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25/08/20CONSELLERIA D'AGRICULTURA, DESENVOLUPAMENT RURAL, EMERGÈNCIA CLIMÀTICA I TRANSICIÓ ECOLÒGICA 
CONSELLERIA DE AGRICULTURA, DESARROLLO RURAL, EMERGENCIA CLIMÁTICA Y TRANSICIÓN ECOLÓGICA

AJUDES A LES EXPLOTACIONS AGRÍCOLES L'ORIENTACIÓ PRODUCTIVA DE LES  
 QUALS SIGA VIVERS DE PRODUCCIÓ DE PLANTES AFECTATS PER COVID-19  

  
AYUDAS A LAS EXPLOTACIONES AGRÍCOLAS CUYA ORIENTACIÓN PRODUCTIVA 

SEA VIVEROS DE PRODUCCIÓN DE PLANTAS AFECTADOS POR COVID-19 

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

SEGON COGNOM / SEGUNDO APELLIDO DNI / NIFPRIMER COGNOM (RAÓ SOCIAL) PRIMER APELLIDO (RAZÓN SOCIAL) NOM / 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

En cas de persones juríricas: 
En caso de personas juríricas: 

Documentació acreditativa de la representació, en el seu cas. 
Documentación acreditativa de la representación, en su caso.

Justificant d'inscripció en el Registre General de la Producció Agrícola (REGEPA) de la Comunitat Valenciana on figuren declaracions d'algun 
recinte del producte FLOR, per a aquelles explotacions que no estiguen obligades a estar inscrites en el Registre de proveïdors de llavors i 
plantes de viver com a productor de planta ornamental de la Conselleria d'Agricultura, Desenvolupament Rural, Emergència Climàtica i Transició 
Ecològica. / Justificante de inscripción en el Registro General de la Producción Agrícola (REGEPA) de la Comunitat Valenciana donde figuren 
declaraciones de algún recinto del producto FLOR, para aquellas explotaciones que no estén obligadas a estar inscritas en el Registro de 
proveedores de semillas y plantas de vivero como productor de planta ornamental de la Conselleria de Agricultura, Desarrollo Rural, Emergencia 
Climática i Transición Ecológica. 

Còpia del NIF/CIF de l'entitat sol·licitant.  
Copia del NIF/CIF de la entidad solicitante. 
Document que les acredite com a entitat jurídica, escriptura de constitució i estatuts de l'entitat i document que acredite la representació del 
signant de la sol·licitud. / Documento que las acredite como entidad jurídica, escritura de constitución y estatutos de la entidad y documento 
que acredite la representación del firmante de la solicitud. 

Dades bancàries. Si el compte no està donada d'alta en la base de dades de la Generalitat, haurà d'aportar correctament emplenat l'imprés de 
domiciliació bancària. / Datos bancarios. Si la cuenta no está dada de alta en la base de datos de la Generalitat, deberá aportar correctamente 
cumplimentado el impreso de domiciliación bancaria. 

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. 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.

OPOSICIÓ / OPOSICIÓN
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AJUDES A LES EXPLOTACIONS AGRÍCOLES L'ORIENTACIÓ PRODUCTIVA DE LES  
 QUALS SIGA VIVERS DE PRODUCCIÓ DE PLANTES AFECTATS PER COVID-19  

  
AYUDAS A LAS EXPLOTACIONES AGRÍCOLAS CUYA ORIENTACIÓN PRODUCTIVA 

SEA VIVEROS DE PRODUCCIÓN DE PLANTAS AFECTADOS POR COVID-19 

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:

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

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

Compleix amb de la normativa d'integració laboral de persones amb discapacitat o, en el seu cas, l'exempció d'aquesta obligació, d'acord amb el 
Decret 279/2004, de 17 de desembre del Consell de la Generalitat. / Cumple con de la normativa de integración laboral de personas con 
discapacidad o, en su caso, la exención de dicha obligación, de acuerdo con el Decreto 279/2004, de 17 de diciembre del Consell de la 
Generalitat. 

