 
 

Solo 

 
 

Erosión do solo en zonas 
concretas. 

Anelado do fociño do animal de acordo  coa 
normativa de benestar animal. 
En períodos de invernada ao aire libre, desprazarase 
regularmente a área de alimentación. 
Se a alimentación se realiza permanentemente no 
mesmo sitio, o solo debe estar estabilizado. 

 
Control diario 
da actividade 
dos animais. 



 
 
_____________________________________________________________________________ 

 
 
 
  PROGRAMA DE MANEXO E ROTACIÓN PARA EXPLOTACIÓNS EXTENSIVAS DE PORCO CELTA        26 

 

 

Aire 
Produción de metano, 
NH3, po orgánico. 

 

Aseo e limpeza estritos no interior das instalacións. 

Evacuar 
tanques de 
almacenamento 
de 
sedimentación 
con intervalos. 

 

Flora 

 

Perda da cuberta vexetal por 
sobrepastoreo ou manexo non 
axeitado. 

Control axeitado da carga gandeiraEn períodos de 
invernada ao aire libre, desprazarase regularmente a área de 
alimentación.Se a alimentación se realiza permanentemente 
no mesmo sitio, o solo debe estar estabilizado. 

 

Control diario 
da actividade 
dos animais. 

 

Social 

 
Xeración de cheiros. 

Aseo e limpeza estritos no interior das instalacións. 
Empregar mangueiras ou aspersores de baixa presión 
localizados o máis preto posible do chan. 

 

Empregar 
biodixestores. 

 

Todas as indicacións referidas neste punto contémplanse para as explotacións de 

carácter industrial. As que son consideradas como “autoconsumo” ou “reducidas” 

non terán estas esixencias, se non que os técnicos da asociación de criadores poderán 

visualizar a explotación e determinar as condicións necesarias e suficientes para 

cumprir debidamente as medidas compatibles cos códigos de boas prácticas e 

respecto ó medio ambiente. 

 

 

6 ROTACIÓN E MANEXO 
 

ASOPORCEL, segundo se recolle no artigo 8, punto 3, da Orde do 17 de 

novembro de 2011, onde se publica o Decreto 223/2011, establece este programa 

de manexo e rotación común para as explotacións extensivas dedicadas á cría do 

Porco Celta, supervisado polos servizos técnicos de dita asociación, xestora do Libro 

Xenealóxico da raza porcina Celta, conforme ao recollido no anexo I. O devandito 

programa de manexo deberá ser aprobado anualmente pola consellería competente 

en materia de gandería. 
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A gandería autorizada someterase ós procedementos de control do cumprimento 

dos programas de manexo aprobados, realizando as comprobacións e inspeccións 

sobre o terreo que se consideren necesarias. 

Establécense unha serie de medidas de manexo para: 

 Garantir unha adecuada utilización do medio físico e recursos 

alimenticios da explotación.  

  Evitar fenómenos de sobre explotación que deterioren o ecosistema de 

soporte. 

 Para isto teranse en conta as peculiaridades de cada explotación en relación ao 

terreo onde está situada (tipo de solo, pendentes, cursos de auga, especies 

arbóreas,…) como a extensión, o número de parcelas e o tipo de instalacións 

permanentes, para determinar a carga gandeira e o sistema de rotación axeitado. 

Establécese un sistema de aproveitamento da finca de explotación de tal forma que 

se utilice convenientemente a zoa de praderías que terá que rotar os animais de 

maneira que durante o outono/inverno aproveiten as castañas e outro froitos e na 

primavera a herba da zoa de prado. 

 

7 CONTROL DE SISTEMAS DE XESTIÓN DA CALIDADE E 
AMBIENTAL 

 

Tal e como ven reflectido no PROGRAMA SANITARIO E DE BENESTAR ANIMAL 

PARA EXPLOTACIÓNS EXTENSIVAS DE PORCO CELTA adoptaranse as seguintes 

medidas: 
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7.1 CONTROL DE USO DE MEDICAMENTOS 
 

O peticionario comprométese a gardar: 

 Libro de tratamentos 

 Receitas veterinarias 

Os tratamentos prescritos  anotaranse convenientemente no Libro de Rexistro de 

Tratamentos da explotación,  facendo  referencia  á  receita  veterinaria  

correspondente, animais  tratados,  data  e produto. 

Os medicamentos autorizados son os que teñen un LMR (Límite máximo de 

residuos) definido para porcino e están rexistrados para esta especie. 

Excepcionalmente e coa debida xustificación, poderanse utilizar medicamentos con  

LMR definidos para outras especies pero que non estean legalmente rexistrados e 

sempre baixo a prescrición e control dun profesional veterinario. A responsabilidade 

última do uso dun medicamento na explotación en canto á presenza de residuos 

medicamentosos nos animais recae sempre no gandeiro titular da explotación. 

A adquisición de medicamentos veterinarios realizarase sempre en lugares 

legalmente autorizados, oficinas de farmacia, establecementos comerciais detallistas 

e entidades ou agrupacións gandeiras 

Tamén está permitida a adquisición e/ou cesión de medicamentos en acto clínico 

dun profesional veterinario legalmente autorizado a través do seu botiquín. 

