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SOLICITUD DE PAGO OPERACIÓN 19.3.1. ACTIVIDADES DE COOPERACIÓN 
DE LOS GRUPOS DE ACCIÓN LOCAL LEADER 2014-2020. PROGRAMA DE 

DESARROLLO RURAL DE LA COMUNITAT VALENCIANA 2014-2020

A NOM DEL GRUP D'ACCIÓ LOCAL 
NOMBRE DEL GRUPO DE ACCIÓN LOCAL

NOM / NOMBRE NÚMERO D'EXPEDIENT / NÚMERO DE EXPEDIENTE

COGNOMS / APELLIDOS NOM / NOMBRE NIF CORREU ELECTRÒNIC / CORREO ELECTRÓNICO

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

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, si és el 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

DOCUMENTACIÓ REQUERIDA PER AL PAGAMENT DE L’AJUDA 
DOCUMENTACIÓN REQUERIDA PARA EL PAGO DE LA AYUDAD
NIF del GAL, llevat que aquest document ja estiga en poder de l'Administració 
NIF del GAL, salvo que este documento ya obre en poder de la Administración

Còpia dels estatuts registrats del GAL, només en cas de modificacions respecte als presentats per a ser seleccionat com  GAL LEADER 
2014-2020 
Copia de los estatutos registrados del GAL, solo en caso de modificaciones respecto a los presentados para ser seleccionado como GAL 
LEADER 2014-2020

Certificat actualitzat d'inscripció en el registre administratiu corresponent, en cas que s'hagen modificat les dades 
Certificado actualizado de inscripción en el registro administrativo correspondiente, en caso de que se hayan modificado los datos

Projecte de cooperació d'acord amb l'estructura i els continguts mínims establits en l'annex II 
Proyecto de cooperación de acuerdo con la estructura y los contenidos mínimos establecidos en el anexo II

En el cas dels GAL cooperants que participen en un projecte, siga regional o interterritorial, s'hauran d'aportar les dades relatives al projecte 
de cooperació, amb indicació expressa dels GAL que participen, l'abast de la seua participació, la distribució dels costos propis i comuns del 
projecte imputables a cada GAL participant, així com la quantia de la subvenció sol·licitada 
En el caso de los GAL cooperantes que participen en un proyecto, sea regional o interterritorial, se deberán aportar los datos relativos al 
proyecto de cooperación, con indicación expresa de los GAL que participan, el alcance de su participación, la distribución de los costes 
propios y comunes del proyecto imputables a cada GAL participante, así como la cuantía de la subvención solicitada

Conveni de col·laboració signat pel GAL coordinador i GAL cooperants, o bé el compromís de presentar el conveni signat en el termini d'un 
mes des de l'aprovació del projecte per l'autoritat de gestió i els acords de participació i/o col·laboració 
Convenio de colaboración firmado por el GAL coordinador y GAL cooperantes, o bien el compromiso de presentar el convenio firmado en el 
plazo de un mes desde la aprobación del proyecto por la autoridad de gestión y los acuerdos de participación y/o colaboración
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DOCUMENTACIÓ REQUERIDA PER AL PAGAMENT DE L’AJUDA 
DOCUMENTACIÓN REQUERIDA PARA EL PAGO DE LA AYUDAD

Per serveis i subministraments superiors a 6.000 €: 
Por servicios y suministros superiores a 6.000 €: 

Model de compte justificatiu amb la rel lació de factures I justificants de pagament 
Modelo de cuenta justificativa con la relación de facturas y justificantes de pago

Una memòria econòmica sobre el cost de les activitats realitzades 
Una memoria económica sobre el coste de las actividades realizadas

En el cas que l'IVA s'haja considerat subvencionable, s'haurà d'aportar en la sol·licitud de pagament un certificat actualitzat de l'AEAT relatiu 
a l'exempció d'IVA, referent al període de desenvolupament de l'activitat objecte de subvenció 
En el supuesto de que el IVA se haya considerado subvencionable, se tendrá que aportar en la solicitud de pago un certificado actualizado 
de la AEAT relativo a la exención de IVA, en lo referente al periodo de desarrollo de la actividad objeto de subvención

