SOL·LICITUD D'INSCRIPCIÓ AL REGISTRE
GENERAL DE LA PRODUCCIÓ AGRÍCOLA DE LA CV
(REGEPA-CV)
SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN EN EL REGISTRO
GENERAL DE LA PRODUCCIÓN AGRÍCOLA DE LA
CV (REGEPA-CV)
OBJECTE DE LA SOL·LICITUD (TIPUS D'INSCRIPCIÓ):
OBJETO DE LA SOLICITUD (TIPO DE INSCRIPCIÓN):

A

ALTA

Codi automònic de explotació
Código automómico de explotación
Codi nacional
Código nacional

MODIFICACIÓ
MODIFICACIÓN

BAIXA / BAJA

DADES DEL TITULAR DE L'EXPLOTACIÓ
DATOS DEL TITULAR DE LA EXPLOTACIÓN

PRIMER COGNOM O RAÓ SOCIAL
PRIMER APELLIDO O RAZÓN SOCIAL

SEGON COGNOM / SEGUNDO APELLIDO

DNI / CIF

NOM / NOMBRE

CP

LOCALITAT / LOCALIDAD

PROVÍNCIA / PROVINCIA

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

TELÈFON / TELÉFONO

ADREÇA ELECTRÒNICA / CORREO ELECTRÓNICO (*)

PAÍS / PAIS

B

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

COGNOMS i NOM O RAÓ SOCIAL / APELLIDOS Y NOMBRE O RAZÓN SOCIAL

TELÈFON / TELÉFONO

ADREÇA ELECTRÒNICA / CORREO ELECTRÓNICO (*)

C

ANNEX I - II
ANEXO I - II

(id sol·licitud)
(id solicitud)

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

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

LOCALITAT / LOCALIDAD

PROVÍNCIA / PROVINCIA

PAÍS / PAIS

TELÈFON / TELÉFONO

ADREÇA ELECTRÒNICA / CORREO ELECTRÓNICO (*)

Indique en quina llengua desitja rebre les notificacions:
Indique en qué lengua desea recibir las notificaciones:
Valencià
Castellà
Valenciano
Castellano

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:

SI

CONSULTA INTERACTIVA DE DOCUMENTACIÓ (NO-AUTORITZACIÓ)
CONSULTA INTERACTIVA DE DOCUMENTACIÓN (NO AUTORIZACIÓN)

D'acord amb el que disposa l'article 28 de Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, en
absència d'oposició expressa per part de la persona interessada, l'òrgan gestor del procediment estarà autoritzat per a obtindre directament les
dades d'identitat de la persona sol·licitant o, en el seu cas, del seu representant legal, i si és el cas, de residència, així com les comprovacions
cadastrals de parcel·les o recintes que procedisca.
En cas d'oposar-se al fet que l'òrgan gestor obtinga directament aquesta informació, haurà de manifestar-ho a continuació, i tindrà l’obligació
d’aportar els documents corresponents en els termes exigits per les normes reguladores del procediment.
De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 28 de Ley 39/2015, de 1 de octubre, del procedimiento administrativo común de las administraciones
públicas, en ausencia de oposición expresa por parte de la persona interesada, el órgano gestor del procedimiento estará autorizado para obtener
directamente los datos de identidad de la persona solicitante o, en su caso, de su representante legal, y en su caso, de residencia así como las
comprobaciones catastrales de parcelas o recintos que proceda.
En caso de oponerse a que el órgano gestor obtenga directamente esta información, deberá manifestarlo a continuación, quedando obligado a
aportar los documentos correspondientes en los términos exigidos por las normas reguladoras del procedimiento.

DIN - A4

No autoritze a l'obtenció de les dades d'identitat de la persona sol·licitant o, en el seu cas, del seu representant legal.
No autorizo a la obtención de los datos de identidad de la persona solicitante o, en su caso, de su representante legal.
No autoritze a l'obtenció de les dades de residència.
No autorizo a la obtención de los datos de residencia.
No autoritze a l'obtenció de les dades de comprovació cadastral de les parcel·les de l'explotació agraria.
No autorizo a la obtención de los datos de comprobación catastral de las parcelas de la explotación agraria.

CHAP - IAC

D

IA - 26855_P - 01 - E

(1/2) EXEMPLAR PER A L'ADMINISTRACIÓ / EJEMPLAR PARA LA ADMINISTRACIÓN

(*) 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).

