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INSCRIPCIÓ O ACTUALITZACIÓ DE DADES EN EL REGISTRE VITÍCOLA 
  
  

INSCRIPCIÓN O ACTUALIZACIÓN DE DATOS EN EL REGISTRO VITÍCOLA

A DADES DEL VITICULTOR 
DATOS DEL VITICULTOR

COGNOMS / APELLIDOS NOM / NOMBRE DNI - NIF

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

PROVÍNCIA / PROVINCIA TELÈFON / TELÉFONO CORREU ELECTRÒNIC / CORREO ELECTRÓNICO CELLER ON PORTA LA COLLITA DE RAÏM 
BODEGA DONDE LLEVA LA COSECHA DE UVA

CODI EXPLOTADOR / CÓDIGO EXPLOTADOR

E TIPUS DE DECLARACIÓ 
TIPO DE DECLARACIÓN (1)

Modificació / ModificacióAlta Baixa / Baja

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

COGNOMS / APELLIDOS NOM / NOMBRE DNI / NIE TELÈFON / TELÉFONO

ADREÇA ELECTRÒNICA / CORREO ELECTRÓNICO (*)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 interesada 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

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

Castellà 
Castellano

Valencià 
Valenciano

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

L'òrgan gestor del procediment està autoritzat per a procedir a la consulta de la següent informació: identitat del sol·licitant o, en el seu cas, del seu 
representant legal, dades cadastrals, certificacions de titularitat en cadastre i consulta de béns i immobles en 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 corresponents. 
El órgano gestor del procedimiento está autorizado para proceder a la consulta de la siguiente información: identidad del solicitante o, en su caso, de 
su representante legal, datos catastrales, certificaciones de titularidad en catastro y consulta de bienes e inmuebles en 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:

M'opose a la consulta de béns i immobles en cadastre.  
Me opongo a la consulta de bienes e inmuebles en catastro.

M'opose a la consulta de les certificacions de titularitat en cadastre.  
Me opongo a la consulta de las certificaciones de titularidad en catastro.

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

M'opose a l'obtenció de les dades d'identitat del sol·licitant o, en el seu cas, del seu representant legal. 
Me opongo a la obtención de los datos de identidad del solicitante o, en su caso, de su representante legal.
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INSCRIPCIÓN O ACTUALIZACIÓN DE DATOS EN EL REGISTRO VITÍCOLA

F ALTA (3)

SUBPARCEL·LA 
SUBPARCELA

PARCEL·LA 
PARCELA

POLÍGON 
POLÍGONO

MUNICIPI 
MUNICIPIO S/D RÈG. TINENÇA 

RÉG. TENENCIA
SUP. VINYA (ha) 

SUP. VIÑEDO (ha)
ANY PLANT. 
AÑO PLANT.

VARIETAT 
VARIEDAD

DESTINACIÓ 
DESTINO

CAUSA DE L'ALTA 
CAUSA DEL ALTA

G BAIXA 
BAJA (4)

SUBPARCEL·LA 
SUBPARCELA

PARCEL·LA 
PARCELA

POLÍGON 
POLÍGONO

MUNICIPI 
MUNICIPIO S/D RÈG. TINENÇA 

RÉG. TENENCIA
SUP. VINYA (ha) 

SUP. VIÑEDO (ha)
ANY PLANT. 
AÑO PLANT.

VARIETAT 
VARIEDAD

DESTINACIÓ 
DESTINO

CAUSA DE LA BAIXA 
CAUSA DE LA BAJA

H MODIFICACIONS 
MODIFICACIONES (5)

SUBPARCEL·LA 
SUBPARCELA

PARCEL·LA 
PARCELA

POLÍGON 
POLÍGONO

MUNICIPI 
MUNICIPIO S/D RÈG. TINENÇA 

RÉG. TENENCIA
SUP. VINYA (ha) 

SUP. VIÑEDO (ha)
ANY PLANT. 
AÑO PLANT.

VARIETAT 
VARIEDAD

DESTINACIÓ 
DESTINO
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DOCUMENTACIÓ APORTADA 
DOCUMENTACIÓN APORTADAI

Fotocòpia fitxa registre vitícola (2) 
Fotocopia ficha registro vitícola (2)

Fotocòpia plans cadastrals 
Fotocopia planos catastrales

Cèdula cadastral recent amb l'encuny de corporació i firma 
Cédula catastral reciente con el cuño de corporación y firma

Escriptura amb dades cadastrals 
Escritura con datos catastrales

Contracte d'arrendament o parceria 
Contrato de arrendamiento o aparcería

Altres: 
Otros:

Documentació acreditativa de la representació 
Documentación acreditativa de la representación

J DECLARACIÓ RESPONSABLES DE LA PERSONA SOL·LICITANT 
DECLARACIÓN RESPONSABLES DE LA PERSONA SOLICITANTE

Compleix la normativa vigent en matèria vitivinicola i mediambiental. 
Cumple la normativa vigente en materia vitivinicola y medioambiental.

