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

SOL·LICITUD D'AUTORITZACIÓ D'ÚS D'INSTAL·LACIONS RECREATIVES 
  

SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN DE USO DE INSTALACIONES RECREATIVAS

A DADES DE LA PERSONA SOL·LICITANT/TITULAR DE L'AUTORITZACIÓ/EXPLOTADOR(1) 
DATOS DE LA PERSONA SOLICITANTE/TITULAR DE LA AUTORIZACIÓN/EXPLOTADOR

PRIMER COGNOM O RAÓ SOCIAL 
PRIMER APELLIDO O RAZÓN SOCIAL

DNI / CIFSEGON COGNOM  / SEGUNDO APELLIDO NOM  / NOMBRE

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 (EN SU CASO) 
DATOS DE LA PERSONA REPRESENTANTE (EN SU CASO)

DNI TELÈFON / TELÉFONONOM / NOMBRECOGNOMS / APELLIDOS

ADREÇA ELECTRÒNICA / CORREO ELECTRÓNICO (*)

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

ADREÇA ELECTRÒNICA / CORREO ELECTRÓNICO (*)

FAXTELÈFON / TELÉFONOPROVÍNCIA / PROVINCIALOCALITAT / LOCALIDAD

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

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:

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

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

Castellà 
Castellano

Valencià 
Valenciano

SI

D DADES DE LA INSTAL·LACIÓ I ÚS  
DATOS DE LA INSTALACIÓN Y USO

TIPUS D'INSTAL·LACIÓ / TIPO DE INSTALACIÓN

ACAMPADA REFUGI / REFUGIO CAMPAMENT 
CAMPAMENTO

DENOMINACIÓ / DENOMINACIÓN

LOCALITAT / LOCALIDAD NRE. D'USUARIS / Nº. DE USUARIOS DATA D'INICI / FECHA DE INICIO DATA ACABAMENT / FECHA FINALIZACIÓN

E DOCUMENTACIÓ ADJUNTA  /  DOCUMENTACIÓN ADJUNTA
Programa d'activitats que es vol fer.  
Programa de actividades que se desea realizar. 
Pla d'assistència mèdica prevista.  
Plan de asistencia médica prevista. 

Compromís d'aplicar les condicions que s'estableixin per a la conservació i manteniment de la zona d'acampada.  
Compromiso de aplicar las condiciones que se establezcan para la conservación y mantenimiento de la zona de acampada. 

F SOL·LICITUD  
SOLICITUD

Se sol·licita l’autorització de l’ús de la instala·lació indicada i per al període que s’assenyala i s’accepta plenament la totalitat de les condicions especificades.  
Se solicita la autorización del uso de la instalación indicada y por el período que se señala, aceptando plenemente la totalidad de las condiciones especificadas. 
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 representa al final del formulari, atès que comporta el tractament de dades de 
caràcter personal  
Antes de firmar la solicitud, ha de leer la información sobre protección de datos que se presenta al final del formulario, dado que conlleva el tratamiento de datos de 
carácter personal

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

Firma:
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CONSELLERIA D'AGRICULTURA, DESENVOLUPAMENT RURAL, EMERGÈNCIA CLIMÀTICA I TRANSICIÓ ECOLÒGICA 
CONSELLERIA DE AGRICULTURA, DESARROLLO RURAL, EMERGENCIA CLIMÁTICA Y TRANSICIÓN ECOLÓGICA

SOL·LICITUD D'AUTORITZACIÓ D'ÚS D'INSTAL·LACIONS RECREATIVES 
  

SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN DE USO DE INSTALACIONES RECREATIVAS

CONDICIONS GENERALS / CONDICIONES GENERALES
La Direcció Territorial de la Conselleria amb competències en 
matèria de medi ambient es reserva el dret de cancel·lar aquesta 
autorització si l'usuari no compleix les condicions següents: 
  
1. Mostrar aquesta autorització quan ho demanen els agents 
ambientals o qualsevol autoritat competent. 
  
2. Complir les normes de seguretat contra incendis, d'acord amb 
l'Ordre de 30 de març de 1994, de la Conselleria de Medi Ambient, 
per la qual es regulen les mesures generals per a la prevenció 
d'incendis forestals.  
  
