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COMUNICACIÓ PRÈVIA D'UNA EXPLOTACIÓ D'OCELLS DE CORRAL D'AUTOCONSUM 
PER A LA SEUA INSCRIPCIÓ EN EL REGISTRE D'EXPLOTACIONS RAMADERES DE LA 

COMUNITAT VALENCIANA (REGA) 
COMUNICACIÓN PREVIA DE UNA EXPLOTACIÓN DE AVES DE CORRAL DE 

AUTOCONSUMO PARA SU INSCRIPCIÓN EN EL REGISTRO DE EXPLOTACIONES 
GANADERAS DE LA COMUNITAT VALENCIANA (REGA)

A DADES DE LA PERSONA TITULAR DE L'EXPLOTACIÓ 
DATOS DE LA PERSONA TITULAR DE LA EXPLOTACIÓN

DNI / NIF /NIE

CP LOCALITAT / LOCALIDAD

PROVÍNCIA / PROVINCIA TELÈFON / TELÉFONO ADREÇA ELECTRÒNICA / CORREO ELECTRÓNICO

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

PRIMER COGNOM O RAÓ SOCIAL  
PRIMER APELLIDO O RAZÓN SOCIAL

SEGON COGNOM / SEGUNDO APELLIDO NOM / NOMBRE

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

COGNOMS / APELLIDOS DNI / NIF / NIE

ADREÇA ELECTRÒNICA / CORREO ELECTRÓNICO

TELÈFON / TELÉFONONOM / NOMBRE

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

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

LOCALITAT / LOCALIDAD PROVÍNCIA / PROVINCIA TELÈFON / TELÉFONO

ADREÇA ELECTRÒNICA / CORREO ELECTRÓNICO (*)

SÍCastellà 
Castellano

Valencià 
Valenciano

(*) 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:

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

D CONSULTA INTERACTIVA DE DADES (AUTORITZACIÓ/OPOSICIÓ) 
CONSULTA INTERACTIVA DE DATOS (AUTORIZACIÓN/OPOSICIÓN)

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.. 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.. 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 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.

Motiu oposició: 
Motivo oposición:

DADES DE L'EXPLOTACIÓ 
DATOS DE LA EXPLOTACIÓNE

DNI / NIF /NIE

CP LOCALITAT / LOCALIDAD

PROVÍNCIA / PROVINCIA TELÈFON / TELÉFONO COORD.GEOGRÀFIQUES LONGITUD(X) SIST. ETRS89 
COORD.GEOGRÁFICAS LONGITUD(X) SIST. ETRS89

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

PRIMER COGNOM O RAÓ SOCIAL  
PRIMER APELLIDO O RAZÓN SOCIAL

SEGON COGNOM / SEGUNDO APELLIDO NOM / NOMBRE

COORD.GEOGRÀFIQUES LATITUD(Y) SIST. ETRS89 
COORD.GEOGRÁFICAS LATITUD(Y) SIST. ETRS89

DADES DELS ANIMALS 
DATOS DE LOS ANIMALESF

CENS / CENSOCLASSIFICACIÓ ZOOTÈCNICA (POSADA, CARN O ALTRES PRODUCCIONS) 
CLASIFICACIÓN ZOOTÉCNICA (PUESTA, CARNE U OTRAS PRODUCCIONES)

ESPÈCIE / ESPECIE

CAPACITAT / CAPACIDAD

Obert / Abierto Tancat / Cerrado Mixt / Mixto

FORMA DE CRIA / FORMA DE CRÍA
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COMUNICACIÓ PRÈVIA D'UNA EXPLOTACIÓ D'OCELLS DE CORRAL D'AUTOCONSUM 
PER A LA SEUA INSCRIPCIÓ EN EL REGISTRE D'EXPLOTACIONS RAMADERES DE LA 

COMUNITAT VALENCIANA (REGA) 
COMUNICACIÓN PREVIA DE UNA EXPLOTACIÓN DE AVES DE CORRAL DE 

AUTOCONSUMO PARA SU INSCRIPCIÓN EN EL REGISTRO DE EXPLOTACIONES 
GANADERAS DE LA COMUNITAT VALENCIANA (REGA)

