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07/05/20CONSELLERIA D'AGRICULTURA, DESENVOLUPAMENT RURAL, EMERGÈNCIA CLIMÀTICA I TRANSICIÓ ECOLÒGICA 
CONSELLERIA DE AGRICULTURA, DESARROLLO RURAL, EMERGENCIA CLIMÁTICA Y TRANSICIÓN ECOLÓGICA

SOL·LICITUD DE PAGAMENT D'AJUDES A PERSONES PRODUCTORES DEL SECTOR PRIMÀRIA 
PER A LA CREACIÓ DE CANALES TELEMÀTICS DE VENDA DE PRODUCTES AGROALIMENTARIS 

  
SOLICITUD DE PAGO DE AYUDAS A PERSONAS PRODUCTORAS DEL SECTOR PRIMARIA PARA 
LA CREACIÓN DE CANALES TELEMÁTICOS DE VENTA DE PRODUCTOS AGROALIMENTARIOS

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

COGNOMS O RAÓ SOCIAL / APELLIDOS O RAZÓN SOCIAL NOM / NOMBRE DNI  /  CIF

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

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

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

COGNOMS / APELLIDOS NOM / NOMBRE DNI TELÈFON / TELÉFONO

ADREÇA ELECTRÒNICA / CORREO ELECTRÓNICO (*)

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

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

LOCALITAT / LOCALIDAD PROVÍNCIA / PROVINCIA TELÈFON / TELÉFONO FAX

ADREÇA ELECTRÒNICA / CORREO ELECTRÓNICO (*)

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

SISi 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

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

INFORMACIÓ A LA QUAL S'OPOSA: 
INFORMACIÓN A LA QUE SE OPONE:

MOTIUS D'OPOSICIÓ: 
MOTIVOS DE OPOSICIÓN:

L'òrgan gestor del procediment d'aquest 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 obstante, 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 de este 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. 

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. 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. 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.

AUTORITZACIÓ / AUTORIZACIÓN

OPOSICIÓ / OPOSICIÓN

Autoritze la consulta de les dades d'estar al corrent dels pagaments amb l'Agència Tributària, estatal i autonòmica. 
Autorizo la consulta de los datos de estar al corriente de los pagos con la Agencia Tributaria, estatal y autonómica.

DOCUMENTACIÓ APORTADA 
DOCUMENTACIÓN APORTADAE

Model de domiciliació bancària, en el cas que se sol·licite l'ingrés de l'ajuda en un compte diferent a la presentada al costat de la sol·licitud de 
l'ajuda. / Modelo de domiciliación bancaria, en el caso de que se solicite el ingreso de la ayuda en una cuenta distinta a la presentada junto a la 
solicitud de la ayuda. 

Factures electròniques justificatives de la despesa subvencionable d'aquesta ajuda.  
Facturas electrónicas justificativas del gasto subvencionable de esta ayuda. 
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SOL·LICITUD DE PAGAMENT D'AJUDES A PERSONES PRODUCTORES DEL SECTOR PRIMÀRIA 
PER A LA CREACIÓ DE CANALES TELEMÀTICS DE VENDA DE PRODUCTES AGROALIMENTARIS 

  
SOLICITUD DE PAGO DE AYUDAS A PERSONAS PRODUCTORAS DEL SECTOR PRIMARIA PARA 
LA CREACIÓN DE CANALES TELEMÁTICOS DE VENTA DE PRODUCTOS AGROALIMENTARIOS

F SOL·LICITUD 
SOLICITUD

, de/d' del

Se sol·licita, a l'empara del Decret pel qual s'adopten mesures de suport econòmic al sector primari i s'aproven les bases reguladores de concessió directa de 
subvencions a entitats, empreses i autònoms que han patit dificultats econòmiques per la suspensió d'activitat decretada pel Govern d'Espanya conseqüència de la 
Covid-19. 
Se solicita, al amparo del Decreto por el que se adoptan medidas de apoyo económico al sector primario y se aprueban las bases reguladoras de concesión directa de 
subvenciones a entidades, empresas y autónomos que han sufrido dificultades económicas por la suspensión de actividad decretada por el Gobierno de España 
consecuencia de la Covid-19.  
  
