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A DADES DE L'AJUNTAMENT SOL·LICITANT   
DATOS DEL AYUNTAMIENTO SOLICITANTE

CIF

PROVÍNCIA / PROVINCIA XIFRES OFICIALS DE POBLACIÓ / CIFRAS OFICIALES DE POBLACIÓN INE DATA ÚLTIMA ACTUALITZACIÓ / INE FECHA ÚLTIMA ACTUALIZACIÓN 

AJUNTAMENT / AYUNTAMIENTO

B DADES DE LA PERSONA REPRESENTANT 
DATOS DE LA PERSONA REPRESENTANTE

COGNOMS / APELLIDOS DNI NOM / NOMBRE

C ACTUACIÓ 
ACTUACIÓN

DESCRIPCIÓ DE L’ACTUACIÓ / DESCRIPCIÓN DE LA ACTUACIÓN

NOMBRE TOTAL D’INSTAL·LACIONS / NÚMERO TOTAL DE INSTALACIONES IMPORT TOTAL DE LES INSTAL·LACIONS / IMPORTE TOTAL DE LAS INSTALACIONES

D INSTAL·LACIONS 
INSTALACIONES

DENOMINACIÓ DEL PROJECTE / DENOMINACIÓN DEL PROYECTO

EMPLAÇAMENT / EMPLAZAMIENTO REFERÈNCIA CADASTRAL / REFERENCIA CATASTRAL

POTÈNCIA INSTAL·LADA (kW) / POTENCIA INSTALADA (kW) COST DE LA INSTAL·LACIÓ (€) / COSTE DE LA INSTALACIÓN (€)

POTÈNCIA INSTALACIÓ ACUMULACIÓ (SI ÉS EL CAS) 
POTENCIA INSTALACIÓN ACUMULACIÓN (EN SU CASO)

SITUACIÓ DE LA INSTALACIÓN / SITUACIÓN DE LA INSTALACIÓN

Actuació a executar 
Actuación a ejecutar

Actuació executada durant els tres anys previs a la convocatòria 
Actuación ejecutada durante los tres años previos a la convocatoria

PRIMERA INSTAL·LACIÓ / PRIMERA INSTALACIÓN

DENOMINACIÓ DEL PROJECTE / DENOMINACIÓN DEL PROYECTO

EMPLAÇAMENT / EMPLAZAMIENTO REFERÈNCIA CADASTRAL / REFERENCIA CATASTRAL

POTÈNCIA INSTAL·LADA (kW) / POTENCIA INSTALADA (kW) COST DE LA INSTAL·LACIÓ (€) / COSTE DE LA INSTALACIÓN (€)

POTÈNCIA INSTALACIÓ ACUMULACIÓ (SI ÉS EL CAS) 
POTENCIA INSTALACIÓN ACUMULACIÓN (EN SU CASO)

SITUACIÓ DE LA INSTALACIÓN / SITUACIÓN DE LA INSTALACIÓN

Actuació a executar 
Actuación a ejecutar

Actuació executada durant els tres anys previs a la convocatòria 
Actuación ejecutada durante los tres años previos a la convocatoria

SEGONA INSTAL·LACIÓ / SEGUNDA INSTALACIÓN

DENOMINACIÓ DEL PROJECTE / DENOMINACIÓN DEL PROYECTO

EMPLAÇAMENT / EMPLAZAMIENTO REFERÈNCIA CADASTRAL / REFERENCIA CATASTRAL

POTÈNCIA INSTAL·LADA (kW) / POTENCIA INSTALADA (kW) COST DE LA INSTAL·LACIÓ (€) / COSTE DE LA INSTALACIÓN (€)

POTÈNCIA INSTALACIÓ ACUMULACIÓ (SI ÉS EL CAS) 
POTENCIA INSTALACIÓN ACUMULACIÓN (EN SU CASO)

SITUACIÓ DE LA INSTALACIÓN / SITUACIÓN DE LA INSTALACIÓN

Actuació a executar 
Actuación a ejecutar

Actuació executada durant els tres anys previs a la convocatòria 
Actuación ejecutada durante los tres años previos a la convocatoria

TERCERA INSTAL·LACIÓ / TERCERA INSTALACIÓN

Si hagueren més de 3 instalacions, se deurá aportar un anexe al present document que incloga les dades en una fulla de càlcul 
Si hubieran más de 3 instalaciones, se deberá aportar un anexo al presente documento que incluya los datos en una hoja de cálculo

