SOL·LICITUD D'AUTORITZACIÓ D'OCUPACIÓ TEMPORAL EN VIA PECUÀRIA
SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN DE OCUPACIÓN TEMPORAL EN VÍA PECUARIA

A

DADES D'IDENTIFICACIÓ
DATOS DE IDENTIFICACIÓN

PRIMER COGNOM O RAÓ SOCIAL
PRIMER APELLIDO O RAZÓN SOCIAL

SEGON COGNOM / SEGUNDO APELLIDO

DNI / CIF

NOM / NOMBRE

B-88615000

PV XIX GUNDEMARRO,S.L.U
CP

DOMICILI SOCIAL / DOMICILIO SOCIAL

28016

C/CARDENAL MARCELO SPÍNOLA Nº 10
PROVÍNCIA / PROVINCIA

TELÈFON / TELÉFONO

MADRID

914569500

B

LOCALITAT / LOCALIDAD

FAX

MADRID

ADREÇA ELECTRÒNICA / CORREO ELECTRÓNICO (*)

raquel.vergara@grupocobra.com

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

COGNOMS / APELLIDOS

NOM / NOMBRE

MONTIEL MORENO

BENITO

DNI

TELÈFON / TELÉFONO

914569500

ADREÇA ELECTRÒNICA / CORREO ELECTRÓNICO (*)

C/CARDENAL MARCELO SPÍNOLA Nº 10
(SI ÉS DIFERENT A L'APARTAT A)
C NOTIFICACIONS
NOTIFICACIONES (SI ES DISTINTO AL APARTADO A)

CP

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

LOCALITAT / LOCALIDAD

PROVÍNCIA / PROVINCIA

TELÈFON / TELÉFONO

FAX

ADREÇA ELECTRÒNICA / CORREO ELECTRÓNICO (*)

Indiqueu en quina llengua voleu 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:

SÍ

D

DOCUMENTS QUE S'ADJUNTEN
DOCUMENTOS QUE SE ADJUNTAN

✔

Memoria descriptiva

E

SOL·LICITUD
SOLICITUD

La autorización de ocupación temporal de Vías Pecuarias

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.

CHAP - IAC

Es sol·licita:
Se solicita:

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.

MADRID

,

11

d

NOVIEMBRE

del

REGISTRE D'ENTRADA
REGISTRO DE ENTRADA

DIN - A4

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

2020

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

Firma:

BENITO MONTIEL MORENO

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

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

30/09/20

IA - 260516 - 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).

SOL·LICITUD D'AUTORITZACIÓ D'OCUPACIÓ TEMPORAL EN VIA PECUÀRIA
SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN DE OCUPACIÓN TEMPORAL EN VÍA PECUARIA

A

DADES D'IDENTIFICACIÓ
DATOS DE IDENTIFICACIÓN

PRIMER COGNOM O RAÓ SOCIAL
PRIMER APELLIDO O RAZÓN SOCIAL

SEGON COGNOM / SEGUNDO APELLIDO

DNI / CIF

NOM / NOMBRE

B-88615000

PV XIX GUNDEMARRO,S.L.U
CP

DOMICILI SOCIAL / DOMICILIO SOCIAL

28016

C/CARDENAL MARCELO SPÍNOLA Nº 10
PROVÍNCIA / PROVINCIA

TELÈFON / TELÉFONO

MADRID

914569500

B

LOCALITAT / LOCALIDAD

FAX

MADRID

ADREÇA ELECTRÒNICA / CORREO ELECTRÓNICO (*)

raquel.vergara@grupocobra.com

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

COGNOMS / APELLIDOS

NOM / NOMBRE

MONTIEL MORENO

BENITO

DNI

TELÈFON / TELÉFONO

914569500

ADREÇA ELECTRÒNICA / CORREO ELECTRÓNICO (*)

C/CARDENAL MARCELO SPÍNOLA Nº 10
(SI ÉS DIFERENT A L'APARTAT A)
C NOTIFICACIONS
NOTIFICACIONES (SI ES DISTINTO AL APARTADO A)

