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SOL·LICITUD D'AJUDES COMPENSATÒRIES PELS COSTOS DE 
PREVENCIÓ I ERADICACIÓ DE SALMONEL·LOSI EN AVICULTURA 

  
SOLICITUD DE AYUDAS COMPENSATORIAS POR LOS COSTES DE 

PREVENCIÓN Y ERRADICACIÓN DE SALMONELOSIS EN AVICULTURA

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

CODI EXPEDIENT / CÓDIGO EXPEDIENTE

ADREÇA ELECTRÒNICA / CORREO ELECTRÓNICO (*)FAXTELÈFON / TELÉFONOPROVÍNCIA / PROVINCIA

COGNOMS I NOM O RAÓ SOCIAL / APELLIDOS Y NOMBRE O RAZÓN SOCIAL DNI / CIF

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

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

DNI TELÈFON / TELÉFONONOM / NOMBRECOGNOMS / APELLIDOS

ADREÇA ELECTRÒNICA / CORREO ELECTRÓNICO (*)

C NOTIFICACIONS (SI ÉS DIFERENT A L'APARTAT A) 
NOTIFICACIONES (SI ES DISTINTO AL APARTADO A)

SI

ADREÇA ELECTRÒNICA / CORREO ELECTRÓNICO (*)

FAXTELÈFON / TELÉFONOPROVÍNCIA / PROVINCIALOCALITAT / LOCALIDAD

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

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:

Castellà 
Castellano

Valencià 
Valenciano

(*) A l'efecte de la pràctica de notificacions electròniques, l'interessat haurà 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).

DOCUMENTACIÓ A APORTAR 
DOCUMENTACIÓN A APORTARE

Còpia del N.I.F. o C.I.F. dels sol·licitants, així com de l'acreditació de la seua personalitat jurídica.  
El NIF només haurà de presentar-se quan existisca oposició a la seua consulta per part de l'administració.  
Copia del NIF o CIF de los solicitantes, así como de la acreditación de su personalidad jurídica.  
El NIF solo deberá presentarse cuando exista oposición a su consulta por parte de la administración. 
Acreditació documental de la representació que ostenta la persona que subscriu la sol·licitud. 
Acreditación documental de la representación que ostenta la persona que suscribe la solicitud.

Relació d'associats, amb indicació del codi REGA d'explotació, titular i cens de l'explotació i les mateixes dades d'aquelles explotacions no 
associades que desitgen estar incloses en l'ajuda. 
Relación de asociados, con indicación del código REGA de explotación, titular y censo de la explotación y los mismos datos de aquellas 
explotaciones no asociadas que deseen estar incluidas en la ayuda.

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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SOLICITUD DE AYUDAS COMPENSATORIAS POR LOS COSTES DE 

PREVENCIÓN Y ERRADICACIÓN DE SALMONELOSIS EN AVICULTURA
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SOLICITUD DE AYUDAS COMPENSATORIAS POR LOS COSTES DE 

