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ANNEX IV / ANEXO IV

AJUDA DESTINADA A LES AGRUPACIONS DE DEFENSA SANITÀRIA RAMADERA 
  
  

AYUDA DESTINADA A LAS AGRUPACIONES DE DEFENSA SANITARIA GANADERA

A DADES DE L'ADSR SOL·LICITANT 
DATOS DE LA ADSG SOLICITANTE

NOM DE L'ADSR / NOMBRE DE LA ADSG CIF

DOMICILI (CARRER/PLAÇA, NÚM. I PORTA) / DOMICILIO (CALLE/PLAZA, N.º Y PUERTA) CP LOCALITAT / LOCALIDAD

PROVÍNCIA / PROVINCIA TELÈFON / TELÉFONO FAX ADREÇA ELECTRÒNICA / CORREO ELECTRÓNICO

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).

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 corresponents. 
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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AJUDA DESTINADA A LES AGRUPACIONS DE DEFENSA SANITÀRIA RAMADERA 
  
  

AYUDA DESTINADA A LAS AGRUPACIONES DE DEFENSA SANITARIA GANADERA

DOCUMENTACIÓ APORTADA  
DOCUMENTACIÓN APORTADA E

Declaracions responsables dels titulars de les explotacions integrants de l'ADSR mitjançant les quals: 
Declaraciones responsables de los titulares de las explotaciones integrantes de la ADSG mediante las que: 

Declaren que estan al corrent de les obligacions tributàries i enfront de la Seguretat Social i no tenen cap deute amb la Generalitat 
Valenciana i que compleixen amb els requisits previstos en l'article 13 de la Llei 38/2003, General de Subvencions. 
Declaran que están al corriente de las obligaciones tributarias y frente a la Seguridad Social y no tienen ninguna deuda con la Generalitat 
Valenciana y que cumplen con los requisitos previstos en el artículo 13 de la Ley 38/2003, General de Subvenciones.

Declaren que no es tracta d'una empresa en crisi definida en l'art. 2 del Reglament (CE) 702/2014, de la Comissió, de 25 de juny de 2014 
i en les directrius comunitàries sobre ajudes estatals de salvament i de reestructuració d'empreses en crisi. 
Declaran que no se trata de una empresa en crisis definida en el art. 2 del Reglamento (CE) 702/2014, de la Comisión, de 25 de junio de 
2014 y en las directrices comunitarias sobre ayudas estatales de salvamento y de reestructuración de empresas en crisis.

Declaren que les explotacions no estan subjectes a una ordre de recuperació pendent després d'una decisió prèvia de la Comissió que 
haja declarat una ajuda il·legal i incompatible amb el mercat interior. 
Declaran que las explotaciones no están sujetas a una orden de recuperación pendiente tras una decisión previa de la Comisión que 
haya declarado una ayuda ilegal e incompatible con el mercado interior.

Documentació acreditativa de la condició de PIME de les explotacions integrants de l’ADSR 
Documentación acreditativa de la condición de PYME de las explotaciones integrantes de la ADSG

Documentació acreditativa de la condició de PIME de l'ADSR 
Documentación acreditativa de la condición de PYME de la ADSG

Document contractual entre l’ADSR i el veterinari 
Documento contractual entre la ADSG y el veterinario

Relació de ramaders amb els codis d'explotació 
Relación de ganaderos con los códigos de explotación

Pressupost de les actuacions a subvencionar (per a gastos superiors a 18.000 € hauran de presentar-se els pressupostos corresponents a 3 ofertes de diferents 
proveïdors) 
Presupuesto de las actuaciones a subvencionar (para gastos superiores a 18.000 € deberán presentarse los presupuestos correspondientes a 3 ofertas de 
diferentes proveedores)

Programa sanitari 
Programa sanitario

Model de domiciliació bancària si procedeix 
Modelo de domiciliación bancaria si procede

Acreditació de la representació legal de l'ADSR sol·licitant 
Acreditación de la representación legal de la ADSG solicitante

Còpia del CIF de l'agrupació i acreditació de la personalitat jurídica. 
Copia del CIF de la agrupación y acreditación de la personalidad jurídica.

