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ANNEX 
ANEXO 

  
A0

A DADES DE LA PERSONA SOL·LICITANT / DATOS DE LA PERSONA SOLICITANTE
COGNOMS O RAÓ SOCIAL / APELLIDOS O RAZÓN SOCIAL NOM / NOMBRE DNI - NIF

DOMICILI (CARRER/PLAÇA, NÚM. I PORTA) / DOMICILIO (CALLE/PLAZA, Nº Y PUERTA) CP MUNICIPI / MUNICIPIO

PROVÍNCIA / PROVINCIA TELÈFON / TELÉFONO ADREÇA ELECTRÒNICA / CORREO ELECTRÓNICOFAX

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

COGNOMS / APELLIDOS NOM / NOMBRE DNI TELÈFON / TELÉFONO

ADREÇA  ELECTRÒNICA / CORREO ELECTRÓNICO

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

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

MUNICIPI / MUNICIPIO PROVÍNCIA / PROVINCIA TELÈFON / TELÉFONO

ADREÇA  ELECTRÒNICA / CORREO ELECTRÓNICO

FAX

SI

(*) 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).

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:

Valencià 
Valenciano

Castellà 
Castellano

E AJUDA SOL·LICITADA / AYUDA SOLICITADA
TÍTOL DE L'OPERACIÓ D'INVERSIÓ / TÍTULO DE LA OPERACIÓN DE INVERSIÓN

IMPORT DE LA INVERSIÓ (€) / IMPORTE DE LA INVERSIÓN (€) AJUDA SOL·LICITADA / AYUDA SOLICITADA

D LOCALITZACIÓ DE LA INVERSIÓ 
LOCALIZACIÓN DE LA INVERSIÓN

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

POLÍGON I PARCEL·LA / POLÍGONO Y PARCELAALDEA O PEDANIA PROVÍNCIA / PROVINCIAMUNICIPI / MUNICIPIO

F COMPTE BANCARI EN EL QUE SOL·LICITA L'INGRÉS DE LA SUBVENCIÓ 
CUENTA BANCARIA EN LA QUE SOLICITA EL INGRESO DE LA SUBVENCIÓN

MUNICIPI DE LA SUCURSAL / MUNICIPIO DE LA SUCURSALENTITAT FINANCERA / ENTIDAD FINANCIERA 

S'ha d'indicar un número de compte a nom del sol·licitant i si no es troba ja disponible en l'organisme pagador de fons europeus (AVFGA) es 
presentarà el model de domiciliació bancària degudament omplit. 
Se debe indicar un número de cuenta a nombre del solicitante y si no se encuentra ya disponible en el organismo pagador de fondos europeos 
(AVFGA) se presentará el modelo de domiciliación bancaria debidamente cumplimentado. 

ENTITAT / 
ENTIDAD

IBAN

SUCURSAL DC CCC
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A0

G DOCUMENTACIÓ APORTADA / DOCUMENTACIÓN APORTADA

1. Per tots els sol·licitants: / Por todos los solicitantes:     (Marcar amb una X quan corresponga) 
          (Marcar con una X cuando corresponda)

Annex A0: "Sol·licitud d'ajudes a inversions" degudament omplit. 
Anexo A0: "Solicitud de ayudas a inversiones" debidamente cumplimentado.

Targeta d'identificació fiscal. 
Tarjeta de identificación fiscal.

Acreditació de la representació legal de l'entitat sol·licitant, si és el cas. 
Acreditación de la representación legal de la entidad solicitante, en su caso.

Declaració de subvencions sol·licitades o concedides per organismes públics o privats per al mateix projecte. 
Declaración de subvenciones solicitadas o concedidas por organismos públicos o privados para el mismo proyecto.

Declaració sobre la dimensió de l'empresa. Si l'empresa sol·licitant està associada o vinculada a altres empreses s'aportaran certificats dels 
percentatges de participació en el capital social. 
Declaración sobre la dimensión de la empresa. Si la empresa solicitante está asociada o vinculada a otras empresas se aportarán certificados 
de los porcentajes de participación en el capital social.

Model de domiciliació bancària. (Si és el cas que el compte bancari no estiga d'alta a l'organisme pagador (AVFGA)). 
Modelo de domiciliación bancaria. (En el caso de que la cuenta bancaria no esté de alta en el organismo pagador (AVFGA)).

Acreditació de la titularitat de l'immoble vinculat a les inversions. 
Acreditación de la titularidad del inmueble vinculado a las inversiones.

Tres ofertes de diferents proveïdors de tots i cadascun dels bens i costos d'inversió, independentment de la quantia dels seus imports. 
Tres ofertas de diferentes proveedores de todos y cada uno de los bienes y costes de inversión, independientemente de la cuantia de sus 
importes.

Annex A1: Objectius de les inversions. / Anexo A1: Objetivos de las inversiones.

Annex A2: Memòria de les inversions. / Anexo A2: Memoria de las inversiones.

Annex A3: Informació econòmica, financera i social. / Anexo A3: Información económica, financiera y social.

2. Si és el cas de cellers en funcionament: / En el caso de bodegas en funcionamiento:

Model de declaració d'alta censal a l'IAE o còpia de l'últim rebut de pagament d'aquest impost. 
Modelo de declaración de alta censal en el IAE o copia del último recibo de pago de dicho impuesto.

Declaracions de producció obligatòries de l'última campanya (annexes III i IV). 
Declaraciones de producción obligatorias de la última campaña (anexos III y IV).

Còpia de la certificació EMAS i/o ISO 14.001. 
Copia de la certificación EMAS y/o ISO 14.001.

Còpia del certificat "Wineries for Climate Protection". 
Copia del certificado "Wineries for Climate Protection".

Annex A4: Informació tècnica + Dossier tècnic. / Anexo A4: Información técnica + Dossier técnico.

Annex A5: Informació comercial + Document "Activitat comercial". / Anexo A5: Información comercial + Documento "Actividad Comercial".

Annex A6: Relació de pressupostos de les inversions previstes. / Anexo A6: Relación de presupuestos de las inversiones previstas.

Annex A7: Calendari de les inversions. / Anexo A7: Calendario de las inversiones.

