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16/09/20CONSELLERIA D'AGRICULTURA, DESENVOLUPAMENT RURAL, EMERGÈNCIA CLIMÀTICA I TRANSICIÓ ECOLÒGICA 
CONSELLERIA DE AGRICULTURA, DESARROLLO RURAL, EMERGENCIA CLIMÁTICA Y TRANSICIÓN ECOLÓGICA

DECLARACIÓ PER A LA INVESTIGACIÓ DE LA PROPIETAT  
  

DECLARACIÓN PARA LA INVESTIGACIÓN DE LA PROPIEDAD 
ZONA DE CONCENTRACIÓ PARCEL·LÀRIA / ZONA DE CONCENTRACIÓN PARCELARIA NÚMERO D'INVESTIGACIÓ / NÚMERO DE INVESTIGACIÓN

A DADES PERSONALS PROPIETARI/A QUE DECLARA 
DATOS PERSONALES PROPIETARIO/A QUE DECLARA

COGNOMS O RAÓ SOCIAL / APELLIDOS O RAZÓN SOCIAL DNI

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

CP ANY NAIXEMENT / AÑO NACIMIENTOPROVÍNCIA / PROVINCIA

TELÈFON / TELÉFONO

SEXE / SEXO

ADREÇA ELECTRÒNICA / CORREO ELECTRÓNICO (*)

NOM / NOMBRE

POBLACIÓ / POBLACIÓN

ESTAT CIVIL / ESTADO CIVIL

CÒNJUGE: (NOM I COGNOMS) / CÓNYUGE: (NOMBRE Y APELLIDOS) DNI

B DADES DE LA PERSONA REPRESENTANT (SI ÉS EL CAS) 
DATOS DE LA PERSONA REPRESENTANTE (EN SU CASO)

DNI TELÈFON / TELÉFONONOM / NOMBRECOGNOMS / APELLIDOS

ADREÇA ELECTRÒNICA / CORREO ELECTRÓNICO (*)

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

(*) 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:

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

ADREÇA ELECTRÒNICA / CORREO ELECTRÓNICO (*)

FAXTELÈFON / TELÉFONOPROVÍNCIA / PROVINCIALOCALITAT / LOCALIDAD

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

SICastellà 
Castellano

Valencià 
Valenciano

D CONSULTA INTERACTIVA DE DADES (OPOSICIÓ) 
CONSULTA INTERACTIVA DE DATOS (OPOSICIÓN)

L'òrgan gestor del procediment està autoritzat per a procedir a la consulta de la següent informació: consulta de dades del cadastre. No obstant 
això, si desitja oposar-se a això, és imprescindible que indique a continuació la informació concreta a la consulta de la qual s'oposa i els motius que 
ho justifiquen. Si s'oposa, queda obligat a aportar els documents acreditatius corresponent 
El órgano gestor del procedimiento está autorizado para proceder a la consulta de la siguiente información: consulta de datos del catastro. No 
obstante, si desea oponerse a ello, es imprescindible que indique a continuación la información concreta a cuya consulta se opone y los motivos 
que lo justifican. Si se opone, queda obligado a aportar los documentos acreditativos correspondientes. 

M'opose a l'obtenció de les dades de consulta del cadastre 
Me opongo a la obtención de los datos de consulta del catastro

Motiu oposició: 
Motivo oposición:

OPOSICIÓ / OPOSICIÓN
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DECLARACIÓ PER A LA INVESTIGACIÓ DE LA PROPIETAT  
  

DECLARACIÓN PARA LA INVESTIGACIÓN DE LA PROPIEDAD 

E DADES RELATIVES A LES PARCEL·LES SUBJECTES A CONCENTRACIÓ PARCEL·LÀRIA  
DATOS RELATIVOS A LAS PARCELAS SUJETAS A CONCENTRACIÓN PARCELARIA 

Paratge 
Paraje Polig. Parcel·la 

Parcela 
Adquisició de la Parcel·la (3) 
 Adquisición de la Parcela (3) N.F.B. (4) Docum.(5) Càrregues (6)  

Cargas (6) 
Finca Registral  
Finca Registral 

Núm. d'ordre en Escriptura 
Nº de orden en Escritura

(3) Adquisició de la parcel·la: herència/compra/donació/uns altres. / Adquisición de la parcela: herencia/compra/donación/otros.  
(4) N.F.B: privatiu/de guanys/uns altres / N.F.B: privativo/ganancial/otros.  
(5) Documentació: tipus (públiques, privades, etc) / Documentación: tipos (públicas, privadas, etc).  
(6) Càrregues: usdefruits, hipoteques, etc,.. / Cargas: usufructos, hipotecas, etc,..

