
REGISTRE DE LA PROPIETAT INTEL·LECTUAL DE LA CV 
REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL DE LA CV

D
IN

 - 
A4

C
H

AP
 - 

IA
C

30/07/20

SOL·LICITUD DE PUBLICITAT REGISTRAL 
  

SOLICITUD DE PUBLICIDAD REGISTRAL
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MODELO C

A DADES DE LA PERSONA SOL·LICITANT 
DATOS DE LA PERSONA SOLICITANTE

COGNOMS O RAÓ SOCIAL / APELLIDOS O RAZÓN SOCIAL NOM / NOMBRE NIF

DOMICILI (CARRER/PLAÇA, NÚMERO I PORTA) / DOMICILIO (CALLE/PLAZA, NÚMERO Y PUERTA) CP

LOCALITAT / LOCALIDAD PROVÍNCIA / PROVINCIA TELÈFON / TELÉFONO CORREU ELECTRÒNIC / CORREO ELECTRÓNICO

Actua: 
Actúa:

en el seu propi nom i com a titular dels drets 
en su propio nombre y como titular de los derechos

en representació de la/les persona/es titular/s dels drets 
en representación de la/s persona/s titular/es de los derechos

E DOCUMENTACIÓ APORTADA 
DOCUMENTACIÓN APORTADA

, d de

Firma:

Document acreditatiu del pagament de la taxa corresponent 
Documento acreditativo del pago de la tasa correspondiente

Document acreditatiu del poder de representació (si és el cas) 
Documento acreditativo del poder de representación (en su caso)

El sol·licitant declara, sota la seua responsabilitat, l'exactitud de les dades indicades en aquesta sol·licitud i la conformitat amb el que establix la 
legislació vigent. 
  
El solicitante declara, bajo su responsabilidad, la exactitud de los datos reseñados en la presente solicitud y su conformidad con lo establecido en 
la legislación vigente. REGISTRE D'ENTRADA 

REGISTRO DE ENTRADA

DATA D'ENTRADA EN ÒRGAN COMPETENT 
FECHA ENTRADA EN ÓRGANO COMPETENTE

C DADES DE L'OBRA REGISTRADA 
DATOS DE LA OBRA REGISTRADA

NÚM. SOL·LICITUD / Nº SOLICITUD NÚM. ASSENTAMENT REGISTRAL / Nº ASIENTO REGISTRAL

AUTOR / AUTOR

TÍTOL DE L'OBRA / TÍTULO DE LA OBRA

NIF TITULAR DELS DRETS / TITULAR DE LOS DERECHOS NIF

B NOTIFICACIONS (SI ÉS DIFERENT A L'APARTAT A) 
NOTIFICACIONES (SI ES DISTINTO AL APARTADO A)

DOMICILI (CARRER/PLAÇA, NÚMERO I PORTA) / DOMICILIO (CALLE/PLAZA, NÚMERO Y PUERTA) CP LOCALITAT / LOCALIDAD

PROVÍNCIA / PROVINCIA TELÈFON / TELÉFONO MÒBIL / MÓVIL ADREÇA ELECTRÒNICA / CORREO ELECTRÓNICO (*)

SÍ / SI

(*) A l'efecte de la pràctica de notificacions electròniques, la persona interessada haurà de disposar de certificació o signatura electrònica en els 
termes previstos en la seu electrònica de la Generalitat (https://sede.gva.es). 
(*) A efectos de la práctica de notificaciones electrónicas, la persona interesada deberá disponer de certificación o firma electrónica en los términos 
previstos en la sede electrónica de la Generalitat (https://sede.gva.es).

