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SOL·LICITUD D'INSCRIPCIÓ EN EL REGISTRE D'ESTABLIMENTS 
AGROALIMENTARIS (REA) 

SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN EN EL REGISTRO DE ESTABLECIMIENTOS 
AGROALIMENTARIOS (REA)

A DADES DEL SOL·LICITANT / DATOS DEL SOLICITANTE
CODI EXPEDIENT / CODIGO EXPEDIENTE

COGNOMS I NOM O RAÓ SOCIAL / APELLIDOS Y NOMBRE O RAZÓN SOCIAL NIF / CIF

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

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

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

COGNOMS / APELLIDOS NOM / NOMBRE DNI / NIF

EN QUALITAT DE / EN CALIDAD DE

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, la persona interessada haurà de disposar de certificat electrònic 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 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:

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

LOCALITAT / LOCALIDAD PROVÍNCIA / PROVINCIA TELÈFON / TELÉFONO FAX

ADREÇA ELECTRÒNICA / CORREO ELECTRÓNICO (*)

SÍ

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

Castellà 
Castellano

Valencià 
Valenciano

D TIPUS D'INSCRIPCIÓ QUE SOL·LICITA / TIPO DE INSCRIPCIÓN QUE SOLICITA

Instal·lació de la indústria i/o nova inscripció 
Instalación de la industria y/o nueva inscripción

Modificació de la indústria: 
Modificacion de la industria:

Trasllat de les instal·lacions 
Traslado de las instalaciones
Ampliació 
Ampliación
Perfeccionament 
Perfeccionamiento

Substitució 
Sustitución
Reducció 
Reduccion
Canvi de titular 
Cambio de titular

Arrendament 
Arrendamiento
Canvi de denominació, sense canvi de titular 
Cambio de denominación, sin cambio de titular
Canvi d'activitat 
Cambio de actividad

Cessament de funcionament temporal 
Cese de funcionamiento temporal

Cancel·lació registral (baixa definitiva o cessament) 
Cancelación registral (baja definitiva o cese)

Trasllat de la documentació de l'anterior expedient núm. (indique a continuació) al de nova obertura. Num. expedient anterior: 
Traslado de la documentación del anterior expediente nº (indique a continuación) al de nueva apertura. Nº expediente anterior:

Altres: 
Otros

E DADES DE LA INDÚSTRIA / DATOS DE LA INDUSTRIA
ACTIVITAT/S DE LA INDÚSTRIA / ACTIVIDAD/ES DE LA INDUSTRIA

NÚM. REA / Nº REA ADREÇA (CARRER / PLAÇA I NÚMERO) / DIRECCIÓN (CALLE / PLAZA Y NÚMERO) CP

LOCALITAT / LOCALIDAD PROVÍNCIA / PROVINCIA VALOR DE LA INVERSIÓ, EUROS (2) / VALOR DE LA INVERSIÓN, EUROS (2)
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SOL·LICITUD D'INSCRIPCIÓ EN EL REGISTRE D'ESTABLIMENTS 
AGROALIMENTARIS (REA) 

SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN EN EL REGISTRO DE ESTABLECIMIENTOS 
AGROALIMENTARIOS (REA)

A DADES DEL SOL·LICITANT / DATOS DEL SOLICITANTE
CODI EXPEDIENT / CODIGO EXPEDIENTE

COGNOMS I NOM O RAÓ SOCIAL / APELLIDOS Y NOMBRE O RAZÓN SOCIAL NIF / CIF

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

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

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

COGNOMS / APELLIDOS NOM / NOMBRE DNI / NIF

EN QUALITAT DE / EN CALIDAD DE

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, la persona interessada haurà de disposar de certificat electrònic 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 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:

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

LOCALITAT / LOCALIDAD PROVÍNCIA / PROVINCIA TELÈFON / TELÉFONO FAX

ADREÇA ELECTRÒNICA / CORREO ELECTRÓNICO (*)

SÍ

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

Castellà 
Castellano

Valencià 
Valenciano

D TIPUS D'INSCRIPCIÓ QUE SOL·LICITA / TIPO DE INSCRIPCIÓN QUE SOLICITA

Instal·lació de la indústria i/o nova inscripció 
Instalación de la industria y/o nueva inscripción

Modificació de la indústria: 
Modificacion de la industria:

Trasllat de les instal·lacions 
Traslado de las instalaciones
Ampliació 
Ampliación
Perfeccionament 
Perfeccionamiento

Substitució 
Sustitución
Reducció 
Reduccion
Canvi de titular 
Cambio de titular

Arrendament 
Arrendamiento
Canvi de denominació, sense canvi de titular 
Cambio de denominación, sin cambio de titular
Canvi d'activitat 
Cambio de actividad

Cessament de funcionament temporal 
Cese de funcionamiento temporal

Cancel·lació registral (baixa definitiva o cessament) 
Cancelación registral (baja definitiva o cese)

Trasllat de la documentació de l'anterior expedient núm. (indique a continuació) al de nova obertura. Num. expedient anterior: 
Traslado de la documentación del anterior expediente nº (indique a continuación) al de nueva apertura. Nº expediente anterior:

Altres: 
Otros

E DADES DE LA INDÚSTRIA / DATOS DE LA INDUSTRIA
ACTIVITAT/S DE LA INDÚSTRIA / ACTIVIDAD/ES DE LA INDUSTRIA

NÚM. REA / Nº REA ADREÇA (CARRER / PLAÇA I NÚMERO) / DIRECCIÓN (CALLE / PLAZA Y NÚMERO) CP

LOCALITAT / LOCALIDAD PROVÍNCIA / PROVINCIA VALOR DE LA INVERSIÓ, EUROS (2) / VALOR DE LA INVERSIÓN, EUROS (2)
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SOL·LICITUD D'INSCRIPCIÓ EN EL REGISTRE D'ESTABLIMENTS 

AGROALIMENTARIS (REA) 
SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN EN EL REGISTRO DE ESTABLECIMIENTOS 

AGROALIMENTARIOS (REA)

A DADES DEL SOL·LICITANT / DATOS DEL SOLICITANTE
CODI EXPEDIENT / CODIGO EXPEDIENTE

COGNOMS I NOM O RAÓ SOCIAL / APELLIDOS Y NOMBRE O RAZÓN SOCIAL NIF / CIF

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

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

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

COGNOMS / APELLIDOS NOM / NOMBRE DNI / NIF

EN QUALITAT DE / EN CALIDAD DE

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, la persona interessada haurà de disposar de certificat electrònic 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 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:

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

LOCALITAT / LOCALIDAD PROVÍNCIA / PROVINCIA TELÈFON / TELÉFONO FAX

ADREÇA ELECTRÒNICA / CORREO ELECTRÓNICO (*)

SÍ

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

Castellà 
Castellano

Valencià 
Valenciano

D TIPUS D'INSCRIPCIÓ QUE SOL·LICITA / TIPO DE INSCRIPCIÓN QUE SOLICITA

Instal·lació de la indústria i/o nova inscripció 
Instalación de la industria y/o nueva inscripción

Modificació de la indústria: 
Modificacion de la industria:

Trasllat de les instal·lacions 
Traslado de las instalaciones
Ampliació 
Ampliación
Perfeccionament 
Perfeccionamiento

Substitució 
Sustitución
Reducció 
Reduccion
Canvi de titular 
Cambio de titular

Arrendament 
Arrendamiento
Canvi de denominació, sense canvi de titular 
Cambio de denominación, sin cambio de titular
Canvi d'activitat 
Cambio de actividad

Cessament de funcionament temporal 
Cese de funcionamiento temporal

Cancel·lació registral (baixa definitiva o cessament) 
Cancelación registral (baja definitiva o cese)

Trasllat de la documentació de l'anterior expedient núm. (indique a continuació) al de nova obertura. Num. expedient anterior: 
Traslado de la documentación del anterior expediente nº (indique a continuación) al de nueva apertura. Nº expediente anterior:

Altres: 
Otros

E DADES DE LA INDÚSTRIA / DATOS DE LA INDUSTRIA
ACTIVITAT/S DE LA INDÚSTRIA / ACTIVIDAD/ES DE LA INDUSTRIA

NÚM. REA / Nº REA ADREÇA (CARRER / PLAÇA I NÚMERO) / DIRECCIÓN (CALLE / PLAZA Y NÚMERO) CP

LOCALITAT / LOCALIDAD PROVÍNCIA / PROVINCIA VALOR DE LA INVERSIÓ, EUROS (2) / VALOR DE LA INVERSIÓN, EUROS (2)
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SOL·LICITUD D'INSCRIPCIÓ EN EL REGISTRE D'ESTABLIMENTS 
AGROALIMENTARIS (REA) 

SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN EN EL REGISTRO DE ESTABLECIMIENTOS 
AGROALIMENTARIOS (REA)

G SOL·LICITUD / SOLICITUD
Que, en compliment del Decret 97/2005 de 20 de maig del Consell de la Generalitat Valenciana, pel qual es crea el Registre d'Establiments 
Agroalimentaris de la Comunitat Valenciana, s'inscriga en tal registre el/els supòsit/s indicat/s en l'apartat D. 
Que, en cumplimiento del Decreto 97/2005 de 20 de mayo del Consell de la Generalitat Valenciana, por el que se crea el Registro de 
Establecimientos Agroalimentarios de la Comunidad Valenciana, se inscriba en dicho registro el/los supuesto/s indicado/s en el apartado D.

