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26/01/22CONSELLERIA D'AGRICULTURA, DESENVOLUPAMENT RURAL, EMERGÈNCIA CLIMÀTICA I TRANSICIÓ ECOLÒGICA 
CONSELLERIA DE AGRICULTURA, DESARROLLO RURAL, EMERGENCIA CLIMÁTICA Y TRANSICIÓN ECOLÓGICA

SOL·LICITUD D'AJUDES A LES ORGANITZACIONS PROFESSIONALS AGRÀRIES 
  
  

SOLICITUD DE AYUDAS A LAS ORGANIZACIONES PROFESIONALES AGRARIAS

A DADES DE L'ENTITAT SOL·LICITANT 
DATOS DE LA ENTIDAD SOLICITANTE

CODI EXPEDIENT / CÓDIGO EXPEDIENTE

NOM / NOMBRE CIF

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

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

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

DNINOM / NOMBRECOGNOMS / APELLIDOS

ADREÇA ELECTRÒNICA / CORREO ELECTRÓNICO (*)TELÈFON / TELÉFONOCOM A / EN CALIDAD DE

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).

ADREÇA ELECTRÒNICA / CORREO ELECTRÓNICO (*)TELÈFON / TELÉFONOPROVÍNCIA / PROVINCIALOCALITAT / LOCALIDAD

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

E DECLARACIONS RESPONSABLES 
DECLARACIONES RESPONSABLES

L'entitat sol·licitant declara sota la seua responsabilitat: 
La entidad solicitante declara bajo su responsabilidad:

No estar incurs en alguna de les circumstàncies arreplegades en l'apartat 2 de l'article 13 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions, i que 
impossibiliten la consideració com a beneficiari / No estar incurso en alguna de las circunstancias recogidas en el apartado 2 del artículo 13 de la Ley 38/2003, de 17 
de noviembre, General de Subvenciones, y que imposibilitan la consideración como beneficiario.

Haver informat les persones de les quals aporte dades o documentació en aquest procediment de: / Haber informado a las personas de las que aporte datos o 
documentación en este procedimiento de:   

- La comunicació d'aquestes dades a l'Administració per al seu tractament en l'àmbit de les seues competències i d'acord amb les finalitats del procediment. / La 
comunicación de dichos datos a la Administración para su tratamiento en el ámbito de sus competencias y de acuerdo con los fines del procedimiento.  

- La possibilitat que l'Administració realitze consultes relacionades amb les seues dades per a comprovar, entre altres extrems, la seua veracitat. / La posibilidad de 
que la Administración realice consultas relacionadas con sus datos para comprobar, entre otros extremos, su veracidad.  

- Del dret d'oposició que li assisteix al fet que l'Administració tracte les seues dades, i en aquest cas, haurà de comunicar aquesta oposició a l'Administració als 
efectes oportuns. / Del derecho de oposición que le asiste a que la Administración trate sus datos, en cuyo caso, deberá comunicar dicha oposición a la 
Administración a los efectos oportunos.   

Així mateix, declare que en el cas que aquesta consulta requerisca per llei autorització de la persona les dades de la qual es consultaran, dispose d'aquesta 
autorització, que estarà disponible a requeriment de l'Administració en qualsevol moment. / Asimismo, declaro que en el caso de que dicha consulta requiera por ley 
autorización de la persona cuyos datos se van a consultar, dispongo de dicha autorización, que estará disponible a requerimiento de la Administración en cualquier 
momento.

D CONSULTA INTERACTIVA DE DADES (AUTORITZACIÓ/OPOSICIÓ) 
CONSULTA INTERACTIVA DE DATOS (AUTORIZACIÓN/OPOSICIÓN)

AUTORITZACIÓ / AUTORIZACIÓN

Autoritze la consulta de les dades d'estar al corrent dels pagaments amb l'Agència Tributària Estatal. 
Autorizo la consulta de los datos de estar al corriente de los pagos con la Agencia Tributaria Estatal.
Autoritze la consulta de les dades d'estar al corrent dels pagaments amb l'Agència Tributària Autonòmica. 
Autorizo la consulta de los datos de estar al corriente de los pagos con la Agencia Tributaria Autonómica.

