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SOL·LICITUD D'AJUDES A PERSONES PRODUCTORES PRIMÀRIES  
PERQUÈ PUGUEN CREAR CANALS TELEMÀTICS DE VENDA DIRECTA DE  

PRODUCTES AGROALIMENTARIS AFECTADES PER COVID-19  
SOLICITUD DE AYUDAS A PERSONAS PRODUCTORAS PRIMARIAS  

PARA QUE PUEDAN CREAR CANALES TELEMÁTICOS  DE VENTA DIRECTA DE 
PRODUCTOS AGROALIMENTARIOS AFECTADAS POR COVID-19 

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

PRIMER COGNOM (RAÓ SOCIAL 
PRIMER APELLIDO (RAZÓN SOCIAL) 

SEGON COGNOM  / SEGUNDO APELLIDO DNI / NIFNOM / NOMBRE

B DADES DE LA PERSONA REPRESENTANT (SI ÉS EL CAS) 
DATOS DE LA PERSONA REPRESENTANTE (EN SU CASO)

NOM / NOMBRECOGNOMS / APELLIDOS ADREÇA ELECTRÒNICA / CORREO ELECTRÓNICO (*)

D DOCUMENTACIÓ A APORTAR  
DOCUMENTACIÓN A APORTAR

Formulari sobre la declaració d'ajudes de minimis / Formulario sobre la declaración de ayudas de mínimis

Certificat d'estar inscrit en un registre oficial de productors i de venedors al detall de productes agroalimentaris.  
Certificado de estar inscrito en un registro oficial de productores y de vendedores al por menor de productos agroalimentarios. 

Model de declaració de domiciliació bancària degudament emplenat.  
Modelo de declaración de domiciliación bancaria debidamente cumplimentado. 

Documentació acreditativa de la representació, si és el cas / Documentación acreditativa de la representación, en su caso

Certificat de situació en el cens d'activitats econòmiques de l'Agència Estatal d'Administració Tributària.  
Certificado de situación en el censo de actividades económicas de la Agencia Estatal de Administración Tributaria. 

Memòria descriptiva de les actuacions i les despeses a subvencionar / Memoria descriptiva de las actuaciones y los gastos a subvencionar

E DECLARACIONS RESPONSABLES DE LA PERSONA SOL·LICITANT  
DECLARACIONES RESPONSABLES DE LA PERSONA SOLICITANTE

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

La persona sol·licitant compleix amb els requisits exigits per a l'obtenció d'aquesta ajuda.  
La persona solicitante cumple con los requisitos exigidos para la obtención de esta ayuda. 

La persona sol·licitant no està incursa en cap de les prohiciones per a obtindre subvencions previstes en la normativa reguladora.  
La persona solicitante no está incursa en ninguna de las prohiciones para obtener subvenciones previstas en la normativa reguladora. 

Complir amb l'obligació d'informar els tercers les dades de caràcter personal dels quals s'aporten en el procediment administratiu derivat del 
present escrit, de la comunicació d'aquestes dades a la Conselleria, així com del tractament de les mateixes 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.

C 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'estar al corrent dels pagaments amb l'Agència 
Tributària, estatal i autonòmica, les dades sobre l'impost d'activitats econòmiques (IAE) i el domicili fiscal. Si autoritza aquesta consulta, indique-ho a 
continuació 
El órgano gestor del procedimiento debe estar autorizado por usted para poder consultar los datos de estar al corriente de los pagos con la Agencia 
Tributaria, estatal y autonómica, los datos sobre el impuesto de actividades económicas (IAE) y el domicilio fiscal. 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 sobre l'impost d'activitats econòmiques (IAE) 
Autorizo la consulta de los datos sobre el impuesto de actividades económicas (IAE) 
Autoritze la consulta del domicili fiscal 
Autorizo la consulta del domicilio fiscal
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SOL·LICITUD D'AJUDES A PERSONES PRODUCTORES PRIMÀRIES  
PERQUÈ PUGUEN CREAR CANALS TELEMÀTICS DE VENDA DIRECTA DE  

PRODUCTES AGROALIMENTARIS AFECTADES PER COVID-19  
SOLICITUD DE AYUDAS A PERSONAS PRODUCTORAS PRIMARIAS  

PARA QUE PUEDAN CREAR CANALES TELEMÁTICOS  DE VENTA DIRECTA DE 
PRODUCTOS AGROALIMENTARIOS AFECTADAS POR COVID-19 

F SOL·LICITUD  
SOLICITUD

Se sol·licita l'ajuda destinades a persones productores primàries perquè puguen crear canals telemàtics de venda de productes agroalimentaris  
Se solicita la ayuda destinadas a personas productoras primarias para que puedan crear canales telemáticos de venta de productos agroalimentarios 
  
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. 
  
Abans de signar la sol·licitud, ha de llegir la informació sobre protecció de dades que es presenta al final del formulari, atés que comporta el 
tractament de dades de caràcter personal. / Antes de firmar la solicitud, debe 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 del

Firma:

La persona sol·licitant o el seu representant legal  
La persona solicitante o su representante legal 

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 agrícola, agroalimentària i desenvolupament rural.  
Finalidad del tratamiento: Gestionar las ayudas en materia agrícola, 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 
manera presencial o telemàtica de conformitat amb el que es preveu en el següent enllaç: http://www.gva.es/es/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/va/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.
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A
DADES DE LA PERSONA SOL·LICITANT
DATOS DE LA PERSONA SOLICITANTE
B
DADES DE LA PERSONA REPRESENTANT (SI ÉS EL CAS)
DATOS DE LA PERSONA REPRESENTANTE (EN SU CASO)
D
DOCUMENTACIÓ A APORTAR 
DOCUMENTACIÓN A APORTAR
E
DECLARACIONS RESPONSABLES DE LA PERSONA SOL·LICITANT 
DECLARACIONES RESPONSABLES DE LA PERSONA SOLICITANTE
La persona sol·licitant, o la seua representant legal, declara sota la seua responsabilitat que: 
La persona solicitante, o su representante legal, declara bajo su responsabilidad que:
C
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'estar al corrent dels pagaments amb l'Agència Tributària, estatal i autonòmica, les dades sobre l'impost d'activitats econòmiques (IAE) i el domicili fiscal. Si autoritza aquesta consulta, indique-ho a continuació
El órgano gestor del procedimiento debe estar autorizado por usted para poder consultar los datos de estar al corriente de los pagos con la Agencia Tributaria, estatal y autonómica, los datos sobre el impuesto de actividades económicas (IAE) y el domicilio fiscal. 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
F
SOL·LICITUD 
SOLICITUD
Se sol·licita l'ajuda destinades a persones productores primàries perquè puguen crear canals telemàtics de venda de productes agroalimentaris 
Se solicita la ayuda destinadas a personas productoras primarias para que puedan crear canales telemáticos de venta de productos agroalimentarios 
 
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.
 
Abans de signar la sol·licitud, ha de llegir la informació sobre protecció de dades que es presenta al final del formulari, atés que comporta el tractament de dades de caràcter personal. / Antes de firmar la solicitud, debe 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
del
Firma:
La persona sol·licitant o el seu representant legal 
La persona solicitante o su representante legal 
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 agrícola, agroalimentària i desenvolupament rural. 
Finalidad del tratamiento: Gestionar las ayudas en materia agrícola, 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 manera presencial o telemàtica de conformitat amb el que es preveu en el següent enllaç: http://www.gva.es/es/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/va/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.
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