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SOL·LICITUD DE RECONEIXEMENT D'ARRENDAMENT  
HISTÒRIC VALENCIÀ 

  
 SOLICITUD DE RECONOCIMIENTO DE ARRENDAMIENTO  

HISTÓRICO VALENCIANO

A DADES D'IDENTIFICACIÓ 
DATOS DE IDENTIFICACIÓN 

CODI EXPEDIENT / CÓDIGO EXPEDIENTE

A H V
PRIMER COGNOM O RAÓ SOCIAL  
PRIMER APELLIDO O RAZÓN SOCIAL

DNI / CIF

CP LOCALITAT / LOCALIDAD

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

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

FAX

SEGON COGNOM / SEGUNDO APELLIDO NOM / NOMBRE

B DADES DE LA PERSONA REPRESENTANT (EN SU CASO) 
DATOS DE LA PERSONA REPRESENTANTE (EN SU CASO)

DNI 

ADREÇA ELECTRÒNICA / CORREO ELECTRÓNICO (*)

TELÈFON / TELÉFONONOM / NOMBRECOGNOMS / APELLIDOS

C NOTIFICACIONS (EL DOMICILI SOLAMENT HA D´INDICAR-SE SI ÉS DIFERENT A L'APARTAT A) 
NOTIFICACIONES (EL DOMICILIO SOLO DEBE INDICARSE SI ES DISTINTO AL APARTADO A)

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

Si el sol·licitant és persona física, accepta la notificació per mitjans electrònics: 
Si el solicitante es persona física, acepta la notificación por medios electrónicos:

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

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

TELÈFON / TELÉFONO FAX

ADREÇA ELECTRÒNICA / CORREO ELECTRÓNICO (*)

CP

LOCALITAT / LOCALIDAD PROVÍNCIA / PROVINCIA

SICastellà 
Castellano

Valencià 
Valenciano

E EXPOSICIÓ 
EXPOSICIÓN

Municipi 
Municipio

Polig. 
Políg.

Parcel·la 
Parcela Superf.

1. Que sóc arrendatari de les finques, amb les característiques següents: 
    Que soy arrendatario de las fincas, con las características siguientes:

SUPERF. CADASTRE / CATASTRO

Núm. Fan 
Han ha Paratge 

Paraje
Renda 
Renta

Cultiu actual 
Cultivo actual

2. Que els propietaris de les finques esmentades són: 
    Que los propietarios de las fincas citadas son:

Nom i Cognoms 
Nombre y Apellidos

Domicili 
Domicilio

Municipi 
Municipio

Província 
ProvinciaNúm.

1

2

3

4

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

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

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

Motiu oposició: 
Motivo oposición:
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 SOLICITUD DE RECONOCIMIENTO DE ARRENDAMIENTO  

HISTÓRICO VALENCIANO

DOCUMENTACIÓ APORTADA 
DOCUMENTACIÓN APORTADAF

Certificat de l'Ajuntament sobre la identitat del cultivador actual, localització, superfície i cultiu de la parcel·la arrendada. 
Certificado del Ayuntamiento sobre la identidad del cultivador actual, localización, superficie y cultivo de la parcela arrendada.

Original o còpia compulsada de la llibreta o rebuts que proven l'existència de l'arrendament. 
Original o copia compulsada de la libreta o recibos que prueban la existencia del arrendamiento.

Dictamen historicojurídic suscrit pel tècnic, acompanyat dels certificats conforme l'article 4 del Decret 41/1996, de 5 de març. 
Dictamen histórico-jurídico suscrito por el técnico, acompañado de los certificados conforme al artículo 4 del Decreto 41/1996, de 5 de marzo.

Nom i cognoms del tècnic que suscriu: 
Nombre y apellidos del técnico que suscribe:

Núm. col·legiat: 
Nº colegiado:

Ajuntament d' 
Ayuntamiento de 

G SOL·LICITUD 
SOLICITUD

, de de

Firma:

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

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

REGISTRE D'ENTRADA 
REGISTRO DE ENTRADA

Es sol.licita el reconeixement d´arrendament històric valencià. / Se solicita el reconocimiento de arrendamiento histórico valenciano.  
  