Còpia de les normes de verema, aprovades per acord de l'assemblea, junta rectora o òrgans de govern de l'empresa, corresponents als tres 
anys anteriors a la data de la sol·licitud d'ajuda. S'adjuntaran còpies dels tres assentaments al llibre d'actes. 
Copia de las normas de vendimia, aprobadas por acuerdo de la asamblea, junta rectora u órganos de gobierno de la empresa, 
correspondientes a los tres años anteriores a la fecha de la solicitud de ayuda. Se adjuntarán copias de los tres asientos en el libro de actas. 
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A0

G DOCUMENTACIÓ APORTADA (continuació) / DOCUMENTACIÓN APORTADA (continuación)

4. Cooperatives, SATs i societats mercantils: / Cooperativas, SATs y sociedades mercantiles:

Llicència ambiental o llicència d'obertura / Licencia ambiental o licencia de apertura.

Còpia de les escriptures públiques de constitució i d'actes més rellevants en vigor amb les seues inscripcions al registre públic corresponent. 
Copia de las escrituras públicas de constitución y de actos más relevantes en vigor con sus inscripciones en el registro público 
correspondiente.

Certificat acreditatiu de la composició de l'òrgan de govern de l'entitat i de l'acord al mateix òrgan de la sol·licitud d'aquesta ajuda. 
Certificado acreditativo de la composición del órgano de gobierno de la entidad y del acuerdo en dicho órgano de la solicitud de esta ayuda.

Comptes anuals dels tres últims exercicis comptables tancats, amb la certificació del seu dipòsit al registre corresponent. S'adjuntaran, si 
existixen, els informes d'auditoria i de gestió. 
Cuentas anuales de los tres últimos ejercicios contables cerrados junto con la certificación de su depósito en el registro correspondiente. Se 
adjuntaran, en caso de existir, los informes de auditoria y de gestión.

Comptes consolidats del grup empresarial i dels tres últims exercicis tancants amb la certificació del seu dipòsit al registre corresponent. 
S'adjunten l'informe d'auditoria i el de gestió. (Quan la entitat sol·licitant pertanya a un grup empresarial i estiga inclosa en els comptes 
consolidats del grup). 
Cuentas consolidadas del grupo empresarial de los tres últimos ejercicios cerrados junto con la certificación de su depósito en el registro 
correspondiente. Se adjuntan el informe de auditoría y el de gestión. (Cuando la entidad solicitante pertenezca a un grupo empresarial y esté 
incluida en las cuentas consolidadas del grupo).

5. Persones físiques: / Personas físicas:

Còpia de l'alta al Règim Especial de Treballadors Autònoms. 
Copia del alta en el Régimen Especial de Trabajadores Autónomos.

Còpia de les declaracions de l'IRPF presentades en els tres últims anys. 
Copia de las declaraciones del IRPF presentadas en los tres últimos años.

6. Comunitats de béns: / Comunidades de bienes:

Còpia del document de constitució de la comunitat de béns. 
Copia del documento de constitución de la comunidad de bienes.

Certificat acreditatiu de la composició de l'òrgan de govern de la comunitat i de l'acord al mateix òrgan de la sol·licitud d'aquesta ajuda. 
Certificado acreditativo de la composición del órgano de gobierno de la comunidad y del acuerdo en dicho órgano de la solicitud de esta 
ayuda.

Comptabilitat o llibres d'ingressos i despeses dels tres últims exercicis tancats. 
Contabilidad o libros de ingresos y gastos de los tres últimos ejercicios cerrados.

Còpia de les tres últimes declaracions de l'IRPF de tots els comuners. 
Copia de las tres últimas declaraciones del IRPF de todos los comuneros.

7. Associacions, amb personalitat jurídica, de dos o més productors: 
    Asociaciones, con personalidad jurídica, de dos o más productores:

Còpia del document de constitució de l'associació. 
Copia del documento de constitución de la asociación.

Certificat acreditatiu del percentatge de participació en la inversió de cadascun dels productors. 
Certificado acreditativo del porcentaje de participación en la inversión de cada uno de los productores.

Declaración de la dimensió de l'empresa de cadascun dels associats. 
Declaración de la dimensión de la empresa de cada uno de los asociados.

Còpia de l'inventari amb el nombre de bótes i la seua capacitat total en la data de presentació de la sol·licitud. 
Copia del inventario con el número de barricas y su capacidad total a fecha de presentación de la solicitud.

8. Si es sol·liciten ajudes per a l'adquisició de bótes: / Si se solicitan ayudas para la adquisición de barricas:

3. Si és el cas de noves empreses: / En el caso de nuevas empresas:

Estudi de viabilitat de l'empresa / Estudio de viabilidad de la empresa.
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S'adjunten l'informe d'auditoria i el de gestió. (Quan la entitat sol·licitant pertanya a un grup empresarial i estiga inclosa en els comptes 
consolidats del grup). 
Cuentas consolidadas del grupo empresarial de los tres últimos ejercicios cerrados junto con la certificación de su depósito en el registro 
correspondiente. Se adjuntan el informe de auditoría y el de gestión. (Cuando la entidad solicitante pertenezca a un grupo empresarial y esté 
incluida en las cuentas consolidadas del grupo).

5. Persones físiques: / Personas físicas:

Còpia de l'alta al Règim Especial de Treballadors Autònoms. 
Copia del alta en el Régimen Especial de Trabajadores Autónomos.

Còpia de les declaracions de l'IRPF presentades en els tres últims anys. 
Copia de las declaraciones del IRPF presentadas en los tres últimos años.

6. Comunitats de béns: / Comunidades de bienes:

Còpia del document de constitució de la comunitat de béns. 
Copia del documento de constitución de la comunidad de bienes.

Certificat acreditatiu de la composició de l'òrgan de govern de la comunitat i de l'acord al mateix òrgan de la sol·licitud d'aquesta ajuda. 
Certificado acreditativo de la composición del órgano de gobierno de la comunidad y del acuerdo en dicho órgano de la solicitud de esta 
ayuda.

Comptabilitat o llibres d'ingressos i despeses dels tres últims exercicis tancats. 
Contabilidad o libros de ingresos y gastos de los tres últimos ejercicios cerrados.