Co obxectivo de lograr un produto de seguridade para o consumidor, e para 

conseguir a transparencia no proceso produtivo asegurando así a trazabilidade, 

utilizaranse só produtos legalmente autorizados, respectando os períodos de 

supresión e reflectindo os tratamentos no libro de explotación segundo a normativa 

vixente. 
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A  retirada de  medicamentos veterinarios realizarase sempre baixo a  prescrición 

dun profesional veterinario  legalmente  autorizado  mediante  a  correspondente  

receita  veterinaria  numerada.  O gandeiro titular gardará unha copia da receita 

xunto co medicamento adquirido e ata cinco anos despois do tratamento e do tempo 

de espera do produto que figure na mesma. 

Os medicamentos almacenaranse en lugares específicos e pechados, estando fora do 

alcance de animais e nenos, de acorde ás condicións de Tª, Hª e luminosidade 

expostas no prospecto do medicamento, de  forma que nos asegure unha correcta 

conservación. O período para o  uso do medicamento é dun mes a partir da data de 

prescrición; a partir de entón ou cando se esgote o mesmo deberase de eliminar de 

acordo á normativa vixente. 

Os medicamentos almacenaranse segundo os requirimentos indicados nas receitas 

e respectaranse as datas de caducidade. 

A eliminación dos medicamentos realizarase de forma respectuosa co medio 

ambiente e xestionarase como residuo do xeito máis adecuado que establezan as 

autoridades competentes. 

En xeral, a utilización de pensos medicamentosos na explotación realizarase de 

forma similar á do uso de medicamentos veterinarios cumprindo en todo momento 

a lexislación vixente. Utilizaranse só premesturas autorizadas, amparadas pola 

correspondente receita e deberanse respectar os tempos de espera, reflectindo os 

tratamentos no libro de explotación. 
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7.2 CONTROL DE PRODUTOS FITOSANITARIOS E PESTICIDAS 
 

Os usuarios e manipuladores deberán aplicar as boas prácticas fitosanitarias en 

canto á custodia, adecuada manipulación e correcta utilización dos fitosanitarios; 

asegurando a ausencia de residuos nos vexetais en niveis superiores aos LMRs 

establecidos. (LMRs: concentración máxima de residuos dun  produto  fitosanitario 

permitida legalmente, na  superficie ou  na  parte  interna  de  produtos destinados 

á alimentación humana ou animal.) 

Os biocidas son sustancias activas e/ou preparados destinados a destruír, 

contrarrestar, neutralizar, impedir a acción ou exercer un control doutro tipo sobre 

calquera organismo nocivo por medios químicos ou biolóxicos. Trátase de produtos 

incluídos no anexo V do Real Decreto 1054/2002 de 11 de  Outubro,  polo  que  

se  regula  o  proceso  de  avaliación  para  o  rexistro,  autorización  e comercialización 

de  biocidas.  Os  produtos  gandeiros  que  se  poden  incluír  neste  apartado  son 

desinfectantes tanto para instalacións como para auga potable, produtos de  hixiene 

veterinaria, rodenticidas, avicidas, insecticidas, aracnicidas. 

Só se poderán utilizar produtos fitosanitarios que conteñan sustancias activas 

autorizadas pola Unión Europea e que estean autorizados e inscritos no Rexistro 

Oficial de Produtos e Material Fitosanitario. Só se poderán utilizar biocidas 

autorizados pola autoridade competente de tal forma que a súa correcta adquisición, 

almacenamento e utilización en función das características e forma de aplicación do 

produto, nos aseguren a non presenza de riscos para o ser humano, animais ou para 

o medio ambiente. 

A manipulación e aplicación deste tipo de produtos será realizada por unha persoa 

que debe de contar coa  acreditación para o  manexo  deste  tipo  de  produtos  

(Licenza  de  aplicador/manipulador de biocidas). 
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Non se aplicarán a distancias inferiores a 10 metros de un curso de auga ou 50 

metros de un pozo ou fonte de subministro para consumo humano. Préstase especial 

atención cando os produtos se van a aplicar en zonas próximas a cursos de auga, 

pozos, charcas, etc. 

Os produtos fitosanitarios e biocidas, almacenaranse nun lugar específico, separado, 

lonxe da acción do sol, ben ventilado, seco, correctamente iluminado e identificado. 

 

7.3  XESTIÓN DE ENVASES 

 

Deberán ter etiquetaxes con identificación dos residuos que conteñen segundo 

o anexo I do Real Decreto 833/1988, de 20 de xullo, nome, dirección e teléfono do 

titular dos residuos, data de envasado, riscos que presentan devanditos residuos 

(“Tóxico”: Caveira ). 

Estarán almacenados en  zonas separadas da  explotación, ata  a  súa  posterior 

eliminación pola empresa xestora autorizada, durante un tempo non superior a 6 

meses, salvo autorización especial do órgano competente da Comunidade 

Autónoma que se refira. 

Levarán un rexistro no que conste a cantidade, natureza, identificación do orixe, 

métodos e lugares de tratamento, datas de xeración e cesión de tales residuos. Estes 

rexistros han de conservarse por un tempo non inferior a 5 anos. 

Os envases baleiros, os produtos químicos caducados, e demais restos orgánicos 

cualificados como perigosos eliminaranse segundo os sistemas oficiais de recollida. 

