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19/08/20CONSELLERIA D'AGRICULTURA, DESENVOLUPAMENT RURAL, EMERGÈNCIA CLIMÀTICA I TRANSICIÓ ECOLÒGICA 
CONSELLERIA DE AGRICULTURA, DESARROLLO RURAL, EMERGENCIA CLIMÁTICA Y TRANSICIÓN ECOLÓGICA

Unitat de Destinació: Direcció Territorial Provincia / Unidad de Destino: Dirección Territorial Provincia

Alacant / Alicante Castelló / Castellón València / Valencia

SOL·LICITUD D'AJUDA A L'EMMAGATZEMATGE PRIVAT DE CARN DE BOVÍ.  
REGLAMENT DELEGAT (UE) 2016/1238, REGLAMENT D'EXECUCIÓ (UE) 2016/1240  

I REGLAMENT D'EXECUCIÓ (UE) 2020/596, DE 30 D'ABRIL. 
SOLICITUD DE AYUDA AL ALMACENAMIENTO PRIVADO DE CARNE DE BOVINO.  

REGLAMENTO DELEGADO (UE) 2016/1238, REGLAMENTO DE EJECUCIÓN (UE) 2016/1240  
Y REGLAMENTO DE EJECUCIÓN (UE) 2020/596, DE 30 DE ABRIL.

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

PRIMER COGNOM O RAÓ SOCIAL 
PRIMER APELLIDO 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

SEGON COGNOM / SEGUNDO APELLIDO

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 (EL DOMICILI SOLAMENT HA D´INDICAR-SE SI ÉS DIFERENT A L'APARTAT A) 
NOTIFICACIONES (EL DOMICILIO SOLO DEBE INDICARSE 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:

PROVÍNCIA / PROVINCIA TELÈFON / TELÉFONO FAX

ADREÇA ELECTRÒNICA / CORREO ELECTRÓNICO (*)

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

LOCALITAT / LOCALIDAD

SICastellà 
Castellano

Valencià 
Valenciano

DADES IDENTIFICATIVES DE L'AGENT ECONÒMIC 
DATOS IDENTIFICATIVOS DEL AGENTE ECONÓMICOE

NOM DE L'AGENT ECONÒMIC / NOMBRE DEL AGENTE ECONÓMICO 

NIF DE L'AGENT ECONÒMIC / NIF DEL AGENTE ECONÓMICO NÚM. REGISTRE DE L'IVA / Nº REGISTRO DEL IVA 

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'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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19/08/20CONSELLERIA D'AGRICULTURA, DESENVOLUPAMENT RURAL, EMERGÈNCIA CLIMÀTICA I TRANSICIÓ ECOLÒGICA 
CONSELLERIA DE AGRICULTURA, DESARROLLO RURAL, EMERGENCIA CLIMÁTICA Y TRANSICIÓN ECOLÓGICA

SOL·LICITUD D'AJUDA A L'EMMAGATZEMATGE PRIVAT DE CARN DE BOVÍ.  
REGLAMENT DELEGAT (UE) 2016/1238, REGLAMENT D'EXECUCIÓ (UE) 2016/1240  

I REGLAMENT D'EXECUCIÓ (UE) 2020/596, DE 30 D'ABRIL. 
SOLICITUD DE AYUDA AL ALMACENAMIENTO PRIVADO DE CARNE DE BOVINO.  

REGLAMENTO DELEGADO (UE) 2016/1238, REGLAMENTO DE EJECUCIÓN (UE) 2016/1240  
Y REGLAMENTO DE EJECUCIÓN (UE) 2020/596, DE 30 DE ABRIL.

