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04/08/21CONSELLERIA D'AGRICULTURA, DESENVOLUPAMENT RURAL, EMERGÈNCIA CLIMÀTICA I TRANSICIÓ ECOLÒGICA  
CONSELLERIA DE AGRICULTURA, DESARROLLO RURAL, EMERGENCIA CLIMÁTICA Y TRANSICIÓN ECOLÓGICA

SOL·LICITUD PER A LA INSCRIPCIÓ/ACTUALITZACIÓ DE DADES EN EL 
REGISTRE DE NUCLIS ZOOLÒGICS DE LA COMUNITAT VALENCIANA 

  
SOLICITUD PARA LA INSCRIPCIÓN/ACTUALIZACIÓN DE DATOS EN EL 

REGISTRO DE NÚCLEOS ZOOLÓGICOS DE LA COMUNITAT VALENCIANA

A DADES D'IDENTIFICACIÓ 
DATOS DE IDENTIFICACIÓN

DADES DEL TITULAR ACTUAL DEL NUCLI ZOOLÒGIC / DATOS DEL TITULAR ACTUAL DEL NÚCLEO ZOOLÓGICO

DADES DEL REPRESENTANT / DATOS DEL REPRESENTANTE

DADES DEL NOU TITULAR (si és el cas) O MODIFICACIÓ DE DADES PERSONALS / DATOS DEL NUEVO TITULAR (en su caso) O MODIFICACIÓN DE DATOS PERSONALES

COGNOMS / APELLIDOS NOM / NOMBRE NIF

DOMICILI (CARRER/PLAÇA, NÚM. I PORTA) / DOMICILIO (CALLE/PLAZA, Nº Y PUERTA) CP

POBLACIÓ / POBLACIÓN PROVÍNCIA / PROVINCIA TELÈFON / TELÉFONO

COGNOMS / APELLIDOS NOM / NOMBRE NIF

DOMICILI (CARRER/PLAÇA, NÚM. I PORTA) / DOMICILIO (CALLE/PLAZA, Nº Y PUERTA) CP

POBLACIÓ / POBLACIÓN PROVÍNCIA / PROVINCIA TELÈFON / TELÉFONO EN QUALITAT DE / EN CALIDAD DE

COGNOMS / APELLIDOS NOM / NOMBRE NIF

DOMICILI (CARRER/PLAÇA, NÚM. I PORTA) / DOMICILIO (CALLE/PLAZA, Nº Y PUERTA) CP

POBLACIÓ / POBLACIÓN PROVÍNCIA / PROVINCIA TELÈFON / TELÉFONO

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).

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:

Castellà 
Castellano

Valencià 
Valenciano

B DADES DEL NUCLI ZOOLÒGIC 
DATOS DEL NÚCLEO ZOOLÓGICO

   Les dades personales aportades seran utilitzades a efectes del que disposen els fins de la Llei 6/2003, de 4 de març, de la Ramaderia de la Comunitat Valenciana. L'interessat podrà, quan 
procedisca segons el que disposa la Llei Orgànica 15/1999, de protecció de dades de carácter personal i la resta de normativa vigent aplicable, exercir els drets d'accés, rectificació i cancel·lació. 
   Los datos personales aportados serán utilizados a efectos de lo dispuesto en los fines de la Ley 6/2003, de 4 de marzo, de Ganadería de la Comunitat Valenciana. El interesado podrá, cuando 
proceda según lo dispuesto en la Ley Orgánica 15/1999, de protección de datos de carácter personal y demás normativa vigente aplicable, ejercer los derechos de acceso, rectificación y cancelación.

NOM / NOMBRE ACTIVITAT / ACTIVIDAD

DOMICILI (CARRER/PLAÇA, NÚM. I PORTA) / DOMICILIO (CALLE/PLAZA, Nº Y PUERTA) CP LOCALITAT / LOCALIDAD

PROVÍNCIA / PROVINCIA TELÈFON / TELÉFONO FAX COORD. GEOGRAF. LONGITUD (X) COORD. GEOGRAF. LATITUD (Y) FUS / HUSO

C CONSULTA INTERACTIVA DE DADES (AUTORITZACIÓ) 
CONSULTA INTERACTIVA DE DATOS (AUTORIZACIÓN)

L'òrgan gestor del procediment ha d'estar autoritzat per vosté per a poder consultar les dades d'identitat fiscal davant l'Agència Estatal de l'Administració Tributària. Si 
autoritza aquesta consulta, indique-ho a continuació. 
El órgano gestor del procedimiento debe estar autorizado por usted para poder consultar los datos de identidad fiscal ante la Agencia Estatal de la Administración 
Tributaria. Si autoriza dicha consulta, indíquelo a continuación. 
  