3. Mantenir la zona sol·licitada i l'entorn nets de fems, respectar 
l'arbratge confrontant i retirar de la zona tota classe de restes i 
depositar-les als contenidors. 
  
4. D'acord amb el Decret 98/1995, de 16 de maig, del Govern 
Valencià, pel qual s'aprova el reglament de la Llei 3/1993, de 9 de 
desembre, forestal de la Comunitat Valenciana, es prohibeix fer 
foc a tots els terrenys ocupats per les forests de la Comunitat 
Valenciana, d'acord amb la definició que d'aquestes fa el títol I de 
la Llei forestal, i en una faixa de 500 metres al voltant. 
  
5. Advertim els usuaris que no s'ha realitzat cap tipus de 
tractament de desinfecció de l'aigua. 
  
6. La Direcció Territorial de la Conselleria amb competències en 
matèria de medi ambient no es fa responsable de cap accident 
que puguen tenir els usuaris de les àrees recreatives, 
especialment per l'ús de les basses d'aigua, que són depòsits per 
al cas d'incendi. 
  
7. La persona sol·licitant es fa responsable directament i 
subsidiàriament del total compliment d'aquestes condicions.

La Dirección Territorial de la Conselleria con competencias en 
materia de medio ambiente se reserva el derecho de cancelar 
esta autorización si el usuario no cumple las condiciones que 
siguen:  
  
1. Mostrar la presente autorización a requerimiento de los agentes 
medioambientales o cualquier autoridad competente.  
  
2. Cumplir las normas de seguridad contra incendios, de acuerdo 
con la Orden de 30 de marzo de 1994, de la Conselleria de Medio 
Ambiente, por la que se regulan las medidas generales para la 
prevención de incendios forestales. 
  
3. Mantener la zona solicitada y su entorno limpios de basuras, 
respetar el arbolado colindante y retirar de la zona toda clase de 
restos y despositarlos en los contenedores.  
  
4. De acuerdo con el Decreto 98/1995, de 16 de mayo, del 
Gobierno Valenciano, por el que se aprueba el reglamento de la 
Ley 3/1993, de 9 de diciembre, forestal de la Comunitat 
Valenciana, se prohibe encender fuego en la totalidad de los 
terrenos ocupados por los montes de la Comunidad Valenciana, 
de acuerdo con la definición que hace de los mismos el título I de 
la Ley Forestal, y en una faja de 500 metros alrededor de los 
mismos.  
  
5. Se advierte a los usuarios que no se ha realizado ningún tipo de 
tratamiento de desinfección en el agua.  
  
6. La Dirección Territorial de la Conselleria con competencias en 
materia de medio ambiente no se hace responsable de cualquier 
accidente que pueda producirse entre los usuarios de las áreas 
recreativas, especialmente por el uso de las balsas de agua, que 
son depósitos para el caso de incendio.  
  
7. La persona solicitante se hace responsable directa y subsidiaria 
del total cumplimiento de estas condiciones.

CONDICIONS PARTICULARS PER A L'ÚS DE REFUGIS I CABANYES 
CONDICIONES PARTICULARES PARA EL USO DE REFUGIOS Y CABAÑAS

1. L'usuari haurà de recollir la clau el dia  
  
i la tornarà sense falta el dia  
L'incompliment d'aquesta condició comportarà la pèrdua de la 
fiança.  
  
2. S'han d'ingressar   euros en concepte de fiança 
per a respondre dels possibles danys efectuats per la persona 
sol·licitant i els acompanyants i, si no hi ha danys, es tornarà la 
fiança per transferència bancària. Si el cost de les reparacions 
dels danys o de la retirada del fem és superior a la fiança 
depositada, l'usuari n'haurà de pagar la diferència.  
  