, d de

El/la sol·licitant o el seu representant legal / El/la solicitante o su representante legal Segell / Sello

Firma:

(1) Si el titular és una persona jurídica, la sol·lcitud d'inscripció l'efectuarà el seu representante legal , que haurà d'aportar el document que 
l'acredite com a tal, així com còpia del seu DNI. 
Si el titular fuese una persona jurídica, la solicitud de inscripción la efectuará el representante legal de la misma, que deberá aportar el 
documento que lo acredite como tal, así como copia de su DNI.

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

REGISTRE D'ENTRADA 
REGISTRO DE ENTRADA

(2) En el valor de la inversió que figura en la instància de sol·licitud s'haurà d'excloure el pressupost dels projectes específics (instal·lació 
elèctrica, cambres frigorífiques, instal·lació de vapor, a pressió, etc.). 
En el valor de la inversión que figura en la instancia de solicitud deberá excluir el presupuesto de los proyectos específicos (instalación 
eléctrica, cámaras frigoríficas, instalación de vapor, a presión etc.)

La persona que signa declara, sota la seua responsabilitat, que de les dades ressenyades en la present sol·licitud 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 la presente solicitud 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. 
  
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. 

F CONSULTA INTERACTIVA DE DOCUMENTACIÓ (NO-AUTORITZACIÓ) 
CONSULTA INTERACTIVA DE DOCUMENTACIÓN (NO AUTORIZACIÓN)

D'acord amb el que disposa l'article 28 de Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, en 
absència d'oposició expressa per part de la persona interessada, l'òrgan gestor del procediment estarà autoritzat per a obtindre directament les 
dades d'identitat de la persona sol·licitant o, en el seu cas, del representant legal. 
  En cas d'oposar-se al fet que l'òrgan gestor obtinga directament aquesta informació, haurà de manifestar-ho a continuació, i tindrà l’obligació 
d’aportar els documents corresponents en els termes exigits per les normes reguladores del procediment. 
  
De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 28 de Ley 39/2015, de 1 de octubre, del procedimiento administrativo común de las administraciones 
públicas, en ausencia de oposición expresa por parte de la persona interesada, el órgano gestor del procedimiento estará autorizado para obtener 
directamente los datos de identidad de la persona solicitante o, en su caso, de su representante legal. 
  En caso de oponerse a que el órgano gestor obtenga directamente esta información, deberá manifestarlo a continuación, quedando obligado a 
aportar los documentos correspondientes en los términos exigidos por las normas reguladoras del procedimiento.

No autoritze l'obtenció de les dades d'identitat de la persona sol·licitant o, si escau, del seu representant  
No autorizo la obtención de los datos de identidad de la persona solicitante o en su caso, de su representante
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SOL·LICITUD D'INSCRIPCIÓ EN EL REGISTRE D'ESTABLIMENTS 
AGROALIMENTARIS (REA) 

SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN EN EL REGISTRO DE ESTABLECIMIENTOS 
AGROALIMENTARIOS (REA)

G SOL·LICITUD / SOLICITUD
Que, en compliment del Decret 97/2005 de 20 de maig del Consell de la Generalitat Valenciana, pel qual es crea el Registre d'Establiments 
Agroalimentaris de la Comunitat Valenciana, s'inscriga en tal registre el/els supòsit/s indicat/s en l'apartat D. 
Que, en cumplimiento del Decreto 97/2005 de 20 de mayo del Consell de la Generalitat Valenciana, por el que se crea el Registro de 
Establecimientos Agroalimentarios de la Comunidad Valenciana, se inscriba en dicho registro el/los supuesto/s indicado/s en el apartado D.

, d de

El/la sol·licitant o el seu representant legal / El/la solicitante o su representante legal Segell / Sello

Firma:

(1) Si el titular és una persona jurídica, la sol·lcitud d'inscripció l'efectuarà el seu representante legal , que haurà d'aportar el document que 
l'acredite com a tal, així com còpia del seu DNI. 
Si el titular fuese una persona jurídica, la solicitud de inscripción la efectuará el representante legal de la misma, que deberá aportar el 
documento que lo acredite como tal, así como copia de su DNI.

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

REGISTRE D'ENTRADA 
REGISTRO DE ENTRADA

(2) En el valor de la inversió que figura en la instància de sol·licitud s'haurà d'excloure el pressupost dels projectes específics (instal·lació 
elèctrica, cambres frigorífiques, instal·lació de vapor, a pressió, etc.). 
En el valor de la inversión que figura en la instancia de solicitud deberá excluir el presupuesto de los proyectos específicos (instalación 
eléctrica, cámaras frigoríficas, instalación de vapor, a presión etc.)

La persona que signa declara, sota la seua responsabilitat, que de les dades ressenyades en la present sol·licitud 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 la presente solicitud 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. 
  
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. 

F CONSULTA INTERACTIVA DE DOCUMENTACIÓ (NO-AUTORITZACIÓ) 
CONSULTA INTERACTIVA DE DOCUMENTACIÓN (NO AUTORIZACIÓN)

D'acord amb el que disposa l'article 28 de Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, en 
absència d'oposició expressa per part de la persona interessada, l'òrgan gestor del procediment estarà autoritzat per a obtindre directament les 
dades d'identitat de la persona sol·licitant o, en el seu cas, del representant legal. 
  En cas d'oposar-se al fet que l'òrgan gestor obtinga directament aquesta informació, haurà de manifestar-ho a continuació, i tindrà l’obligació 
d’aportar els documents corresponents en els termes exigits per les normes reguladores del procediment. 
  
De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 28 de Ley 39/2015, de 1 de octubre, del procedimiento administrativo común de las administraciones 
públicas, en ausencia de oposición expresa por parte de la persona interesada, el órgano gestor del procedimiento estará autorizado para obtener 
directamente los datos de identidad de la persona solicitante o, en su caso, de su representante legal. 
  En caso de oponerse a que el órgano gestor obtenga directamente esta información, deberá manifestarlo a continuación, quedando obligado a 
aportar los documentos correspondientes en los términos exigidos por las normas reguladoras del procedimiento.

No autoritze l'obtenció de les dades d'identitat de la persona sol·licitant o, si escau, del seu representant  
No autorizo la obtención de los datos de identidad de la persona solicitante o en su caso, de su representante
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SOL·LICITUD D'INSCRIPCIÓ EN EL REGISTRE D'ESTABLIMENTS 

AGROALIMENTARIS (REA) 
SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN EN EL REGISTRO DE ESTABLECIMIENTOS 

AGROALIMENTARIOS (REA)

G SOL·LICITUD / SOLICITUD
Que, en compliment del Decret 97/2005 de 20 de maig del Consell de la Generalitat Valenciana, pel qual es crea el Registre d'Establiments 
Agroalimentaris de la Comunitat Valenciana, s'inscriga en tal registre el/els supòsit/s indicat/s en l'apartat D. 
Que, en cumplimiento del Decreto 97/2005 de 20 de mayo del Consell de la Generalitat Valenciana, por el que se crea el Registro de 
Establecimientos Agroalimentarios de la Comunidad Valenciana, se inscriba en dicho registro el/los supuesto/s indicado/s en el apartado D.

, d de

El/la sol·licitant o el seu representant legal / El/la solicitante o su representante legal Segell / Sello

Firma:

(1) Si el titular és una persona jurídica, la sol·lcitud d'inscripció l'efectuarà el seu representante legal , que haurà d'aportar el document que 
l'acredite com a tal, així com còpia del seu DNI. 
Si el titular fuese una persona jurídica, la solicitud de inscripción la efectuará el representante legal de la misma, que deberá aportar el 
documento que lo acredite como tal, así como copia de su DNI.

