SOL·LICITUD ÚNICA DEL REGISTRE OFICIAL DE PRODUCTORS I
OPERADORS DE MITJANS DE DEFENSA FITOSANITÀRIA (ROPO) 1

CODI SIA

2

3

1

DESTINACIÓ

DIRECCIÓ GENERAL D’AGRICULTURA, RAMADERIA I DESENVOLUPAMENT RURAL
SECCIÓ DE SANITAT VEGETAL

CODI DIR3

A04027006

1

2

8

SOL·LICITANT
Persona física
DNI/NIE

Nom

Llinatge 1

Llinatge 2

Persona jurídica
NIF

Denominació social

Adreça electrònica
Adreça postal
Codi postal

Localitat

Municipi

Província

País

Telèfon

Fax

REPRESENTANT2
DNI/NIE

Nom

Llinatge 1

Llinatge 2

NIF

Denominació social

Adreça electrònica
Adreça postal
Codi postal

Localitat

Província

Municipi
País

Telèfon

Fax

Mitjà d’acreditació de la

representació3

REA

✔

Altres:

CANAL PREFERENT DE NOTIFICACIÓ4
Notificació a:

Persona sol·licitant

Persona o entitat representant

Notificació electrònica (obligatòria per a les persones jurídiques i opcional per a les persones físiques)
Subjectes obligats a relacionar-se electrònicament amb les administracions públiques d’acord amb el que estableix l’article 14.2 i 3
de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.
Els avisos de la posada a disposició de la notificació a la Carpeta Ciutadana del Punt d’Accés General de l’Estat* s’enviaran
A l’adreça electrònica de la persona interessada

A l’adreça electrònica del representant

A l’adreça electrònica indicada a continuació:
*Disponible a l’adreça http://sede.administracion.gob.es/carpeta/clave.htm
Notificació per correu postal (seleccionau una opció)
A l’adreça de la persona interessada

A l’adreça del representant

Adreça distinta, indicada a continuació:
Adreça postal:
Codi postal:

Localitat:

Municipi:

7

Província:

País:

Adreça electrònica:

TIPUS DE SOL·LICITUD
Inscripció
Renovació de la inscripció amb número de registre:
Modificació de la inscripció amb número de registre:
Cancel·lació de la inscripció amb número de registre:

ACTIVITATS EN RELACIÓ AMB MITJANS FITOSANITARIS
SECCIÓ 1: SUBMINISTRADORS DE MITJANS DE DEFENSA FITOSANITÀRIA
Fabricació o producció de material
Comercialització o posada al mercat (titulars i responsables del producte fitosanitari)
Distribució (establiments comercials)
Logística (com a activitat específica independent de comercialització o distribució)
SECCIÓ 2: TRACTAMENTS FITOSANITARIS
Prestació de serveis d’aplicació de productes fitosanitaris amb mitjans terrestres
Prestació de serveis d’aplicació de productes fitosanitaris amb aeronau
Aplicació per compte propi de productes fitosanitaris per mitjans d’instal·lació fixa
SECCIÓ 3: ASSESSORAMENT FITOSANITARI
Assessor independent
Assessor enquadrat en el sector subministrador o en el de tractaments
Assessor enquadrat en l’estructura empresarial de l’usuari
Assessor enquadrat en entitats d’assessorament de control de plagues
SECCIÓ 4: USUARIS PROFESSIONALS
Usuaris professionals

CATEGORIA TOXICOLÒGICA MÀXIMA DELS FITOSANITARIS DE QUÈ DISPOSA EL SUBMINISTRADOR O COM A EMPRESA
DE TRACTAMENTS FITOSANITARIS
Determinats Mitjans de Defensa Fitosanitària (MDF)
Nocius
Tòxics que no siguin gasos ni generin gasos tòxics
Molt tòxics que no siguin gasos ni generin gasos tòxics
Tòxics o molt tòxics que siguin gasos o generin gasos

ESTABLIMENTS QUE EL TITULAR GESTIONA EN RELACIÓ AMB L’ACTIVITAT DECLARADA
Establiment 1
Responsable
Situació
Municipi