Així mateix, es compromet a permetre l'accés a les parcel·les sol·licitades del personal técnic autoritzat de la Conselleria d'Agricultura, 
Desenvolupament Rural, Emergència Climàtica i Transició Ecològica en la realització dels controls pertinents pervistos per a verificar el 
compliment de les condicions reglamentàries establides en la normativa reguladora. 
Asi mismo, se compromete a permitir el acceso a las parcelas solicitadas del personal técnico autorizado de la Conselleria de Agricultura, 
Desarrollo Rural, Emergencia Climática y Transición Ecológica en la realización de los controles pertinentes previstos para verificar el 
cumplimiento de las condiciones reglamentarias establecidas en la normativa reguladora.

El sol·licitant o el seu representant legal, declara sota la seua responsabilitat que totes les dades consignades són veraces i compleix les 
condicions establides en el RD 1338/2018, declarant expressament que: 
El solicitante, o su representante legal, declara bajo su responsabilidad que todos los datos consignados son veraces y cumple las condiciones 
establecidas en el RD 1338/2018, declarando expresamente que:

La persona sol·licitant, o el seu representant legal, declara complir amb l'obligació d'informar els tercers les dades de caràcter dels quals 
personal s'aporten en el procediment administratiu derivat del present escrit, de la comunicació d'aquestes dades a la Conselleria, així com del 
tractament dels mateixos per part d'aquesta. 
La persona solicitante, o su representante legal, declara cumplir con la obligación de informar a los terceros cuyos datos de carácter personal se 
aportan en el procedimiento administrativo derivado del presente escrito, de la comunicación de estos datos a la Conselleria, así como del 
tratamiento de los mismos por parte de esta.
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La persona solicitante, o su representante legal, declara cumplir con la obligación de informar a los terceros cuyos datos de carácter personal se 
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DATA D'ENTRADA EN L'ÒRGAN COMPETENT 
FECHA ENTRADA EN ÓRGANO COMPETENTE

REGISTRE D'ENTRADA 
REGISTRO DE ENTRADA

Firma:

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

ded,

K SOL·LICITUD 
SOLICITUD

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 seues dades de caràcter personal de 
manera presencial o telemàtica de conformitat amb el que preveu l’enllaç següent: 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 manera presencial o telemática de conformidad con lo que prevé el enlace siguiente: 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.  
  
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

Es sol·licita, la inscripció/actualització del Registre Vitícola en els termes ressenyats en apartats anteriors. 
Se solicita, la inscripción/actualización del Registro Vitícola en los términos reseñados en apartados anteriores. 
  
La persona que signa declara, sota la seua responsabilitat, que 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. 
  
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 sol·licitud, ha de llegir la informació sobre protecció de dades que es presenta al final del formulari, atés que comporta el 
tractament de dades de caràcter personal.  
Antes de firmar la solicitud, debe leer la información sobre protección de datos que se presenta al final del formulario, dado que conlleva el 
tratamiento de datos de carácter personal. 
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INSCRIPCIÓN O ACTUALIZACIÓN DE DATOS EN EL REGISTRO VITÍCOLA

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

REGISTRE D'ENTRADA 
REGISTRO DE ENTRADA

Firma:

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

ded,

K SOL·LICITUD 
SOLICITUD

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 seues dades de caràcter personal de 
manera presencial o telemàtica de conformitat amb el que preveu l’enllaç següent: 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 manera presencial o telemática de conformidad con lo que prevé el enlace siguiente: 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.  
  
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

Es sol·licita, la inscripció/actualització del Registre Vitícola en els termes ressenyats en apartats anteriors. 
Se solicita, la inscripción/actualización del Registro Vitícola en los términos reseñados en apartados anteriores. 
  
La persona que signa declara, sota la seua responsabilitat, que 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. 
  