TECNOLOGIA / TECNOLOGÍA

TECNOLOGIA / TECNOLOGÍA

TECNOLOGIA / TECNOLOGÍA

CATEGORIA DE LA INSTAL·LACIÓ 
CATEGORÍA DE LA INSTALACIÓN

CATEGORIA DE LA INSTAL·LACIÓ 
CATEGORÍA DE LA INSTALACIÓN

CATEGORIA DE LA INSTAL·LACIÓ 
CATEGORÍA DE LA INSTALACIÓN

SUBCATEGORIA DE LA INSTAL·LACIÓ 
SUBCATEGORÍA DE LA INSTALACIÓN

SUBCATEGORIA DE LA INSTAL·LACIÓ 
SUBCATEGORÍA DE LA INSTALACIÓN

SUBCATEGORIA DE LA INSTAL·LACIÓ 
SUBCATEGORÍA DE LA INSTALACIÓN
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E CONSULTA INTERACTIVA DE DADES (AUTORITZACIÓ) 
CONSULTA INTERACTIVA DE DATOS (AUTORIZACIÓN)

AUTORITZACIÓ / AUTORIZACIÓN 
  
L'òrgan gestor del procediment ha d'estar autoritzat per vosté per a poder consultar les dades d'identitat fiscal davant l'Agència Estatal de 
l'Administració Tributària. Si autoritzeu aquesta consulta, indiqueu-ho a continuació.  
El órgano gestor del procedimiento debe estar autorizado por usted para poder consultar los datos de identidad fiscal ante la Agencia Estatal de la 
Administración Tributaria. Si autoriza dicha consulta, indíquelo a continuación. 
  
AVÍS: si no doneu la següent autorització, haureu d'aportar els documents acreditatius corresponents  
AVISO: si no da la siguiente autorización, deberá aportar los documentos acreditativos correspondientes.

Autoritze la consulta de les dades d'identitat fiscal davant l'Agència Estatal de l'Administració Tributària (NIF)  
Autorizo la consulta de los datos de identidad fiscal ante la Agencia Estatal de la Administración Tributaria (NIF)

DOCUMENTACIÓ QUE CAL APORTAR 
DOCUMENTACIÓN QUE SE DEBE APORTARF

a) Acreditació de la representació de la persona que signa la sol·licitud 
a) Acreditación de la representación de la persona firmante de la solicitud
b) Documentación que acredite la adhesión del ayuntamiento solicitante al Pacto Europeo de las Alcaldías para el Clima y la Energía, con 
estrategia de adaptación incluida 
b) Documentació que acredite l'adhesió de l'ajuntament sol·licitant al Pacte Europeu de les Alcaldies per al Clima i l'Energia, amb 
estratègia d'adaptació inclosa
c) Pla d'acció per al clima i l'energia sostenible (PACES) 
c) Plan de acción para el clima y la energía sostenible (PACES)
d) Inventari d'emissions de referència de gasos d'efecte d'hivernacle del municipi per a fer el seguiment de l'efectivitat de les accions de 
mitigació 
d) Inventario de emisiones de referencia de gases de efecto invernadero del municipio, para hacer el seguimiento de la efectividad de las 
acciones de mitigación
e) Avaluació de Riscos i Vulnerabilitats derivats del canvi climàtic per a l'adaptació 
e) Evaluación de Riesgos y Vulnerabilidades derivados del cambio climático para la adaptación
f) En el cas d'actuacions pendents d'executar: certificació de la intervenció de l'ajuntament sol·licitant de la disponibilitat pressupostària o 
compromís d’habilitació pressupotària, que es correspondrà amb el 100% del cost de l'actuació 
f) En el caso de actuaciones pendientes de ejecutar: certificación de la intervención del ayuntamiento solicitante de la disponibilidad 
presupuestaria o compromiso de habilitación presupuestaria, que se corresponderá con el 100 % del coste de la actuación
g) Certificat de l'acord de l'òrgan de govern o delegació pel qual s'aprova la presentació de la sol·licitud de subvenció 
g) Certificado del acuerdo del órgano de gobierno o delegación por el que se aprueba la presentación de la solicitud de subvención
h) Certificació per part de la persona funcionària de l'Administració local amb habilitació de caràcter nacional de l'ajuntament corresponent 
acreditativa de: 
h) Certificación por parte de la persona funcionaria de la Administración local con habilitación de carácter nacional del ayuntamiento 
correspondiente acreditativa de: 

- Representació de la persona signant de la sol·licitud per a sol·licitar l'ajuda. 
- Representación de la persona firmante de la solicitud para solicitar la ayuda. 
  
