
 

 

 
 

 

 

 

SOLICITUDE DE SINALIZACIÓN DA EXPLOTACIÓN. 
 

D./Dª ………………………………………… con D.N.I. …………………..; en condición de 

…………………. da empresa …………………………………………… con número de rexistro do 

C.R.A.E.GA ……………………… con dirección en: …………………………………………..; 

Concello de ………………….., Provincia de ……………………… 

 
SOLICITA A CONCESION DE CARTEIS IDENTIFICATIVOS AUTORIZADOS POLO C.R.A.E.GA. 
 

Material:   Dous primeiros carteis gratuítos; ou un solo cartel no caso de ter inscrita unha soa 

parcela 
 

  Cartel adicional (previo pagamento de 6 € cada unidade) (Neste caso Axuntar 

copia do xustificante de pago coa solicitude.) 
 

Modo de envío   Entrega na seguinte visita. En data ………………………….… 

 Recollida na sede do C.R.A.E.GA. 

 Por transporte correndo os custos por conta do Cliente. 
 

No caso de produción vexetal e produción animal: Parcelas integradas na súa explotación, a sinalizar: 
 

PARAXE (Nome Parcela) CONCELLO POLÍGONO PARCELA 

    

    
 

No caso de empresas importadoras, comercializadoras, elaboradoras ou transformadoras. Espacios 

dentro das instalacións dedicadas a algunha das actividades baixo control da Denominación, que 

solicita sinalizar: 
 

ACTIVIDADE CONCELLO INSTALACIONS ESPACIO 

    

    
 

O solicitante manifesta ter sido informado de tódolos dereitos e obrigas que lle corresponden e se 

compromete a cumprir con tódalas obrigacións que lle incumben, que figuran nas condicións ó dorso 

do presente escrito. 

 
Vº Bº DO SECRETARIO DO C.R.A.E.GA   TITULAR OU REPRESENTANTE DA 

        EXPLOTACIÓN 

 
 

 
 

 
Asinado.: Javier García Lozano     Asdo.:…………………………………………… 

 

 

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

Pago:         Transferencia a conta de ABANCA  ES162080-0126-24-3040025754 (achegar o xustificante de pago) 

                   Domiciliación bancaria a conta xa facilitada ao CRAEGA. 
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CONDICIONS PARA A CONCESION DE CARTEIS IDENTIFICATIVOS DO C.R.A.E.GA. 

 

PRIMERA: CONTIDO DA CONCESION: 

 

 A autorización concedida só confire ó seu titular o dereito a sinalizar aquelas parcelas ou 

instalacións da súa explotación que figuren inscritas no C.R.A.E.GA. como de producción ecolóxica, 

perante a colocación de carteis identificativos, nos termos e condicións contidos no presente 

documento. O emprazamento dos carteis identificativos será o que se detalla nesta solicitude. 

 

SEGUNDA: PROPIEDADE DOS CARTEIS E DOS SEUS CONTIDOS: 

 

 Os carteis identificativos e os seus contidos son propiedade exclusiva do C.R.A.E.GA. 

 

TERCEIRA: OBRIGAS QUE IMPLICA A CONCESIÓN DA SINALIZACIÓN: 
 

 O titular da autorización está obrigado a: 
 

a) Non modifica-la posición dos carteis sen permiso do C.R.A.E.GA. 

b) Manter a parcela ou instalacións nunhas condicións axeitadas e que salvagarden a imaxe da 

producción ecolóxica. 

c) Facerse responsable de velar pola integridade do cartel identificativo. 

d) Comunicar ó C.R.A.E.GA calquera deterioro que poida sufrir o cartel identificativo. 
 

CUARTA: TARIFAS DO SERVICIO: 
 

O Cliente terá dereito a dous carteis identificativos de parcelas, que se lle farán entrega no 

momento da seguinte visita. Se o Cliente quixera mais carteis, se cobrarán a 6 € cada cartel, que ou ben 

se lle entregan na seguinte visita ou se envían por transporte ou correo, neste caso o Cliente correrá cos 

custos de transporte dos mesmos. 

 

QUINTA: REQUISITOS ESIXIDOS PARA A CONCESIÓN:  
 

 Poderán obter a autorización tódolos Clientes inscritos en calquera dos REXISTRO DE 

CLIENTES TITULARES DE EMPRESAS AGRARIAS, sempre que se encontren o día nas súas 

obrigas co C.R.A.E.GA. obrigacións referidas no seu artigo 11 do regulamento de funcionamento,  e 

mediante o pago do custo do servicio nos termos sinalados na regra anterior. 
 

SEXTA: EXTINCIÓN DA CONCESION:  
 

 A autorización extinguirase polos seguintes motivos:  

a) Renuncia do titular (mediante escrito dirixido al CRAEGA). 

b) Perda polo titular das condicións esixidas para a súa concesión. 

c) Perda da condición de titular nos Rexistros do CRAEGA. 

 

SÉTIMA: RETIRADA DOS CARTEIS IDENTIFICATIVOS:  
 

 No caso da extinción da concesión o titular da explotación está obrigado a retirar 

inmediatamente das súas parcelas ou instalacións os carteis identificativos. 
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