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06/11/20CONSELLERIA D'AGRICULTURA, DESENVOLUPAMENT RURAL, EMERGÈNCIA CLIMÀTICA I TRANSICIÓ ECOLÒGICA 
CONSELLERIA DE AGRICULTURA, DESARROLLO RURAL, EMERGENCIA CLIMÁTICA Y TRANSICIÓN ECOLÓGICA

ACORD ENTRE PROPIETARI I SOL·LICITANT A PRESENTAR DAVANT L'ADMINISTRACIÓ 
PER A SOL·LICITAR L'AUTORITZACIÓ DE PLANTACIÓ DE VINYER DE VINIFICACIÓN 

  
ACUERDO ENTRE PROPIETARIO Y SOLICITANTE A PRESENTAR ANTE LA 

ADMINISTRACIÓN PARA SOLICITAR LA AUTORIZACIÓN DE PLANTACIÓN DE VIÑEDO DE 
VINIFICACIÓN

A REUNITS / REUNIDOS

POLÍGON 
POLÍGONO

PARCEL·LA 
PARCELA Subpar.

RECINTE 
RECINTO  

SigPac
PROVÍNCIA 
PROVINCIA

ACABE MUNICIPAL 
TERMINO MUNICIPAL

SUPERFÍCIE 
SUPERFICIE  

(Ha) 

NIF…………………..que és propietari de les parcel·les a plantar detallades a continuació.

NIF…………………..que es propietario de las parcelas a plantar detalladas  a continuación.

D'una altra part: (sol·licitant)……………………….……………………………amb NIF…………………que és viticultor i disposa d'una

De otra parte: (solicitante)……………………….……………………………con NIF…………………que es viticultor y dispone de  una

resolució d'arrencada de vinyer, concedits en data ………………..amb nº d'expedient ……………………...

resolución de arranque de viñedo, concedidos en fecha ………………..con nº de expediente ……………………...

MANIFESTEN / MANIFIESTANB

Primero.- Que D.(propietario)……………………..…………………….……………… ha firmado un contrato de arrendamiento de la 
parcela indicada anteriormente con (solicitante)…………………..………….. en fecha ……………………….. y que tiene una duración 
de ……..…..años.
Segundo.-. Que mediante el presente documento ACUERDAN que el arrendatario, que es titular de arranque  puede ejercer la 
replantación, previa autorización de la Consellería de Agricultura, Medio Ambiente, Cambio Climático y Desarrollo Rural en las 
tierras que tiene arrendadas a (propietario)..................................................……………………………………………………………… .

Primer.- Que D.(propietari)……………………..…………………….……………… ha signat un contracte d'arrendament de la parcel·la 
indicada anteriorment amb (sol·licitant)…………………..………….. en data ……………………….. i que té una durada de ……..…..
anys.
Segon.-. Que mitjançant el present document ACORDEN que l'arrendatari, que és titular d'arrencada pot exercir la replantació, 
prèvia autorització de la Consellería d'Agricultura, Medi ambient, Canvi Climàtic i Desenvolupament Rural en les terres que té 
arrendades a (propietari)..................................................……………………………………………………………… .

Abans de signar la sol·licitud, ha de llegir la informació sobre protecció de dades que es presenta al final del formulari, atés que comporta el 
tractament de dades de caràcter personal.  
Antes de firmar la solicitud, debe leer la información sobre protección de datos que se presenta al final del formulario, dado que conlleva el 
tratamiento de datos de carácter personal. 

El que signa de plena conformitat en 
Lo que firma de plena conformidad en , d de

Signatura del propietari / Firma del propietario Signatura del sol·licitant / Firma del solicitante

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

REGISTRE D'ENTRADA 
REGISTRO DE ENTRADA
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resolució d'arrencada de vinyer, concedits en data ………………..amb nº d'expedient ……………………...

resolución de arranque de viñedo, concedidos en fecha ………………..con nº de expediente ……………………...
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Primero.- Que D.(propietario)……………………..…………………….……………… ha firmado un contrato de arrendamiento de la 
parcela indicada anteriormente con (solicitante)…………………..………….. en fecha ……………………….. y que tiene una duración 
de ……..…..años.
Segundo.-. Que mediante el presente documento ACUERDAN que el arrendatario, que es titular de arranque  puede ejercer la 
replantación, previa autorización de la Consellería de Agricultura, Medio Ambiente, Cambio Climático y Desarrollo Rural en las 
tierras que tiene arrendadas a (propietario)..................................................……………………………………………………………… .

Primer.- Que D.(propietari)……………………..…………………….……………… ha signat un contracte d'arrendament de la parcel·la 
indicada anteriorment amb (sol·licitant)…………………..………….. en data ……………………….. i que té una durada de ……..…..
anys.
Segon.-. Que mitjançant el present document ACORDEN que l'arrendatari, que és titular d'arrencada pot exercir la replantació, 
prèvia autorització de la Consellería d'Agricultura, Medi ambient, Canvi Climàtic i Desenvolupament Rural en les terres que té 
arrendades a (propietari)..................................................……………………………………………………………… .