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 sol·licitud, ha de llegir la informació sobre protecció de dades que es presenta al final del formulari, atés que comporta el 
tractament de dades de caràcter personal.  
Antes de firmar la solicitud, debe leer la información sobre protección de datos que se presenta al final del formulario, dado que conlleva el 
tratamiento de datos de carácter personal. 
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INSCRIPCIÓ O ACTUALITZACIÓ DE DADES EN EL REGISTRE VITÍCOLA 
  
  

INSCRIPCIÓN O ACTUALIZACIÓN DE DATOS EN EL REGISTRO VITÍCOLA

INSTRUCCIONS 
INSTRUCCIONESL

(1) Els conceptes d'altes, baixes i modificacions fan referència a parcel·les amb referencia SIGPAC i que figuren inscrites en el Registre Vitícola de la 
Comunitat Valenciana (RVCV).  
Los conceptos de Altas, Bajas y Modificaciones se refieren a parcelas con referencia SIGPAC y que figuren inscritas en el Registro Vitícola de la 
Comunidad Valenciana (RVCV). 

  
(2) En cas de discrepància presentar fotocòpia de la fitxa de Registre Vitícola. 

En caso de discrepancia aportar fotocopia de la Ficha de Registro Vitícola. 
  
(3) ALTES / ALTAS 
Són causes d'alta / Son causas de alta: 

- Compra, arrendament, herència, aportació de vinya establida. (6) 
Compra, arrendamiento, herencia, aportación de viña establecida. (6) 

- Estar inscrita en el Registre Vitícola i no haver estat inclosa en la seua fitxa del Registre Vitícola (7). 
Estar inscrita en el Registro Vitícola y no haber sido incluida en su Ficha del Registro Vitícola (7). 

  
(4) BAIXES / BAJAS: 
Són causes de baixa / Son causas de baja: 

- Arrancada sense inscripció de drets de replantació. 
Arranque sin inscripción de derechos de replantación. 

- Fi de contracte d'arrendament o parceria. 
Fin de contrato de arrendamiento o aparcería. 

- Inclosa indegudament en la fitxa del Registre Vitícola. 
Incluida indebidamente en la Ficha del Registro Vitícola. 

- Venda de la vinya. 
Venta de la viña. 

  
 (5) MODIFICACIONS / MODIFICACIONES 
 Son causa de modificació / Son causas de modificación: 

- Errades d'identificació cadastral-SIGPAC (8). 
Errores de identificación catastral-SIGPAC (8). 

- Errada en règim de tinença (9). 
Error en régimen de tenecia (9). 

- Errada en la superfície. 
Error en la superficie. 

- Errada en la varietat. 
Error en la variedad. 

- Errada en la producció. 
Error en la producción. 

  
 (6) En este cas, caldrà aportar la fitxa del Registre Vitícola del viticultor inicial que ven o arrenda. 

En este supuesto habrá que aportar la Ficha del Registro Vitícola del viticultor inicial que vende o arrienda. 
  
(7) En este cas, caldrà aportar la fitxa del Registre Vitícola del viticultor inicial on aparega inscrita la parcel·la. 

En este supuesto habrá que aportar la Ficha del Registro Vitícola del viticultor inicial donde aparezca inscrita la parcela. 
  
(8) lnformació gràfica cadastral-SIGPAC anterior i actual. 

Información catastral-SIGPAC anterior y actual. 
  
(9) Documentació provatoria del régimen de tinença correcte. 

Documentación probatoria del régimen de tenencia correcto 
  
(10) Destinació: indicar la destinació de la producció i, en cas d'anar a una DOP/IGP, especificar-la. 

  Destino: indicar el destino de la producción y, en caso de ir a una DOP/IGP, especificarla.
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INSCRIPCIÓN O ACTUALIZACIÓN DE DATOS EN EL REGISTRO VITÍCOLA

INSTRUCCIONS 
INSTRUCCIONESL

(1) Els conceptes d'altes, baixes i modificacions fan referència a parcel·les amb referencia SIGPAC i que figuren inscrites en el Registre Vitícola de la 
Comunitat Valenciana (RVCV).  
Los conceptos de Altas, Bajas y Modificaciones se refieren a parcelas con referencia SIGPAC y que figuren inscritas en el Registro Vitícola de la 
Comunidad Valenciana (RVCV). 

  
(2) En cas de discrepància presentar fotocòpia de la fitxa de Registre Vitícola. 

En caso de discrepancia aportar fotocopia de la Ficha de Registro Vitícola. 
  
(3) ALTES / ALTAS 
Són causes d'alta / Son causas de alta: 

- Compra, arrendament, herència, aportació de vinya establida. (6) 
Compra, arrendamiento, herencia, aportación de viña establecida. (6) 

- Estar inscrita en el Registre Vitícola i no haver estat inclosa en la seua fitxa del Registre Vitícola (7). 
Estar inscrita en el Registro Vitícola y no haber sido incluida en su Ficha del Registro Vitícola (7). 