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

28/08/19

SOL·LICITUD D'INSCRIPCIÓ AL REGISTRE
GENERAL DE LA PRODUCCIÓ AGRÍCOLA DE LA CV
(REGEPA-CV)
SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN EN EL REGISTRO
GENERAL DE LA PRODUCCIÓN AGRÍCOLA DE LA
CV (REGEPA-CV)
OBJECTE DE LA SOL·LICITUD (TIPUS D'INSCRIPCIÓ):
OBJETO DE LA SOLICITUD (TIPO DE INSCRIPCIÓN):

A

ALTA

Codi automònic de explotació
Código automómico de explotación
Codi nacional
Código nacional

MODIFICACIÓ
MODIFICACIÓN

BAIXA / BAJA

DADES DEL TITULAR DE L'EXPLOTACIÓ
DATOS DEL TITULAR DE LA EXPLOTACIÓN

PRIMER COGNOM O RAÓ SOCIAL
PRIMER APELLIDO O RAZÓN SOCIAL

SEGON COGNOM / SEGUNDO APELLIDO

DNI / CIF

NOM / NOMBRE

CP

LOCALITAT / LOCALIDAD

PROVÍNCIA / PROVINCIA

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

TELÈFON / TELÉFONO

ADREÇA ELECTRÒNICA / CORREO ELECTRÓNICO (*)

PAÍS / PAIS

B

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

COGNOMS i NOM O RAÓ SOCIAL / APELLIDOS Y NOMBRE O RAZÓN SOCIAL

TELÈFON / TELÉFONO

ADREÇA ELECTRÒNICA / CORREO ELECTRÓNICO (*)

C

ANNEX I - II
ANEXO I - II

(id sol·licitud)
(id solicitud)

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

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

LOCALITAT / LOCALIDAD

PROVÍNCIA / PROVINCIA

PAÍS / PAIS

TELÈFON / TELÉFONO

Indique en quina llengua desitja rebre les notificacions:
Indique en qué lengua desea recibir las notificaciones:
Valencià
Castellà
Valenciano
Castellano

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:

SI

(*) 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).

CONSULTA INTERACTIVA DE DOCUMENTACIÓ (NO-AUTORITZACIÓ)
CONSULTA INTERACTIVA DE DOCUMENTACIÓN (NO AUTORIZACIÓN)

D'acord amb el que disposa l'article 28 de Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, en
absència d'oposició expressa per part de la persona interessada, l'òrgan gestor del procediment estarà autoritzat per a obtindre directament les
dades d'identitat de la persona sol·licitant o, en el seu cas, del seu representant legal, i si és el cas, de residència, així com les comprovacions
cadastrals de parcel·les o recintes que procedisca.
En cas d'oposar-se al fet que l'òrgan gestor obtinga directament aquesta informació, haurà de manifestar-ho a continuació, i tindrà l’obligació
d’aportar els documents corresponents en els termes exigits per les normes reguladores del procediment.
De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 28 de Ley 39/2015, de 1 de octubre, del procedimiento administrativo común de las administraciones
públicas, en ausencia de oposición expresa por parte de la persona interesada, el órgano gestor del procedimiento estará autorizado para obtener
directamente los datos de identidad de la persona solicitante o, en su caso, de su representante legal, y en su caso, de residencia así como las
comprobaciones catastrales de parcelas o recintos que proceda.
En caso de oponerse a que el órgano gestor obtenga directamente esta información, deberá manifestarlo a continuación, quedando obligado a
aportar los documentos correspondientes en los términos exigidos por las normas reguladoras del procedimiento.

DIN - A4

No autoritze a l'obtenció de les dades d'identitat de la persona sol·licitant o, en el seu cas, del seu representant legal.
No autorizo a la obtención de los datos de identidad de la persona solicitante o, en su caso, de su representante legal.
No autoritze a l'obtenció de les dades de residència.
No autorizo a la obtención de los datos de residencia.
No autoritze a l'obtenció de les dades de comprovació cadastral de les parcel·les de l'explotació agraria.
No autorizo a la obtención de los datos de comprobación catastral de las parcelas de la explotación agraria.