L'òrgan gestor del procediment està autoritzat per a procedir a la consulta de la següent informació: identitat del sol·licitant o, en el seu cas, del seu representant legal, 
així com dades d'estar al corrent amb la Tresoreria de la Seguretat Social. 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 corresponent 
El órgano gestor del procedimiento está autorizado para proceder a la consulta de la siguiente información: identidad del solicitante o, en su caso, de su representante 
legal, así como datos de estar al corriente con la Tesorería de la Seguridad Social. 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 d'estar al corrent dels pagaments amb la Tresoreria de la Seguretat Social 
Me opongo a la obtención de los datos de estar al corriente de los pagos con la Tesorería de la Seguridad Social

M'opose a l'obtenció de les dades d'identitat del sol·licitant o, en el seu cas, del seu representant legal 
Me opongo a la obtención de los datos de identidad del solicitante o, en su caso, de su representante legal

Motiu oposició: 
Motivo oposición:

L'òrgan gestor del procediment ha d'estar autoritzat per vosté per a poder consultar les dades d'identitat fiscal davant l'Agència Tributària Estatal, les dades d'estar al 
corrent dels pagaments amb l'Agència Tributària, estatal i autonòmica. Si autoritza aquesta consulta, indique-ho a continuació:  
El órgano gestor del procedimiento debe estar autorizado por usted para poder consultar los datos de identidad fiscal ante la Agencia Tributaria Estatal, los datos de 
estar al corriente de los pagos con la Agencia Tributaria, estatal y autonómica. Si autoriza dicha consulta, indíquelo a continuación:
AVÍS: Si no dona la següent autorització, haurà d'aportar els documents acreditatius corresponents. 
AVISO: Si no da la siguiente autorización, deberá aportar los documentos acreditativos correspondientes.

OPOSICIÓ / OPOSICIÓN

Autoritze la consulta de les dades d'identitat fiscal davant l'Agència Estatal de l'Administració Tributària. 
Autorizo la consulta de los datos de identidad fiscal ante la Agencia Estatal de la Administración Tributaria.
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CONSELLERIA DE AGRICULTURA, DESARROLLO RURAL, EMERGENCIA CLIMÁTICA Y TRANSICIÓN ECOLÓGICA

SOL·LICITUD D'AJUDES A LES ORGANITZACIONS PROFESSIONALS AGRÀRIES 
  
  

SOLICITUD DE AYUDAS A LAS ORGANIZACIONES PROFESIONALES AGRARIAS

G COMPTE BANCARI PER AL PAGAMENT DE L'AJUDA 
CUENTA BANCARIA PARA EL PAGO DE LA AYUDA

Codi IBAN: 
Código IBAN:

H DOCUMENTACIÓ APORTADA 
DOCUMENTACIÓN APORTADA

Acreditació de la representació del sol·licitant 
Acreditación de la representación del solicitante
Còpia del CIF de l'entitat 
Copia del CIF de la entidad
Còpia del document de constitució y/o estatutos de l'entidad 
Copia del documento de constitución y/o estatuts de la entidad
Memòria detallada de les despeses de la subvenció sol·licitada 
Memoria detallada de los gastos de la subvención solicitada
Certificat emés per entitat bancària sobre les quotes pagades pels afiliats de l'organització a través d'esta (Annex I) 
Certificación emitida por entidad bancaria acerca de las cuotas pagadas por los afiliados de la organización a través de la misma (Anexo I)
Relació dels membres dels seus òrgans directius en el moment de la sol·licitud 
Relación de los miembros de sus órganos directivos en el momento de la solicitud
Declaració sobre la plantilla de l'organització i qualificació dels treballadors, referida a la data d'entrada en vigor d'esta disposició, adjuntant els 
corresponents documents acreditatius (TC1 i TC2) 
Declaración sobre la plantilla de la organización y cualificación de los trabajadores, referida a la fecha de entrada en vigor de esta disposición, 
adjuntando los correspondientes documentos acreditativos (TC1 y TC2)
(En el cas de que la declaració sobre la plantilla incloga personal d'altres societats participades en su totalitat por l'entitat sol·licitant) Escritura de 
constitució de les societats participades. 
(En caso de que la declaración de la plantilla incluya personal de otras sociedades participadas en su totalidad por la entidad solicitante) 
Escritura de constitución de las sociedades participadas.
Declaració en què conste el nombre de seus obertes a la data d'entrada en vigor de la present orde, ja siguen propietat de l'organització o en 
règim de lloguer, en cessió per organisme públic, amb horari fix i continuat (Annex II) 
Declaración en la que conste el número de sedes abiertas a la fecha de entrada en vigor de la presente orden, ya sean propiedad de la 
organización o en régimen de alquiler, en cesión por organismo público, con horario fijo y continuado (Anexo II)
(En el cas que el compte indicat per al pagament de l'ajuda no estiga donat d'alta en la Generalitat) Model de domiciliació bancària. 
(En caso de que la cuenta indicada para el pago de la ayuda no esté dada de alta en la Generalitat ) Modelo de domiciliación bancaria.