Non se abandonaran sacos, bolsas de plástico nin calquera outro tipo de  material 

perigoso na contorna ambiental e, ademais, non se reutilizan estes envases para 

outros usos non autorizados. 
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7.4 CONTROL DE CADÁVERES 
 

Este tipo de residuos están regulados polo Regulamento (CE) Nº 1069/2009 

do Parlamento Europeo e do Consello, de 3 de outubro de 2002, polo que se 

establecen as normas sanitarias aplicables aos subprodutos animais non destinados 

ao consumo humano. Posteriormente as CCAA  desenvolveron os seus Decretos 

que aplican dita normativa. 

O Regulamento establece normas en materia de saúde animal e pública aplicables á 

recollida, o transporte, o almacenamento e a utilización ou eliminación de 

subprodutos animais (Subprodutos animais: corpos enteiros ou partes de animais 

ou produtos de orixe animal mencionados nos artigos 8, 9, e 10, non destinados ao 

consumo humano), co obxecto de impedir que estes produtos entrañen algún tipo 

de risco para a saúde humana ou animal. 

Os  animais mortos en  explotación separaranse a  unha  zona  especialmente 

habilitada para  ser recollidos por unha empresa legalmente autorizada, 

eliminándose mediante incineración ou transformación, segundo corresponda, 

segundo o tipo de residuo. As empresas transportadoras e transformadoras estarán 

suxeitas á autorización da autoridade competente 

As explotacións disporán dun contedor para cadáveres por cada 100 animais da 

explotación. Neste contedor    almacenaranse    os    cadáveres    ata    a    recollida    

pola    empresa    autorizada. 
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7.5 HIXIENE E SEGURIDADE NO TRABALLO DO PERSOAL 
 

As  persoas  en  contacto  cos  animais  estarán  en  correcto  estado  de  saúde,  

non  padecerán enfermidades contaxiosas, e respectarán as normas de manexo e 

hixiénico-sanitarias establecidas na explotación. A  entrada de  persoal alleo  á  

explotación estará controlada e,  en  todo caso, será respectuosa coas normas 

establecidas e levarán o equipamento adecuado. 

Os traballadores da explotación actuarán baixo normas de prevención de riscos 

laborais durante a estancia en instalacións e nas operacións con máquinas, equipos, 

útiles e ferramentas para previr riscos persoais e xerais. Prestarase especial 

precaución no manexo de animais que potencialmente poidan ser agresivos ou 

perigosos. 

 

7.6  XESTIÓN DE ESTERCOS E XURROS 
 

Os estercos e xurros producidos polos animais cando se encontren recluídos 

nas instalacións permanentes da explotación almacenaranse en estercoleiros e fosas 

con estancamento suficiente para impedir perdas por lixiviación de líquidos e, evitar 

deste xeito, a contaminación de augas superficiais e subterráneas. 

Poderase contemplar unha excepcionalidade nos aproveitamentos de tipo extensivo 

onde os animais campean por todo o territorio, provendo unha retirada dos residuos 

por dexeccións ou un tratamento dos mesmos segundo se indique polos servizos 

técnicos da asociación nas zoas de descanso ou de reclusión dos animais onde haxa 

concentración dos mesmos. 
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As indicacións referidas neste punto contémplanse para as explotacións de carácter 

industrial. As que son consideradas como “autoconsumo” ou “reducidas” non terán 

estas esixencias, se non que os técnicos da asociación de  criadores poderán visualizar 

a explotación e determinar as condicións necesarias e suficientes para cumprir 

debidamente as medidas compatibles cos códigos de boas prácticas e respecto ó 

medio ambiente. 

Os estercos e xurros acumulados, unha vez chegado o momento, transportaranse e 

distribuiranse nas praderías, pastos e cultivos para o súa fertilización, atendendo ás 

recomendacións recollidas no Código Galego de Boas Prácticas Agrarias. 

A continuación, na seguinte táboa indicase o máximo de cabezas de gando 

permisíbeis por hectárea de SAU (Superficie Agraria Utilizable) para non rebordar 

os 175 kg de N por Ha e ano nas dexeccións. 

 

CABEZAS DE GANDO PERMISIBLES POR HA (dexeccións) 

Cabezas de gando Dexeccións ano kg. % N Kg. N.  

 

Porcos 80-90kg. 

0,15 CGM/55kg todo o ano 

 

Sólidas 

 

912 

 

0,60 

 

5,5 

7,5 Kg. N/porco/ano 

Máx. 170 Kg./Ha./ano 

23,3 porcos cebados 

3,50 CGM/Ha./ano 

 

Líquidas 

 

657 

 

0,30 

 

2,0 

 

A xestión dos estercos das explotacións porcinas poderá realizarse mediante 

a utilización de calquera dos seguintes procedementos: 
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1. Valorización como aboamento órgano-mineral: Para a valorización agrícola como 

aboamento órgano-mineral, as explotacións deberán: 

 Dispor  de  balsas  de  esterco  cercadas  e  impermeabilizadas,  natural  ou 

artificialmente, que eviten o risco de filtración e contaminación das augas 

superficiais  e   subterráneas,  asegurando  que   se   impidan  perdas   por 

rebordadura ou por inestabilidade xeotécnica, co tamaño preciso para poder 

almacenar a produción de polo menos tres meses, que permita a xestión 

axeitada destes. 

