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ANNEX VI / ANEXO VI

SOL·LICITUD D'EXCEPCIÓ DE PROHIBICIÓ D'ELIMINACIÓ O MODIFICACIÓ DE 
PARTICULARITATS TOPOGRÀFIQUES O ELEMENTS DEL PAISATGE 

SOLICITUD DE EXCEPCIÓN DE PROHIBICIÓN DE ELIMINACIÓN O MODIFICACIÓN 
DE PARTICULARIDADES TOPOGRÁFICAS O ELEMENTOS DEL PAISAJE

A DADES DE LA PERSONA SOL·LICITANT  
DATOS DE LA PERSONA SOLICITANTE

PRIMER COGNOM O RAÓ SOCIAL  
PRIMER APELLIDO O RAZÓN SOCIAL

DNI / CIF

CP LOCALITAT / LOCALIDAD

PROVÍNCIA / PROVINCIA TELÈFON / TELÉFONO ADREÇA ELECTRÒNICA / CORREO ELECTRÓNICO (*)

DOMICILI (CARRER/PLAÇA, NÚMERO I PORTA) / DOMICILIO (CALLE/PLAZA, NÚMERO Y PUERTA)

FAX

SEGON COGNOM / SEGUNDO APELLIDO NOM / NOMBRE

B DADES DE LA PERSONA REPRESENTANT (EN SU CASO) 
DATOS DE LA PERSONA REPRESENTANTE (EN SU CASO)

DNI TELÈFON / TELÉFONONOM / NOMBRECOGNOMS / APELLIDOS

ADREÇA ELECTRÒNICA / CORREO ELECTRÓNICO (*)

C NOTIFICACIONS (SI ÉS DIFERENT A L'APARTAT A) 
NOTIFICACIONES (SI ES DISTINTO AL APARTADO A)

SI

ADREÇA ELECTRÒNICA / CORREO ELECTRÓNICO (*)

FAXTELÈFON / TELÉFONOPROVÍNCIA / PROVINCIALOCALITAT / LOCALIDAD

CPDOMICILI (CARRER/PLAÇA, NÚMERO I PORTA) / DOMICILIO (CALLE/PLAZA, NÚMERO Y PUERTA)

(*) A l'efecte de la pràctica de notificacions electròniques, l'interessat haurà de disposar de certificació electrònica en els termes previstos en la seu electrònica de la 
Generalitat (https://sede.gva.es). / A efectos de la práctica de notificaciones electrónicas, el interesado deberá disponer de certificación electrónica en los términos 
previstos en la sede electrónica de la Generalitat (https://sede.gva.es).

Si el sol·licitant és persona física, accepta la notificació per mitjans electrònics: 
Si el solicitante es persona física, acepta la notificación por medios electrónicos:

Indique en quina llengua desitja rebre les notificacions: 
Indique en qué lengua desea recibir las notificaciones:

Castellà 
Castellano

Valencià 
Valenciano

DADES DELS RECINTES EN ELS QUALS ES TROBEN EL/ ELS ELEMENT/S DEL PAISATGE 
DATOS DE LOS RECINTOS EN LOS QUE SE ENCUENTRAN EL/LOS ELEMENTO/S DEL PAISAJE

D CONSULTA INTERACTIVA DE DADES (OPOSICIÓ) 
CONSULTA INTERACTIVA DE DATOS (OPOSICIÓN)

L'òrgan gestor del procediment està autoritzat per a procedir a la consulta de la següent informació: dades de cadastre. No obstant això, si desitja 
oposar-se a això, és imprescindible que indique a continuació la informació concreta a la consulta de la qual s'oposa i els motius que ho justifiquen. 
Si s'oposa, queda obligat a aportar els documents acreditatius corresponents. 
El órgano gestor del procedimiento está autorizado para proceder a la consulta de la siguiente información: datos de catastro. No obstante, si desea 
oponerse a ello, es imprescindible que indique a continuación la información concreta a cuya consulta se opone y los motivos que lo justifican. Si se 
opone, queda obligado a aportar los documentos acreditativos correspondientes. 

