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1. OBXECTO
O presente Procedemento describe a sistemática aplicada polo CONSELLO REGULADOR DA
AGRICULTURA ECOLÓXICA DE GALICIA (dende agora CRAEGA) para o uso da súa marca e
medidas axeitadas no caso do seu uso indebido pola parte dos inscritos do CRAEGA, con
certificado de conformidade. Concretamente a sistemática para a realización da certificación da
produción, mediante a autorización das contraetiquetas e uso da marca do CRAEGA na etiqueta
comercial dos produtos procedentes da agricultura ecolóxica; utilización de volantes de circulación
e outros materiais identificativos. Así como o uso da marca CRAEGA na elaboración do material
de carácter promocional ou publicitario.
2. ALCANCE
Este documento aplicase aos Operadores inscritos nos Rexistros do CRAEGA con certificado de
conformidade de produto, para a utilización do uso de la marca, a obtención da autorización necesaria
para a utilización de contraetiquetas e/ou calquera outro signo identificativo relacionado co método de
produción ecolóxica, así como a súa inclusión en calquera tipo de documentación, promoción
publicitaria, de conformidade ao Regulamento (UE) 2018/848 e o Regulamento de funcionamento do
CRAEGA En ningún caso será de aplicación a os Operadores inscritos nos rexistros de elaboración del
CRAEGA de quen os produtos correspondentes ao apartado b del punto 5 do artigo 30, do Capítulo V
do Regulamento (UE) 2018/848, os cales soamente obterán un certificado de conformidade detallando
a lista de ingredientes.