CP

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

LOCALITAT / LOCALIDAD

PROVÍNCIA / PROVINCIA

TELÈFON / TELÉFONO

FAX

ADREÇA ELECTRÒNICA / CORREO ELECTRÓNICO (*)

Indiqueu en quina llengua voleu 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:

SÍ

D

DOCUMENTS QUE S'ADJUNTEN
DOCUMENTOS QUE SE ADJUNTAN

✔

Memoria descriptiva

E

SOL·LICITUD
SOLICITUD

La autorización de ocupación temporal de Vías Pecuarias

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.

CHAP - IAC

Es sol·licita:
Se solicita:

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.

MADRID

,

11

d

NOVIEMBRE

del

2020

La persona sol·licitant o el seu representant legal / La persona solicitante o su representante legal
Firmado digitalmente por
06230756X BENITO
06230756X BENITO MONTIEL (R:
MONTIEL (R:
B88615000)
Fecha: 2020.11.27 10:47:20 +01'00'
B88615000)
Firma:

BENITO MONTIEL MORENO

REGISTRE D'ENTRADA
REGISTRO DE ENTRADA

DIN - A4

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

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

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

30/09/20

IA - 260516 - 01 - E

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

(*) 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).

SOL·LICITUD D'AUTORITZACIÓ D'OCUPACIÓ TEMPORAL EN VIA PECUÀRIA
SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN DE OCUPACIÓN TEMPORAL EN VÍA PECUARIA
INFORMACIÓ BÀSICA SOBRE PROTECCIÓ DE DADES
INFORMACIÓN BÁSICA SOBRE PROTECCIÓN DE DATOS
Nom del tractament: Autoritzacions, declaracions i registres en matèria forestal, vies pecuàries, experimentació i investigació forestal.
Nombre del tratamiento: Autorizaciones, declaraciones y registros en materia forestal, vías pecuarias, experimentación e investigación forestal.
Identitat del responsable del tractament: Persona titular de la sotssecretaria de la conselleria amb competències en matèria de medi ambient.
Identidad del responsable del tratamiento: Persona titular de la subsecretaría de la conselleria con competencias en materia de medio ambiente.
Finalitat del tractament: Autoritzacions, registres i declaracions en matèria forestal, vies pecuàries, experimentació e investigació forestal.
Finalidad del tratamiento: Autorizaciones, registros y declaraciones en materia forestal, vías pecuarias experimentació e investigación forestal.
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.

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

30/09/20

IA - 260516 - 02 - E

DIN - A4

CHAP - IAC

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

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

SOL·LICITUD D'AUTORITZACIÓ D'OCUPACIÓ TEMPORAL EN VIA PECUÀRIA
SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN DE OCUPACIÓN TEMPORAL EN VÍA PECUARIA
INFORMACIÓ BÀSICA SOBRE PROTECCIÓ DE DADES
INFORMACIÓN BÁSICA SOBRE PROTECCIÓN DE DATOS
Nom del tractament: Autoritzacions, declaracions i registres en matèria forestal, vies pecuàries, experimentació i investigació forestal.
Nombre del tratamiento: Autorizaciones, declaraciones y registros en materia forestal, vías pecuarias, experimentación e investigación forestal.
Identitat del responsable del tractament: Persona titular de la sotssecretaria de la conselleria amb competències en matèria de medi ambient.
Identidad del responsable del tratamiento: Persona titular de la subsecretaría de la conselleria con competencias en materia de medio ambiente.
Finalitat del tractament: Autoritzacions, registres i declaracions en matèria forestal, vies pecuàries, experimentació e investigació forestal.
Finalidad del tratamiento: Autorizaciones, registros y declaraciones en materia forestal, vías pecuarias experimentació e investigación forestal.
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.

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

30/09/20

IA - 260516 - 02 - E

DIN - A4

CHAP - IAC

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

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