CAPACITAT / CAPACIDADCENS / CENSOCLASSIFICACIÓ ZOOTÈCNICA (POSADA, CARN O ALTRES PRODUCCIONS) 
CLASIFICACIÓN ZOOTÉCNICA (PUESTA, CARNE U OTRAS PRODUCCIONES)

ESPÈCIE / ESPECIE

CAPACITAT / CAPACIDADCENS / CENSOCLASSIFICACIÓ ZOOTÈCNICA (POSADA, CARN O ALTRES PRODUCCIONS) 
CLASIFICACIÓN ZOOTÉCNICA (PUESTA, CARNE U OTRAS PRODUCCIONES)

ESPÈCIE / ESPECIE

CAPACITAT / CAPACIDADCENS / CENSOCLASSIFICACIÓ ZOOTÈCNICA (POSADA, CARN O ALTRES PRODUCCIONS) 
CLASIFICACIÓN ZOOTÉCNICA (PUESTA, CARNE U OTRAS PRODUCCIONES)

ESPÈCIE / ESPECIE

CAPACITAT / CAPACIDADCENS / CENSOCLASSIFICACIÓ ZOOTÈCNICA (POSADA, CARN O ALTRES PRODUCCIONS) 
CLASIFICACIÓN ZOOTÉCNICA (PUESTA, CARNE U OTRAS PRODUCCIONES)

ESPÈCIE / ESPECIE

DADES DELS ANIMALS 
DATOS DE LOS ANIMALESF

Obert / Abierto Tancat / Cerrado Mixt / Mixto

FORMA DE CRIA / FORMA DE CRÍA

Obert / Abierto Tancat / Cerrado Mixt / Mixto

FORMA DE CRIA / FORMA DE CRÍA

Obert / Abierto Tancat / Cerrado Mixt / Mixto

FORMA DE CRIA / FORMA DE CRÍA

DADES DEL VETERINARI DE REFERÈNCIA 
DATOS DEL VETERINARIO DE REFERENCIAG

DNI / NIF /NIE

NUM. COL·LEGIAT / Nº COLEGIADOTELÈFON / TELÉFONO

COGNOMS / APELLIDOS NOM / NOMBRE

ADREÇA ELECTRÒNICA / CORREO ELECTRÓNICO

DECLARACIONS RESPONSABLES DE LA PERSONA SOL·LICITANT 
DECLARACIONES RESPONSABLES DE LA PERSONA SOLICITANTEH

La persona sol·licitant, o la seua representant legal, declara sota la seua responsabilitat que: 
La persona solicitante, o su representante legal, declara bajo su responsabilidad que:

L'explotació avícola d'autoconsum no excedirà de més de 0.15 UGM d'ocells de corral de capacitat màxima, i en cap cas comercialitzar els 
animals, ni la seua carn, ni els ous, ni un altre tipus de productes. (0.15 UGM equival a 30 gallines ponedores, 25 ànecs o oques ponedores, 
50 pollastres, ànecs o oques d'engreixament, o 30 polits d'engreixament). 
La explotación avícola de autoconsumo no excederá de más de 0.15 UGM de aves de corral de capacidad máxima, y en ningún caso 
comercializar los animales, ni su carne, ni los huevos, ni otro tipo de productos. (0.15 UGM equivale a 30 gallinas ponedoras, 25 patos u 
ocas ponedoras, 50 pollos, patos u ocas de engorde, o 30 pavos de engorde).
Recorrerà al seu veterinari en cas d'aparició de problemes sanitaris concrets. 
Recurrirá a su veterinario en caso de aparición de problemas sanitarios concretos.
Respectaran les condicions de benestar animal establides en l'article 7 del RD 637/2021, de 27 de juliol, pel qual s'estableixen les normes 
mínimes d'ordenació de les granges avícoles. 
Respetarán las condiciones de bienestar animal establecidas en el artículo 7 del RD 637/2021, de 27 de julio, por el que se establecen las 
normas mínimas de ordenación de las granjas avícolas.
Comunicarà a la seua Oficina Comarcal Agrària els canvis que es produïsquen en les dades de l'explotació, en el termini màxim d'un mes 
des que es produïsquen. 
Comunicará a su Oficina Comarcal Agraria los cambios que se produzcan en los datos de la explotación, en el plazo máximo de un mes 
desde que se produzcan.