 Respectar como distancia mínima, na distribución de esterco sobre o terreo, 

a de 100 metros, respecto a outras explotacións do grupo primeiro, e 200 

metros, respecto ás explotacións incluídas no resto dos grupos definidos no 

artigo 3.B) do RD324/2000, e aos núcleos urbanos. En relación cos cursos 

de augas, respectarase o establecido no RD Lexislativo 1/2001, do 20 de 

xullo, polo que se aproba o texto refundido de la Lei de Augas, e o disposto 

nos diferentes plans hidrolóxicos de conca. 

 Acreditar,  ante  o  órgano  competente  da  Comunidade  Autónoma,  que 

dispoñen  de  superficie  agrícola  suficiente,  propia  ou  concertada, para  a 

utilización dos estercos como fertilizantes, cumprindo o seguinte: 

 Nas zonas vulnerables, a cantidade máxima de estercos aplicada na 

devandita superficie, procedente ou non do porcino, e o seu contido en 

nitróxeno, axustarase ao establecido no Real Decreto 261/1996, debendo 

presentar un plan de xestión e produción de estercos, de acordo co RD 

referido e cos programas de actuación elaborados polas Comunidades 

Autónomas. 

 Para o resto do territorio (zonas non vulnerables), os titulares de 

explotacións unicamente presentarán o plan de xestión e produción 

agrícola de estercos, de acordo co anexo II, cando o contido do nitróxeno,   
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aplicado  co  esterco  procedente  ou  non  do  porcino, calculado de 

acordo co anexo I, supere o valor de 210 quilos de nitróxeno por hectárea 

e ano. 

 A valorización levarase a cabo individualmente por cada explotación. 

 Poderase levar a cabo a través dun programa de xestión común para varias 

explotacións, logo de autorización do órgano competente da 

Comunidade Autónoma. 

2. O tratamento de estercos mediante compostaxe, secado artificial e outros: As 

actividades de valorización e eliminación dos estercos sometidos a procesos de 

compostaxe, secado artificial e outros similares, realizaranse segundo o establecido 

na Lei 22/2011 del 28 de Xullo, de residuos e solos contaminados. 

3. Eliminación de estercos mediante vertedura: A eliminación de estercos mediante 

vertedura estará sometida á autorización regulada no capítulo II do título V do Real 

Decreto Lexislativo 1/2001, do 20 de xullo, polo que se aproba o texto refundido 

da lei de augas. 

4. Entrega a centros de xestión de estercos: A xestión dos estercos das explotacións 

porcinas, ben como abono órgano-mineral ou para o seu tratamento, poderá ser 

realizada polo centro de xestión de estercos, que se encargará de recollelos nas 

granxas e, no seu caso, tratalos ou valorizalos, baixo a súa responsabilidade, 

conforme ao sinalado nos apartados anteriores. Os devanditos centros deberán estar 

autorizados e rexistrados como tales no órgano competente da Comunidade 

Autónoma.  En calquera caso, esta actividade realizarase de tal forma que se evite a 

difusión de enfermidades. As explotacións que entreguen esterco a un centro de 

xestión deberán acreditar a súa entrega mediante o correspondente contrato. 
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7.7 OUTRAS CONDICIÓNS 
 

O interesado ademais, comprométese a respectar as seguintes prácticas: 

 Non  realizar  queima  de  restrollos ou  de  pastos,  salvo  autorización expresa  

da Consellería de Medio Ambiente. 

 Retirar das súas parcelas os restos de podas, plásticos usados e demais materias 

residuais sobrantes do proceso produtivo, e depositalos en lugares adecuados. 

 

8 PROCEDEMENTOS DE VERIFICACIÓN 
 

ASOPORCEL levará a cabo un programa de verificación e control do 

cumprimento dos datos e medidas indicadas no programa de manexo das 

explotacións que se adhiran o presente plan de manexo. O programa de verificación 

estruturase nos seguintes apartados: 

 Verificación de fiabilidade dos datos: Antes de permitir a adhesión dunha 

explotación ASOPORCEL  comprobará  que  os  datos  aportados  na  

documentación  da  solicitude  son correctos. Revisarase cunha visita a 

explotación os seguintes apartados: 

o Datos do estudo xeomorfolóxico e edafolóxico. 

o Estudo hidrolóxico (acuíferos, distancias, etc). 

o Características da explotación: Nº de animais, raza, instalacións, peches, 

características da parcelas, recursos alimenticios, etc 

 Verificación das  diferentes medidas e  sistemas propostos. Comprobarase 

que as medidas e sistemas propostos se adaptan as características técnicas da 

explotación. Vixiarase: 
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o Medidas propostas para a minimización da contaminación. 

o Densidade da explotación. 

o Sistema de rotación. 

o Deseño dos cercados. 

o Manexo dos cercados. 

o Sistema de tratamento de xurro. 

No caso de que o exposto nalgún dos apartados non cumpra coa lexislación vixente 

ou co indicado neste Plan de Manexo, indicaráselle ó solicitante para que arranxe 

as eivas atopadas. 

No caso de non se corrixir as deficiencias non se aceptará a solicitude. 