Si la persona sol·licitant és persona física, accepta la notificació per mitjans electrònics: 
Si la persona solicitante es persona física, acepta la notificación por medios electrónicos:

Indiqueu en quina llengua voleu rebre les notificacions: 
Indique en qué lengua desea recibir las notificaciones:

Valencià 
Valenciano

Castellà 
Castellano

D TIPUS DE PUBLICITAT REGISTRAL QUE SE SOL·LICITA 
TIPO DE PUBLICIDAD REGISTRAL QUE SE SOLICITA

Amb valor informatiu: 
Con valor informativo:

Amb valor probatori: 
Con valor probatorio:

Nota simple d’una inscripció 
Nota simple de una inscripción
Nota simple: llista d’obres d’un autor 
Nota simple: listado de obras de un autor
Nota simple: llista d’obres d’un titular 
Nota simple: listado de obras de un titular

Certificat 
Certificado

NÚMERO DE SOL·LICITUD / NÚMERO DE SOLICITUD
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MODELO C

A DADES DE LA PERSONA SOL·LICITANT 
DATOS DE LA PERSONA SOLICITANTE

COGNOMS O RAÓ SOCIAL / APELLIDOS O RAZÓN SOCIAL NOM / NOMBRE NIF

DOMICILI (CARRER/PLAÇA, NÚMERO I PORTA) / DOMICILIO (CALLE/PLAZA, NÚMERO Y PUERTA) CP

LOCALITAT / LOCALIDAD PROVÍNCIA / PROVINCIA TELÈFON / TELÉFONO CORREU ELECTRÒNIC / CORREO ELECTRÓNICO

Actua: 
Actúa:

en el seu propi nom i com a titular dels drets 
en su propio nombre y como titular de los derechos

en representació de la/les persona/es titular/s dels drets 
en representación de la/s persona/s titular/es de los derechos

E DOCUMENTACIÓ APORTADA 
DOCUMENTACIÓN APORTADA

, d de

Firma:

Document acreditatiu del pagament de la taxa corresponent 
Documento acreditativo del pago de la tasa correspondiente

Document acreditatiu del poder de representació (si és el cas) 
Documento acreditativo del poder de representación (en su caso)

El sol·licitant declara, sota la seua responsabilitat, l'exactitud de les dades indicades en aquesta sol·licitud i la conformitat amb el que establix la 
legislació vigent. 
  
El solicitante declara, bajo su responsabilidad, la exactitud de los datos reseñados en la presente solicitud y su conformidad con lo establecido en 
la legislación vigente. REGISTRE D'ENTRADA 

REGISTRO DE ENTRADA

DATA D'ENTRADA EN ÒRGAN COMPETENT 
FECHA ENTRADA EN ÓRGANO COMPETENTE

C DADES DE L'OBRA REGISTRADA 
DATOS DE LA OBRA REGISTRADA

NÚM. SOL·LICITUD / Nº SOLICITUD NÚM. ASSENTAMENT REGISTRAL / Nº ASIENTO REGISTRAL

AUTOR / AUTOR

TÍTOL DE L'OBRA / TÍTULO DE LA OBRA

NIF TITULAR DELS DRETS / TITULAR DE LOS DERECHOS NIF

B NOTIFICACIONS (SI ÉS DIFERENT A L'APARTAT A) 
NOTIFICACIONES (SI ES DISTINTO AL APARTADO A)

DOMICILI (CARRER/PLAÇA, NÚMERO I PORTA) / DOMICILIO (CALLE/PLAZA, NÚMERO Y PUERTA) CP LOCALITAT / LOCALIDAD

PROVÍNCIA / PROVINCIA TELÈFON / TELÉFONO MÒBIL / MÓVIL ADREÇA ELECTRÒNICA / CORREO ELECTRÓNICO (*)

SÍ / SI

(*) A l'efecte de la pràctica de notificacions electròniques, la persona interessada haurà de disposar de certificació o signatura electrònica en els 
termes previstos en la seu electrònica de la Generalitat (https://sede.gva.es). 
(*) A efectos de la práctica de notificaciones electrónicas, la persona interesada deberá disponer de certificación o firma electrónica en los términos 
previstos en la sede electrónica de la Generalitat (https://sede.gva.es).