3.L'horari de recollida de les claus d'aquestes instal·lacions 
recreatives és des de les 9.00 dins a les 18.00h. És imprescindible 
per a l'adequat funcionament cumplir els horaris establerts per al 
lliurament i la retirada de lesclaus.  
  
NOTA: Per a l'ús de campaments i aules de la natura, a més de 
les condicions generals, es donarà un plec de condicions 
especials que l'usuari haurà d'acceptar abans d'obtenir 
l'autorització. 
  
Accepte les condicions,

1. El usuario recogerá la llave el día  
  
y la devolverá sin falta el día  
El incumplimiento de esta condición supondrá la pérdida de la 
fianza.  
  
2. Se ingresarán    euros en concepto de fianza 
para responder de posibles daños producidos por la persona 
solicitante y sus acompañantes y, si no existieran éstos, la fianza 
se devolverá por transferencia bancaria. En caso de que el coste 
de las reparaciones de los daños o la retirada de basuras fuera 
superior a la fianza depositada, el usuario deberá abonar la 
diferencia.  
  
3.El horario de entrega y recogida de llaves de estas Instalaciones 
Recreativas es desde las 9.00 hasta las 18.00h. Es imprescindible 
para el correcto funcionamiento cumplir con los horarios 
establecidos para la entrega y la retirada de las llaves  
  
NOTA: Para el uso de campamentos y aulas de la naturaleza, 
además de las condiciones generales se entregará un pliego de 
condiciones especiales que el usuario deberá aceptar antes de 
proceder a su autorización.  
  
Acepto las condiciones,

CONSELLERIA D'AGRICULTURA, DESENVOLUPAMENT  
RURAL, EMERGÈNCIA CLIMÀTICA I TRANSICIÓ ECOLÒGICA 

  
D.T. VALÈNCIA - Gregori Gea, 27 - 46009 València 
D.T. ALACANT - Av. Aguilera, 1 - 03007 Alacant 
D.T. CASTELLÓ - Germans Bou, 47 - 12003 Castelló de la Plana 
  
Telèfon 012

CONSELLERIA DE AGRICULTURA, DESARROLLO RURAL, 
EMERGENCIA CLIMÁTICA Y TRANSICIÓN ECOLÓGICA 

  
D.T. VALENCIA - Gregorio Gea, 27 - 46009 Valencia 
D.T. ALICANTE - Av. Aguilera, 1 - 03007 Alicante 
D.T. CASTELLÓN - Hermanos Bou, 47 - 12003 Castellón de la Plana 
  
Telefono 012
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CONSELLERIA D'AGRICULTURA, DESENVOLUPAMENT RURAL, EMERGÈNCIA CLIMÀTICA I TRANSICIÓ ECOLÒGICA 
CONSELLERIA DE AGRICULTURA, DESARROLLO RURAL, EMERGENCIA CLIMÁTICA Y TRANSICIÓN ECOLÓGICA

SOL·LICITUD D'AUTORITZACIÓ D'ÚS D'INSTAL·LACIONS RECREATIVES 
  

SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN DE USO DE INSTALACIONES RECREATIVAS

Nom del tractament: Autoritzacions, declaracions i registres en matèria forestal, vies pecuàries, experimentació i investigació forestal. 
Nombre del tratamiento: Autorizaciones, declaraciones y registros en materia forestal, vías pecuarias, experimentación e investigación forestal. 
  
Identitat del responsable del tractament: Persona titular de la sotssecretaria de la conselleria amb competències en matèria  de medi ambient. 
Identidad del responsable del tratamiento: Persona titular de la subsecretaría de la conselleria con competencias en materia de  medio ambiente. 
  
Finalitat del tractament: Autoritzacions, registres i declaracions en matèria forestal, vies pecuàries, experimentació e investigació forestal. 
Finalidad del tratamiento: Autorizaciones, registros y declaraciones en materia forestal, vías pecuarias experimentació e investigación forestal. 
  