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. 

INFORMACIÓ BÀSICA SOBRE PROTECCIÓ DE DADES  
INFORMACIÓN BÁSICA SOBRE PROTECCIÓN DE DATOS 
Nom del tractament: Arrendaments històrics valencians, arrendaments rústics, patrimoni Institut Nacional de Reforma i Desenvolupament Agrari (IRYDA) i concentració 
parcel·lària.  
Nombre del tratamiento: Arrendamientos históricos valencianos, arrendamientos rústicos, patrimonio Instituto de Reforma y Desarrollo Agrairo (IRYDA) y concentración 
parcelaria.  
  
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: Resolucions de reconeixement d’arrendament històric valencià, registre d’arrendaments rústics, tramitació d’expedients antics colons de l’IRYDA i 
concentració parcel·lària.  
Finalidad del tratamiento: Resoluciones de reconocimiento de arrendamiento histórico valenciano, registro de arrendamientos rústicos, tramitación de expedientes 
antiguos colonos del IRYDA y concentración parcelaria.  
  
Exercici de drets: Pot exercitar el dret d’accés, rectificació supressió, limitació, oposició i portabilitat de les seues dades de caràcter personal de manera presencial o 
telemàtica de conformitat amb el que preveu l’enllaç següent: http://www.gva.es/va/proc19138. 
Ejercicio de derechos: Puede ejercitar el derecho de acceso, rectificación, supresión, limitación, oposición y portabilidad de sus datos de carácter personal de manera 
presencial o telemática de conformidad con lo que prevé el enlace siguiente: http://www.gva.es/es/proc19138.  
  
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. 

3. Que desconec, després de la mort de                                                                                                              , qui són els hereus i actuals 
propietaris de les finques, per la qual cosa el pagament de la renda s'efectua als administradors següents: 
     
    Que desconozco, tras el fallecimiento de                                                                                                                  , quiénes son los herederos y 
actuales propietarios de las fincas, por lo que el pago de la renta se efectúa a los administradores siguientes:

Província 
Provincia

Municipi 
Municipio

Domicili 
Domicilio

Nom i Cognoms 
Nombre y Apellidos

4

3

2

1

Núm.