 Verificación  do  cumprimento  das  medidas  indicadas:  Realizaranse  

visitas  para comprobar que as medidas propostas, así como o plan de 

manexo proposto, cumpren co especificado. No caso de atopar eivas no 

funcionamento indicaráselle ó propietario as medidas correctoras a 

empregar. Realizarase unha segunda visita, nun período de tempo 

acordado co gandeiro, para verificar que as medidas se cumpren e dan os 

resultados esperados. No caso de ser efectivas presentarase unha 

modificación do Plan de Manexo á autoridade competente 

contemplando estas medidas. No caso  de  non  as  cumprir 

comunicáraselle á  autoridade competente o incumprimento para que 

tome as medidas oportunas. 

 

 

 

 

 



 
 
_____________________________________________________________________________ 

 
 
 
  PROGRAMA DE MANEXO E ROTACIÓN PARA EXPLOTACIÓNS EXTENSIVAS DE PORCO CELTA        39 

 

 

9 ACOLLEMENTO AO PLAN DE MANEXO E ROTACIÓN 
 

O interesado achegará coa solicitude: 

 Plano de situación e das construcións da explotación. 

Complementariamente ao  plan  de  manexo, o  solicitante aportará o  plano  de  

situación da  súa explotación. Excepción nas explotacións de autoconsumo e 

reducidas onde será suficiente a xeolocalización e definir a extensión dedicada a este 

modelo de produción porcina. 

 Certificado das distancias aportado polo técnico competente. 

Solicitarase a un técnico un certificado oficial de distancias desde as súas instalacións 

permanentes dedicadas ao albergue de animais ás instalacións permanentes máis 

próximas que alberguen animais doutras  explotacións porcinas.  A  distancia  

mínima  de  seguranza  queda  establecida  no  artigo 5.Dous.A)1. do Real decreto 

324/2000, do 3 de marzo, para os distintos grupos en función da súa capacidade 

produtiva. 

Complementariamente ao plan de manexo o solicitante aportará o certificado de 

distancias da súa explotación firmado polo técnico competente. 

Excepción nas explotacións de autoconsumo e reducidas onde será suficiente a 

xeolocalización e definir a extensión dedicada a este modelo de produción porcina. 

As explotacións de Porco Celta que para a súa inscrición no Rexistro Galego de 

Explotacións Porcinas Extensivas se acollan ó presente Plan de Manexo de 

ASOPORCEL ademais deberán presentar anexa a esta a seguinte documentación:  

 Anexo II do Decreto 223/2011, así coma a documentación indicada nese 

anexo. Só para explotacións industriais. 
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 Estudo xeomorfolóxico e edafolóxico. Só para explotacións industriais. 

 Estudo Hidrolóxico. Só para explotacións industriais. 

 Anexo Complementario da explotación (que acompaña ó Plan de Manexo 

de ASOPORCEL). Para todo tipo de explotacións (autoconsumo, reducidas 

e industriais). 

 

                                                                                 

 

Lugo, 10 de xaneiro de 2020 

ASOPORCEL 

(ASOCIACIÓN DE CRIADORES DA RAZA PORCINA CELTA) 

 

  

 

 

 

 

 

 
Asdo. IVÁN RODRÍGUEZ PAZ 

 
 

 

 

 

 

 

 



 
 
_____________________________________________________________________________ 

 
 
 
  PROGRAMA DE MANEXO E ROTACIÓN PARA EXPLOTACIÓNS EXTENSIVAS DE PORCO CELTA        41 

 

 

10 ANEXO COMPLEMENTARIO DA EXPLOTACIÓN 
 

Segundo o artigo 4 do Decreto 223/2011 todas as explotacións porcinas extensivas de Galicia deben 
inscribirse no Rexistro Galego de Explotacións Porcinas Extensivas, sendo preciso para a súa inclusión no 
Rexistro acollerse a un programa sanitario e de benestar dos animais na explotación, asinado por técnico 
veterinario. Para as explotacións extensivas de Porco Celta será suficiente con acollerse ao Plan de Manexo e 
Rotación creado por ASOPORCEL, para o que deben cubrir o presente anexo e presentalo ante a Consellería 
do Medio Rural ademais do indicado no apartado 9 do mencionada plan de manexo. 

 

DATOS DA EXPLOTACIÓN 

CÓDIGO DA EXPLOTACIÓN  

NOME DA EXPLOTACIÓN  

CONCELLO  PROVINCIA  

COORDENADAS XEOLOCALIZACIÓN   X:                                        Y: 

RAZA DOS ANIMAIS DA EXPLOTACIÓN  

OBSERVACIÓNS  

 

* Excepción nas explotacións de autoconsumo e reducidas onde será suficiente a xeolocalización e definir a 
extensión adicada a este modelo de produción porcina. 

 

DATOS DO ESTUDO MORFOLÓXICO * 

Nº PARCELA 
REFERENCIA 
CATASTRAL TEXTURA ESTRUTURA 

DENSIDADE 
APARENTE 

POROSIDADE 
DO SOLO 

PENDENTE 
MEDIA OROGRAFÍA 
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* Excepción nas explotacións de autoconsumo e reducidas. 