M'opose a l'obtenció de les dades de cadastre 
Me opongo a la obtención de los datos de catastro

Motiu oposició: 
Motivo oposición:

DADES DELS RECINTES EN ELS QUALS ES TROBEN EL/ ELS ELEMENT/S DEL PAISATGE 
DATOS DE LOS RECINTOS EN LOS QUE SE ENCUENTRAN EL/LOS ELEMENTO/S DEL PAISAJEE

Cultiu 
Cultivo

Element del paisatge 
 (vegeu secció C)  

Elemento del paisaje 
 (ver sección C)

DESCRIPCIÓ ELEMENT/S DEL PAISATGE 
(indiqueu-ne la modificació o eliminació)  

DESCRIPCIÓN ELEMENTO/S DEL PAISAJE 
(indicar la modificación o eliminación)

Referència SIGPAC / Referencia SIGPAC

Província 
Provincia

Municipi 
Municipio

Polígon 
Polígono

Parcel·la 
Parcela

Recinte 
Recinto

https://sede.gva.es
https://sede.gva.es
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ANNEX VI / ANEXO VI

SOL·LICITUD D'EXCEPCIÓ DE PROHIBICIÓ D'ELIMINACIÓ O MODIFICACIÓ DE 
PARTICULARITATS TOPOGRÀFIQUES O ELEMENTS DEL PAISATGE 

SOLICITUD DE EXCEPCIÓN DE PROHIBICIÓN DE ELIMINACIÓN O MODIFICACIÓN 
DE PARTICULARIDADES TOPOGRÁFICAS O ELEMENTOS DEL PAISAJE

DEFINICIÓ DELS ELEMENTS DEL PAISATGE / DEFINICIÓN DE LOS ELEMENTOS DEL PAISAJEF
1. Marges de la parcel·la: bogues o ribassos 

Márgenes de la parcela: lindes o ribazos

2. Terrasses de retenció 
Terrazas de retención

3. Illes i/o enclavaments 
Islas y/o enclaves

4. Penyals i/o vedrunes 
Roquedos y/o majanos

5. Tanques  
Setos

Tolles, llacunes, estanys i abeuradors naturals  
Charcas, lagunas, estanques y abrevaderos naturales7.

Arbres de creixen bord en línia i arbres en grup o aïllats  
Árboles de berrera en línea y árboles en grupo o aislados8.

Xicotetes construccions (Murets de pedra seca, antics colomars o d'altres que servisquen de recer a la flora i la fauna)  
Pequeñas construcciones (Muretes de piedra seca, antiguos palomares u otros que sirvan de cobijo a la flora y fauna)9.

Uns altres (indiqueu-ne quins): 
Otros (Indicar cuáles):10.

DOCUMENTACIÓ ADJUNTA / DOCUMENTACIÓN ADJUNTAG
Còpia de la sol·licitud d'ajudes per als recintes implicats de la campanya en curs o de l'anterior.  
Copia de la solicitud de ayudas para los recintos implicados de la campaña en curso o de la anterior.
Contracte d'arrendament o parceria liquidat d'impostos i en vigor amb referència cadastral. 
Contrato de arrendamiento o aparcería liquidado de impuestos y  en vigor con referencia catastral.

Certificat cadastral a nom de la persona propietària. / Certificado catastral a nombre de la persona propietaria.

Model 901-N Declaració cadastral alteració de la titularitat i variació de la quota de participació en béns immobles (o antic 903). 
Modelo 901-N Declaración catastral alteración de la titularidad y variación de la cuota de participación en bienes inmuebles (o antiguo 903).
Escrit justificatiu dels motius raonats de la impossibilitat o inconveniència d'aplicar les mitjanes de condicionalitat pel que fa a la viabilitat 
econòmica de l'explotació. / Escrito justificativo de los motivos razonados de la imposibilidad o inconveniencia de aplicar las medias de 
condicionalidad en relación  a la viabilidad económica de la explotación.