Si la persona sol·licitant és persona física, accepta la notificació per mitjans electrònics: 
Si la persona solicitante es persona física, acepta la notificación por medios electrónicos:

Indiqueu en quina llengua voleu rebre les notificacions: 
Indique en qué lengua desea recibir las notificaciones:

Valencià 
Valenciano

Castellà 
Castellano

D TIPUS DE PUBLICITAT REGISTRAL QUE SE SOL·LICITA 
TIPO DE PUBLICIDAD REGISTRAL QUE SE SOLICITA

Amb valor informatiu: 
Con valor informativo:

Amb valor probatori: 
Con valor probatorio:

Nota simple d’una inscripció 
Nota simple de una inscripción
Nota simple: llista d’obres d’un autor 
Nota simple: listado de obras de un autor
Nota simple: llista d’obres d’un titular 
Nota simple: listado de obras de un titular

Certificat 
Certificado

NÚMERO DE SOL·LICITUD / NÚMERO DE SOLICITUD
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Nom del tractament: sol·licitud general (s’utilitzarà EXCLUSIVAMENT quan no hi haja una sol·licitud específica per a aquest tràmit). 
  
Responsable del tractament: la conselleria que tinga les competències que es deduïsquen del contingut de la sol·licitud. 
  
Finalitat del tractament: gestionar la sol·licitud general d'iniciació i tramitació del procediment en relació amb la conselleria que tinga les 
competències de la matèria en qüestió. 
  
Exercici de drets: la persona interessada pot exercir els drets d'accés, rectificació, supressió i portabilitat de les seues dades personals; 
de limitació del tractament i d’oposició a aquest, així com de no ser objecte de decisions individuals automatitzades respecte a les seues 
dades personals registrades, presencialment o telemàticament, en la Generalitat, que l’RGPD garanteix en els articles 15 a 23, i que són 
els següents: 
  
- Dret d'accés. La persona interessada té dret a obtindre de la conselleria la confirmació de si s'estan tractant dades personals que 
l'afecten, i si és així, té dret a accedir a aquestes dades i a la informació relativa a les finalitats, destinataris, categories de dades 
tractades, origen i període de conservació, reclamacions, existència de decisions automatitzades i conseqüències d’aquestes, i als 
addicionals de rectificació, supressió, limitació, oposició i portabilitat. 
  
- Dret de rectificació i supressió. La persona interessada té dret a obtindre de la conselleria, sense dilació indeguda, la rectificació de les 
dades personals inexactes o incompletes que l'afecten. Igualment, la persona interessada té dret a sol·licitar la supressió de les dades 
personals que l'afecten. Si no existeix una altra base jurídica que n’empare la conservació, la conselleria suprimirà les dades quan ja no 
siguen necessàries o hagen sigut tractades de forma il·lícita, quan la persona interessada revoque el consentiment en els tractaments que 
el requerisquen o quan s'opose que siguen tractades. 
  
- Dret de limitació. La persona interessada té dret a obtindre de la conselleria la limitació del tractament de les seues dades en els casos 
següents: quan impugne l’exactitud d’aquestes; quan el tractament siga il·lícit i aquella s'opose a la supressió de les seues dades 
personals i sol·licite, en el seu lloc, que se’n limite l’ús; quan aquella necessite mantindre les seues dades per a formular o exercir 
reclamacions, i mentre es verifica si els motius legítims de l'Administració prevalen sobre els seus, en el cas que aquella s'opose al 
tractament. 
  
- Dret d'oposició. La persona interessada té dret a oposar-se al tractament de les dades personals que l'afecten. La conselleria deixarà de 
tractar aquestes dades, llevat que acredite motius legítims urgents per a fer-ho que prevalguen sobre els interessos, els drets i les 
llibertats de la persona interessada, així com per a la formulació, l'exercici o la defensa de reclamacions. 
  
- Dret de portabilitat. La persona interessada té dret a rebre les seues dades personals en un format estructurat, d'ús comú i de lectura 
mecànica i interoperable, i a transmetre-les a un altre responsable del tractament sempre que aquest hi estiga legitimat sobre la base del 
consentiment o en el marc de la subscripció d'un contracte, i que el tractament s'efectue per mitjans mecanitzats. També tindrà dret, quan 
siga tècnicament possible, que les dades es transmeten directament de responsable a responsable, però no serà aplicable quan el 
tractament siga necessari per al compliment d'una missió d'interés públic en l'exercici de poders públics conferits al responsable. 
  
