ANEXO XII
ANEXO A SOLICITUDE DE PRODUCIÓN ECOLOXICA PARA A ACTIVIDADE:
COMERCIALIZACIÓN DE PRODUTOS POR GRUPO DE OPERADORES

1.

PRODUTOS PARA OS QUE SOLICITA A CERTIFICACION.
Produto

Granel e/ou Envasado

Capacidade

Marca comercial, indicando se é propia ou de orixen

Achegue para cada un dos produtos seu bosquexo de etiqueta para que sexa revisada e aprobada polo CRAEGA.

2. COMPOSICION GRUPO DE OPERADORES:
Indique a composición do grupo de operadores, explicando produción a que se dedican, volume de
negocio de produción ecolóxica de cada membro, superficie e parcelas con las que conta cada un dos
membros, así como as características da explotación. Localización onde exercen súa actividade ou
posibles actividades adicionais.
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3.

CONTROL INTERNO. SISTEMA DE XESTION.

Indique como establecen os procedementos documentados do sistema de control interno (SCI),
explique coma documenta e xestiona os seguintes puntos, achegando ademais a documentación acorde
a seu SCI:
-A inscrición dos membros do Grupo,
-As inspecciones internas, tanto as anuais como as de risco.
-A aprobación e requisitos de novos membros, ou novas unidades de produción ou actividades.
-A formación de inspectores do sistema de control interno e súa avaliación.
-A formación de membros do grupo sobre os procedementos do sistema de control interno e o
regulamento.
-O control de documentos e rexistros.
-E as medidas aplicables no caso que se detecte un incumprimento e seu seguimento.
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4. TRAZABILIDADE.
Explique a Trazabilidade interna que mostre o orixe dos produtos entregados no sistema conxunto de
comercialización do grupo e permita trazar todos os produtos de todos os membros o longo de todas as
etapas

5. NOMEAMANTOS
Achegue o nomeamento do Xestor e dos inspectores do sistema de control interno, e xustifique que o
número de inspectores é adecuado e proporcional a estrutura e o tamaño da actividade. Detalle as
funcións do Xestor.

6. ALMACENAXE: Indique se ten almacén
Dirección do almacén:
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6.1. Sinale os procedementos e produtos utilizados para realizar a loita contra os parasitos e roedores
de locais, ou en seu defecto aporte certificado DDD, e sinale que medidas de limpeza toma nos
locais.

6.2. Sinale que medidas precautorias toma para reducir o risco de contaminación.

No caso de dispoñer de almacén, xunto coa solicitude de inscrición debe achegarse:

 un plano de planta a escala ou acotado, de cada unha das instalacións, naves, ou calquera outra
edificación da empresa (tanto para o almacenaxe de produtos da agricultura ecolóxica como
convencionais), no que se identificará tanto os locais como as dependencias destes. Ademais se
indicará no plano o uso a que destínanse as dependencias (por exemplo. cámara frigorífica, bodega,
almacén de produtos elaborados ou a granel, etc.)

 unha copia da licenza municipal de actividade.
7.

MEMORIA EXPLICATIVA:
Deberá achegar unha memoria explicativa da actividade que se pretende desenrolar. (indicando
provedores, almacenaxe, transporte, mercado)

8.

REXISTRO SANITARIO

Deberá achegar copia dos Rexistros Sanitarios correspondentes as actividades que desenrola.
9.

MEDIO DE TRANSPORTE

Deberá indicar o medio de transporte utilizado para o transporte de produto ecolóxico.
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10. INFORMACION SOBRE TODOS OS PROCESOS CONTRATADOS EXTERNAMENTE (que
afecten a Certificación): (Cubrir só no caso de que teñan procesos contratados externamente)

11. PARA CONCERTAR A VISITA DO TÉCNICO DO ÓRGANO DE CONTROL, SINALE:
Persoa responsable

Nº de teléfono

Horario comercial ou de traballo da empresa

12. OBSERVACIONS QUE CONSIDERE:

Data

........... de ........................... de 20......

Sinatura do representante do Grupo de Operadores.
Nome: …………………………………………………………
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.
.

NOTA:
En caso de no ser de abondo o espazo para cubrir un apartado, poderá anexionar o contido en calquera
documento, indicando claramente a súa correspondencia co apartado.
Os orixinais de toda a documentación aportada deberán estar dispoñíbeis para o Técnico do Órgano de
Control no momento da auditoría para a súa posíbel comprobación.
Xunto a solicitude, a documentación solicitada deberá ser aportada na súa totalidade. En caso de faltar
algún documento, requeriráselle por escrito dende o C.R.A.E.GA, e terá de prazo dous meses para a súa
subsanación. Se necesitar un prazo maior, deberá dirixirse por escrito ao C.R.A.E.GA.
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FICHA DE NOVOS PRODUTOS COMERCIALIZADOS POLO GRUPO DE OPERADORES
Unha vez obtido o certificado de produción ecolóxica se necesita ampliar con novos produtos súa
comercialización cubra esta ficha.
NOME DO GRUPO DE OPERADORES
Produto

Granel e/ou Envasado

Capacidade

Marca comercial, indicando se e propia ou de orixe

Achegue para cada un dos novos produtos seu bosquexo de etiqueta para que sexa revisada e aprobada
polo CRAEGA.
Data: ….. de ………………… de 20…
Sinatura do representante do Grupo de Operadores
Nome: ………………………………………………………….

Página 6 de 5

Anexo XII, FPOC-04/10 Edición 1, diciembre 2021