Eixida gràfica SIGPAC delimitant l'element estructural / Salida gráfica SIGPAC delimitando el elemento estructural

Altres autoritzacions pertinents / Otras autorizaciones pertinentes

SOL·LICITUD 
SOLICITUDH

Se sol·licita l'excepció de prohibició d'eliminació o modificació de particularitats topogràfiques o elements del paisatge, segons el previst en l'Ordre 7/2016, de 18 d'abril, de 
la Conselleria d'Agricultura, Medi Ambient, Canvi Climàtic i Desenvolupament Rural.  
El sol·licitant declara, sota la seua responsabilitat, l'exactitud de les dades ressenyades en la present sol·licitud, així com en la documentació que adjunta, i la seua 
conformitat amb l'establit en la legislació vigent. Així mateix, autoritza a la Conselleria d'Agricultura, Medi Ambient, Canvi Climàtic i Desenvolupament Rural a comprovar 
les dades arreplegades en el present document. 
Se solicita la excepción de prohibición de eliminación o modificación de particularidades topográficas o elementos del paisaje, según lo previsto en la Orden 7/2016, de 18 
de abril, de la Conselleria de Agricultura, Medio Ambiente, Cambio Climático y Desarrollo Rural.  
El solicitante declara, bajo su responsabilidad, la exactitud de los datos reseñados en la presente solicitud, así como en la documentación que adjunta, y su conformidad 
con lo establecido en la legislación vigente. Asimismo, autoriza a la Conselleria de Agricultura, Medio Ambiente, Cambio Climático y Desarrollo Rural a comprobar los 
datos recogidos en el presente documento.  
  
La persona que signa declara, sota la seua responsabilitat, que les dades ressenyades en la present sol·licitud i en la documentació que s’adjunta són exactes i conformes 
amb l’establit en la legislació, i que es troba en possessió de la documentació que així ho acredita, quedant a la disposició de la Generalitat per a la seua presentació, 
comprovació, control i inspecció posterior que s’estimen oportuns. / La persona que firma declara, bajo su responsabilidad, que los datos reseñados en la presente solicitud 
y en la documentación que se adjunta son exactos y conformes con lo establecido en la legislación, y que se encuentra en posesión de la documentación que así lo 
acredita, quedando a disposición de la Generalitat para su presentación, comprobación, control e inspección posterior que se estimen oportunos.  
  
Se l'informa que d'acord amb el que s'estableix en la Disposició addicional octava de la Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre, i l'article 4 de la Llei 40/2015, d'1 
d'octubre, l'òrgan gestor podrà verificar aquelles dades manifestades en la present sol·licitud. / Se le informa que de acuerdo con lo establecido en la Disposición adicional 
octava de la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, y el artículo 4 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, el órgano gestor podrá verificar aquellos datos manifestados en la 
presente solicitud. 
  
Abans de signar la sol·licitud, ha de llegir la informació sobre protecció de dades que es presenta al final del formulari, atès que comporta el tractament de dades de 
caràcter personal. / Antes de firmar la solicitud, ha de leer la información sobre protección de datos que se presenta al final del formulario, dado que conlleva el tratamiento 
de datos de carácter personal. 

, d de
La persona sol·licitant o representant legal / La persona solicitante o representante legal

En

Firma:
NOTA: Aquesta sol·licitud es presentarà preferentment a les Direccions Territorials de la Conselleria d'Agricultura, Medi Ambient, Canvi Climàtic i Desenvolupament Rural 
o en les Oficines Comarcals Agràries (OCAPAS) que en depenen, on es trobe situada la parcel·la o el major nombre de parcel·les, d'haver-ne més d'una. / NOTA: Esta 
solicitud se  presentará preferentemente en las Direcciones Territoriales de la Conselleria de Agricultura, Medio Ambiente, Cambio Climático y Desarrollo Rural o en las 
Oficinas Comarcales Agrarias (OCAPAS) dependientes de las mismas, donde  se encuentre ubicada la parcela o el mayor número de estas, en caso de tratarse de varias 
parcelas.
S’informa les persones beneficiàries que, de conformitat amb l’article 113 del Reglament (UE) núm. 1306/2013, les seues dades seran publicades conformement a l’article 111 d’aquest Reglament i 
podran ser tractades per organismes d’auditoria i investgació  de la Unió Europea i nacionals per a salvaguardar els interessos financers de la Unió. / Se informa a las personas beneficiarias que, de 
conformidad con el artículo 113 del Reglamento (UE) núm. 1306/2013, sus datos serán  publicados con arreglo al artículo 111 de dicho Reglamento y podrán ser tratados por  organismos de auditoria 
e investigación de la Unión Europea y nacionales para salvaguardar los intereses financieros de la Unión.