- Dret a no ser objecte de decisions individuals automatitzades. Tota persona interessada té dret a no ser objecte d'una decisió basada 
únicament en el tractament automatitzat ‒incloent-hi l'elaboració de perfils‒ que produïsca efectes jurídics sobre ella o que l'afecte 
significativament de forma similar. Aquest punt fa referència a qualsevol forma de tractament de les dades que avalue aspectes 
personals. El responsable ha de garantir el dret de la persona interessada a obtindre la intervenció humana, a expressar el seu punt de 
vista i a impugnar la decisió. Aquest dret no serà aplicable si la decisió és necessària per a la subscripció o l’execució d'un contracte, si es 
basa en el consentiment explícit de la persona interessada o si està autoritzada per una norma que s'aplique al responsable del 
tractament i establisca mesures adequades per a salvaguardar els drets, les llibertats i els interessos legítims de la persona interessada. 
  
Tots els drets anteriors, incloent-hi la revocació del consentiment, tenen caràcter personalíssim, per la qual cosa solament pot exercir-los 
la persona afectada. No obstant això, aquesta podrà actuar mitjançant una persona que la represente legalment, en els casos previstos 
per la legislació vigent i amb les condicions que aquesta impose.  
  
Tots aquests drets poden ser exercits accedint al procediment telemàtic disponible en l’adreça <https://www.gva.es/va/inicio/
procedimientos?id_proc=19970&version=amp>, o presencialment aportant la sol·licitud corresponent.  
  
Possibilitat d’adreçar-se al delegat o la delegada de protecció de dades de la Generalitat 
Les persones interessades poden posar-se en contacte amb el delegat o la delegada de protecció de dades de la Generalitat per a 
informar-se sobre qualsevol qüestió relativa al tractament de les seues dades personals i a l'exercici dels seus drets a l'empara de 
l’RGPD. 
  
Les seues dades de contacte són: 
 Delegat/Delegada de protecció de dades de la Generalitat  
 Conselleria de Transparència, Responsabilitat Social, Participació i Cooperació  
 Pg. de l’Albereda, núm. 16. 46010 València  
 Adreça de correu electrònic: <dpd@gva.es> 
  
Reclamació davant de l'Agència Espanyola de Protecció de Dades  
Les persones interessades també tenen la possibilitat de presentar una reclamació davant de l'autoritat nacional de control en matèria de 
protecció de dades (Agència Espanyola de Protecció de Dades –AEPD), especialment quan no hagen obtingut una resposta satisfactòria 
en l'exercici dels seus drets.  
  
El contacte amb l’AEPD es fa mitjançant l’enllaç <www.aepd.es>.  
  
Es pot obtindre més informació addicional i detallada sobre protecció de dades en l’enllaç  
<https://www.gva.es/va/inicio/procedimientos?id_proc=19970&version=amp>.  
  
Per a més informació, es poden consultar els registres d'activitat de tractament (RAT) de la Generalitat, disponibles en l’enllaç  
<https://www.gva.es/downloads/publicados/PR/5_Indices_RATs_Consellerias_VAL.pdf>. 

INFORMACIÓ BÀSICA SOBRE PROTECCIÓ DE DADES
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MODEL CMODELO C
A
DADES DE LA PERSONA SOL·LICITANT
DATOS DE LA PERSONA SOLICITANTE
Actua:
Actúa:
E
DOCUMENTACIÓ APORTADA
DOCUMENTACIÓN APORTADA
,
d
de
Firma:
El sol·licitant declara, sota la seua responsabilitat, l'exactitud de les dades indicades en aquesta sol·licitud i la conformitat amb el que establix la legislació vigent.
 