PREVENCIÓN Y ERRADICACIÓN DE SALMONELOSIS EN AVICULTURA
DOCUMENTACIÓ A APORTAR 
DOCUMENTACIÓN A APORTAR (cont.)E

Una memòria del pla de serveis a realitzar que incloga una valoració econòmica detallada del cost dels serveis que les associacions de 
productors prestaran a les explotacions avícoles conforme al seu cens.  
A aquest efecte, segons l'article 31.3 de la Llei 38/2003, General de Subvencions, quan l'import de la despesa subvencionable iguale o supere 
la quantia de 15.000 euros en el supòsit de subministraments o prestació de serveis, tal com estableix l'art. 118 de la Llei 9/2017, de 8 de 
novembre, de contractes del sector públic, el beneficiari haurà de sol·licitar com a mínim tres ofertes de diferents proveïdors que no podran 
superar al valor del mercat, amb caràcter previ a la prestació del servei o el lliurament del subministrament, llevat que per les seues especials 
característiques no existisca en el mercat suficient nombre d'entitats que els realitzen, presten o subministren, o llevat que la despesa 
s'haguera realitzat amb anterioritat a la subvenció. L'elecció de les ofertes presentades, que hauran d'aportar-se en la justificació, o, en el seu 
cas, en la sol·licitud de subvenció, es realitzarà conforme a criteris d'eficiència i economia, havent de justificar-se expressament en una 
memòria l'elecció quan no recaiga en la proposta econòmica més avantatjosa. 
Una memoria del plan de servicios a realizar que incluya una valoración económica detallada del coste de los servicios que las asociaciones 
de productores prestarán a las explotaciones avícolas conforme a su censo.  
A estos efectos, según el artículo 31.3 de la Ley 38/2003, General de Subvenciones, cuando el importe del gasto subvencionable iguale o 
supere la cuantía de 15.000 euros en el supuesto de suministros o prestación de servicios, tal como establece el art. 118 de la Ley 9/2017, de 
8 de noviembre, de contratos del sector público, el beneficiario deberá solicitar como mínimo tres ofertas de diferentes proveedores que no 
podrán superar al valor del mercado, con carácter previo a la prestación del servicio o la entrega del suministro, salvo que por sus especiales 
características no exista en el mercado suficiente número de entidades que los realicen, presten o suministren, o salvo que el gasto se hubiere 
realizado con anterioridad a la subvención. La elección de las ofertas presentadas, que deberán de aportarse en la justificación, o, en su caso, 
en la solicitud de subvención, se realizará conforme a criterios de eficiencia y economía, debiendo justificarse expresamente en una memoria 
la elección cuando no recaiga en la propuesta económica más ventajosa.
Imprès de domiciliació bancària de la Generalitat acompanyat del certificat de l'entitat bancària de la titularitat del compte en la qual han 
d'efectuar-se els pagaments, en el cas d'altes, baixes o modificacions de les dades obrants en el sistema d'informació comptable de la 
Generalitat.  
Impreso de domiciliación bancaria de la Generalitat acompañado del certificado de la entidad bancaria de la titularidad de la cuenta en la que 
deben efectuarse los pagos, en el caso de altas, bajas o modificaciones de los datos obrantes en el Sistema de información contable de la 
Generalitat.

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

El sol·licitant, o el seu representant legal, declara sota la seua responsabilitat que: 
El solicitante, o su representante legal, declara bajo su responsabilidad que:

No està incurs en les prohibicions per a obtenir la condició de beneficiari establides en l'article 13 de la Llei 38/2003, General de Subvencions. 
No está incurso en las prohibiciones para obtener la condición de beneficiario establecidas en el artículo 13 de la Ley 38/2003, General de 
Subvenciones.
Compleix la normativa d'integració laboral de persones amb discapacitat, o en el seu cas, està exempt 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.  
Cumple la normativa de integración laboral de personas con discapacidad, o en su caso, está exento 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.
No pertany a la categoria d'empreses en crisi, d'acord amb l'amb la definició de l'article 2,14 del Reglament (UE) núm. 702/2014, excepte les 
excepcions que estableix l'article 1.6 del Reglament (UE) núm.702/2014.  
No pertenece a la categoría de empresas en crisis, de acuerdo con la con la definición del artículo 2,14 del Reglamento (UE) núm. 702/2014, 
salvo las excepciones que establece el artículo 1.6 del Reglamento (UE) núm.702/2014.
Té la condició de PIME agrària.  
Tiene la condición de PYME agraria.

Que es compromet al fet que les actuacions que es desenvolupen en el present pla estaran subjectes als principis d'igualtat efectiva i equitat 
de gènere i a la promoció d'accions de sensibilització d'aquesta igualtat, com a document en el qual es recullen els objectius, les actuacions 
concretes i les eines que fomentaran l'efectiva igualtat de dones i homes en el context de l'Ordre. 
Que se compromete a que las actuaciones que se desarrollen en el presente plan estarán sujetas a los principios de igualdad efectiva y 
equidad de género y a la promoción de acciones de sensibilización de dicha igualdad, como documento en el que se recogen los objetivos, las 
actuaciones concretas y las herramientas que van a fomentar la efectiva igualdad de mujeres y hombres en el contexto de la Orden.
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.
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SOLICITUD DE AYUDAS COMPENSATORIAS POR LOS COSTES DE 