I SOL·LICITUD 
SOLICITUD

, d del

Firma:

Sol·licita, a l'empara d'allò que disposa l'Orde 24/2010 de 13 de juliol, de la Conselleria d'Agricultura, Pesca i Alimentació, per la qual es regulen 
les ajudes a les organitzacions professionals agràries, que li siguen concedides les ajudes que corresponguen, una vegada complits els requisits i 
presentada la documentació establida a este efecte. REGISTRE D'ENTRADA 

REGISTRO DE ENTRADA

DATA D'ENTRADA EN ÒRGAN COMPETENT 
FECHA ENTRADA EN ÓRGANO COMPETENTE

Solicita al amparo de lo dispuesto por la Orden 24/2010 de 13 julio, de la Conselleria de Agricultura, Pesca 
y Alimentación, por la que se regulan las ayudas a las organizaciones profesionales agrarias, le sean 
concedidas las ayudas que correspondan, una vez cumplidos los requisitos y presentada la documentación 
establecida al efecto.

INFORMACIÓ BÀSICA SOBRE PROTECCIÓ DE DADES  
INFORMACIÓN BÁSICA SOBRE PROTECCIÓN DE DATOS 
Nom del tractament: Ajudes en matèria agrícola, agroalimentària i desenvolupament rural de la conselleria competent en matèria d'Agricultura  
Nombre del tratamiento: Ayudas en materia agrícola, agroalimentaria y desarrollo rural de la conselleria competente en materia de Agricultura  
  Identitat del responsable del tractament: Persona titular de la sotssecretaria de la conselleria amb competències en matèria d’agricultura. 
Identidad del responsable del tratamiento: Persona titular de la subsecretaría de la conselleria con competencias en materia de agricultura. 
  Finalitat del tractament: Gestionar les ajudes en matèria agrària, agroalimentària i desenvolupament rural.  
Finalidad del tratamiento: Gestionar las ayudas en materia agraria, agroalimentaria y desarrollo rural.  
  Exercici de drets: Pot exercitar el dret d'accés, rectificació, supressió, limitació, oposició i portabilitat de les seues dades de caràcter personal de forma presencial o 
telemàtica de conformitat amb el que es preveu en el següent enllaç: http://www.gva.es/va/proc19970. 
Ejercicio de derechos: Puede ejercitar el derecho de acceso, rectificación, supresión, limitación, oposición y portabilidad de sus datos de carácter personal de forma 
presencial o telemática de conformidad con lo previsto en el siguiente enlace: http://www.gva.es/es/proc19970. 
  Reclamacions: Sense perjudici de qualsevol altre recurs administratiu o acció judicial, tot interessat tindrà dret a presentar una reclamació davant 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, todo interesado tendrá derecho a presentar una reclamación ante 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.  
  Pot obtindre informació més detallada en el següent enllaç: http://www.agroambient.gva.es/registre-de-tractaments 
Puede obtener información más detallada en el siguiente enlace: http://www.agroambient.gva.es/es/registre-de-tractaments 