F DADES DEL PRODUCTE 
DATOS DEL PRODUCTO

CODI DEL PRODUCTE PEL QUAL SE SOL·LICITA AJUDA 
CÓDIGO DEL PRODUCTO POR EL QUE SE SOLICITA AYUDA 

CLASSE DE CONFORMACIÓ DELS PRODUCTES  
CLASE DE CONFORMACIÓN DE LOS PRODUCTOS 

QUANTITAT (EN TONES AMB TRES DECIMALS)  / CANTIDAD (EN TONELADAS CON TRES DECIMALES) 

IMPORT UNITARI DE L'AJUDA (EN EUROS, AMB 2 DECIMALS PER TONA I PER DIA, SENSE IVA) 
IMPORTE UNITARIO DE LA AYUDA (EN EUROS, CON 2 DECIMALES POR TONELADA Y POR DÍA, SIN IVA) 

IMPORT DE LA GARANTIA (EN EUROS) / IMPORTE DE LA GARANTÍA (EN EUROS) 

PERÍODE D'EMMAGATZEMATGE (DIES) / PERIODO DE ALMACENAMIENTO (DÍAS) 

ESCORXADOR ON SE SACRIFICARÀ EL BESTIAR (1) / MATADERO DONDE SE SACRIFICARÁ EL GANADO (1) 

DIRECCIÓ / DIRECCIÓN RGSEAA

LLOC ON ES REALITZARÀ EL CONTROL DE PES / LUGAR DONDE SE REALIZARÁ EL CONTROL DE PESO

RGSEAADIRECCIÓ / DIRECCIÓN 

MAGATZEM FRIGORÍFIC ON S'EFECTUARÀ L'EMMAGATZEMATGE / ALMACÉN FRIGORÍFICO DONDE SE EFECTUARÁ EL ALMACENAMIENTO

RGSEAADIRECCIÓ / DIRECCIÓN 

QUANTITAT (EN TONES AMB TRES DECIMALS) PER TIPUS DE CONFORMACIÓ / CANTIDAD (EN TONELADAS CON TRES DECIMALES) POR TIPO DE CONFORMACIÓN

DECLARACIONS RESPONSABLES DE LA PERSONA SOL·LICITANT  
DECLARACIONES RESPONSABLES DE LA PERSONA SOLICITANTEG

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:

Que coneix el Reglament d'Execució (UE) 2020/596 de la Comissió de 30 d'abril, pel qual s'inicien procediments de l'ajuda per a 
l'emmagatzematge privat de carn de boví, el contingut del qual accepta expressament, i disposa de poders bastants per a fer assumir a l'entitat 
en el nom de la qual formula la present sol·licitud i totes les obligacions que es deriven d'ella.  
Que conoce el Reglamento de Ejecución (UE) 2020/596 de la Comisión de 30 de abril, por el que se inician procedimientos de la ayuda para el 
almacenamiento privado de carne de bovino, cuyo contenido acepta expresamente, y dispone de poderes bastantes para hacer asumir a la 
entidad en cuyo nombre formula la presente solicitud y todas las obligaciones que se deriven de ella. 

Que coneix que la sol·licitud no pot retirar-se ni modificar-se una vegada presentada.  
Que conoce que la solicitud no puede retirarse ni modificarse una vez presentada. 

Que l'entitat a la qual representa té en la seua poder o el tindrà en el termini establit en l'apartat 1 de l'article 47 del Reglament (UE) 2016/1240, 
carn de boví susceptible de beneficiar-se del règim d'ajuda a l'emmagatzematge privat. / Que la entidad a la que representa tiene en su poder o 
lo tendrá en el plazo establecido en el apartado 1 del artículo 47 del Reglamento (UE) 2016/1240, carne de bovino susceptible de beneficiarse 
del régimen de ayuda al almacenamiento privado. 

Que es compromet a col·locar i mantindre emmagatzemada la quantitat contractual durant el període d'emmagatzematge contractual, pel seu 
compte i risc, en condicions que garantisquen el manteniment de les característiques dels productes a què es refereix l'article 3 del Reglament 
Delegat (UE) 2016/1238, sense: / Que se compromete a colocar y mantener almacenada la cantidad contractual durante el período de 
almacenamiento contractual, por su cuenta y riesgo, en condiciones que garanticen el mantenimiento de las características de los productos a 
que se refiere el artículo 3 del Reglamento Delegado (UE) 2016/1238, sin: 

Substituir els productes emmagatzemats  
Sustituir los productos almacenados 

Ni traslladar-los a un altre lloc d'emmagatzematge privat  
Ni trasladarlos a otro lugar de almacenamiento privado 

Que es compromet a conservar els documents relatius al pesatge expedits la data d'entrada en el lloc d'emmagatzematge privat.  
Que se compromete a conservar los documentos relativos al pesaje expedidos la fecha de entrada en el lugar de almacenamiento privado. 

