Edificio de Laboratorios Agrarios
Estrada AC-542, Km. 7 - Mabegondo
15318 Abegondo – A Coruña
Telf. 881 240 750
Fax 881 240 787
e-mail: info@ligal.es
www.ligal.es

Nº solicitude:

SOLICITUDE DE CERTIFICACIÓN DE PRODUTO
ACORDO DE CERTIFICACIÓN
(Marca Galega 100%)

Esta solicitude consta dos seguintes apartados:

Apartado 1: Impreso de solicitude de certificación (asinada polo representante legal da entidade)
Apartado 2: Información xeral do operador
Apartado 3: Información do operador sobre o proceso de elaboración dos produtos que se van certificar
Apartado 4: Alcance de certificación
Apartado 5: Información necesaria para o proceso de avaliación

Toda a información proporcionada neste formulario e os seus anexos tratarase de xeito CONFIDENCIAL polo persoal
do LIGAL
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APARTADO 1: IMPRESO DE SOLICITUDE
Don/Dona:
Cargo:
DNI nº:
Actuando como representante legal de: (indique o nome da organización que solicita a certificación)

Enderezo: (indique o enderezo completo)

SOLICITA: (marque a opción desexada)
A certificación para as actividades indicadas no ALCANCE DA CERTIFICACIÓN que se achega.
A ampliación da certificación nº_________ para as actividades indicadas no ALCANCE DE
CERTIFICACIÓN que se achega
A reavaliación da certificación nº__________ para as actividades indicadas no ALCANCE DE
CERTIFICACIÓN que se achega
DECLARA:
- Dispor e coñecer o documento PG/LIGAL-EC/04 “Procedemento para a certificación de produto
segundo a Marca de Garantía “Galega 100 %”” onde se describe o funcionamento do Sistema de
certificación del LIGAL.
- Dispoñer, coñecer y cumprir os criterios de certificación que lle son aplicables. (Regulamento de uso
da Marca de Garantía “Galega 100 %” e as súas aclaracións)
- Que os datos indicados nesta solicitude son certos.
- Dispoñer, coñecer e aceptar as tarefas vixentes e as condicións de pagamento establecidas polo
LIGAL.
DESIGNA A:
D/Dna. con DNI nº
e cargo
para actuar de
interlocutor co LIGAL en todo o relativo ao proceso e alcance da certificación. Así mesmo,
comprométese a informar o LIGAL de calquera cambio que se produza nesta designación.
COMPROMÉTESE A:
1. Cumprir cos criterios de certificación establecidos, incluíndo a implementación dos cambios
axeitados comunicados polo LIGAL.
2. Respectar o procedemento de certificación establecido polo LIGAL.
3. Abonar todos os gastos de avaliación e administración que se orixinen, independentemente de que se

outorgue ou non a certificación. O abono de tales gastos deberase realizar conforme ao establecido
polo LIGAL.
4. Facilitar a información necesaria para a avaliación dos produtos que se van a certificar.
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5. Informar ao LIGAL, sen retraso, de calquera cambio que poida afectar a súa capacidade para cumprir
cos requisitos da certificación, así coma calquera outro que afecte ós seguintes aspectos:
Explotacións asociadas cos produtos para os que se solicita a certificación.
 Condición legal, comercial, de organización ou de propiedade (directivos, persoal técnico,
persoa de contacto).
 Modificacións nos produtos para os que se solicita a certificación ou nos métodos de produción
dos mesmos (cambios no procedemento interno de trazabilidade).
 Cambios de instalacións que afecten á trazabilidade.
 Cambios importantes no sistema de xestión da calidade.
6. No caso de que a certificación Galega 100% aplicase á produción en curso, o produto continuará
cumprindo cos requisitos do produto.


7. Tomar as medidas necesarias para:





Facilitar a realización do proceso de avaliación e da vixilancia, de ser o caso; incluíndo as
disposicións para examinar a documentación e os rexistros, e ter aceso ós equipos, ás áreas, ó
persoal e ós subcontratistas que sexan pertinentes.
Investigar as queixas.
Permitir a participación de observadores de ENAC, en caso necesario.

8. Facer declaracións sobre a certificación coherentes co alcance de certificación.
9. Non utilizar a súa certificación de produto de maneira que ocasione mala reputación para o LIGAL, e
non facer ningunha declaración relacionada coa súa certificación de produto que o LIGAL poida
considerar enganosa ou non autorizada.
10. Inmediatamente despois de suspender, retirar ou finalizar a certificación, deixar de utilizar todo o
material publicitario que conteña algunha referencia á certificación, e emprender as accións esixidas
polo esquema de certificación, e calquera outra medida requirida polo LIGAL.
11. No caso de subministrar copias do certificado para o uso da Marca a terceiros, deben reproducirse
integramente, non sendo admisibles cambios nin reproducións parciais.
12. Cando faga referencia a súa certificación de produto en medios de comunicación tales coma
documentos, folletos ou publicidade, cumprir cos requisitos que estableza o LIGAL, de ser o caso.
13. Cumprir con tódolos requisitos que determine o esquema de certificación con relación ó uso do Selo
da Marca de Garantía Galega 100%.
14. Conservar un rexistro de tódalas queixas coñecidas con respecto ó cumprimento dos requisitos da
certificación e ter eses rexistros a disposición do LIGAL, así coma:



