SOL·LICITUD D’INSCRIPCIÓ AL REGISTRE DE PLANTACIONS D’OLIVERAR

Nom del representant (1):

DNI:

Telèfon:

e-mail:

Fax:

Direcció:

Població:

Titular parcel·les (2):

Municipi

CP:

DNI/CIF:

Polígon

Parcel·la

Superfície
olivar (ha)

Nom Finca

(3)

(8)

TOTAL

Nº d’oliveres
(4)

TOTAL

Tfn:

Nº d’oliveres per varietats (5)
Mallorquina

Arbequina

Picual

TOTAL

TOTAL

TOTAL

Mallorquina

Arbequina

Picual

Any de
Plantació
(6)

Rec (7)
Secà

Reguiu

Adjunta a aquesta sol·licitud
 DNI del sol·licitant
 CIF de l’entitat i escriptura d’atorgament de poders de l’entitat al representat (només si procedeix)
 Plànol de cadastre o SIGPAC
 Justificant original de transferència bancària al nº de compte ES78 0487 2046 11 2000011889 corresponent al concepte d’obertura d’expedient, segons les tarifes
vigents al C.R.
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El sol·licitant,

Vist-i-plau, el Responsable de Gestió

Data: ___/___/___

Data: ___/___/___

El sol·licitant manifesta que accepta els compromisos que apareixen en el revers.

Compromisos del sol·licitant
 Compleix i es compromet a complir en el futur amb tots els requisits legals que afectin la producció d’olives.
 Compleix i es compromet a complir en el futur amb tots els requisits especificats en l’Especificació de Matèria Primera ES02 del C.R., sempre que el destinatari de la
seva producció sigui una tafona inscrita al corresponent Registre del C.R.
 Les dades d’aquesta sol·licitud i de la documentació que s’acompanya són certes.
 Es compromet a comunicar documentalment al C.R., qualsevol canvi que pugui alterar les dades contingudes en aquesta sol·licitud i en la documentació que
s’acompanya, en un termini màxim de trenta dies a comptar des del moment de la seva materialització.
 El C.R. li ha facilitat tota la informació necessària, documental i verbal, per entendre les obligacions derivades de la inscripció al Registre de Plantacions d’Oliverar.
 Facilitarà qualsevol persona que, encara sense previ avís, actui legalment en representació del C.R. l’entrada a les seves plantacions, així com la consulta de
qualsevol documentació, inspecció, presa de mostres i qualsevol altra feina que pugui tenir rellevància per verificar el compliment dels requisits que afectin al producte
certificat.
 Accepta que el C.R. pugui encarregar a persones o entitats terceres qualsevol activitat relacionada amb la certificació, com per exemple inspecció, i assumeix la
validesa dels resultats de les feines realitzades per aquestes, si el C.R. garanteix que aquestes són competents i respecten la confidencialitat de les dades obtingudes.
 En cap cas, utilitzarà de manera enganyosa qualsevol dels documents emesos pel C.R.
 Deixarà d’utilitzar d’immediat qualsevol referència que identifiqui als seus productes com certificats pel C.R. si així ho exigeix el C.R.
 Accepta complir amb les obligacions derivades de la seva inscripció al Registre de Plantacions d’Oliverar, segons el Reglament de la D.O.P Oli de Mallorca i dels
acords vàlidament adoptats pel seu C.R.
Instruccions per a emplenar la sol·licitud
(1) Nom del representant: persona que demana la inscripció, amb potestat legal per demanar-la.
(2) Titulars parcel·les: nom de la o les persones físiques i/o jurídiques que són titulars de les parcel·les que s’inscriuen.
(3) Has: hectàrees de superfície que es dediquen a l’explotació d’oliveres.
(4) Nº d’oliveres: nombre total d’oliveres que es troben a la parcel·la.
(5) Nº d’oliveres per varietats: indicau el nombre d’oliveres de cadascuna de les varietats autoritzades per la DO
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(6) Any de plantació: En cas de desconèixer l’any exacte, anotau un dels següents
intervals:

25-50 anys

51-75 anys

El sol·licitant,

Vist-i-plau, el Responsable de Gestió

Data: ___/___/___

Data: ___/___/___

més de 75 anys

(7) Rec: Posau una creu a la casella corresponent de Secà o Reguiu.
(8) Total: Suma de les hectàrees o nº d’oliveres de cadascuna de les parcel·les.
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Revisat:

Aprovat:

Data:

Data:
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