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

REGISTRE D'ENTRADA 
REGISTRO DE ENTRADA

(2) En el valor de la inversió que figura en la instància de sol·licitud s'haurà d'excloure el pressupost dels projectes específics (instal·lació 
elèctrica, cambres frigorífiques, instal·lació de vapor, a pressió, etc.). 
En el valor de la inversión que figura en la instancia de solicitud deberá excluir el presupuesto de los proyectos específicos (instalación 
eléctrica, cámaras frigoríficas, instalación de vapor, a presión etc.)

La persona que signa declara, sota la seua responsabilitat, que de les dades ressenyades en la present sol·licitud 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 la presente solicitud 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. 
  
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. 

F CONSULTA INTERACTIVA DE DOCUMENTACIÓ (NO-AUTORITZACIÓ) 
CONSULTA INTERACTIVA DE DOCUMENTACIÓN (NO AUTORIZACIÓN)

D'acord amb el que disposa l'article 28 de Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, en 
absència d'oposició expressa per part de la persona interessada, l'òrgan gestor del procediment estarà autoritzat per a obtindre directament les 
dades d'identitat de la persona sol·licitant o, en el seu cas, del representant legal. 
  En cas d'oposar-se al fet que l'òrgan gestor obtinga directament aquesta informació, haurà de manifestar-ho a continuació, i tindrà l’obligació 
d’aportar els documents corresponents en els termes exigits per les normes reguladores del procediment. 
  
De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 28 de Ley 39/2015, de 1 de octubre, del procedimiento administrativo común de las administraciones 
públicas, en ausencia de oposición expresa por parte de la persona interesada, el órgano gestor del procedimiento estará autorizado para obtener 
directamente los datos de identidad de la persona solicitante o, en su caso, de su representante legal. 
  En caso de oponerse a que el órgano gestor obtenga directamente esta información, deberá manifestarlo a continuación, quedando obligado a 
aportar los documentos correspondientes en los términos exigidos por las normas reguladoras del procedimiento.

No autoritze l'obtenció de les dades d'identitat de la persona sol·licitant o, si escau, del seu representant  
No autorizo la obtención de los datos de identidad de la persona solicitante o en su caso, de su representante
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SOL·LICITUD D'INSCRIPCIÓ EN EL REGISTRE D'ESTABLIMENTS 
AGROALIMENTARIS (REA) 

SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN EN EL REGISTRO DE ESTABLECIMIENTOS 
AGROALIMENTARIOS (REA)

DOCUMENTACIÓ REQUERIDA / DOCUMENTACIÓN REQUERIDAH
En el cas que els documents presentats no siguen originals, haurà d'aportar-se l'original per a la seua compulsa. 
En caso de que los documentos presentados no sean originales, deberá aportar el original para su compulsa.

A. Per a TOTS ELS TIPUS D'INSCRIPCIONS: 
A. Para TODOS LOS TIPOS DE INSCRIPCIONES:

Imprés de sol·licitud d'inscripció normalitzat, en dos exemplars. 
Impreso de solicitud de inscripción normalizado, por duplicado.

Còpia del CIF de la indústria, i escriptura pública de constitució de la societat inscrita en el registre corresponent, i modificaciones si n'hi ha. 
Copia del CIF de la industria, y escritura pública de constitución de la sociedad inscrita en registro correspondiente, y modificaciones si las 
hubiese.

Alta, o sol·licitud d'esta, en l'Impost d'Activitats Econòmiques o, si és el cas, justificació d'estar exempt de l'impost. 
Alta, o solicitud de ésta, en el Impuesto de Actividades Económicas o, en su caso, justificación de estar exento del impuesto.
Fitxa registral de la indústria, firmada pel representant de la indústria legalmente autoritzat: 
Ficha registral de la industria, firmada por el representante de la industria legalmente autorizado:

Llista d'instal·lacions, maquinària i altres béns d'equips (2 exemplars originals). 
Listado de instalaciones, maquinaria y otros bienes de equipos (2 ejemplares originales).
Resum de Dades Registrals (original). 
Resumen de Datos Registrales (original).

Justificant de pagament de taxes (model 046 exemplar per a l'administració). 
Justificante de pago de tasas (modelo 046 ejemplar para la administración).
Llicència d'activitat i d'obertura/posada en funcionament de l'establiment: 
Licencia de actividad y de apertura/puesta en funcionamiento del establecimiento:

Per a instal·lacions i noves inscripcions: sol·licitud/s de la/es llicència/es d'activitat i d'obertura/posada en funcionament de l'establiment. 
Para instalaciones y nuevas inscripciones: solicitud/es de la/s licencia/s de actividad y de apertura/puesta en funcionamiento del 
establecimiento
Per a la resta de modificacions registrals: la llicència d'activitat d'obertura/posada en funcionament de l'establiment i sol·licitud de la nova 
actualitzada. 
Para el resto modificaciones registrales: la licencia de actividad y de apertura/puesta en funcionamiento del establecimiento y solicitud de 
la nueva actualizada.

Sol·licitud d'inscripció en el Registre Industrial de la Conselleria amb competències en matèries d'indústria. 
Solicitud de inscripción en el Registro Industrial de la Conselleria con competencias en materias de industria.

B. A més, per a les inscripcions d'INSTAL·LACIÓ, NOVA INSCRIPCIÓ, AMPLIACIÓ, PERFECCIONAMENT, CANVI D'ACTIVITAT I 
TRASLLAT, caldrà aportar: 
B. Además, para las inscripciones de INSTALACIÓN, NUEVA INSCRIPCIÓN, AMPLIACIÓN, PERFECCIONAMIENTO, CAMBIO DE 
ACTIVIDAD Y TRASLADO, deberá aportar:

Llicència d'obres: 
Licencia de obras:

Per a instal·lacions i noves inscripcions i modificacions registrals (ampliació, trasllat, perfeccionament i canvi d'activitat: llicència d'obres, si 
cal). 
Para instalaciones y nuevas inscripciones y modificaciones registrales (ampliación, traslado, perfeccionamiento y cambio actividad: 
licencia de obras, si procede).

Projecte tècnic d'obra civil i instal·lació industrial (original), redactat i firmat per tècnic especialista competent i visat pel col·legi oficial 
corresponent, o document substitutiu en els casos d'inscripció d'obra menor relatius a ampliacions i perfeccionament, segons s'indica en l'art. 9 
del Decret 97/2005, de 20 de maig. Haurà de contindre, almenys, els aspectes mínims que es definixen en l'art. 7.2 del Decret 97/2005 i en 
l'annex 3 de l'Orde de 27 de setembre de 2005, de la Conselleria d'Agricultura, Pesca i Alimentació. 
Proyecto técnico de obra civil e instalación industrial (original), redactado y firmado por técnico especialista competente y visado por el colegio 
oficial correspondiente, o documento sustitutivo en los casos de inscripción de obra menor relativas a ampliaciones y perfeccionamiento, 
según se indica en el art. 9 del Decreto 97/2005, de 20 de mayo. Deberá contener al menos, los aspectos mínimos que se definen en el art.7.2 
del Decreto 97/2005 y en el anexo 3 de la Orden de 27 de septiembre de 2005, de la Conselleria de Agricultura, Pesca y Alimentación.

Certificació final (original), expedida per un tècnic especialista competent, visada pel col·legi oficial corresponent, en la qual s'indique que la 
indústria s'adapta al projecte o memòria descriptiva (segons els casos de l'article 7 i 9) i el compliment dels requisits ambientals i les 
reglamentacions tecnicosanitàries vigents exigibles a la/les activitat/s corresponent/s. 
Certificación final (original), expedida por un técnico especialista competente, visada por el colegio oficial correspondiente, en la que se 
indique que la industria se adapta al proyecto o memoria descriptiva (según los casos art. 7 y 9) y el cumplimiento de los requisitos 
ambientales y las reglamentaciones técnico sanitarias vigentes exigibles a la/s actividad/es correspondiente/s.

Declaració jurada de compatibilitat de l'autor del projecte i/o certificació final, segons l'Orde de 24 de setembre de 1984, de la Conselleria 
d'Agricultura, Pesca i Alimentació). 
Declaración jurada de compatibilidad del autor de proyecto y/o certificación final, según la Orden de 24 de septiembre de 1984, de la 
Conselleria de Agricultura, Pesca y Alimentación).