PREVENCIÓN Y ERRADICACIÓN DE SALMONELOSIS EN AVICULTURA
DOCUMENTACIÓ A APORTAR 
DOCUMENTACIÓN A APORTAR (cont.)E

Una memòria del pla de serveis a realitzar que incloga una valoració econòmica detallada del cost dels serveis que les associacions de 
productors prestaran a les explotacions avícoles conforme al seu cens.  
A aquest efecte, segons l'article 31.3 de la Llei 38/2003, General de Subvencions, quan l'import de la despesa subvencionable iguale o supere 
la quantia de 15.000 euros en el supòsit de subministraments o prestació de serveis, tal com estableix l'art. 118 de la Llei 9/2017, de 8 de 
novembre, de contractes del sector públic, el beneficiari haurà de sol·licitar com a mínim tres ofertes de diferents proveïdors que no podran 
superar al valor del mercat, amb caràcter previ a la prestació del servei o el lliurament del subministrament, llevat que per les seues especials 
característiques no existisca en el mercat suficient nombre d'entitats que els realitzen, presten o subministren, o llevat que la despesa 
s'haguera realitzat amb anterioritat a la subvenció. L'elecció de les ofertes presentades, que hauran d'aportar-se en la justificació, o, en el seu 
cas, en la sol·licitud de subvenció, es realitzarà conforme a criteris d'eficiència i economia, havent de justificar-se expressament en una 
memòria l'elecció quan no recaiga en la proposta econòmica més avantatjosa. 
Una memoria del plan de servicios a realizar que incluya una valoración económica detallada del coste de los servicios que las asociaciones 
de productores prestarán a las explotaciones avícolas conforme a su censo.  
A estos efectos, según el artículo 31.3 de la Ley 38/2003, General de Subvenciones, cuando el importe del gasto subvencionable iguale o 
supere la cuantía de 15.000 euros en el supuesto de suministros o prestación de servicios, tal como establece el art. 118 de la Ley 9/2017, de 
8 de noviembre, de contratos del sector público, el beneficiario deberá solicitar como mínimo tres ofertas de diferentes proveedores que no 
podrán superar al valor del mercado, con carácter previo a la prestación del servicio o la entrega del suministro, salvo que por sus especiales 
características no exista en el mercado suficiente número de entidades que los realicen, presten o suministren, o salvo que el gasto se hubiere 
realizado con anterioridad a la subvención. La elección de las ofertas presentadas, que deberán de aportarse en la justificación, o, en su caso, 
en la solicitud de subvención, se realizará conforme a criterios de eficiencia y economía, debiendo justificarse expresamente en una memoria 
la elección cuando no recaiga en la propuesta económica más ventajosa.
Imprès de domiciliació bancària de la Generalitat acompanyat del certificat de l'entitat bancària de la titularitat del compte en la qual han 
d'efectuar-se els pagaments, en el cas d'altes, baixes o modificacions de les dades obrants en el sistema d'informació comptable de la 
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Impreso de domiciliación bancaria de la Generalitat acompañado del certificado de la entidad bancaria de la titularidad de la cuenta en la que 
deben efectuarse los pagos, en el caso de altas, bajas o modificaciones de los datos obrantes en el Sistema de información contable de la 
Generalitat.

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

El sol·licitant, o el seu representant legal, declara sota la seua responsabilitat que: 
El solicitante, o su representante legal, declara bajo su responsabilidad que:

No està incurs en les prohibicions per a obtenir la condició de beneficiari establides en l'article 13 de la Llei 38/2003, General de Subvencions. 
No está incurso en las prohibiciones para obtener la condición de beneficiario establecidas en el artículo 13 de la Ley 38/2003, General de 
Subvenciones.
Compleix la normativa d'integració laboral de persones amb discapacitat, o en el seu cas, està exempt 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.  
Cumple la normativa de integración laboral de personas con discapacidad, o en su caso, está exento 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.
No pertany a la categoria d'empreses en crisi, d'acord amb l'amb la definició de l'article 2,14 del Reglament (UE) núm. 702/2014, excepte les 
excepcions que estableix l'article 1.6 del Reglament (UE) núm.702/2014.  
No pertenece a la categoría de empresas en crisis, de acuerdo con la con la definición del artículo 2,14 del Reglamento (UE) núm. 702/2014, 
salvo las excepciones que establece el artículo 1.6 del Reglamento (UE) núm.702/2014.
Té la condició de PIME agrària.  
Tiene la condición de PYME agraria.