EXPOSICIÓ 
EXPOSICIÓNE
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B
DADES DE LA PERSONA REPRESENTANT (EN SU CASO)
DATOS DE LA PERSONA REPRESENTANTE (EN SU CASO)
C
NOTIFICACIONS (EL DOMICILI SOLAMENT HA D´INDICAR-SE SI ÉS DIFERENT A L'APARTAT A)
NOTIFICACIONES (EL DOMICILIO SOLO DEBE INDICARSE SI ES DISTINTO AL APARTADO A)
(*) A l'efecte de la pràctica de notificacions electròniques, l'interessat haurà de disposar de certificació electrònica en els termes previstos en la seu electrònica de la Generalitat (https://sede.gva.es).
(*) A efectos de la práctica de notificaciones electrónicas, el interesado deberá disponer de certificación electrónica en los términos previstos en la sede electrónica de la Generalitat (https://sede.gva.es).
Si el sol·licitant és persona física, accepta la notificació per mitjans electrònics:
Si el solicitante es persona física, acepta la notificación por medios electrónicos:
Indique en quina llengua desitja rebre les notificacions:
Indique en qué lengua desea recibir las notificaciones:
E
EXPOSICIÓ
EXPOSICIÓN
Municipi
Municipio
Polig.
Políg.
Parcel·la
Parcela
Superf.
1. Que sóc arrendatari de les finques, amb les característiques següents:
    Que soy arrendatario de las fincas, con las características siguientes:
SUPERF.
CADASTRE / CATASTRO
Núm.
Fan
Han
ha
Paratge
Paraje
Renda
Renta
Cultiu actual
Cultivo actual
2. Que els propietaris de les finques esmentades són:
    Que los propietarios de las fincas citadas son:
Nom i Cognoms
Nombre y Apellidos
Domicili
Domicilio
Municipi
Municipio
Província
Provincia
Núm.
1
2
3
4
D
CONSULTA INTERACTIVA DE DADES (OPOSICIÓ)
CONSULTA INTERACTIVA DE DATOS (POSICIÓN)
L'òrgan gestor del procediment està autoritzat per a procedir a la consulta de la següent informació: dades del cadastrre. No obstant això, si desitja oposar-se a això, és imprescindible que indique a continuació la informació concreta a la consulta de la qual s'oposa i els motius que ho justifiquen. Si s'oposa, queda obligat a aportar els documents acreditatius corresponent
El órgano gestor del procedimiento está autorizado para proceder a la consulta de la siguiente información: datos del catastro. No obstante, si desea oponerse a ello, es imprescindible que indique a continuación la información concreta a cuya consulta se opone y los motivos que lo justifican. Si se opone, queda obligado a aportar los documentos acreditativos correspondientes. 
Motiu oposició:
Motivo oposición:
DOCUMENTACIÓ APORTADA
DOCUMENTACIÓN APORTADA
F
Nom i cognoms del tècnic que suscriu:
Nombre y apellidos del técnico que suscribe:
Núm. col·legiat:
Nº colegiado:
Ajuntament d'
Ayuntamiento de 
G
SOL·LICITUD
SOLICITUD
,
de
de
Firma:
El sol·licitant o el seu representant legal / El solicitante o su representante legal
DATA D'ENTRADA EN L'ÒRGAN COMPETENT
FECHA ENTRADA EN ÓRGANO COMPETENTE
REGISTRE D'ENTRADA
REGISTRO DE ENTRADA
Es sol.licita el reconeixement d´arrendament històric valencià. / Se solicita el reconocimiento de arrendamiento histórico valenciano. 
 
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. 
INFORMACIÓ BÀSICA SOBRE PROTECCIÓ DE DADES 
INFORMACIÓN BÁSICA SOBRE PROTECCIÓN DE DATOS 
Nom del tractament: Arrendaments històrics valencians, arrendaments rústics, patrimoni Institut Nacional de Reforma i Desenvolupament Agrari (IRYDA) i concentració parcel·lària. 
Nombre del tratamiento: Arrendamientos históricos valencianos, arrendamientos rústicos, patrimonio Instituto de Reforma y Desarrollo Agrairo (IRYDA) y concentración parcelaria. 
 
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: Resolucions de reconeixement d’arrendament històric valencià, registre d’arrendaments rústics, tramitació d’expedients antics colons de l’IRYDA i concentració parcel·lària. 
Finalidad del tratamiento: Resoluciones de reconocimiento de arrendamiento histórico valenciano, registro de arrendamientos rústicos, tramitación de expedientes antiguos colonos del IRYDA y concentración parcelaria. 
 
Exercici de drets: Pot exercitar el dret d’accés, rectificació supressió, limitació, oposició i portabilitat de les seues dades de caràcter personal de manera presencial o telemàtica de conformitat amb el que preveu l’enllaç següent: http://www.gva.es/va/proc19138.
Ejercicio de derechos: Puede ejercitar el derecho de acceso, rectificación, supresión, limitación, oposición y portabilidad de sus datos de carácter personal de manera presencial o telemática de conformidad con lo que prevé el enlace siguiente: http://www.gva.es/es/proc19138. 
 
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. 
3. Que desconec, després de la mort de                                                                                                              , qui són els hereus i actuals propietaris de les finques, per la qual cosa el pagament de la renda s'efectua als administradors següents:
    
    Que desconozco, tras el fallecimiento de                                                                                                                  , quiénes son los herederos y actuales propietarios de las fincas, por lo que el pago de la renta se efectúa a los administradores siguientes:
Província
Provincia
Municipi
Municipio
Domicili
Domicilio
Nom i Cognoms
Nombre y Apellidos
4
3
2
1
Núm.
EXPOSICIÓ
EXPOSICIÓN
E
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