DOCUMENTACIÓ QUE S'APORTA (ASSENYALAR AMB UNA CREU LA DOCUMENTACIÓ QUE S'APORTA) 
DOCUMENTACIÓN QUE SE APORTA (SEÑALAR CON UNA CRUZ LA DOCUMENTACIÓN QUE SE APORTA)F

Escriptura pública de compravenda.  
Escritura pública de compraventa. 

Escriptura pública d'herència.  
Escritura pública de herencia. 

Escriptura pública de donació.  
Escritura pública de donación. 

Escriptura pública de permuta.  
Escritura pública de permuta. 

Document privat de compravenda.  
Documento privado de compraventa. 

Document privat d'herència.  
Documento privado de herencia. 

Document privat de permuta.  
Documento privado de permuta. 

Nota simple del Registre de la Propietat.  
Nota simple del Registro de la Propiedad. 

Certificació registral de domini i càrregues.  
Certificación registral de dominio y cargas. 

Contracte d'arrendament.  
Contrato de arrendamiento. 

No posseeix documentació acreditativa.  
No posee documentación acreditativa. 

Altres documents (especificar): 
Otros documentos (especificar):
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DECLARACIÓ PER A LA INVESTIGACIÓ DE LA PROPIETAT  
  

DECLARACIÓN PARA LA INVESTIGACIÓN DE LA PROPIEDAD 

OBSERVACIONS (A EMPLENAR PEL PROPIETARI/A) 
OBSERVACIONES (A CUMPLIMENTAR POR EL PROPIETARIO/A)G

DECLARACIÓ 
DECLARACIÓNH

Se declara la investigació de la propietat.  
Se declara la investigación de la propiedad. 
  
La persona que signa declara, sota la seua responsabilitat, que les dades ressenyades en el present formulari i en la documentació que s'adjunta 
són exactes i conformes amb l'establit en la legislació, i que es troba en possessió de la documentació que així ho acredita, quedant a la 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 reseñados en el presente formulario y en la documentación que se adjunta son 
exactos y conformes con lo establecido en la legislación, y que se encuentra en posesión de la documentación que así lo acredita, quedando a 
disposición de la Generalitat para su presentación, comprobación, control e inspección posterior que se estimen oportunos.  
  
Se l'informa que d'acord amb el que s'estableix en la Disposició addicional octava de la Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre, i l'article 4 de la Llei 
40/2015, d'1 d'octubre, l'òrgan gestor podrà verificar aquelles dades manifestades en la present sol·licitud. 
Se le informa que de acuerdo con lo establecido en la Disposición adicional octava de la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, y el artículo 4 de la 
Ley 40/2015, de 1 de octubre, el órgano gestor podrá verificar aquellos datos manifestados en la presente solicitud. 
  
Abans de signar la declaració, heu de llegir la informació sobre protecció de dades que es presenta al final del  
formulari, atés que implica el tractament de dades de caràcter personal.  
Antes de firmar la declaración, 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.

Firma:

, d de

El propietari/a declarant o el seu representant legal / El propietario/a declarante o su representante legal

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: Arrendaments històrics valencians, arrendament rústics, patrimoni Institut Nacional de Reforma i Desenvolupament Agrari (IRYDA) i concentració 
parcel·lària.  
Nombre del Tratamiento: Arrendamientos históricos valencianos, arrendamiento rústicos, patrimonio Instituto Nacional de Reforma y Desarrollo Agrario (IRYDA) y 
concentración parcelaria.  
  
Identitat del responsable del tractament: persona titular de la sotssecretaria de la conselleria competent en matèria de medi ambient.  
Identidad del responsable del tratamiento: persona titular de la subsecretaría de la conselleria competente en materia de medio ambiente.  
  
Finalitat del tractament: Resolucions de reconeixement d'arrendament històric valencià, registre d'arrendaments rústics, tramitació d'expedients antics colons de l'IRYDA, i 
concentració parcel·lària.  
Finalidad del tratamiento: Resoluciones de reconocimiento de arrendamiento histórico valenciano, registro de arrendamientos rústicos, tramitación de expedientes 
antiguos colonos del IRYDA, y concentración parcelaria.  
  
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/proc19138. 
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/proc19138.  
  