6. Tanques o arbres de ribera  
Setos o árboles de ribera
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ANNEX VI / ANEXO VI

SOL·LICITUD D'EXCEPCIÓ DE PROHIBICIÓ D'ELIMINACIÓ O MODIFICACIÓ DE 
PARTICULARITATS TOPOGRÀFIQUES O ELEMENTS DEL PAISATGE 

SOLICITUD DE EXCEPCIÓN DE PROHIBICIÓN DE ELIMINACIÓN O MODIFICACIÓN 
DE PARTICULARIDADES TOPOGRÁFICAS O ELEMENTOS DEL PAISAJE

INFORMACIÓ BÀSICA SOBRE PROTECCIÓ DE DADES  
INFORMACIÓN BÁSICA SOBRE PROTECCIÓN DE DATOS
Nom del tractament: Ajudes en matèria agrícola, agroalimentària i desenvolupament rural de l’Agència Valenciana de Foment i Garantia Agrària.  
Nombre del tratamiento: Ayudas en materia agrícola, agroalimentaria y desarrollo rural de la Agencia Valenciana de Fomento y Garantía Agraria.  
  
Identitat del responsable del tractament: Persona titular de la Direcció de l’Agència Valenciana de Foment i Garantia Agrària.  
Identidad del responsable del tratamiento: Persona titular de la Dirección de la Agencia Valenciana de Fomento y Garantía Agraria.  
  
Finalitat del tractament: Gestionar les ajudes en matèria agrària i agroalimentària incloses en la Política Agrícola Comuna, finançades pel Fons 
Europeu Agrícola de Garantia (FEAGA) i el Fons Europeu Agrícola de Desenvolupament Rural (FEADER).  
Finalidad del tratamiento: Gestionar las ayudas en materia agraria y agroalimentaria incluidas en la Política Agrícola Común, financiadas por el 
Fondo Europeo Agrícola de Garantía (FEAGA) y el Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural (FEADER).  
  
Exercici de drets: Pot exercitar el dret d’accés, rectificació supressió, limitació, oposició i portabilitat de les seues dades de caràcter personal de 
manera presencial o telemàtica de conformitat amb el que preveu l’enllaç següent: http://www.gva.es/va/proc19138. 
Ejercicio de derechos: Puede ejercitar el derecho de acceso, rectificación, supresión, limitación, oposición y portabilidad de sus datos de carácter 
personal de manera presencial o telemática de conformidad con lo que prevé el enlace siguiente: http://www.gva.es/es/proc19138. 
  
Reclamacions: Sense perdudici de qualsevol altre  recurs administratiu o acció judicial, qualsevol persona interessada té dret a presentar una 
reclamació a l’Agència Espanyola de Protecció de Dades si considera que el tractament de dades personals que el concerneixen infringeix la 
normativa en matèria de protecció de dades.  
Reclamaciones: Sin perjuicio de cualquier otro recurso administrativo o acción judicial, cualquier persona interesada tiene derecho a presentar una 
reclamación en la Agencia Española de Protección de Datos si considera que el tratamiento de datos personales que le conciernen infringe la 
normativa en materia de protección de datos.  
  
Podeu abtindre informació més detallada en l’enllaç següent: http://www.agroambient.gva.es/registre-de-tractaments. 
Puede obtener información mas detallada en el enlace siguiente: http://www.agroambient.gva.es/es/registre-de-tractaments. 

