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24/08/20CONSELLERIA D'AGRICULTURA, DESENVOLUPAMENT RURAL, EMERGÈNCIA CLIMÀTICA I TRANSICIÓ ECOLÒGICA 
CONSELLERIA DE AGRICULTURA, DESARROLLO RURAL, EMERGENCIA CLIMÁTICA Y TRANSICIÓN ECOLÓGICA

SOL·LICITUD D'AJUDES INDEMNITZADORES DIRECTES PER DESTRUCCIÓ DE 
MATERIAL VEGETAL AFECTAT PER XANTHOMONAS CAMPESTRIS PV. PRUNI. 

TITULARS D'EXPLOTACIONS AGRÀRIES 
SOLICITUD DE AYUDAS INDEMNIZADORAS DIRECTAS POR DESTRUCCIÓN DE 

MATERIAL VEGETAL AFECTADO POR XANTHOMONAS CAMPESTRIS PV. PRUNI. 
TITULARES DE EXPLOTACIONES AGRARIAS

A DADES DEL TITULAR DE L'EXPLOTACIÓ 
DATOS DEL TITULAR DE LA EXPLOTACIÓN

CODI EXPEDIENT / CÓDIGO EXPEDIENTE

COGNOMS O RAÓ SOCIAL / APELLIDOS O RAZÓN SOCIAL NOM / NOMBRE CIF - NIF

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

PROVÍNCIA / PROVINCIA TELÈFON / TELÉFONO CORREU ELECTRÒNIC / CORREO ELECTRÓNICOFAX

ENTITAT FINANCERA / ENTIDAD FINANCIERA POBLACIÓ / POBLACIÓN CODI BANCARI / CÓDIGO BANCARIO

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

COGNOMS / APELLIDOS NOM / NOMBRE DNI / NIE TELÈFON / TELÉFONO

ADREÇA ELECTRÒNICA / CORREO ELECTRÓNICO (*)EN QUALITAT DE / EN CALIDAD DE

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, la persona interessada 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, la persona interesada debe 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:

PROVÍNCIA / PROVINCIA TELÈFON / TELÉFONO FAX

ADREÇA ELECTRÒNICA / CORREO ELECTRÓNICO (*)

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

LOCALITAT / LOCALIDAD

SÍCastellà 
Castellano

Valencià 
Valenciano

D RELACIÓ DE PARCEL·LES AGRÍCOLES I ARBRES AFECTATS 
RELACIÓN DE PARCELAS AGRÍCOLAS Y ÁRBOLES AFECTADOS

PARCEL·LA 
PARCELA

POLÍGON 
POLÍGONO

TERME MUNICIPAL 
TÉRMINO MUNICIPAL

PROVÍNCIA 
PROVINCIA

SUPERFÍCIE (ha) 
SUPERFICIE (6)(5)(4)(3)(2)(1)VARIETAT 

VARIEDAD
ESPÈCIE 
ESPECIE

REFERÈNCIES CADASTRALS / REFERENCIAS CATASTRALES ARBRES AFECTATS I DESPESA D'ARRANCADA I DESTRUCCIÓ 
ÁRBOLES AFECTADOS Y COSTE DE ARRANQUE Y DESTRUCCIÓN

E 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 autonòmica. 
Autorizo la consulta de los datos de estar al corriente de los pagos con la Agencia Tributaria autonómica.

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.

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.

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. 
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CONSELLERIA DE AGRICULTURA, DESARROLLO RURAL, EMERGENCIA CLIMÁTICA Y TRANSICIÓN ECOLÓGICA

SOL·LICITUD D'AJUDES INDEMNITZADORES DIRECTES PER DESTRUCCIÓ DE 
MATERIAL VEGETAL AFECTAT PER XANTHOMONAS CAMPESTRIS PV. PRUNI. 

TITULARS D'EXPLOTACIONS AGRÀRIES 
SOLICITUD DE AYUDAS INDEMNIZADORAS DIRECTAS POR DESTRUCCIÓN DE 

MATERIAL VEGETAL AFECTADO POR XANTHOMONAS CAMPESTRIS PV. PRUNI. 
TITULARES DE EXPLOTACIONES AGRARIAS

E CONSULTA INTERACTIVA DE DADES (AUTORITZACIÓ/OPOSICIÓ)  
CONSULTA INTERACTIVA DE DATOS (AUTORIZACIÓN/OPOSICIÓN) cont.

OPOSICIÓ / OPOSICIÓN

Motius d'oposició: 
Motivos de oposición:

M'opose a l'obtenció de les dades de Cadastre. 
Me opongo a la obtención de los datos del Catastro.