Que es compromet a enviar a l'Organisme Pagador a tot tardar cinc dies hàbils després de l'entrada en magatzem contemplada en l'article 47, 
apartat 3, del Reglament Execució (UE) núm. 1240/2016 els documents relatius a les operacions d'entrada en magatzem, inclosa la ubicació dels 
lots amb les quantitats corresponents. / Que se compromete a enviar al Organismo Pagador a más tardar cinco días hábiles después de la 
entrada en almacén contemplada en el artículo 47, apartado 3, del Reglamento Ejecución (UE) nº 1240/2016 los documentos relativos a las 
operaciones de entrada en almacén, incluida la ubicación de los lotes con las cantidades correspondientes.

Que es compromet a permetre que l'Organisme Pagador comprove en qualsevol moment el compliment de totes les obligacions estipulades en 
el contracte quan aquest es formalitze. / Que se compromete a permitir que el Organismo Pagador compruebe en cualquier momento el 
cumplimiento de todas las obligaciones estipuladas en el contrato cuando éste se formalice. 

Que es compromet a permetre que els productes emmagatzemats siguen fàcilment accessibles i individualment identificables per lots 
d'emmagatzematge. / Que se compromete a permitir que los productos almacenados sean fácilmente accesibles e individualmente identificables 
por lotes de almacenamiento.
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19/08/20CONSELLERIA D'AGRICULTURA, DESENVOLUPAMENT RURAL, EMERGÈNCIA CLIMÀTICA I TRANSICIÓ ECOLÒGICA 
CONSELLERIA DE AGRICULTURA, DESARROLLO RURAL, EMERGENCIA CLIMÁTICA Y TRANSICIÓN ECOLÓGICA

SOL·LICITUD D'AJUDA A L'EMMAGATZEMATGE PRIVAT DE CARN DE BOVÍ.  
REGLAMENT DELEGAT (UE) 2016/1238, REGLAMENT D'EXECUCIÓ (UE) 2016/1240  

I REGLAMENT D'EXECUCIÓ (UE) 2020/596, DE 30 D'ABRIL. 
SOLICITUD DE AYUDA AL ALMACENAMIENTO PRIVADO DE CARNE DE BOVINO.  

REGLAMENTO DELEGADO (UE) 2016/1238, REGLAMENTO DE EJECUCIÓN (UE) 2016/1240  
Y REGLAMENTO DE EJECUCIÓN (UE) 2020/596, DE 30 DE ABRIL.

DECLARACIONS RESPONSABLES DE LA PERSONA SOL·LICITANT  
DECLARACIONES RESPONSABLES DE LA PERSONA SOLICITANTEG

(1) Certificat de depòsit en metàl·lic / aval / certificat d'assegurança de caució.  
(1) Certificado de depósito en metálico / aval / certificado de seguro de caución.  
(2) En cas d'aval o certificat de segur consigne's el codi i el nom de l'entitat financera 
(2) En caso de aval o certificado de seguro consígnese el código y el nombre de la entidad financiera

Que està al corrent del pagament de les seues obligacions tributàries i amb la Seguretat Social, així com de les seues obligacions per 
reintegrament de subvencions. / Que está al corriente del pago de sus obligaciones tributarias y con la Seguridad Social, así como de sus 
obligaciones por reintegro de subvenciones. 

Que presenta garantia suficient per un import total de    Euros,  
Que presenta garantía suficiente por un importe total de     Euros,  
a raó de 100 Euros/t, mitjançant   ,(1) expedit per (2) 
a razón de 100 Euros/t, mediante   ,(1) expedido por (2)

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.

Que es compromet a enviar a l'Organisme Pagador a tot tardar cinc dies hàbils abans de l'inici de l'entrada en magatzem el calendari per a 
l'entrada dels productes en emmagatzematge, el nom i l'adreça de cada lloc d'emmagatzematge privat i les quantitats corresponents. / Que se 
compromete a enviar al Organismo Pagador a más tardar cinco días hábiles antes del inicio de la entrada en almacén el calendario para la 
entrada de los productos en almacenamiento, el nombre y la dirección de cada lugar de almacenamiento privado y las cantidades 
correspondientes.