El solicitante declara, bajo su responsabilidad, la exactitud de los datos reseñados en la presente solicitud y su conformidad con lo establecido en la legislación vigente.
REGISTRE D'ENTRADA
REGISTRO DE ENTRADA
DATA D'ENTRADA EN ÒRGAN COMPETENT
FECHA ENTRADA EN ÓRGANO COMPETENTE
C
DADES DE L'OBRA REGISTRADA
DATOS DE LA OBRA REGISTRADA
B
NOTIFICACIONS (SI ÉS DIFERENT A L'APARTAT A)
NOTIFICACIONES (SI ES DISTINTO AL APARTADO A)
(*) A l'efecte de la pràctica de notificacions electròniques, la persona interessada haurà de disposar de certificació o signatura electrònica en els termes previstos en la seu electrònica de la Generalitat (https://sede.gva.es).
(*) A efectos de la práctica de notificaciones electrónicas, la persona interesada deberá disponer de certificación o firma electrónica en los términos previstos en la sede electrónica de la Generalitat (https://sede.gva.es).
Si la persona sol·licitant és persona física, accepta la notificació per mitjans electrònics:
Si la persona solicitante es persona física, acepta la notificación por medios electrónicos:
Indiqueu en quina llengua voleu rebre les notificacions:
Indique en qué lengua desea recibir las notificaciones:
D
TIPUS DE PUBLICITAT REGISTRAL QUE SE SOL·LICITA
TIPO DE PUBLICIDAD REGISTRAL QUE SE SOLICITA
Amb valor informatiu:
Con valor informativo:
Amb valor probatori:
Con valor probatorio:
NÚMERO DE SOL·LICITUD / NÚMERO DE SOLICITUD
11.0.0.20130303.1.892433
Nom del tractament: sol·licitud general (s’utilitzarà EXCLUSIVAMENT quan no hi haja una sol·licitud específica per a aquest tràmit).
 
Responsable del tractament: la conselleria que tinga les competències que es deduïsquen del contingut de la sol·licitud.
 
Finalitat del tractament: gestionar la sol·licitud general d'iniciació i tramitació del procediment en relació amb la conselleria que tinga les competències de la matèria en qüestió.
 
Exercici de drets: la persona interessada pot exercir els drets d'accés, rectificació, supressió i portabilitat de les seues dades personals; de limitació del tractament i d’oposició a aquest, així com de no ser objecte de decisions individuals automatitzades respecte a les seues dades personals registrades, presencialment o telemàticament, en la Generalitat, que l’RGPD garanteix en els articles 15 a 23, i que són els següents:
 
- Dret d'accés. La persona interessada té dret a obtindre de la conselleria la confirmació de si s'estan tractant dades personals que l'afecten, i si és així, té dret a accedir a aquestes dades i a la informació relativa a les finalitats, destinataris, categories de dades tractades, origen i període de conservació, reclamacions, existència de decisions automatitzades i conseqüències d’aquestes, i als addicionals de rectificació, supressió, limitació, oposició i portabilitat.
 
- Dret de rectificació i supressió. La persona interessada té dret a obtindre de la conselleria, sense dilació indeguda, la rectificació de les dades personals inexactes o incompletes que l'afecten. Igualment, la persona interessada té dret a sol·licitar la supressió de les dades personals que l'afecten. Si no existeix una altra base jurídica que n’empare la conservació, la conselleria suprimirà les dades quan ja no siguen necessàries o hagen sigut tractades de forma il·lícita, quan la persona interessada revoque el consentiment en els tractaments que el requerisquen o quan s'opose que siguen tractades.
 
- Dret de limitació. La persona interessada té dret a obtindre de la conselleria la limitació del tractament de les seues dades en els casos següents: quan impugne l’exactitud d’aquestes; quan el tractament siga il·lícit i aquella s'opose a la supressió de les seues dades personals i sol·licite, en el seu lloc, que se’n limite l’ús; quan aquella necessite mantindre les seues dades per a formular o exercir reclamacions, i mentre es verifica si els motius legítims de l'Administració prevalen sobre els seus, en el cas que aquella s'opose al tractament.
 