 

 

 

DENSIDADE GANDEIRA 

 

PARCELA 
SUPERFICIE 

(Ha) 

PORCA CON 
LEITÓNS ATA 

23kg 

PORCA DE 
REPOSICIÓN 

PORCO DE 
20-50kg 

PORCO 
MÁIS DE 

50kg 

 

VERRÓN 

 

TOTAIS 

CARGA 
GANDEIRA 

(UGM) 

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

 

 

 

 

 

DATOS DO ESTUDO HIDROLÓXICO * 

 

 
ELEMENTO DA 
EXPLOTACIÓN 

ACUÍFERO TIPO DE ACUÍFERO DISTANCIA (metros) 
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RECURSOS DA EXPLOTACIÓN 

 

RECINTO APROVEITAMENTO PRODUCIÓN DE MATERIA 
SECA 

OBSERVACIÓNS 

    

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

 

CERCADO PERIMETRAL OU SISTEMAS SIMILARES DE SUXEICIÓN 

 

CERCADO SUPERFICIE (Ha) LOCALIZACIÓN CARACTERÍSTICAS 
CONSTRUCTIVAS 

OBSERVACIÓNS 
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SISTEMA DE ROTACIÓN 

 

DESCRICIÓN DO SISTEMA  

CERCADO DATA ENTRADA DATA SAÍDA Nº ANIMAIS ALIMENTO 
PUNTO DE SUMINISTRO 

DE AUGA 

      

      

      

      

      

      

      

      

 

 

 

ASOPORCEL 

(ASOCIACIÓN DE CRIADORES DA RAZA PORCINA CELTA) 
TITULAR DA EXPLOTACIÓN 

  

Asdo. Asdo. 
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11 RELACIÓN DE EXPLOTACIÓNS ACOLLIDAS 
 

Segundo o artigo 4 do Decreto 223/2011 todas as explotacións porcinas extensivas de Galicia deben 
inscribirse no Rexistro Galego de Explotacións Porcinas Extensivas, sendo preciso para a súa inclusión no 
Rexistro acollerse a un programa sanitario e de benestar dos animais na explotación, asinado por técnico 
veterinario. Para as explotacións extensivas de Porco Celta será suficiente con acollerse ao plan de manexo e 
rotación creado por ASOPORCEL. 

 

TITULAR REGA CONCELLO SOCIO PROV. SOCIO 

ALVAREZ ROMAY, MIGUEL ES150010134401 A CORUÑA A CORUÑA 

PEREIRA PAMPÍN, DIEGO ES150060207701 ARZUA A CORUÑA 

FERNÁNDEZ IGLESIAS, MANUEL ES150060211701 ARZUA A CORUÑA 

ROUCO REY, MARIO ES270330059901 AS PONTES A CORUÑA 

FEIJOO PIÑEIRO, MIGUEL ES150110126101 BOIRO A CORUÑA 

CFEA - SERGUDE ES150120055901 BOQUEIXON A CORUÑA 

RIAL SOUTO, JUAN ES150920203601 CAMARIÑAS A CORUÑA 

CASTRO NIETO, EMILIO ES150770279901 CARBALLO A CORUÑA 

BRAVO PAZ, VIRTUDES ES150410193801 CULLEREDO A CORUÑA 

GRANXAS DE LOUSADA S.C. ES150390017001 IRIXOA A CORUÑA 

SENRA BAÑA, JOSÉ MANUEL ES150450159303 MAZARICOS A CORUÑA 

MOURELOS VALLE S.C. ES150450124401 MAZARICOS A CORUÑA 

MOURELOS VALLE S.C. ES150450181401  MAZARICOS A CORUÑA 

ALVELA GÓMEZ, CARMEN ES150450044801 MAZARICOS A CORUÑA 

AGÁS RIOBÓ, JOSE GABRIEL ES150540144101 NARON A CORUÑA 

CARNEIRO SEIJO, RAÚL ES150540185201 NARÓN A CORUÑA 

PONTE ESTURAO, SONIA ES150560136801 NEGREIRA A CORUÑA 

EXPLOTACIONES GALLEGAS S.L. ES150660132201 O PINO A CORUÑA 

VIFORSA, S.L. ES150590229701 ORDES A CORUÑA 

MIRÁS RODRÍGUEZ, Mª CARMEN ES150590224201 ORDES A CORUÑA 

REY MOSQUERA, CARMEN ES150600047301 OROSO A CORUÑA 

NOVIO TUÑAS, Mª CARMEN ES150620124501 OUTES A CORUÑA 

SÁNCHEZ COUCEIRO, LAURA ES159020236801 OZA-CESURAS A CORUÑA 

POSE AMADO, MARÍA AURORA ES150680093701 PONTECESO A CORUÑA 

FOGAR DO SELMO SL ES150740148001 ROIS A CORUÑA 

MVMC DA CUBELA-CONTIMUNDE-ROIS ES150740156901 ROIS A CORUÑA 

COBELO GONZÁLEZ, Mª PAZ ES150760126701 SAN SADURNIÑO A CORUÑA 

GRAÑA COBELO, VICTOR ES150760124501 SAN SADURNIÑO A CORUÑA 

GRAÑA COBELO, VICTOR ES150760126801 SAN SADURNIÑO A CORUÑA 

PARÍS RODRÍGUEZ, EDUARDO ES150870148601 VALDOVIÑO A CORUÑA 

BOGA VAZQUEZ, VICTOR MANUEL ES150900068801 VILASANTAR A CORUÑA 
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RODRIGUEZ FREIRE, JUAN ES150560133301 ZAS A CORUÑA 