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,

L'òrgan gestor del procediment d'aquest procediment està autoritzat per a procedir a la consulta de la següent informació: identitat del sol·licitant o, si 
és el cas, del seu representant legal, així com les dades d'estar al corrent dels pagaments amb la Tresoreria de la Seguretat Social i dades 
d'inscripció en el Cadastre. No obstant això, si desitja oposar-s'hi, 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 corresponents. 
El órgano gestor del procedimiento de este 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 los datos de estar al corriente de los pagos con la Tesorería de la Seguridad Social y 
datos de inscripción en el Catastro. 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.

DOCUMENTACIÓ APORTADA 
DOCUMENTACIÓN APORTADAF

(1) Nombre d'arbres destruïts menors de 2 anys 
Número de árboles destruidos menores de 2 años 

  
(2) Nombre d'arbres destruïts de més de 2 anys i en creixement 

Número de árboles destruidos de más de 2 años y en crecimiento 
  
(3) Nombre d'arbres destruïts en plena producció 

Número de árboles destruidos en plena producción 
  
(4) Nombre d'arbres destruïts en decaïment 

Número de árboles destruidos en decaimiento 
  
(5) Despesa d'arrancada i destrucció 

Coste de arranque y destrucción 
  
(6) Ajuda sol·licitada 

Ayuda solicitada

Acreditació de la titularitat de l'explotació afectada on es van destruir les plantes 
Acreditación de la titularidad de la explotación afectada en la que se destruyeron las plantas

Altres 
Otros

Acreditació de treballador agrari titular d'explotació 
Acreditación de trabajador agrario titular de explotación

Declaració responsable de la despesa feta per l'agricultor a títol principal 
Declaración responsable del coste realizado por el agricultor a título principal

Factures o documents equivalents acreditatius de les despeses 
Facturas o documentos equivalentes acreditativos de los gastos

Acreditació de la representació que exerceix la persona representant 
Acreditación de la representación que se ostenta por el representante

Model de domiciliació bancària 
Modelo de domiciliación bancaria

G DECLARACIÓ RESPONSABLE 
DECLARACIÓN RESPONSABLE

El sol·licitant o el seu representant declara responsablement / El solicitante o su representante declara responsablemente:

Que es compromet a aplicar les mesures fitosanitàries ordenades pels serveis tècnics de la conselleria amb competències en matèria 
d'agricultura i a col·laborar amb aquests en l'aplicació de les mesures de control i erradicació. 
Que se compromete a aplicar las medidas fitosanitarias ordenadas por los servicios técnicos de la conselleria con competencias en materia de 
agricultura y a colaborar con estos en la aplicación de las medidas de control y erradicación.
Que no es troba sotmés a cap prohibició per a obtindre la condició de beneficiari de l'ajuda, de les que preveu l'article 13 de la Llei 38/2003, de 
17 de novembre, general de subvencions. 
Que no se encuentra incurso en prohibición alguna para obtener la condición de beneficiario de la ayuda, de las previstas en el artículo 13 de 
la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, general de subvenciones.

Que ha destruït el material vegetal infectat, seguint les instruccions de la conselleria amb competències en matèria d'agricultura. 
Que ha destruido el material vegetal infectado, siguiendo las instrucciones de la conselleria con competencias en materia de agricultura.

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 dels mateixos 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 esta.
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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 
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 la 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.

H SOL·LICITUD 
SOLICITUD

Se sol·liciten les ajudes indemnitzadores directes per destrucció de material vegetal afectat per Xanthomonas campestris PV. pruni.  
Se solicitan las ayudas indemnizadoras directas por destrucción de material vegetal afectado por Xanthomonas campestris PV. pruni. 
  
La persona que signa declara, sota la seua responsabilitat, que les dades que s'hi indiquen en aquesta 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. 

  
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, 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.

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

REGISTRE D'ENTRADA 
REGISTRO DE ENTRADA

, de/d' del

Signatura/Firma:

El sol·licitant o el seu representant legal / El solicitante o su representante legal
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SOL·LICITUD D'AJUDES INDEMNITZADORES DIRECTES PER DESTRUCCIÓ DE 
MATERIAL VEGETAL AFECTAT PER XANTHOMONAS CAMPESTRIS PV. PRUNI. 

TITULARS D'EXPLOTACIONS AGRÀRIES 
SOLICITUD DE AYUDAS INDEMNIZADORAS DIRECTAS POR DESTRUCCIÓN DE 

MATERIAL VEGETAL AFECTADO POR XANTHOMONAS CAMPESTRIS PV. PRUNI. 
TITULARES DE EXPLOTACIONES AGRARIAS

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 
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 la 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.

H SOL·LICITUD 
SOLICITUD

Se sol·liciten les ajudes indemnitzadores directes per destrucció de material vegetal afectat per Xanthomonas campestris PV. pruni.  
Se solicitan las ayudas indemnizadoras directas por destrucción de material vegetal afectado por Xanthomonas campestris PV. pruni. 
  
La persona que signa declara, sota la seua responsabilitat, que les dades que s'hi indiquen en aquesta 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. 

  
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, 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.