  
(4) BAIXES / BAJAS: 
Són causes de baixa / Son causas de baja: 

- Arrancada sense inscripció de drets de replantació. 
Arranque sin inscripción de derechos de replantación. 

- Fi de contracte d'arrendament o parceria. 
Fin de contrato de arrendamiento o aparcería. 

- Inclosa indegudament en la fitxa del Registre Vitícola. 
Incluida indebidamente en la Ficha del Registro Vitícola. 

- Venda de la vinya. 
Venta de la viña. 

  
 (5) MODIFICACIONS / MODIFICACIONES 
 Son causa de modificació / Son causas de modificación: 

- Errades d'identificació cadastral-SIGPAC (8). 
Errores de identificación catastral-SIGPAC (8). 

- Errada en règim de tinença (9). 
Error en régimen de tenecia (9). 

- Errada en la superfície. 
Error en la superficie. 

- Errada en la varietat. 
Error en la variedad. 

- Errada en la producció. 
Error en la producción. 

  
 (6) En este cas, caldrà aportar la fitxa del Registre Vitícola del viticultor inicial que ven o arrenda. 

En este supuesto habrá que aportar la Ficha del Registro Vitícola del viticultor inicial que vende o arrienda. 
  
(7) En este cas, caldrà aportar la fitxa del Registre Vitícola del viticultor inicial on aparega inscrita la parcel·la. 

En este supuesto habrá que aportar la Ficha del Registro Vitícola del viticultor inicial donde aparezca inscrita la parcela. 
  
(8) lnformació gràfica cadastral-SIGPAC anterior i actual. 

Información catastral-SIGPAC anterior y actual. 
  
(9) Documentació provatoria del régimen de tinença correcte. 

Documentación probatoria del régimen de tenencia correcto 
  
(10) Destinació: indicar la destinació de la producció i, en cas d'anar a una DOP/IGP, especificar-la. 

  Destino: indicar el destino de la producción y, en caso de ir a una DOP/IGP, especificarla.
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A
DADES DEL VITICULTOR
DATOS DEL VITICULTOR
E
TIPUS DE DECLARACIÓ
TIPO DE DECLARACIÓN (1)
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 interesada 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 DOCUMENTACIÓ (NO-AUTORITZACIÓ)
CONSULTA INTERACTIVA DE DOCUMENTACIÓN (NO AUTORIZACIÓN)
L'òrgan gestor del procediment està autoritzat per a procedir a la consulta de la següent informació: identitat del sol·licitant o, en el seu cas, del seu representant legal, dades cadastrals, certificacions de titularitat en cadastre i consulta de béns i immobles en 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 corresponents.
El órgano gestor del procedimiento está autorizado para proceder a la consulta de la siguiente información: identidad del solicitante o, en su caso, de su representante legal, datos catastrales, certificaciones de titularidad en catastro y consulta de bienes e inmuebles en 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:
F
ALTA (3)
SUBPARCEL·LA
SUBPARCELA
PARCEL·LA
PARCELA
POLÍGON
POLÍGONO
MUNICIPI
MUNICIPIO
S/D
RÈG. TINENÇA
RÉG. TENENCIA
SUP. VINYA (ha)
SUP. VIÑEDO (ha)
ANY PLANT.
AÑO PLANT.
VARIETAT
VARIEDAD
DESTINACIÓ
DESTINO
CAUSA DE L'ALTA
CAUSA DEL ALTA
G
BAIXA
BAJA (4)
SUBPARCEL·LA
SUBPARCELA
PARCEL·LA
PARCELA
POLÍGON
POLÍGONO
MUNICIPI
MUNICIPIO
S/D
RÈG. TINENÇA
RÉG. TENENCIA
SUP. VINYA (ha)
SUP. VIÑEDO (ha)
ANY PLANT.
AÑO PLANT.
VARIETAT
VARIEDAD
DESTINACIÓ
DESTINO
CAUSA DE LA BAIXA
CAUSA DE LA BAJA
H
MODIFICACIONS
MODIFICACIONES (5)
SUBPARCEL·LA
SUBPARCELA
PARCEL·LA
PARCELA
POLÍGON
POLÍGONO
MUNICIPI
MUNICIPIO
S/D
RÈG. TINENÇA
RÉG. TENENCIA
SUP. VINYA (ha)
SUP. VIÑEDO (ha)
ANY PLANT.
AÑO PLANT.
VARIETAT
VARIEDAD
DESTINACIÓ
DESTINO
1
3
2
On diu:
Donde dice:
1
3
2
Ha de dir:
Debe decir:
DOCUMENTACIÓ APORTADA
DOCUMENTACIÓN APORTADA
I
J
DECLARACIÓ RESPONSABLES DE LA PERSONA SOL·LICITANT
DECLARACIÓN RESPONSABLES DE LA PERSONA SOLICITANTE
El sol·licitant o el seu representant legal, declara sota la seua responsabilitat que totes les dades consignades són veraces i compleix les condicions establides en el RD 1338/2018, declarant expressament que:
El solicitante, o su representante legal, declara bajo su responsabilidad que todos los datos consignados son veraces y cumple las condiciones establecidas en el RD 1338/2018, declarando expresamente que:
DATA D'ENTRADA EN L'ÒRGAN COMPETENT
FECHA ENTRADA EN ÓRGANO COMPETENTE
REGISTRE D'ENTRADA
REGISTRO DE ENTRADA
Firma:
El sol·licitant o el seu representant legal / El solicitante o su representante legal
de
d
,
K
SOL·LICITUD
SOLICITUD
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 seues dades de caràcter personal de manera presencial o telemàtica de conformitat amb el que preveu l’enllaç següent: 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 manera presencial o telemática de conformidad con lo que prevé el enlace siguiente: 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. 
 
