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SOL·LICITUD D'AJUDA A LA INVERSIÓ EN OPERACIONS DE 
MODERNITZACIÓ DE REGADIUS PROGRAMA DE DESENVOLUPAMENT 

RURAL DE LA COMUNITAT VALENCIANA 2014-2020 
  SOLICITUD DE AYUDA A LA INVERSIÓN EN OPERACIONES DE 

MODERNIZACIÓN DE REGADÍOS PROGRAMA DE DESARROLLO RURAL 
DE LA COMUNITAT VALENCIANA 2014-2020

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

RAÓ SOCIAL / RAZÓN SOCIAL DNI/NIF

CODI EXPEDIENT / CÓDIGO EXPEDIENTE

B DADES DE LA PERSONA REPRESENTANT (SI S'ESCAU) 
DATOS DE LA PERSONA REPRESENTANTE (EN SU CASO)

DNI/NIF NOM / NOMBRECOGNOMS / APELLIDOS

DOCUMENTACIÓ APORTADA 
DOCUMENTACIÓN APORTADAC

Certificat d'acord de la Junta General per a presentar la sol·licitud reflectit en l'acta 
Certificado de acuerdo de la Junta General para presentar la solicitud reflejado en el acta
Còpia de les ordenances o estatuts de l'entitat de reg 
Copia de las ordenanzas o estatutos de la entidad de riego
Documentació que acredite drets de reg 
Documentación que acredite derechos de riego

Declaració d'impacte ambiental favorable, si escau 
Declaración de impacto ambiental favorable, si procede
Documentació que acredite la superfície de producció ecològica, si escau 
Documentación que acredite la superficie de producción ecológica, en su caso

Memòria tècnica d'acord amb la lletra a de l'apartat cinquè de l'annex de l'Ordre reguladora de les ajudes 
Memoria técnica de acuerdo con la letra a del apartado quinto del anexo de la Orden reguladora de las ayudas

Compromís de dos o més comunitats de regants per a la construcció d'instal·lacions d'ús en comú 
Compromiso de dos o más comunidades de regantes para la construcción de instalaciones de uso en común
Relació d'obres executades o en execució per les diferents administracions competents en matèria agrària 
Relación de obras ejecutadas o en ejecución por las distintas administraciones competentes en materia agraria
Relació d'obres subvencionades per les diferents administracions competents en matèria agrària 
Relación de obras subvencionadas por las distintas administraciones competentes en materia agraria
Imprés de domiciliació bancària degudament emplenat 
Impreso de domiciliación bancaria debidamente cumplimentado
Còpia del document d'identificació fiscal 
Copia del documento de identificación fiscal
Uns altres (especifiqueu-los): 
Otros (especifíquese):

DECLARACIONS RESPONSABLES DE LA ENTITAT SOL·LICITANT 
DECLARACIONES RESPONSABLES DE LA ENTIDAD SOLICITANTED

La persona sol·licitant, o el seu representant legal, declara sota la seua responsabilitat que: 
La persona solicitante, o su representante legal, declara bajo su responsabilidad que:

No està sotmés a cap prohibició per a obtenir la condició de beneficiari, en els termes previstos en l'art. 13 de la Llei 38/2003, de 17 de 
novembre, general de subvencions (BOE núm. 276, de 18/11/03). / No está incurso en prohibición alguna para obtener la condición de 
beneficiario, en los términos previstos en el art. 13 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, general de subvenciones (BOE nº 276, de 18/11/03).