La persona que signa declara, sota la seua responsabilitat, que les dades ressenyades en aquesta 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 representa 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.

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

Signatura/Firma:

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 manera presencial o 
telemàtica de conformitat amb el que preveu l’enllaç següent: 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 manera 
presencial o telemática de conformidad con lo que prevé el enlace siguiente: http://www.gva.es/es/proc19970. 
  
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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SOL·LICITUD DE PAGAMENT D'AJUDES A PERSONES PRODUCTORES DEL SECTOR PRIMÀRIA PER A LA CREACIÓ DE CANALES TELEMÀTICS DE VENDA DE PRODUCTES AGROALIMENTARIS
 
SOLICITUD DE PAGO DE AYUDAS A PERSONAS PRODUCTORAS DEL SECTOR PRIMARIA PARA LA CREACIÓN DE CANALES TELEMÁTICOS DE VENTA DE PRODUCTOS AGROALIMENTARIOS
A
DADES DE LA PERSONA SOL·LICITANT
DATOS DE LA PERSONA SOLICITANTE
B
DADES DE LA PERSONA REPRESENTANT (SI ESCAU)
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, la persona interessada haurà de disposar de certificat electrònic en els termes previstos en la seu electrònica de la Generalitat (https://sede.gva.es). 
(*) A efectos de la práctica de notificaciones electrónicas, la persona interesada 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:
D
CONSULTA INTERACTIVA DE DADES (AUTORITZACIÓ/OPOSICIÓ) 
CONSULTA INTERACTIVA DE DATOS (AUTORIZACIÓN/OPOSICIÓN) 
INFORMACIÓ A LA QUAL S'OPOSA:
INFORMACIÓN A LA QUE SE OPONE:
MOTIUS D'OPOSICIÓ:
MOTIVOS DE OPOSICIÓN:
L'òrgan gestor del procediment d'aquest 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 obstante, 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 de este 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. 
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. 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. 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.
AUTORITZACIÓ / AUTORIZACIÓN
OPOSICIÓ / OPOSICIÓN
DOCUMENTACIÓ APORTADA
DOCUMENTACIÓN APORTADA
E
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SOLICITUD DE PAGO DE AYUDAS A PERSONAS PRODUCTORAS DEL SECTOR PRIMARIA PARA LA CREACIÓN DE CANALES TELEMÁTICOS DE VENTA DE PRODUCTOS AGROALIMENTARIOS
F
SOL·LICITUD
SOLICITUD
,
de/d'
del
Se sol·licita, a l'empara del Decret pel qual s'adopten mesures de suport econòmic al sector primari i s'aproven les bases reguladores de concessió directa de subvencions a entitats, empreses i autònoms que han patit dificultats econòmiques per la suspensió d'activitat decretada pel Govern d'Espanya conseqüència de la Covid-19.
Se solicita, al amparo del Decreto por el que se adoptan medidas de apoyo económico al sector primario y se aprueban las bases reguladoras de concesión directa de subvenciones a entidades, empresas y autónomos que han sufrido dificultades económicas por la suspensión de actividad decretada por el Gobierno de España consecuencia de la Covid-19. 
 
La persona que signa declara, sota la seua responsabilitat, que les dades ressenyades en aquesta 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 representa 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.
La persona sol·licitant o el seu representant legal 
La persona solicitante o su representante legal
Signatura/Firma:
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 manera presencial o telemàtica de conformitat amb el que preveu l’enllaç següent: 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 manera presencial o telemática de conformidad con lo que prevé el enlace siguiente: http://www.gva.es/es/proc19970.
 
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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