Còpia de les tres últimes declaracions de l'IRPF de tots els comuners. 
Copia de las tres últimas declaraciones del IRPF de todos los comuneros.

7. Associacions, amb personalitat jurídica, de dos o més productors: 
    Asociaciones, con personalidad jurídica, de dos o más productores:

Còpia del document de constitució de l'associació. 
Copia del documento de constitución de la asociación.

Certificat acreditatiu del percentatge de participació en la inversió de cadascun dels productors. 
Certificado acreditativo del porcentaje de participación en la inversión de cada uno de los productores.

Declaración de la dimensió de l'empresa de cadascun dels associats. 
Declaración de la dimensión de la empresa de cada uno de los asociados.

Còpia de l'inventari amb el nombre de bótes i la seua capacitat total en la data de presentació de la sol·licitud. 
Copia del inventario con el número de barricas y su capacidad total a fecha de presentación de la solicitud.

8. Si es sol·liciten ajudes per a l'adquisició de bótes: / Si se solicitan ayudas para la adquisición de barricas:

3. Si és el cas de noves empreses: / En el caso de nuevas empresas:

Estudi de viabilitat de l'empresa / Estudio de viabilidad de la empresa.



D
IN

 - 
A4

C
H

AP
 - 

IA
C

19/08/20CONSELLERIA D'AGRICULTURA, DESENVOLUPAMENT RURAL, EMERGÈNCIA CLIMÀTICA I TRANSICIÓ ECOLÒGICA  
CONSELLERIA DE AGRICULTURA, DESARROLLO RURAL, EMERGENCIA CLIMÁTICA Y TRANSICIÓN ECOLÓGICA

SOL·LICITUD D'AJUDES A INVERSIONS 
 PSSV 2019-2023 

 SOLICITUD DE AYUDAS A INVERSIONES  
PASV 2019-2023

ANNEX 
ANEXO 

  
A0

G DOCUMENTACIÓ APORTADA (continuació) / DOCUMENTACIÓN APORTADA (continuación)

Llicència d'obres, o a falta d'això, la seua sol·licitud. 
Licencia de obras, o en su defecto, su solicitud.

Annex A9: Declaració del tècnic projectista / Anexo A9: Declaración del técnico proyectista.

Annex A10: Declaració del director d'obra / Anexo A10: Declaración del director de obra.

10. Si es sol·liciten ajudes per a l'adquisició d'edificacions: 
    Si se solicitan ayudas para la adquisición de edificaciones:

Certificat d'un taxador independent en el que s'acredite que el preu de compra no excedix del valor de mercat, desglossant el valor del sòl a 
preu de mercat. 
Certificado de un tasador independiente en el que se acredite que el precio de compra no excede del valor de mercado, desglosando el valor 
del suelo a precio de mercado.

11. Si les inversions orientades a l'increment de la eficiència energética superen el 30% de l'import de la inversió sol·licitada: 
      Si las inversiones orientadas al incremento de la eficiencia energética superan el 30% del importe de la inversión solicitada:

Còpia del certificat emés per un expert independent que acredite un estalvi energètic mínim del 15%. (Quan es tracte de millora d'instal·lacions 
existents). 
Copia del certificado emitido por un experto independiente que acredite un ahorro energético mínimo del 15%. (En el caso de mejora de 
instalaciones existentes).

Còpia de l'informe de l'anàlisi de la maduresa digital de l'empresa mitjançant la "Ferramenta d'Autodiagnòstic Digital Avançada I (HADA)". 
Copia del informe del análisis de la madurez digital de la empresa a través de la "Herramienta de Autodiagnóstico Digital Avanzada I (HADA)".

12. Si les inversions estan destinades a la implantació de la indústria 4.0: 
      Si las inversiones están destinadas a la implantación de la industria 4.0:

13. Si el sol·licitant no és titular d'un celler i les seues inversions estan destinades a la transformació de la totalitat de la producció de 
raïm propi: 
      Si el solicitante no es titular de una bodega y sus inversiones están destinadas a la transformación de la totalidad de la producción 
de uva propia:

Acreditació de la titularitat d'una vinya. 
Acreditación de la titularidad de un viñedo.

14. Si es sol·liciten ajudes per als costos d'assessorament tècnic de les inversions: 
      Si se solicitan ayudas para los costes de asesoramiento técnico:

Informe tècnic elaborat per tècnic competent i visat pel col·legi professional corresponent. 
Informe técnico elaborado por técnico competente y visado por el colegio profesional correspondiente.

Annex A11: Declaració de l'assessor tècnic. / Anexo A11: Declaración del asesor técnico.

15. Si el sol·licitant s'oposa a que l'òrgan gestor obtinga directament informació tributària i de la Seguretat Social: 
      Si el solicitante se opone a que el órgano gestor obtenga directamente información tributaria y de la Seguridad Social:

Certificats d'estar al corrent dels pagaments amb l'Agència Tributària estatal, Administració Tributària autonòmica i Tresoreria de la Seguretat 
Social. 
Certificados de estar al corriente de los pagos con la Agencia Tributaria estatal, Administración Tributaria autonómica y Tesorería de la 
Seguridad Social.

16. Altra documentació:  
      Otra documentación:

Relació de documents ja aportats en expedient d'ajudes a les inversions del programa de suport 2014-2018 al sector vitivinícola. 
Relación de documentos ya aportados en expediente de ayudas a las inversiones del programa de apoyo 2014-2018 al sector vitivinícola.

9. Si es sol·liciten ajudes per a inversions que incloguen obra civil: 
    Si se solicitan ayudas para inversiones que incluyan obra civil:

Projecte tècnic en format digital (Ordre 9/2016 publicada al DOGV 7777) i en paper. 
Proyecto técnico en formato digital (Orden 9/2016 publicada en el DOGV 7777) y en papel.
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G DOCUMENTACIÓ APORTADA (continuació) / DOCUMENTACIÓN APORTADA (continuación)

Llicència d'obres, o a falta d'això, la seua sol·licitud. 
Licencia de obras, o en su defecto, su solicitud.

Annex A9: Declaració del tècnic projectista / Anexo A9: Declaración del técnico proyectista.