F COMPROMISOS

En el cas de ser aprovada l'ajuda sol·licitada, l'entitat sol·licitant es compromet a: 
En caso de ser aprobada la ayuda solicitada, la entidad solicitante se compromete a:

Complir el que establix l'article 3.2 de la Llei 2/2015, de 2 d'abril, de la Generalitat, de Transparència, Bon Govern i Participació Ciutadana, sobre publicitat de les 
ajudes / Cumplir lo establecido en el artículo 3.2 de la Ley 2/2015, de 2 de abril, de la Generalitat, de Transparencia, Buen Gobierno y Participación Ciudadana, sobre 
publicidad de las ayudas.

http://www.gva.es/va/proc19970
http://www.gva.es/es/proc19970
http://www.agroambient.gva.es/registre-de-tractaments
http://www.agroambient.gva.es/es/registre-de-tractaments
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corresponents documents acreditatius (TC1 i TC2) 
Declaración sobre la plantilla de la organización y cualificación de los trabajadores, referida a la fecha de entrada en vigor de esta disposición, 
adjuntando los correspondientes documentos acreditativos (TC1 y TC2)
(En el cas de que la declaració sobre la plantilla incloga personal d'altres societats participades en su totalitat por l'entitat sol·licitant) Escritura de 
constitució de les societats participades. 
(En caso de que la declaración de la plantilla incluya personal de otras sociedades participadas en su totalidad por la entidad solicitante) 
Escritura de constitución de las sociedades participadas.
Declaració en què conste el nombre de seus obertes a la data d'entrada en vigor de la present orde, ja siguen propietat de l'organització o en 
règim de lloguer, en cessió per organisme públic, amb horari fix i continuat (Annex II) 
Declaración en la que conste el número de sedes abiertas a la fecha de entrada en vigor de la presente orden, ya sean propiedad de la 
organización o en régimen de alquiler, en cesión por organismo público, con horario fijo y continuado (Anexo II)
(En el cas que el compte indicat per al pagament de l'ajuda no estiga donat d'alta en la Generalitat) Model de domiciliació bancària. 
(En caso de que la cuenta indicada para el pago de la ayuda no esté dada de alta en la Generalitat ) Modelo de domiciliación bancaria.

I SOL·LICITUD 
SOLICITUD

, d del

Firma:

Sol·licita, a l'empara d'allò que disposa l'Orde 24/2010 de 13 de juliol, de la Conselleria d'Agricultura, Pesca i Alimentació, per la qual es regulen 
les ajudes a les organitzacions professionals agràries, que li siguen concedides les ajudes que corresponguen, una vegada complits els requisits i 
presentada la documentació establida a este efecte. REGISTRE D'ENTRADA 

REGISTRO DE ENTRADA

DATA D'ENTRADA EN ÒRGAN COMPETENT 
FECHA ENTRADA EN ÓRGANO COMPETENTE

Solicita al amparo de lo dispuesto por la Orden 24/2010 de 13 julio, de la Conselleria de Agricultura, Pesca 
y Alimentación, por la que se regulan las ayudas a las organizaciones profesionales agrarias, le sean 
concedidas las ayudas que correspondan, una vez cumplidos los requisitos y presentada la documentación 
establecida al efecto.