Que es compromet al fet que les actuacions que es desenvolupen en el present pla estaran subjectes als principis d'igualtat efectiva i equitat 
de gènere i a la promoció d'accions de sensibilització d'aquesta igualtat, com a document en el qual es recullen els objectius, les actuacions 
concretes i les eines que fomentaran l'efectiva igualtat de dones i homes en el context de l'Ordre. 
Que se compromete a que las actuaciones que se desarrollen en el presente plan estarán sujetas a los principios de igualdad efectiva y 
equidad de género y a la promoción de acciones de sensibilización de dicha igualdad, como documento en el que se recogen los objetivos, las 
actuaciones concretas y las herramientas que van a fomentar la efectiva igualdad de mujeres y hombres en el contexto de la Orden.
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.
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SOL·LICITUD D'AJUDES COMPENSATÒRIES PELS COSTOS DE 
PREVENCIÓ I ERADICACIÓ DE SALMONEL·LOSI EN AVICULTURA 

  
SOLICITUD DE AYUDAS COMPENSATORIAS POR LOS COSTES DE 

PREVENCIÓN Y ERRADICACIÓN DE SALMONELOSIS EN AVICULTURA

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

Nom del tractament: Ajudes en matèria agrícola, agroalimentària i desenvolupament rural de la conselleria competent en matèria d'Agricultura  
Nombre del tratamiento: Ayudas en materia agrícola, agroalimentaria y desarrollo rural de la conselleria competente en materia de Agricultura  
  
Identitat del responsable del tractament: Persona titular de la sotssecretaria de la conselleria amb competències en matèria d'agricultura. 
Identidad del responsable del tratamiento: Persona titular de la subsecretaría de la conselleria con competencias en materia de agricultura. 
  
Finalitat del tractament:Gestionar les ajudes en matèria agrària,  agroalimentària i desenvolupament rural.  
Finalidad del tratamiento:Gestionar las ayudas en materia agraria,  agroalimentaria y desarrollo rural.  
  
Exercici de drets: Pot exercitar el dret d'accés, rectificació, supressió, limitació, oposició i portabilitat de les seues dades de caràcter personal de forma 
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/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 

G SOL·LICITUD 
SOLICITUD

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.

Se sol·liciten les ajudes compensatòries pels costos de prevenció i eradicació de salmonel·losi en avicultura. 
Se solicitan las ayudas compensatorias por los costes de prevención y erradicación de salmonelosis en avicultura.

REGISTRE D'ENTRADA 
REGISTRO DE ENTRADA

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

, d del

Firma:

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

Abans de signar la sol·licitud, ha de llegir la informació sobre protecció de dades que es presenta al final del formulari, atés que comporta el 
tractament de dades de caràcter personal.  
Antes de firmar la solicitud, debe leer la información sobre protección de datos que se presenta al final del formulario, dado que conlleva el 
tratamiento de datos de carácter personal. 
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SOL·LICITUD D'AJUDES COMPENSATÒRIES PELS COSTOS DE 
PREVENCIÓ I ERADICACIÓ DE SALMONEL·LOSI EN AVICULTURA 

  
SOLICITUD DE AYUDAS COMPENSATORIAS POR LOS COSTES DE 

PREVENCIÓN Y ERRADICACIÓN DE SALMONELOSIS EN AVICULTURA

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

Nom del tractament: Ajudes en matèria agrícola, agroalimentària i desenvolupament rural de la conselleria competent en matèria d'Agricultura  
Nombre del tratamiento: Ayudas en materia agrícola, agroalimentaria y desarrollo rural de la conselleria competente en materia de Agricultura  
  
Identitat del responsable del tractament: Persona titular de la sotssecretaria de la conselleria amb competències en matèria d'agricultura. 
Identidad del responsable del tratamiento: Persona titular de la subsecretaría de la conselleria con competencias en materia de agricultura. 
  
Finalitat del tractament:Gestionar les ajudes en matèria agrària,  agroalimentària i desenvolupament rural.  
Finalidad del tratamiento:Gestionar las ayudas en materia agraria,  agroalimentaria y desarrollo rural.  
  
Exercici de drets: Pot exercitar el dret d'accés, rectificació, supressió, limitació, oposició i portabilitat de les seues dades de caràcter personal de forma 
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/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 

G SOL·LICITUD 
SOLICITUD

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.