Annex A10: Declaració del director d'obra / Anexo A10: Declaración del director de obra.

10. Si es sol·liciten ajudes per a l'adquisició d'edificacions: 
    Si se solicitan ayudas para la adquisición de edificaciones:

Certificat d'un taxador independent en el que s'acredite que el preu de compra no excedix del valor de mercat, desglossant el valor del sòl a 
preu de mercat. 
Certificado de un tasador independiente en el que se acredite que el precio de compra no excede del valor de mercado, desglosando el valor 
del suelo a precio de mercado.

11. Si les inversions orientades a l'increment de la eficiència energética superen el 30% de l'import de la inversió sol·licitada: 
      Si las inversiones orientadas al incremento de la eficiencia energética superan el 30% del importe de la inversión solicitada:

Còpia del certificat emés per un expert independent que acredite un estalvi energètic mínim del 15%. (Quan es tracte de millora d'instal·lacions 
existents). 
Copia del certificado emitido por un experto independiente que acredite un ahorro energético mínimo del 15%. (En el caso de mejora de 
instalaciones existentes).

Còpia de l'informe de l'anàlisi de la maduresa digital de l'empresa mitjançant la "Ferramenta d'Autodiagnòstic Digital Avançada I (HADA)". 
Copia del informe del análisis de la madurez digital de la empresa a través de la "Herramienta de Autodiagnóstico Digital Avanzada I (HADA)".

12. Si les inversions estan destinades a la implantació de la indústria 4.0: 
      Si las inversiones están destinadas a la implantación de la industria 4.0:

13. Si el sol·licitant no és titular d'un celler i les seues inversions estan destinades a la transformació de la totalitat de la producció de 
raïm propi: 
      Si el solicitante no es titular de una bodega y sus inversiones están destinadas a la transformación de la totalidad de la producción 
de uva propia:

Acreditació de la titularitat d'una vinya. 
Acreditación de la titularidad de un viñedo.

14. Si es sol·liciten ajudes per als costos d'assessorament tècnic de les inversions: 
      Si se solicitan ayudas para los costes de asesoramiento técnico:

Informe tècnic elaborat per tècnic competent i visat pel col·legi professional corresponent. 
Informe técnico elaborado por técnico competente y visado por el colegio profesional correspondiente.

Annex A11: Declaració de l'assessor tècnic. / Anexo A11: Declaración del asesor técnico.

15. Si el sol·licitant s'oposa a que l'òrgan gestor obtinga directament informació tributària i de la Seguretat Social: 
      Si el solicitante se opone a que el órgano gestor obtenga directamente información tributaria y de la Seguridad Social:

Certificats d'estar al corrent dels pagaments amb l'Agència Tributària estatal, Administració Tributària autonòmica i Tresoreria de la Seguretat 
Social. 
Certificados de estar al corriente de los pagos con la Agencia Tributaria estatal, Administración Tributaria autonómica y Tesorería de la 
Seguridad Social.

16. Altra documentació:  
      Otra documentación:

Relació de documents ja aportats en expedient d'ajudes a les inversions del programa de suport 2014-2018 al sector vitivinícola. 
Relación de documentos ya aportados en expediente de ayudas a las inversiones del programa de apoyo 2014-2018 al sector vitivinícola.

9. Si es sol·liciten ajudes per a inversions que incloguen obra civil: 
    Si se solicitan ayudas para inversiones que incluyan obra civil:

Projecte tècnic en format digital (Ordre 9/2016 publicada al DOGV 7777) i en paper. 
Proyecto técnico en formato digital (Orden 9/2016 publicada en el DOGV 7777) y en papel.
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A0

H DECLARACIONS RESPONSABLES DEL SOL·LICITANT 
DECLARACIONES RESPONSABLES DEL SOLICITANTE

El sol·licitant, o el seu representant legal, declara sota la seua responsabilitat que:   (Marcar amb una X quan corresponga) 
El solicitante, o su representante legal, declara bajo su responsabilidad que:  (Marcar con una X cuando corresponda)

El representant legal de l'entitat sol·licitant està facultat com a firmant d'aquest document. 
El representante legal de la entidad solicitante está facultado como firmante de este documento.

L'empresa produïx o comercialitza productes de l'annex VII part II del Reglament (UE) nº 1308/2013, o que, com a conseqüencia de l'execució 
de l'operació d'inversió objecte d'aquesta sol·licitud d'ajuda, començarà la dita producció o comercialització. 
La empresa produce o comercializa productos del anexo VII parte II del Reglamento (UE) nº 1308/2013, o que, como consecuencia de la 
ejecución de la operación de inversión objeto de esta solicitud de ayuda, comenzará dicha producción o comercialización.

L'empresa sol·licitant està inscrita al Registre d'Establiments Agroalimentaris, si és el cas que estiga en activitat. 
La empresa solicitante está inscrita en el Registro de Establecimientos Agroalimentarios, en el caso de que esté en actividad.

L'empresa sol·licitant està inscrita al Registre Integrat Industrial, si és el cas que estiga en activitat. 
La empresa solicitante está inscrita en el Registro Integrado Industrial, en el caso de que esté en actividad.

L'empresa sol·licitant està inscrita al Registre General Sanitari d'Aliments, si és el cas que estiga en activitat. 
La empresa solicitante está inscrita en el Registro General Sanitario de Alimentos, en el caso de que esté en actividad.

L'empresa sol·licitant està inscrita al Registre d'Embotelladors, si és el cas que estiga en activitat. 
La empresa solicitante está inscrita en el Registro de Embotelladores, en el caso de que esté en actividad.

L'empresa sol·licitant ha embotellat més del 51% del vi que ha elaborat en la campanya vitícola immediatament anterior a la data de registre 
de la sol·licitud d'ajuda. 
La empresa solicitante ha embotellado más del 51% del vino que ha elaborado en la campaña vitícola inmediatamente anterior a la fecha de 
registro de la solicitud de ayuda.

L'empresa sol·licitant és una operadora acollida a una Denominació d'Origen Protegida o a una Indicació Geogràfica Protegida. 
La empresa solicitante es una operadora acogida a una Denominación de Origen Protegida o a una Indicación Geográfica Protegida.

