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                                                                                                   SOLICITUDE DE CERTIFICACIÓN 

                                                                                                                       PRODUCIÓN ECOLÓXICA 

 

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

Nome ou Razón Social: Indique si e Grupo de Operadores  

 

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) 

NIF do representante: Cargo que ocupa: 

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 SOLICTA A CERTIFICACIÓN. (Achegue o anexo correspondente 

debidamente cuberto xunto coa documentación solicitada en dito anexo) 
 

- Vexetais non transformados, incluídas as sementes e demais materiais de reprodución vexetais  Anexo I Produción vexetal 

- Algas e produtos da acuicultura non transformados  ............... Anexo II Produción de algas.  

                                                                        ............... Anexo V Produción acuícola.  

- Animais e produtos animais non transformados  ............ Anexo III Produción gandeira 

                                                                            ............ Anexo IV Produción apícola.  

- Produtos agrarios transformados, incluídos os produtos da acuicultura, destinados a ser utilizados para a alimentación humana. 

 - Pensos                                           Anexo VI Elaboración, transformación, manipulación de produtos.  

            - Vino                                                Anexo IX Venta Directa 
 

            - Outros: 

- Importación. - Exportación................ Anexo VII Importación/Exportación.  

- Comercialización. - Distribución........ Anexo VIII Comercialización/Distribución.        Anexo XII Grupo Operadores 

- Almacenamento.............................  Anexo X Almacenamento. 

- Comercio minorista........................ Anexo XI Comercio minorista. 
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3. DATOS DE UBICACIÓN DAS EXPLOTACIÓNS, CENTROS DE ELABORACIÓN, IMPORTACIÓN OU 

COMERCIALIZACIÓN. (No caso de varias explotacións engadir anexo cos datos correspondentes) 
 

Enderezo: 

Código Postal 

 

Concello Provincia        

Teléfonos: fixo:                                    móbil:        

 

E-mail: 

Persoa de contacto: Nº de CEA / Nº Rexistro Sanitario  

 

4. COTAS: DATOS DE DOMICILIACIÓN BANCARIA: 
 

4.1. Cota de Xestión Apertura do Expediente: É una cota fixa de 200 euros que deberá abonar indicando o nome do 

solicitante, por transferencia bancaria a conta de ABANCA Nº ES16 2080 0126 2430 4002 5754. E necesario achegar unha 

copia da transferencia cando se remita a solicitude. Non se iniciará a tramitación do expediente, mentres non se teña 

constancia de dito pago. 
 

4.2. Datos de domiciliación Bancaria. Cubrir os datos bancarios autorizando que procedamos a domiciliar as facturas do 

CRAEGA na súa conta bancaria, en concepto do resto das cotas, para seren cargadas de xeito automático ata nova orde. 
 

IBAN Entidade Nº Sucursal D.C. Número de conta 

E S                       

 

4.3. Pago por Transferencia: Se non desexa domiciliar os pagos das diversas cotas, deberá realizar a transferencia a conta 

da ABANCA citada no punto 4.1. indicando: nome do solicitante e número da factura, debendo enviar copia do resgardo ao 

CRAEGA. 
 

   5.  DOCUMENTACIÓN DE ENTREGA OBRIGATORIA: 
 

 Anexos referidos aos medios de produción correspondentes aos tipos de actividades solicitadas, xunto coa 

documentación requirida en ditos anexos. 

a) No 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  CRAEGA. 

b)  No caso de ser o solicitante unha persoa xurídica:

 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 CRAEGA.

 Copia da Tarxeta de Identificación Fiscal. 

 No caso de grupo de operadores achegue listado de membros do grupo co número do N.I.F/N.I.E.  
 

6. NOTA IMPORTANTE 

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 34 do Regulamento (CE) 

848/2018 o do acto delegado ou de execución adoptado de conformidade co dito Regulamento. Ademais, solicita a contratación dos 

servizos do CRAEGA., 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 CRAEGA. 
 

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. 

     Indicar que autoriza o procesamento de datos:  SI     NON 

 

 

                                                                                                                        Data e sinatura do solicitante (persoas físicas) 

                                                                                               Data e sinatura do representante e selo (persoas xuridicas)  