DECLARACIONS RESPONSABLES DE LA ADSG SOL·LICITANT 
DECLARACIONES RESPONSABLES DE LA ADSG 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:

ORGANISME 
ORGANISMO

CONVOCATÒRIA 
CONVOCATORIA

IMPORT SOL·LICITAT 
IMPORTE SOLICITADO

IMPORT CONCEDIT 
IMPORTE CONCEDIDO

NO ha sol·licitat o obtingut cap altra ajuda per a este mateix fi o cost subvencionable 
NO ha solicitado u obtenido ninguna otra ayuda para este mismo fin o coste subvencionable
SI ha sol·licitat o obtingut les següents ajudes: / SI ha solicitado u obtenido las siguientes ayudas:

Complir la normativa d'integració laboral de persones amb discapacitat, o si és el cas, estar-ne exempt (Decret 279/2004 del Consell). 
Cumplir la normativa de integración laboral de personas con discapacidad, o en su caso, estar exento de la misma (Decreto 279/2004 del 
Consell).
No estar incursa en les prohibicions per a obtindre la condició de beneficiari establides en l'article 13 de la Llei 38/2003, General de Subvencions. 
No estar incursa en las prohibiciones para obtener la condición de beneficiario establecidas en el artículo 13 de la Ley 38/2003, General de 
Subvenciones.
No estar subjecta a ordre de recuperació pendent després d'una decisió prèvia de la Comissió que haja declarat una ajuda il·legal i incompatible 
amb el mercat interior. 
No estar sujeta a orden de recuperación pendiente tras una decisión previa de la Comisión que haya declarado una ayuda ilegal e incompatible 
con el mercado interior.
Es compromet al compliment, per part de totes les explotacions ramaderes integrants de l’ADSR, del Programa Anual Zoosanitari vigent i de 
totes les mesures addicionals en matèria sanitària que es disposen a este efecte per les autoritats competents.  
Se compromete al cumplimiento, por parte de todas las explotaciones ganaderas integrantes de la ADSG, del Programa Anual Zoosanitario 
vigente y de todas las medidas adicionales en materia sanitaria que se dispongan al efecto por las autoridades competentes.
Que no es tracta d'una empresa en crisi definida en l'art. 2 del Reglament (CE) 702/2014, de la Comissió, de 25 de juny de 2014 i en les 
directrius comunitàries sobre ajudes estatals de salvament i de reestructuració d'empreses en crisi. 
Que no se trata de una empresa en crisis definida en el art. 2 del Reglamento (CE) 702/2014, de la Comisión, de 25 de junio de 2014 y en las 
directrices comunitarias sobre ayudas estatales de salvamento y de reestructuración de empresas en crisis.
Que per al mateix fi o cost subvencionable: / Que para el mismo fin o coste subvencionable:

Complir amb l'obligació d'informar els tercers les dades de caràcter dels quals personal 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 ésta.
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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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AJUDA DESTINADA A LES AGRUPACIONS DE DEFENSA SANITÀRIA RAMADERA 
  
  

AYUDA DESTINADA A LAS AGRUPACIONES DE DEFENSA SANITARIA GANADERA

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 

SOL·LICITUD 
SOLICITUDG

Se sol·licita, a l'empara de l'ordre en vigor, de la Consellera d'Agricultura, Medi Ambient, Canvi Climàtic i Desenvolupament Rural per la qual es 
regulen les ajudes a les Agrupacions de Defensa Sanitària Ramadera de la Comunitat Valenciana, que li siguen concedides les ajudes que 
corresponguen, una vegada complits els requisits i presentada la documentació establida a aquest efecte. 