Model de declaracions responsables 
Modelo de declaraciones responsables

Model de domiciliació bancària, en el cas que se sol·licite l'ingrés de l'ajuda en un compte diferent del que s'ha presentat amb 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 
lasolicitud de la ayuda

Certificat relatiu al compte bancari en el qual s'ha de realitzar el pagament, amb la indicació expressa de l'absència de compromisos que 
impedisquen l'ingrés en aquest compte així com la inexistència de cessions, penyora o una altra incidència, signat per la persona que 
exercisca la presidència del GAL 
Certificado relativo a la cuenta bancaria en la que se debe realizar el pago, con la indicación expresa de la ausencia de compromisos que 
impidan el ingreso en dicha cuenta así como la inexistencia de cesiones, prenda u otra incidencia, firmado por la persona que ostente la 
presidencia del GAL

Certificat de la presidència del GAL del compliment de les polítiques comunitàries i nacionals 
Certificado del cumplimiento de las políticas comunitarias y nacionales, firmado por la persona que ostente la presidencia del GAL

DESPESES / GASTOS 

Relació classificada i numerada de les despeses, en què s'indique 
Relación clasificada y numerada de los gastos donde se indique: 

Factures o documents de valor probatori equivalents en el tràfic mercantil 
Facturas o documentos de valor probatorio equivalentes en el tráfico mercantil 
  
Document acreditatiu del pagament pel GAL amb identificació del creditor, concepte de despesa, import i data d'emissió 
Documento acreditativo del pago por el GAL con identificación del acreedor, concepto de gasto, importe y fecha de emisión 
  
Extractes bancaris 
Extractos bancarios

Document de sol·licitud de tres ofertes a diferents proveïdors  
Documento de solicitud de tres ofertas a diferentes proveedores

Tres ofertes de diferents proveïdors  
Tres ofertas de diferentes proveedores

RETRIBUCIONS DEL PERSONAL 
RETRIBUCIONES DEL PERSONAL 

Fulls de salaris 
Hojas de salarios
Documents de cotització a la Seguretat Social (Rebut Liquidacions Cotitzacions i Relació Nominal de treballadors  més transferència bancària) 
Documentos de cotización a la Seguridad Social (Recibo Liquidación Cotizaciones y Relación Nominal de trabajadores más transferencia 
bancaria)

Document acreditatiu de les retencions i ingressos a compte de l'IRPF 
Documento acreditativo de las retenciones e ingresos a cuenta del IRPF

Certificat de la persona que és responsable administrativa financera (RAF) amb els costos salarials de cada treballador imputats al projecte de 
cooperacin 
Certificado de la persona responsable administrativa financiera (RAF) con los costes salariales de cada trabajador imputados al proyecto de 
cooperación

Model de dietes i desplaçaments del període corresponent, juntament amb els justificants de despesa i pagament d'aquests 
Modelo de dietas y desplazamientos del periodo correspondiente, junto con los justificantes de gasto y pago de los mismos

Memòria final del projecte, o, en cas que el projecte no estiga finalitzat, una memòria que indique les accions o activitats executades. En la 
sol·licitud de pagament a presentar en 2021 s'haurà d'aportar la memòria final del projecte 
Memoria final del proyecto, o en caso de que el proyecto no esté finalizado, una memoria que indique las acciones o actividades ejecutadas. 
En la solicitud de pago a presentar en 2021 se deberá aportar la memoria final del proyecto
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DECLARACIONS 
DECLARACIONESE

Declara sota la seua responsabilitat que totes les dades facilitades que acompanyen aquesta sol·licitud són certes.   
Declara bajo su responsabilidad que todos los datos facilitados que acompañan esta solicitud son ciertos.