C. A més, per a les inscripcions de CANVI DE TITULAR, caldrà aportar: 
C. Además, para las inscripciones de CAMBIO DE TITULAR, deberá aportar:

Document públic o privat de transmissió o cessió que acredite el CANVI DE TITULARITAT de la indústria que incloga nota firmada pel 
liquidador d'Hisenda d'haver satisfet l'Impost sobre Transmissions Patrimonials i Actes Jurídics Documentats. 
Documento público o privado de transmisión o cesión que acredite el CAMBIO DE TITULARIDAD de la industria que incluya nota firmada por 
el liquidador de Hacienda de haber satisfecho el impuesto sobre transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados.
Relació de tots els elements de treball de la indústria amb la seua valoració. 
Relación de todos los elementos de trabajo de la industria con su valoración.

D. A més, per a les inscripcions en ARRENDAMENT, caldrà aportar: 
D. Además, para las inscripciones en ARRENDAMIENTO, deberá aportar:

Document públic o privat que acredite l'arrendament de la indústria. 
Documento público o privado que acredite el arrendamiento de la industria.
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SOL·LICITUD D'INSCRIPCIÓ EN EL REGISTRE D'ESTABLIMENTS 
AGROALIMENTARIS (REA) 

SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN EN EL REGISTRO DE ESTABLECIMIENTOS 
AGROALIMENTARIOS (REA)

DOCUMENTACIÓ REQUERIDA / DOCUMENTACIÓN REQUERIDAH
En el cas que els documents presentats no siguen originals, haurà d'aportar-se l'original per a la seua compulsa. 
En caso de que los documentos presentados no sean originales, deberá aportar el original para su compulsa.

A. Per a TOTS ELS TIPUS D'INSCRIPCIONS: 
A. Para TODOS LOS TIPOS DE INSCRIPCIONES:

Imprés de sol·licitud d'inscripció normalitzat, en dos exemplars. 
Impreso de solicitud de inscripción normalizado, por duplicado.

Còpia del CIF de la indústria, i escriptura pública de constitució de la societat inscrita en el registre corresponent, i modificaciones si n'hi ha. 
Copia del CIF de la industria, y escritura pública de constitución de la sociedad inscrita en registro correspondiente, y modificaciones si las 
hubiese.

Alta, o sol·licitud d'esta, en l'Impost d'Activitats Econòmiques o, si és el cas, justificació d'estar exempt de l'impost. 
Alta, o solicitud de ésta, en el Impuesto de Actividades Económicas o, en su caso, justificación de estar exento del impuesto.
Fitxa registral de la indústria, firmada pel representant de la indústria legalmente autoritzat: 
Ficha registral de la industria, firmada por el representante de la industria legalmente autorizado:

Llista d'instal·lacions, maquinària i altres béns d'equips (2 exemplars originals). 
Listado de instalaciones, maquinaria y otros bienes de equipos (2 ejemplares originales).
Resum de Dades Registrals (original). 
Resumen de Datos Registrales (original).

Justificant de pagament de taxes (model 046 exemplar per a l'administració). 
Justificante de pago de tasas (modelo 046 ejemplar para la administración).
Llicència d'activitat i d'obertura/posada en funcionament de l'establiment: 
Licencia de actividad y de apertura/puesta en funcionamiento del establecimiento:

Per a instal·lacions i noves inscripcions: sol·licitud/s de la/es llicència/es d'activitat i d'obertura/posada en funcionament de l'establiment. 
Para instalaciones y nuevas inscripciones: solicitud/es de la/s licencia/s de actividad y de apertura/puesta en funcionamiento del 
establecimiento
Per a la resta de modificacions registrals: la llicència d'activitat d'obertura/posada en funcionament de l'establiment i sol·licitud de la nova 
actualitzada. 
Para el resto modificaciones registrales: la licencia de actividad y de apertura/puesta en funcionamiento del establecimiento y solicitud de 
la nueva actualizada.

Sol·licitud d'inscripció en el Registre Industrial de la Conselleria amb competències en matèries d'indústria. 
Solicitud de inscripción en el Registro Industrial de la Conselleria con competencias en materias de industria.

B. A més, per a les inscripcions d'INSTAL·LACIÓ, NOVA INSCRIPCIÓ, AMPLIACIÓ, PERFECCIONAMENT, CANVI D'ACTIVITAT I 
TRASLLAT, caldrà aportar: 
B. Además, para las inscripciones de INSTALACIÓN, NUEVA INSCRIPCIÓN, AMPLIACIÓN, PERFECCIONAMIENTO, CAMBIO DE 
ACTIVIDAD Y TRASLADO, deberá aportar:

Llicència d'obres: 
Licencia de obras:

Per a instal·lacions i noves inscripcions i modificacions registrals (ampliació, trasllat, perfeccionament i canvi d'activitat: llicència d'obres, si 
cal). 
Para instalaciones y nuevas inscripciones y modificaciones registrales (ampliación, traslado, perfeccionamiento y cambio actividad: 
licencia de obras, si procede).

Projecte tècnic d'obra civil i instal·lació industrial (original), redactat i firmat per tècnic especialista competent i visat pel col·legi oficial 
corresponent, o document substitutiu en els casos d'inscripció d'obra menor relatius a ampliacions i perfeccionament, segons s'indica en l'art. 9 
del Decret 97/2005, de 20 de maig. Haurà de contindre, almenys, els aspectes mínims que es definixen en l'art. 7.2 del Decret 97/2005 i en 
l'annex 3 de l'Orde de 27 de setembre de 2005, de la Conselleria d'Agricultura, Pesca i Alimentació. 
Proyecto técnico de obra civil e instalación industrial (original), redactado y firmado por técnico especialista competente y visado por el colegio 
oficial correspondiente, o documento sustitutivo en los casos de inscripción de obra menor relativas a ampliaciones y perfeccionamiento, 
según se indica en el art. 9 del Decreto 97/2005, de 20 de mayo. Deberá contener al menos, los aspectos mínimos que se definen en el art.7.2 
del Decreto 97/2005 y en el anexo 3 de la Orden de 27 de septiembre de 2005, de la Conselleria de Agricultura, Pesca y Alimentación.

Certificació final (original), expedida per un tècnic especialista competent, visada pel col·legi oficial corresponent, en la qual s'indique que la 
indústria s'adapta al projecte o memòria descriptiva (segons els casos de l'article 7 i 9) i el compliment dels requisits ambientals i les 
reglamentacions tecnicosanitàries vigents exigibles a la/les activitat/s corresponent/s. 
Certificación final (original), expedida por un técnico especialista competente, visada por el colegio oficial correspondiente, en la que se 
indique que la industria se adapta al proyecto o memoria descriptiva (según los casos art. 7 y 9) y el cumplimiento de los requisitos 
ambientales y las reglamentaciones técnico sanitarias vigentes exigibles a la/s actividad/es correspondiente/s.

Declaració jurada de compatibilitat de l'autor del projecte i/o certificació final, segons l'Orde de 24 de setembre de 1984, de la Conselleria 
d'Agricultura, Pesca i Alimentació). 
Declaración jurada de compatibilidad del autor de proyecto y/o certificación final, según la Orden de 24 de septiembre de 1984, de la 
Conselleria de Agricultura, Pesca y Alimentación).

C. A més, per a les inscripcions de CANVI DE TITULAR, caldrà aportar: 
C. Además, para las inscripciones de CAMBIO DE TITULAR, deberá aportar:

Document públic o privat de transmissió o cessió que acredite el CANVI DE TITULARITAT de la indústria que incloga nota firmada pel 
liquidador d'Hisenda d'haver satisfet l'Impost sobre Transmissions Patrimonials i Actes Jurídics Documentats. 
Documento público o privado de transmisión o cesión que acredite el CAMBIO DE TITULARIDAD de la industria que incluya nota firmada por 
el liquidador de Hacienda de haber satisfecho el impuesto sobre transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados.
Relació de tots els elements de treball de la indústria amb la seua valoració. 
Relación de todos los elementos de trabajo de la industria con su valoración.