3. REFERENCIAS.
 Manual da Calidade do CRAEGA, Capítulo 7.
 POC-03: Procedemento para a Xestión de Subcontratacións.
 POC-04: Procedemento de Xestión da Certificación.
 Norma UNE-EN ISO/IEC 17065: “Requisitos para organismos que certifican produtos, procesos e
servizos”.
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4. XENERALIDADES
4.1. Descrición
A certificación de conformidade do produto Ecolóxico soamente poderá ser concedida a os
solicitantes que téndose sometido ao sistema de control e certificación, demostraron o
cumprimento da normativa vixente en materia de produción ecolóxica, e se lles concedera a
certificación.
Para os efectos do Regulamento (UE) 2018/848 do Parlamento Europeo e do Consello,
considérase que un produto inclúe termos que fan referencia ao método de produción ecolóxica
cando nos documentos de etiquetaxe, publicidade ou comerciais se inclúe o produto, os seus
ingredientes ou as materias primas para alimentos. describen en termos que suxiren ao
comprador que se obtiveron de acordo cos estándares establecidos de produción ecolóxica. En
particular, os termos establecidos no "anexo IV" do mesmo, os seus derivados ou abreviaturas,
como "eco" e "bio" usados sós ou en combinación, poden usarse en toda a Unión Europea e en
calquera idioma comunitario para a etiquetaxe e publicidade dun produto cando cumpra os
requisitos establecidos no Regulamento (UE) 2018/848.
Na etiquetaxe e publicidade de calquera produto agrícola vivo ou non transformado, só poderán
usar termos que se refiran ao método de produción ecolóxica cando, ademais, todos os
ingredientes do produto foron producidos de acordo cos requisitos do Regulamento (CE) )
834/2007 coas súas modificacións e disposicións de aplicación.
4.2. Definicións
Logotipo: Símbolo utilizado polo CRAEGA para comunicar seu nome. El logotipo do CRAEGA
é a súa imaxe.
Volante de circulación: Documento codificado polo CRAEGA (FPOC-06/02), polo cal se
identifican as mercancías a granel e onde se rexistran os datos do despachador e do receptor do
produto, a data do envío e o tipo e cantidade do produto.
Contraetiqueta: imaxe do logotipo CRAEGA que se inclúe na etiquetaxe do produto
alimentario certificado envasado e que pode incluír unha codificación CRAEGA na súa base. A
contraetiqueta ten unha base física (adhesivo) que está unida ao produto certificado.
Precintos: Precinto de plástico, con unha numeración alfanumérica do CRAEGA.
Etiquetado: as mencións, indicacións, marcas comerciais, imaxes ou signos que aparecen en
envases, documentos, letreiros, etiquetas, aneis ou colares que acompañan ou fan referencia aos
produtos mencionados na punto 1, artigo 2, Capitulo 1 do Regulamento (UE) número 2018/ 848.
Marca comercial CRAEGA: resulta da combinación do logotipo CRAEGA e do código de
autoridade de control CRAEGA. Aplicado baixo as regras dun sistema de certificación, o que
indica que se proporciona unha confianza adecuada a que un produto debidamente identificado
cumpre o Regulamento (UE) numero 2018/848.
Certificado de Conformidade: Certificado que inclúe a marca CRAEGA. expedido pola
Dirección Técnica de acordo ao establecido no Anexo VI do Regulamento (IUE) numero
2018/848 e sua posterior Regulamento delegado (UE) 2021/1006 da Comisión.
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Produción ecolóxica: o uso de métodos de produción de acordo coas normas establecidas no
Regulamento (UE) numero 2018/848 con seus actos delegados ou de execución adoptados de
conformidade con dito Regulamento.
Ecolóxico: procedente de, o relativo a la produción ecolóxica.
Publicidade: calquera presentación ao público, por calquera medio que non sexa a etiquetaxe
que busca ou pode influír nas actitudes, crenzas e comportamentos para promover directa ou
indirectamente a venda de produtos ecolóxicos.
5. REALIZACIÓN
Os produtos para os cales o CRAEGA conceda a Certificación teñen que estar visiblemente
identificados mediante o uso da marca do CRAEGA.
5.1. Marca do CRAEGA.
A marca do CRAEGA só será utilizada polos operadores certificados, o uso polos operadores non
certificados, operadores en proceso de rexistro, entidades externas ou colaboradores de CRAEGA
non están autorizados baixo ningunha circunstancia. É obrigatorio o uso da marca CRAEGA.
A inclusión da marca no certificado de conformidade é o medio polo cal os Operadores declaran
publicamente o cumprimento de todos os requisitos de certificación.
Cando sexa de cumprimento o artigo 30 punto 5.b. do Regulamento (UE) 2018/848 os Operadores
inscritos certificados non poderán utilizar o Logotipo, nin a marca do CRAEGA, indicando
soamente no produto o código de autoridade de control.
Características da marca:
A marca do CRAEGA consiste na na conxunción de dous conceptos: o Logotipo do CRAEGA, e
ademais o código de autoridade de control do CRAEGA:

+

ES-ECO-022-GA.