CHAP - IAC

D

IA - 26855_P - 01 - E

(2/2) EXEMPLAR PER A LA PERSONA INTERESSADA / EJEMPLAR PARA LA PERSONA INTERESADA

ADREÇA ELECTRÒNICA / CORREO ELECTRÓNICO (*)

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

28/08/19

SOL·LICITUD D'INSCRIPCIÓ AL REGISTRE
GENERAL DE LA PRODUCCIÓ AGRÍCOLA (REGEPA)
SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN EN EL REGISTRO
GENERAL DE LA PRODUCCIÓN AGRÍCOLA
(REGEPA)

E

(id sol·licitud)
(id solicitud)

ANNEX I - II
ANEXO I - II

Codi automònic de explotació
Código automómico de explotación
Codi nacional
Código nacional

DOCUMENTACIÓ A APORTAR
DOCUMENTACIÓN A APORTAR
Document d'acreditació de la capacitat de representació, si és el cas.
Documento de acreditación de la capacidad de representación, si es el caso.

F

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

El sol·licitant, o el seu representant legal, declara sota la seua responsabilitat que:
El solicitante, o su representante legal, declara bajo su responsabilidad que:
1.- La relació de recintes SIGPAC que componen la meua explotació són les incloses en l'annex II. / La relación de recintos SIGPAC que componen
mi explotación son los incluidos en el anexo II.
2.- Realitze la venda de collita en circuit curt de comercializació I/o venda directa. / Realizo la venta de cosecha en circuito corto de comercialización
y/o venta directa
SI
No
3.- Realitze autocontrols en la meua explotació / Realizo autocontroles en mi explotación

SI

No

4.-El codi o codis del Registre general d'explotacions ramaderes (RERA), en el cas d'explotacions amb producció mixta agrícola i ramadera, és/són: /
El código o códigos del Registro General de Explotaciones Ganaderas (REGA), en el caso de explotaciones con producción mixta agrícola y
ganadera es/son:

5.- Designe a l'entitat a través de la qual he formulat la present sol·licitud per a representar-me enfront de l'Administració en posteriors tràmits
d'esmena I millora, d'audiència I, altres notificacions I actuacións relacionades amb esta sol·licitud / Designo a la entidad a través de la cual he
formulado la presente solicitud para representarme frente a la Administración en posteriores trámites de subsanación y mejora, de audiencia y, otras
notificaciones y actuaciones relacionadas con esta solicitud.
6.- Titularitat compartida: / Titularidad compartida:

No

SI

7.- Per a les entitats asociades indique la forma de personalitat jurídica i els integrants de la mateixa: / Para las entidades asociades indique la forma
de personalidad jurídica y los integrantes de la misma:
S.A.T.

Societat Civil
Sociedad Civil

PRIMER COGNOM O RAÓ SOCIAL
PRIMER APELLIDO O RAZÓN
SOCIAL

Comunitat de Béns
Comunidad de Bienes

SEGON COGNOM
SEGUNDO APELLIDO

Altra persona jurídica
Otra persona jurídica

NOM / NOMBRE

PERCENTATGE /
PORCENTAJE (%)

IA - 26855_P - 02 - E

DIN - A4

CHAP - IAC

(1/2) EXEMPLAR PER A L'ADMINISTRACIÓ / EJEMPLAR PARA LA ADMINISTRACIÓN

DNI / CIF

Cooperativa

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

28/08/19

SOL·LICITUD D'INSCRIPCIÓ AL REGISTRE
GENERAL DE LA PRODUCCIÓ AGRÍCOLA (REGEPA)
SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN EN EL REGISTRO
GENERAL DE LA PRODUCCIÓN AGRÍCOLA
(REGEPA)

E

(id sol·licitud)
(id solicitud)

ANNEX I - II
ANEXO I - II

Codi automònic de explotació
Código automómico de explotación
Codi nacional
Código nacional

DOCUMENTACIÓ A APORTAR
DOCUMENTACIÓN A APORTAR
Document d'acreditació de la capacitat de representació, si és el cas.
Documento de acreditación de la capacidad de representación, si es el caso.

F

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

El sol·licitant, o el seu representant legal, declara sota la seua responsabilitat que:
El solicitante, o su representante legal, declara bajo su responsabilidad que:
1.- La relació de recintes SIGPAC que componen la meua explotació són les incloses en l'annex II. / La relación de recintos SIGPAC que componen
mi explotación son los incluidos en el anexo II.
2.- Realitze la venda de collita en circuit curt de comercializació I/o venda directa. / Realizo la venta de cosecha en circuito corto de comercialización
y/o venta directa
SI
No
3.- Realitze autocontrols en la meua explotació / Realizo autocontroles en mi explotación

SI

No

4.-El codi o codis del Registre general d'explotacions ramaderes (RERA), en el cas d'explotacions amb producció mixta agrícola i ramadera, és/són: /
El código o códigos del Registro General de Explotaciones Ganaderas (REGA), en el caso de explotaciones con producción mixta agrícola y
ganadera es/son:

5.- Designe a l'entitat a través de la qual he formulat la present sol·licitud per a representar-me enfront de l'Administració en posteriors tràmits
d'esmena I millora, d'audiència I, altres notificacions I actuacións relacionades amb esta sol·licitud / Designo a la entidad a través de la cual he
formulado la presente solicitud para representarme frente a la Administración en posteriores trámites de subsanación y mejora, de audiencia y, otras
notificaciones y actuaciones relacionadas con esta solicitud.
6.- Titularitat compartida: / Titularidad compartida:

No

SI

7.- Per a les entitats asociades indique la forma de personalitat jurídica i els integrants de la mateixa: / Para las entidades asociades indique la forma
de personalidad jurídica y los integrantes de la misma:
S.A.T.

Societat Civil
Sociedad Civil

PRIMER COGNOM O RAÓ SOCIAL
PRIMER APELLIDO O RAZÓN
SOCIAL

Comunitat de Béns
Comunidad de Bienes

SEGON COGNOM
SEGUNDO APELLIDO

Altra persona jurídica
Otra persona jurídica

NOM / NOMBRE

PERCENTATGE /
PORCENTAJE (%)

IA - 26855_P - 02 - E

DIN - A4

CHAP - IAC

(2/2) EXEMPLAR PER A LA PERSONA INTERESSADA / EJEMPLAR PARA LA PERSONA INTERESADA

DNI / CIF

Cooperativa

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

28/08/19

RELACIÓ DE RECINTES QUE COMPONEN L'EXPLOTACIÓ AGRÍCOLA
(REGEPA-CV)
RELACIÓN DE RECINTOS QUE COMPONEN LA EXPLOTACIÓN AGRÍCOLA
(REGEPA-CV)
DADES DEL TITULAR DE L'EXPLOTACIÓ
DATOS DEL TITULAR DE LA EXPLOTACIÓN

PRIMER COGNOM O RAÓ SOCIAL
PRIMER APELLIDO O RAZÓN SOCIAL

Codi automònic de explotació
Código automómico de explotación
Codi nacional
Código nacional

DNI / CIF

NOM / NOMBRE

RELACIÓ DE RECINTES DE L'EXPLOTACIÓ / RELACIÓN DE RECINTOS DE LA EXPLOTACIÓN

MUNICIPI
MUNICIPO

POLÍGON
POLÍGONO

PARCEL·LA
PARCELA

RECINTE
RECINTO

ÚS
USO

COEF.
REGADIU
COEF.
REGADÍO

SUP.SIGPAC
SUP.SIGPAC

PRODUCTE
PRODUCTO

VARIETAT
VARIEDAD

SUP.
RÈGIM
CULTIVADA TINENÇA
SUP.
CULTIVADA RÉGIMEN
TENECIA
(Ha)

IA - 26855_P - 03 - E DIN - A4

CHAP - IAC

(1/2) EXEMPLAR PER A L'ADMINISTRACIÓ / EJEMPLAR PARA LA ADMINISTRACIÓN

PROV.
PROV.

Al·legació SIGPAC
Alegación SIGPAC

DADES DECLARATS DE CULTIU / DATOS DECLARADOS DE CULTIVO

DADES DE SIGPAC / DATOS DE SIGPAC

Agric. Ecològica/Agric. Ecológica

H

SEGON COGNOM / SEGUNDO APELLIDO

ANNEX II
ANEXO II

(id sol·licitud)
(id solicitud)

Past en comú / Pasto en común

G

Full
Hoja
1/1

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

28/08/19

RELACIÓ DE RECINTES QUE COMPONEN L'EXPLOTACIÓ AGRÍCOLA
(REGEPA-CV)
RELACIÓN DE RECINTOS QUE COMPONEN LA EXPLOTACIÓN AGRÍCOLA
(REGEPA-CV)
DADES DEL TITULAR DE L'EXPLOTACIÓ
DATOS DEL TITULAR DE LA EXPLOTACIÓN

PRIMER COGNOM O RAÓ SOCIAL
PRIMER APELLIDO O RAZÓN SOCIAL

DNI / CIF

NOM / NOMBRE

RELACIÓ DE RECINTES DE L'EXPLOTACIÓ / RELACIÓN DE RECINTOS DE LA EXPLOTACIÓN

MUNICIPI
MUNICIPO

POLÍGON
POLÍGONO

PARCEL·LA
PARCELA

RECINTE
RECINTO

ÚS
USO

COEF.
REGADIU
COEF.
REGADÍO

SUP.SIGPAC
SUP.SIGPAC

PRODUCTE
PRODUCTO

VARIETAT
VARIEDAD

SUP.
RÈGIM
CULTIVADA TINENÇA
SUP.
CULTIVADA RÉGIMEN
TENECIA
(Ha)

IA - 26855_P - 03 - E DIN - A4

CHAP - IAC

PROV.
PROV.