He informat les persones de les quals aporte dades o documentació en aquest procediment de: 
He informado a las personas de las que aporte datos o documentación en este procedimiento de:
- La comunicació d'aquestes dades a l'Administració per al seu tractament en l'àmbit de les seues competències i d'acord amb els fins del 

procediment / La comunicación de dichos datos a la Administración para su tratamiento en el ámbito de sus competencias y de acuerdo con 
los fines del procedimiento. 

- La possibilitat que l'Administració realitze consultes relacionades amb les seues dades per a comprovar, entre altres extrems, la seua 
veracitat / La posibilidad de que la Administración realice consultas relacionadas con sus datos para comprobar, entre otros extremos, su 
veracidad. 

- Del dret d'oposició que li assisteix al fet que l'Administració tracte les seues dades, i en aquest cas, haurà de comunicar aquesta oposició a 
l'Administració als efectes oportuns / Del derecho de oposición que le asiste a que la Administración trate sus datos, en cuyo caso, deberá 
comunicar dicha oposición a la Administración a los efectos oportunos.  

Així mateix, declare que en el cas que aquesta consulta requerisca per llei autorització de la persona les dades de la qual es consultaran, 
dispose d'aquesta autorització, que estarà disponible a requeriment de l'Administració en qualsevol moment. 
Asimismo, declaro que en el caso de que dicha consulta requiera por ley autorización de la persona cuyos datos se van a consultar, dispongo 
de dicha autorización, que estará disponible a requerimiento de la Administración en cualquier momento.

Per a quan la situació epidemiològica ho requerisca, en els municipis de l'Annex II i III de l'Orde APA/2442/2006, de 27 de juliol, per la qual 
s'estableixen mesures específiques de protecció en relació amb la influença aviària: 
Para cuando la situación epidemiológica lo requiera, en los municipios del Anexo II y III de la Orden APA/2442/2006, de 27 de julio, por la 
que se establecen medidas específicas de protección en relación con la influenza aviar:
- Disposa de dispositius que impedeixen el contacte d'ocells silvestres amb els seus ocells de corral, així com amb els aliments i l'aigua de 

beguda d'aquestes / Dispone de dispositivos que impiden el contacto de aves silvestres con sus aves de corral, así como con los alimentos y 
el agua de bebida de las mismas 

- Disposa de dispositius que impedeixen la cria d'ànecs i oques amb altres espècies d'ocells de corral 
  Dispone de dispositivos que impiden la cría de patos y gansos con otras especies de aves de corral
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COMUNICACIÓ PRÈVIA D'UNA EXPLOTACIÓ D'OCELLS DE CORRAL D'AUTOCONSUM 
PER A LA SEUA INSCRIPCIÓ EN EL REGISTRE D'EXPLOTACIONS RAMADERES DE LA 

COMUNITAT VALENCIANA (REGA) 
COMUNICACIÓN PREVIA DE UNA EXPLOTACIÓN DE AVES DE CORRAL DE 

AUTOCONSUMO PARA SU INSCRIPCIÓN EN EL REGISTRO DE EXPLOTACIONES 
GANADERAS DE LA COMUNITAT VALENCIANA (REGA)

I SOL·LICITUD 
SOLICITUD

Es procedisca a la inscripció de les dades comunicades en el Registre d'Explotacions Ramaderes de la Comunitat Valenciana (REGA) 
Se proceda a la inscripción de los datos comunicados en el Registro de Explotaciones Ganaderas de la Comunitat Valenciana (REGA)

, d de

Signatura: 
Firma:

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

Abans de signar la sol·licitud, heu 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, 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

Se us informa que d'acord amb el que s'estableix en la disposició addicional huitena 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.

La persona que signa declara, sota la seua responsabilitat, que les dades indicades en la present sol·licitud i en la documentació que s'adjunta són 
exactes i conformes amb l'establit en la legislació, que es troba en possessió de la documentació que així ho acredita i queda 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, que se encuentra en posesión de la documentación que así lo acredita y queda a 
disposición de la Generalitat para su presentación, comprobación, control e inspección posterior que se estimen oportunos.