DOCUMENTACIÓ A APORTAR  
DOCUMENTACIÓN A APORTAR H

Justificant del déposito de la Garantia (Aval o Depòsit en metàl·lic)  
Justificante del déposito de la Garantía (Aval ó Depósito en metálico) 

Còpia del NIF de l'entitat  
Copia del NIF de la entidad 

Acreditació de la representació del sol·licitant, en el seu cas  
Acreditación de la representación del solicitante, en su caso 

Còpia del document de constitució i/o estatuts de l'entitat  
Copia del documento de constitución y/o estatuts de la entidad 

Uns altres 
Otros

I SOL·LICITUD 
SOLICITUD

, de/d' del

Se sol·licita l'ajuda a l'emmagatzematge privat de carn de boví,  d'acord amb el que s'estableix en el Reglament d'execució (UE) 2020/596, i demas normativa 
d'aplicació. 
Se solicita la ayuda al almacenamiento privado de carne de bovino,  de acuerdo con lo establecido en el Reglamento de ejecución (UE) 2020/596, y demas normativa 
de aplicación. 
  
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:

S'informa a les persones beneficiàries que, de conformitat amb l'article 113 del Reglament (UE) núm. 1306/2013, les vostres dades seran publicades 
conformement a l'article 111 d'aquest reglament i les podran tractar organismes d'auditoria i investigació 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 auditoría 
e investigación de la Unión Europea y nacionales para salvaguardar los intereses financieros de la Unión 
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19/08/20CONSELLERIA D'AGRICULTURA, DESENVOLUPAMENT RURAL, EMERGÈNCIA CLIMÀTICA I TRANSICIÓ ECOLÒGICA 
CONSELLERIA DE AGRICULTURA, DESARROLLO RURAL, EMERGENCIA CLIMÁTICA Y TRANSICIÓN ECOLÓGICA

SOL·LICITUD D'AJUDA A L'EMMAGATZEMATGE PRIVAT DE CARN DE BOVÍ.  
REGLAMENT DELEGAT (UE) 2016/1238, REGLAMENT D'EXECUCIÓ (UE) 2016/1240  

I REGLAMENT D'EXECUCIÓ (UE) 2020/596, DE 30 D'ABRIL. 
SOLICITUD DE AYUDA AL ALMACENAMIENTO PRIVADO DE CARNE DE BOVINO.  

REGLAMENTO DELEGADO (UE) 2016/1238, REGLAMENTO DE EJECUCIÓN (UE) 2016/1240  
Y REGLAMENTO DE EJECUCIÓN (UE) 2020/596, DE 30 DE ABRIL.