FERNÁNDEZ LÓPEZ, JOSÉ ES270180139601  A FONSAGRADA LUGO 

PACIO LOPEZ, JAVIER ES270440159201 A PASTORIZA LUGO 

VILLAR VIZOSO, Mª JESUS ES270020097101 ALFOZ LUGO 

SOENGAS VILLARAVID, XOSÉ ANTÓN ES270030082401 ANTAS DE ULLA LUGO 

LÓPEZ VAZQUEZ, ESTEFANÍA ES270340059301 AS NOGAIS LUGO 

COSTAS VAZQUEZ, ISABEL ES270090124701 CARBALLEDO LUGO 

EIRAS GOYOS, DOLORES ES270100060701 CASTRO DE REI LUGO 

VEGA EIRAS, JOSE ES270100186301 CASTRO DE REI LUGO 

ZAPATA SÁNCHEZ, JOSÉ ES270100173401 CASTRO DE REI LUGO 

PORTELA ÓNEGA, DIGNA ES270100186901 CASTRO DE REI LUGO 

CAMPO REGUEIRO, BORJA ES270100187201 CASTRO DE REI LUGO 

VIGO FERNÁNDEZ, MARCOS ES270100185501 CASTRO DE REI LUGO 

BRAÑA VAZQUEZ, ESTHER ES270150012101 COSPEITO LUGO 

HOGARES Y APOYO AL MENOR LAR ES270150168601 COSPEITO LUGO 

LÓPEZ MARCOS, AVELINO FELICIANO ES270170021701 FOLGOSO DO COUREL LUGO 

RIVERA ARNAU, JOSE LUIS ES270190100901 FOZ LUGO 

OCA PERNAS, FRANCISCO ES270660088201 FOZ LUGO 

NOVO REJES, CÁNDIDA ES270190050801 FOZ LUGO 

RODRIGUEZ FERNANDEZ, JOSE ANTONIO ES270190000701 FOZ LUGO 

PENA GARCIA, MARIA ES270200189501 FRIOL LUGO 

MVMC DE CARBALLO ES270200191601 FRIOL LUGO 

DÍAZ ARIAS, ANTONIO ES270200184601 FRIOL LUGO 

RODRIGUEZ PENA, IAN ES270200184701 FRIOL LUGO 

RODRIGUEZ PENA, IAN ES270200189401 FRIOL LUGO 

QUINTIÁ PÉREZ, JOSÉ ÁNGEL ES270200190601 FRIOL LUGO 

CANCELO BELLO, JOSÉ ANTONIO ES270220177201 GUITIRÍZ LUGO 

FERNÁNDEZ SINDÍN, JOSÉ ANTONIO ES270230107301 GUNTIN LUGO 

JARTÍN MÉNDEZ, AMPARO ES270290005901  MEIRA LUGO 

JARTÍN MÉNDEZ, AMPARO ES270290045901 MEIRA LUGO 

MONASTERIO MOREDA, LUCINDA ES270300099801 MONDOÑEDO LUGO 

LÓPEZ GARCÍA, FERNANDO ES270300127201 MONDOÑEDO LUGO 

VÁZQUEZ FERNÁNDEZ, RAMÓN ES270310110201 MONFORTE DE LEMOS LUGO 

A HORTA DE TEODORO ES270320100801 MONTERROSO LUGO 

OTERO VÁZQUEZ, PABLO ES270320104801 MONTERROSO LUGO 

RAMOS VÁZQUEZ, JOSÉ RAMÓN ES270320105601 MONTERROSO LUGO 

D.O.D. CELTAS DA ULLOA S.C. ES270320105801 MONTERROSO LUGO 

LEBASTE S.C. ES270240043301 O INCIO LUGO 

LEBASTE S.C. ES270240043302 O INCIO LUGO 

GONZALEZ RODRIGUEZ, MANUELA ES270240084901 O INCIO LUGO 

S. COOP. GALEGA PORCO CELTA O INCIO  ES270240086001 O INCIO LUGO 

ECOTER S.C. ES270240079501 O INCIO LUGO 

IGLESIAS MARQUEZ, JONATHAN ES270400139501 PALAS DE REI LUGO 
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GARCÍA FREIRE, XOSÉ ES270410033301 PANTÓN LUGO 

