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SOL·LICITUD DE PAGAMENT AJUDA A LA DESTIL·LACIÓ DE CRISI 
(article 3 del reglament delegat (UE) 2020/592) 

  
SOLICITUD DE PAGO AYUDA A LA DESTILACIÓN DE CRISIS 

(artículo 3 del reglamento delegado (UE) 2020/592)

A DADES D'IDENTIFICACIÓ 
DATOS DE IDENTIFICACIÓN

CODI EXPEDIENT / CÓDIGO EXPEDIENTE

DNI / CIF

CP LOCALITAT / LOCALIDAD

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

DOMICILI SOCIAL / DOMICILIO SOCIAL

FAX

PRIMER COGNOM O RAÓ SOCIAL  
PRIMER APELLIDO O RAZÓN SOCIAL

SEGON COGNOM / SEGUNDO APELLIDO NOM / NOMBRE

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

COGNOMS / APELLIDOS DNI 

ADREÇA ELECTRÒNICA / CORREO ELECTRÓNICO (*)

TELÈFON / TELÉFONONOM / NOMBRE

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 (*)

SÍ

(*) A l'efecte de la pràctica de notificacions electròniques, l'interessat ha de disposar de certificació electrònica en els termes previstos en la seu 
electrònica de la Generalitat (https://sede.gva.es). 
(*) A efectos de la práctica de notificaciones electrónicas, el interesado 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:

Indiqueu en quina llengua voleu rebre les notificacions: 
Indique en qué lengua desea recibir las notificaciones:

Castellà 
Castellano

Valencià 
Valenciano

Unitat de destinació: direcció territorial provincia / Unidad de destino: dirección territorial provincia

València / ValenciaCastelló / CastellónAlacant / Alicante

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 en els 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 en els 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, si escau, 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 en els 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 escau, 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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SOL·LICITUD DE PAGAMENT AJUDA A LA DESTIL·LACIÓ DE CRISI 
(article 3 del reglament delegat (UE) 2020/592) 

  
SOLICITUD DE PAGO AYUDA A LA DESTILACIÓN DE CRISIS 

(artículo 3 del reglamento delegado (UE) 2020/592)

E DADES BANCÀRIES 
DATOS BANCARIOS

IBAN

G DOCUMENTACIÓ PER APORTAR 
DOCUMENTACIÓN A APORTAR
Llista dels contractes de compra de vi al productor o productors (que s'han de correspondre amb els que es presenten juntament amb la sol·licitud d'ajuda) 
Listado de los contratos de compra de vino al productor o productores (que se deben corresponder con los presentados junto con la solicitud de ayuda)

Certificat de recepció del vi entregat per a destil·lació / Certificado de recepción del vino entregado para destilación

Resum per productor de vi entregat i alcohol obtingut / Resumen por productor de vino entregado y alcohol obtenido

Resum de vi destil·lat i alcohol obtingut / Resumen de vino destilado y alcohol obtenido

Prova de destil·lació dels productes (model 520) / Prueba de destilación de los productos (modelo 520)

Còpia de l'e-DA amb codi ARC / Copia del e-DA con código ARC

Justificant del pagament de les despeses de transport al productor quan la destil·leria es trobe a més de 150 km del celler o magatzem, tenint en compte els trams 
establits en la normativa (> 150 km però ≤ 300 km i > 300 km) / Justificante del pago de los gastos de transporte al productor cuando la destilería se encuentre a 
más de 150 km de la bodega o almacén, teniendo en cuenta los tramos establecidos en la normativa (> 150 km pero ≤ 300 km y > 300 km)

Justificació de destinació de l'alcohol obtingut / Justificación de destino del alcohol obtenido

Certificats d'eixides diàries d'alcohol / Certificados de salidas diarias de alcohol

Compromís del destinatari d'utilitzar l'alcohol per a usos industrials o energètics 
Compromiso del destinatario de utilizar el alcohol para usos industriales o energéticos

Acta resum diària de recepció de l'alcohol, omplida per l'empresa de recepció de l'alcohol 
Acta resumen diaria de recepción del alcohol, cumplimentada por la empresa de recepción del alcohol

PRODUCTE PER AL QUAL SE SOL·LICITA L'AJUDA 
PRODUCTO PARA EL QUE SE SOLICITA LA AYUDAF

DISTÀNCIA  
DESTIL·LERIA-PRODUCTOR (km) 