INFORMACIÓ BÀSICA SOBRE PROTECCIÓ DE DADES  
INFORMACIÓN BÁSICA SOBRE PROTECCIÓN DE DATOS 
Nom del tractament: Ajudes en matèria agrícola, agroalimentària i desenvolupament rural de la conselleria competent en matèria d'Agricultura  
Nombre del tratamiento: Ayudas en materia agrícola, agroalimentaria y desarrollo rural de la conselleria competente en materia de Agricultura  
  Identitat del responsable del tractament: Persona titular de la sotssecretaria de la conselleria amb competències en matèria d’agricultura. 
Identidad del responsable del tratamiento: Persona titular de la subsecretaría de la conselleria con competencias en materia de agricultura. 
  Finalitat del tractament: Gestionar les ajudes en matèria agrària, agroalimentària i desenvolupament rural.  
Finalidad del tratamiento: Gestionar las ayudas en materia agraria, agroalimentaria y desarrollo rural.  
  Exercici de drets: Pot exercitar el dret d'accés, rectificació, supressió, limitació, oposició i portabilitat de les seues dades de caràcter personal de forma presencial o 
telemàtica de conformitat amb el que es preveu en el següent enllaç: http://www.gva.es/va/proc19970. 
Ejercicio de derechos: Puede ejercitar el derecho de acceso, rectificación, supresión, limitación, oposición y portabilidad de sus datos de carácter personal de forma 
presencial o telemática de conformidad con lo previsto en el siguiente enlace: http://www.gva.es/es/proc19970. 
  Reclamacions: Sense perjudici de qualsevol altre recurs administratiu o acció judicial, tot interessat tindrà dret a presentar una reclamació davant 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, todo interesado tendrá derecho a presentar una reclamación ante 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.  
  Pot obtindre informació més detallada en el següent enllaç: http://www.agroambient.gva.es/registre-de-tractaments 
Puede obtener información más detallada en el siguiente enlace: http://www.agroambient.gva.es/es/registre-de-tractaments 

F COMPROMISOS

En el cas de ser aprovada l'ajuda sol·licitada, l'entitat sol·licitant es compromet a: 
En caso de ser aprobada la ayuda solicitada, la entidad solicitante se compromete a:

Complir el que establix l'article 3.2 de la Llei 2/2015, de 2 d'abril, de la Generalitat, de Transparència, Bon Govern i Participació Ciutadana, sobre publicitat de les 
ajudes / Cumplir lo establecido en el artículo 3.2 de la Ley 2/2015, de 2 de abril, de la Generalitat, de Transparencia, Buen Gobierno y Participación Ciudadana, sobre 
publicidad de las ayudas.

