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                                                                                                   SOLICITUDE DE CERTIFICACIÓN 

                                                                                                                       PRODUCIÓN ECOLÓXICA 

 

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

Nome ou Razón Social: 

 

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

Nome Comercial 

Enderezo fiscal:  

 

Código Postal 

 

Concello Provincia 

Teléfonos: fixo:                                     móbil:                         Páxina web:  

Correo electrónico para a intranet (necesario para as tramitacións online) 

Teléfono que aparecerá na web do C.R.A.E.GA. Correo electrónico que aparecerá na web do C.R.A.E.GA 

Nome e apelidos do  representante: 
(Cubrir só se é distinto ao nome do solicitante) 

Cargo que ocupa: NIF do representante: 

Nome da persoa encargada do control ou certificación 

(cubrir só se  é distinto ao nome do solicitante ou do representante) 

Teléfono: Correo electrónico:: 

Nome da  persoa encargada da facturación 
(cubrir só se  é distinto ao nome do solicitante ou do representante) 

Teléfono: Correo electrónico 

Nome da persoa encargada de aspectos promocionais 
(cubrir só se  é distinto ao nome do solicitante ou do representante) 

Teléfono Correo electrónico 

Enderezo no que desexa recibir a correspondencia: 

 

Enderezo da  facturación (cubrir só en caso de ser distinta do domicilio fiscal): 

 

2. INDIQUE TIPO DE ACTIVIDADE  PARA A QUE SOLICITA A CERTIFICACIÓN. (Engada o anexo 
correspondente debidamente cuberto xunto a documentación solicitada). 
 
 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

 Elaboración de pensos……………...………..........Anexo VI

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

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

 Venda directa  …………………………………….Anexo IX     
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3. INDIQUE DENTRO DA ACTIVIDADE PARA A QUE SOLICITA A CERTIFICACIÖN O TIPO DE 

PRODUTOS QUE QUERE CERTIFICAR. 

………………………………………………………………………………………………………………… 

             …………………………………………………………………………………………………………………. 
 

4. DATOS DE UBICACIÓN DAS EXPLOTACIÓNS, OS CENTROS DE ELABORACION, IMPORTACION 

OU COMERCIALIZACION. 
 

Enderezo: 

 

Código Postal 

 

Concello Provincia        

Teléfonos: fixo:                                    móbil:        

 

E-mail: 

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

 

         No caso de varias explotacións engadir un anexo cos datos de ditas explotacións. 
 

5. DATOS DE DOMICILIACIÓN BANCARIA: 
 

Cubrir os datos bancarios para proceder  a domiciliar as facturas do Consello Regulador da Agricultura Ecolóxica na súa 

conta bancaria, en concepto de cotas ou  taxas, para  seren cargadas de xeito automático até nova orde. 

 

IBAN Entidade Nº Sucursal D.C. Número de conta 

E S                       
 

   6, DOCUMENTACIÓN OBRIGATORIA 

 Anexos referidos aos medios de produción correspondentes aos tipos de actividades solicitadas. 

a) En caso de ser o solicitante unha persoa física:

 Copia do N.I.F/N.I.E do solicitante. 

          Se, ademais, existe un representante da persoa física: 

         Copia do N.I.F/N.I.E. da persoa que actúa coma representante. 

         Autorización asinada polo solicitante que capacita a esa persoa para o  representar ante o  C.R.A.E.GA. 

b)  En caso de ser o solicitante unha razón social:

 Copia do  N.I.F/N.I.E. da persoa que actúa coma representante.

 Copia da Escritura de Poder ou Certificación do máximo órgano de goberno en que se especifica o nome e 

carácter da persoa que a representará diante do C.R.A.E.GA.

 Copia da Tarxeta de Identificación Fiscal. 

O abaixo asinante notifica o inicio da produción de artigos e produtos que leven ou vaian levar referencias ao método de 

produción ecolóxica con vistas á súa comercialización, segundo os datos facilitados e en cumprimento do Artigo 28 do 

Regulamento (CE) 834/2007 coas súas modificacións, e  proporciona ao organismo de control a información esixida no 

capítulo I: Requisitos mínimos de control, do Título IV: Controis de Regulamento (CE) 889/2008. Ademais, solicita a 

contratación dos servizos do C.R.A.E.GA., en relación coas actividades de control e certificación dos produtos agrarios 

ou alimentarios e, consecuentemente, solicita 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. 

 

               En ………………………………… a  …...  de ………….….de 20….. 

 

 

 

 

 

                                                                                                                            Sinatura do solicitante (en persoas físicas) 

                                                                                                        Sinatura do representante e selo (en Razón Social)   
                     

De conformidade  co disposto pola Lei Orgánica 15/1999, do 13 de Decembro, de Protección de Datos de carácter persoal, consinto que os meus datos 

sexan incorporados a un ficheiro responsabilidade do Consello Regulador de Agricultura Ecolóxica de Galicia e que sexan tratados coa finalidade de 
manter, desenrolar e controlar a relación contractual. 

Declaro ter sido informado sobre  a posibilidade  de exercitar  os dereitos de acceso, rectificación, cancelación e oposición dirixíndome ao Consello 
Regulador de Agricultura Ecolóxica de Galicia na Rúa Circunvalación s/n 27400 Monforte de Lemos, ou  ben remitindo unha mensaxe ao enderezo de 

correo electrónico craega@craega.es . 

mailto:craega@craega.es

