SOL·LICITUD ÚNICA D’INSCRIPCIÓ, MODIFICACIÓ, CANCEL·LACIÓ I
AUTORITZACIÓ PER A EXPEDIR DISTINTIUS I MARQUES DEL REGISTRE
ÚNIC D’OPERADORS PROFESSIONALS DE VEGETALS, PRODUCTES
VEGETALS I ALTRES (ROPVEG)

CODI SIA

DESTINATARI

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

CÓDI DIR3

A04027006

Sol·licitant1
Persona física
DNI/NIE

Nom

Llinatge 1

Llinatge 2

Persona jurídica
NIF

Denominació social

Adreça electrònica
Adreça postal
Códi postal

Localitat

Municipi

Província

País

Telèfon

Fax

Representant2
DNI/NIE

Nom

Llinatge 1

Llinatge 2

NIF

Denominació social

Adreça electrònica
Adreça postal
Codi postal

2 3 2 4 5 5 1

Localitat

Municipi

Província

País

Telèfon

Fax

Mitjans 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

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

A l'adreça electrònica del representant

Adreça diferent indicada a continuació:
Adreça postal:
Codi postal:

Localitat:

Província:

Municipi:
País:

Adreça electrònica:

Tipus de sol·licitud
Inscripció
Modificació de la inscripció amb núm de registre:
Cancel·lació de la inscripció con núm de registre:
Autorització per a expedir passaports fitosanitaris de vegetales.
Inclosos als grups assenyalats a la taula, de conformitat amb l’article 84, apartat 1 del Reglament
2016/2031 (UE) de 26 d’octubre de 2016.
Autorització per a posar la marca al material de embalatge de fusta:
a la què es fa referència al article 96, apartat 1 del Reglament 2016/2031 (UE) de 26 d’octubre de 2016
Autoritzación per a expedir qualsevol altra acreditació:
contemplada al article 99, apartat 1 del Reglament 2016/2031 (UE) de 26 d’octubre de 2016

Responsable general
DNI/NIE

Nom

Llinatge 1

Llinatge 2

Adreça electrònica
Telèfon

Fax

Responsable fitosanitari
Mateixa persona que el responsable general: marcar i no emplenar dades, si és distinta: no marcar i emplenar
DNI/NIE

Nom

Llinatge 1

Llinatge 2

Adreça electrònica
Telèfon

Fax

Establiments que l’empresa té a l’illa de Mallorca5
Instal·lació 1

Telèfon

Situació
Codi postal

Municipi

Província

Instal·lació 2

Telèfon

Situació
Codi postal

Municipi

Província

Instal·lació 3

Telèfon

Situació
Codi postal

Municipi

Província

Activitat6
(Marqui amb una X a les categories que corresponguin i els codis en “Expedició de distintius”)

CATEGORIA DE L’OPERADOR
GRUPS DE VEGETALS
1A. FRUITERS D’OS I LLAVOR
1B. OLIVERA
1C. CÍTRICS
1D. SUBTROPICALS
1E. FRUITS VERMELLS
1F. ALTRES FRUITERS AMB REGLAMENT TÈCNIC
2. ALTRES FRUITERS SENSE REGLAMENT TÈCNIC
3. VINYA
4. AROMÀTIQUES
5A. ORNAMENTALS
5B. PALMERES ORNAMENTALS
6A. FORESTALS
6B. FORESTALS SENSE REGLAMENT TÈCNIC
7. FONGS CONREATS
8. HORTÍCOLES MENYS LLAVORS
9. CEREALS, BLAT DE MORO I SORGO
10. OLEAGINOSES I TÈXTILS
11. FARRATGERES I PRATENCS
12. PATATA DE SEMBRA
13. LLAVOR DE REMOLATXA
14. LLAVORS HORTÍCOLES
15.
16.

MATERIALS DE REPRODUCCIÓ D’ALTRES
ESPÈCIES

FUSTES I PRODUCTES DERIVATS DE LA
TRANSFORMACIÓ PRIMÀRIA DE LA FUSTA

17. ALTRES

PRODUCTOR
SC

M

SE

O

COMERCIANT

OPERADORS MAGATZEM
DE FUSTES
COL·LECTIU

EXPEDICIÓ DE
DISTINTIUS7

Tipus de productes bàsics

(Famílies, gèneres o espècies de vegetals i productes vegetals o naturalesa d’altres objectes afectats per les activitats
de l’operador professional. Si és necessari es pot entregar un llistat annex)

Breu descripció de la activitat que realitza l’operador professional o motiu de la modificació o
cancel·lació

DECLAR:
✘

El solicitante declara:
que coneix i està disposat a complir les obligacions a les que fa referència el Reglament 2016/2031 (UE) de 26
d’octubre de 2016 per als operadors registrats, així com les normes detallades per a la seva inscripció a un Registre
oficial.

