SOLICITUD DE ALTA NA
ASOCIACIÓN DE CRIADORES DA
RAZA PORCINA CELTA

PAZO DE FEIRAS E CONGRESOS
AV. FÁBRICA DA LUZ S/N
27004 LUGO
TELF.: 982 22 62 52
E-MAIL: ASOPORCEL@ASOPORCEL.ES
WEB: WWW.ASOPORCEL.ES

D./Dª. __________________________________________________________________________________ con N.I.F.
_________________ e domicilio en __________________________________________________ C.P. ____________
concello de __________________________ , provincia de ____________________ , e teléfono ___________________
correo electrónico ______________________________________, como titular ou representante legal da seguinte
explotación gandeira:
DATOS DA EXPLOTACIÓN
NOME
REGA
ENDEREZO
CENSO

PORCAS
VERRÓNS
EXPLOTACIÓN REDUCIDA INTENSIVA
EXPLOTACIÓN REDUCIDA EXTENSIVA

TIPO

CEBOS
LEITÓNS
EXPLOTACIÓN INDUSTRIAL INTENSIVA
EXPLOTACIÓN INDUSTRIAL EXTENSIVA

SOLICITA a súa inscrición voluntaria na Asociación de Criadores da Raza Porcina Celta, e comprometese a:




Manter activa a explotación, segundo o Regulamento (ou Estatutos) da Asociación.
Cumprir os acordos regulamentariamente adoptados polos Órganos de Goberno da mesma.
Satisfacer as cotas e derramas que, de forma regulamentaria, poidan establecerse.

ORDE DE DOMICILIACIÓN DE ADEUDO DIRECTO SEPA
Mediante a firma desta orde de domiciliación o solicitante autoriza a ASOPORCEL a cargar na súa conta bancaria:
 Unha cota inicial de alta por importe de 120 €
 Unha cota fixa anual por importe de 75 €
Swift BIC (8 ou 11 caracteres): ______________________
Número de conta – IBAN:

INFORMACIÓN BÁSICA SOBRE PROTECCIÓN DE DATOS
ASOCIACION DE CRIADORES DA RAZA PORCINA CELTA
Xestionar a relación coa asociación, o cumprimento dos fins asociativos e o desenrolo de accións
FINALIDADE
comerciais por calquera medio de comunicación.
LEXITIMACIÓN Execución do encargo ou contrato e/ou consentimento do interesado.
Pode exercer os seus dereitos en calquera momento no Lugar PAZO DE FEIRAS E CONGRESOS, AV
DEREITOS
FÁBRICA DA LUZ S/N, 27004-LUGO, consultar información adicional.
RESPONSABLE

INFORMACIÓN
Pode consultar a información adicional e detallada en: https://asoporcel.es/gl/condicions-de-uso
ADICIONAL
AUTORIZACIÓN

Marque os seguintes cadros en caso de DESEXAR:
O envío de comunicacións comerciais.
Figurar no rexistro de explotacións da web oficial.

E para que surta os efectos oportunos asino a presente solicitude.
En_____________, a_______ de ____________________de___________

Asinado__________________________

SR. PRESIDENTE DA ASOCIACIÓN DE CRIADORES DA RAZA PORCINA CELTA - ASOPORCEL

INSTRUCCIÓNS DE CUMPRIMENTACIÓN

Este impreso ten que ir acompañado dos seguintes documentos:
▪ Fotocopia do DNI/NIF solicitante.
▪ Fotocopia da portada do Libro de Explotación.
▪ Fotocopia de documento acreditativo da condición de representante legal no caso de solicitar a alta en
nome dunha empresa ou asociación.

É preciso cumprimentar os datos do titular ou representante legal da explotación gandeira como solicitante da alta, así
como os datos da explotación gandeira.
En caso de xa dispoñer de animais na explotación é necesario indicar cantos exemplares hai de cada fase de produción.
E tamén se a explotación é de tipo reducido ou industrial, en réxime intensivo ou extensivo.
É preciso cumprimentar a orde SEPA en caso de querer domiciliar os pagos correspondentes ás cotas de alta e de socio.
Se desexa que a súa explotación apareza na páxina web de ASOPORCEL cos seus datos de contacto como criador de
Porco celta é preciso que marque cun x a autorización para Figurar no rexistro de explotacións da web oficial que
aparece no apartado de información sobre protección de datos.