En calquera produto certificado que leve a marca do CRAEGA incluirá o logotipo do CRAEGA é
dicir: o distintivo gráfico. E ademais incluirá tamén o código de autoridade do CRAEGA. A falta
de un dos dous implica que non estase a utilizar a marca do CRAEGA, e polo tanto incúmprese a
obriga de seu uso.
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O Logotipo da marca do CRAEGA terá que cumprir o establecido no Procedemento 7 deste
Manual da Calidade referidas no apartado 4.1. E o número de autoridade de control o establecido
no punto 4.2. de dito procedemento 7.
5.2. Utilización do material identificativo.
A identificación dos produtos certificados coa marca do CRAEGA se poderá realizar
mediante a utilización do seguinte material identificativo:
5.2.1. Volantes de circulación.
A utilización dos volantes de circulación será exclusivamente para os produtos alimentarios a granel.
Todos os envíos de produtos con dereito a usar as indicacións protexidas que se realicen entre
operadores rexistrados cun certificado de conformidade nos rexistros do CRAEGA, ou entre estes e
operadores baixo o control doutros organismos ou autoridades de control debidamente autorizados,
poderán ir acompañados do Volante de Circulación correspondente. No caso de que os produtos
agrícolas vexetais poidan levar indicacións referentes á conversión en agricultura ecolóxica, sempre
que se respectase un período de conversión de polo menos doce meses antes da colleita. Poderán
utilizar folletos de circulación para "produtos en conversión"
Os volantes de circulación serán codificados polo CRAEGA (estarán codificados pola letra "D" e
seguidos dun código numérico de seis números) e consignaranse os datos do remitente e do receptor
do produto, a data de emisión e o tipo e a cantidade de produto. Do volante de circulación emitido, o
destinatario da mercadoría quedará cunha copia. O orixinal corresponderá ao expedidor da
mercadoría.
Os volantes de circulación deberán ser solicitados ao CRAEGA mediante o modelo establecido ao
respecto (FPOC-06/01) e que achega coa solicitude o xustificante do seu pagamento.
Os Operadores co certificado de conformidade que non opten pola utilización do volante de
circulación poderán substituír dito volante de circulación por outro documento (albará, factura)
indicando a información coa que se garante en todo momento a trazabilidade do produto
ecolóxico. No caso do produto en conversión, estes documentos indicarán claramente "produtos
en conversión"
5.2.2. Contraetiquetas.
As contraetiquetas consisten en adhesivos do logotipo CRAEGA, que únenese ao produto
certificado do operador, de xeito que, xunto co código de autoridade de control que se atopa na
etiqueta do dito produto, forman a marca do CRAEGA en dito produto certificado. As devanditas
contraetiquetas poden estar numeradas ou sen numerar.
Para facilitar o uso de contraetiquetas, CRAEGA subministrará os seguintes materiais: Carretes de
contraetiquetas do logotipo de CRAEGA en rolos de 2000 unidades e en dous tamaños diferentes:
tamaño 45 por 30 mm e tamaño 30 por 20 mm.
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O uso da contraetiqueta identificativa da Denominación de Agricultura Ecolóxica que se utilizará
no caso de produtos alimenticios envasados en Galicia, defínese no anexo da Orde do 3 de abril de
2009, pola que se aproba o Regulamento de Funcionamento do CRAEGA.
Ademais dos Operadores inscritos nos rexistros das industrias de fabricación e/ou envasado e nos
das empresas Importadoras e/ou Comerciais, os produtores inscritos nos rexistros de produción
animal e produción vexetal que cumpran o especificado no Decreto 125/2014 do 4 de 2014, que
regula a venda directa de produtos primarios das granxas ao consumidor final e empaqueten os
seus produtos, poderán empregar a contraetiqueta como se describe neste punto 5.2.2 sempre que
estean inscritos no rexistro de industrias transformadoras e/ou envasadoras no CRAEGA, sección
Venda Directa.
En todos os produtos nos que se use a contraetiqueta e obrigatorio o uso da marca do CRAEGA.
O Operador que elixa solicitar contraetiquetas numeradas recibirá ditas etiquetas numeradas do
seguinte xeito:
Para o tamaño 30 por 45 milímetros: código alfanumérico A12345678 coa letra "A" seguido dun
código numérico de 8 díxitos.
Para o tamaño de 30 por 45 milímetros: código alfanumérico E123456 coa letra "E" seguido dun
código numérico de 6 díxitos
No caso de que un operador certificado inscrito nos rexistros do CRAEGA desexe utilizar as
contraetiquetas identificativas en seus produtos envasados, deberá solicitalo ao CRAEGA
mediante o disposto no punto 5.6 deste documento.
5.2.3. Precintos.
Os matadoiros inscritos con certificado de conformidade terán a opción se o desexan de solicitar
co modelo formato (FPOC-06/01) o número de precintos necesarios correspondentes para a
colocación nas canles. Enviarán dito modelo correctamente cuberto ao CRAEGA. Os precintos
levarán o logotipo do CRAEGA, reservándose o uso da marca neste caso ao certificado de
conformidade do produto.
Os precintos se enumerarán da seguinte forma: “P123456”, onde “123456” código numérico, e
“P” letra.
5.2.4. Certificado de Conformidade.