http://www.gva.es/va/proc19970
http://www.gva.es/es/proc19970
http://www.agroambient.gva.es/registre-de-tractaments
http://www.agroambient.gva.es/es/registre-de-tractaments
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SOLICITUD DE AYUDAS A LAS ORGANIZACIONES PROFESIONALES AGRARIAS
ayuda conmtextual
ayuda contextual 2
CONSELLERIA D'AGRICULTURA, DESENVOLUPAMENT RURAL, EMERGÈNCIA CLIMÀTICA I TRANSICIÓ ECOLÒGICACONSELLERIA DE AGRICULTURA, DESARROLLO RURAL, EMERGENCIA CLIMÁTICA Y TRANSICIÓN ECOLÓGICA
A
DADES DE L'ENTITAT SOL·LICITANT
DATOS DE LA ENTIDAD SOLICITANTE
CODI EXPEDIENT / CÓDIGO EXPEDIENTE
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).
E
DECLARACIONS RESPONSABLES
DECLARACIONES RESPONSABLES
L'entitat sol·licitant declara sota la seua responsabilitat:
La entidad solicitante declara bajo su responsabilidad:
D
CONSULTA INTERACTIVA DE DADES (AUTORITZACIÓ/OPOSICIÓ)
CONSULTA INTERACTIVA DE DATOS (AUTORIZACIÓN/OPOSICIÓN)
AUTORITZACIÓ / AUTORIZACIÓN
L'òrgan gestor del procediment està autoritzat per a procedir a la consulta de la següent informació: identitat del sol·licitant o, en el seu cas, del seu representant legal, així com dades d'estar al corrent amb la Tresoreria de la Seguretat Social. 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 corresponent
El órgano gestor del procedimiento está autorizado para proceder a la consulta de la siguiente información: identidad del solicitante o, en su caso, de su representante legal, así como datos de estar al corriente con la Tesorería de la Seguridad Social. 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:
L'òrgan gestor del procediment ha d'estar autoritzat per vosté per a poder consultar les dades d'identitat fiscal davant l'Agència Tributària Estatal, les dades d'estar al corrent dels pagaments amb l'Agència Tributària, estatal i autonòmica. Si autoritza aquesta consulta, indique-ho a continuació: 
El órgano gestor del procedimiento debe estar autorizado por usted para poder consultar los datos de identidad fiscal ante la Agencia Tributaria Estatal, los datos de estar al corriente de los pagos con la Agencia Tributaria, estatal y autonómica. Si autoriza dicha consulta, indíquelo a continuación:
AVÍS: Si no dona la següent autorització, haurà d'aportar els documents acreditatius corresponents.
AVISO: Si no da la siguiente autorización, deberá aportar los documentos acreditativos correspondientes.
OPOSICIÓ / OPOSICIÓN
G
COMPTE BANCARI PER AL PAGAMENT DE L'AJUDA
CUENTA BANCARIA PARA EL PAGO DE LA AYUDA
Codi IBAN:
Código IBAN:
H
DOCUMENTACIÓ APORTADA
DOCUMENTACIÓN APORTADA
I
SOL·LICITUD
SOLICITUD
,
d
del
Firma:
Sol·licita, a l'empara d'allò que disposa l'Orde 24/2010 de 13 de juliol, de la Conselleria d'Agricultura, Pesca i Alimentació, per la qual es regulen les ajudes a les organitzacions professionals agràries, que li siguen concedides les ajudes que corresponguen, una vegada complits els requisits i presentada la documentació establida a este efecte. 
REGISTRE D'ENTRADA
REGISTRO DE ENTRADA
DATA D'ENTRADA EN ÒRGAN COMPETENT
FECHA ENTRADA EN ÓRGANO COMPETENTE
Solicita al amparo de lo dispuesto por la Orden 24/2010 de 13 julio, de la Conselleria de Agricultura, Pesca y Alimentación, por la que se regulan las ayudas a las organizaciones profesionales agrarias, le sean concedidas las ayudas que correspondan, una vez cumplidos los requisitos y presentada la documentación establecida al efecto.
INFORMACIÓ BÀSICA SOBRE PROTECCIÓ DE DADES 
INFORMACIÓN BÁSICA SOBRE PROTECCIÓN DE DATOS 
Nom del tractament: Ajudes en matèria agrícola, agroalimentària i desenvolupament rural de la conselleria competent en matèria d'Agricultura 
Nombre del tratamiento: Ayudas en materia agrícola, agroalimentaria y desarrollo rural de la conselleria competente en materia de Agricultura 
 
Identitat del responsable del tractament: Persona titular de la sotssecretaria de la conselleria amb competències en matèria d’agricultura.
Identidad del responsable del tratamiento: Persona titular de la subsecretaría de la conselleria con competencias en materia de agricultura.
 
Finalitat del tractament: Gestionar les ajudes en matèria agrària, agroalimentària i desenvolupament rural. 
Finalidad del tratamiento: Gestionar las ayudas en materia agraria, agroalimentaria y desarrollo rural. 
 
Exercici de drets: Pot exercitar el dret d'accés, rectificació, supressió, limitació, oposició i portabilitat de les seues dades de caràcter personal de forma presencial o telemàtica de conformitat amb el que es preveu en el següent enllaç: http://www.gva.es/va/proc19970.
Ejercicio de derechos: Puede ejercitar el derecho de acceso, rectificación, supresión, limitación, oposición y portabilidad de sus datos de carácter personal de forma presencial o telemática de conformidad con lo previsto en el siguiente enlace: http://www.gva.es/es/proc19970.
 
Reclamacions: Sense perjudici de qualsevol altre recurs administratiu o acció judicial, tot interessat tindrà dret a presentar una reclamació davant 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, todo interesado tendrá derecho a presentar una reclamación ante 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. 
 
Pot obtindre informació més detallada en el següent enllaç: http://www.agroambient.gva.es/registre-de-tractaments
Puede obtener información más detallada en el siguiente enlace: http://www.agroambient.gva.es/es/registre-de-tractaments 
F
COMPROMISOS
En el cas de ser aprovada l'ajuda sol·licitada, l'entitat sol·licitant es compromet a:
En caso de ser aprobada la ayuda solicitada, la entidad solicitante se compromete a:
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