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, qualsevol persona interessada té dret a presentar una 
reclamació a 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, cualquier persona interesada tiene derecho a presentar una 
reclamación en 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 obtindre informació més detallada en l’enllaç següent: http://www.agroambient.gva.es/registre-de-tractaments  
Puede obtener información mas detallada en el enlace siguiente: http://www.agroambient.gva.es/es/registre-de-tractaments 

INFORMACIÓ BÀSICA SOBRE PROTECCIÓ DE DADES 
INFORMACIÓN BÁSICA SOBRE PROTECCIÓN DE DATOS
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SOL·LICITUD D'AUTORITZACIÓ D'ÚS D'INSTAL·LACIONS RECREATIVES
 
SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN DE USO DE INSTALACIONES RECREATIVAS
CHAP - IAC
CONSELLERIA D'AGRICULTURA, DESENVOLUPAMENT RURAL, EMERGÈNCIA CLIMÀTICA I TRANSICIÓ ECOLÒGICACONSELLERIA DE AGRICULTURA, DESARROLLO RURAL, EMERGENCIA CLIMÁTICA Y TRANSICIÓN ECOLÓGICA
A
DADES DE LA PERSONA SOL·LICITANT/TITULAR DE L'AUTORITZACIÓ/EXPLOTADOR(1)
DATOS DE LA PERSONA SOLICITANTE/TITULAR DE LA AUTORIZACIÓN/EXPLOTADOR
B
DADES DE LA PERSONA REPRESENTANT (EN SU CASO)
DATOS DE LA PERSONA REPRESENTANTE (EN SU CASO)
C
NOTIFICACIONS (SI ÉS DIFERENT A L'APARTAT A)
NOTIFICACIONES (SI ES DISTINTO AL APARTADO A)
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:
(*) A l'efecte de la pràctica de notificacions electròniques, l'interessat haurà de disposar de certificació electrònica en els termes previstos en la seu electrònica de la Generalitat (https://sede.gva.es).
(*) A efectos de la práctica de notificaciones electrónicas, el interesado deberá disponer de certificación electrónica en los términos previstos en la sede electrónica de la Generalitat (https://sede.gva.es).
Indique en quina llengua desitja rebre les notificacions:
Indique en qué lengua desea recibir las notificaciones:
D
DADES DE LA INSTAL·LACIÓ I ÚS 
DATOS DE LA INSTALACIÓN Y USO
TIPUS D'INSTAL·LACIÓ / TIPO DE INSTALACIÓN
E
DOCUMENTACIÓ ADJUNTA  /  DOCUMENTACIÓN ADJUNTA
F
SOL·LICITUD 
SOLICITUD
Se sol·licita l’autorització de l’ús de la instala·lació indicada i per al període que s’assenyala i s’accepta plenament la totalitat de les condicions especificades. 
Se solicita la autorización del uso de la instalación indicada y por el período que se señala, aceptando plenemente la totalidad de las condiciones especificadas.
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 representa al final del formulari, atès que comporta el tractament de dades de caràcter personal 
Antes de firmar la solicitud, ha de leer la información sobre protección de datos que se presenta al final del formulario, dado que conlleva el tratamiento de datos de carácter personal
del
d
,
El sol·licitant o el seu representant legal / El solicitante o su representante legal
Firma:
CONDICIONS GENERALS / CONDICIONES GENERALES
La Direcció Territorial de la Conselleria amb competències en matèria de medi ambient es reserva el dret de cancel·lar aquesta autorització si l'usuari no compleix les condicions següents:
 
1. Mostrar aquesta autorització quan ho demanen els agents ambientals o qualsevol autoritat competent.
 
2. Complir les normes de seguretat contra incendis, d'acord amb l'Ordre de 30 de març de 1994, de la Conselleria de Medi Ambient, per la qual es regulen les mesures generals per a la prevenció d'incendis forestals. 
 
3. Mantenir la zona sol·licitada i l'entorn nets de fems, respectar l'arbratge confrontant i retirar de la zona tota classe de restes i depositar-les als contenidors.
 
