ANEXO I

PROCEDEMENTO

CÓDIGO DO PROCEDEMENTO

DOCUMENTO

MR433B

DECLARACIÓN

DECLARACIÓN ANUAL DE CULTIVOS
DATOS DA PERSOA DECLARANTE
NOME E APELIDOS/RAZÓN SOCIAL
TIPO DE VÍA

CP

NIF
NOME DA VÍA

PROVINCIA

Nº DE REXISTRO

NÚMERO BLOQUE

CONCELLO
TELÉFONO

FAX

ANDAR

PORTA

LOCALIDADE
CORREO ELECTRÓNICO

RESPONSABLE FITOSANITARIO

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

ANDAR

PORTA

LOCALIDADE

CORREO ELECTRÓNICO

A PERSOA DECLARANTE OU REPRESENTANTE DECLARA:
Que no caso de que algún dos vexetais, produtos vexetais e outros obxectos que figuran na presente declaración non estea incluído nalgún dos
grupos de produción autorizados a esta empresa na súa inscrición, ben no Rexistro nacional de produtores de plantas de viveiro, ben no Rexistro
oficial de produtores, comerciantes e importadores de vexetais, produtos vexetais e outros obxectos, solicito a modificación da inscrición
orixinal, incrementando os grupos de produción autorizados.
Para os vexetais, produtos vexetais e outros obxectos que figuran na presente declaración que precisen para a súa circulación ir acompañados
do correspondente pasaporte fitosanitario, solicitamos a "autorización para a expedición de pasaporte fitosanitario".
En cumprimento do disposto no artigo 5 da Lei orgánica 15/1999, do 13 de decembro, de protección de datos de carácter persoal, infórmase de
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
Real Decreto 58/2005, do 21 de xaneiro, polo que adóptanse medidas de protección contra a introdución e difusión no territorio nacional e da
Comunidade Europea de organismos nocivos para os vexetais ou produtos vexetais, así como para a exportación e tránsito cara países terceiros.
Orde do 17 de maio de 1993 pola que establécense as obrigas a que están suxeitos os produtores, comerciantes e importadores de vexetais,
produtos vexetais e outros obxectos, así como as normas detalladas para súa inscrición nun Rexistro Oficial.
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 SOLICITANTE OU REPRESENTANTE

Lugar e data

,

Dirección Xeral de Produción Agropecuaria

de

de

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