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
Es sol·licita, la inscripció/actualització del Registre Vitícola en els termes ressenyats en apartats anteriors.
Se solicita, la inscripción/actualización del Registro Vitícola en los términos reseñados en apartados anteriores.
 
La persona que signa declara, sota la seua responsabilitat, que 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.
 
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 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. 
INSTRUCCIONS
INSTRUCCIONES
L
(1) Els conceptes d'altes, baixes i modificacions fan referència a parcel·les amb referencia SIGPAC i que figuren inscrites en el Registre Vitícola de la Comunitat Valenciana (RVCV). 
Los conceptos de Altas, Bajas y Modificaciones se refieren a parcelas con referencia SIGPAC y que figuren inscritas en el Registro Vitícola de la Comunidad Valenciana (RVCV).
 
(2) En cas de discrepància presentar fotocòpia de la fitxa de Registre Vitícola.
En caso de discrepancia aportar fotocopia de la Ficha de Registro Vitícola.
 
(3) ALTES / ALTAS
Són causes d'alta / Son causas de alta:
- Compra, arrendament, herència, aportació de vinya establida. (6)
Compra, arrendamiento, herencia, aportación de viña establecida. (6)
- Estar inscrita en el Registre Vitícola i no haver estat inclosa en la seua fitxa del Registre Vitícola (7).
Estar inscrita en el Registro Vitícola y no haber sido incluida en su Ficha del Registro Vitícola (7).
 
(4) BAIXES / BAJAS:
Són causes de baixa / Son causas de baja:
- Arrancada sense inscripció de drets de replantació.
Arranque sin inscripción de derechos de replantación.
- Fi de contracte d'arrendament o parceria.
Fin de contrato de arrendamiento o aparcería.
- Inclosa indegudament en la fitxa del Registre Vitícola.
Incluida indebidamente en la Ficha del Registro Vitícola.
- Venda de la vinya.
Venta de la viña.
 
 (5) MODIFICACIONS / MODIFICACIONES
 Son causa de modificació / Son causas de modificación:
- Errades d'identificació cadastral-SIGPAC (8).
Errores de identificación catastral-SIGPAC (8).
- Errada en règim de tinença (9).
Error en régimen de tenecia (9).
- Errada en la superfície.
Error en la superficie.
- Errada en la varietat.
Error en la variedad.
- Errada en la producció.
Error en la producción.
 
 (6) En este cas, caldrà aportar la fitxa del Registre Vitícola del viticultor inicial que ven o arrenda.
En este supuesto habrá que aportar la Ficha del Registro Vitícola del viticultor inicial que vende o arrienda.
 
(7) En este cas, caldrà aportar la fitxa del Registre Vitícola del viticultor inicial on aparega inscrita la parcel·la.
En este supuesto habrá que aportar la Ficha del Registro Vitícola del viticultor inicial donde aparezca inscrita la parcela.
 
(8) lnformació gràfica cadastral-SIGPAC anterior i actual.
Información catastral-SIGPAC anterior y actual.
 
(9) Documentació provatoria del régimen de tinença correcte.
Documentación probatoria del régimen de tenencia correcto
 
(10) Destinació: indicar la destinació de la producció i, en cas d'anar a una DOP/IGP, especificar-la.
  Destino: indicar el destino de la producción y, en caso de ir a una DOP/IGP, especificarla.
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