AVÍS: Si no dona la següent autorització, haurà d'aportar els documents acreditatius corresponents. 
AVISO: Si no da la siguiente autorización, deberá aportar los documentos acreditativos correspondientes.

Autoritze la consulta de les dades d'identitat fiscal davant l'Agència Estatal de l'Administració Tributària (NIF) 
Autorizo la consulta de los datos de identidad fiscal ante la Agencia Estatal de la Administración Tributaria (NIF)

D DOCUMENTACIÓ APORTADA 
DOCUMENTACIÓN APORTADA

Per a la qual cosa adjunta la documentació següent (marcar el que corresponga) 
Para lo cual adjunta la documentación siguiente (marcar lo que corresponda)

Memòria descriptiva de l'activitat i instal·lacions, plans de situació i croquis de les instal·lacions. 
Memoria descriptiva de la actividad e instalaciones, planos de situación y croquis de las instalaciones.

Còpia del NIF del titular (i acreditació del representant en cas) 
Copia del NIF del titular (y acreditación del representante en caso)
Còpia de l'instrument ambiental requerit per les autoritats municipals que justifique l'autorització de l'activitat descrita en la memòria 
Copia del instrumento ambiental requerido por las autoridades municipales que justifique la autorización de la actividad descrita en la 
memoria

Compromís subscrit per D............................................... (Veterinari col·legiat nº.........., amb DNI nº............................) de desenrotllar 
les funcions de veterinari responsable del nucli zoològic, i programa higienicosanitari subscrit pel mateix. 
  
Compromiso suscrito por D...............................................(Veterinario colegiado nº.........., con DNI nº............................) de desarrollar 
las funciones de veterinario responsable del núcleo zoológico, y programa higiénico-sanitario suscrito por el mismo.
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previstos en la sede electrónica de la Generalitat (https://sede.gva.es).
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El órgano gestor del procedimiento debe estar autorizado por usted para poder consultar los datos de identidad fiscal ante la Agencia Estatal de la Administración 
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Compromís subscrit per D............................................... (Veterinari col·legiat nº.........., amb DNI nº............................) de desenrotllar 
les funcions de veterinari responsable del nucli zoològic, i programa higienicosanitari subscrit pel mateix. 
  
Compromiso suscrito por D...............................................(Veterinario colegiado nº.........., con DNI nº............................) de desarrollar 
las funciones de veterinario responsable del núcleo zoológico, y programa higiénico-sanitario suscrito por el mismo.
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04/08/21CONSELLERIA D'AGRICULTURA, DESENVOLUPAMENT RURAL, EMERGÈNCIA CLIMÀTICA I TRANSICIÓ ECOLÒGICA  
CONSELLERIA DE AGRICULTURA, DESARROLLO RURAL, EMERGENCIA CLIMÁTICA Y TRANSICIÓN ECOLÓGICA

SOL·LICITUD PER A LA INSCRIPCIÓ/ACTUALITZACIÓ DE DADES EN EL 
REGISTRE DE NUCLIS ZOOLÒGICS DE LA COMUNITAT VALENCIANA 

  
SOLICITUD PARA LA INSCRIPCIÓN/ACTUALIZACIÓN DE DATOS EN EL 

REGISTRO DE NÚCLEOS ZOOLÓGICOS DE LA COMUNITAT VALENCIANA

E SOL·LICITUD 
SOLICITUD

La inscripció en el Registre de Nuclis Zoològics de: (marqueu la que corresponga) 
La inscripción en el Registro de Núcleos Zoológicos de: (marcar la que corresponda)

, d del
REGISTRE D'ENTRADA 

REGISTRO DE ENTRADA

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

El titular del nucli zoològic / El titular del núcleo explotación El nou titular (si és el cas) / El nuevo titular (en su caso)

Firma: Firma:

Que d'acord amb allò que s'ha disposat per Llei 4/1994 de la Generalitat Valenciana, de 8 de juliol, i Decret 158/1996, de 13 d'agost, del Govern Valencià, pel qual es 
desenrotlla la llei de la Generalitat Valenciana 4/1994 i el Decret 83/2007, de 15 de juny, del Consell, de modificació del Decret 158/1996, de 13 d'agost, del Consell. que la 
desenrotlla sobre autorització i registre de nuclis zoològics. 
Que de acuerdo con lo dispuesto por Ley 4/1994 de la Generalitat Valenciana, de 8 de julio, y Decreto 158/1996, de 13 de agosto, del Gobierno Valenciano, por el que se 
desarrolla la ley de la Generalitat Valenciana 4/1994 y el Decreto 83/2007, de 15 de junio, del Consell, de modificación del Decreto 158/1996, de 13 de agosto, del Consell. 
que la desarrolla sobre autorización y registro de núcleos zoológicos. 