D. A més, per a les inscripcions en ARRENDAMENT, caldrà aportar: 
D. Además, para las inscripciones en ARRENDAMIENTO, deberá aportar:

Document públic o privat que acredite l'arrendament de la indústria. 
Documento público o privado que acredite el arrendamiento de la industria.
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SOL·LICITUD D'INSCRIPCIÓ EN EL REGISTRE D'ESTABLIMENTS 

AGROALIMENTARIS (REA) 
SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN EN EL REGISTRO DE ESTABLECIMIENTOS 

AGROALIMENTARIOS (REA)

DOCUMENTACIÓ REQUERIDA / DOCUMENTACIÓN REQUERIDAH
En el cas que els documents presentats no siguen originals, haurà d'aportar-se l'original per a la seua compulsa. 
En caso de que los documentos presentados no sean originales, deberá aportar el original para su compulsa.

A. Per a TOTS ELS TIPUS D'INSCRIPCIONS: 
A. Para TODOS LOS TIPOS DE INSCRIPCIONES:

Imprés de sol·licitud d'inscripció normalitzat, en dos exemplars. 
Impreso de solicitud de inscripción normalizado, por duplicado.

Còpia del CIF de la indústria, i escriptura pública de constitució de la societat inscrita en el registre corresponent, i modificaciones si n'hi ha. 
Copia del CIF de la industria, y escritura pública de constitución de la sociedad inscrita en registro correspondiente, y modificaciones si las 
hubiese.

Alta, o sol·licitud d'esta, en l'Impost d'Activitats Econòmiques o, si és el cas, justificació d'estar exempt de l'impost. 
Alta, o solicitud de ésta, en el Impuesto de Actividades Económicas o, en su caso, justificación de estar exento del impuesto.
Fitxa registral de la indústria, firmada pel representant de la indústria legalmente autoritzat: 
Ficha registral de la industria, firmada por el representante de la industria legalmente autorizado:

Llista d'instal·lacions, maquinària i altres béns d'equips (2 exemplars originals). 
Listado de instalaciones, maquinaria y otros bienes de equipos (2 ejemplares originales).
Resum de Dades Registrals (original). 
Resumen de Datos Registrales (original).

Justificant de pagament de taxes (model 046 exemplar per a l'administració). 
Justificante de pago de tasas (modelo 046 ejemplar para la administración).
Llicència d'activitat i d'obertura/posada en funcionament de l'establiment: 
Licencia de actividad y de apertura/puesta en funcionamiento del establecimiento:

Per a instal·lacions i noves inscripcions: sol·licitud/s de la/es llicència/es d'activitat i d'obertura/posada en funcionament de l'establiment. 
Para instalaciones y nuevas inscripciones: solicitud/es de la/s licencia/s de actividad y de apertura/puesta en funcionamiento del 
establecimiento
Per a la resta de modificacions registrals: la llicència d'activitat d'obertura/posada en funcionament de l'establiment i sol·licitud de la nova 
actualitzada. 
Para el resto modificaciones registrales: la licencia de actividad y de apertura/puesta en funcionamiento del establecimiento y solicitud de 
la nueva actualizada.

Sol·licitud d'inscripció en el Registre Industrial de la Conselleria amb competències en matèries d'indústria. 
Solicitud de inscripción en el Registro Industrial de la Conselleria con competencias en materias de industria.

B. A més, per a les inscripcions d'INSTAL·LACIÓ, NOVA INSCRIPCIÓ, AMPLIACIÓ, PERFECCIONAMENT, CANVI D'ACTIVITAT I 
TRASLLAT, caldrà aportar: 
B. Además, para las inscripciones de INSTALACIÓN, NUEVA INSCRIPCIÓN, AMPLIACIÓN, PERFECCIONAMIENTO, CAMBIO DE 
ACTIVIDAD Y TRASLADO, deberá aportar:

Llicència d'obres: 
Licencia de obras:

Per a instal·lacions i noves inscripcions i modificacions registrals (ampliació, trasllat, perfeccionament i canvi d'activitat: llicència d'obres, si 
cal). 
Para instalaciones y nuevas inscripciones y modificaciones registrales (ampliación, traslado, perfeccionamiento y cambio actividad: 
licencia de obras, si procede).

Projecte tècnic d'obra civil i instal·lació industrial (original), redactat i firmat per tècnic especialista competent i visat pel col·legi oficial 
corresponent, o document substitutiu en els casos d'inscripció d'obra menor relatius a ampliacions i perfeccionament, segons s'indica en l'art. 9 
del Decret 97/2005, de 20 de maig. Haurà de contindre, almenys, els aspectes mínims que es definixen en l'art. 7.2 del Decret 97/2005 i en 
l'annex 3 de l'Orde de 27 de setembre de 2005, de la Conselleria d'Agricultura, Pesca i Alimentació. 
Proyecto técnico de obra civil e instalación industrial (original), redactado y firmado por técnico especialista competente y visado por el colegio 
oficial correspondiente, o documento sustitutivo en los casos de inscripción de obra menor relativas a ampliaciones y perfeccionamiento, 
según se indica en el art. 9 del Decreto 97/2005, de 20 de mayo. Deberá contener al menos, los aspectos mínimos que se definen en el art.7.2 
del Decreto 97/2005 y en el anexo 3 de la Orden de 27 de septiembre de 2005, de la Conselleria de Agricultura, Pesca y Alimentación.

Certificació final (original), expedida per un tècnic especialista competent, visada pel col·legi oficial corresponent, en la qual s'indique que la 
indústria s'adapta al projecte o memòria descriptiva (segons els casos de l'article 7 i 9) i el compliment dels requisits ambientals i les 
reglamentacions tecnicosanitàries vigents exigibles a la/les activitat/s corresponent/s. 
Certificación final (original), expedida por un técnico especialista competente, visada por el colegio oficial correspondiente, en la que se 
indique que la industria se adapta al proyecto o memoria descriptiva (según los casos art. 7 y 9) y el cumplimiento de los requisitos 
ambientales y las reglamentaciones técnico sanitarias vigentes exigibles a la/s actividad/es correspondiente/s.

Declaració jurada de compatibilitat de l'autor del projecte i/o certificació final, segons l'Orde de 24 de setembre de 1984, de la Conselleria 
d'Agricultura, Pesca i Alimentació). 
Declaración jurada de compatibilidad del autor de proyecto y/o certificación final, según la Orden de 24 de septiembre de 1984, de la 
Conselleria de Agricultura, Pesca y Alimentación).

C. A més, per a les inscripcions de CANVI DE TITULAR, caldrà aportar: 
C. Además, para las inscripciones de CAMBIO DE TITULAR, deberá aportar:

Document públic o privat de transmissió o cessió que acredite el CANVI DE TITULARITAT de la indústria que incloga nota firmada pel 
liquidador d'Hisenda d'haver satisfet l'Impost sobre Transmissions Patrimonials i Actes Jurídics Documentats. 
Documento público o privado de transmisión o cesión que acredite el CAMBIO DE TITULARIDAD de la industria que incluya nota firmada por 
el liquidador de Hacienda de haber satisfecho el impuesto sobre transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados.
Relació de tots els elements de treball de la indústria amb la seua valoració. 
Relación de todos los elementos de trabajo de la industria con su valoración.

D. A més, per a les inscripcions en ARRENDAMENT, caldrà aportar: 
D. Además, para las inscripciones en ARRENDAMIENTO, deberá aportar:

Document públic o privat que acredite l'arrendament de la indústria. 
Documento público o privado que acredite el arrendamiento de la industria.
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SOL·LICITUD D'INSCRIPCIÓ EN EL REGISTRE D'ESTABLIMENTS 
AGROALIMENTARIS (REA) 

SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN EN EL REGISTRO DE ESTABLECIMIENTOS 
AGROALIMENTARIOS (REA)

DOCUMENTACIÓ REQUERIDA (continuació) / DOCUMENTACIÓN REQUERIDA (continuación)H
E. A més, per a CANVI DE DENOMINACIÓ: 
E. Además, para CAMBIO DE DENOMINACIÓN:

Document públic o privat que acredite este canvi. 
Documento público o privado que acredite este cambio.

F. Per a REDUCCIÓ I/O SUBSTITUCIÓ, únicament: 
F. Para REDUCCIÓN Y/O SUSTITUCIÓN unicamente:

Imprés de sol·licitud d'inscripció normalitzat, en dos exemplars. 
Impreso de solicitud de inscripción normalizado, por duplicado.
Fitxa registral de la indústria, firmada pel representant de la indústria legalmente autoritzat: 
Ficha registral de la industria, firmada por el representante de la industria legalmente autorizado:

Llista d'instal·lacions, maquinària i altres béns d'equips (2 exemplars originals). 
Listado de instalaciones, maquinaria y otros bienes de equipos (2 ejemplares originales).
Resum de Dades Registrals (original). 
Resumen de Datos Registrales (original).