http://www.gva.es/va/proc19138
http://www.gva.es/es/proc19138
http://www.agroambient.gva.es/registre-de-tractaments
http://www.agroambient.gva.es/es/registre-de-tractaments
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SOL·LICITUD D'EXCEPCIÓ DE PROHIBICIÓ D'ELIMINACIÓ O MODIFICACIÓ DE PARTICULARITATS TOPOGRÀFIQUES O ELEMENTS DEL PAISATGE
SOLICITUD DE EXCEPCIÓN DE PROHIBICIÓN DE ELIMINACIÓN O MODIFICACIÓN DE PARTICULARIDADES TOPOGRÁFICAS O ELEMENTOS DEL PAISAJE
ayuda conmtextual
ayuda contextual 2
A
DADES DE LA PERSONA SOL·LICITANT 
DATOS DE LA PERSONA SOLICITANTE
B
DADES DE LA PERSONA REPRESENTANT (EN SU CASO)
DATOS DE LA PERSONA REPRESENTANTE (EN SU CASO)
C
NOTIFICACIONS (SI ÉS DIFERENT A L'APARTAT A)
NOTIFICACIONES (SI ES DISTINTO AL APARTADO A)
(*) A l'efecte de la pràctica de notificacions electròniques, l'interessat haurà de disposar de certificació electrònica en els termes previstos en la seu electrònica de la Generalitat (https://sede.gva.es). / A efectos de la práctica de notificaciones electrónicas, el interesado deberá disponer de certificación electrónica en los términos previstos en la sede electrónica de la Generalitat (https://sede.gva.es).
Si el sol·licitant és persona física, accepta la notificació per mitjans electrònics:
Si el solicitante es persona física, acepta la notificación por medios electrónicos:
Indique en quina llengua desitja rebre les notificacions:
Indique en qué lengua desea recibir las notificaciones:
DADES DELS RECINTES EN ELS QUALS ES TROBEN EL/ ELS ELEMENT/S DEL PAISATGE
DATOS DE LOS RECINTOS EN LOS QUE SE ENCUENTRAN EL/LOS ELEMENTO/S DEL PAISAJE
D
CONSULTA INTERACTIVA DE DADES (OPOSICIÓ)
CONSULTA INTERACTIVA DE DATOS (OPOSICIÓN)
L'òrgan gestor del procediment està autoritzat per a procedir a la consulta de la següent informació: dades de cadastre. No obstant això, si desitja oposar-se a això, és imprescindible que indique a continuació la informació concreta a la consulta de la qual s'oposa i els motius que ho justifiquen. Si s'oposa, queda obligat a aportar els documents acreditatius corresponents.
El órgano gestor del procedimiento está autorizado para proceder a la consulta de la siguiente información: datos de catastro. No obstante, si desea oponerse a ello, es imprescindible que indique a continuación la información concreta a cuya consulta se opone y los motivos que lo justifican. Si se opone, queda obligado a aportar los documentos acreditativos correspondientes. 
Motiu oposició:
Motivo oposición:
DADES DELS RECINTES EN ELS QUALS ES TROBEN EL/ ELS ELEMENT/S DEL PAISATGE
DATOS DE LOS RECINTOS EN LOS QUE SE ENCUENTRAN EL/LOS ELEMENTO/S DEL PAISAJE
E
Cultiu
Cultivo
Element del paisatge
 (vegeu secció C) 
Elemento del paisaje
 (ver sección C)
