
REGULAMENTO DE  USO DA MARCA “HORTA DE MONDOÑEDO” 
 
 

Exposición de motivos 
 

O actual marco socioeconómico orienta a produción agraria local cara estratexias de 
calidade, entendida como unha ferramenta cun dobre efecto: o aumento da 
competitividade e a máxima garantía ó consumidor. 
 
O sector agrario mindoniense ven ofertando dende hai xeracións e de xeito 
continuado produtos de características singulares que son recoñecidos e apreciados 
polos consumidores. Consciente desta vantaxe competitiva, e coa intención tamén 
de garantir a orixe dos produtos da horta de Mondoñedo, o Concello desexa poñer 
en marcha unha estratexia de valorización da produción local mediante unha marca 
que de a coñecer e garantice a orixe de produtos agrícolas do sector primario 
producidos no termo municipal de Mondoñedo. 
 
A estes efectos, establece este Regulamento de uso da marca “HORTA DE 
MONDOÑEDO”, de acordo cos seguintes artigos. 
 
Artigo 1. Obxecto. 
 
O obxecto deste Regulamento é regular o uso do distintivo “HORTA DE 
MONDOÑEDO”, conforme ó deseño recollido no Anexo I, que vai distinguir os 
produtos da horta de Mondoñedo. 
 
O distintivo “HORTA DE MONDOÑEDO” só vai poder ser aplicado para identificar os 
produtos agrícolas do sector primario procedentes de explotacións situadas no 
termo municipal de Mondoñedo, e especificamente os produtos amparados baixo a 
marca “HORTA DE MONDOÑEDO”. 
 
Artigo 2. Destinatarios. 
 
Poderán solicitar a concesión de autorización de uso do distintivo “HORTA DE 
MONDOÑEDO” os seguintes grupos de usuarios: 

1. Produtores: os titulares de explotacións agrícolas situadas dentro do termo 
municipal de Mondoñedo e que comercialicen produtos amparados baixo a 
marca. 

2. Restauradores: os titulares de establecementos de hostalería ou 
restauración, con independencia da súa ubicación, que ofrezan ó público de 
xeito habitual pratos elaborados con produtos dos definidos no artigo 1. 

3. Comercializadores: os titulares de establecementos comerciais de 
alimentación que ofrezan ó público produtos definidos no artigo 1. 

 
Os solicitantes deben atoparse ó corrente das súas obrigas tributarias e coa 
Seguridade Social, e non debe concorrer na súa persoa prohibición de contratar de 
acordo co disposto na Lei 9/2017, de 8 de novembro, de Contratos do Sector 
Público. Ademais, debe cumprir a normativa que regula a súa actividade, e contar 
con licencia municipal. 
 
Os produtores que pretendan aplicar o distintivo “HORTA DE MONDOÑEDO” a 
produtos protexidos baixo unha figura de calidade alimentaria recoñecida en base á 
súa orixe xeográfica (Denominacións de Orixe Protexidas, Indicacións Xeográficas 
Protexidas, etc.) que inclúa dentro do seu territorio o municipio de Mondoñedo, só 
poderán solicitar o uso do distintivo “HORTA DE MONDOÑEDO” se están amparados 
pola mencionada figura de calidade alimentaria. 
 



Estes extremos poderán ser obxecto de control por parte do Concello en calquera 
momento. 
 
Artigo 3. Procedemento de concesión de autorización. 
 
O interesado en solicitar o uso do distintivo deberá formular unha petición expresa 
ante o Concello de Mondoñedo. 
Corresponderá á Alcaldía ou órgano en quen delegue a decisión sobre a concesión 
da autorización de uso. A tal poderá recabar a información, documentación e 
informes técnicos que consideren necesarios para fundamentar a súa decisión. 
 
Artigo 4. Carácter da autorización. 
 
A autorización concedida ten carácter intransferible, temporal, non exclusiva e 
gratuíta. 
 
Artigo 5. Duración e renovación da autorización. 
 
A duración da autorización se expresará no contrato de licencia e non poderá 
exceder de cinco anos a contar dende a data da concesión. 
A autorización poderá ser prorrogada por unha vez e por un prazo igual ao inicial 
previa solicitude do titular da autorización realizada cunha antelación mínima de un 
mes ao remate do prazo de vixencia e sempre que o concello non dite acordo 
denegatorio expreso 
 
Artigo 6. Condicións de uso do distintivo. 
 
O distintivo “HORTA DE MONDOÑEDO” será posto a disposición dos usuarios 
autorizados. 
Os autorizados deben respectar estritamente o deseño, que debe empregarse 
sempre completo, sen modificacións no seu deseño, cores e proporcións, e sempre 
acompañando á marca principal do produto e con carácter secundario respecto a 
ela, salvo que o produtor autorizado careza dela, ou que se trate de placas 
identificativas de establecemento de venda. 
 
Non se autoriza a manipulación, imitación, distorsión ou alteración da marca. Non 
está permitido, co fin de non causar confusión, de marcas, logotipos, eslóganes ou 
deseños que poidan ser similares. 
 
A efectos de non causar confusión, non está permitido o uso do distintivo “HORTA 
DE MONDOÑEDO” como elemento principal dunha páxina web. 
 
Artigo 7. Comprobacións polo Concello. 
 
Unha vez concedida a autorización, o Concello poderá en calquera momento realizar 
comprobacións do cumprimento dos requisitos esixidos para ser considerado 
destinatario, para a concesión da autorización e para o  uso do distintivo por parte 
dos usuarios. 
O titular da autorización de uso deberá poñer a disposición do Concello a 
documentación e información que se lle requira con este obxecto. A non entrega da 
documentación requirida será causa de perda da autorización. 
 
Artigo 8. Causas de denegación, suspensión e revogación de uso. 
 
Serán causas de denegación ou revogación da autorización de uso: 
a) a obtención mediante a aportación de datos falsos. 
b) o incumprimento da normativa que regula a produción ou a comercialización do 



produto. 
c) o incumprimento das obrigas tributarias ou de Seguridade Social, ou a 
concorrencia de calquera prohibición de contratar previstas na lexislación en 
materia de contratación do sector público. 
d) o incumprimento do disposto neste Regulamento. 
e) o non poñer a disposición do Concello a documentación ou información requirida 
segundo o establecido no artigo  
f) a morte ou incapacidade sobrevida do autorizado ou a extinción da súa 
personalidade xurídica. 
 
Artigo 9. Revogación da autorización de uso. 
 
O uso do distintivo incumprindo este Regulamento ou o contido da autorización de 
uso, será causa de revogación da mesma. 
 
A estes efectos, o Concello incoará o correspondente expediente administrativo de 
acordo co regulamento dos procedementos sancionadores recollido na Lei 39/2015, 
de 1 de outubro, do Procedemento Administrativo Común das Administracións 
Públicas e, previa audiencia ó interesado, resolverá sobre o mantemento, 
revogación ou suspensión temporal da autorización de uso. 
 
No caso de revogación da autorización de uso, o autorizado deberá cesar de 
inmediato toda utilización do distintivo. 
 
Dilixencia.- Para facer constar que a presente ordenanza foi modificada no Pleno da 
Corporación, en sesión ordinaria de 21 de novembro de 2018 (publicada aprobación 
inicial no BOP nº 281 de 10/12/2018), aprobada definitivamente e publicada no 
B.O.P. nº 028 de 2 de febreiro de 2019. 
 

 
 