O CRAEGA emitirá un certificado de conformidade de produto coa marca do CRAEGA.
Dito certificado poderá ser reproducido na súa totalidade polos Operadores, segundo o alcance
descrito no mesmo, para a súa utilización con fines comerciais e publicitarios, podéndose
modificar o tamaño.
5.3. Utilización da marca CRAEGA no etiquetado
Os Operadores Certificados inscritos nos rexistros do CRAEGA, poderán incluir a marca do
CRAEGA na etiqueta comercial dos seus produtos envasados, para lo que deberá solicitalo ao
CRAEGA segundo o establecido no punto 5.6 deste documento.
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O Operador poderá utilizar a súa propia numeración no seu etiquetado, e poderá incluílo sempre
que se cumpra o seguinte:
- Non se permite a numeración manuscrita, nin por medio de etiquetas numeradas
adicionais.
5.4. Utilización da marca CRAEGA no caso de venda directa
Entendendo por venda directa, a comercialización dos produtos da propia explotación que realice
el titular o autorizado da mesma nas fincas da súa explotación, en mercados locais, prazas de
abastos, postos, etc. de toda Galicia ou eventos de similar índole que permitan realizar este tipo de
actividade, así como as vendas realizadas directamente a asociacións e/ou cooperativas de
consumidores.
E cumprindo a Orden do 3 de abril de 2009 pola que se aproba o regulamento de funcionamento
do CRAEGA, no seu “capítulo IV, artigo 14, punto 3 apartado c, se permite en caso de venda
directa a substitución dos volantes de circulación polo outro documento (albarán, factura) no que
se indique a información coa que en todo momento asegurase a trazabilidade do produto
ecolóxico. Pudendo identificar dito punto de venta onde se realice esta actividade mediante o
distintivo facilitado polo CRAEGA “Cartel Identificativo”, e onde está presente a lenda “Punto de
venda avalado polo CRAEGA” e os datos identificativos do produtor. Dito cartel deberá
solicitarse mediante o formato (FPOC-06/04), e correspondendo soamente a un cartel por
operador.
5.5. Utilización do uso da marca na publicidade.
No caso de que un Cliente inscrito nos Rexistros do CRAEGA con certificado de conformidade,
desexe utilizar referencias ao método de produción ecolóxica, segundo o Capítulo IV do
Regulamento (UE) nº 2018/848, na publicidade (folletos, páxinas web, anuncios, coches de
empresa, material de papelería) dos produtos dos que teña certificada a súa produción, elaboración
e/ou comercialización, deberá solicitalo ao CRAEGA segundo o especificado no punto 5.6 deste
documento.
5.6.- Solicitude do uso da marca.
1.- O Operador solicitará o uso da marca no seu etiquetado, o uso da contraetiqueta na súa etiqueta
comercial, ou o uso da marca na publicidade, da seguinte forma:
- No Etiquetado e Contraetiqueta: O Cliente Certificado solicitará utilizar a contraetiqueta do
CRAEGA, ou a marca do CRAEGA na súa etiqueta comercial, nos produtos dos que teña inscrita
súa produción, elaboración e/ou comercialización nos Rexistros do CRAEGA, así como para
incluir xunto a etiqueta comercial a referencia ao método de produción ecolóxica segundo o
Capítulo IV do Regulamento (UE) nº 2018/848. Xunto a dita solicitude enviará o bosquexo das
etiquetas que acompañen ou se refiran a os produtos de produción ecolóxica nos que figurarán as
mencións, indicacións, marcas de fábrica ou de comercio, imaxes ou signos que fagan referencia a
produción ecolóxica.
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- Na Publicidade: Enviará a solicitude formato FPOC-03/06, para o emprego na súa publicidade
ou en calquera outro documento, tanto de uso interno como externo, tanto impreso como en
soporte informático, magnético ou de calquera outra natureza, de referencias ao método de
produción ecolóxica e/ou utilización dos signos distintivos da denominación, segundo o Capítulo
IV do Regulamento (UE) nº 2018/848. Adxunto a esta solicitude, o Cliente deberá enviar o
bosquexo do material mencionado, para o que se solicita autorización, que acompañe o se refira a
produtos de produción ecolóxica.
2.- O CRAEGA, nun prazo de dez días hábiles dende o momento da recepción da solicitude,
comprobará:
- No Etiquetado e Contraetiqueta: o cumprimento coa normativa de etiquetado de produción
ecolóxica segundo o Título IV do Regulamento (UE) nº 2018/848, ademais do recollido nos
procedementos 6 e 7 do Manual de Calidade; sendo o Cliente Certificado responsable de cumprir
coa normativa xeral de etiquetado e do cumprimento do establecido na lexislación común vixente.
- Na Publicidade: o cumprimento coa normativa de utilización de signos identificativos da
denominación de produción ecolóxica. E comprobará que a marca acompaña só e exclusivamente
a os produtos a os que se lle concede a certificación e se relaciona directamente co nome do
Operador inscrito.
E dentro dese prazo o CRAEGA responderá: enviando un comunicado coa aprobación segundo
sexa o caso: o uso da etiqueta ou da marca en publicidade, o a denegación do uso, e neste caso se
indicarán as razóns que impiden ser autorizada a etiqueta o o uso da marca na publicidade.
No caso de denegación debido a algunha anomalía, o Operador certificado deberá realizar as