- Dret d'oposició. La persona interessada té dret a oposar-se al tractament de les dades personals que l'afecten. La conselleria deixarà de tractar aquestes dades, llevat que acredite motius legítims urgents per a fer-ho que prevalguen sobre els interessos, els drets i les llibertats de la persona interessada, així com per a la formulació, l'exercici o la defensa de reclamacions.
 
- Dret de portabilitat. La persona interessada té dret a rebre les seues dades personals en un format estructurat, d'ús comú i de lectura mecànica i interoperable, i a transmetre-les a un altre responsable del tractament sempre que aquest hi estiga legitimat sobre la base del consentiment o en el marc de la subscripció d'un contracte, i que el tractament s'efectue per mitjans mecanitzats. També tindrà dret, quan siga tècnicament possible, que les dades es transmeten directament de responsable a responsable, però no serà aplicable quan el tractament siga necessari per al compliment d'una missió d'interés públic en l'exercici de poders públics conferits al responsable.
 
- Dret a no ser objecte de decisions individuals automatitzades. Tota persona interessada té dret a no ser objecte d'una decisió basada únicament en el tractament automatitzat ‒incloent-hi l'elaboració de perfils‒ que produïsca efectes jurídics sobre ella o que l'afecte significativament de forma similar. Aquest punt fa referència a qualsevol forma de tractament de les dades que avalue aspectes personals. El responsable ha de garantir el dret de la persona interessada a obtindre la intervenció humana, a expressar el seu punt de vista i a impugnar la decisió. Aquest dret no serà aplicable si la decisió és necessària per a la subscripció o l’execució d'un contracte, si es basa en el consentiment explícit de la persona interessada o si està autoritzada per una norma que s'aplique al responsable del tractament i establisca mesures adequades per a salvaguardar els drets, les llibertats i els interessos legítims de la persona interessada.
 
Tots els drets anteriors, incloent-hi la revocació del consentiment, tenen caràcter personalíssim, per la qual cosa solament pot exercir-los la persona afectada. No obstant això, aquesta podrà actuar mitjançant una persona que la represente legalment, en els casos previstos per la legislació vigent i amb les condicions que aquesta impose. 
 
Tots aquests drets poden ser exercits accedint al procediment telemàtic disponible en l’adreça <https://www.gva.es/va/inicio/procedimientos?id_proc=19970&version=amp>, o presencialment aportant la sol·licitud corresponent. 
 
Possibilitat d’adreçar-se al delegat o la delegada de protecció de dades de la Generalitat
Les persones interessades poden posar-se en contacte amb el delegat o la delegada de protecció de dades de la Generalitat per a informar-se sobre qualsevol qüestió relativa al tractament de les seues dades personals i a l'exercici dels seus drets a l'empara de l’RGPD.
 
Les seues dades de contacte són:
         Delegat/Delegada de protecció de dades de la Generalitat 
         Conselleria de Transparència, Responsabilitat Social, Participació i Cooperació 
         Pg. de l’Albereda, núm. 16. 46010 València 
         Adreça de correu electrònic: <dpd@gva.es>
 
Reclamació davant de l'Agència Espanyola de Protecció de Dades 
Les persones interessades també tenen la possibilitat de presentar una reclamació davant de l'autoritat nacional de control en matèria de protecció de dades (Agència Espanyola de Protecció de Dades –AEPD), especialment quan no hagen obtingut una resposta satisfactòria en l'exercici dels seus drets. 
 
El contacte amb l’AEPD es fa mitjançant l’enllaç <www.aepd.es>. 
 
Es pot obtindre més informació addicional i detallada sobre protecció de dades en l’enllaç 
<https://www.gva.es/va/inicio/procedimientos?id_proc=19970&version=amp>. 
 
Per a més informació, es poden consultar els registres d'activitat de tractament (RAT) de la Generalitat, disponibles en l’enllaç 
<https://www.gva.es/downloads/publicados/PR/5_Indices_RATs_Consellerias_VAL.pdf>. 
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