- Acord de l'òrgan de govern de l'ajuntament pel qual s'aprova la presentació de la sol·licitud de subvenció. 
- Acuerdo del órgano de gobierno del ayuntamiento por el que se aprueba la presentación de la solicitud de subvención. 
  
- Elaboració i aplicació del Pla d'igualtat segons disposició addicional 7a TREBEP. 
- Elaboración y aplicación del Plan de igualdad según disposición adicional 7ª TREBEP. 
  
- Xifra oficial de població del municipi publicada per l'INE a la data de publicació de la convocatòria.  
- Cifra oficial de población del municipio publicada por el INE a la fecha de publicación de la convocatoria.

- Titularitat del dret real de l'ajuntament sobre el sòl/sostre on se situe la instal·lació objecte de la subvenció 
- Titularidad del derecho real del ayuntamiento sobre el suelo/techo donde se ubique la instalación objeto de la subvención. 
  
- Que l'entitat local no està incursa en alguna de les circumstàncies recollides en els articles 13.2 i 3 de la Llei general de subvenciones 
- Que la entidad local no está incursa en alguna de las circunstancias recogidas en los artículos 13.2 y 3 de la Ley General de 
Subvenciones. 
  
- Si a l'ajuntament se li han concedit altres ajudes de l'Administració de la Generalitat, o d'altres administracions entitats públiques o 
privades nacionals o internacionals, per a la mateixa actuació subvencionable, amb especificació de la quantia de la subvenció, la data de 
concessió i l'entitat atorgant, així com la identificació de l'actuació finançada o subvencionada. 
- Si al ayuntamiento se le han concedido otras ayudas de la Administración de la Generalitat, o de otras administraciones entidades 
públicas o privadas nacionales o internacionales, para la misma actuación subvencionable, con especificación de la cuantía de la 
subvención, la fecha de concesión y la entidad otorgante, así como la identificación de la actuación financiada o subvencionada. 

i) Projecte subscrit per tècnic titulat competent o document tècnic, si és el cas, d'acord amb la normativa aplicable, amb descripció clara i 
precisa  de la instal·lació, de la construcció i la posada en servei de la instal·lació de generació d'energia de fonts renovables 
i) Proyecto suscrito por técnico titulado competente o documento técnico en su caso, de acuerdo con la normativa aplicable, con 
descripción clara y precisa de la instalación, de la construcción y la puesta en servicio de la instalación de generación de energía de 
fuentes renovables.

j) Declaració o acord de l'òrgan de govern de l'ajuntament sol·licitant en què es compromet a continuar amb l'operació en funcionament 
durant la seua vida útil de les actuacions executades, les inversions sol·licitades com a elegibles de les quals siguen susceptibles de ser 
subvencionades. 
j) Declaración o acuerdo del órgano de gobierno del ayuntamiento solicitante comprometiéndose a continuar con la operación en 
funcionamiento durante su vida útil de las actuaciones ejecutadas, cuyas inversiones solicitadas como elegibles sean susceptibles de ser 
subvencionadas.

k) Cost previst i finançament de cada actuació, siga amb fons propis o amb altres ajudes de subvencions, d'acord amb el que estableix 
l'article 19.1 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions. 
k) Coste previsto y financiación de cada actuación, ya sea con fondos propios o con otras ayudas de subvenciones, de acuerdo con lo que 
establece el artículo 19.1 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, general de subvenciones. 
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DECLARACIONS RESPONSABLES DE LA PERSONA SOL·LICITANT 
DECLARACIONES RESPONSABLES DE LA PERSONA SOLICITANTEG

L'entitat sol·licitant, o la seua representant legal, declara sota la seua responsabilitat:   
La entidad solicitante, o su representante legal, declara bajo su responsabilidad:

La no concurrència de les circumstàncies establides en l'article 13.2 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions.  
La no concurrencia de las circunstancias establecidas en el artículo 13.2 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, general de 
subvenciones.

Complir la normativa d'integració laboral de persones amb discapacitat o, si és el cas, l'exempció d'aquesta obligació, segons estableix el 
Decret 279/2004, de 17 de desembre, del Consell, pel qual es regulen procediments de contractació administrativa i de concessió de 
subvencions per al foment de l'ocupació de les persones amb discapacitat. 
Cumplir la normativa de integración laboral de personas con discapacidad o, en su caso, la exención de dicha obligación, según establece 
el Decreto 279/2004, de 17 de diciembre, del Consell, por el que se regulan procedimientos de contratación administrativa y de concesión 
de subvenciones para el fomento del empleo de las personas con discapacidad.