Abans de signar la sol·licitud, ha de llegir la informació sobre protecció de dades que es presenta al final del formulari, atés que comporta el 
tractament de dades de caràcter personal.  
Antes de firmar la solicitud, debe leer la información sobre protección de datos que se presenta al final del formulario, dado que conlleva el 
tratamiento de datos de carácter personal. 
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ACORD ENTRE PROPIETARI I SOL·LICITANT A PRESENTAR DAVANT L'ADMINISTRACIÓ 
PER A SOL·LICITAR L'AUTORITZACIÓ DE PLANTACIÓ DE VINYER DE VINIFICACIÓN 

  
ACUERDO ENTRE PROPIETARIO Y SOLICITANTE A PRESENTAR ANTE LA 

ADMINISTRACIÓN PARA SOLICITAR LA AUTORIZACIÓN DE PLANTACIÓN DE VIÑEDO DE 
VINIFICACIÓN

INFORMACIÓ BÀSICA SOBRE PROTECCIÓ DE DADES  
INFORMACIÓN BÁSICA SOBRE PROTECCIÓN DE DATOS 
Nom del tractament: Autoritzacions, registres d'explotacions, titulars, empreses i operadors del sector agrari i agroalimentari, així com informes i 
altres comunicacions i actuacions en matèria agrària i agroalimentària.  
Nombre del tratamiento: Autorizaciones, registros de explotaciones, titulares, empresas y operadores del sector agrario y agroalimentario, así como 
informes y otras comunicaciones y actuaciones en materia agraria y agroalimentaria. 
  
Identitat del responsable del tractament: Persona titular de la sotssecretaria de la conselleria amb competències en matèria d’agricultura.  
Identidad del responsable del tratamiento: Persona titular de la subsecretaría de la conselleria con competencias en materia de agricultura. 
  
Finalitat del tractament: Gestió d'autoritzacions, registres d'explotacions, titulars, empreses i operadors del sector agrari i agroalimentari, així com 
informes i altres comunicacions i actuacions en matèria agrària i agroalimentària.  
Finalidad del tratamiento:Gestión de autorizaciones, registros de explotaciones, titulares, empresas y operadores del sector agrario y 
agroalimentario, así como informes y otras comunicaciones y actuaciones en materia agraria y agroalimentaria. 
  
Exercici de drets: Pot exercitar el dret d'accés, rectificació, supressió, limitació, oposició i portabilitat de les seves dades de caràcter personal de 
forma presencial o telemàtica de conformitat amb el que preveu el següent enllaç: http://www.gva.es/va/proc19970. 
Ejercicio de derechos: Puede ejercitar el derecho de acceso, rectificación, supresión, limitación, oposición y portabilidad de sus datos de carácter 
personal de forma presencial o telemática de conformidad con lo previsto en el siguiente enlace: http://www.gva.es/es/proc19970. 
  
Reclamacions: Sense perjudici de qualsevol altre recurs administratiu o acció judicial, tot interessat tindrà dret a presentar una reclamació davant 
l'Agència Espanyola de Protecció de dades si considera que el tractament de dades personals que el concerneixen infringeix la normativa en matèria 
de protecció de dades.  
Reclamaciones: Sin perjuicio de cualquier otro recurso administrativo o acción judicial, todo interesado tendrá derecho a presentar una reclamación 
ante la Agencia Española de Protección de datos si considera que el tratamiento de datos personales que le conciernen infringe la normativa en 
materia de protección de datos. 
  
Podeu obtenir informació més detallada en el següent enllaç: http://www.agroambient.gva.es/registre-de-tractaments 
Puede obtener información más detallada en el siguiente enlace: http://www.agroambient.gva.es/es/registre-de-tractaments
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ACORD ENTRE PROPIETARI I SOL·LICITANT A PRESENTAR DAVANT L'ADMINISTRACIÓ PER A SOL·LICITAR L'AUTORITZACIÓ DE PLANTACIÓ DE VINYER DE VINIFICACIÓN
 
