
 

 

SOLICITUDE DE ALTA NO LIBRO 

XENEALÓXICO DA RAZA PORCO 

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 

 

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

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  CEBOS  LEITÓNS  

TIPO  
 EXPLOTACIÓN REDUCIDA INTENSIVA      EXPLOTACIÓN INDUSTRIAL INTENSIVA 

 EXPLOTACIÓN REDUCIDA EXTENSIVA      EXPLOTACIÓN INDUSTRIAL EXTENSIVA 

 

EXPÓN que baixo o DECRETO 149/2011 de 7 de xullo, DOG nº 141 do 22 de xullo de 2011, polo que se establece o 

Catálogo oficial de razas gandeiras autóctonas de Galicia, regulase o recoñocemento oficial das asociacións de criadores 

de razas autóctonas de Galicia que creen ou xestionen libros xenealóxicos e aprobanse os programas para a súa 

conservación, mellora e fomento. 

Que posuíndo animais da raza PORCO CELTA,  

SOLICITA a inscrición da gandería da que é titular no Rexistro de Ganderías do Libro Xenealóxico da raza PORCO CELTA, 

xestionado pola Asociación de Criadores da Raza Porcina Celta (ASOPORCEL). 

 

INFORMACIÓN  BÁSICA SOBRE PROTECCIÓN DE DATOS 

RESPONSABLE ASOCIACION DE CRIADORES DA RAZA PORCINA CELTA 

FINALIDADE 
Xestionar a relación coa asociación, o cumprimento dos fins asociativos e o desenrolo de accións 
comerciais por calquera medio de comunicación. 

LEXITIMACIÓN Execución do encargo ou contrato e/ou consentimento do interesado. 

DEREITOS 
Pode exercer os seus dereitos en calquera momento no Lugar PAZO DE FEIRAS E CONGRESOS, AV 
FÁBRICA DA LUZ S/N, 27004-LUGO, consultar información adicional. 

INFORMACIÓN 
ADICIONAL 

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

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__________________________ 
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