Complir la normativa sobre igualtat efectiva entre dones i homes (Llei orgànica 3/2007 i Llei 9/2003 de la Generalitat).   
Cumplir la normativa sobre igualdad efectiva entre hombres y mujeres (Ley orgánica 3/2007 y Ley 9/2003 de la Generalitat).

Complir el que estableix la Llei 2/2015, de 2 d'abril, de la Generalitat, de transparència, bon govern i participació ciutadana.   
Cumplir lo establecido en la Ley 2/2015, de 2 de abril, de la Generalitat, de Transparencia, buen gobierno y participación ciudadana.

Ha informat les persones de les quals aporte dades o documentació en aquest procediment de:  
Ha informado a las personas de las que aporte datos o documentación en este procedimiento de:

- La comunicació d'aquestes dades a l'Administració per al seu tractament en l'àmbit de les seues competències i d'acord amb els fins del 
procediment 
La comunicación de dichos datos a la Administración para su tratamiento en el ámbito de sus competencias y de acuerdo con los fines 
del procedimiento. 

- La possibilitat que l'Administració realitze consultes relacionades amb les seues dades per a comprovar, entre altres aspectes, la seua 
veracitat. 

La posibilidad de que la Administración realice consultas relacionadas con sus datos para comprobar, entre otros extremos, su 
veracidad. 

- Del dret d'oposició que l'assisteix al fet que l'Administració tracte les seues dades, cas en què haurà de comunicar aquesta oposició a 
l'Administració als efectes oportuns. 
Del derecho de oposición que le asiste a que la Administración trate sus datos, en cuyo caso deberá comunicar dicha oposición a la 
Administración a los efectos oportunos. 
  

Així mateix, declare que en el cas que aquesta consulta requerisca per llei autorització de la persona les dades de la qual es consultaran, 
dispose d'aquesta autorització, que estarà disponible a requeriment de l'Administració en qualsevol moment. 
Asimismo, declaro que en el caso de que dicha consulta requiera por ley autorización de la persona cuyos datos se van a consultar, 
dispongo de dicha autorización, que estará disponible a requerimiento de la Administración en cualquier momento.

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

L'entitat sol·licitant, o el seu representant legal, declara sota la seua responsabilitat que es compromet a: 
La entidad solicitante, o su representante legal, declara bajo su responsabilidad que se compromete a:

Iniciar l'actuació i executar-la en el termini indicat, d'acord amb la memòria presentada i documentació tècnica aportada.  
Iniciar la actuación y ejecutarla en el plazo indicado, de acuerdo a la memoria presentada y documentación técnica aportada.

Comunicar qualsevol modificació substancial necessària que es produïsca durant el procés d'execució de l´actuació.   
Comunicar cualquier modificación sustancial necesaria que se produzca durante el proceso de ejecución de la actuación.

Comunicar qualsevol altra ajuda o subvenció per a la mateixa finalitat, que se sol·licite i/o concedisca, procedent de qualssevol altres 
administracions, ens públics o privats  
Comunicar cualquier otra ayuda o subvención para la misma finalidad, que se solicite y/o conceda, procedente de cualesquiera otras 
administraciones, entes públicos o privados.

Comunicar qualsevol altra variació de les dades comunicades que puga afectar la concessió de l'ajuda.   
Comunicar cualquier otra variación de los datos comunicados que pueda afectar a la concesión de la ayuda
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SOL·LICITUD 
SOLICITUDI

Se sol·licita ajuda per un import de: 
Se solicita ayuda por un importe de:

euros
euros

, d de

Firma:

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

Abans de signar la sol·licitud, heu 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, 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 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.

La persona que signa declara, sota la seua responsabilitat, que les dades indicades en la present sol·licitud i en la documentació que s'adjunta són 
exactes i conformes amb l'establit en la legislació, que es troba en possessió de la documentació que així ho acredita i queda 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, que se encuentra en posesión de la documentación que así lo acredita y queda a 
disposición de la Generalitat para su presentación, comprobación, control e inspección posterior que se estimen oportunos.

Nom del tractament: ajudes en matèria de qualitat ambiental.  
Nombre del tratamiento: ayudas en materia de calidad ambiental.    
  