Existeix un compromís dels integrants de les agrupacions sense personalitat jurídica de no dissoldre's fins que no haja transcorregut el termini de 
prescripció previst en els articles 65 de la Llei 38/2003 i l'article 172.3 de la Llei 1/2015. / Existe un compromiso de los integrantes de las 
agrupaciones sin personalidad jurídica de no disolverse hasta que no haya transcurrido el plazo de prescripción previsto en los artículos 65 de la 
Ley 38/2003 y el artículo 172.3 de la Ley 1/2015. 

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.

No està en dificultats econòmiques o en crisis a 31 de desembre de 2019, encara que, amb data posterior hagen adquirit aquesta condició.  
No está en dificultades económicas o en crisis a 31 de diciembre de 2019, aunque, con fecha posterior hayan adquirido esta condición. 

Ha complit amb l'obligació d'haver presentat la Declaració anual de cultiu 2019 on figuren espècies que engloba algun dels grups esmentats en 
el Decret, així com el número de registre de viver i titular de la declaració anual de cultiu de 2019. / Ha cumplido con la obligación de haber 
presentado la Declaración anual de cultivo 2019 donde figuran especies que engloba alguno de los grupos mencionados en el Decreto, así como 
el número de registro de vivero y titular de la declaración anual de cultivo de 2019.

Té la consideració de PIMES agràries dedicades a la producció primària, tal com es defineixen en l'annex 1 del Reglament (UE) 702/2014 de la 
Comissió de 25 de juny de 2014. / Tiene la consideración de PYMES agrarias dedicadas a la producción primaria, tal y como se definen en el 
anexo 1 del Reglamento (UE) 702/2014 de la Comisión de 25 de junio de 2014.

F SOL·LICITUD  
SOLICITUD

Se sol·licita l'ajuda a les explotacions agrícoles l'orientació productiva de les quals siga vivers de producció de plantes afectats per Covid-19.  
Se solicita la ayuda a las explotaciones agrícolas cuya orientación productiva sea viveros de producción de plantas afectados por Covid-19.  
  
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 
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AJUDES A LES EXPLOTACIONS AGRÍCOLES L'ORIENTACIÓ PRODUCTIVA DE LES  
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AYUDAS A LAS EXPLOTACIONES AGRÍCOLAS CUYA ORIENTACIÓN PRODUCTIVA 

SEA VIVEROS DE PRODUCCIÓN DE PLANTAS AFECTADOS POR COVID-19 

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.

INFORMACIÓ BÀSICA SOBRE PROTECCIÓ DE DADES  
INFORMACIÓN BÁSICA SOBRE PROTECCIÓN DE DATOS 
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AYUDAS A LAS EXPLOTACIONES AGRÍCOLAS CUYA ORIENTACIÓN PRODUCTIVA SEA VIVEROS DE PRODUCCIÓN DE PLANTAS AFECTADOS POR COVID-19 
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
En cas de persones juríricas:
En caso de personas juríricas: 
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. 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.
OPOSICIÓ / OPOSICIÓN
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AYUDAS A LAS EXPLOTACIONES AGRÍCOLAS CUYA ORIENTACIÓN PRODUCTIVA SEA VIVEROS DE PRODUCCIÓN DE PLANTAS AFECTADOS POR COVID-19 
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:
F
SOL·LICITUD 
SOLICITUD
Se sol·licita l'ajuda a les explotacions agrícoles l'orientació productiva de les quals siga vivers de producció de plantes afectats per Covid-19. 
Se solicita la ayuda a las explotaciones agrícolas cuya orientación productiva sea viveros de producción de plantas afectados por Covid-19. 
 
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 
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AYUDAS A LAS EXPLOTACIONES AGRÍCOLAS CUYA ORIENTACIÓN PRODUCTIVA SEA VIVEROS DE PRODUCCIÓN DE PLANTAS AFECTADOS POR COVID-19 
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.
INFORMACIÓ BÀSICA SOBRE PROTECCIÓ DE DADES 
INFORMACIÓN BÁSICA SOBRE PROTECCIÓN DE DATOS 
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