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

REGISTRE D'ENTRADA 
REGISTRO DE ENTRADA

, de/d' del

Signatura/Firma:

El sol·licitant o el seu representant legal / El solicitante o su representante legal
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ayuda conmtextual
ayuda contextual 2
A
DADES DEL TITULAR DE L'EXPLOTACIÓ
DATOS DEL TITULAR DE LA EXPLOTACIÓN
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)
(*) A l'efecte de la pràctica de notificacions electròniques, la persona interessada 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, la persona interesada debe 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:
D
RELACIÓ DE PARCEL·LES AGRÍCOLES I ARBRES AFECTATS
RELACIÓN DE PARCELAS AGRÍCOLAS Y ÁRBOLES AFECTADOS
PARCEL·LA
PARCELA
POLÍGON
POLÍGONO
TERME MUNICIPAL
TÉRMINO MUNICIPAL
PROVÍNCIA
PROVINCIA
SUPERFÍCIE (ha)
SUPERFICIE
(6)
(5)
(4)
(3)
(2)
(1)
VARIETAT
VARIEDAD
ESPÈCIE
ESPECIE
REFERÈNCIES CADASTRALS / REFERENCIAS CATASTRALES
ARBRES AFECTATS I DESPESA D'ARRANCADA I DESTRUCCIÓÁRBOLES AFECTADOS Y COSTE DE ARRANQUE Y DESTRUCCIÓN
E
CONSULTA INTERACTIVA DE DADES (AUTORITZACIÓ/OPOSICIÓ) 
CONSULTA INTERACTIVA DE DATOS (AUTORIZACIÓN/OPOSICIÓN) 
AUTORITZACIÓ / AUTORIZACIÓN
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.
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. 
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E
CONSULTA INTERACTIVA DE DADES (AUTORITZACIÓ/OPOSICIÓ) 
CONSULTA INTERACTIVA DE DATOS (AUTORIZACIÓN/OPOSICIÓN) cont.
OPOSICIÓ / OPOSICIÓN
Motius d'oposició: Motivos de oposición:
L'òrgan gestor del procediment d'aquest procediment està autoritzat per a procedir a la consulta de la següent informació: identitat del sol·licitant o, si és el cas, del seu representant legal, així com les dades d'estar al corrent dels pagaments amb la Tresoreria de la Seguretat Social i dades d'inscripció en el Cadastre. No obstant això, si desitja oposar-s'hi, 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 corresponents.
El órgano gestor del procedimiento de este 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 los datos de estar al corriente de los pagos con la Tesorería de la Seguridad Social y datos de inscripción en el Catastro. 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.
DOCUMENTACIÓ APORTADA
DOCUMENTACIÓN APORTADA
F
(1) Nombre d'arbres destruïts menors de 2 anys
Número de árboles destruidos menores de 2 años
 
(2) Nombre d'arbres destruïts de més de 2 anys i en creixement
Número de árboles destruidos de más de 2 años y en crecimiento
 
(3) Nombre d'arbres destruïts en plena producció
Número de árboles destruidos en plena producción
 
(4) Nombre d'arbres destruïts en decaïment
Número de árboles destruidos en decaimiento
 
(5) Despesa d'arrancada i destrucció
Coste de arranque y destrucción
 
(6) Ajuda sol·licitada
Ayuda solicitada
G
DECLARACIÓ RESPONSABLE
DECLARACIÓN RESPONSABLE
El sol·licitant o el seu representant declara responsablement / El solicitante o su representante declara responsablemente:
..\..\Desktop\Logos\01 GVA.jpg
SOL·LICITUD D'AJUDES INDEMNITZADORES DIRECTES PER DESTRUCCIÓ DE MATERIAL VEGETAL AFECTAT PER XANTHOMONAS CAMPESTRIS PV. PRUNI. TITULARS D'EXPLOTACIONS AGRÀRIESSOLICITUD DE AYUDAS INDEMNIZADORAS DIRECTAS POR DESTRUCCIÓN DE MATERIAL VEGETAL AFECTADO POR XANTHOMONAS CAMPESTRIS PV. PRUNI. TITULARES DE EXPLOTACIONES AGRARIAS
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 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 la 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.
H
SOL·LICITUD
SOLICITUD
Se sol·liciten les ajudes indemnitzadores directes per destrucció de material vegetal afectat per Xanthomonas campestris PV. pruni. 
Se solicitan las ayudas indemnizadoras directas por destrucción de material vegetal afectado por Xanthomonas campestris PV. pruni.
 
La persona que signa declara, sota la seua responsabilitat, que les dades que s'hi indiquen en aquesta 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.
 
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, 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.
DATA D'ENTRADA EN ÒRGAN COMPETENT
FECHA ENTRADA EN ÓRGANO COMPETENTE
REGISTRE D'ENTRADA
REGISTRO DE ENTRADA
,
de/d'
del
Signatura/Firma:
El sol·licitant o el seu representant legal / El solicitante o su representante legal
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