Identitat del responsable del tractament: persona titular de la sotssecretaria de la conselleria competent en matèria de medi ambient. 
Identidad del responsable del tratamiento: persona titular de la subsecretaría de la conselleria competente en materia de medio ambiente. 
  
Finalitat del tractament: tramitació d'ajudes en matèria de qualitat ambiental i canvi climàtic. 
Finalidad del tratamiento: tramitación de ayudas en materia de calidad ambiental y cambio climático. 
   
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/es/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 en l'Agència Espanyola de Protecció de Dades si considera que el tractament de les seues dades personals 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 sus datos personales infringe la normativa en 
materia de protección de datos.   
   
Pot obtindre informació més detallada en l'enllaç següent: http://www.agroambient.gva.es/es/registre-de-tractaments.  
Puede obtener información más detallada en el enlace siguiente: http://www.agroambient.gva.es/es/registre-de-tractaments
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ayuda conmtextual
ayuda contextual 2
A
DADES DE L'AJUNTAMENT SOL·LICITANT  
DATOS DEL AYUNTAMIENTO SOLICITANTE
B
DADES DE LA PERSONA REPRESENTANT
DATOS DE LA PERSONA REPRESENTANTE
C
ACTUACIÓ
ACTUACIÓN
D
INSTAL·LACIONS
INSTALACIONES
SITUACIÓ DE LA INSTALACIÓN / SITUACIÓN DE LA INSTALACIÓN
PRIMERA INSTAL·LACIÓ / PRIMERA INSTALACIÓN
SITUACIÓ DE LA INSTALACIÓN / SITUACIÓN DE LA INSTALACIÓN
SEGONA INSTAL·LACIÓ / SEGUNDA INSTALACIÓN
SITUACIÓ DE LA INSTALACIÓN / SITUACIÓN DE LA INSTALACIÓN
TERCERA INSTAL·LACIÓ / TERCERA INSTALACIÓN
Si hagueren més de 3 instalacions, se deurá aportar un anexe al present document que incloga les dades en una fulla de càlcul
Si hubieran más de 3 instalaciones, se deberá aportar un anexo al presente documento que incluya los datos en una hoja de cálculo
11.0.0.20130303.1.892433
E
CONSULTA INTERACTIVA DE DADES (AUTORITZACIÓ)
CONSULTA INTERACTIVA DE DATOS (AUTORIZACIÓN)
AUTORITZACIÓ / AUTORIZACIÓN
 
L'òrgan gestor del procediment ha d'estar autoritzat per vosté per a poder consultar les dades d'identitat fiscal davant l'Agència Estatal de l'Administració Tributària. Si autoritzeu aquesta consulta, indiqueu-ho a continuació. 
El órgano gestor del procedimiento debe estar autorizado por usted para poder consultar los datos de identidad fiscal ante la Agencia Estatal de la Administración Tributaria. Si autoriza dicha consulta, indíquelo a continuación.
 
AVÍS: si no doneu la següent autorització, haureu d'aportar els documents acreditatius corresponents 
AVISO: si no da la siguiente autorización, deberá aportar los documentos acreditativos correspondientes.
DOCUMENTACIÓ QUE CAL APORTAR
DOCUMENTACIÓN QUE SE DEBE APORTAR
F
- Representació de la persona signant de la sol·licitud per a sol·licitar l'ajuda.
- Representación de la persona firmante de la solicitud para solicitar la ayuda.
 
- Acord de l'òrgan de govern de l'ajuntament pel qual s'aprova la presentació de la sol·licitud de subvenció.
- Acuerdo del órgano de gobierno del ayuntamiento por el que se aprueba la presentación de la solicitud de subvención.
 
- Elaboració i aplicació del Pla d'igualtat segons disposició addicional 7a TREBEP.
- Elaboración y aplicación del Plan de igualdad según disposición adicional 7ª TREBEP.
 
- Xifra oficial de població del municipi publicada per l'INE a la data de publicació de la convocatòria. 
- Cifra oficial de población del municipio publicada por el INE a la fecha de publicación de la convocatoria.
- Titularitat del dret real de l'ajuntament sobre el sòl/sostre on se situe la instal·lació objecte de la subvenció
- Titularidad del derecho real del ayuntamiento sobre el suelo/techo donde se ubique la instalación objeto de la subvención.
 
- Que l'entitat local no està incursa en alguna de les circumstàncies recollides en els articles 13.2 i 3 de la Llei general de subvenciones
- Que la entidad local no está incursa en alguna de las circunstancias recogidas en los artículos 13.2 y 3 de la Ley General de Subvenciones.
 