correccións pertinentes na súa etiqueta ou bosquexo do medio publicitario, enviándoa de novo ao
CRAEGA para súa aprobación. Pero si no prazo de dez días hábiles dende que se lle comunica a
denegación do uso da marca non houbera resposta do Cliente, se anulará a solicitude.
3.- A partir da autorización dada xa se pode utilizar a marca CRAEGA na etiqueta aprobada, se
pode utilizar a contraetiqueta xunto a etiqueta autorizada, ou se pode utilizar a marca na
publicidade aprobada, pero sempre que o Cliente Certificado quixera modificar dita etiqueta ou a
publicidade, deberá solicitar ao CRAEGA de novo súa revisión e aprobación.
No caso da contraetiqueta deberá solicitalas ao CRAEGA. indicando claramente a cantidade e
acompañando a solicitude, formato FPOC-06/01 a fotocopia das etiquetas comerciais autorizadas
para os produtos envasados nos que solicita utilizar as contraetiquetas.
5.7.- Uso abusivo da Marca
Se considera uso abusivo da marca súa utilización en relación cos seguintes aspectos:
- Operadores non autorizados ao uso da marca.
- Operadores cuxo período de validez para o uso da marca teñan suspendido temporalmente o
retirado definitivamente.
- Uso da marca por parte dos Operadores inscritos co certificado de conformidade pero para
produtos non suxeitos a os criterios da marca.
- Usos non previstos da marca: na utilización en documentación comercial propia da empresa.
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Ademais da comunicación a Autoridade Competente, todo uso abusivo da Marca, o CRAEGA ten
dereito dentro do marco da lexislación vixente, a la acción xudicial que estime conveniente.
5.8.- Modificacións da Marca
Toda modificación en relación a concesión do uso da Marca se comunicará a os Operadores
afectados, precisando, no caso necesario, o prazo que se concede para aplicar as novas
condiciones.
5.9.- Dereitos e obrigas respecto ao uso da Marca
Só os Operadores recoñecidos polo CRAEGA están autorizados a utilizar dita marca. Seu uso está
suxeito as condicións especificadas neste procedemento e no procedemento sete.
Dereitos:
-Poderán utilizar a marca, os termos referidos a produción ecolóxica e/ou logotipo ecolóxico da
UE, nos produtos nos que teñan concedida a certificación.
-Utilizar a marca, os termos referidos a produción ecolóxica e/ou logotipo ecolóxico da UE que se
refire ao Regulamento (UE) 2018/848 no seu artigo 33 e no anexo V, e nos actos delegados ou de
execución que se adopten de conformidade con dito Regulamento, ou facer referencia a condición
de produtor ou empresa co certificado de conformidade de produtos ecolóxicos ou procedentes da
produción ecolóxica, en función do alcance da certificación concedida.
-Recibir en tempo e forma os certificados e documentos que acreditan estar certificado para o
alcance solicitado.
Obrigacións:
-Solicitar a autorización para o uso da marca, ou material identificativo correspondente.
-Retirar todos os elementos da publicidade no caso de baixa.
-En caso de retirada ou suspensión do uso da marca, aportar a documentación que se requira
polo CRAEGA
5.10. Retirada do uso da marca e prohibicións.
A baixa do Operador nos Rexistros do CRAEGA, a suspensión ou a suspensión cautelar, implica a
prohibición de facer uso do certificado de conformidade, do material identificativo e da marca do
CRAEGA, así como da retirada das indicacións de conformidade nos produtos e na súa
publicidade.
Supoñe ademais a obriga de comunicar ao CRAEGA no prazo solicitado os datos necesarios,
referentes a dito material, que se precisen para seu estudio e control por parte do CRAEGA. Que
son: no caso da utilización da marca no etiquetado o Cliente Certificado estará obrigado a
comunicar ao CRAEGA a cantidade de produtos coa marca na súa etiqueta que obren no seu
poder; e no caso da utilización das contraetiquetas estará obrigado a comunicar ao CRAEGA a
cantidade de produtos coa contraetiqueta pegada que obren no seu poder, e a cantidade e tipo de
contraetiquetas sen utilizar. E no caso de utilización da marca en publicidade estará obrigado a
retirar do mercado urxente todo o material de calquera natureza no que se faga referencia a
produción ecolóxica. No caso de controversia ou de non entrega destas comunicacións o
CRAEGA informará a Autoridade Competente.
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As autorizacións do uso da marca en publicidade e da utilización da marca no etiquetado, así
como o uso de contraetiquetas, non teñen período de validez En calquera momento deste proceso
o CRAEGA. poderá retirar ditas autorizacións por cuestión do incumprimento por parte do Cliente
Certificado das normas e procedementos recollidos no Manual da Calidade e no Regulamento de
Funcionamento do CRAEGA, e normativa referente ao método de Produción Ecolóxica.
A marca non pode utilizarse nas tarxetas de visita do persoal das organizacións certificadas nin de
os operadores, non pode utilizarse en sobres. Nin pode utilizarse en calquera situación que poida
dar lugar a unha interpretación incorrecta da condición de certificado polo CRAEGA o que poida
inducir a considerar actividades o produtos non certificados como certificados.
6. ANEXOS.
-