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 consellería 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: té dret a sol·licitar l'accés, rectificació i supressió de les seues dades de caràcter personal, així com sol·licitar la limitació o 
oposició al seu tractament i a no ser objecte de decisions individuals automatitzades, de manera presencial o telemàtica, de conformitat amb el que 
es preveu en el següent enllaç: https://sede.gva.es/va/proc19970 
Ejercicio de derechos: tiene derecho a solicitar el acceso, rectificación y supresión de sus datos de carácter personal, así como solicitar la limitación 
u oposición a su tratamiento y a no ser objeto de decisiones individuales automatizadas, de forma presencial o telemática, de conformidad con lo 
previsto en el siguiente enlace: https://sede.gva.es/es/proc19970 
  
Reclamacions: sense perjudici de qualsevol altre recurs administratiu o acció judicial, si la persona interessada entén vulnerat el seu dret a la 
protecció de dades pot reclamar davant la Delegació de Protecció de Dades de manera presencial o telemàtica de conformitat amb el que es preveu 
en el següent enllaç: https://sede.gva.es/va/proc22094; això, sense perjudici de la possibilitat de reclamar davant l'Agència Espanyola de Protecció 
de Dades. 
Reclamaciones: sin perjuicio de cualquier otro recurso administrativo o acción judicial, si la persona interesada entiende vulnerado su derecho a la 
protección de datos puede reclamar ante la Delegación de Protección de Datos de forma presencial o telemática de conformidad con lo previsto en 
el siguiente enlace: https://sede.gva.es/es/proc22094; esto, sin perjuicio de la posibilidad de reclamar ante la Agencia Española 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.

