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SOL·LICITUD D'EMISSIÓ DE LA DECLARACIÓ VETERINÀRIA RESPONSABLE (DVR) PER A 
L'EXPORTACIÓ D'ALIMENTS D'ORIGEN ANIMAL DESTINATS AL CONSUM HUMÀ PER A 

EXPLOTACIONS INTEGRADES  
SOLICITUD DE EMISIÓN DE LA DECLARACIÓN VETERINARIA RESPONSABLE (DVR) PARA LA 

EXPORTACIÓN DE ALIMENTOS DE ORIGEN ANIMAL DESTINADOS AL CONSUMO HUMANO 
PARA EXPLOTACIONES INTEGRADAS

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

PRIMER COGNOM O RAÓ SOCIAL  
PRIMER APELLIDO O RAZÓN SOCIAL

DNI / CIF

CP LOCALITAT / LOCALIDAD

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

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

FAX

SEGON COGNOM / SEGUNDO APELLIDO NOM / NOMBRE

B DADES DE LA PERSONA REPRESENTANT (SI ESCAU)
DATOS DE LA PERSONA REPRESENTANTE (EN SU CASO)

DNI 

ADREÇA ELECTRÒNICA / CORREO ELECTRÓNICO (*)

TELÈFON / TELÉFONOCOGNOMS / APELLIDOS NOM / NOMBRE

C 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 FAX

ADREÇA ELECTRÒNICA / CORREO ELECTRÓNICO (*)

SI

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

Si el sol·licitant és persona física, accepta la notificació per mitjans electrònics: 
Si el 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:

Castellà 
Castellano

Valencià 
Valenciano

DOCUMENTACIÓ APORTADA 
DOCUMENTACIÓN APORTADAD

Certificat emés pel veterinari responsable de l'explotació o explotacions que acredite l'absència de casos i simptomatologia de les malalties per 
les quals se sol·licita l'atestació, segons l'espècie.  / Certificado emitido por el veterinario responsable de la explotación o explotaciones que 
acredite la ausencia de casos y sintomatología de las enfermedades por las que se solicita la atestación, según la especie.  

Llistat d'explotacions per les quals se sol·licita atestació sanitària (se n'ha d'indicar el titular, NIF/CIF i codi REGA).  
Listado de explotaciones por las que se solicita atestación sanitaria (se ha de indicar el titular, NIF/CIF y código REGA de estas).

Taxa administrativa model 046. / Tasa administrativa modelo 046. 

E DECLARACIONS RESPONSABLES DE LA PERSONA SOL·LICITANT
DECLARACIONES RESPONSABLES DE LA PERSONA SOLICITANTE

El sol·licitant o el seu representant declara responsablement que: / El solicitante o su representante declara responsablemente que: 

La certificació emesa només serà utilitzada en l'àmbit d'aplicació de l'RD 993/2014, de 28 de novembre, pel qual s'estableixen els 
requisits de certificació veterinària per a l'exportació.  
La certificación emitida solo será utilizada en el ámbito de aplicación del RD 993/2014, de 28 de noviembre, por el que se establecen los 
requisitos de certificación veterinaria para la exportación.

Sap que l'atestació sanitària perd la validesa en el moment que aparega alguna de les malalties atestades en el present certificat i es 
compromet a comunicar-ho a l'empresa receptora de la matèria primera que li va sol·licitar l'atestació, al més prompte possible.  
Sabe que la atestación sanitaria perderá su validez en el momento que aparezca alguna de las enfermedades atestadas en el presente 
certificado y se compromete a comunicarlo a la empresa receptora de la materia prima que le solicitó la atestación, a la mayor brevedad 
posible.
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Les explotacions ramaderes relacionades en la sol·licitud estan integrades mitjançant contracte en vigor amb 
l'empresa_______________________________________, amb CIF: ____________________; sent el veterinari emissor de la 
certificació de les malalties enumerades en l'atestacion sanitària del DVR sol·licitat, 
D/Dª _______________________________________, col·legiat núm. _______________