FPOC-06/01: Solicitude de material identificativo.
FPOC-06/02: Volante de circulación.
FPOC-06/03: Solicitude de utilización de la marca CRAEGA en publicidade.
FPOC-06/04: Solicitude de cartel identificativo para venda directa.

Documento: POC-06

Edición: 13

Data: 23/12/21
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SOLICITUDE DE MATERIAL IDENTIFICATIVO
Nome do Operador: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
con nº de Rexistro no CRAEGA: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Nome do Representante . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . con NIF/CIF: . . . . . . . . . . . . . . . . .
(Cubrir no caso de persoas xurídicas)

Cantidade
Solicitada

Material

Presentación

Prezo

Talonario de 20 unidades

9,00 euros/talonario

Lotes de 4 unidades

0,75 euros/lote

Bobinas de Contraetiquetas Agricultura Ecológica (1,2) 30x45mm

Bobinas de 2.000 unidades

16,50 euros/bobina

Bobinas de Contraetiquetas Agricultura Ecológica (1,2) 20x30mm

Bobinas de 2.000 unidades

16,50 euros/bobina

Talonario de Volantes de circulación
Lotes de Precintos de identificación animal (1)

As bobinas de contraetiquetas son:

numeradas



Sen numerar



- (1) Portes pagados para os pedidos superiores a 100 lotes de precintos ou tres rolos ou más de etiquetas.
- (2) Para solicitar Bobinas ou Numeración é obrigatorio cubrir a seguinte táboa:
Produto