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, l'òrgan competent/la unitat administrativa competent farà la consulta de les dades i la consulta o obtenció dels
documents necessaris per tramitar aquest procediment/aquesta sol·licitud i que es troben en poder d’aquesta Administració o
hagin segut elaborats por l’Administració, i que es puguin consultar mitjançant xarxes corporatives o sistemes electrònics
habilitats amb aquest efecte.
M’opòs a que se consultin les dades i els documents necessaris per a la tramitació d’aquesta sol·licitud. Per aquest motiu,
entre altres, present els documents que consten a l’apartat «Documentació que s’adjunta».
Documentació de la que ja disposa alguna administració pública8
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 es cau):

Administració (i conselleria, si es cau):

Codi segur de verificació, si es cau:

Codi segur de verificació, si es cau:

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 es cau):

Administració (i conselleria, si es cau):

Codi segur de verificació, si es cau:

Codi segur de verificació, si es cau:

Document 5

Document 6

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 es cau):

Administració (i conselleria, si es cau):

Codi segur de verificació, si es cau:

Codi segur de verificació, si es cau:

Document 7

Document 8

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 es cau):

Administració (i conselleria, si es cau):

Codi segur de verificació, si es cau:

Codi segur de verificació, si es cau:

Documentació que s’adjunta
Documentació que s’adjunta: INSCRIPCIÓ o MODIFICACIÓ. A la CANCEL·LACIÓ sols DNI del representant
Si és persona física, fotocòpia del DNI. Si és el cas, fotocòpia del DNI del representant degudament autoritzat.
Si és persona jurídica, fotocòpia de l'escriptura de constitució o modificació, del CIF de l’entitat i del DNI del representant.
En cas de necessitar més espai que l’ofert, tipus de productes bàsics, famílies, gèneres o espècies dels vegetals o
productes vegetals i, si es cau, la naturalesa d’altres objectes afectats per sus activitats, com estipula l’article 65, apartat 1 del
Reglament 2016/2031 (UE) de 26 d’octubre de 2016.
En cas de necessitar més espai que l’ofert, llistat d’instal·lacions o parcel·les i la seva localització.
Document de liquidació de taxes:
inscripció: https://www.atib.es/TA/Modelos/Modelo.aspx?m=046&idConcepto=9948
modificació:https://www.atib.es/TA/Modelos/Modelo.aspx?m=046&idConcepto=9949
Documentació que s’adjunta: AUTORITZACIÓ PER EXPEDIR PASSAPORTS FITOSANITARIS (han de presentar-se tots els
documents)
Documents que acrediten els coneixements als que fa referència l’article 89, apartat 1a del Reglament 2016/2031 (UE) de
26 d’octubre de 2016. Esmentar-los a continuació:
1.
2.
Documents que acrediten disposar de sistemes i procediments de traçabilitat als que fa referència l’article 89, apartat 1b
del Reglament 2016/2031 (UE) de 26 d’octubre de 2016. (Explicació del sistema, taules o llistats d’exemple…)
Anàlisis de punts crítics en sus processos de producció i trasllat de vegetals o productes vegetals als que fa referència
l’article 90, apartat 1 del Reglament 2016/2031 (UE) de 26 d’octubre de 2016.
En cas de disposar de personal que realitze els exàmens descrits a l’article 87 de l’esmentat reglament, documentació
que justifiqui l’article 90 apartat 2 del Reglament 2016/2031 (UE) de 26 d’octubre de 2016 (Pla de formació, acreditacions
formatives del personal, declaracions jurades…). Especificar documents entregats:
1.
2.
3.
Pla eficaç
Documents que acreditin que disposa d’equips e instal·lacions per realitzar els exàmens als que fa referència l’article 89,
apartat 1a del Reglament 2016/2031 (UE) de 26 d’octubre de 2016 (Llistats, plans, croquis…). Especificar què tipus de
documents s’entreguen
1.
2.
3.
Documentació que s’adjunta: AUTORITZACIÓ PER EXPEDIR PASSAPORTS FITOSANITARIS AMB REDUIR LA FREQÜÈNCIA
D’INSPECCIONS
Pla de gestió de risc de plagues segons estableix l’article 9, apartat 2 del Reglament 2016/2031 (UE) de 26 d’octubre de
2016.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Informació sobre protecció de dades personals
De conformitat amb el Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, de 27 de abril de 2016, relatiu a la
protecció de las persones físiques en el que respecta al tractament de dades personals i a la lliure circulació d’aquests dades i
pel que 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 contenen aquesta sol·licitud.
Tractament de dades. Els dades personals que contenen aquesta sol·licitud seran tractats per l’Administració de la
Comunitat Autònoma de les Illes Balears. No obstant, donat 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 realitze l’òrgan competent en la matèria sobre la que 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 tractament
automatitzats (i, inclús, de retirar el consentiment, si es cau, en els terminis que estableix el RGPD) davant el responsable del
tractament, mitjançant el procediment «Sol·licitud d’exercici de drets en matèria de protecció de dades personals», previst a
la Sede Electrònica de la CAIB (seuelectronica.caib.es).
Una vegada rebuda la resposta del responsable o en cas de que no hagi resposta en el termini d’un mes, la persona afectada
pel tractament de les dades personals podrà 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 sede a la Conselleria de Presidència, Cultura y Igualtat (passeu de Sagrera, 2, 07012 Palma; c/e:
protecciodades@dpd.caib.es).