Las explotaciones ganaderas relacionadas en la solicitud estan integradas mediante contrato en vigor con la 
empresa_______________________________________, con CIF: ____________________; siendo el veterinario emisor de la 
certificación de las enfermedades enumeradas en la atestacion sanitaria del DVR solicitado, 
D/Dª _______________________________________, colegiado nº _______________
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SOL·LICITUD D'EMISSIÓ DE LA DECLARACIÓ VETERINÀRIA RESPONSABLE (DVR) PER A 
L'EXPORTACIÓ D'ALIMENTS D'ORIGEN ANIMAL DESTINATS AL CONSUM HUMÀ PER A 

EXPLOTACIONS INTEGRADES  
SOLICITUD DE EMISIÓN DE LA DECLARACIÓN VETERINARIA RESPONSABLE (DVR) PARA LA 

EXPORTACIÓN DE ALIMENTOS DE ORIGEN ANIMAL DESTINADOS AL CONSUMO HUMANO 
PARA EXPLOTACIONES INTEGRADAS

LLISTAT D’EXPLOTACIONS
LISTADO DE EXPLOTACIONESF
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TITULAR  EXPLOTACIÓ RAMADERA /
TITULAR EXPLOTACIÓN GANADERA

CODI REGA / CÓDIGO REGA ESPÈCIES /ESPECIES

23/07/19

En el cas de més de 30 explotacions, incloure llistat adjunt. / En el caso de más de 30 explotaciones, incluir listado adjunto. 
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SOL·LICITUD D'EMISSIÓ DE LA DECLARACIÓ VETERINÀRIA RESPONSABLE (DVR) PER A 
L'EXPORTACIÓ D'ALIMENTS D'ORIGEN ANIMAL DESTINATS AL CONSUM HUMÀ PER A 

EXPLOTACIONS INTEGRADES  
SOLICITUD DE EMISIÓN DE LA DECLARACIÓN VETERINARIA RESPONSABLE (DVR) PARA LA 

EXPORTACIÓN DE ALIMENTOS DE ORIGEN ANIMAL DESTINADOS AL CONSUMO HUMANO 
PARA EXPLOTACIONES INTEGRADAS

TIPUS DE DVR SOL·LICITADA I MALALTIES PER A LES QUALS SOL·LICITEN ATESTACIÓ SANITÀRIA
TIPO DE DVR SOLICITADA Y ENFERMEDADES PARA LAS QUE SOLICITAN ATESTACIÓN SANITARIAG
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CARN I PRODUCTES CARNIS D'AUS: /  CARNE Y PRODUCTOS CÁRNICOS DE AVES:

Salmonel·la Còlera aviària 
Cólera aviar

Bronquitis infecciosa aviària Bursitis infecciosa
Bronquitis infecciosa aviar

M. gallisepticum / M. synoviae
Encefalomielitis infecciosa aviària 
Encefalomielitis infecciosa aviar

Leucosis linfoide
Anèmia infecciosa viral 
Anemia infecciosa viral

Laringotraqueïtis infecciosa
Laringotraqueitis infecciosa

Tuberculosi aviària

Hepatitis viral amb cossos d'inclusió 
Hepatitis viral con cuerpos de inclusión 

Rinotraqueïtis dels titots 
Rinotraqueitis de los pavos  

Síndrome de la caiguda de la posta 76 
Síndrome de la caída de la puesta 76

Mal roig 
Mal rojo

Rinitis atròfica
Rinitis atrófica

Síndrome respiratòria i reproductora porcina 
Síndrome respiratorio y reproductor porcino

Brucel·la suis
Brucella suis  

Pleuropneumònia porcina
Pleuroneumonía porcina

Leptospirosi 
Leptospirosis

Carboncle bacteridià 
Carbunco bacteridiano

Tuberculosi
Tuberculosis

Paratuberculosi 
Paratuberculosis  

Aujeszky

 Infecció paramixovírica de les aus 
 Infección paramixovírica de las aves

Pigota aviar
Viruela aviar  

CARN I PRODUCTES CARNIS DE PORCÍ: /  CARNE Y PRODUCTOS CÁRNICOS DE PORCINO:

Malaltia de Marek 
Enfermedad de Marek 

23/07/19

Leucosi limfoide

Tuberculosis aviar

Salmonela
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SOL·LICITUD D'EMISSIÓ DE LA DECLARACIÓ VETERINÀRIA RESPONSABLE (DVR) PER A 
L'EXPORTACIÓ D'ALIMENTS D'ORIGEN ANIMAL DESTINATS AL CONSUM HUMÀ PER A 

EXPLOTACIONS INTEGRADES  
SOLICITUD DE EMISIÓN DE LA DECLARACIÓN VETERINARIA RESPONSABLE (DVR) PARA LA 

EXPORTACIÓN DE ALIMENTOS DE ORIGEN ANIMAL DESTINADOS AL CONSUMO HUMANO 
PARA EXPLOTACIONES INTEGRADAS

DECLARACIÓ I SOL·LICITUD 
DECLARACIÓN Y SOLICITUDH

   Que d'acord amb el que disposa el Reial decret 993/2014, de 28 de novembre, pel qual s'estableixen els requisits de certificació veterinària per a 
l'exportació, sol·licita l'emissió del certificat sanitari DVR (declaració veterinària responsable), a petició de l'empresa exportadora receptora de la 
matèria primera, per a acreditar el compliment dels requisits sanitaris exigits en l'exportació de productes d'origen animal destinats al consum 
humà, amb les dades que figuren en l'annex, de les explotacions ramaderes incloses en el llistat adjunt a la sol·licitud.    
   Que  de  acuerdo  con  lo  dispuesto  en  el  Real  decreto  993/2014,  de  28  de  noviembre,  por  el  que  se  establecen  los  requisitos  de 
certificación veterinaria para la exportación, solicita la emisión del certificado sanitario DVR (declaración veterinaria responsable), a petición de 
la empresa exportadora receptora de la materia prima, para acreditar el cumplimiento de los requisitos sanitarios exigidos en la exportación de 
productos de origen animal destinados al consumo humano, con los datos que figuran en el anexo, de las explotaciones ganaderas incluidas en 
el listado adjunto a la solicitud.  

   La persona que signa declara, sota la seua responsabilitat, que les dades facilitades en la present sol·licitud i en la documentació que s'hi adjunta 
són exactes i conformes amb l'establit en la legislació, que es troba en possessió de la documentació que així ho acredita i que queda a disposició 
de la Generalitat per a la seua presentació, comprovació, control i inspecció posterior que s'estimen oportuns.    
   La persona que firma declara, bajo su responsabilidad, que los datos facilitados en la presente solicitud y  en  la  documentación que  se  adjunta 
son exactos  y  conformes  con  lo  establecido  en  la  legislación,  que  se  encuentra  en  posesión  de  la  documentación  que  así  lo  acredita y 
que queda a disposición de la Generalitat para su presentación, comprobación, control e inspección posterior que se estimen oportunos.  

, d de

Signatura / Firma:

El sol·licitant o el seu representant legal 
El solicitante o su representante legal
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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.

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 seues dades de caràcter personal de 
forma presencial o telemàtica de conformitat amb el que es preveu en el següent enllaç: 
http://www.gva.es/va/inicio/procedimientos?id_proc=19138
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/inicio/procedimientos?id_proc=19138 

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.

Pot obtindre 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 

S'informa els beneficaris que, de conformitat amb l'article 113 del Reglament (UE) núm. 1306/2013, les seues dades es publicaran d'acord amb 
l'article 111 del Reglament i podran ser tractades per organismes d'auditoria i investigació de la Unió Europea i nacionals, per a salvaguardar els 
interessos financers de la Unió.
Se informa a los beneficiarios que, de conformidad con el artículo 113 del Reglamento (UE) n.º 1306/2013, sus datos serán publicados con arreglo al 
artículo 111 de dicho Reglamento y podrán ser tratados por organismos de auditoría e investigación de la Unión Europea y nacionales, para 
salvaguardar los intereses financieros de la Unión. 

INFORMACIÓ BÀSICA SOBRE PROTECCIÓ DE DADES
INFORMACIÓN BÁSICA SOBRE PROTECCIÓN DE DATOS
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