Les inversions s'orienten en tot o en part als productes acollits als següents règims de qualitat: 
Las inversiones se orientan en todo o en parte a los productos acogidos a los siguientes regímenes de calidad:

Denominació d'Origen Protegida / Denominación de Origen Protegida.

Indicació Geogràfica Protegida / Indicación Geográfica Protegida.

Vi sense Indicació Geogràfica amb indicació d'anyada o varietat / Vino sin Indicación Geográfica con indicación de añada o variedad.

L'empresa sol·licitant és una operadora de productes vitivinícoles ecològics. 
La empresa solicitante es una operadora de productos vitivinícolas ecológicos.

Les inversions s'orienten en tot o en part a l'obtenció de productes ecològics. 
Las inversiones se orientan en todo o en parte a la obtención de productos ecológicos.

L'empresa sol·licitant no es troba en situació de crisi segons es definix en les Directrius sobre ajudes estatals de salvament i de reestructuració 
d'empreses no financieres en crisi (Comunicació 2014/C 249/01 de la Comissió Europea). 
La empresa solicitante no se encuentra en situación de crisis según se define en las Directrices sobre ayudas estatales de salvamento y de 
reestructuración de empresas no financieras en crisis (Comunicación 2014/C 249/01 de la Comisión Europea).

L'empresa sol·licitant no ha sol·licitat la declaració de concurs voluntari, no ha sigut declarada insolvent en cualsevol procediment, no es troba 
declarada en concurs, no està subjecta a intervenció judicial ni ha sigut inhabilitada d'acord amb la Llei 22/2003. 
La empresa solicitante no ha solicitado la declaración de concurso voluntario, no ha sido declarada insolvente en cualquier procedimineto, no 
se halla declarada en concurso, no está sujeta a intervención judicial ni ha sido inhabilitada de acuerdo con la Ley 22/2003.

Segons el Decret 279/2004 del Consell per al foment de l'ocupació de les persones amb discapacitat: 
Según el decreto 279/2004 del Consell para el fomento del empleo de las personas con discapacidad:

L'empresa complix la normativa. 
La empresa cumple la normativa. 

L'empresa no té treballadors discapacitats. 
La empresa no tiene trabajadores discapacitados.

L'empresa està exempta del seu compliment. 
La empresa está exenta de su cumplimiento.

Disposa de  treballadors discapacitats. 
Dispone de trabajadores discapacitados.

L'empresa complix el decàleg per a la sotenibilitat integral de la indústria agroalimentària i està inscrita en el llistat d'adhesió del MAPAMA. 
La empresa cumple el decálogo para la sostenibilidad integral de la industria agroalimentaria y está inscrita en el listado de adhesión del 
MAPAMA.
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H DECLARACIONS RESPONSABLES DEL SOL·LICITANT 
DECLARACIONES RESPONSABLES DEL SOLICITANTE

El sol·licitant, o el seu representant legal, declara sota la seua responsabilitat que:   (Marcar amb una X quan corresponga) 
El solicitante, o su representante legal, declara bajo su responsabilidad que:  (Marcar con una X cuando corresponda)

El representant legal de l'entitat sol·licitant està facultat com a firmant d'aquest document. 
El representante legal de la entidad solicitante está facultado como firmante de este documento.

L'empresa produïx o comercialitza productes de l'annex VII part II del Reglament (UE) nº 1308/2013, o que, com a conseqüencia de l'execució 
de l'operació d'inversió objecte d'aquesta sol·licitud d'ajuda, començarà la dita producció o comercialització. 
La empresa produce o comercializa productos del anexo VII parte II del Reglamento (UE) nº 1308/2013, o que, como consecuencia de la 
ejecución de la operación de inversión objeto de esta solicitud de ayuda, comenzará dicha producción o comercialización.

L'empresa sol·licitant està inscrita al Registre d'Establiments Agroalimentaris, si és el cas que estiga en activitat. 
La empresa solicitante está inscrita en el Registro de Establecimientos Agroalimentarios, en el caso de que esté en actividad.

L'empresa sol·licitant està inscrita al Registre Integrat Industrial, si és el cas que estiga en activitat. 
La empresa solicitante está inscrita en el Registro Integrado Industrial, en el caso de que esté en actividad.

L'empresa sol·licitant està inscrita al Registre General Sanitari d'Aliments, si és el cas que estiga en activitat. 
La empresa solicitante está inscrita en el Registro General Sanitario de Alimentos, en el caso de que esté en actividad.

L'empresa sol·licitant està inscrita al Registre d'Embotelladors, si és el cas que estiga en activitat. 
La empresa solicitante está inscrita en el Registro de Embotelladores, en el caso de que esté en actividad.

L'empresa sol·licitant ha embotellat més del 51% del vi que ha elaborat en la campanya vitícola immediatament anterior a la data de registre 
de la sol·licitud d'ajuda. 
La empresa solicitante ha embotellado más del 51% del vino que ha elaborado en la campaña vitícola inmediatamente anterior a la fecha de 
registro de la solicitud de ayuda.

L'empresa sol·licitant és una operadora acollida a una Denominació d'Origen Protegida o a una Indicació Geogràfica Protegida. 
La empresa solicitante es una operadora acogida a una Denominación de Origen Protegida o a una Indicación Geográfica Protegida.

Les inversions s'orienten en tot o en part als productes acollits als següents règims de qualitat: 
Las inversiones se orientan en todo o en parte a los productos acogidos a los siguientes regímenes de calidad:

Denominació d'Origen Protegida / Denominación de Origen Protegida.

Indicació Geogràfica Protegida / Indicación Geográfica Protegida.

Vi sense Indicació Geogràfica amb indicació d'anyada o varietat / Vino sin Indicación Geográfica con indicación de añada o variedad.

L'empresa sol·licitant és una operadora de productes vitivinícoles ecològics. 
La empresa solicitante es una operadora de productos vitivinícolas ecológicos.

Les inversions s'orienten en tot o en part a l'obtenció de productes ecològics. 
Las inversiones se orientan en todo o en parte a la obtención de productos ecológicos.