Se sol·liciten les ajudes compensatòries pels costos de prevenció i eradicació de salmonel·losi en avicultura. 
Se solicitan las ayudas compensatorias por los costes de prevención y erradicación de salmonelosis en avicultura.

REGISTRE D'ENTRADA 
REGISTRO DE ENTRADA

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

, d del

Firma:

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

Abans de signar la sol·licitud, ha de llegir la informació sobre protecció de dades que es presenta al final del formulari, atés que comporta el 
tractament de dades de caràcter personal.  
Antes de firmar la solicitud, debe leer la información sobre protección de datos que se presenta al final del formulario, dado que conlleva el 
tratamiento de datos de carácter personal. 
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SOL·LICITUD D'AJUDES COMPENSATÒRIES PELS COSTOS DE
PREVENCIÓ I ERADICACIÓ DE SALMONEL·LOSI EN AVICULTURA
 
SOLICITUD DE AYUDAS COMPENSATORIAS POR LOS COSTES DE PREVENCIÓN Y ERRADICACIÓN DE SALMONELOSIS EN AVICULTURA
A
DADES DE LA PERSONA SOL·LICITANT
DATOS DE LA PERSONA SOLICITANTE
CODI EXPEDIENT / CÓDIGO EXPEDIENTE
B
DADES DE LA PERSONA REPRESENTANT (SI ÉS EL CAS)
DATOS DE LA PERSONA REPRESENTANTE (EN SU CASO)
C
NOTIFICACIONS (SI ÉS DIFERENT A L'APARTAT A)
NOTIFICACIONES (SI ES DISTINTO AL APARTADO A)
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:
(*) A l'efecte de la pràctica de notificacions electròniques, l'interessat haurà 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).
DOCUMENTACIÓ A APORTAR
DOCUMENTACIÓN A APORTAR
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
DOCUMENTACIÓ A APORTAR
DOCUMENTACIÓN A APORTAR (cont.)
E
DECLARACIONS RESPONSABLES DE LA PERSONA SOL·LICITANT
DECLARACIONES RESPONSABLES DE LA PERSONA SOLICITANTE
F
El sol·licitant, o el seu representant legal, declara sota la seua responsabilitat que:
El solicitante, o su representante legal, declara bajo su responsabilidad que:
INFORMACIÓ BÀSICA SOBRE PROTECCIÓ DE DADES 
INFORMACIÓN BÁSICA SOBRE PROTECCIÓN DE DATOS 
Nom del tractament: Ajudes en matèria agrícola, agroalimentària i desenvolupament rural de la conselleria competent en matèria d'Agricultura 
Nombre del tratamiento: Ayudas en materia agrícola, agroalimentaria y desarrollo rural de la conselleria competente en materia de Agricultura 
 
Identitat del responsable del tractament: Persona titular de la sotssecretaria de la conselleria amb competències en matèria d'agricultura.
Identidad del responsable del tratamiento: Persona titular de la subsecretaría de la conselleria con competencias en materia de agricultura.
 
Finalitat del tractament:Gestionar les ajudes en matèria agrària,  agroalimentària i desenvolupament rural. 
Finalidad del tratamiento:Gestionar las ayudas en materia agraria,  agroalimentaria y desarrollo rural. 
 
Exercici de drets: Pot exercitar el dret d'accés, rectificació, supressió, limitació, oposició i portabilitat de les seues dades de caràcter personal de forma 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/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 
G
SOL·LICITUD
SOLICITUD
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.
Se sol·liciten les ajudes compensatòries pels costos de prevenció i eradicació de salmonel·losi en avicultura.
Se solicitan las ayudas compensatorias por los costes de prevención y erradicación de salmonelosis en avicultura.
REGISTRE D'ENTRADA
REGISTRO DE ENTRADA
DATA D'ENTRADA EN L'ÒRGAN COMPETENT
FECHA ENTRADA EN ÓRGANO COMPETENTE
,
d
del
Firma:
El sol·licitant o el seu representant legal / El solicitante o su representante legal 
Abans de signar la sol·licitud, ha de llegir la informació sobre protecció de dades que es presenta al final del formulari, atés que comporta el tractament de dades de caràcter personal. 
Antes de firmar la solicitud, debe leer la información sobre protección de datos que se presenta al final del formulario, dado que conlleva el tratamiento de datos de carácter personal. 
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