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

Alta de nucli zoològic / Alta de núcleo zoológico

Baixa de nucli zoològic / Baja de núcleo zoológico

Canvi de titularitat de nucli zoològic / Cambio de titularidad núcleo zoológico

 Ampliació o Actualització capacitat / Ampliación o Actualización capacidad

Modificació de dades personals / Modificación de datos personales

Alta Espècie o Classificació Zootècnica/Alta Especie o Clasificación Zootécnica

Alta de nucli zoològic / Alta de núcleo zoológico

Canvi titularitat Espècie o Classificació Zootècnica 
Cambio titularidad Especie o Clasificación Zootécnica

Actualització de Censos / Actualización de censos

Altres / Otros:

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, 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.

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: Pot exercitar el dret d’accés, rectificació supressió, limitació, oposició i portabilitat de les seues dades de caràcter personal de 
manera presencial o telemàtica de conformitat amb el que preveu l’enllaç següent: http://www.gva.es/va/proc19970. 
Ejercicio de derechos: Puede ejercitar el derecho de acceso, rectificación, supresión, limitación, oposición y portabilidad de sus datos de carácter 
personal de manera presencial o telemática de conformidad con lo que prevé el enlace siguiente: http://www.gva.es/es/proc19970. 
  
Reclamacions: Sense perjudici de qualsevol altre  recurs administratiu o acció judicial, qualsevol persona interessada té dret a presentar una 
reclamació a l’Agència Espanyola de Protecció de Dades si considera que el tractament de dades personals que el concerneixen infringeix la 
normativa en matèria de protecció de dades. 
Reclamaciones: Sin perjuicio de cualquier otro recurso administrativo o acción judicial, cualquier persona interesada tiene derecho a presentar una 
reclamación en la Agencia Española de Protección de Datos si considera que el tratamiento de datos personales que le conciernen infringe la 
normativa en materia de protección de datos. 
  
Podeu obtindre informació més detallada en l’enllaç següent: http://www.agroambient.gva.es/registre-de-tractaments. 
Puede obtener información mas detallada en el enlace siguiente: http://www.agroambient.gva.es/es/registre-de-tractaments. 

http://www.gva.es/va/proc19970
http://www.gva.es/es/proc19970
http://www.agroambient.gva.es/registre-de-tractaments
http://www.agroambient.gva.es/es/registre-de-tractaments
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SOLICITUD PARA LA INSCRIPCIÓN/ACTUALIZACIÓN DE DATOS EN EL 

REGISTRO DE NÚCLEOS ZOOLÓGICOS DE LA COMUNITAT VALENCIANA
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La inscripció en el Registre de Nuclis Zoològics de: (marqueu la que corresponga) 
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FECHA ENTRADA EN ÓRGANO COMPETENTE

El titular del nucli zoològic / El titular del núcleo explotación El nou titular (si és el cas) / El nuevo titular (en su caso)

Firma: Firma:

Que d'acord amb allò que s'ha disposat per Llei 4/1994 de la Generalitat Valenciana, de 8 de juliol, i Decret 158/1996, de 13 d'agost, del Govern Valencià, pel qual es 
desenrotlla la llei de la Generalitat Valenciana 4/1994 i el Decret 83/2007, de 15 de juny, del Consell, de modificació del Decret 158/1996, de 13 d'agost, del Consell. que la 
desenrotlla sobre autorització i registre de nuclis zoològics. 
Que de acuerdo con lo dispuesto por Ley 4/1994 de la Generalitat Valenciana, de 8 de julio, y Decreto 158/1996, de 13 de agosto, del Gobierno Valenciano, por el que se 
desarrolla la ley de la Generalitat Valenciana 4/1994 y el Decreto 83/2007, de 15 de junio, del Consell, de modificación del Decreto 158/1996, de 13 de agosto, del Consell. 
que la desarrolla sobre autorización y registro de núcleos zoológicos. 