L'empresa sol·licitant no es troba en situació de crisi segons es definix en les Directrius sobre ajudes estatals de salvament i de reestructuració 
d'empreses no financieres en crisi (Comunicació 2014/C 249/01 de la Comissió Europea). 
La empresa solicitante no se encuentra en situación de crisis según se define en las Directrices sobre ayudas estatales de salvamento y de 
reestructuración de empresas no financieras en crisis (Comunicación 2014/C 249/01 de la Comisión Europea).

L'empresa sol·licitant no ha sol·licitat la declaració de concurs voluntari, no ha sigut declarada insolvent en cualsevol procediment, no es troba 
declarada en concurs, no està subjecta a intervenció judicial ni ha sigut inhabilitada d'acord amb la Llei 22/2003. 
La empresa solicitante no ha solicitado la declaración de concurso voluntario, no ha sido declarada insolvente en cualquier procedimineto, no 
se halla declarada en concurso, no está sujeta a intervención judicial ni ha sido inhabilitada de acuerdo con la Ley 22/2003.

Segons el Decret 279/2004 del Consell per al foment de l'ocupació de les persones amb discapacitat: 
Según el decreto 279/2004 del Consell para el fomento del empleo de las personas con discapacidad:

L'empresa complix la normativa. 
La empresa cumple la normativa. 

L'empresa no té treballadors discapacitats. 
La empresa no tiene trabajadores discapacitados.

L'empresa està exempta del seu compliment. 
La empresa está exenta de su cumplimiento.

Disposa de  treballadors discapacitats. 
Dispone de trabajadores discapacitados.

L'empresa complix el decàleg per a la sotenibilitat integral de la indústria agroalimentària i està inscrita en el llistat d'adhesió del MAPAMA. 
La empresa cumple el decálogo para la sostenibilidad integral de la industria agroalimentaria y está inscrita en el listado de adhesión del 
MAPAMA.
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J SOL·LICITUD / SOLICITUD
Es sol·licita l'ajuda màxima que corresponga d'acord amb la mesura d'inversions del programa de suport 2019-2023 al sector vitivinícola aprovat pel Reial Decret 
1363/2018 de 2 de novembre / Se solicita la ayuda máxima que corresponda de acuerdo con la medida de inversiones del programa de apoyo 2019-2023 al sector 
vitivinícola aprobado por el Real Decreto 1363/2018 de 2 de noviembre.

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

, d de

Firma:

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 disposició de la Generalitat per a la seua 
presentació, comprovació, control i inspecció posterior quan s'estime oportú / 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 cuando se estime 
oportuno.  
  
Abans de signar la sol·licitud, ha de llegir la informació sobre protecció de dades que es presenta al final del formulari, atès que comporta el tractament de dades de 
caràcter personal / Antes de firmar la solicitud, ha de leer la información sobre protección de datos que se presenta al final del formulario, dado que conlleva el 
tratamiento de datos de carácter personal

REGISTRE D'ENTRADA 
REGISTRO DE ENTRADA

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

INFORMACIÓ BÀSICA SOBRE PROTECCIÓ DE DADES  
INFORMACIÓN BÁSICA SOBRE PROTECCIÓN DE DATOS
Nom del tractament: Ajudes en matèria agrícola, agroalimentària i desenvolupament rural de l'Agència Valenciana de Foment i Garantia Agrària 
Nombre del tratamiento: Ayudas en materia agrícola, agroalimentaria y desarrollo rural de la Agencia Valenciana de Fomento y Garantía Agraria 
  
Identitat del responsable del tractament: Persona titular de la Direcció de l'Agència Valenciana de Foment i Garantia Agrària  
Identidad del responsable del tratamiento: Persona titular de la Dirección de la Agencia Valenciana de Fomento y Garantía Agraria  
  
Finalitat del tractament: Gestionar les ajudes en matèria agrària i agroalimentària incloses en la Política Agrícola Comuna, finançades pel Fons Europeu Agrícola de 
Garantia (FEAGA) i el Fons Europeu Agrícola de Desenvolupament Rural (FEADER).   
Finalidad del tratamiento: Gestionar las ayudas en materia agraria y agroalimentaria incluidas en la Política Agrícola Común, financiadas por el Fondo Europeo Agrícola 
de Garantía (FEAGA) y el Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural (FEADER).  
  
Exercici de drets: Pot exercir 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: hhttp://www.gva.es/va/inicio/procedimientos?id_proc=19138. 
Ejercicio  de  derechos:  Puede  ejercer  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/inicio/procedimientos?id_proc=19138.  
  
Reclamacions: Sense perjudici de qualsevol altre recurs administratiu o acció judicial, qualsevol 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 concerneix 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 concierne 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 más detallada en el siguiente enlace: http://www.agroambient.gva.es/es/registre-de-tractaments. 

S’informa les persones beneficiàries que, de conformitat amb l’article 113 del Reglament (UE) núm. 1306/2013, les seues dades seran publicades 
conformement a l’article 111 d’aquest Reglament i podran ser tractades per organismes d’auditoria i investgació  de la Unió Europea i nacionals 
per a salvaguardar els interessos financers de la Unió / Se informa a las personas beneficiarias que, de conformidad con el artículo 113 del 
Reglamento (UE) núm. 1306/2013, sus datos serán  publicados con arreglo al artículo 111 de dicho Reglamento y podrán ser tratados por 
organismos de auditoria e investigación de la Unión Europea y nacionales para salvaguardar los intereses financieros de la Unión.

I 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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J SOL·LICITUD / SOLICITUD
Es sol·licita l'ajuda màxima que corresponga d'acord amb la mesura d'inversions del programa de suport 2019-2023 al sector vitivinícola aprovat pel Reial Decret 
1363/2018 de 2 de novembre / Se solicita la ayuda máxima que corresponda de acuerdo con la medida de inversiones del programa de apoyo 2019-2023 al sector 
vitivinícola aprobado por el Real Decreto 1363/2018 de 2 de noviembre.

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

, d de

Firma:

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 disposició de la Generalitat per a la seua 
presentació, comprovació, control i inspecció posterior quan s'estime oportú / 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 cuando se estime 
oportuno.  
  