Tomar as accións adecuadas respecto a ditas queixas e ás deficiencias que se atopen nos
produtos cando afecten á conformidade cos requisitos da certificación.
Documentar as accións realizadas.
En,

a

de

de

(Sinatura e selo)

No caso de solicitudes de ampliación e reavaliación, non será necesario presentar o anexo A se non se produciron modificacións dende a
avaliación anterior.
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APARTADO 2: INFORMACIÓN XERAL SOBRE O OPERADOR
OPERADOR
(Debe presentarse unha copia por cada centro de transformación)
Tipo de operador (comprador transformador / industrial lácteo / produtor que destine o leite e os
produtos lácteos obtidos na súa explotación á venda directa ó consumo):
Identificación Social:
Forma Xurídica:
Domicilio do centro:
Rexistro mercantil nº:
Rexistro sanitario nº:
Nº Identificación Letra Q:
CIF:

Teléfono:

Fax:

PERSOAL:
Representante legal:
D.
Teléfono:

Correo electrónico:

Responsable de produción:
D.
Teléfono:

Correo electrónico:

Responsable de calidade:
D.
Teléfono:

Correo electrónico:

Outros responsables:
Nome:

Cargo:

Nome:

Cargo:

Nome:

Cargo:

En,

a

de

de 20

ASINADO:

(Nome, cargo, sinatura e selo)
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APARTADO 3: INFORMACIÓN DO OPERADOR SOBRE O PROCESO DE ELABORACIÓN DOS
PRODUTOS QUE SE VAN CERTIFICAR
LEITE E PRODUTOS LÁCTEOS PARA OS QUE SE SOLICITA A MARCA
(Debe presentarse unha copia por cada centro de transformación)

• Comprador transformador / industrial lácteo / produtor que destine o leite e os produtos lácteos
obtidos na súa explotación á venda directa ó consumo:
• Leite e produtos lácteos elaborados:
(A información sobre eles indicarase no apartado 4: Alcance de certificación)
No caso de envasar outros produtos non amparados pola Marca, indicar a % de leite adicada á
elaboración de produtos amparados pola Marca sobre o total de leite que se recepciona na fábrica.

• Estimación das toneladas/ano de leite para os que solicita a Marca para cada unha das clases de
produto:
Clase de produto
Toneladas
Leite pasteurizado
Leite UHT/Esterilizado
Leite en po
Leite concentrado
Leite callado
Iogur natural/natural azucrado
Iogur aromatizado/ pasteurizado/ con froitas ou outros
Cremas
Flan
Petit

Clase de produto Toneladas
Xeado
Manteiga
Requeixo
Queixo brando
Queixo semiduro
Queixo duro
Pasta de untar
Nata
Batido

• Instalacións e maquinaria relacionada cos produtos para os que solicita a marca:
(Achegar listaxe e esquema do proceso)
• Provedores de leite:
Indicar se a recollida é propia ou se realiza a outros operadores. No caso en que se realice recollida a
través doutros operadores, indicar a % de leite de recollida propia e a % que subministra cada un deles.
Indicar se as rutas son ou non exclusivas para gandeiros incluídos no Rexistro de Explotacións Leiteiras de
Calidade Diferenciada. No caso de existir rutas non exclusivas, indicar a % destas sobre o total de rutas.

• Indicar as certificacións do centro(Achegar Certificado/s):
Conforme a
Letra Q
UNE EN ISO 9001
Outras(especificar):

SI

En,

NON

a

Organismo de certificación

de

de

ASINADO:
(Nome, cargo, sinatura e selo)
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APARTADO 4: ALCANCE DE CERTIFICACIÓN DE PRODUTO
(Debe presentarse unha copia por cada centro de transformación)
ENTIDADE :
Enderezo:

PRODUTOS QUE SE VAN CERTIFICAR

MARCA COMERCIAL

CLASE

(1) Todos os produtos incluídos neste alcance certifícanse de acordo ao Regulamento de Uso da

Marca de Garantía Galega 100 % ” de data 02 de xullo de 2012.
(2) O sistema de certificación realizarase de acordo ao procedemento de certificación de produto

PG/LIGAL-EC/04, mediante inspeccións.
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APARTADO 5: INFORMACIÓN NECESARIA PARA O PROCESO DE AVALIACIÓN
Como información necesaria para completar o proceso de avaliación, o operador xuntará a seguinte
documentación:
ANEXO A:

Inscrición no Rexistro Xeral Sanitario de Alimentos.

ANEXO B:

Documentación do sistema de calidade que se vai empregar para garantir a trazabilidade
do proceso de elaboración de todo o leite e produtos lácteos.

ANEXO C:

Relación de explotacións inscritas no Rexistro de explotacións leiteiras de calidade
diferenciada relacionadas co leite e produtos lácteos para os que solicita a Marca.

Todos os anexos virán identificados, datados e paxinados.
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