Marca Comercial

Tipo de envase e capacidade

Cantidade de
unidades

Indique no cadro de observacións a dirección do envío do material, no caso de non coincidir coa dirección
do domicilio social xa facilitado ao CRAEGA:
Data e sinatura do titular ou representante

Observacións

Pago:

 Transferencia a conta ABANCA ES162080-0126-24-3040025754 (enviar xustificante de pago)
 Domiciliación bancaria a conta xa facilitada ao CRAEGA.
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VOLANTE DE CIRCULACIÓN
ES-ECO-022-GA

Empresa Expedidora:
N.I.F.
C.I.F.
Teléfono

Nome
Nombre

Enderezo: rúa, praza, avda.
Dirección: calle, plaza, avda.

Código
Postal

Concello

Provincia

Nº Rexistro

Ayuntamiento

Nº Registro

Empresa Receptora:
N.I.F.
C.I.F.
Teléfono

Nome
Nombre

Enderezo: rúa, praza, avda.
Dirección: calle, plaza, avda.

Código
Postal

Concello

PRODUTO / VARIEDADE/ ESPECIE-Nº CROTAL
PRODUCTO / VARIEDAD /ESPECIE-Nº CROTAL

1.

Provincia

Nº Rexistro

Ayuntamiento

Nº Registro

LOTE

CANTIDADE
CANTIDAD

IMPORTE
en €

REC.

(1)

Sinalar cunha X cando o produto é cualificado como en Reconversión á Agricultura Ecolóxica
Marcar con una X cuando el producto es calificado como en Reconversión a la Agricultura Ecológica.

Nome e apelidos do expedidor ou representante / Nombre y apellidos del expedidor o representante.

Data/Fecha
Sinatura ou selo do expedidor
Firma o sello del expedidor

EXEMPLAR PARA O EXPEDIDOR
EJEMPLAR PARA EL EXPEDIDOR

FPOC–06/02 Edición 6, noviembre/novembro 2017

VOLANTE DE CIRCULACIÓN
ES-ECO-022-GA

Empresa Expedidora:
N.I.F.
C.I.F.
Teléfono

Nome
Nombre

Enderezo: rúa, praza, avda.
Dirección: calle, plaza, avda.

Código
Postal

Concello

Provincia

Nº Rexistro

Ayuntamiento

Nº Registro

Empresa Receptora:
N.I.F.
C.I.F.
Teléfono

Nome
Nombre

Enderezo: rúa, praza, avda.
Dirección: calle, plaza, avda.

Código
Postal

Concello

Provincia

PRODUTO / VARIEDADE / ESPECIE Nº-CROTAL
PRODUCTO / VARIEDAD / ESPECIE Nº-CROTAL

2.

Nº Rexistro

Ayuntamiento

Nº Registro

LOTE

CANTIDADE
CANTIDAD

IMPORTE REC.
(1)
en €

Sinalar cunha X cando o produto é cualificado como en Reconversión á Agricultura Ecolóxica
Marcar con una X cuando el producto es calificado como en Reconversión a la Agricultura Ecológica.

Nome e apelidos do expedidor ou representante / Nombre y apellidos del expedidor o representante.

Data/Fecha
Sinatura ou selo do expedidor
Firma o sello del expedidor

EXEMPLAR PARA O C.R.A.E.GA.
EJEMPLAR PARA EL C.R.A.E.GA.

FPOC–06/02 Edición 6, noviembre/novembro 2017

VOLANTE DE CIRCULACIÓN
ES-ECO-022-GA

Empresa Expedidora:
N.I.F.
C.I.F.
Teléfono

Nome
Nombre

Enderezo: rúa, praza, avda.
Dirección: calle, plaza, avda.

Código
Postal

Concello

Provincia

Nº Rexistro

Ayuntamiento

Nº Registro

Empresa Receptora:
N.I.F.
C.I.F.
Teléfono

Nome
Nombre

Enderezo: rúa, praza, avda.
Dirección: calle, plaza, avda.

