SOL·LICITUD DE RENOVACIÓ DE LA INSCRIPCIÓ PER A L’ANY 2018

Documentació a retornar al CCPAE signada encara que no hi hagi modificacions (veure instruccions al revers)

CT/

DADES DE L’INSCRIT

/

(ompliu els espais en blanc en cas de modificacions i adjunteu la documentació corresponent)*

Nom empresa:

NIF:

Nom representant o titular:

NIF:

Adreça d’enviament:
C. Postal:

Població:

Telèfon 1:

Telèfon 2:

Mòbil:

Fax:

Correu electrònic:
Web:

Activitat:

 Exclusiva ecològica

 Mixta (ecològica i convencional)

Normativa d’aplicació:
Art. 64 del Reglament (CE) nº 889/2008 de la Comissió de 5 de setembre.
Art. 5.7 de l’Ordre d’11 d’octubre de 2001 per la qual s’aprova el Reglament de règim intern del CCPAE.

Titular o representant (data, signatura i segell)
Data:

Signatura i segell:

Termini de presentació:
31 de gener de 2018
Cal adjuntar la/les declaració/ns de l’activitat
corresponent a l’any 2017

D’acord amb la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, sobre protecció de dades de caràcter personal, us informem que les dades facilitades seran registrades
en un fitxer automatitzat custodiat pel Consell i que només seran utilitzades per als fins indicats. Podeu exercir els drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició
per escrit a l’atenció del Consell Català de la Producció Agrària Ecològica, Avinguda Meridiana, 38, 4a planta, 08018 Barcelona. Les dades de caràcter personal
seran cancel·lades un cop el sol·licitant es doni de baixa del Registre d’operadors inscrits en el Consell.
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NOTA IMPORTANT:
Si un inscrit decideix donar-se de baixa en el registre del Consell haurà de tenir present el següent:
 Haurà de comunicar-ho per escrit mitjançant un model de renúncia que trobareu a la nostra
pàgina web (www.ccpae.org, a l’apartat Tràmits i documentació).
 El fet de no comunicar la intenció de baixa al Consell, comportarà que l’inscrit continuarà com
a donat d’alta, i per tant se li continuaran liquidant les corresponents quotes. Aquest fet
comportarà que aquests inscrits continuïn sent deutors del CCPAE.
Per aquest motiu, és molt important que si voleu donar de baixa la vostra inscripció, ens ho
comuniqueu de seguida.
 En el moment de sol·licitar la baixa, l’inscrit haurà d’estar al corrent de tots els pagaments de
les quotes que li corresponguin.

*Documentació que cal adjuntar si es modifiquen les dades personals
-Canvis de nom de l’empresa o persona inscrita: Sol·licitud de canvi de nom i documentació que
s’especifica en aquesta (www.ccpae.org, a l’apartat Tràmits i documentació).
-Canvis d’adreça d’enviament, telèfons, fax, o correu electrònic: no cal adjuntar cap documentació
addicional.
-Canvis de les instal·lacions registrades: Sol·licitud d’ampliació i documentació que s’especifica en
aquesta (www.ccpae.org, a l’apartat Tràmits i documentació).
Recordeu que sempre heu de comunicar al Consell qualsevol canvi de la vostra inscripció (parcel·les
inscrites, animals, instal·lacions, etc.).

Formes d’enviament
-Per correu postal a:
CCPAE
Av. Meridiana, 38, 4a planta de Barcelona (08018)
-Per correu electrònic (escanejat a color) a:
ccpae.administracio@gencat.cat
-No són vàlids els faxos.
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