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

Alta de nucli zoològic / Alta de núcleo zoológico

Baixa de nucli zoològic / Baja de núcleo zoológico

Canvi de titularitat de nucli zoològic / Cambio de titularidad núcleo zoológico

 Ampliació o Actualització capacitat / Ampliación o Actualización capacidad

Modificació de dades personals / Modificación de datos personales

Alta Espècie o Classificació Zootècnica/Alta Especie o Clasificación Zootécnica

Alta de nucli zoològic / Alta de núcleo zoológico

Canvi titularitat Espècie o Classificació Zootècnica 
Cambio titularidad Especie o Clasificación Zootécnica

Actualització de Censos / Actualización de censos

Altres / Otros:

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, 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.

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: Pot exercitar el dret d’accés, rectificació supressió, limitació, oposició i portabilitat de les seues dades de caràcter personal de 
manera presencial o telemàtica de conformitat amb el que preveu l’enllaç següent: http://www.gva.es/va/proc19970. 
Ejercicio de derechos: Puede ejercitar el derecho de acceso, rectificación, supresión, limitación, oposición y portabilidad de sus datos de carácter 
personal de manera presencial o telemática de conformidad con lo que prevé el enlace siguiente: http://www.gva.es/es/proc19970. 
  
Reclamacions: Sense perjudici de qualsevol altre  recurs administratiu o acció judicial, qualsevol persona interessada té dret a presentar una 
reclamació a l’Agència Espanyola de Protecció de Dades si considera que el tractament de dades personals que el concerneixen infringeix la 
normativa en matèria de protecció de dades. 
Reclamaciones: Sin perjuicio de cualquier otro recurso administrativo o acción judicial, cualquier persona interesada tiene derecho a presentar una 
reclamación en la Agencia Española de Protección de Datos si considera que el tratamiento de datos personales que le conciernen infringe la 
normativa en materia de protección de datos. 
  
Podeu obtindre informació més detallada en l’enllaç següent: http://www.agroambient.gva.es/registre-de-tractaments. 
Puede obtener información mas detallada en el enlace siguiente: http://www.agroambient.gva.es/es/registre-de-tractaments. 

http://www.gva.es/va/proc19970
http://www.gva.es/es/proc19970
http://www.agroambient.gva.es/registre-de-tractaments
http://www.agroambient.gva.es/es/registre-de-tractaments
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SOL·LICITUD PER A LA INSCRIPCIÓ/ACTUALITZACIÓ DE DADES EN EL REGISTRE DE NUCLIS ZOOLÒGICS DE LA COMUNITAT VALENCIANA
 
SOLICITUD PARA LA INSCRIPCIÓN/ACTUALIZACIÓN DE DATOS EN EL REGISTRO DE NÚCLEOS ZOOLÓGICOS DE LA COMUNITAT VALENCIANA
A
DADES D'IDENTIFICACIÓ
DATOS DE IDENTIFICACIÓN
DADES DEL TITULAR ACTUAL DEL NUCLI ZOOLÒGIC / DATOS DEL TITULAR ACTUAL DEL NÚCLEO ZOOLÓGICO
DADES DEL REPRESENTANT / DATOS DEL REPRESENTANTE
DADES DEL NOU TITULAR (si és el cas) O MODIFICACIÓ DE DADES PERSONALS / DATOS DEL NUEVO TITULAR (en su caso) O MODIFICACIÓN DE DATOS PERSONALES
(*) 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:
B
DADES DEL NUCLI ZOOLÒGIC
DATOS DEL NÚCLEO ZOOLÓGICO
   Les dades personales aportades seran utilitzades a efectes del que disposen els fins de la Llei 6/2003, de 4 de març, de la Ramaderia de la Comunitat Valenciana. L'interessat podrà, quan procedisca segons el que disposa la Llei Orgànica 15/1999, de protecció de dades de carácter personal i la resta de normativa vigent aplicable, exercir els drets d'accés, rectificació i cancel·lació.
   Los datos personales aportados serán utilizados a efectos de lo dispuesto en los fines de la Ley 6/2003, de 4 de marzo, de Ganadería de la Comunitat Valenciana. El interesado podrá, cuando proceda según lo dispuesto en la Ley Orgánica 15/1999, de protección de datos de carácter personal y demás normativa vigente aplicable, ejercer los derechos de acceso, rectificación y cancelación.
C
CONSULTA INTERACTIVA DE DADES (AUTORITZACIÓ)
CONSULTA INTERACTIVA DE DATOS (AUTORIZACIÓN)
L'òrgan gestor del procediment ha d'estar autoritzat per vosté per a poder consultar les dades d'identitat fiscal davant l'Agència Estatal de l'Administració Tributària. Si autoritza aquesta consulta, indique-ho a continuació.
El órgano gestor del procedimiento debe estar autorizado por usted para poder consultar los datos de identidad fiscal ante la Agencia Estatal de la Administración Tributaria. Si autoriza dicha consulta, indíquelo a continuación.
 