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.
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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.
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DECLARACIÓ PER A LA INVESTIGACIÓ DE LA PROPIETAT  
  

DECLARACIÓN PARA LA INVESTIGACIÓN DE LA PROPIEDAD 

NORMES DE CARÀCTER GENERAL DE LA DECLARACIÓ PER A LA INVESTIGACIÓ DE LA PROPIETAT 
NORMAS DE CARÁCTER GENERAL DE LA DECLARACIÓN PARA LA INVESTIGACIÓN DE LA PROPIEDAD
En efectuar la declaració de la propietat haurà de tindre's en compte el següent:  
Al efectuar la declaración de la propiedad deberá tenerse en cuenta lo siguiente:  
  
a) Emplenar l'imprés de Declaració per a la Investigació de la Propietat en el present model, indicant totes les dades requerides i, si escau, del seu 
cònjuge. En cas que alguna de les parcel·les declarades haja sigut adquirida durant el matrimoni, haurà de justificar-se documentalment el caràcter 
dels béns. Si foren diversos els propietaris en condomini, s'emplenarà, a més del present model, el model “Investigació de la Propietat. 
Copropietats”, indicant les dades personals de cadascun d'ells i la seua quota de participació. / Cumplimentar el impreso de Declaración para la 
Investigación de la Propiedad en el presente modelo, indicando todos los datos requeridos y, en su caso, de su cónyuge. En caso de que alguna de 
las parcelas declaradas haya sido adquirida durante el matrimonio, deberá justificarse documentalmente el carácter de los bienes. Si fueran varios 
los propietarios en condominio, se cumplimentará, además del presente modelo, el modelo “Investigación de la Propiedad. Copropiedades”, 
indicando los datos personales de cada uno de ellos y su cuota de participación.  
  
b) Es presentarà còpia dels documents que es posseïsquen, relacionats en l'apartat de “Documentació que s'aporta”i, si escau, degudament liquidats 
d'impostos. / Se presentará copia de los documentos que se posean, relacionados en el apartado de “Documentación que se aporta”y, en su caso, 
debidamente liquidados de impuestos.  
  
c) Es podrà efectuar la declaració de la propietat mitjançant persona representant, havent d'acreditar-se la representació mitjançant qualsevol mig 
vàlid en Dret que deixe constància fidedigna de la seua existència. / Se podrá efectuar la declaración de la propiedad mediante persona 
representante, debiendo acreditarse la representación mediante cualquier medio válido en Derecho que deje constancia fidedigna de su existencia.  
  
d) Quan es manifesten dos titulars sobre una mateixa parcel·la, se'ls comunicarà a tots dos perquè aclarisquen la seua situació. / Cuando se 
manifiesten dos titulares sobre una misma parcela, se les comunicará a ambos para que aclaren su situación.  
  
e) Es declararan totes les parcel·les que posseïsca el propietari/a en concepte d'amo/a incloses dins del perímetre de concentració, encara que 
posteriorment s'excloguen del procediment de concentració. / Se declararán todas las parcelas que posea el propietario/a en concepto de dueño/a 
incluidas dentro del perímetro de concentración, aunque posteriormente se excluyan del procedimiento de concentración.  
  
f) En l'apartat d'observacions, s'indicaran aquelles característiques a tindre en compte respecte a cada parcel·la objecte d'investigació, per ej :pous, 
tancaments, construccions, servituds, plantacions,… / En el apartado de observaciones, se indicarán aquellas características a tener en cuenta 
respecto a cada parcela objeto de investigación, por ej :pozos, cerramientos, construcciones, servidumbres, plantaciones,…  
  
g) Es recorda a tots els propietaris/as que està prohibit qualsevol tipus d'obra en les parcel·les subjectes a concentració, sense l'autorització 
expressa de l'Administració. / Se recuerda a todos los propietarios/as que está prohibido cualquier tipo de obra en las parcelas sujetas a 
concentración, sin la autorización expresa de la Administración.
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DECLARACIÓ PER A LA INVESTIGACIÓ DE LA PROPIETAT 
 
