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SOLICITUDE DE AMPLIACIÓN E/OU MODIFICACIÓNS  
 

 

1.            DATOS DO SOLICITANTE (Cumprimentar con letras maiúsculas): 
 

Nome ou Razón Social: 

 

N.I.F./C.I.F./N.I.E: 

          

2. INDIQUE TIPO DE ACTIVIDADE PARA A QUE SOLICITA AMPLIACION DA CERTIFICACION. 
Tanto se é una ampliación dos medios de produción como se é una ampliación consistente na inscrición en un 
novo rexistro do CRAEGA ou una nova actividade…………………………………………………………...... 
(E achege o anexo correspondente debidamente cuberto xunto a documentación solicitada no anexo). 
 
 Produción vexetal……Anexo I 

 Produción de algas…...Anexo II 

 Produción gandeira….Anexo III 

 Produción apícola…....Anexo IV 

 Produción acuícola…..Anexo V                             

 Manipulación e/ou transformación de produtos….Anexo VI 

 Importación…………………………………….…Anexo VII 

 Comercialización………………………………....Anexo VIII 

 Venda Directa…………………………………….Anexo IX 

 

 

3. DATOS DE UBICACIÓN DAS EXPLOTACIÓNS, OS CENTROS DE ELABORACION, IMPORTACION 
OU COMERCIALIZACION OBXECTO DA AMPLIACIÓN. 
 

Enderezo: 

 

Código Postal 

 

Concello Provincia        

Teléfonos: casa:                     Móbil:        

 

Fax: 

 

E-mail: 

Persoa de contacto: Nº de CEA / Nº Rexistro Sanitario (se fora o caso)      

 

Só no caso da ampliación dos medios de produción: solicito que a auditoría de ampliación se realice de inmediato, sen 

esperar a que coincida coa auditoría de seguimento ou adicional, asumindo os costes correspondentes:    SI       NON 

 

O abaixo asinante solicita a contratación dos servizos do C.R.A.E.GA., en relación coas actividades de control e certificación 

dos produtos agrarios ou alimentarios obxecto da ampliación e, consecuentemente,  se lle corresponder pola nova actividade, 

inscribirse no correspondente rexistro de operadores do CRAEGA, segundo o estabelecido nos Artigos 5 e 6 do Regulamento 

de funcionamento do C.R.A.E.GA. 

 

 

 

 

 

                                                                                                                Data e sinatura do solicitante (persoas físicas) 

                                                                                                  Data e sinatura do representante e selo (persoas xurídicas)   
                     

No Consello Regulador da Agricultura Ecolóxica de Galicia os seus datos persoais serán empregados para realizar os 

servizos de certificación. Os datos persoais proporcionados serán tratados e mantidos sempre que haxa unha relación 

comercial ou durante os anos necesarios para cumprir as obrigas legais correspondentes. Os datos non serán cedidos a 

terceiros a menos que exista unha obriga legal. Lembrámoslle que, como interesado, ten unha serie de dereitos, incluído o 

dereito de saber se CRAEGA trata os seus datos persoais e, se é así, ten dereito a acceder aos seus datos persoais, rectificar 

datos inexactos ou solicitar a súa eliminación cando os datos xa non son necesarios. Por último, CRAEGA precisa e polo 

tanto solicita a súa autorización expresa para poder enviarlle comunicacións de produtos e servizos que lle poidan interesar 

xa que están relacionados cos que solicita. 

Indique que autoriza o procesamento de datos:   SI       NON 