CP

Adreça electrònica
Tipus

Telèfon
Categoria Toxicològica Màxima

Establiment 2
Responsable
Situació
Municipi
Adreça electrònica

CP
Telèfon

Tipus

Categoria Toxicològica Màxima

Establiment 3
Responsable
Situació
Municipi

CP

Adreça electrònica
Tipus

Telèfon
Categoria Toxicològica Màxima

DECLARACIÓ RESPONSABLE
La persona sol·licitant declara (és obligatori marcar les tres opcions):
Que, d’acord amb el que estableix l’article 3 de la Llei 17/2009 sobre el lliure accés a les activitats de serveis i el seu exercici,
totes les dades i la informació que conté aquesta sol·licitud són vertaderes.
Que, en relació amb l’activitat de subministrament de mitjans de defensa fitosanitària i/o tractaments fitosanitaris, es compleixen
tots els requisits aplicables establerts pel Reial decret 840/2015, de 21 de setembre, pel qual s’aproven mesures de control dels
riscs inherents als accidents greus en què intervinguin substàncies perilloses.
Que complesc els requisits a l’efecte d’emmagatzematge, comercialització, assessorament i/o usos que estableix el Reial decret
1311/2012, de 14 de setembre, pel qual s’estableix el marc d’actuació per aconseguir un ús sostenible dels productes
fitosanitaris.

DOCUMENTACIÓ
Documentació que es pot obtenir per mitjans telemàtics
D’acord amb l’article 28.2 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, s’entén atorgat el
consentiment per obtenir dades de documents elaborats per altres administracions que es puguin consultar mitjançant xarxes corporatives o
sistemes electrònics habilitats a aquest efecte, i que siguin necessàries per tramitar aquesta sol·licitud.

M’opòs que es consultin les dades i els documents necessaris per a la tramitació d’aquesta sol·licitud. Per això, present els
documents que consten, entre d’altres, en l’apartat «Documentació que s’adjunta».
Documentació de què ja disposa alguna administració pública5
Document 1
Document 2
Identificació del document:

Identificació del document:

Expedient o núm. de registre d’entrada:

Expedient o núm. de registre d’entrada:

Òrgan:

Òrgan:

Administració (i conselleria, si escau):

Administració (i conselleria, si escau):

Codi segur de verificació, si escau:

Codi segur de verificació, si escau:

Document 3

Document 4

Identificació del document:

Identificació del document:

Expedient o núm. de registre d’entrada:

Expedient o núm. de registre d’entrada:

Òrgan:

Òrgan:

Administració (i conselleria, si escau):

Administració (i conselleria, si escau):

Codi segur de verificació, si escau:

Codi segur de verificació, si escau:

Documentació que s’adjunta
1.
2.
3.
4.
5.

6.

INFORMACIÓ SOBRE PROTECCIÓ DE DADES PERSONALS
De conformitat amb el Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d’abril de 2016, relatiu a la protecció de
les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació d’aquestes dades i pel qual es deroga la
Directiva 95/46/CE (Reglament general de protecció de dades), i amb la legislació vigent en matèria de protecció de dades, s’informa
del tractament de dades personals que conté aquesta sol·licitud.
Tractament de dades. Les dades personals que conté aquesta sol·licitud seran tractades per l’Administració de la Comunitat
Autònoma de les Illes Balears. No obstant això, atès que aquest model de sol·licitud no està prèviament vinculat a un òrgan concret,
responsable del tractament, la informació sobre la protecció de dades s’ampliarà i especificarà en la primera comunicació que faci
l’òrgan competent en la matèria sobre la qual se sol·licita l’exercici de drets.
Exercici de drets i reclamacions. La persona afectada pel tractament de dades personals pot exercir els seus drets d’informació,
d’accés, de rectificació, de supressió, de limitació, de portabilitat, d’oposició i de no inclusió en tractaments automatitzats (i, fins i tot,
de retirar el consentiment, si escau, en els termes que estableix el Reglament general de protecció de dades) davant el responsable
del tractament, mitjançant el procediment «Sol·licitud d’exercici de drets en matèria de protecció de dades personals», previst a la
Seu Electrònica de la CAIB (seuelectronica.caib.es).
Una vegada rebuda la resposta del responsable o en el cas que no hi hagi resposta en el termini d’un mes, la persona afectada pel
tractament de les dades personals pot presentar la «Reclamació de tutela de drets» davant l’Agència Espanyola de Protecció de
Dades.
Delegació de Protecció de Dades. La Delegació de Protecció de Dades de l’Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes
Balears té la seu a la Conselleria de Presidència (pg. de Sagrera, 2, 07012 Palma; a/e: protecciodades@dpd.caib.es).