G. Per a ACTUALITZACIONS REGISTRALS: 
G. Para ACTUALIZACIONES REGISTRALES:
Els titulars de les empreses incloses en l'àmbit d'aplicació del Decret 97/2005, que actualment estiguen inscrits en el Registre d'Indústries Agràries 
(RIA), hauran d'adaptar-se al que establix este decret presentant: 
Los titulares de las empresas incluidas en el ámbito de aplicación del Decreto 97/2005, que actualmente estén inscritos en el Registro de 
Industrias Agrarias (RIA), deberán adaptarse a lo establecido en este decreto presentando:

Imprés de sol·licitud d'inscripció normalitzat, en dos exemplars. 
Impreso de solicitud de inscripción normalizado, por duplicado.
Fitxa registral de la indústria, firmada pel representant de la indústria legalment autoritzat: 
Ficha registral de la industria, firmada por el representante de la industria legalmente autorizado:

Llista d'instal·lacions, maquinària i altres béns d'equips (2 exemplars originals). 
Listado de instalaciones, maquinaria y otros bienes de equipo (2 ejemplares originales).
Resum de Dades Registrals (original). 
Resumen de Datos Registrales (original).

H. Per a CESSAMENT DE FUNCIONAMENT TEMPORAL: 
H. Para CESE DE FUNCIONAMIENTO TEMPORAL:

Imprés de sol·licitud d'inscripció normalitzat, en dos exemplars. 
Impreso de solicitud de inscripción normalizado, por duplicado.
Declaració firmada pel titular de la indústria en què es reflectisquen els motius que originen el cessament i el període de temps que es preveu 
que dure la paralització total del procés de producció. 
Declaración firmada por el titular de la industria en la que se reflejen los motivos que originen el cese y el periodo de tiempo que se prevé dure 
la paralización total del proceso de producción.

I. Per a la REPRESA DESPRÉS DEL CESSAMENT DE FUNCIONAMENT TEMPORAL: 
I. Para la REANUDACIÓN TRAS EL CESE DE FUNCIONAMIENTO TEMPORAL:

Imprés de sol·licitud d'inscripció normalitzat, en dos exemplars. 
Impreso de solicitud de inscripción normalizado, por duplicado.
Declaració firmada pel titular de la indústria en què es reflectisquen els motius que originen el final del cessament. 
Declaración firmada por el titular de la industria en que se reflejen los motivos que originan el fin del cese.

J. Per a CANCEL·LACIÓ REGISTRAL, BAIXA DEFINITIVA O CESSAMENT: 
J. Para CANCELACION REGISTRAL, BAJA DEFINITIVA O CESE:

Imprés de sol·licitud d'inscripció normalitzat, en dos exemplars. 
Impreso de solicitud de inscripción normalizado, por duplicado.

Per a qualsevol consulta poden dirigir-se al telèfon d'informació de la Generalitat Valenciana 012, o a la Direcció Territorial de la Conselleria amb 
competències en matèria d'Agricultura, Secció d'Indústries Agràries de: 

ALACANT: C/Professor Manuel Sala, s/n. 03003 ALACANT. Telèfon 965934612 
CASTELLÓ: Avda. Germans Bou, 47. 12005 CASTELLÓ. Telèfon 964358882 
VALÈNCIA: C/Gregori Gea, 27. 46009 VALÈNCIA. Telèfon 963426318 

Para cualquier consulta pueden dirigirse al teléfono de información de la Generalitat Valenciana 012, o a la Dirección Territorial de la Conselleria 
con comptencias en materia de Agricultura, Sección de Industrias Agrarias de: 

ALICANTE: C/Profesor Manuel Sala, s/n. 03003 ALICANTE. Teléfono 965934612 
CASTELLON: Avda. Hnos Bou, 47. 12005 CASTELLON. Teléfono 964358882 
VALENCIA: C/Gregorio Gea, 27. 46009 VALENCIA. Teléfono 963426318
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SOL·LICITUD D'INSCRIPCIÓ EN EL REGISTRE D'ESTABLIMENTS 
AGROALIMENTARIS (REA) 

SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN EN EL REGISTRO DE ESTABLECIMIENTOS 
AGROALIMENTARIOS (REA)

DOCUMENTACIÓ REQUERIDA (continuació) / DOCUMENTACIÓN REQUERIDA (continuación)H
E. A més, per a CANVI DE DENOMINACIÓ: 
E. Además, para CAMBIO DE DENOMINACIÓN:

Document públic o privat que acredite este canvi. 
Documento público o privado que acredite este cambio.

F. Per a REDUCCIÓ I/O SUBSTITUCIÓ, únicament: 
F. Para REDUCCIÓN Y/O SUSTITUCIÓN unicamente:

Imprés de sol·licitud d'inscripció normalitzat, en dos exemplars. 
Impreso de solicitud de inscripción normalizado, por duplicado.
Fitxa registral de la indústria, firmada pel representant de la indústria legalmente autoritzat: 
Ficha registral de la industria, firmada por el representante de la industria legalmente autorizado:

Llista d'instal·lacions, maquinària i altres béns d'equips (2 exemplars originals). 
Listado de instalaciones, maquinaria y otros bienes de equipos (2 ejemplares originales).
Resum de Dades Registrals (original). 
Resumen de Datos Registrales (original).

G. Per a ACTUALITZACIONS REGISTRALS: 
G. Para ACTUALIZACIONES REGISTRALES:
Els titulars de les empreses incloses en l'àmbit d'aplicació del Decret 97/2005, que actualment estiguen inscrits en el Registre d'Indústries Agràries 
(RIA), hauran d'adaptar-se al que establix este decret presentant: 
Los titulares de las empresas incluidas en el ámbito de aplicación del Decreto 97/2005, que actualmente estén inscritos en el Registro de 
Industrias Agrarias (RIA), deberán adaptarse a lo establecido en este decreto presentando:

Imprés de sol·licitud d'inscripció normalitzat, en dos exemplars. 
Impreso de solicitud de inscripción normalizado, por duplicado.
Fitxa registral de la indústria, firmada pel representant de la indústria legalment autoritzat: 
Ficha registral de la industria, firmada por el representante de la industria legalmente autorizado:

Llista d'instal·lacions, maquinària i altres béns d'equips (2 exemplars originals). 
Listado de instalaciones, maquinaria y otros bienes de equipo (2 ejemplares originales).
Resum de Dades Registrals (original). 
Resumen de Datos Registrales (original).

H. Per a CESSAMENT DE FUNCIONAMENT TEMPORAL: 
H. Para CESE DE FUNCIONAMIENTO TEMPORAL:

Imprés de sol·licitud d'inscripció normalitzat, en dos exemplars. 
Impreso de solicitud de inscripción normalizado, por duplicado.
Declaració firmada pel titular de la indústria en què es reflectisquen els motius que originen el cessament i el període de temps que es preveu 
que dure la paralització total del procés de producció. 
Declaración firmada por el titular de la industria en la que se reflejen los motivos que originen el cese y el periodo de tiempo que se prevé dure 
la paralización total del proceso de producción.

I. Per a la REPRESA DESPRÉS DEL CESSAMENT DE FUNCIONAMENT TEMPORAL: 
I. Para la REANUDACIÓN TRAS EL CESE DE FUNCIONAMIENTO TEMPORAL:

Imprés de sol·licitud d'inscripció normalitzat, en dos exemplars. 
Impreso de solicitud de inscripción normalizado, por duplicado.
Declaració firmada pel titular de la indústria en què es reflectisquen els motius que originen el final del cessament. 
Declaración firmada por el titular de la industria en que se reflejen los motivos que originan el fin del cese.

J. Per a CANCEL·LACIÓ REGISTRAL, BAIXA DEFINITIVA O CESSAMENT: 
J. Para CANCELACION REGISTRAL, BAJA DEFINITIVA O CESE:

Imprés de sol·licitud d'inscripció normalitzat, en dos exemplars. 
Impreso de solicitud de inscripción normalizado, por duplicado.