Abans de signar la sol·licitud, ha de llegir la informació sobre protecció de dades que es presenta al final del formulari, atès que comporta el tractament de dades de 
caràcter personal / Antes de firmar la solicitud, ha de leer la información sobre protección de datos que se presenta al final del formulario, dado que conlleva el 
tratamiento de datos de carácter personal

REGISTRE D'ENTRADA 
REGISTRO DE ENTRADA

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

INFORMACIÓ BÀSICA SOBRE PROTECCIÓ DE DADES  
INFORMACIÓN BÁSICA SOBRE PROTECCIÓN DE DATOS
Nom del tractament: Ajudes en matèria agrícola, agroalimentària i desenvolupament rural de l'Agència Valenciana de Foment i Garantia Agrària 
Nombre del tratamiento: Ayudas en materia agrícola, agroalimentaria y desarrollo rural de la Agencia Valenciana de Fomento y Garantía Agraria 
  
Identitat del responsable del tractament: Persona titular de la Direcció de l'Agència Valenciana de Foment i Garantia Agrària  
Identidad del responsable del tratamiento: Persona titular de la Dirección de la Agencia Valenciana de Fomento y Garantía Agraria  
  
Finalitat del tractament: Gestionar les ajudes en matèria agrària i agroalimentària incloses en la Política Agrícola Comuna, finançades pel Fons Europeu Agrícola de 
Garantia (FEAGA) i el Fons Europeu Agrícola de Desenvolupament Rural (FEADER).   
Finalidad del tratamiento: Gestionar las ayudas en materia agraria y agroalimentaria incluidas en la Política Agrícola Común, financiadas por el Fondo Europeo Agrícola 
de Garantía (FEAGA) y el Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural (FEADER).  
  
Exercici de drets: Pot exercir 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: hhttp://www.gva.es/va/inicio/procedimientos?id_proc=19138. 
Ejercicio  de  derechos:  Puede  ejercer  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/inicio/procedimientos?id_proc=19138.  
  
Reclamacions: Sense perjudici de qualsevol altre recurs administratiu o acció judicial, qualsevol 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 concerneix 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 concierne 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 más detallada en el siguiente enlace: http://www.agroambient.gva.es/es/registre-de-tractaments. 

S’informa les persones beneficiàries que, de conformitat amb l’article 113 del Reglament (UE) núm. 1306/2013, les seues dades seran publicades 
conformement a l’article 111 d’aquest Reglament i podran ser tractades per organismes d’auditoria i investgació  de la Unió Europea i nacionals 
per a salvaguardar els interessos financers de la Unió / Se informa a las personas beneficiarias que, de conformidad con el artículo 113 del 
Reglamento (UE) núm. 1306/2013, sus datos serán  publicados con arreglo al artículo 111 de dicho Reglamento y podrán ser tratados por 
organismos de auditoria e investigación de la Unión Europea y nacionales para salvaguardar los intereses financieros de la Unión.

I 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


DIN - A4
CHAP - IAC
19/08/20
..\..\..\Desktop\Logos\1 GVA.jpg
SOL·LICITUD D'AJUDES A INVERSIONS
 PSSV 2019-2023
 SOLICITUD DE AYUDAS A INVERSIONES 
PASV 2019-2023
ayuda conmtextual
ayuda contextual 2
ANNEX
ANEXO
 