, de
de 20.....
(Localitat, data i signatura)

[rúbrica]

INSTRUCCIONS
Escriviu preferentment en majúscules, sobretot en l’apartat de dades personals.
1.

Els subjectes als quals fan referència els apartats 2 i 3 de l’article 14 de la Llei 39/2015 estan obligats a relacionar-se a través
de mitjans electrònics amb les administracions, per la qual cosa, de conformitat amb el que estableix l’article 68.4 de la Llei
esmentada, si algun d’aquests subjectes presenta la sol·licitud presencialment, l’Administració pública li demanarà que ho faci
mitjançant el Registre electrònic comú de l’Administració general de l’Estat. A aquest efecte, es considerarà que la sol·licitud
s’ha presentat en la data de la seva presentació electrònica.

2.

En el cas que formalitzi la sol·licitud un representant, s’han de consignar totes les dades de sol·licitant en l’apartat corresponent
(«Sol·licitant»).

3.

Si acreditau la representació per un mitjà diferent de la inscripció en el Registre electrònic d’apoderaments (REA), heu de
presentar el document que l’acrediti i, en l’apartat «Documentació que s’adjunta», hi heu de fer constar que presentau aquesta
acreditació.

4.

Senyalau com a canal preferent de notificació una de les opcions, llevat que estigueu obligats a relacionar-vos telemàticament
amb l’Administració, d’acord amb l’article 14 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les
administracions públiques.

5.

Si ara se us sol·licita documentació que ja heu aportat anteriorment o que ha estat expedida per qualsevol administració,
emplenau l’espai per a les dades identificatives perquè l’Administració pugui accedir a aquests documents. Exemple:
Identificació del document: Informe diagnòstic vegetals
Identificació de l’expedient o registre d’entrada: L19E123/2017
Òrgan: Direcció General d’Agricultura, Ramaderia i Desenvolupament Rural
Administració: Conselleria d’Agricultura, Pesca i Alimentació
Codi segur de verificació, si escau: CUV20160111-1691716669

6.

Document de liquidació de la taxa per a la inscripció en el ROPO - Registre Oficial de Productors i Operadors de mitjans de
defensa fitosanitària (seleccionau un dels enllaços següents segons correspongui).
Taxa per a la inscripció al ROPO
Taxa per a la renovació/modificació al ROPO
Taxa per a la cancel·lació al ROPO: EXEMPT

7.

Secció 1: Contracte d’assessorament signat entre un tècnic assessor inscrit en el ROPO i el responsable de l’explotació o
representant legal de l’empresa. Es pot consultar el model del contracte (annex I) al web.

8.

Secció 2. Contracte d’assessorament signat entre un tècnic assessor inscrit en el ROPO i el responsable de l’explotació o
representant legal de l’empresa, on ha de figurar el número d’inscripció en el ROPO de l’assessor, una descripció de
l’explotació, parcel·la o àrea assessorada i un registre de les actuacions fitosanitàries duites a terme. Es pot consultar el
model (annex I, II i III) al web.

9.

Secció 1 i 2: Relació amb el personal relacionat laboralment amb l’activitat referida, i detall de la ubicació del lloc de feina, i
de la titulació o capacitació com a usuari professional de productes fitosanitaris.

10. Secció 2: Model de contracte amb el client, on figuren els espais destinats a fer constar les dades següents:
a)
b)
c)

Objecte dels tractaments fitosanitaris i dosis a emprar
Mesures de precaució
Termini de seguretat que s’ha de respectar

11. Secció 3: Còpia autenticada electrònicament de la titulació habilitant, en el cas d’assessor en gestió integrada de plagues les
titulacions del qual figuren a l’annex II de Reial decret 1311/2012.

