ANEXO I

PROCEDEMENTO

CÓDIGO DO PROCEDEMENTO

DOCUMENTO

MR360C

SOLICITUDE

DECLARACIÓN PARA A REALIZACIÓN DE DETERMINADAS PRÁCTICAS ENOLÓXICAS
R(CE) 606/2009
DATOS DA PERSOA DECLARANTE
NOME E APELIDOS/RAZÓN SOCIAL

Persoa física

S.A.

TIPO DE VÍA
CP

NIF

S.L.

Cooperativa

NOME DA VÍA

PROVINCIA

TELÉFONO

C.B.

Outras

NÚMERO BLOQUE
CONCELLO

FAX

S.A.T.

ANDAR

PORTA

ANDAR

PORTA

ANDAR

PORTA

LOCALIDADE

CORREO ELECTRÓNICO

E, NA SÚA REPRESENTACIÓN (deberá acreditarse a representación fidedigna por calquera medio válido en dereito)
NOME

PRIMEIRO APELIDO

SEGUNDO APELIDO

NIF

ENDEREZO PARA OS EFECTOS DE NOTIFICACIÓN (non é necesario se coincide co anterior)
TIPO DE VÍA
CP

NOME DA VÍA

PROVINCIA

TELÉFONO

NÚMERO BLOQUE
CONCELLO

FAX

LOCALIDADE

CORREO ELECTRÓNICO

ENDEREZO DAS INSTALACIÓNS DA INDUSTRIA NA QUE SE REALIZARAN AS PRACTÍCAS
TIPO DE VÍA
CP

NOME DA VÍA

PROVINCIA

NÚMERO BLOQUE
CONCELLO

LOCALIDADE

DÍA

HORA

(soamente para o caso de aumento artificial do grao alcohólico natural)

(soamente para o caso de aumento artificial do grao alcohólico natural)

ENÓLOGO OU EQUIPO TÉCNICO RESPONSABLE DA REALIZACIÓN
TIPO DE VÍA
CP

NIF

NOMBRE DA VÍA

PROVINCIA

NÚMERO BLOQUE

CONCELLO

ANDAR

PORTA

LOCALIDADE

DECLARA
A realización da seguinte práctica enológica: (marque o que proceda)
Edulcoración
Volume
(litros)

Grado alcohólico (%vol)
Total

Densidade

Adquirido

Viño de partida
Mosto
(soamente para o caso de aumento
artificial do grao alcohólico natural)

Viño edulcorado

Este formulario tamén pode presentarse electronicamente
na sede electrónica da Xunta de Galicia https://sede.xunta.es

ANEXO I
(continuación)

DECLARA (continuación)
Acidificación
Desacidificación
Aumento artificial do grao alcohólico natural (achégase informe sobre a necesidade de dicha práctica):
Designación do produto

DOCUMENTACIÓN QUE SE PRESENTA OU SE DECLARA ESTAR EN PODER DA ADMINISTRACIÓN ACTUANTE
Copia do DNI no caso de persoas físicas, só no caso de non autorizar a súa consulta.
Copia do DNI, cando proceda, da persoa representante, só no caso de non autorizar a súa consulta.
Informe sobre a necesidade de dicha práctica.
PRESENTADO

CÓD. PROC.

EXPTE.

ANO

Copia do NIF no caso de persoas xurídicas, só no caso de non autorizar a súa
consulta.
Autorizo a Consellería de Medio Rural y del Mar, de conformidade co artigo 35.f) da Lei 30/1992, do 26 de novembro, de réxime xurídico das
administracións públicas e do procedemento administrativo común, e o artigo 4 da Orde do 12 de xaneiro de 2012 pola que se regula a
habilitación de procedementos administrativos e servizos na Administración xeral e no sector público autonómico de Galicia, a consultar a
documentación indicada anteriormente.
Así mesmo, declaro que a devandita documentación está vixente e que non transcorreron máis de cinco anos desde a finalización do
procedemento ao que corresponde.
Autorizo a Consellería do Medio Rural e do Mar a consultar os datos de identidade da persoa declarante no Sistema de verificación de datos de
identidade do Ministerio de Facenda e Administracións Públicas, de conformidade co artigo 2 do Decreto 255/2008, do 23 de outubro e a Orde
da Consellería da Presidencia, Administracións Públicas e Xustiza do 7 de xullo de 2009.
SI

NON (neste caso achegarase a documentación correspondente)

Autorizo a Consellería do Medio Rural e do Mar a consultar os datos de identidade da persoa representante no Sistema de verificación de datos
de identidade do Ministerio de Facenda e Administracións Públicas, de conformidade co artigo 2 do Decreto 255/2008, do 23 de outubro e a
Orde da Consellería da Presidencia, Administracións Públicas e Xustiza do 7 de xullo de 2009.
SI

NON (neste caso achegarase a documentación correspondente)

Autorizo a Consellería do Medio Rural e do Mar a consultar os datos de validación do NIF que obran en poder Axencia Estatal de Administración
Tributaria, de conformidade co artigo 6.2.b) da Lei 11/2007, do 22 de xuño, de acceso electrónico dos cidadáns aos servizos públicos.
SI

NON (neste caso achegarase a documentación correspondente)

En cumprimento do disposto no artigo 5 da Lei orgánica 15/1999, do 13 de decembro, de protección de datos de carácter persoal infórmaselle
que os datos persoais que facilite neste formulario quedarán rexistrados nun ficheiro de titularidade da Xunta de Galicia, cuxa finalidade é a
xestión e rexistro deste procedemento. A persoa interesada poderá exercer os dereitos de acceso, rectificación, cancelación e oposición ante a
Secretaría Xeral Técnica da Consellería do Medio Rural e do Mar, como responsable do ficheiro, solicitándoo mediante o envío dun correo
electrónico a secretariaxeraltecnica.cmrm@xunta.es

LEXISLACIÓN APLICABLE
- Decreto 158/2011, do 21 de xullo, polo que se ditan normas de aplicación sobre os documentos que se acompañan o transporte de produtos
vitivinícolas, os rexistros e as declaracións de determinadas prácticas no sector vitivinícola na Comunidade Autónoma de Galicia.
- Orde do 22 de abril de 2015 do Vicepresidente e Conselleiro de Presidencia, Administracións Públicas e Xustiza, pola que se adaptan e
incorporan á sede electrónica da Xunta de Galicia os procedementos administrativos de prazo aberto da Consellería do Medio Rural e do Mar.

SINATURA DA PERSOA DECLARANTE OU REPRESENTANTE

Lugar e data

,

Xefatura territorial da Consellería do Medio Rural e do Mar de

de

de

Este formulario tamén pode presentarse electronicamente
na sede electrónica da Xunta de Galicia https://sede.xunta.es