Se solicita, al amparo de la orden en vigor, de la Conselleria de Agricultura, Medio Ambiente, Cambio Climático y Desarrollo Rural por la que se 
regulan las ayudas a las Agrupaciones de Defensa Sanitaria Ganadera de la Comunitat Valenciana, que le sean concedidas las ayudas que 
correspondan, una vez cumplidos los requisitos y presentada la documentación establecida al efecto. 

  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. 

  
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. 

REGISTRE D'ENTRADA 
REGISTRO DE ENTRADA

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

, d de

Firma:

El representant legal de l'ADSR sol·licitant / El representante legal de la ADSG solicitante
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AJUDA DESTINADA A LES AGRUPACIONS DE DEFENSA SANITÀRIA RAMADERA 
  
  

AYUDA DESTINADA A LAS AGRUPACIONES DE DEFENSA SANITARIA GANADERA

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 

SOL·LICITUD 
SOLICITUDG

Se sol·licita, a l'empara de l'ordre en vigor, de la Consellera d'Agricultura, Medi Ambient, Canvi Climàtic i Desenvolupament Rural per la qual es 
regulen les ajudes a les Agrupacions de Defensa Sanitària Ramadera de la Comunitat Valenciana, que li siguen concedides les ajudes que 
corresponguen, una vegada complits els requisits i presentada la documentació establida a aquest efecte. 

Se solicita, al amparo de la orden en vigor, de la Conselleria de Agricultura, Medio Ambiente, Cambio Climático y Desarrollo Rural por la que se 
regulan las ayudas a las Agrupaciones de Defensa Sanitaria Ganadera de la Comunitat Valenciana, que le sean concedidas las ayudas que 
correspondan, una vez cumplidos los requisitos y presentada la documentación establecida al efecto. 

  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. 

  
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. 

REGISTRE D'ENTRADA 
REGISTRO DE ENTRADA

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

, d de

Firma:

El representant legal de l'ADSR sol·licitant / El representante legal de la ADSG solicitante
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AYUDA DESTINADA A LAS AGRUPACIONES DE DEFENSA SANITARIA GANADERA
A
DADES DE L'ADSR SOL·LICITANT
DATOS DE LA ADSG SOLICITANTE
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).
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 corresponents.
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 APORTADA 
DOCUMENTACIÓN APORTADA 
E
Declaracions responsables dels titulars de les explotacions integrants de l'ADSR mitjançant les quals:
Declaraciones responsables de los titulares de las explotaciones integrantes de la ADSG mediante las que: 
DECLARACIONS RESPONSABLES DE LA ADSG SOL·LICITANT
DECLARACIONES RESPONSABLES DE LA ADSG 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:
ORGANISME
ORGANISMO
CONVOCATÒRIA
CONVOCATORIA
IMPORT SOL·LICITAT
IMPORTE SOLICITADO
IMPORT CONCEDIT
IMPORTE CONCEDIDO
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 
SOL·LICITUD
SOLICITUD
G
Se sol·licita, a l'empara de l'ordre en vigor, de la Consellera d'Agricultura, Medi Ambient, Canvi Climàtic i Desenvolupament Rural per la qual es regulen les ajudes a les Agrupacions de Defensa Sanitària Ramadera de la Comunitat Valenciana, que li siguen concedides les ajudes que corresponguen, una vegada complits els requisits i presentada la documentació establida a aquest efecte.
Se solicita, al amparo de la orden en vigor, de la Conselleria de Agricultura, Medio Ambiente, Cambio Climático y Desarrollo Rural por la que se regulan las ayudas a las Agrupaciones de Defensa Sanitaria Ganadera de la Comunitat Valenciana, que le sean concedidas las ayudas que correspondan, una vez cumplidos los requisitos y presentada la documentación establecida al efecto.
 
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.
 
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. 
REGISTRE D'ENTRADA
REGISTRO DE ENTRADA
DATA D'ENTRADA EN L'ÒRGAN COMPETENT
FECHA ENTRADA EN ÓRGANO COMPETENTE
,
d
de
Firma:
El representant legal de l'ADSR sol·licitant / El representante legal de la ADSG solicitante
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