Código
Postal

Concello

Provincia

PRODUTO / VARIEDADE / ESPECIE Nº-CROTAL
PRODUCTO / VARIEDAD / ESPECIE Nº-CROTAL

3.

Nº Rexistro

Ayuntamiento

Nº Registro

LOTE

CANTIDADE
CANTIDAD

IMPORTE REC.
(1)
en €

Sinalar cunha X cando o produto é cualificado como en Reconversión á Agricultura Ecolóxica
Marcar con una X cuando el producto es calificado como en Reconversión a la Agricultura Ecológica.

Nome e apelidos do expedidor ou representante / Nombre y apellidos del expedidor o representante.

Data/Fecha
Sinatura ou selo do expedidor
Firma o sello del expedidor

EXEMPLAR PARA O RECEPTOR
EJEMPLAR PARA EL RECEPTOR

FPOC–06/02 Edición 6, noviembre/novembro 2017

VOLANTE DE CIRCULACIÓN
ES-ECO-022-GA

Empresa Expedidora:
N.I.F.
C.I.F.
Teléfono

Nome
Nombre

Enderezo: rúa, praza, avda.
Dirección: calle, plaza, avda.

Código
Postal

Concello

Provincia

Nº Rexistro

Ayuntamiento

Nº Registro

Empresa Receptora:
N.I.F.
C.I.F.
Teléfono

Nome
Nombre

Enderezo: rúa, praza, avda.
Dirección: calle, plaza, avda.

Código
Postal

Concello

Provincia

PRODUTO / VARIEDADE / ESPECIE Nº-CROTAL
PRODUCTO / VARIEDAD / ESPECIE Nº-CROTAL

4.

Nº Rexistro

Ayuntamiento

Nº Registro

LOTE

CANTIDADE
CANTIDAD

IMPORTE REC.
(1)
en €

Sinalar cunha X cando o produto é cualificado como en Reconversión á Agricultura Ecolóxica
Marcar con una X cuando el producto es calificado como en Reconversión a la Agricultura Ecológica.

Nome e apelidos do expedidor ou representante / Nombre y apellidos del expedidor o representante.

Data/Fecha
Sinatura ou selo do expedidor
Firma o sello del expedidor

EXEMPLAR PARA O ORGANISMO DE CONTROL DO RECEPTOR
EJEMPLAR PARA ELORGANISMO DE CONTROL DEL RECEPTOR

FPOC–06/02 Edición 6, noviembre/novembro 2017

SOLICITUDE DE UTILIZACION DA MARCA CRAEGA EN PUBLICIDADE
Nome do solicitante: ……………………………………………………………………................
Dirección: ………………………………………………………………………………….................
En calidade de Cliente certificado

Solicita a utilización da marca CRAEGA nos seguintes medios de publicidade ou de promoción:
Produto

Medios utilizados para publicidade ou promoción

Achego o seguinte material onde vai incluída a marca CRAEGA
Produto

Material adxunto

En ……………… a …… de ……………….. de 20……

Asinado.
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SOLICITUDE DE CARTEL IDENTIFICATIVO PARA VENDA DIRECTA EN MERCADOS
“PUNTO DE VENDA AVALADO POLO C.R.A.E.GA.”

D./Dª _________________________________________________________
D.N.I. ___________________________
DIRECCIÓN: __________________________________________________
CONCELLO:_____________________

PROVINCIA:________________

Na súa condición de _______________________ da explotación,
Rexistrada co número de rexistro de Clientes _________________ TITULARES DE EMPRESAS
AGRARIAS DE PRODUCIÓN, NO SUBSECTOR VEXETAL DO C.R.A.E.GA.

SOLICITA SE LLE CONCEDA O CARTEL IDENTIFICATIVO DE POSTO DE VENDA
AVALADO POLO C.R.A.E.GA.

Vº Bº DO SECRETARIO DO C.R.A.E.GA

TITULAR OU REPRESENTANTE DA
EXPLOTACIÓN

Asinado:______________________________

Asinado:_________________________________
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