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DE LA INSCRIPCIÓ EN EL ROPO 

  
SOLICITUD DE MODIFICACIÓN, RENOVACIÓN Y CANCELACIÓN  

DE LA INSCRIPCIÓN EN EL ROPO

A DADES DE LA PERSONA SOL·LICITANT 
DATOS DE LA PERSONA SOLICITANTE

PRIMER COGNOM O RAÓ SOCIAL  
PRIMER APELLIDO O RAZÓN SOCIAL

SEGON COGNOM / SEGUNDO APELLIDO NOM / NOMBRE DNI/NIF/NIE

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

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

ADREÇA ELECTRÒNICA / CORREO ELECTRÓNICO (*)

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 FAX

ADREÇA ELECTRÒNICA / CORREO ELECTRÓNICO (*)

Valencià 
Valenciano

Castellà 
Castellano

SÍ

(*) A l'efecte de la pràctica de notificacions electròniques, la persona interessada ha 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, la persona interesada deberá disponer de certificación electrónica en los términos previstos 
en la sede electrónica de la Generalitat (https://sede.gva.es).

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

D DADES QUE ES MODIFIQUEN / DATOS QUE SE MODIFICAN

1.

2.

3.

E 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 de residència, així com dades de títols universitaris i no universitaris. 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: identidad del solicitante o, en su caso, 
de su representante legal, datos de residencia, así como datos de títulos universitarios y no universitarios. 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 de residència 
Me opongo a la obtención de los datos de residencia

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:

M'opose a l'obtenció de les dades de títols universitaris o no universitaris 
Me opongo a la obtención de los datos de títulos universitarios o no universitarios
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SOLICITUD DE MODIFICACIÓN, RENOVACIÓN Y CANCELACIÓN  

DE LA INSCRIPCIÓN EN EL ROPO

DOCUMENTACIÓ APORTADA / DOCUMENTACIÓN APORTADAF
Document acreditatiu de la capacitat de representació del signant de la sol·licitud (si és el cas) 
Documento acreditativo de la capacidad de representación del firmante de la solicitud (en su caso)

Altres documents justificatius (especifiqueu): 
Otros documentos justificativos (especificar):

Justificant del pagament de taxes. 
Justificante del pago de tasas.

Còpia del DNI o document equivalent en el cas dels estrangers, del sol·licitant o del seu representant, només en cas de no autorització en els 
termes de l'apartat E. 
Copia del DNI o documento equivalente en el caso de los extranjeros, del solicitante o de su representante, solo en caso de no autorización en 
los términos del apartado E.

Certificat d'empadronament del sol·licitant, només en cas de no-autorització en els termes de l'apartat E. 
Certificado de empadronamiento del solicitante, solo en caso de no autorización en los términos del apartado E.

G SOL·LICITUD / SOLICITUD
El/La sotasignat SOL·LICITA (marqueu allò que corresponga): / El/La abajo firmante SOLICITA (marcar lo que corresponda):

La MODIFICACIÓ de les dades consignades en el Registre de Productors i Operadors de Mitjans de Defensa Fitosanitària (ROPO) indicats en 
l'apartat B. 
La MODIFICACIÓN de los datos consignados en el Registro de Productores y Operadores de Medios de Defensa Fitosanitaria (ROPO) 
indicados en el apartado B.

La RENOVACIÓ de la inscripció en el Registre de Productors i Operadors de Mitjans de Defensa Fitosanitària (ROPO) a la Comunitat 
Valenciana, DECLARA que totes les dades i la informació contingudes en aquesta sol·licitud són verdaderes; que es compleixen tots els 
requisits aplicables establits en el Reial decret 1254/1999, de 16 de juliol, pel qual s’aproven mesures de control dels riscos inherents als 
accidents greus en què intervinguen substàncies perilloses; i que s'ha actualitzat la formació corresponent del personal. 
La RENOVACIÓN de la inscripción en el Registro de Productores y Operadores de Medios de Defensa Fitosanitaria (ROPO) en la Comunitat 
Valenciana, DECLARA que todos los datos e información contenidos en esta solicitud son verdaderos; que se cumplen todos los requisitos 
aplicables establecidos en el Real decreto 1254/1999, de 16 de julio, por el que se aprueban medidas de control de los riesgos inherentes a los 
accidentes graves en los que intervengan sustancias peligrosas; y que se ha actualizado la formación correspondiente del personal.