No ha rebut altres ajudes per a la mateixa fi / No ha recibido otras ayudas para el mismo fin

Complir amb l'obligació d'informar els tercers les dades de caràcter dels quals personal s'aporten en el procediment administratiu derivat del 
present escrit, de la comunicació d'aquestes dades a la Conselleria, així com del tractament dels mateixos per part d'aquesta. 
Cumplir con la obligación de informar a los terceros cuyos datos de carácter personal se aporten en el procedimiento administrativo derivado del 
presente escrito, de la comunicación de dichos datos a la Conselleria, así como del tratamiento de los mismos por parte de ésta.
Complir amb l'obligació d'informar els tercers les dades de caràcter dels quals personal s'aporten en el procediment administratiu derivat del 
present escrit, de la comunicació d'aquestes dades a la Conselleria, així com del tractament dels mateixos per part d'aquesta. / Cumplir con la 
obligación de informar a los terceros cuyos datos de carácter personal se aporten en el procedimiento administrativo derivado del presente 
escrito, de la comunicación de dichos datos a la Conselleria, así como del tratamiento de los mismos por parte de ésta.

E EXPOSICIÓ DEL PROBLEMA (resum de la memòria tècnica) 
EXPOSICIÓN DEL PROBLEMA (resumen de la memoria técnica)

NOMBRE D'USUARIS O COMUNERS DE 
L'ENTITAT DE REG / NÚMERO DE USUARIOS 
O COMUNEROS DE LA ENTIDAD DE RIEGO

SUPERFÍCIE TOTAL DE L'ENTITAT DE REG 
(HA) / SUPERFICIE TOTAL DE LA ENTIDAD 
DE RIEGO (HA)

NOMBRE D'USUARIS AFECTATS PER LES 
OBRES / NUMERO DE USUARIOS 
AFECTADOS POR LAS OBRAS

SUPERFÍCIE AFECTADA PER LES OBRES 
(HA) / SUPERFICIE AFECTADA POR LAS 
OBRAS (HA)
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MODERNITZACIÓ DE REGADIUS PROGRAMA DE DESENVOLUPAMENT 
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  SOLICITUD DE AYUDA A LA INVERSIÓN EN OPERACIONES DE 
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F SOLUCIONS PROPOSADES (resum de la memòria tècnica) 
SOLUCIONES PROPUESTAS (resumen de la memoria técnica)

G
COST APROXIMAT DE LES OBRES SEGONS EL PETICIONARI (desglossat en unitats d'obra i calendari 
previst d'execució per anys) 
COSTE APROXIMADO DE LAS OBRAS SEGÚN EL PETICIONARIO (desglosado en unidades de obra y 
calendario previsto de ejecución por años)

ANY / AÑO INVERSIÓ PREVISTA (€) / INVERSIÓN PREVISTA (€)

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

AUTORITZACIÓ / AUTORIZACIÓN

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.

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. 
El órgano gestor del procedimiento debe estar autorizado por usted para poder consultar los datos de identidad fiscal ante la Agencia Tributaria 
estatal.
AVÍS: Si autoritza aquesta consulta, indique-ho a continuació. Si no dona la següent autorització, haurà d'aportar els documents 
acreditatius corresponents. 
AVISO: Si autoriza dicha consulta, indíquelo a continuación. Si no da la siguiente autorización, deberá aportar los documentos 
acreditativos correspondientes.
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I SOL·LICITUD 
SOLICITUD

Se sol·licita la concessió de l'ajuda al finançament de l'operació de modernització de regadiu exposada, per un import d'euros. 
Se solicita la concesión de la ayuda a la financiación de la operación de modernización de regadío expuesta, por un importe de euros.

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, i queda 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. 
  
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 el seu representant legal / La persona solicitante o su representante legal

Signatura: 
Firma:

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.

