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SOL·LICITUD D'INSCRIPCIÓ EN EL REGISTRE DE RECOL·LECTORS DE MATERIALS 
FORESTALS DE REPRODUCCIÓ DE LA COMUNITAT VALENCIANA 

  
SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN EN EL REGISTRO DE RECOLECTORES DE MATERIALES 

FORESTALES DE REPRODUCCIÓN DE LA COMUNITAT VALENCIANA 

A DADES D'IDENTIFICACIÓ / DATOS DE IDENTIFICACIÓN
COGNOMS- RAÓ SOCIAL / APELLIDOS- RAZÓN SOCIAL NOM / NOMBRE CIF / NIF

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

PROVÍNCIA / PROVINCIA TELÈFON / TELÉFONO ADREÇA ELECTRÒNICA / CORREO ELECTRÓNICO

DADES DEL REPRESENTANT LEGAL / DATOS DEL REPRESENTANTE LEGAL
COGNOMS / APELLIDOS NOM / NOMBRE DNI

DADES A L' EFECTE DE NOTIFICACIÓ / DATOS A EFECTOS DE NOTIFICACIÓN
ADREÇA  (CARRER/PLAÇA, NÚMERO I PORTA) / DOMICILIO (CALLE/PLAZA, NÚMERO Y PUERTA) CP

LOCALITAT / LOCALIDAD PROVÍNCIA / PROVINCIA TELÈFON-FAX / TELÉFONO-FAX ADREÇA ELECTRÒNIC / CORREO ELECTRÓNICO

LOCALITAT / LOCALIDAD

B DOCUMENTACIÓ APORTADA / DOCUMENTACIÓN APORTADA

Memòria que continga les següents dades: / Memoria que contenga los siguientes datos:

- Instal·lacions disponibles / Instalaciones disponibles 
- Característiques de les instal·lacions / Características de las instalaciones 
- Localització de les instal·lacions / Localización de las instalaciones

SOL·LICITE / SOLICITOC
   L'alta en el Registre de recol·lectors de materials forestals de reproducció  de la Comunitat Valenciana, de conformitat amb la legislació vigent, 
en qualitat de:  
  El alta en el Registro de recolectores de materiales de reproducción de la Comunitat Valenciana, de conformidad con la legislación vigente, en 
calidad de: 

Comerciant, realitza l'activitat d'importació, magatzenament o comercialització o posada en mercat de materials forestals de reproducció, 
Comerciante, realiza la actividad de importación, almacenamiento o comercialización o puesta en mercado de materiales forestales de 
reproducción.

Productor, realitza l'activitat de producció i pot realitzar, a més, la comercialització o importació de materials forestals de reproducció. 
Productor, realiza la actividad de producción y puede realizar, además, la comercialización o importación de materiales forestales de reproducción

, d de

Les dades de caràcter personal que conté l'imprés podran ser incloses en un fitxer per al seu tractament per este òrgan administratiu, com a titular responsable del fitxer, en l'ús de les funcions 
pròpies que té atribuïdes i en l'àmbit de les seues competències. Així mateix, se l'informa de la possibilitat d'exercir els drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició, tot això de conformitat amb 
el que disposa l'art. 5 de la Llei Orgànica 15/1999, de Protecció de Dades de Caràcter Personal (BOE núm. 298, de 14/12/99). 
Los datos de carácter personal contenidos en el impreso podrán ser incluidos en un fichero para su tratamiento por este órgano administrativo, como titular responsable del fichero, en el uso de 
las funciones propias que tiene atribuidas y en el ámbito de sus competencias. Asímismo, se le informa de la posibilidad de ejercer los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición, 
todo ello de conformidad con lo dispuesto en el art. 5 de la Ley Orgánica 15/1999, de Protección de Datos de Carácter Personal (BOE nº 298, de 14/12/99).

Firma:

FAVORABLE DESFAVORABLE

ded,

El tècnic / La tècnica

Firma:

Vista aquesta sol·licitud, i segons la normativa vigent, s'informa  
Vista la presente solicitud, y según la normativa vigente, se informa 

INFORME TÈCNIC / INFORME TÉCNICOD

RESOLUCIÓ / RESOLUCIÓNE
Vista la sol·licitud i l'informe tècnic, es resol / Vista la solicitud y el informe técnico se resuelve: 

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

Director/a General 
de

Firma:

d,

REGISTRE D'ENTRADA 
REGISTRO DE ENTRADA

Donar d'alta en el Registre de recol·lectors de materials forestals de reproducció de la C. Valenciana 
Dar de alta en el Registro de recolectores de materiales forestales de reproducción de la C. Valenciana. 
Amb el núm. de registre / con el número de registro
No donar d'alta en el Registre de recol·lectors de materials forestals de reproducció de la C. Valenciana 
No dar de alta en el Registro de recolectores de materiales forestales de reproducción de la C. Valenciana
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