ACUERDO ENTRE PROPIETARIO Y SOLICITANTE A PRESENTAR ANTE LA ADMINISTRACIÓN PARA SOLICITAR LA AUTORIZACIÓN DE PLANTACIÓN DE VIÑEDO DE VINIFICACIÓN
A
REUNITS / REUNIDOS
POLÍGON
POLÍGONO
PARCEL·LA
PARCELA
Subpar.
RECINTE
RECINTO 
SigPac
PROVÍNCIA
PROVINCIA
ACABE MUNICIPAL
TERMINO MUNICIPAL
SUPERFÍCIE SUPERFICIE 
(Ha) 
NIF…………………..que és propietari de les parcel·les a plantar detallades a continuació.
NIF…………………..que es propietario de las parcelas a plantar detalladas  a continuación.
D'una altra part: (sol·licitant)……………………….……………………………amb NIF…………………que és viticultor i disposa d'una
De otra parte: (solicitante)……………………….……………………………con NIF…………………que es viticultor y dispone de  una
resolució d'arrencada de vinyer, concedits en data ………………..amb nº d'expedient ……………………...
resolución de arranque de viñedo, concedidos en fecha ………………..con nº de expediente ……………………...
MANIFESTEN / MANIFIESTAN
B
Primero.- Que D.(propietario)……………………..…………………….……………… ha firmado un contrato de arrendamiento de la parcela indicada anteriormente con (solicitante)…………………..………….. en fecha ……………………….. y que tiene una duración de ……..…..años.
Segundo.-. Que mediante el presente documento ACUERDAN que el arrendatario, que es titular de arranque  puede ejercer la replantación, previa autorización de la Consellería de Agricultura, Medio Ambiente, Cambio Climático y Desarrollo Rural en las tierras que tiene arrendadas a (propietario)..................................................……………………………………………………………… .
Primer.- Que D.(propietari)……………………..…………………….……………… ha signat un contracte d'arrendament de la parcel·la indicada anteriorment amb (sol·licitant)…………………..………….. en data ……………………….. i que té una durada de ……..…..anys.
Segon.-. Que mitjançant el present document ACORDEN que l'arrendatari, que és titular d'arrencada pot exercir la replantació, prèvia autorització de la Consellería d'Agricultura, Medi ambient, Canvi Climàtic i Desenvolupament Rural en les terres que té arrendades a (propietari)..................................................……………………………………………………………… .
Abans de signar la sol·licitud, ha de llegir la informació sobre protecció de dades que es presenta al final del formulari, atés que comporta el tractament de dades de caràcter personal. 
Antes de firmar la solicitud, debe leer la información sobre protección de datos que se presenta al final del formulario, dado que conlleva el tratamiento de datos de carácter personal. 
El que signa de plena conformitat en
Lo que firma de plena conformidad en
,
d
de
Signatura del propietari / Firma del propietario
Signatura del sol·licitant / Firma del solicitante
DATA D'ENTRADA EN L'ÒRGAN COMPETENT
FECHA ENTRADA EN ÓRGANO COMPETENTE
REGISTRE D'ENTRADA
REGISTRO DE ENTRADA
INFORMACIÓ BÀSICA SOBRE PROTECCIÓ DE DADES 
INFORMACIÓN BÁSICA SOBRE PROTECCIÓN DE DATOS 
Nom del tractament: Autoritzacions, registres d'explotacions, titulars, empreses i operadors del sector agrari i agroalimentari, així com informes i altres comunicacions i actuacions en matèria agrària i agroalimentària. 
Nombre del tratamiento: Autorizaciones, registros de explotaciones, titulares, empresas y operadores del sector agrario y agroalimentario, así como informes y otras comunicaciones y actuaciones en materia agraria y agroalimentaria.
 
Identitat del responsable del tractament: Persona titular de la sotssecretaria de la conselleria amb competències en matèria d’agricultura. 
Identidad del responsable del tratamiento: Persona titular de la subsecretaría de la conselleria con competencias en materia de agricultura.
 
Finalitat del tractament: Gestió d'autoritzacions, registres d'explotacions, titulars, empreses i operadors del sector agrari i agroalimentari, així com informes i altres comunicacions i actuacions en matèria agrària i agroalimentària. 
Finalidad del tratamiento:Gestión de autorizaciones, registros de explotaciones, titulares, empresas y operadores del sector agrario y agroalimentario, así como informes y otras comunicaciones y actuaciones en materia agraria y agroalimentaria.
 
Exercici de drets: Pot exercitar el dret d'accés, rectificació, supressió, limitació, oposició i portabilitat de les seves dades de caràcter personal de forma presencial o telemàtica de conformitat amb el que preveu el següent enllaç: http://www.gva.es/va/proc19970.
Ejercicio de derechos: Puede ejercitar el derecho de acceso, rectificación, supresión, limitación, oposición y portabilidad de sus datos de carácter personal de forma presencial o telemática de conformidad con lo previsto en el siguiente enlace: http://www.gva.es/es/proc19970.
 
Reclamacions: Sense perjudici de qualsevol altre recurs administratiu o acció judicial, tot interessat tindrà dret a presentar una reclamació davant l'Agència Espanyola de Protecció de dades si considera que el tractament de dades personals que el concerneixen infringeix la normativa en matèria de protecció de dades. 
Reclamaciones: Sin perjuicio de cualquier otro recurso administrativo o acción judicial, todo interesado tendrá derecho a presentar una reclamación ante la Agencia Española de Protección de datos si considera que el tratamiento de datos personales que le conciernen infringe la normativa en materia de protección de datos.
 
Podeu obtenir informació més detallada en el següent enllaç: http://www.agroambient.gva.es/registre-de-tractaments
Puede obtener información más detallada en el siguiente enlace: http://www.agroambient.gva.es/es/registre-de-tractaments
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