DESCRIPCIÓ ELEMENT/S DEL PAISATGE (indiqueu-ne la modificació o eliminació) 
DESCRIPCIÓN ELEMENTO/S DEL PAISAJE (indicar la modificación o eliminación)
Referència SIGPAC / Referencia SIGPAC
Província
Provincia
Municipi
Municipio
Polígon
Polígono
Parcel·la
Parcela
Recinte
Recinto
SOL·LICITUD D'EXCEPCIÓ DE PROHIBICIÓ D'ELIMINACIÓ O MODIFICACIÓ DE PARTICULARITATS TOPOGRÀFIQUES O ELEMENTS DEL PAISATGE
SOLICITUD DE EXCEPCIÓN DE PROHIBICIÓN DE ELIMINACIÓN O MODIFICACIÓN DE PARTICULARIDADES TOPOGRÁFICAS O ELEMENTOS DEL PAISAJE
ayuda conmtextual
ayuda contextual 2
DEFINICIÓ DELS ELEMENTS DEL PAISATGE / DEFINICIÓN DE LOS ELEMENTOS DEL PAISAJE
F
1.
Marges de la parcel·la: bogues o ribassos
Márgenes de la parcela: lindes o ribazos
2.
Terrasses de retenció
Terrazas de retención
3.
Illes i/o enclavaments
Islas y/o enclaves
4.
Penyals i/o vedrunes
Roquedos y/o majanos
5.
Tanques 
Setos
Tolles, llacunes, estanys i abeuradors naturals 
Charcas, lagunas, estanques y abrevaderos naturales
7.
Arbres de creixen bord en línia i arbres en grup o aïllats 
Árboles de berrera en línea y árboles en grupo o aislados
8.
Xicotetes construccions (Murets de pedra seca, antics colomars o d'altres que servisquen de recer a la flora i la fauna) 
Pequeñas construcciones (Muretes de piedra seca, antiguos palomares u otros que sirvan de cobijo a la flora y fauna)
9.
Uns altres (indiqueu-ne quins): 
Otros (Indicar cuáles):
10.
DOCUMENTACIÓ ADJUNTA / DOCUMENTACIÓN ADJUNTA
G
SOL·LICITUD
SOLICITUD
H
Se sol·licita l'excepció de prohibició d'eliminació o modificació de particularitats topogràfiques o elements del paisatge, segons el previst en l'Ordre 7/2016, de 18 d'abril, de la Conselleria d'Agricultura, Medi Ambient, Canvi Climàtic i Desenvolupament Rural. 
El sol·licitant declara, sota la seua responsabilitat, l'exactitud de les dades ressenyades en la present sol·licitud, així com en la documentació que adjunta, i la seua conformitat amb l'establit en la legislació vigent. Així mateix, autoritza a la Conselleria d'Agricultura, Medi Ambient, Canvi Climàtic i Desenvolupament Rural a comprovar les dades arreplegades en el present document.
Se solicita la excepción de prohibición de eliminación o modificación de particularidades topográficas o elementos del paisaje, según lo previsto en la Orden 7/2016, de 18 de abril, de la Conselleria de Agricultura, Medio Ambiente, Cambio Climático y Desarrollo Rural. 
El solicitante declara, bajo su responsabilidad, la exactitud de los datos reseñados en la presente solicitud, así como en la documentación que adjunta, y su conformidad con lo establecido en la legislación vigente. Asimismo, autoriza a la Conselleria de Agricultura, Medio Ambiente, Cambio Climático y Desarrollo Rural a comprobar los datos recogidos en el presente documento. 
 