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: gestionar ajudes en matèria agrària i agroalimentària de l'Agència Valenciana de Foment i Garantia Agrària, incloses les relatives a la 
Política Agrícola Comuna, finançades pel Fons Europeu Agrícola de Garantia (FEAGA) i el Fons Europeu Agrícola de Desenvolupament Rural 
(FEADER) 
Finalidad: gestionar ayudas en materia agraria y agroalimentaria de la Agencia Valenciana de Fomento y Garantía Agraria, incluidas las relativas a 
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: té dret a sol·licitar l'accés, rectificació i supressió de les seues dades de caràcter personal, així com sol·licitar la limitació o 
oposició al seu tractament i a no ser objecte de decisions individuals automatitzades, de manera presencial o telemàtica, de conformitat amb el que 
es preveu en el següent enllaç: https://sede.gva.es/va/proc19970 
Ejercicio de derechos: tiene derecho a solicitar el acceso, rectificación y supresión de sus datos de carácter personal, así como solicitar la limitación 
u oposición a su tratamiento y a no ser objeto de decisiones individuales automatizadas, de forma presencial o telemática, de conformidad con lo 
previsto en el siguiente enlace: https://sede.gva.es/es/proc19970 
  
Reclamacions: sense perjudici de qualsevol altre recurs administratiu o acció judicial, si la persona interessada entén vulnerat el seu dret a la 
protecció de dades pot reclamar davant la Delegació de Protecció de Dades de manera presencial o telemàtica de conformitat amb el que es preveu 
en el següent enllaç: https://sede.gva.es/va/proc22094; això, sense perjudici de la possibilitat de reclamar davant l'Agència Espanyola de Protecció 
de Dades. 
Reclamaciones: sin perjuicio de cualquier otro recurso administrativo o acción judicial, si la persona interesada entiende vulnerado su derecho a la 
protección de datos puede reclamar ante la Delegación de Protección de Datos de forma presencial o telemática de conformidad con lo previsto en 
el siguiente enlace: https://sede.gva.es/es/proc22094; esto, sin perjuicio de la posibilidad de reclamar ante la Agencia Española de Protección de 
Datos. 
  
Podeu obtindre 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.

INFORMACIÓ BÀSICA SOBRE PROTECCIÓ DE DADES  
INFORMACIÓN BÁSICA SOBRE PROTECCIÓN DE DATOS

https://sede.gva.es/va/proc19970
https://sede.gva.es/es/proc19970
https://sede.gva.es/va/proc22094
https://sede.gva.es/es/proc22094
http://www.agroambient.gva.es/registre-de-tractaments
http://www.agroambient.gva.es/registre-de-tractaments

DIN - A4
07/10/22
CONSELLERIA D'AGRICULTURA, DESENVOLUPAMENT RURAL, EMERGÈNCIA CLIMÀTICA I TRANSICIÓ ECOLÒGICA 
CONSELLERIA DE AGRICULTURA, DESARROLLO RURAL, EMERGENCIA CLIMÁTICA Y TRANSICIÓN ECOLÓGICA
..\..\Desktop\Logos\01 GVA.jpg
SOL·LICITUD D'AJUDA A LA INVERSIÓ EN OPERACIONS DE MODERNITZACIÓ DE REGADIUS PROGRAMA DE DESENVOLUPAMENT RURAL DE LA COMUNITAT VALENCIANA 2014-2020
 