https://sede.gva.es/va/proc19970
https://sede.gva.es/es/proc19970
https://sede.gva.es/va/proc22094
https://sede.gva.es/es/proc22094
http://www.agroambient.gva.es/registre-de-tractaments
http://www.agroambient.gva.es/registre-de-tractaments
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COMUNICACIÓN PREVIA DE UNA EXPLOTACIÓN DE AVES DE CORRAL DE AUTOCONSUMO PARA SU INSCRIPCIÓN EN EL REGISTRO DE EXPLOTACIONES GANADERAS DE LA COMUNITAT VALENCIANA (REGA)
ayuda conmtextual
ayuda contextual 2
A
DADES DE LA PERSONA TITULAR DE L'EXPLOTACIÓ
DATOS DE LA PERSONA TITULAR DE LA EXPLOTACIÓN
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, 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:
Indiqueu en quina llengua voleu rebre les notificacions:
Indique en qué lengua desea recibir las notificaciones:
D
CONSULTA INTERACTIVA DE DADES (AUTORITZACIÓ/OPOSICIÓ)
CONSULTA INTERACTIVA DE DATOS (AUTORIZACIÓN/OPOSICIÓN)
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.. 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.. 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:
DADES DE L'EXPLOTACIÓ
DATOS DE LA EXPLOTACIÓN
E
DADES DELS ANIMALS
DATOS DE LOS ANIMALES
F
FORMA DE CRIA / FORMA DE CRÍA
11.0.0.20130303.1.892433
DADES DELS ANIMALS
DATOS DE LOS ANIMALES
F
FORMA DE CRIA / FORMA DE CRÍA
FORMA DE CRIA / FORMA DE CRÍA
FORMA DE CRIA / FORMA DE CRÍA
DADES DEL VETERINARI DE REFERÈNCIA
DATOS DEL VETERINARIO DE REFERENCIA
G
DECLARACIONS RESPONSABLES DE LA PERSONA SOL·LICITANT
DECLARACIONES RESPONSABLES DE LA PERSONA SOLICITANTE
H
La persona sol·licitant, o la seua representant legal, declara sota la seua responsabilitat que:
La persona solicitante, o su representante legal, declara bajo su responsabilidad que:
- La comunicació d'aquestes dades a l'Administració per al seu tractament en l'àmbit de les seues competències i d'acord amb els fins del procediment / La comunicación de dichos datos a la Administración para su tratamiento en el ámbito de sus competencias y de acuerdo con los fines del procedimiento.
- La possibilitat que l'Administració realitze consultes relacionades amb les seues dades per a comprovar, entre altres extrems, la seua veracitat / La posibilidad de que la Administración realice consultas relacionadas con sus datos para comprobar, entre otros extremos, su veracidad.
- Del dret d'oposició que li assisteix al fet que l'Administració tracte les seues dades, i en aquest cas, haurà de comunicar aquesta oposició a l'Administració als efectes oportuns / Del derecho de oposición que le asiste a que la Administración trate sus datos, en cuyo caso, deberá comunicar dicha oposición a la Administración a los efectos oportunos. 
Així mateix, declare que en el cas que aquesta consulta requerisca per llei autorització de la persona les dades de la qual es consultaran, dispose d'aquesta autorització, que estarà disponible a requeriment de l'Administració en qualsevol moment.
Asimismo, declaro que en el caso de que dicha consulta requiera por ley autorización de la persona cuyos datos se van a consultar, dispongo de dicha autorización, que estará disponible a requerimiento de la Administración en cualquier momento.
- Disposa de dispositius que impedeixen el contacte d'ocells silvestres amb els seus ocells de corral, així com amb els aliments i l'aigua de beguda d'aquestes / Dispone de dispositivos que impiden el contacto de aves silvestres con sus aves de corral, así como con los alimentos y el agua de bebida de las mismas
- Disposa de dispositius que impedeixen la cria d'ànecs i oques amb altres espècies d'ocells de corral
  Dispone de dispositivos que impiden la cría de patos y gansos con otras especies de aves de corral
I
SOL·LICITUD
SOLICITUD
Es procedisca a la inscripció de les dades comunicades en el Registre d'Explotacions Ramaderes de la Comunitat Valenciana (REGA)
Se proceda a la inscripción de los datos comunicados en el Registro de Explotaciones Ganaderas de la Comunitat Valenciana (REGA)
,
d
de
Signatura:Firma:
La persona sol·licitant o el seu representant legal / La persona solicitante o su representante legal
Abans de signar la sol·licitud, heu 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, 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
Se us informa que d'acord amb el que s'estableix en la disposició addicional huitena 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.
La persona que signa declara, sota la seua responsabilitat, que les dades indicades en la present sol·licitud i en la documentació que s'adjunta són exactes i conformes amb l'establit en la legislació, que es troba en possessió de la documentació que així ho acredita i queda 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, que se encuentra en posesión de la documentación que así lo acredita y queda a disposición de la Generalitat para su presentación, comprobación, control e inspección posterior que se estimen oportunos.
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 consellería 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: té dret a sol·licitar l'accés, rectificació i supressió de les seues dades de caràcter personal, així com sol·licitar la limitació o oposició al seu tractament i a no ser objecte de decisions individuals automatitzades, de manera presencial o telemàtica, de conformitat amb el que es preveu en el següent enllaç: https://sede.gva.es/va/proc19970
Ejercicio de derechos: tiene derecho a solicitar el acceso, rectificación y supresión de sus datos de carácter personal, así como solicitar la limitación u oposición a su tratamiento y a no ser objeto de decisiones individuales automatizadas, de forma presencial o telemática, de conformidad con lo previsto en el siguiente enlace: https://sede.gva.es/es/proc19970
 
Reclamacions: sense perjudici de qualsevol altre recurs administratiu o acció judicial, si la persona interessada entén vulnerat el seu dret a la protecció de dades pot reclamar davant la Delegació de Protecció de Dades de manera presencial o telemàtica de conformitat amb el que es preveu en el següent enllaç: https://sede.gva.es/va/proc22094; això, sense perjudici de la possibilitat de reclamar davant l'Agència Espanyola de Protecció de Dades.
Reclamaciones: sin perjuicio de cualquier otro recurso administrativo o acción judicial, si la persona interesada entiende vulnerado su derecho a la protección de datos puede reclamar ante la Delegación de Protección de Datos de forma presencial o telemática de conformidad con lo previsto en el siguiente enlace: https://sede.gva.es/es/proc22094; esto, sin perjuicio de la posibilidad de reclamar ante la Agencia Española 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.
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