4. D'acord amb el Decret 98/1995, de 16 de maig, del Govern Valencià, pel qual s'aprova el reglament de la Llei 3/1993, de 9 de desembre, forestal de la Comunitat Valenciana, es prohibeix fer foc a tots els terrenys ocupats per les forests de la Comunitat Valenciana, d'acord amb la definició que d'aquestes fa el títol I de la Llei forestal, i en una faixa de 500 metres al voltant.
 
5. Advertim els usuaris que no s'ha realitzat cap tipus de tractament de desinfecció de l'aigua.
 
6. La Direcció Territorial de la Conselleria amb competències en matèria de medi ambient no es fa responsable de cap accident que puguen tenir els usuaris de les àrees recreatives, especialment per l'ús de les basses d'aigua, que són depòsits per al cas d'incendi.
 
7. La persona sol·licitant es fa responsable directament i subsidiàriament del total compliment d'aquestes condicions.
La Dirección Territorial de la Conselleria con competencias en materia de medio ambiente se reserva el derecho de cancelar esta autorización si el usuario no cumple las condiciones que siguen: 
 
1. Mostrar la presente autorización a requerimiento de los agentes medioambientales o cualquier autoridad competente. 
 
2. Cumplir las normas de seguridad contra incendios, de acuerdo con la Orden de 30 de marzo de 1994, de la Conselleria de Medio Ambiente, por la que se regulan las medidas generales para la prevención de incendios forestales.
 
3. Mantener la zona solicitada y su entorno limpios de basuras, respetar el arbolado colindante y retirar de la zona toda clase de restos y despositarlos en los contenedores. 
 
4. De acuerdo con el Decreto 98/1995, de 16 de mayo, del Gobierno Valenciano, por el que se aprueba el reglamento de la Ley 3/1993, de 9 de diciembre, forestal de la Comunitat Valenciana, se prohibe encender fuego en la totalidad de los terrenos ocupados por los montes de la Comunidad Valenciana, de acuerdo con la definición que hace de los mismos el título I de la Ley Forestal, y en una faja de 500 metros alrededor de los mismos. 
 
5. Se advierte a los usuarios que no se ha realizado ningún tipo de tratamiento de desinfección en el agua. 
 
6. La Dirección Territorial de la Conselleria con competencias en materia de medio ambiente no se hace responsable de cualquier accidente que pueda producirse entre los usuarios de las áreas recreativas, especialmente por el uso de las balsas de agua, que son depósitos para el caso de incendio. 
 
7. La persona solicitante se hace responsable directa y subsidiaria del total cumplimiento de estas condiciones.
CONDICIONS PARTICULARS PER A L'ÚS DE REFUGIS I CABANYES
CONDICIONES PARTICULARES PARA EL USO DE REFUGIOS Y CABAÑAS
1. L'usuari haurà de recollir la clau el dia 
 
i la tornarà sense falta el dia 
L'incompliment d'aquesta condició comportarà la pèrdua de la fiança. 
 
2. S'han d'ingressar                   euros en concepte de fiança per a respondre dels possibles danys efectuats per la persona sol·licitant i els acompanyants i, si no hi ha danys, es tornarà la fiança per transferència bancària. Si el cost de les reparacions dels danys o de la retirada del fem és superior a la fiança depositada, l'usuari n'haurà de pagar la diferència. 
 
3.L'horari de recollida de les claus d'aquestes instal·lacions recreatives és des de les 9.00 dins a les 18.00h. És imprescindible per a l'adequat funcionament cumplir els horaris establerts per al lliurament i la retirada de lesclaus. 
 
NOTA: Per a l'ús de campaments i aules de la natura, a més de les condicions generals, es donarà un plec de condicions especials que l'usuari haurà d'acceptar abans d'obtenir l'autorització.
 
Accepte les condicions,
1. El usuario recogerá la llave el día 
 
y la devolverá sin falta el día 
El incumplimiento de esta condición supondrá la pérdida de la fianza. 
 