DECLARACIÓN PARA LA INVESTIGACIÓN DE LA PROPIEDAD 
CONSELLERIA D'AGRICULTURA, DESENVOLUPAMENT RURAL, EMERGÈNCIA CLIMÀTICA I TRANSICIÓ ECOLÒGICA CONSELLERIA DE AGRICULTURA, DESARROLLO RURAL, EMERGENCIA CLIMÁTICA Y TRANSICIÓN ECOLÓGICA
NÚMERO D'INVESTIGACIÓ / NÚMERO DE INVESTIGACIÓN
A
DADES PERSONALS PROPIETARI/A QUE DECLARA
DATOS PERSONALES PROPIETARIO/A QUE DECLARA
B
DADES DE LA PERSONA REPRESENTANT (SI ÉS EL CAS)
DATOS DE LA PERSONA REPRESENTANTE (EN SU CASO)
C
NOTIFICACIONS (SI ÉS DIFERENT A L'APARTAT A)
NOTIFICACIONES (SI ES DISTINTO AL APARTADO A)
(*) 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:
Indique en quina llengua desitja rebre les notificacions:
Indique en qué lengua desea recibir las notificaciones:
D
CONSULTA INTERACTIVA DE DADES (OPOSICIÓ)
CONSULTA INTERACTIVA DE DATOS (OPOSICIÓN)
L'òrgan gestor del procediment està autoritzat per a procedir a la consulta de la següent informació: consulta de dades del cadastre. No obstant això, si desitja oposar-se a això, és imprescindible que indique a continuació la informació concreta a la consulta de la qual s'oposa i els motius que ho justifiquen. Si s'oposa, queda obligat a aportar els documents acreditatius corresponent
El órgano gestor del procedimiento está autorizado para proceder a la consulta de la siguiente información: consulta de datos del catastro. No obstante, si desea oponerse a ello, es imprescindible que indique a continuación la información concreta a cuya consulta se opone y los motivos que lo justifican. Si se opone, queda obligado a aportar los documentos acreditativos correspondientes. 
Motiu oposició:
Motivo oposición:
OPOSICIÓ / OPOSICIÓN
E
DADES RELATIVES A LES PARCEL·LES SUBJECTES A CONCENTRACIÓ PARCEL·LÀRIA 
DATOS RELATIVOS A LAS PARCELAS SUJETAS A CONCENTRACIÓN PARCELARIA 
Paratge
Paraje
Polig. 
Parcel·la
Parcela 
Adquisició de la Parcel·la (3)
 Adquisición de la Parcela (3) 
N.F.B. (4) 
Docum.(5) 
Càrregues (6) 
Cargas (6) 
Finca Registral 
Finca Registral 
Núm. d'ordre en Escriptura
Nº de orden en Escritura
(3) Adquisició de la parcel·la: herència/compra/donació/uns altres. / Adquisición de la parcela: herencia/compra/donación/otros. 
(4) N.F.B: privatiu/de guanys/uns altres / N.F.B: privativo/ganancial/otros. 
(5) Documentació: tipus (públiques, privades, etc) / Documentación: tipos (públicas, privadas, etc). 
(6) Càrregues: usdefruits, hipoteques, etc,.. / Cargas: usufructos, hipotecas, etc,..
DOCUMENTACIÓ QUE S'APORTA (ASSENYALAR AMB UNA CREU LA DOCUMENTACIÓ QUE S'APORTA)
DOCUMENTACIÓN QUE SE APORTA (SEÑALAR CON UNA CRUZ LA DOCUMENTACIÓN QUE SE APORTA)
F
OBSERVACIONS (A EMPLENAR PEL PROPIETARI/A)
OBSERVACIONES (A CUMPLIMENTAR POR EL PROPIETARIO/A)
G
DECLARACIÓ
DECLARACIÓN
H
Se declara la investigació de la propietat. 
Se declara la investigación de la propiedad.
 
La persona que signa declara, sota la seua responsabilitat, que les dades ressenyades en el present formulari i en la documentació que s'adjunta són exactes i conformes amb l'establit en la legislació, i que es troba en possessió de la documentació que així ho acredita, quedant a la 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 reseñados en el presente formulario y en la documentación que se adjunta son exactos y conformes con lo establecido en la legislación, y que se encuentra en posesión de la documentación que así lo acredita, quedando a disposición de la Generalitat para su presentación, comprobación, control e inspección posterior que se estimen oportunos. 
 
Se l'informa que d'acord amb el que s'estableix en la Disposició addicional octava de la Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre, i l'article 4 de la Llei 40/2015, d'1 d'octubre, l'òrgan gestor podrà verificar aquelles dades manifestades en la present sol·licitud.
Se le informa que de acuerdo con lo establecido en la Disposición adicional octava de la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, y el artículo 4 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, el órgano gestor podrá verificar aquellos datos manifestados en la presente solicitud.
 
Abans de signar la declaració, heu de llegir la informació sobre protecció de dades que es presenta al final del 
formulari, atés que implica el tractament de dades de caràcter personal. 
Antes de firmar la declaración, 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.
Firma:
,
d
de
El propietari/a declarant o el seu representant legal / El propietario/a declarante o su representante legal
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: Arrendaments històrics valencians, arrendament rústics, patrimoni Institut Nacional de Reforma i Desenvolupament Agrari (IRYDA) i concentració parcel·lària. 
Nombre del Tratamiento: Arrendamientos históricos valencianos, arrendamiento rústicos, patrimonio Instituto Nacional de Reforma y Desarrollo Agrario (IRYDA) y concentración parcelaria. 
 