La persona que signa declara, sota la seua responsabilitat, que les dades ressenyades en la present sol·licitud i en la documentació que s’adjunta són exactes i conformes amb l’establit en la legislació, i que es troba en possessió de la documentació que així ho acredita, quedant a la disposició de la Generalitat per a la seua presentació, comprovació, control i inspecció posterior que s’estimen oportuns. / La persona que firma declara, bajo su responsabilidad, que los datos reseñados en la presente solicitud y en la documentación que se adjunta son exactos y conformes con lo establecido en la legislación, y que se encuentra en posesión de la documentación que así lo acredita, quedando a disposición de la Generalitat para su presentación, comprobación, control e inspección posterior que se estimen oportunos. 
 
Se l'informa que d'acord amb el que s'estableix en la Disposició addicional octava de la Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre, i l'article 4 de la Llei 40/2015, d'1 d'octubre, l'òrgan gestor podrà verificar aquelles dades manifestades en la present sol·licitud. / Se le informa que de acuerdo con lo establecido en la Disposición adicional octava de la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, y el artículo 4 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, el órgano gestor podrá verificar aquellos datos manifestados en la presente solicitud.
 
Abans de signar la sol·licitud, ha de llegir la informació sobre protecció de dades que es presenta al final del formulari, atès que comporta el tractament de dades de caràcter personal. / Antes de firmar la solicitud, ha de leer la información sobre protección de datos que se presenta al final del formulario, dado que conlleva el tratamiento de datos de carácter personal. 
,
d
de
La persona sol·licitant o representant legal / La persona solicitante o representante legal
En
Firma:
NOTA: Aquesta sol·licitud es presentarà preferentment a les Direccions Territorials de la Conselleria d'Agricultura, Medi Ambient, Canvi Climàtic i Desenvolupament Rural o en les Oficines Comarcals Agràries (OCAPAS) que en depenen, on es trobe situada la parcel·la o el major nombre de parcel·les, d'haver-ne més d'una. / NOTA: Esta solicitud se  presentará preferentemente en las Direcciones Territoriales de la Conselleria de Agricultura, Medio Ambiente, Cambio Climático y Desarrollo Rural o en las Oficinas Comarcales Agrarias (OCAPAS) dependientes de las mismas, donde  se encuentre ubicada la parcela o el mayor número de estas, en caso de tratarse de varias parcelas.
S’informa les persones beneficiàries que, de conformitat amb l’article 113 del Reglament (UE) núm. 1306/2013, les seues dades seran publicades conformement a l’article 111 d’aquest Reglament i podran ser tractades per organismes d’auditoria i investgació  de la Unió Europea i nacionals per a salvaguardar els interessos financers de la Unió. / Se informa a las personas beneficiarias que, de conformidad con el artículo 113 del Reglamento (UE) núm. 1306/2013, sus datos serán  publicados con arreglo al artículo 111 de dicho Reglamento y podrán ser tratados por  organismos de auditoria e investigación de la Unión Europea y nacionales para salvaguardar los intereses financieros de la Unión.
6.
Tanques o arbres de ribera 
Setos o árboles de ribera
SOL·LICITUD D'EXCEPCIÓ DE PROHIBICIÓ D'ELIMINACIÓ O MODIFICACIÓ DE PARTICULARITATS TOPOGRÀFIQUES O ELEMENTS DEL PAISATGE
SOLICITUD DE EXCEPCIÓN DE PROHIBICIÓN DE ELIMINACIÓN O MODIFICACIÓN DE PARTICULARIDADES TOPOGRÁFICAS O ELEMENTOS DEL PAISAJE
ayuda conmtextual
ayuda contextual 2
INFORMACIÓ BÀSICA SOBRE PROTECCIÓ DE DADES 
INFORMACIÓN BÁSICA SOBRE PROTECCIÓN DE DATOS
Nom del tractament: Ajudes en matèria agrícola, agroalimentària i desenvolupament rural de l’Agència Valenciana de Foment i Garantia Agrària. 
Nombre del tratamiento: Ayudas en materia agrícola, agroalimentaria y desarrollo rural de la Agencia Valenciana de Fomento y Garantía Agraria. 
 
Identitat del responsable del tractament: Persona titular de la Direcció de l’Agència Valenciana de Foment i Garantia Agrària. 
Identidad del responsable del tratamiento: Persona titular de la Dirección de la Agencia Valenciana de Fomento y Garantía Agraria. 
 
Finalitat del tractament: Gestionar les ajudes en matèria agrària i agroalimentària incloses en la Política Agrícola Comuna, finançades pel Fons Europeu Agrícola de Garantia (FEAGA) i el Fons Europeu Agrícola de Desenvolupament Rural (FEADER). 
Finalidad del tratamiento: Gestionar las ayudas en materia agraria y agroalimentaria incluidas en la Política Agrícola Común, financiadas por el Fondo Europeo Agrícola de Garantía (FEAGA) y el Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural (FEADER). 
 
Exercici de drets: Pot exercitar el dret d’accés, rectificació supressió, limitació, oposició i portabilitat de les seues dades de caràcter personal de manera presencial o telemàtica de conformitat amb el que preveu l’enllaç següent: http://www.gva.es/va/proc19138.
Ejercicio de derechos: Puede ejercitar el derecho de acceso, rectificación, supresión, limitación, oposición y portabilidad de sus datos de carácter personal de manera presencial o telemática de conformidad con lo que prevé el enlace siguiente: http://www.gva.es/es/proc19138.
 
Reclamacions: Sense perdudici de qualsevol altre  recurs administratiu o acció judicial, qualsevol persona interessada té dret a presentar una reclamació a l’Agència Espanyola de Protecció de Dades si considera que el tractament de dades personals que el concerneixen infringeix la normativa en matèria de protecció de dades. 
Reclamaciones: Sin perjuicio de cualquier otro recurso administrativo o acción judicial, cualquier persona interesada tiene derecho a presentar una reclamación en la Agencia Española de Protección de Datos si considera que el tratamiento de datos personales que le conciernen infringe la normativa en materia de protección de datos. 
 
Podeu abtindre informació més detallada en l’enllaç següent: http://www.agroambient.gva.es/registre-de-tractaments.
Puede obtener información mas detallada en el enlace siguiente: http://www.agroambient.gva.es/es/registre-de-tractaments. 
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