Aportar la documentació i els justificants necessaris per a la seua comprovació 
Aportar la documentación y los justificantes necesarios para su comprobación

Complir els requisits i compromisos i acceptar, si és el cas, les verificacions que pertoquen d'acord amb els ajudes sol·licitades 
Cumplir los requisitos y compromisos y aceptar, si es el caso, las verificaciones que procedan de acuerdo con las ayudas solicitadas

Complir amb l'obligació d'informar els tercers les dades de caràcter personal s'aporten en el procediment administratiu derivat del present escrit, de la 
comunicació d'aquestes dades a la Conselleria, del tractament que es farà dels mateixos i dels drets que poden exercir sobre aquest tema, entre els quals es 
troba el dret d'oposició 
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, del tratamiento que se va a hacer de los mismos y de los derechos que pueden ejercer al respecto, 
entre los que se encuentra el derecho de oposición

Declare que he informat les persones de les quals s'aporten dades o documentació de la possibilitat que l'administració realitze consultes i de la possibilitat 
d'oposar-se a aquestes, i en aquest cas informaré l'òrgan gestor 
Declaro que he informado a las personas de las que se aportan datos o documentación de la posibilidad de que la administración realice consultas y de la 
posibilidad de oponerse a las mismas, en cuyo caso informaré al órgano gestor

SOL·LICITA, que siga abonada la subvenció sobre la base dels preceptes establits en la Resolució del director de l’Agència Valenciana de Foment i Garantia Agraria, per 
la qual concedeixen les ajudes corresponents a les activitats de cooperació dels Grups d'Acció Local LEADER 2014-2020 en execució de l'operació 19.3.1 del Programa 
de Desenvolupament Rural de la Comunitat Valenciana 2014-2020. 
SOLICITA, que sea abonada la subvención sobre la base de lo establecido en la Resolución del director general de Desarrollo Rural por la que se conceden las ayudas 
correspondientes a las actividades de cooperación  de los Grupos de Acción Local LEADER 2014-2020 en ejecución de la operación 19.3.1 del Programa de Desarrollo 
Rural de la Comunitat Valenciana 2014-2020. 
  
La persona que signatura 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 el que s'estableix 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 
  
Se l'informa que d'acord amb el que s'estableix en la Disposició addicional huitena de la Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre, i l'article 4 de la Llei 40/2015, d'1 
d'octubre, l'òrgan gestor podrà verificar aquelles dades manifestades en la present sol·licitud. 
Se le informa que de acuerdo con lo establecido en la Disposición adicional octava de la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, y el artículo 4 de la Ley 40/2015, de 1 
de octubre, el órgano gestor podrá verificar aquellos datos manifestados en la presente solicitud. 
  
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, 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.

SOL·LICITUD 
SOLICITUDF

, d de

La persona representant del grup d'acció local / La persona representante del grupo de acción local

Firma:

S'informa a 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 tractats per organismes d'auditoria i recerca 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.

NFORMACIÓ BÁSICA SOBRE PROTECCIÓ DE DADES 
INFORMACIÓN BÁSICA SOBRE PROTECCIÓN DE DATOSG

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 els ajuts en matèria agrària i agroalimentària incloses en la Política Agrícola Comuna, finançades pel Fons 
Europeu Agricola de Garantia (FEAGA) i el Fons Europeu Agricola de Desenvolupament Rural (FEADER).   
Finalidad del tratamiento: gestionar las ayudas en materia agraria y agroalimentaria incluidas en la Política Agricola Común, financiadas por el 
Fondo Europeo Agricola de Garantía (FEAGA) y el Fondo Europeo Agricola de Desarrollo Rural (FEADER).    
  
Exercici de drets: pot exercitar el dret d'accés, rectificació, supressió, limitació, oposició i portabilitat de les seves dades de caràcter personal de 
forma presencial o telemàtica de conformitat amb el que preveu el següent enllaç: hhttp://www.gva.es/va/inicio/procedimientos?id_proc=19970.  
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/es/inicio/procedimientos?
id_proc=19970.    
  
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.     
  