Per a qualsevol consulta poden dirigir-se al telèfon d'informació de la Generalitat Valenciana 012, o a la Direcció Territorial de la Conselleria amb 
competències en matèria d'Agricultura, Secció d'Indústries Agràries de: 

ALACANT: C/Professor Manuel Sala, s/n. 03003 ALACANT. Telèfon 965934612 
CASTELLÓ: Avda. Germans Bou, 47. 12005 CASTELLÓ. Telèfon 964358882 
VALÈNCIA: C/Gregori Gea, 27. 46009 VALÈNCIA. Telèfon 963426318 

Para cualquier consulta pueden dirigirse al teléfono de información de la Generalitat Valenciana 012, o a la Dirección Territorial de la Conselleria 
con comptencias en materia de Agricultura, Sección de Industrias Agrarias de: 

ALICANTE: C/Profesor Manuel Sala, s/n. 03003 ALICANTE. Teléfono 965934612 
CASTELLON: Avda. Hnos Bou, 47. 12005 CASTELLON. Teléfono 964358882 
VALENCIA: C/Gregorio Gea, 27. 46009 VALENCIA. Teléfono 963426318
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SOL·LICITUD D'INSCRIPCIÓ EN EL REGISTRE D'ESTABLIMENTS 

AGROALIMENTARIS (REA) 
SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN EN EL REGISTRO DE ESTABLECIMIENTOS 

AGROALIMENTARIOS (REA)

DOCUMENTACIÓ REQUERIDA (continuació) / DOCUMENTACIÓN REQUERIDA (continuación)H
E. A més, per a CANVI DE DENOMINACIÓ: 
E. Además, para CAMBIO DE DENOMINACIÓN:

Document públic o privat que acredite este canvi. 
Documento público o privado que acredite este cambio.

F. Per a REDUCCIÓ I/O SUBSTITUCIÓ, únicament: 
F. Para REDUCCIÓN Y/O SUSTITUCIÓN unicamente:

Imprés de sol·licitud d'inscripció normalitzat, en dos exemplars. 
Impreso de solicitud de inscripción normalizado, por duplicado.
Fitxa registral de la indústria, firmada pel representant de la indústria legalmente autoritzat: 
Ficha registral de la industria, firmada por el representante de la industria legalmente autorizado:

Llista d'instal·lacions, maquinària i altres béns d'equips (2 exemplars originals). 
Listado de instalaciones, maquinaria y otros bienes de equipos (2 ejemplares originales).
Resum de Dades Registrals (original). 
Resumen de Datos Registrales (original).

G. Per a ACTUALITZACIONS REGISTRALS: 
G. Para ACTUALIZACIONES REGISTRALES:
Els titulars de les empreses incloses en l'àmbit d'aplicació del Decret 97/2005, que actualment estiguen inscrits en el Registre d'Indústries Agràries 
(RIA), hauran d'adaptar-se al que establix este decret presentant: 
Los titulares de las empresas incluidas en el ámbito de aplicación del Decreto 97/2005, que actualmente estén inscritos en el Registro de 
Industrias Agrarias (RIA), deberán adaptarse a lo establecido en este decreto presentando:

Imprés de sol·licitud d'inscripció normalitzat, en dos exemplars. 
Impreso de solicitud de inscripción normalizado, por duplicado.
Fitxa registral de la indústria, firmada pel representant de la indústria legalment autoritzat: 
Ficha registral de la industria, firmada por el representante de la industria legalmente autorizado:

Llista d'instal·lacions, maquinària i altres béns d'equips (2 exemplars originals). 
Listado de instalaciones, maquinaria y otros bienes de equipo (2 ejemplares originales).
Resum de Dades Registrals (original). 
Resumen de Datos Registrales (original).

H. Per a CESSAMENT DE FUNCIONAMENT TEMPORAL: 
H. Para CESE DE FUNCIONAMIENTO TEMPORAL:

Imprés de sol·licitud d'inscripció normalitzat, en dos exemplars. 
Impreso de solicitud de inscripción normalizado, por duplicado.
Declaració firmada pel titular de la indústria en què es reflectisquen els motius que originen el cessament i el període de temps que es preveu 
que dure la paralització total del procés de producció. 
Declaración firmada por el titular de la industria en la que se reflejen los motivos que originen el cese y el periodo de tiempo que se prevé dure 
la paralización total del proceso de producción.

I. Per a la REPRESA DESPRÉS DEL CESSAMENT DE FUNCIONAMENT TEMPORAL: 
I. Para la REANUDACIÓN TRAS EL CESE DE FUNCIONAMIENTO TEMPORAL:

Imprés de sol·licitud d'inscripció normalitzat, en dos exemplars. 
Impreso de solicitud de inscripción normalizado, por duplicado.
Declaració firmada pel titular de la indústria en què es reflectisquen els motius que originen el final del cessament. 
Declaración firmada por el titular de la industria en que se reflejen los motivos que originan el fin del cese.

J. Per a CANCEL·LACIÓ REGISTRAL, BAIXA DEFINITIVA O CESSAMENT: 
J. Para CANCELACION REGISTRAL, BAJA DEFINITIVA O CESE:

Imprés de sol·licitud d'inscripció normalitzat, en dos exemplars. 
Impreso de solicitud de inscripción normalizado, por duplicado.

Per a qualsevol consulta poden dirigir-se al telèfon d'informació de la Generalitat Valenciana 012, o a la Direcció Territorial de la Conselleria amb 
competències en matèria d'Agricultura, Secció d'Indústries Agràries de: 

ALACANT: C/Professor Manuel Sala, s/n. 03003 ALACANT. Telèfon 965934612 
CASTELLÓ: Avda. Germans Bou, 47. 12005 CASTELLÓ. Telèfon 964358882 
VALÈNCIA: C/Gregori Gea, 27. 46009 VALÈNCIA. Telèfon 963426318 

Para cualquier consulta pueden dirigirse al teléfono de información de la Generalitat Valenciana 012, o a la Dirección Territorial de la Conselleria 
con comptencias en materia de Agricultura, Sección de Industrias Agrarias de: 

ALICANTE: C/Profesor Manuel Sala, s/n. 03003 ALICANTE. Teléfono 965934612 
CASTELLON: Avda. Hnos Bou, 47. 12005 CASTELLON. Teléfono 964358882 
VALENCIA: C/Gregorio Gea, 27. 46009 VALENCIA. Teléfono 963426318
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SOL·LICITUD D'INSCRIPCIÓ EN EL REGISTRE D'ESTABLIMENTS 
AGROALIMENTARIS (REA) 

SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN EN EL REGISTRO DE ESTABLECIMIENTOS 
AGROALIMENTARIOS (REA)

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



DT CONSELLERIA D'AGRICULTURA, DESENVOLUPAMENT RURAL, EMERGÈNCIA CLIMÀTICA I TRANSICIÓ ECOLÒGICA 
DT CONSELLERIA DE AGRICULTURA, DESARROLLO RURAL, EMERGENCIA CLIMÁTICA Y TRANSICIÓN ECOLÓGICA
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SOL·LICITUD D'INSCRIPCIÓ EN EL REGISTRE D'ESTABLIMENTS 
AGROALIMENTARIS (REA) 

SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN EN EL REGISTRO DE ESTABLECIMIENTOS 
AGROALIMENTARIOS (REA)

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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SOL·LICITUD D'INSCRIPCIÓ EN EL REGISTRE D'ESTABLIMENTS 