DISTANCIA  
DESTILERÍA-PRODUCTOR (km)

VOLUM DE VI  
ENTREGAT (hl) 

VOLUMEN DE VINO  
ENTREGADO (hl)

PRODUCTOR
SUPLEMENT TRANSPORT  

(si escau) EUR 
SUPLEMENTO TRANSPORTE 

(si procede) EUR

ALCOHOL PEL QUAL 
SOL·LICITA AJUDA (hl) 
ALCOHOL POR EL QUE 

SOLICITA AYUDA (hl)

TOTAL AJUDA 
SOL·LICITADA 
TOTAL AYUDA 
SOLICITADA

TOTAL:

VI AMB DOP / VINO CON DOP

DISTÀNCIA  
DESTIL·LERIA-PRODUCTOR (km) 

DISTANCIA  
DESTILERÍA-PRODUCTOR (km)

VOLUM DE VI  
ENTREGAT (hl) 

VOLUMEN DE VINO  
ENTREGADO (hl)

PRODUCTOR
SUPLEMENT TRANSPORT  

(si escau) EUR 
SUPLEMENTO TRANSPORTE 

(si procede) EUR

ALCOHOL PEL QUAL 
SOL·LICITA AJUDA (hl) 
ALCOHOL POR EL QUE 

SOLICITA AYUDA (hl)

TOTAL AJUDA 
SOL·LICITADA 
TOTAL AYUDA 
SOLICITADA

VI SENSE DOP / VINO SIN DOP

TOTAL:

GRAU 
GRADO

GRAU 
GRADO
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SOLICITUD DE PAGO AYUDA A LA DESTILACIÓN DE CRISIS 

(artículo 3 del reglamento delegado (UE) 2020/592)

H SOL·LICITUD 
SOLICITUD

En/Na / D/Dña DNI com a / en calidad de

del destil·lador que s'esmenta més amunt, i amb poders suficients per a obligar-se en nom d'aquest, sol·licita l'ajuda a la destil·lació de crisi 
contemplada en l'article 3 del Reglament Delegat (UE) 2020/592, pel volum de vi corresponent productor identificat en el requadre superior, que ha 
entregat per a destilar-lo, els productes que es justifiquen en la llista que s'acompanya / del destilador arriba reseñado, y con poderes suficientes 
para obligarse en nombre del mismo, solicita la ayuda a la destilación de crisis contemplada en el artículo 3 del Reglamento Delegado (UE) 
2020/592, por el volumen de vino correspondiente productor identificado en el recuadro superior, que ha entregado para su destilación, los 
productos que se justifican en la relación que se acompaña

Per tot això, SOL·LICITA / Por todo ello, SOLICITA: 
  
L'ajuda que li puga correspondre per la destil·lació de les quantitats esmentades de vi a granel produït en territori nacional, una vegada realitzada la 
destil·lació conforme al reglamentàriament establit i presenta la documentació de l'apartat G 
La ayuda que le pudiera corresponder por la destilación de las citadas cantidades de vino a granel producido en territorio nacional, una vez 
realizada la destilación conforme a lo reglamentariamente establecido y presenta la documentación del apartado G

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.

INFORMACIÓ BÀSICA SOBRE PROTECCIÓ DE DADES 
INFORMACIÓN BÁSICA SOBRE PROTECCIÓN DE DATOS

, d de

Firma:

DATA D'ENTRADA EN ÒRGAN COMPETENT 
FECHA ENTRADA EN ÓRGANO COMPETENTE

REGISTRE D'ENTRADA 
REGISTRO DE ENTRADA

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

Se l'informa que d'acord amb el que s'estableix en la Disposició addicional octava 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.

