A efectos da Lei Orgánica 15/1999, de 13 de decembro, sobre Protección de Datos de Carácter Persoal, informáselles de que os datos persoais proporcionados incorporaranse (ou actualizarán) aos ficheiros da COMPAÑÍA GALEGA
DE SILVICULTORES S.L., con domicilio en Rúa do Villar nº 33, 1º 15705 SANTIAGO DE COMPOSTELA. Ten dereito ao acceso, rectificación, cancelación e oposición nos termos previstos na Lei, que poderá exercitar mediante escrito
dirixido ao responsable dos mesmos, na dirección anteriormente indicada.

SOLICITUDE DE INCLUSIÓN DE PARCELAS
NA “UNIDADE DE CERTIFICACIÓN DE GRUPO PEFC SELGA XESTIÓN FORESTAL SOSTIBLE”
D/Dª:

NIF:

Propietario

Xestor

Cod. Adscrito1:

Copropietario (a persoa indicada actúa como representante do resto de propietarios) das

parcelas que se detallan na táboa seguinte e das que DECLARO ser propietario ou xestor e estar en posesión
da documentación legal que acredita a propiedade das mesmas ou o dereito lexítimo sobre a súa xestión, que
estaría en disposición de mostrar se así fose requirido:
NOME DE MONTE/FINCA

CONCELLO

REFERENCIA SIXPAC

Sup. parcela1

Sup. a certificar1

SOLICITO A INCLUSIÓN

das referidas superficies forestais no Certificado nº PEFC/14-22-00007, na súa
modalidade de grupo, concedido a Unidade de Certificación de Grupo PEFC SELGA XESTIÓN FORESTAL SOSTIBLE. Para
iso ACEPTO OS COMPROMISOS QUE SE INDICAN AO DORSO e declaro coñecer os meus DEREITOS como membro do
Grupo.

En ................, a ........ de ........................... de 201...

Sinatura do adscrito

Esta solicitude de adhesión será analizada polo persoal técnico da Entidade de Grupo1 segundo o establecido no Procedemento de
Control de Grupo e, en base ao ditame obtido, a solicitude será admitida (total ou parcialmente) ou, do contrario, será rexeitada.

1

A cubrir polo persoal técnico da Entidade de Grupo
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No caso de ser admitida esta solicitude, o solicitante, como membro do grupo2, estaría COMPROMETIDO a:








Executar a xestión das superficies forestais sinaladas segundo o establecido no corresponde instrumento
de ordenación e/ou nos modelos silvícolas que se acordaron co persoal técnico do grupo e cumprindo as
instrucións e condicións técnicas dos traballos e o manual de boas prácticas e esixirllo a un terceiro no
caso do que o traballo lle sexa contratado;
Cumprir coas obrigas que impoña o Sistema de Certificación Forestal PEFC;
Unha vez que unha determinada superficie sexa excluída da Unidade de Certificación de Grupo PEFC
“SELGA XESTIÓN FORESTAL SOSTIBLE”, non poderá facer uso do documento de “Confirmación de
Participación nun Certificado de Grupo de Xestión Forestal” nin de ningún outro documento que acredite
que esa superficie está incluída na devandita unidade;
Solicitar que sexa rexistrado e posto ao día este documento de adhesión;
Deberá manter as parcelas referidas na Unidade de Certificación de Grupo PEFC de Selga Xestión
Forestal Sostible por un período mínimo de 3 anos.

No caso de ser admitida esta solicitude, o solicitante pasaría a ter a condición de membro do grupo, polo que
tería os seguintes DEREITOS:








A obter documentación cos dereitos e obrigas dos adscritos;
A recibir información sobre os dereitos e obrigas da Entidade de Grupo e a Entidade de Certificación 3 en
relación ao proceso de certificación forestal;
A obter un documento acreditativo da inclusión na Unidade de Certificación de Grupo PEFC das
superficies aportadas ao proceso de certificación;
Solicitar a PEFC-ESPAÑA (ou a súa delegación PEFC-Galicia) unha sublicenza de uso do logotipo e marca
rexistrada PEFC, tras o cumprimento de tódolos requisito da Certificación de Grupo;
A obter unha acreditación da Entidade de Grupo que garantice que os produtos resultantes de eses
aproveitamentos proceden das superficies obxecto de certificación sempre e cando durante a realización
dos aproveitamentos forestais se cumpra coa lexislación vixente e coa normativa do grupo;
Poder presentar ante a Comisión Arbitral do PEFC-España (ou PEFC-Galicia) as reclamacións relacionadas
co proceso de certificación ou o funcionamento do sistema.

Na páxina web www.selga.es porase a disposición pública un listado actualizado de tódalas superficies adscritas
a SELGA XESTIÓN FORESTAL SOSTIBLE, grupo de certificación PEFC. Nesa mesma páxina estarán dispoñibles os
informes públicos de auditoría así como toda a información e documentación relevante para os membros.

1

Entidade de Grupo: Entidade legal titular do certificado de xestión forestal sostible. A súa función é xestionar o funcionamento do
grupo de certificación. A Entidade de Grupo é responsable, ante a Entidade de Certificación, de asegurar que os requisitos
cúmprense en tódalas superficies forestais que participan no Grupo.

2

Membro do Grupo: Propietario ou xestor que, voluntariamente, inclúe superficies baixo a súa xestión nun certificado de grupo. Os
membros do grupo son responsables de adecuar a xestión das parcelas adscritas ao grupo para cumprir os requisitos de pertenza
ao Grupo. Os membros do grupo non teñen certificados individuais pero, sempre e cando cumpran con tódolos requisitos de
pertenza ao Grupo, as súas propiedades están cubertas polo certificado de xestión forestal emitido pola Entidade de Grupo.

3

Entidade de Certificación: Entidade acreditada para realizar avaliacións de xestión forestal sostible (empresa auditora).
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