SOLICITUD DE AYUDA A LA INVERSIÓN EN OPERACIONES DE MODERNIZACIÓN DE REGADÍOS PROGRAMA DE DESARROLLO RURAL DE LA COMUNITAT VALENCIANA 2014-2020
A
DADES DE LA ENTITAT SOL·LICITANT
DATOS DE LA ENTIDAD SOLICITANTE
B
DADES DE LA PERSONA REPRESENTANT (SI S'ESCAU)
DATOS DE LA PERSONA REPRESENTANTE (EN SU CASO)
DOCUMENTACIÓ APORTADA
DOCUMENTACIÓN APORTADA
C
DECLARACIONS RESPONSABLES DE LA ENTITAT SOL·LICITANT
DECLARACIONES RESPONSABLES DE LA ENTIDAD SOLICITANTE
D
La persona sol·licitant, o el seu representant legal, declara sota la seua responsabilitat que:
La persona solicitante, o su representante legal, declara bajo su responsabilidad que:
E
EXPOSICIÓ DEL PROBLEMA (resum de la memòria tècnica)
EXPOSICIÓN DEL PROBLEMA (resumen de la memoria técnica)
F
SOLUCIONS PROPOSADES (resum de la memòria tècnica)
SOLUCIONES PROPUESTAS (resumen de la memoria técnica)
G
COST APROXIMAT DE LES OBRES SEGONS EL PETICIONARI (desglossat en unitats d'obra i calendari previst d'execució per anys)
COSTE APROXIMADO DE LAS OBRAS SEGÚN EL PETICIONARIO (desglosado en unidades de obra y calendario previsto de ejecución por años)
H
CONSULTA INTERACTIVA DE DADES (AUTORITZACIÓ/OPOSICIÓ)
CONSULTA INTERACTIVA DE DATOS (AUTORIZACIÓN/OPOSICIÓN)
AUTORITZACIÓ / AUTORIZACIÓN
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.
El órgano gestor del procedimiento debe estar autorizado por usted para poder consultar los datos de identidad fiscal ante la Agencia Tributaria estatal.
AVÍS: Si autoritza aquesta consulta, indique-ho a continuació. Si no dona la següent autorització, haurà d'aportar els documents acreditatius corresponents.
AVISO: Si autoriza dicha consulta, indíquelo a continuación. Si no da la siguiente autorización, deberá aportar los documentos acreditativos correspondientes.
I
SOL·LICITUD
SOLICITUD
Se sol·licita la concessió de l'ajuda al finançament de l'operació de modernització de regadiu exposada, per un import d'euros.
Se solicita la concesión de la ayuda a la financiación de la operación de modernización de regadío expuesta, por un importe de euros.
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, i queda 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.
 
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 el seu representant legal / La persona solicitante o su representante legal
Signatura:
Firma:
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.
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: gestionar ajudes en matèria agrària i agroalimentària de l'Agència Valenciana de Foment i Garantia Agrària, incloses les relatives a la Política Agrícola Comuna, finançades pel Fons Europeu Agrícola de Garantia (FEAGA) i el Fons Europeu Agrícola de Desenvolupament Rural (FEADER)
Finalidad: gestionar ayudas en materia agraria y agroalimentaria de la Agencia Valenciana de Fomento y Garantía Agraria, incluidas las relativas a 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: té dret a sol·licitar l'accés, rectificació i supressió de les seues dades de caràcter personal, així com sol·licitar la limitació o oposició al seu tractament i a no ser objecte de decisions individuals automatitzades, de manera presencial o telemàtica, de conformitat amb el que es preveu en el següent enllaç: https://sede.gva.es/va/proc19970
Ejercicio de derechos: tiene derecho a solicitar el acceso, rectificación y supresión de sus datos de carácter personal, así como solicitar la limitación u oposición a su tratamiento y a no ser objeto de decisiones individuales automatizadas, de forma presencial o telemática, de conformidad con lo previsto en el siguiente enlace: https://sede.gva.es/es/proc19970
 
Reclamacions: sense perjudici de qualsevol altre recurs administratiu o acció judicial, si la persona interessada entén vulnerat el seu dret a la protecció de dades pot reclamar davant la Delegació de Protecció de Dades de manera presencial o telemàtica de conformitat amb el que es preveu en el següent enllaç: https://sede.gva.es/va/proc22094; això, sense perjudici de la possibilitat de reclamar davant l'Agència Espanyola de Protecció de Dades.
Reclamaciones: sin perjuicio de cualquier otro recurso administrativo o acción judicial, si la persona interesada entiende vulnerado su derecho a la protección de datos puede reclamar ante la Delegación de Protección de Datos de forma presencial o telemática de conformidad con lo previsto en el siguiente enlace: https://sede.gva.es/es/proc22094; esto, sin perjuicio de la posibilidad de reclamar ante la Agencia Española de Protección de Datos.
 
Podeu obtindre 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.
INFORMACIÓ BÀSICA SOBRE PROTECCIÓ DE DADES 
INFORMACIÓN BÁSICA SOBRE PROTECCIÓN DE DATOS
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