ÁRGOMA SACRA S.L. ES270410104101 PANTÓN LUGO 

FERNÁNDEZ LÓPEZ, JOSÉ ANTONIO ES270510100201                           RIBADEO LUGO 

PAISAJE UNICO S.L. ES270510105101 RIBADEO LUGO 

CARBALLO PAEZ, SOLEDAD  ES270550024801 SAMOS LUGO 

GRANXA ESCOLA DE BARREIROS SL ES270570152501 SARRIA LUGO 

JIMÉNEZ HORWITZ, Mª TERESA ES270600111201 TABOADA LUGO 

FERNÁNDEZ GARCÍA, FRANCISCO JOSÉ ES270600052001 TABOADA LUGO 

SAMPEDRO CASTRO, SOTERO ES270600113901 TABOADA LUGO 

CASA BLANCO S.C. ES270620004101 TRIACASTELA LUGO 

SIXTO TRIGO, ADRIAN ES270630065601 VALADOURO LUGO 

ROUCO VILLARES, MANUEL ES270650377001 VILALBA LUGO 

PAN CAMPOS, Mª MAGDALENA ES270650384101 VILALBA LUGO 

GONZÁLEZ GONZÁLEZ, Mª DEL CARMEN ES270650327801 VILALBA LUGO 

ANLLO SEOANE, ATILANO ES270650387801 VILALBA LUGO 

ARAUJO IGLESIAS, MANUEL ES320020044301 AMOEIRO OURENSE 

PASCUAL MAS, SILVIA ES320230055101 CASTROCALDELAS OURENSE 

CENTRO DE RECURSOS ZOOXENETICOS DE GALICIA ES320260024001 COLES OURENSE 

FIDALGO RIVERO, CAROLINA ES320280083501 CUALEDRO OURENSE 

HERVELLA CARRERA, JUAN ES320440047601 MANZANEDA OURENSE 

GONZÁLEZ LÓPEZ, MARÍA ISABEL ES320450057901 MASIDE OURENSE 

GÓMEZ RODRÍGUEZ, DOMINGOS ES320510065701 MUIÑOS OURENSE 

GONZÁLEZ ROJO, DAVID ES320520043701 NOGUEIRA DE RAMUÍN OURENSE 

PRIETO RODRÍGUEZ, Mª JOSÉ ES320150043801 O BARCO OURENSE 

NÚÑEZ ÁLVAREZ, SERGIO ES320450059501 O CARBALLIÑO OURENSE 

FRAIZ ADAU, DAVID ES320130075601 O CARBALLIÑO OURENSE 

INORDE ES320520036101 OURENSE OURENSE 

CABANELAS VÁZQUEZ, LUCAS ES320740042201 OURENSE OURENSE 

PRIETO DOMINGUEZ, ROSALIA ES320710069501 RIOS OURENSE 

MÉNDEZ RAMOS, RAQUEL ES320730047801 RUBIÁ OURENSE 

MARTÍNEZ ARIAS, DAVID ES320610038201 SAN CRISTOVO DE CEA OURENSE 

LAMAS ARAUJO, MANUEL ES320500059501 VERÍN OURENSE 

REGO GUZMÁN, GUSTAVO ES320870054901 VILAMARÍN OURENSE 

VALENCE LOPEZ, ANGEL ES320910083901 VILARDEVOS  OURENSE 

ALONSO RIVERO, MARÍA ES320780050001 XINZO DE LIMIA OURENSE 

DA CRUZ BLANCO, AVELINO ES360090141401 A CAÑIZA PONTEVEDRA 

DA CRUZ BLANCO, AVELINO ES360090156201 A CAÑIZA PONTEVEDRA 

DA CRUZ BLANCO, LEONARDO ES360090176901 A CAÑIZA PONTEVEDRA 

SOCIEDADE COOPERATIVA GALEGA MONTE CABALAR ES360170468601 A ESTRADA PONTEVEDRA 

TORRADO RIVAS, BENITO ES360170493901 A ESTRADA PONTEVEDRA 

SÁNCHEZ VARELA, CARLOS ES360200096801 A GOLADA PONTEVEDRA 

JACOBO VARELA, Mª DEL CARMEN ES360200112101 A GOLADA PONTEVEDRA 

VILAS OTERO, JOSÉ MANUEL ES360040045501 BUEU PONTEVEDRA 
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RODRÍGUEZ HERMIDA,  ISABEL ES360240289501 LALIN PONTEVEDRA 

TOIMIL MARTIN, CELSO ES360240301801 LALIN PONTEVEDRA 

TORRES GOMEZ, DIEGO ES360240140901 LALIN PONTEVEDRA 

SÁNCHEZ CRESPO, JONATÁS ES360240382801 LALIN PONTEVEDRA 

FINCA MOURISCADE-DEPUTACIÓN DE PONTEVEDRA ES360240259601 LALÍN PONTEVEDRA 

CODESEDA ÁLVAREZ, URCESINA ES360420072901 PONTEAREAS PONTEVEDRA 

SOTO GONZÁLEZ, MARCELINO ES360420269101 PONTEAREAS PONTEVEDRA 

PEÓN PARADA, ROBERTO CARLOS ES360380335001 PONTEVEDRA PONTEVEDRA 

FOJO FLORES, JOSÉ ALFONSO ES360400090301 PORTAS PONTEVEDRA 

AMARO MARIÑO, MIGUEL ES360540202601 TOMIÑO PONTEVEDRA 

MARTÍNEZ SANTAMARINA, JOSÉ ES270620032301 VIGO PONTEVEDRA 

GARCIA ARTEAGA, CARMEN ES360590065501 VILA DE CRUCES PONTEVEDRA 

CALVIÑO MENDOZA, FERNANDO ES360590088001 VILA DE CRUCES PONTEVEDRA 

ROO MANEIRO, CÉSAR ES360600087401 VILAGARCIA DE AROUSA PONTEVEDRA 
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