,
(Localitat, data i signatura)

[rúbrica]

de/d’

de 20

Instruccions
Escrigui preferentment en majúscules, sobre tot al 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, en 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 requerirà que la faci mitjançant el Registre Electrònic Comú de l’Administració General de
l’Estat. A tal efecte, es considerarà que la sol·licitud s’ha presentat en la data de la seva presentació electrònica.
2.
En cas de que formalitzi la sol·licitud un representant, es deuen consignar tots les dades del sol·licitant en el
apartat corresponent («Sol·licitant»).
3.
Si acredita la representació per un mitjà diferent de la inscripció en el Registre Electrònic d’Apoderaments
(REA), deurà presentar el document que l’acrediti i, a l’apartat «Documentació que s’adjunta», deurà fer constar que
presenta aquesta acreditació.
4.
Assenyali com a canal preferent de notificació una de les opcions, llevat que estigui obligat a relacionar-se
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.
Indiqui la situació de la instal·lació, segon el cas, con les dades cadastrals de rústica (polígon i parcel·la) o amb
l’adreça urbana (carrer i núm.), si té més de tres instal·lacions pot adjuntar un documento amb les dades requerits a
l’apartat 4 de totes elles.
6.
Marqui amb una X la casella o caselles que indiquin la activitat realitzada segon els grups vegetals o de
productes vegetals establerts.

• PRODUCTOR: el que realitza l’activitat de producció (conjunt d’operacions encaminades a multiplicar
i condicionar les llavors i plantes de viver per a efectuar sembres o plantacions) i pot realitzar, a més,
qualsevol de les assenyalades per als demés proveïdors. Classificació:

♦ Sense Classificar (SC): són els que produeixen planta sense reglament tècnic establert o no
existeix classificació al seu reglament.
♦ Multiplicador (M): són els que produeixen
○ Llavors o plantes de viver de categoria certificada com a resultat de la multiplicació
de llavors o plantes de viver de base o, si és el cas, de llavors certificades.
○ Per a les espècies en que els reglaments tècnics admeten tres categories de llavors
certificades, aquestes productors únicament podran produir llavors de les dos
últimes categories.
○ Llavors o plantes de viver de categories estandar, CAC (conformitas agraria
comunitatis) o comercial si aquestes categories existeixen per a l’espècie.
♦ Seleccionador (S): Productor seleccionador, són els que produeixen llavor o plantes de viver
categoria inicial, base, o si es cau, de prebase. Aquesta producció la poden realitzar por sí
mateixa o por agrupació o conveni amb altres productors. Així mateixa poden produir llavor i
plantes de viver de les restants categories.
♦ Obtentor (O): són els que produeixen material parental o inicial de les varietats o clons
obtingudes per ells o de les que són causahavents, previ treball de selecció,i que la seva
destinació sigui la seva multiplicació. Poden produir així mateix llavors i plantes de viver de base
i, si es cau, de prebase.
• COMERCIANT: el que realitza l’activitat de importació, emmagatzemament o comercialització o
posada en el mercat (comercialització: la venda, la tinença destinada a la venda, l’oferta de venda i tota
cessió, entrega o transmissió amb finalitat d’explotació comercial, de llavors o de plantes de viver,
inclòs qualsevol consumidor, a títol onerosos o no).
• OPERADORS DE FUSTA: Fustes i productes derivats de la producció primaria de la fusta regulats pel
Reglament d'execució (UE) 2019/2072 i legislació relativa a mesures de emergència.
• MAGATZEMS COL·LECTIUS: Magatzems col·lectius de patata de consum, fruits de cítrics… distints
d’altres materials de reproducció i fustes, centres d’expedició, empreses condicionadores de gra,
empreses de logística...
7.
Escrigui un o diversos dels codis de distintius que es descriuen a continuació a la columna d’“Expedició de
Distintius” i segon els grups vegetals o de productes vegetals establerts per als que els necessite.
• PF-ZP: PASSAPORT FITOSANITARI-PASSAPORT FITOSANITARI PER ZONES PROTEGIDES

• CERT (ESPECIFICAR QUE CATEGORIA O TIPUS DE CERTIFICACIÓ AMB TRES LLETRES: CAC, STD…)
• NIMF15 PER LES MARQUES DE FUSTA
• C EXP (CERTIFICACIÓ EXPORTACIÓ)
• C REEXP (CERTIFICAT DE REEXPORTACIÓ)
• C PRE (CERTIFICAT PREVI A L’EXPORTACIÓ)
• ALTRES (ESPECIFICAR)
8.
Si ara se li sol·licita documentació que ja ha aportat anteriorment o que ha segut expedida por qualsevol
Administració, empleni l’espai per a les dades identificatius per a què l’Administració pugui accedir als documents
esmentats. 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 es cau: CUV20160111-1691716669