Al·legació SIGPAC
Alegación SIGPAC

DADES DECLARATS DE CULTIU / DATOS DECLARADOS DE CULTIVO

DADES DE SIGPAC / DATOS DE SIGPAC

(2/2) EXEMPLAR PER A LA PERSONA INTERESSADA / EJEMPLAR PARA LA PERSONA INTERESADA

Codi automònic de explotació
Código automómico de explotación
Codi nacional
Código nacional

Agric. Ecològica/Agric. Ecológica

H

SEGON COGNOM / SEGUNDO APELLIDO

ANNEX II
ANEXO II

(id sol·licitud)
(id solicitud)

Past en comú / Pasto en común

G

Full
Hoja
1/1

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

28/08/19

SOL·LICITUD D'INSCRIPCIÓ AL REGISTRE
GENERAL DE LA PRODUCCIÓ AGRÍCOLA (REGEPA)
SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN EN EL REGISTRO
GENERAL DE LA PRODUCCIÓN AGRÍCOLA
(REGEPA)

I

(id sol·licitud)
(id solicitud)

ANNEX I - II
ANEXO I - II

Codi automònic de explotació
Código automómico de explotación
Codi nacional
Código nacional

SOL·LICITUD
SOLICITUD

Se sol·licita la inscripció en el Registre General de la Producció Agrícola (REGEPA)
Se solicita la inscripción en el Registro General de la Producción Agrícola (REGEPA)
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 presenta 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.

,

d

de

REGISTRE D'ENTRADA
REGISTRO DE ENTRADA

Firma:

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

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.

CHAP - IAC

INFORMACIÓ BÀSICA SOBRE PROTECCIÓ DE DADES
INFORMACIÓN BÁSICA SOBRE PROTECCIÓN DE DATOS

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, tot interessat tindrà dret a presentar una reclamació davant
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, todo interesado tendrá derecho a presentar una reclamación
ante 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 obtenir informació més detallada en el següent enllaç: http://www.agroambient.gva.es/registre-de-tractaments
Puede obtener información más detallada en el siguiente enlace: http://www.agroambient.gva.es/es/registre-de-tractaments

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

28/08/19

DIN - A4

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.
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(1/2) EXEMPLAR PER A L'ADMINISTRACIÓ / EJEMPLAR PARA LA ADMINISTRACIÓN

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

SOL·LICITUD D'INSCRIPCIÓ AL REGISTRE
GENERAL DE LA PRODUCCIÓ AGRÍCOLA (REGEPA)
SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN EN EL REGISTRO
GENERAL DE LA PRODUCCIÓN AGRÍCOLA
(REGEPA)

I

(id sol·licitud)
(id solicitud)

ANNEX I - II
ANEXO I - II

Codi automònic de explotació
Código automómico de explotación
Codi nacional
Código nacional

SOL·LICITUD
SOLICITUD

Se sol·licita la inscripció en el Registre General de la Producció Agrícola (REGEPA)
Se solicita la inscripción en el Registro General de la Producción Agrícola (REGEPA)
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 presenta 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.

,

d

de

REGISTRE D'ENTRADA
REGISTRO DE ENTRADA

Firma:

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

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.

CHAP - IAC

INFORMACIÓ BÀSICA SOBRE PROTECCIÓ DE DADES
INFORMACIÓN BÁSICA SOBRE PROTECCIÓN DE DATOS

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, tot interessat tindrà dret a presentar una reclamació davant
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, todo interesado tendrá derecho a presentar una reclamación
ante 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 obtenir informació més detallada en el següent enllaç: http://www.agroambient.gva.es/registre-de-tractaments
Puede obtener información más detallada en el siguiente enlace: http://www.agroambient.gva.es/es/registre-de-tractaments

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

28/08/19

DIN - A4

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.
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(2/2) EXEMPLAR PER A LA PERSONA INTERESSADA / EJEMPLAR PARA LA PERSONA INTERESADA

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