- Si a l'ajuntament se li han concedit altres ajudes de l'Administració de la Generalitat, o d'altres administracions entitats públiques o privades nacionals o internacionals, per a la mateixa actuació subvencionable, amb especificació de la quantia de la subvenció, la data de concessió i l'entitat atorgant, així com la identificació de l'actuació finançada o subvencionada.
- Si al ayuntamiento se le han concedido otras ayudas de la Administración de la Generalitat, o de otras administraciones entidades públicas o privadas nacionales o internacionales, para la misma actuación subvencionable, con especificación de la cuantía de la subvención, la fecha de concesión y la entidad otorgante, así como la identificación de la actuación financiada o subvencionada. 
DECLARACIONS RESPONSABLES DE LA PERSONA SOL·LICITANT
DECLARACIONES RESPONSABLES DE LA PERSONA SOLICITANTE
G
L'entitat sol·licitant, o la seua representant legal, declara sota la seua responsabilitat:  
La entidad solicitante, o su representante legal, declara bajo su responsabilidad:
- La comunicació d'aquestes dades a l'Administració per al seu tractament en l'àmbit de les seues competències i d'acord amb els fins del procediment
La comunicación de dichos datos a la Administración para su tratamiento en el ámbito de sus competencias y de acuerdo con los fines del procedimiento.
- La possibilitat que l'Administració realitze consultes relacionades amb les seues dades per a comprovar, entre altres aspectes, la seua veracitat.
La posibilidad de que la Administración realice consultas relacionadas con sus datos para comprobar, entre otros extremos, su veracidad.
- Del dret d'oposició que l'assisteix al fet que l'Administració tracte les seues dades, cas en què haurà de comunicar aquesta oposició a l'Administració als efectes oportuns.
Del derecho de oposición que le asiste a que la Administración trate sus datos, en cuyo caso deberá comunicar dicha oposición a la Administración a los efectos oportunos.
 
Així mateix, declare que en el cas que aquesta consulta requerisca per llei autorització de la persona les dades de la qual es consultaran, dispose d'aquesta autorització, que estarà disponible a requeriment de l'Administració en qualsevol moment.
Asimismo, declaro que en el caso de que dicha consulta requiera por ley autorización de la persona cuyos datos se van a consultar, dispongo de dicha autorización, que estará disponible a requerimiento de la Administración en cualquier momento.
DECLARACIONS RESPONSABLES DE LA PERSONA SOL·LICITANT
DECLARACIONES RESPONSABLES DE LA PERSONA SOLICITANTE
H
L'entitat sol·licitant, o el seu representant legal, declara sota la seua responsabilitat que es compromet a:
La entidad solicitante, o su representante legal, declara bajo su responsabilidad que se compromete a:
SOL·LICITUD
SOLICITUD
I
Se sol·licita ajuda per un import de:
Se solicita ayuda por un importe de:
euros
euros
,
d
de
Firma:
La persona sol·licitant o el seu representant legal / La persona solicitante o su representante legal
Abans de signar la sol·licitud, heu 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, 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 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.
La persona que signa declara, sota la seua responsabilitat, que les dades indicades en la present sol·licitud i en la documentació que s'adjunta són exactes i conformes amb l'establit en la legislació, que es troba en possessió de la documentació que així ho acredita i queda 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, que se encuentra en posesión de la documentación que así lo acredita y queda a disposición de la Generalitat para su presentación, comprobación, control e inspección posterior que se estimen oportunos.
Nom del tractament: ajudes en matèria de qualitat ambiental. 
Nombre del tratamiento: ayudas en materia de calidad ambiental.   
 
Identitat del responsable del tractament: persona titular de la sotssecretaria de la conselleria competent en matèria de medi ambient.
Identidad del responsable del tratamiento: persona titular de la subsecretaría de la conselleria competente en materia de medio ambiente.
 
Finalitat del tractament: tramitació d'ajudes en matèria de qualitat ambiental i canvi climàtic.
Finalidad del tratamiento: tramitación de ayudas en materia de calidad ambiental y cambio climático.
  
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/es/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 en l'Agència Espanyola de Protecció de Dades si considera que el tractament de les seues dades personals 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 sus datos personales infringe la normativa en materia de protección de datos.  
  
Pot obtindre informació més detallada en l'enllaç següent: http://www.agroambient.gva.es/es/registre-de-tractaments. 
Puede obtener información más detallada en el enlace siguiente: http://www.agroambient.gva.es/es/registre-de-tractaments
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