Podeu 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/registre-de-tractaments.
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NOM DEL GRUP D'ACCIÓ LOCAL
NOMBRE DEL GRUPO DE ACCIÓN LOCAL
DADES DE LA PERSONA REPRESENTANT (SI ÉS EL CAS)
DATOS DE LA PERSONA REPRESENTANTE (EN SU CASO)
B
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
DOCUMENTACIÓ REQUERIDA PER AL PAGAMENT DE L’AJUDA
DOCUMENTACIÓN REQUERIDA PARA EL PAGO DE LA AYUDA
D
11.0.0.20130303.1.892433
DOCUMENTACIÓ REQUERIDA PER AL PAGAMENT DE L’AJUDA
DOCUMENTACIÓN REQUERIDA PARA EL PAGO DE LA AYUDA
D
Per serveis i subministraments superiors a 6.000 €:
Por servicios y suministros superiores a 6.000 €: 
DESPESES / GASTOS 
Factures o documents de valor probatori equivalents en el tràfic mercantil
Facturas o documentos de valor probatorio equivalentes en el tráfico mercantil
 
Document acreditatiu del pagament pel GAL amb identificació del creditor, concepte de despesa, import i data d'emissió
Documento acreditativo del pago por el GAL con identificación del acreedor, concepto de gasto, importe y fecha de emisión
 
Extractes bancaris
Extractos bancarios
RETRIBUCIONS DEL PERSONAL
RETRIBUCIONES DEL PERSONAL 
DECLARACIONS
DECLARACIONES
E
Declara sota la seua responsabilitat que totes les dades facilitades que acompanyen aquesta sol·licitud són certes.  
Declara bajo su responsabilidad que todos los datos facilitados que acompañan esta solicitud son ciertos.
SOL·LICITA, que siga abonada la subvenció sobre la base dels preceptes establits en la Resolució del director de l’Agència Valenciana de Foment i Garantia Agraria, per la qual concedeixen les ajudes corresponents a les activitats de cooperació dels Grups d'Acció Local LEADER 2014-2020 en execució de l'operació 19.3.1 del Programa de Desenvolupament Rural de la Comunitat Valenciana 2014-2020.
SOLICITA, que sea abonada la subvención sobre la base de lo establecido en la Resolución del director general de Desarrollo Rural por la que se conceden las ayudas correspondientes a las actividades de cooperación  de los Grupos de Acción Local LEADER 2014-2020 en ejecución de la operación 19.3.1 del Programa de Desarrollo Rural de la Comunitat Valenciana 2014-2020.
 
La persona que signatura 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 el que s'estableix 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
 
Se l'informa que d'acord amb el que s'estableix en la Disposició addicional huitena de la Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre, i l'article 4 de la Llei 40/2015, d'1 d'octubre, l'òrgan gestor podrà verificar aquelles dades manifestades en la present sol·licitud.
Se le informa que de acuerdo con lo establecido en la Disposición adicional octava de la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, y el artículo 4 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, el órgano gestor podrá verificar aquellos datos manifestados en la presente solicitud.
 
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, 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.
SOL·LICITUD
SOLICITUD
F
,
d
de
La persona representant del grup d'acció local / La persona representante del grupo de acción local
Firma:
S'informa a 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 tractats per organismes d'auditoria i recerca 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.
NFORMACIÓ BÁSICA SOBRE PROTECCIÓ DE DADES
INFORMACIÓN BÁSICA SOBRE PROTECCIÓN DE DATOS
G
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 els ajuts en matèria agrària i agroalimentària incloses en la Política Agrícola Comuna, finançades pel Fons Europeu Agricola de Garantia (FEAGA) i el Fons Europeu Agricola de Desenvolupament Rural (FEADER).  
Finalidad del tratamiento: gestionar las ayudas en materia agraria y agroalimentaria incluidas en la Política Agricola Común, financiadas por el Fondo Europeo Agricola de Garantía (FEAGA) y el Fondo Europeo Agricola de Desarrollo Rural (FEADER).   
 
Exercici de drets: pot exercitar el dret d'accés, rectificació, supressió, limitació, oposició i portabilitat de les seves dades de caràcter personal de forma presencial o telemàtica de conformitat amb el que preveu el següent enllaç: hhttp://www.gva.es/va/inicio/procedimientos?id_proc=19970. 
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/es/inicio/procedimientos?id_proc=19970.   
 
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.    
 
Podeu 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/registre-de-tractaments.
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