AVÍS: Si no dona la següent autorització, haurà d'aportar els documents acreditatius corresponents.
AVISO: Si no da la siguiente autorización, deberá aportar los documentos acreditativos correspondientes.
D
DOCUMENTACIÓ APORTADA
DOCUMENTACIÓN APORTADA
Per a la qual cosa adjunta la documentació següent (marcar el que corresponga)
Para lo cual adjunta la documentación siguiente (marcar lo que corresponda)
Memòria descriptiva de l'activitat i instal·lacions, plans de situació i croquis de les instal·lacions.
Memoria descriptiva de la actividad e instalaciones, planos de situación y croquis de las instalaciones.
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SOL·LICITUD PER A LA INSCRIPCIÓ/ACTUALITZACIÓ DE DADES EN EL REGISTRE DE NUCLIS ZOOLÒGICS DE LA COMUNITAT VALENCIANA
 
SOLICITUD PARA LA INSCRIPCIÓN/ACTUALIZACIÓN DE DATOS EN EL REGISTRO DE NÚCLEOS ZOOLÓGICOS DE LA COMUNITAT VALENCIANA
E
SOL·LICITUD
SOLICITUD
La inscripció en el Registre de Nuclis Zoològics de: (marqueu la que corresponga)
La inscripción en el Registro de Núcleos Zoológicos de: (marcar la que corresponda)
,
d
del
REGISTRE D'ENTRADA
REGISTRO DE ENTRADA
DATA D'ENTRADA EN L'ÒRGAN COMPETENT
FECHA ENTRADA EN ÓRGANO COMPETENTE
El titular del nucli zoològic / El titular del núcleo explotación
El nou titular (si és el cas) / El nuevo titular (en su caso)
Firma:
Firma:
Que d'acord amb allò que s'ha disposat per Llei 4/1994 de la Generalitat Valenciana, de 8 de juliol, i Decret 158/1996, de 13 d'agost, del Govern Valencià, pel qual es desenrotlla la llei de la Generalitat Valenciana 4/1994 i el Decret 83/2007, de 15 de juny, del Consell, de modificació del Decret 158/1996, de 13 d'agost, del Consell. que la desenrotlla sobre autorització i registre de nuclis zoològics.
Que de acuerdo con lo dispuesto por Ley 4/1994 de la Generalitat Valenciana, de 8 de julio, y Decreto 158/1996, de 13 de agosto, del Gobierno Valenciano, por el que se desarrolla la ley de la Generalitat Valenciana 4/1994 y el Decreto 83/2007, de 15 de junio, del Consell, de modificación del Decreto 158/1996, de 13 de agosto, del Consell. que la desarrolla sobre autorización y registro de núcleos zoológicos. 
INFORMACIÓ BÀSICA SOBRE PROTECCIÓ DE DADES 
INFORMACIÓN BÁSICA SOBRE PROTECCIÓN DE DATOS
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, 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.
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: Pot exercitar el dret d’accés, rectificació supressió, limitació, oposició i portabilitat de les seues dades de caràcter personal de manera presencial o telemàtica de conformitat amb el que preveu l’enllaç següent: http://www.gva.es/va/proc19970.
Ejercicio de derechos: Puede ejercitar el derecho de acceso, rectificación, supresión, limitación, oposición y portabilidad de sus datos de carácter personal de manera presencial o telemática de conformidad con lo que prevé el enlace siguiente: http://www.gva.es/es/proc19970.
 
Reclamacions: Sense perjudici de qualsevol altre  recurs administratiu o acció judicial, qualsevol persona interessada té dret a presentar una reclamació a l’Agència Espanyola de Protecció de Dades si considera que el tractament de dades personals que el concerneixen infringeix la normativa en matèria de protecció de dades.
Reclamaciones: Sin perjuicio de cualquier otro recurso administrativo o acción judicial, cualquier persona interesada tiene derecho a presentar una reclamación en la Agencia Española de Protección de Datos si considera que el tratamiento de datos personales que le conciernen infringe la normativa en materia de protección de datos.
 
Podeu obtindre informació més detallada en l’enllaç següent: http://www.agroambient.gva.es/registre-de-tractaments.
Puede obtener información mas detallada en el enlace siguiente: http://www.agroambient.gva.es/es/registre-de-tractaments. 
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