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

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 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 perjudici 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 obtindre 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 AJUDA A LA DESTIL·LACIÓ DE CRISI
(article 3 del reglament delegat (UE) 2020/592)
 
SOLICITUD DE PAGO AYUDA A LA DESTILACIÓN DE CRISIS
(artículo 3 del reglamento delegado (UE) 2020/592)
ayuda conmtextual
ayuda contextual 2
A
DADES D'IDENTIFICACIÓ
DATOS DE IDENTIFICACIÓN
CODI EXPEDIENT / CÓDIGO EXPEDIENTE
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, l'interessat ha de disposar de certificació electrònica en els termes previstos en la seu electrònica de la Generalitat (https://sede.gva.es).
(*) A efectos de la práctica de notificaciones electrónicas, el interesado 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:
Indiqueu en quina llengua voleu rebre les notificacions:
Indique en qué lengua desea recibir las notificaciones:
Unitat de destinació: direcció territorial provincia / Unidad de destino: dirección territorial provincia
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, si escau, 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
E
DADES BANCÀRIES
DATOS BANCARIOS
IBAN
G
DOCUMENTACIÓ PER APORTAR
DOCUMENTACIÓN A APORTAR
PRODUCTE PER AL QUAL SE SOL·LICITA L'AJUDA
PRODUCTO PARA EL QUE SE SOLICITA LA AYUDA
F
DISTÀNCIA 
DESTIL·LERIA-PRODUCTOR (km)
DISTANCIA 
DESTILERÍA-PRODUCTOR (km)
VOLUM DE VI 
ENTREGAT (hl)
VOLUMEN DE VINO 
ENTREGADO (hl)
PRODUCTOR
SUPLEMENT TRANSPORT 
(si escau) EUR
SUPLEMENTO TRANSPORTE (si procede) EUR
ALCOHOL PEL QUAL SOL·LICITA AJUDA (hl)
ALCOHOL POR EL QUE SOLICITA AYUDA (hl)
TOTAL AJUDA
SOL·LICITADA
TOTAL AYUDA
SOLICITADA
TOTAL:
VI AMB DOP / VINO CON DOP
DISTÀNCIA 
DESTIL·LERIA-PRODUCTOR (km)
DISTANCIA 
DESTILERÍA-PRODUCTOR (km)
VOLUM DE VI 
ENTREGAT (hl)
VOLUMEN DE VINO 
ENTREGADO (hl)
PRODUCTOR
SUPLEMENT TRANSPORT 
(si escau) EUR
SUPLEMENTO TRANSPORTE (si procede) EUR
ALCOHOL PEL QUAL SOL·LICITA AJUDA (hl)
ALCOHOL POR EL QUE SOLICITA AYUDA (hl)
TOTAL AJUDA
SOL·LICITADA
TOTAL AYUDA
SOLICITADA
VI SENSE DOP / VINO SIN DOP
TOTAL:
GRAU
GRADO
GRAU
GRADO
11.0.0.20130303.1.892433
H
SOL·LICITUD
SOLICITUD
En/Na / D/Dña
DNI
com a / en calidad de
del destil·lador que s'esmenta més amunt, i amb poders suficients per a obligar-se en nom d'aquest, sol·licita l'ajuda a la destil·lació de crisi contemplada en l'article 3 del Reglament Delegat (UE) 2020/592, pel volum de vi corresponent productor identificat en el requadre superior, que ha entregat per a destilar-lo, els productes que es justifiquen en la llista que s'acompanya / del destilador arriba reseñado, y con poderes suficientes para obligarse en nombre del mismo, solicita la ayuda a la destilación de crisis contemplada en el artículo 3 del Reglamento Delegado (UE) 2020/592, por el volumen de vino correspondiente productor identificado en el recuadro superior, que ha entregado para su destilación, los productos que se justifican en la relación que se acompaña
Per tot això, SOL·LICITA / Por todo ello, SOLICITA:
 
L'ajuda que li puga correspondre per la destil·lació de les quantitats esmentades de vi a granel produït en territori nacional, una vegada realitzada la destil·lació conforme al reglamentàriament establit i presenta la documentació de l'apartat G
La ayuda que le pudiera corresponder por la destilación de las citadas cantidades de vino a granel producido en territorio nacional, una vez realizada la destilación conforme a lo reglamentariamente establecido y presenta la documentación del apartado G
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.
INFORMACIÓ BÀSICA SOBRE PROTECCIÓ DE DADES
INFORMACIÓN BÁSICA SOBRE PROTECCIÓN DE DATOS
,
d
de
Firma:
DATA D'ENTRADA EN ÒRGAN COMPETENT
FECHA ENTRADA EN ÓRGANO COMPETENTE
REGISTRE D'ENTRADA
REGISTRO DE ENTRADA
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
Se l'informa que d'acord amb el que s'estableix en la Disposició addicional octava 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.
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
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 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 perjudici 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 obtindre 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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