Identitat del responsable del tractament: persona titular de la sotssecretaria de la conselleria competent en matèria de medi ambient. 
Identidad del responsable del tratamiento: persona titular de la subsecretaría de la conselleria competente en materia de medio ambiente. 
 
Finalitat del tractament: Resolucions de reconeixement d'arrendament històric valencià, registre d'arrendaments rústics, tramitació d'expedients antics colons de l'IRYDA, i concentració parcel·lària. 
Finalidad del tratamiento: Resoluciones de reconocimiento de arrendamiento histórico valenciano, registro de arrendamientos rústicos, tramitación de expedientes antiguos colonos del IRYDA, y concentración parcelaria. 
 
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/proc19138.
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/proc19138. 
 
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.
NORMES DE CARÀCTER GENERAL DE LA DECLARACIÓ PER A LA INVESTIGACIÓ DE LA PROPIETAT
NORMAS DE CARÁCTER GENERAL DE LA DECLARACIÓN PARA LA INVESTIGACIÓN DE LA PROPIEDAD
En efectuar la declaració de la propietat haurà de tindre's en compte el següent: 
Al efectuar la declaración de la propiedad deberá tenerse en cuenta lo siguiente: 
 
a) Emplenar l'imprés de Declaració per a la Investigació de la Propietat en el present model, indicant totes les dades requerides i, si escau, del seu cònjuge. En cas que alguna de les parcel·les declarades haja sigut adquirida durant el matrimoni, haurà de justificar-se documentalment el caràcter dels béns. Si foren diversos els propietaris en condomini, s'emplenarà, a més del present model, el model “Investigació de la Propietat. Copropietats”, indicant les dades personals de cadascun d'ells i la seua quota de participació. / Cumplimentar el impreso de Declaración para la Investigación de la Propiedad en el presente modelo, indicando todos los datos requeridos y, en su caso, de su cónyuge. En caso de que alguna de las parcelas declaradas haya sido adquirida durante el matrimonio, deberá justificarse documentalmente el carácter de los bienes. Si fueran varios los propietarios en condominio, se cumplimentará, además del presente modelo, el modelo “Investigación de la Propiedad. Copropiedades”, indicando los datos personales de cada uno de ellos y su cuota de participación. 
 
b) Es presentarà còpia dels documents que es posseïsquen, relacionats en l'apartat de “Documentació que s'aporta”i, si escau, degudament liquidats d'impostos. / Se presentará copia de los documentos que se posean, relacionados en el apartado de “Documentación que se aporta”y, en su caso, debidamente liquidados de impuestos. 
 
c) Es podrà efectuar la declaració de la propietat mitjançant persona representant, havent d'acreditar-se la representació mitjançant qualsevol mig vàlid en Dret que deixe constància fidedigna de la seua existència. / Se podrá efectuar la declaración de la propiedad mediante persona representante, debiendo acreditarse la representación mediante cualquier medio válido en Derecho que deje constancia fidedigna de su existencia. 
 
d) Quan es manifesten dos titulars sobre una mateixa parcel·la, se'ls comunicarà a tots dos perquè aclarisquen la seua situació. / Cuando se manifiesten dos titulares sobre una misma parcela, se les comunicará a ambos para que aclaren su situación. 
 
e) Es declararan totes les parcel·les que posseïsca el propietari/a en concepte d'amo/a incloses dins del perímetre de concentració, encara que posteriorment s'excloguen del procediment de concentració. / Se declararán todas las parcelas que posea el propietario/a en concepto de dueño/a incluidas dentro del perímetro de concentración, aunque posteriormente se excluyan del procedimiento de concentración. 
 
f) En l'apartat d'observacions, s'indicaran aquelles característiques a tindre en compte respecte a cada parcel·la objecte d'investigació, per ej :pous, tancaments, construccions, servituds, plantacions,… / En el apartado de observaciones, se indicarán aquellas características a tener en cuenta respecto a cada parcela objeto de investigación, por ej :pozos, cerramientos, construcciones, servidumbres, plantaciones,… 
 
g) Es recorda a tots els propietaris/as que està prohibit qualsevol tipus d'obra en les parcel·les subjectes a concentració, sense l'autorització expressa de l'Administració. / Se recuerda a todos los propietarios/as que está prohibido cualquier tipo de obra en las parcelas sujetas a concentración, sin la autorización expresa de la Administración.
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