La CANCEL·LACIÓ voluntària de la inscripció en el Registre de Productors i Operadors de Mitjans de Defensa Fitosanitària (ROPO) en el 
sector: 
La CANCELACIÓN voluntaria de la inscripción en el Registro de Productores y Operadores de Medios de Defensa Fitosanitaria (ROPO) en el 
sector:

   
  

SECTOR 
   
  
   

Núm. registre 
Núm. registro

SUBMINISTRADOR 
SUMINISTRADOR

TRACTAMENTS 
FITOSANITARIS 
TRATAMIENTOS 
FITOSANITARIOS

ASSESSORAMENT 
FITOSANITARI 
ASESORAMIENTO 
FITOSANITARIO

USUARI PROFESSIONAL 
USUARIO PROFESIONAL

REGISTRE D'ENTRADA 
REGISTRO DE ENTRADA

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

, d de

Firma:

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

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.

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

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.
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SOLICITUD DE MODIFICACIÓN, RENOVACIÓN Y CANCELACIÓN  

DE LA INSCRIPCIÓN EN EL ROPO
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: Podeu exercitar el dret d'accés, rectificació, supressió, limitació, oposició i portabilitat de les vostres dades de caràcter personal de 
forma presencial o telemàtica de conformitat amb el que es preveu en 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 forma presencial o telemática de conformidad con lo previsto en el enlace siguiente: http://www.gva.es/es/proc19138  
  
Reclamacions: Sense perjudici de qualsevol altre recurs administratiu o acció judicial, tot interessat tindrà dret a presentar una reclamació davant de 
l'Agència Espanyola de Protecció de Dades si considera que el tractament de les seues dades personals 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 sus datos personales 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 más detallada en el enlace siguiente: http://www.agroambient.gva.es/es/registre-de-tractaments.
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SOLICITUD DE MODIFICACIÓN, RENOVACIÓN Y CANCELACIÓN  

DE LA INSCRIPCIÓN EN EL ROPO
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: Podeu exercitar el dret d'accés, rectificació, supressió, limitació, oposició i portabilitat de les vostres dades de caràcter personal de 
forma presencial o telemàtica de conformitat amb el que es preveu en 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 forma presencial o telemática de conformidad con lo previsto en el enlace siguiente: http://www.gva.es/es/proc19138  
  
Reclamacions: Sense perjudici de qualsevol altre recurs administratiu o acció judicial, tot interessat tindrà dret a presentar una reclamació davant de 
l'Agència Espanyola de Protecció de Dades si considera que el tractament de les seues dades personals 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 sus datos personales 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 más detallada en el enlace siguiente: http://www.agroambient.gva.es/es/registre-de-tractaments.
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A
DADES DE LA PERSONA SOL·LICITANT
DATOS DE LA PERSONA SOLICITANTE
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 ha 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, la persona interesada deberá disponer de certificación electrónica en los términos previstos en la sede electrónica de la Generalitat (https://sede.gva.es).
Indiqueu en quina llengua voleu rebre les notificacions:
Indique en qué lengua desea recibir las notificaciones:
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:
D
DADES QUE ES MODIFIQUEN / DATOS QUE SE MODIFICAN
E
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 de residència, així com dades de títols universitaris i no universitaris. 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: identidad del solicitante o, en su caso, de su representante legal, datos de residencia, así como datos de títulos universitarios y no universitarios. 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:
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DOCUMENTACIÓ APORTADA / DOCUMENTACIÓN APORTADA
F
G
SOL·LICITUD / SOLICITUD
El/La sotasignat SOL·LICITA (marqueu allò que corresponga): / El/La abajo firmante SOLICITA (marcar lo que corresponda):
  
 
SECTOR
  
 
  
Núm. registre
Núm. registro
REGISTRE D'ENTRADA
REGISTRO DE ENTRADA
DATA D'ENTRADA EN L'ÒRGAN COMPETENT
FECHA ENTRADA EN ÓRGANO COMPETENTE
,
d
de
Firma:
La persona sol·licitant o el seu representant legal / La persona solicitante o su representante legal
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.
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
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.
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DE LA INSCRIPCIÓ EN EL ROPO
 
SOLICITUD DE MODIFICACIÓN, RENOVACIÓN Y CANCELACIÓN 
DE LA INSCRIPCIÓN EN EL ROPO
ayuda conmtextual
ayuda contextual 2
..\..\Desktop\Logos\1 GVA.jpg
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: Podeu exercitar el dret d'accés, rectificació, supressió, limitació, oposició i portabilitat de les vostres dades de caràcter personal de forma presencial o telemàtica de conformitat amb el que es preveu en 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 forma presencial o telemática de conformidad con lo previsto en el enlace siguiente: http://www.gva.es/es/proc19138 
 
Reclamacions: Sense perjudici de qualsevol altre recurs administratiu o acció judicial, tot interessat tindrà dret a presentar una reclamació davant de  l'Agència Espanyola de Protecció de Dades si considera que el tractament de les seues dades personals 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 sus datos personales 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 más detallada en el enlace siguiente: http://www.agroambient.gva.es/es/registre-de-tractaments.
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