INFORMACIÓ BÀSICA SOBRE PROTECCIÓ DE DADES  
INFORMACIÓN BÁSICA SOBRE PROTECCIÓN DE DATOS
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 del tractament: Gestionar les ajudes en matèria agrària i agroalimentària incloses en la Política Agrícola Comuna, finançades pel Fons Europeu Agrícola de 
Garantia (FEAGA) i el Fons Europeu Agrícola de Desenvolupament Rural (FEADER).  
Finalidad del tratamiento: Gestionar las ayudas en materia agraria y agroalimentaria incluidas en 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: 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/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/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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SOL·LICITUD D'AJUDA A L'EMMAGATZEMATGE PRIVAT DE CARN DE BOVÍ. 
REGLAMENT DELEGAT (UE) 2016/1238, REGLAMENT D'EXECUCIÓ (UE) 2016/1240 
I REGLAMENT D'EXECUCIÓ (UE) 2020/596, DE 30 D'ABRIL.
SOLICITUD DE AYUDA AL ALMACENAMIENTO PRIVADO DE CARNE DE BOVINO. 
REGLAMENTO DELEGADO (UE) 2016/1238, REGLAMENTO DE EJECUCIÓN (UE) 2016/1240 
Y REGLAMENTO DE EJECUCIÓN (UE) 2020/596, DE 30 DE ABRIL.
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 (EL DOMICILI SOLAMENT HA D´INDICAR-SE SI ÉS DIFERENT A L'APARTAT A) NOTIFICACIONES (EL DOMICILIO SOLO DEBE INDICARSE 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:
DADES IDENTIFICATIVES DE L'AGENT ECONÒMIC
DATOS IDENTIFICATIVOS DEL AGENTE ECONÓMICO
E
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'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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SOL·LICITUD D'AJUDA A L'EMMAGATZEMATGE PRIVAT DE CARN DE BOVÍ. 
REGLAMENT DELEGAT (UE) 2016/1238, REGLAMENT D'EXECUCIÓ (UE) 2016/1240 
I REGLAMENT D'EXECUCIÓ (UE) 2020/596, DE 30 D'ABRIL.
SOLICITUD DE AYUDA AL ALMACENAMIENTO PRIVADO DE CARNE DE BOVINO. 
REGLAMENTO DELEGADO (UE) 2016/1238, REGLAMENTO DE EJECUCIÓN (UE) 2016/1240 
Y REGLAMENTO DE EJECUCIÓN (UE) 2020/596, DE 30 DE ABRIL.
F
DADES DEL PRODUCTE
DATOS DEL PRODUCTO
DECLARACIONS RESPONSABLES DE LA PERSONA SOL·LICITANT 
DECLARACIONES RESPONSABLES DE LA PERSONA SOLICITANTE
G
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:
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SOLICITUD DE AYUDA AL ALMACENAMIENTO PRIVADO DE CARNE DE BOVINO. 
REGLAMENTO DELEGADO (UE) 2016/1238, REGLAMENTO DE EJECUCIÓN (UE) 2016/1240 
Y REGLAMENTO DE EJECUCIÓN (UE) 2020/596, DE 30 DE ABRIL.
DECLARACIONS RESPONSABLES DE LA PERSONA SOL·LICITANT 
DECLARACIONES RESPONSABLES DE LA PERSONA SOLICITANTE
G
(1) Certificat de depòsit en metàl·lic / aval / certificat d'assegurança de caució. 
(1) Certificado de depósito en metálico / aval / certificado de seguro de caución. 
(2) En cas d'aval o certificat de segur consigne's el codi i el nom de l'entitat financera
(2) En caso de aval o certificado de seguro consígnese el código y el nombre de la entidad financiera
DOCUMENTACIÓ A APORTAR 
DOCUMENTACIÓN A APORTAR 
H
I
SOL·LICITUD
SOLICITUD
,
de/d'
del
Se sol·licita l'ajuda a l'emmagatzematge privat de carn de boví,  d'acord amb el que s'estableix en el Reglament d'execució (UE) 2020/596, i demas normativa d'aplicació.
Se solicita la ayuda al almacenamiento privado de carne de bovino,  de acuerdo con lo establecido en el Reglamento de ejecución (UE) 2020/596, y demas normativa de aplicación.
 
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:
S'informa a les persones beneficiàries que, de conformitat amb l'article 113 del Reglament (UE) núm. 1306/2013, les vostres dades seran publicades conformement a l'article 111 d'aquest reglament i les podran tractar organismes d'auditoria i investigació 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 auditoría e investigación de la Unión Europea y nacionales para salvaguardar los intereses financieros de la Unión 
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SOLICITUD DE AYUDA AL ALMACENAMIENTO PRIVADO DE CARNE DE BOVINO. 
REGLAMENTO DELEGADO (UE) 2016/1238, REGLAMENTO DE EJECUCIÓN (UE) 2016/1240 
Y REGLAMENTO DE EJECUCIÓN (UE) 2020/596, DE 30 DE ABRIL.
INFORMACIÓ BÀSICA SOBRE PROTECCIÓ DE DADES 
INFORMACIÓN BÁSICA SOBRE PROTECCIÓN DE DATOS
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 del tractament: Gestionar les ajudes en matèria agrària i agroalimentària incloses en la Política Agrícola Comuna, finançades pel Fons Europeu Agrícola de Garantia (FEAGA) i el Fons Europeu Agrícola de Desenvolupament Rural (FEADER). 
Finalidad del tratamiento: Gestionar las ayudas en materia agraria y agroalimentaria incluidas en 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: 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/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/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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