2. Se ingresarán                            euros en concepto de fianza para responder de posibles daños producidos por la persona solicitante y sus acompañantes y, si no existieran éstos, la fianza se devolverá por transferencia bancaria. En caso de que el coste de las reparaciones de los daños o la retirada de basuras fuera superior a la fianza depositada, el usuario deberá abonar la diferencia. 
 
3.El horario de entrega y recogida de llaves de estas Instalaciones Recreativas es desde las 9.00 hasta las 18.00h. Es imprescindible para el correcto funcionamiento cumplir con los horarios establecidos para la entrega y la retirada de las llaves 
 
NOTA: Para el uso de campamentos y aulas de la naturaleza, además de las condiciones generales se entregará un pliego de condiciones especiales que el usuario deberá aceptar antes de proceder a su autorización. 
 
Acepto las condiciones,
CONSELLERIA D'AGRICULTURA, DESENVOLUPAMENT 
RURAL, EMERGÈNCIA CLIMÀTICA I TRANSICIÓ ECOLÒGICA
 
D.T. VALÈNCIA - Gregori Gea, 27 - 46009 València
D.T. ALACANT - Av. Aguilera, 1 - 03007 Alacant
D.T. CASTELLÓ - Germans Bou, 47 - 12003 Castelló de la Plana
 
Telèfon 012
CONSELLERIA DE AGRICULTURA, DESARROLLO RURAL,
EMERGENCIA CLIMÁTICA Y TRANSICIÓN ECOLÓGICA
 
D.T. VALENCIA - Gregorio Gea, 27 - 46009 Valencia
D.T. ALICANTE - Av. Aguilera, 1 - 03007 Alicante
D.T. CASTELLÓN - Hermanos Bou, 47 - 12003 Castellón de la Plana
 
Telefono 012
Nom del tractament: Autoritzacions, declaracions i registres en matèria forestal, vies pecuàries, experimentació i investigació forestal.
Nombre del tratamiento: Autorizaciones, declaraciones y registros en materia forestal, vías pecuarias, experimentación e investigación forestal.
 
Identitat del responsable del tractament: Persona titular de la sotssecretaria de la conselleria amb competències en matèria  de medi ambient.
Identidad del responsable del tratamiento: Persona titular de la subsecretaría de la conselleria con competencias en materia de  medio ambiente.
 
Finalitat del tractament: Autoritzacions, registres i declaracions en matèria forestal, vies pecuàries, experimentació e investigació forestal.
Finalidad del tratamiento: Autorizaciones, registros y declaraciones en materia forestal, vías pecuarias experimentació e investigación forestal.
 
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, qualsevol persona interessada té dret a presentar una reclamació a 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, cualquier persona interesada tiene derecho a presentar una reclamación en 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 obtindre informació més detallada en l’enllaç següent: http://www.agroambient.gva.es/registre-de-tractaments 
Puede obtener información mas detallada en el enlace siguiente: http://www.agroambient.gva.es/es/registre-de-tractaments 
INFORMACIÓ BÀSICA SOBRE PROTECCIÓ DE DADES
INFORMACIÓN BÁSICA SOBRE PROTECCIÓN DE DATOS
	NOM_ARCHIVO: IA - 27999_T - 03 - E
	A_1: 
	A_2: 
	A_3: 
	A_4: 
	A_5: 
	A_6: 
	A_7: 
	A_8: 
	A_9: 
	A_10: 
	A_11: 
	B_1: 
	B_2: 
	B_3: 
	B_4: 
	B_5: 
	C_1: 
	C_2: 
	C_3: 
	C_4: 
	C_5: 
	C_6: 
	C_7: 
	C_11: 0
	C_12: 0
	C_13: 0
	D_2: 0
	D_3: 0
	D_4: 0
	D_5: 
	D_6: 
	D_7: 
	D_8: 
	D_9: 
	F_1: 0
	F_2: 0
	F_3: 0
	E_7: 
	E_9: 
	E_11: 
	E_13: 
	E_5: 
	_7: 
	_8: 
	_9: 