AGROALIMENTARIS (REA) 
SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN EN EL REGISTRO DE ESTABLECIMIENTOS 

AGROALIMENTARIOS (REA)
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


DT CONSELLERIA D'AGRICULTURA, DESENVOLUPAMENT RURAL, EMERGÈNCIA CLIMÀTICA I TRANSICIÓ ECOLÒGICA
DT CONSELLERIA DE AGRICULTURA, DESARROLLO RURAL, EMERGENCIA CLIMÁTICA Y TRANSICIÓN ECOLÓGICA
DIN - A4
CHAP - IAC
29/08/19
SOL·LICITUD D'INSCRIPCIÓ EN EL REGISTRE D'ESTABLIMENTS AGROALIMENTARIS (REA)
SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN EN EL REGISTRO DE ESTABLECIMIENTOS AGROALIMENTARIOS (REA)
ayuda conmtextual
ayuda contextual 2
A
DADES DEL SOL·LICITANT / DATOS DEL SOLICITANTE
CODI EXPEDIENT / CODIGO EXPEDIENTE
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, la persona interessada haurà de disposar de certificat electrònic 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 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:
D
TIPUS D'INSCRIPCIÓ QUE SOL·LICITA / TIPO DE INSCRIPCIÓN QUE SOLICITA
E
DADES DE LA INDÚSTRIA / DATOS DE LA INDUSTRIA
SOL·LICITUD D'INSCRIPCIÓ EN EL REGISTRE D'ESTABLIMENTS AGROALIMENTARIS (REA)
SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN EN EL REGISTRO DE ESTABLECIMIENTOS AGROALIMENTARIOS (REA)
ayuda conmtextual
ayuda contextual 2
G
SOL·LICITUD / SOLICITUD
Que, en compliment del Decret 97/2005 de 20 de maig del Consell de la Generalitat Valenciana, pel qual es crea el Registre d'Establiments Agroalimentaris de la Comunitat Valenciana, s'inscriga en tal registre el/els supòsit/s indicat/s en l'apartat D.
Que, en cumplimiento del Decreto 97/2005 de 20 de mayo del Consell de la Generalitat Valenciana, por el que se crea el Registro de Establecimientos Agroalimentarios de la Comunidad Valenciana, se inscriba en dicho registro el/los supuesto/s indicado/s en el apartado D.
,
d
de
El/la sol·licitant o el seu representant legal / El/la solicitante o su representante legal
Segell / Sello
Firma:
(1) Si el titular és una persona jurídica, la sol·lcitud d'inscripció l'efectuarà el seu representante legal , que haurà d'aportar el document que l'acredite com a tal, així com còpia del seu DNI.
Si el titular fuese una persona jurídica, la solicitud de inscripción la efectuará el representante legal de la misma, que deberá aportar el documento que lo acredite como tal, así como copia de su DNI.
DATA D'ENTRADA EN L'ÒRGAN COMPETENT
FECHA ENTRADA EN ÓRGANO COMPETENTE
REGISTRE D'ENTRADA
REGISTRO DE ENTRADA
(2) En el valor de la inversió que figura en la instància de sol·licitud s'haurà d'excloure el pressupost dels projectes específics (instal·lació elèctrica, cambres frigorífiques, instal·lació de vapor, a pressió, etc.).
En el valor de la inversión que figura en la instancia de solicitud deberá excluir el presupuesto de los proyectos específicos (instalación eléctrica, cámaras frigoríficas, instalación de vapor, a presión etc.)
La persona que signa declara, sota la seua responsabilitat, que de les dades ressenyades en la present sol·licitud 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 la presente solicitud 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.
 
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. 
F
CONSULTA INTERACTIVA DE DOCUMENTACIÓ (NO-AUTORITZACIÓ)
CONSULTA INTERACTIVA DE DOCUMENTACIÓN (NO AUTORIZACIÓN)
D'acord amb el que disposa l'article 28 de Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, en absència d'oposició expressa per part de la persona interessada, l'òrgan gestor del procediment estarà autoritzat per a obtindre directament les dades d'identitat de la persona sol·licitant o, en el seu cas, del representant legal.
 
En cas d'oposar-se al fet que l'òrgan gestor obtinga directament aquesta informació, haurà de manifestar-ho a continuació, i tindrà l’obligació d’aportar els documents corresponents en els termes exigits per les normes reguladores del procediment.
 
De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 28 de Ley 39/2015, de 1 de octubre, del procedimiento administrativo común de las administraciones públicas, en ausencia de oposición expresa por parte de la persona interesada, el órgano gestor del procedimiento estará autorizado para obtener directamente los datos de identidad de la persona solicitante o, en su caso, de su representante legal.
 
En caso de oponerse a que el órgano gestor obtenga directamente esta información, deberá manifestarlo a continuación, quedando obligado a aportar los documentos correspondientes en los términos exigidos por las normas reguladoras del procedimiento.
SOL·LICITUD D'INSCRIPCIÓ EN EL REGISTRE D'ESTABLIMENTS AGROALIMENTARIS (REA)
SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN EN EL REGISTRO DE ESTABLECIMIENTOS AGROALIMENTARIOS (REA)
ayuda conmtextual
ayuda contextual 2
DOCUMENTACIÓ REQUERIDA / DOCUMENTACIÓN REQUERIDA
H
En el cas que els documents presentats no siguen originals, haurà d'aportar-se l'original per a la seua compulsa.
En caso de que los documentos presentados no sean originales, deberá aportar el original para su compulsa.
A. Per a TOTS ELS TIPUS D'INSCRIPCIONS:
A. Para TODOS LOS TIPOS DE INSCRIPCIONES:
B. A més, per a les inscripcions d'INSTAL·LACIÓ, NOVA INSCRIPCIÓ, AMPLIACIÓ, PERFECCIONAMENT, CANVI D'ACTIVITAT I TRASLLAT, caldrà aportar:
B. Además, para las inscripciones de INSTALACIÓN, NUEVA INSCRIPCIÓN, AMPLIACIÓN, PERFECCIONAMIENTO, CAMBIO DE ACTIVIDAD Y TRASLADO, deberá aportar:
C. A més, per a les inscripcions de CANVI DE TITULAR, caldrà aportar:
C. Además, para las inscripciones de CAMBIO DE TITULAR, deberá aportar:
D. A més, per a les inscripcions en ARRENDAMENT, caldrà aportar:
D. Además, para las inscripciones en ARRENDAMIENTO, deberá aportar:
SOL·LICITUD D'INSCRIPCIÓ EN EL REGISTRE D'ESTABLIMENTS AGROALIMENTARIS (REA)
SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN EN EL REGISTRO DE ESTABLECIMIENTOS AGROALIMENTARIOS (REA)
ayuda conmtextual
ayuda contextual 2
DOCUMENTACIÓ REQUERIDA (continuació) / DOCUMENTACIÓN REQUERIDA (continuación)
H
E. A més, per a CANVI DE DENOMINACIÓ:
E. Además, para CAMBIO DE DENOMINACIÓN:
F. Per a REDUCCIÓ I/O SUBSTITUCIÓ, únicament:
F. Para REDUCCIÓN Y/O SUSTITUCIÓN unicamente:
G. Per a ACTUALITZACIONS REGISTRALS:
G. Para ACTUALIZACIONES REGISTRALES:
Els titulars de les empreses incloses en l'àmbit d'aplicació del Decret 97/2005, que actualment estiguen inscrits en el Registre d'Indústries Agràries (RIA), hauran d'adaptar-se al que establix este decret presentant:
Los titulares de las empresas incluidas en el ámbito de aplicación del Decreto 97/2005, que actualmente estén inscritos en el Registro de Industrias Agrarias (RIA), deberán adaptarse a lo establecido en este decreto presentando:
H. Per a CESSAMENT DE FUNCIONAMENT TEMPORAL:
H. Para CESE DE FUNCIONAMIENTO TEMPORAL:
I. Per a la REPRESA DESPRÉS DEL CESSAMENT DE FUNCIONAMENT TEMPORAL:
I. Para la REANUDACIÓN TRAS EL CESE DE FUNCIONAMIENTO TEMPORAL:
J. Per a CANCEL·LACIÓ REGISTRAL, BAIXA DEFINITIVA O CESSAMENT:
J. Para CANCELACION REGISTRAL, BAJA DEFINITIVA O CESE:
Per a qualsevol consulta poden dirigir-se al telèfon d'informació de la Generalitat Valenciana 012, o a la Direcció Territorial de la Conselleria amb competències en matèria d'Agricultura, Secció d'Indústries Agràries de:
                  ALACANT:         C/Professor Manuel Sala, s/n.         03003         ALACANT.         Telèfon 965934612
                  CASTELLÓ:         Avda. Germans Bou, 47.         12005         CASTELLÓ.         Telèfon 964358882
                  VALÈNCIA:         C/Gregori Gea, 27.                  46009         VALÈNCIA.         Telèfon 963426318
Para cualquier consulta pueden dirigirse al teléfono de información de la Generalitat Valenciana 012, o a la Dirección Territorial de la Conselleria con comptencias en materia de Agricultura, Sección de Industrias Agrarias de:
                  ALICANTE:         C/Profesor Manuel Sala, s/n.         03003         ALICANTE.         Teléfono 965934612
                  CASTELLON:         Avda. Hnos Bou, 47.         12005         CASTELLON.         Teléfono 964358882
                  VALENCIA:         C/Gregorio Gea, 27.         46009         VALENCIA.         Teléfono 963426318
SOL·LICITUD D'INSCRIPCIÓ EN EL REGISTRE D'ESTABLIMENTS AGROALIMENTARIS (REA)
SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN EN EL REGISTRO DE ESTABLECIMIENTOS AGROALIMENTARIOS (REA)
ayuda conmtextual
ayuda contextual 2
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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