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COMUNICACIÓ DE BAIXA EN EL REGISTRE 
D’OPERADORS/ES EXIMITS/DES DE CONTROL 
Model: Comerç minorista de venda fraccionada al consumidor final 

 
 

Registre d’operadors/es 
eximits/des de control 

 

Dades del/de la titular i del/de la representant 

Nom i cognoms / Raó social 

      
NIF/NIE/CIF 

      

Nom i cognoms del/de la representant 

      

NIF/NIE 

      

Telèfon fix 

      

Telèfon mòbil 

      

Fax 

      

Correu electrònic 

      

Relació d’establiments comercials de l’empresa que es donen de baixa 

 Tots els que figuren en el registre d’operadors/es eximits/des e control. 

 Només els que es relacionen a continuació (la resta d'establiments s'ha de mantenir en el registre): 
 Denominació o rètol dels establiments que es donen de baixa (adjuntar una relació si no hi ha espai suficient): 

      

Motiu de la baixa: 

 Els establiments han deixat de vendre productes ecològics de forma fraccionada. 
 Altres motius (indiqueu): 

      

Sol·licito sota la meva responsabilitat* 
la baixa en el Registre d’operadors eximits de control dels establiments comercials indicats 

Localitat i data 

      

Signatura i segell 
 
 
 
 
 
Signat (nom i cognoms):       

(*) La inexactitud, falsedat o omissió en les dades aportades i en la documentació sol·licitada pot comportar deixar sense efecte aquest tràmit. 
 

Es considerarà formalitzada la comunicació de baixa quan el document, degudament emplenat, datat i signat, estigui en possessió del 
CCPAE. Es pot presentar a la oficina del CCPAE o enviar per correu postal certificat: 

Consell Català de la Producció Agrària Ecològica (CCPAE) - C. del Doctor Roux , 80-3a planta – 08017 Barcelona 

També es pot presentar per alguna de les diferents vies que preveu l'article  16.4 de la llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment 
administratiu comú de les administracions públiques. 

Conforme al Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell de 27 d'abril de 2016 (RGPD), el CCPAE és el responsable del tractament de les 
dades personals proporcionades en aquest formulari. La finalitat del tractament de les dades serà l’exercici de les funcions de registre i certificació atribuïdes 
al CCPAE, i la base legal del tractament serà el compliment d’una obligació legal i l’exercici de funcions públiques. 
Els destinataris de informació seran el CCPAE i les altres entitats i administracions públiques que, en exercici de les seves funcions públiques i en 
compliment d’una obligació legal, hagin de tractar les dades, com ara el Departament D’Agricultura, Ramaderia i Pesca de la Generalitat de Catalunya, 
Prodeca, S.A. i el Ministeri d’Agricultura, Pesca i Alimentació del Govern espanyol. 
Les dades proporcionades seran conservades mentre el propi interessat no es doni de baixa del registre d’operadors. Un cop es constati la baixa d’un inscrit, 
les dades es conservaran pels períodes necessaris de prescripció de responsabilitat que siguin aplicables, i després seran suprimides. 
L’interessat és el responsable de la veracitat i correcció de les dades que faciliti i té la facultat d'exercir els seus drets d'accés, rectificació, supressió, limitació 
del tractament, portabilitat i oposició, adreçant-se per escrit al Delegat de Protecció de Dades, a C. del Doctor Roux, 80, 3a planta, 08017 de Barcelona, o bé 
per correu electrònic a dpd@ccpae.cat, per a la qual cosa cal adjuntar còpia del DNI o un altre document que n’acrediti identitat. En cas de no estar d'acord 
amb el tractament, també té dret a acudir a l’Autoritat Catalana de Protecció de Dades. 

 