A0
..\..\..\Desktop\Logos\3 logo_ue.jpg
CONSELLERIA D'AGRICULTURA, DESENVOLUPAMENT RURAL, EMERGÈNCIA CLIMÀTICA I TRANSICIÓ ECOLÒGICA 
CONSELLERIA DE AGRICULTURA, DESARROLLO RURAL, EMERGENCIA CLIMÁTICA Y TRANSICIÓN ECOLÓGICA
A
DADES DE LA PERSONA SOL·LICITANT / DATOS DE LA PERSONA 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)
(*) 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).
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:
E
AJUDA SOL·LICITADA / AYUDA SOLICITADA
D
LOCALITZACIÓ DE LA INVERSIÓ
LOCALIZACIÓN DE LA INVERSIÓN
F
COMPTE BANCARI EN EL QUE SOL·LICITA L'INGRÉS DE LA SUBVENCIÓ
CUENTA BANCARIA EN LA QUE SOLICITA EL INGRESO DE LA SUBVENCIÓN
S'ha d'indicar un número de compte a nom del sol·licitant i si no es troba ja disponible en l'organisme pagador de fons europeus (AVFGA) es presentarà el model de domiciliació bancària degudament omplit.
Se debe indicar un número de cuenta a nombre del solicitante y si no se encuentra ya disponible en el organismo pagador de fondos europeos (AVFGA) se presentará el modelo de domiciliación bancaria debidamente cumplimentado. 
ENTITAT /
ENTIDAD
IBAN
SUCURSAL
DC
CCC
G
DOCUMENTACIÓ APORTADA / DOCUMENTACIÓN APORTADA
1. Per tots els sol·licitants: / Por todos los solicitantes:                                             (Marcar amb una X quan corresponga)
                                                                                          (Marcar con una X cuando corresponda)
2. Si és el cas de cellers en funcionament: / En el caso de bodegas en funcionamiento:
G
DOCUMENTACIÓ APORTADA (continuació) / DOCUMENTACIÓN APORTADA (continuación)
4. Cooperatives, SATs i societats mercantils: / Cooperativas, SATs y sociedades mercantiles:
5. Persones físiques: / Personas físicas:
6. Comunitats de béns: / Comunidades de bienes:
7. Associacions, amb personalitat jurídica, de dos o més productors:
    Asociaciones, con personalidad jurídica, de dos o más productores:
8. Si es sol·liciten ajudes per a l'adquisició de bótes: / Si se solicitan ayudas para la adquisición de barricas:
3. Si és el cas de noves empreses: / En el caso de nuevas empresas:
G
DOCUMENTACIÓ APORTADA (continuació) / DOCUMENTACIÓN APORTADA (continuación)
10. Si es sol·liciten ajudes per a l'adquisició d'edificacions:
    Si se solicitan ayudas para la adquisición de edificaciones:
11. Si les inversions orientades a l'increment de la eficiència energética superen el 30% de l'import de la inversió sol·licitada:
      Si las inversiones orientadas al incremento de la eficiencia energética superan el 30% del importe de la inversión solicitada:
12. Si les inversions estan destinades a la implantació de la indústria 4.0:
      Si las inversiones están destinadas a la implantación de la industria 4.0:
13. Si el sol·licitant no és titular d'un celler i les seues inversions estan destinades a la transformació de la totalitat de la producció de raïm propi:
      Si el solicitante no es titular de una bodega y sus inversiones están destinadas a la transformación de la totalidad de la producción de uva propia:
14. Si es sol·liciten ajudes per als costos d'assessorament tècnic de les inversions:
      Si se solicitan ayudas para los costes de asesoramiento técnico:
15. Si el sol·licitant s'oposa a que l'òrgan gestor obtinga directament informació tributària i de la Seguretat Social:
      Si el solicitante se opone a que el órgano gestor obtenga directamente información tributaria y de la Seguridad Social:
16. Altra documentació: 
      Otra documentación:
9. Si es sol·liciten ajudes per a inversions que incloguen obra civil:
    Si se solicitan ayudas para inversiones que incluyan obra civil:
H
DECLARACIONS RESPONSABLES DEL SOL·LICITANT
DECLARACIONES RESPONSABLES DEL SOLICITANTE
El sol·licitant, o el seu representant legal, declara sota la seua responsabilitat que:                   (Marcar amb una X quan corresponga)
El solicitante, o su representante legal, declara bajo su responsabilidad que:                  (Marcar con una X cuando corresponda)
L'empresa sol·licitant està inscrita al Registre d'Establiments Agroalimentaris, si és el cas que estiga en activitat.
La empresa solicitante está inscrita en el Registro de Establecimientos Agroalimentarios, en el caso de que esté en actividad.
L'empresa sol·licitant està inscrita al Registre Integrat Industrial, si és el cas que estiga en activitat.
La empresa solicitante está inscrita en el Registro Integrado Industrial, en el caso de que esté en actividad.
L'empresa sol·licitant està inscrita al Registre General Sanitari d'Aliments, si és el cas que estiga en activitat.
La empresa solicitante está inscrita en el Registro General Sanitario de Alimentos, en el caso de que esté en actividad.
Segons el Decret 279/2004 del Consell per al foment de l'ocupació de les persones amb discapacitat:
Según el decreto 279/2004 del Consell para el fomento del empleo de las personas con discapacidad:
J
SOL·LICITUD / SOLICITUD
Es sol·licita l'ajuda màxima que corresponga d'acord amb la mesura d'inversions del programa de suport 2019-2023 al sector vitivinícola aprovat pel Reial Decret 1363/2018 de 2 de novembre / Se solicita la ayuda máxima que corresponda de acuerdo con la medida de inversiones del programa de apoyo 2019-2023 al sector vitivinícola aprobado por el Real Decreto 1363/2018 de 2 de noviembre.
El sol·licitant o el seu representant legal / El solicitante o su representante legal
,
d
de
Firma:
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 disposició de la Generalitat per a la seua presentació, comprovació, control i inspecció posterior quan s'estime oportú / 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 cuando se estime oportuno. 
 
Abans de signar la sol·licitud, ha de llegir la informació sobre protecció de dades que es presenta al final del formulari, atès que comporta el tractament de dades de caràcter personal / Antes de firmar la solicitud, ha de leer la información sobre protección de datos que se presenta al final del formulario, dado que conlleva el tratamiento de datos de carácter personal
REGISTRE D'ENTRADA
REGISTRO DE ENTRADA
DATA D'ENTRADA EN L'ÒRGAN COMPETENT
FECHA ENTRADA EN ÓRGANO COMPETENTE
INFORMACIÓ BÀSICA SOBRE PROTECCIÓ DE DADES 
INFORMACIÓN BÁSICA SOBRE PROTECCIÓN DE DATOS
Nom del tractament: Ajudes en matèria agrícola, agroalimentària i desenvolupament rural de l'Agència Valenciana de Foment i Garantia Agrària
Nombre del tratamiento: Ayudas en materia agrícola, agroalimentaria y desarrollo rural de la Agencia Valenciana de Fomento y Garantía Agraria
 
Identitat del responsable del tractament: Persona titular de la Direcció de l'Agència Valenciana de Foment i Garantia Agrària 
Identidad del responsable del tratamiento: Persona titular de la Dirección de la Agencia Valenciana de Fomento y Garantía Agraria 
 
Finalitat del tractament: Gestionar les ajudes en matèria agrària i agroalimentària incloses en la Política Agrícola Comuna, finançades pel Fons Europeu Agrícola de Garantia (FEAGA) i el Fons Europeu Agrícola de Desenvolupament Rural (FEADER).  
Finalidad del tratamiento: Gestionar las ayudas en materia agraria y agroalimentaria incluidas en la Política Agrícola Común, financiadas por el Fondo Europeo Agrícola de Garantía (FEAGA) y el Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural (FEADER). 
 
Exercici de drets: Pot exercir 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: hhttp://www.gva.es/va/inicio/procedimientos?id_proc=19138.Ejercicio  de  derechos:  Puede  ejercer  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/inicio/procedimientos?id_proc=19138. 
 
Reclamacions: Sense perjudici de qualsevol altre recurs administratiu o acció judicial, qualsevol 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 concerneix 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 concierne 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 más detallada en el siguiente enlace: http://www.agroambient.gva.es/es/registre-de-tractaments. 
S’informa les persones beneficiàries que, de conformitat amb l’article 113 del Reglament (UE) núm. 1306/2013, les seues dades seran publicades conformement a l’article 111 d’aquest Reglament i podran ser tractades per organismes d’auditoria i investgació  de la Unió Europea i nacionals per a salvaguardar els interessos financers de la Unió / Se informa a las personas beneficiarias que, de conformidad con el artículo 113 del Reglamento (UE) núm. 1306/2013, sus datos serán  publicados con arreglo al artículo 111 de dicho Reglamento y podrán ser tratados por  organismos de auditoria e investigación de la Unión Europea y nacionales para salvaguardar los intereses financieros de la Unión.
I
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
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