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25/09/19CONSELLERIA D'AGRICULTURA, DESENVOLUPAMENT RURAL, EMERGÈNCIA CLIMÀTICA I TRANSICIÓ ECOLÒGICA 
CONSELLERIA DE AGRICULTURA, DESARROLLO RURAL, EMERGENCIA CLIMÁTICA Y TRANSICIÓN ECOLÓGICA

AUTORITZACIÓ DEL PROPIETARI DE LA VINYA EN LES AJUDES A LA 
REESTRUCTURACIÓ I RECONVERSIÓ DE VINYA  

  
AUTORIZACIÓN DEL PROPIETARIO DEL VIÑEDO EN LAS AYUDAS A LA 

REESTRUCTURACIÓN Y RECONVERSIÓN DE VIÑEDO

Unitat de Destinació: Direcció Territorial Província 
Unidad de Destino: Dirección Territorial Provincia

Alacant 
Alicante

Castelló 
Castellón

València 
Valencia

Sol·licitud col·lectiva  
Solicitud colectiva

Sol·licitud individual 
Solicitud individual

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

PRIMER COGNOM O RAO SOCIAL / PRIMER APELLIDOS O RAZÓN SOCIAL NIF / CIF

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

SEGON COGNOM / SEGUNDO APELLIDO

TELÈFON 1 / TELÉFONO 1 TELÈFON 2 / TELÉFONO 2: ADREÇA ELECTRÒNICA / CORREO ELECTRÓNICO (*)

NOM / NOMBRE

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

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

NIFNOM / NOMBRECOGNOMS / APELLIDOS

TELÈFON 1 / TELÉFONO 1 TELÈFON 2 / TELÉFONO 2: ADREÇA ELECTRÒNICA / CORREO ELECTRÓNICO (*)

C NOTIFICACIONS (EL DOMICILI SOLAMENT HA D´INDICAR-SE SI ÉS DIFERENT A L'APARTAT A) 
NOTIFICACIONES (EL DOMICILIO SOLO DEBE INDICARSE SI ES DISTINTO AL APARTADO A)

SI

ADREÇA ELECTRÒNICA / CORREO ELECTRÓNICO (*)

(*) 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).

TELÈFON / TELÉFONOPROVÍNCIA / PROVINCIALOCALITAT / LOCALIDAD

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

Valencià 
Valenciano

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

D AUTORITZACIÓ DEL PROPIETARI DE LA VINYA 
AUTORIZACIÓN DEL PROPIETARIO DEL VIÑEDO

  
D/Dª ____________________________________, propietari de les vinyes que a continuació es detallen, declara que: 
  
D/Dª ____________________________________, propietario de los viñedos que a continuación se detallan, declara que:  
  
1.- Aquestes parcel·les són explotades per D/Dª _____________________________________________ proveït de N.I.F. ____________________. 
  
1.- Dichas parcelas son explotadas por D/Dª ________________________________________________ provisto de N.I.F. ____________________. 
  
2.- Li concedisc AUTORITZACIÓ per a incloure'ls al seu nom en  la sol·licitud de Reconversió i Reestructuració de Vinyes, tramitar quants 
expedients administratius crega convenient, realitzar els treballs (Arrencades, Plantació, Espatlera,…) i percebre les subvencions que d'això derive. 
2.- Le concedo AUTORIZACIÓN para incluirlos a su nombre en  la solicitud de Reconversión y Reestructuración de Viñedos, tramitar cuantos 
expedientes administrativos crea conveniente, realizar los trabajos (Arranques, Plantación, Espaldera,…) y percibir las subvenciones que de ello 
derive.  
  
3.- En cas de rescissió de la cessió de l'explotació d'aquestes parcel·les assumisc els compromisos adquirits en la Sol·licitud d'Ajuda a la 
Reestructuració i Reconversió de Vinya en què s'hagueren inclòs. 
3.- En caso de rescisión de la cesión de la explotación de dichas parcelas asumo los compromisos adquiridos en la Solicitud de Ayuda a la 
Reestructuración y Reconversión de Viñedo en que se hubieran incluido.
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D AUTORITZACIÓ DEL PROPIETARI DE LA VINYA 
AUTORIZACIÓN DEL PROPIETARIO DEL VIÑEDO

MUNICIPI 
MUNICIPIO

POLÍGON 
POLÍGONO

PARCEL·LA 
PARCELA

SUBPARCEL·LA  
SUBPARCELA SUP (HAS) 

, a de de

Fdo:

I per deixar-ne constància, signe la present en 
Y para que conste, firmo la presente en

EL PROPIETARI           Conforme L'EXPLOTADOR 
EL PROPIETARIO           Conforme EL EXPLOTADOR

(Nom i cognoms) / (Nombre y apellidos)

Fdo:

(Nom i cognoms) / (Nombre y apellidos)

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: Podeu exercitar el dret d'accés, rectificació, supressió, limitació, oposició i portabilitat de les vostres dades de caràcter personal de 
forma presencial o telemàtica de conformitat amb el que es preveu en 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 forma presencial o telemática de conformidad con lo previsto en el enlace siguiente: http://www.gva.es/es/proc19970 
  
Reclamacions: Sense perjudici de qualsevol altre recurs administratiu o acció judicial, les persones interessades tindran dret a presentar una 
reclamació davant de l'Agència Espanyola de Protecció de Dades si consideren que el tractament de les seues dades personals  infringeix  la 
normativa en matèria de protecció de dades.   
Reclamaciones: Sin perjuicio de cualquier otro recurso administrativo o acción judicial, las personas interesadas tendrán derecho a presentar una 
reclamación ante la Agencia Española de Protección de Datos si consideran que el tratamiento de sus datos personales 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 enlace siguiente: http://www.agroambient.gva.es/es/registre-de-tractaments

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, 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.

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.
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2.- Li concedisc AUTORITZACIÓ per a incloure'ls al seu nom en  la sol·licitud de Reconversió i Reestructuració de Vinyes, tramitar quants expedients administratius crega convenient, realitzar els treballs (Arrencades, Plantació, Espatlera,…) i percebre les subvencions que d'això derive.
2.- Le concedo AUTORIZACIÓN para incluirlos a su nombre en  la solicitud de Reconversión y Reestructuración de Viñedos, tramitar cuantos expedientes administrativos crea conveniente, realizar los trabajos (Arranques, Plantación, Espaldera,…) y percibir las subvenciones que de ello derive. 
 
3.- En cas de rescissió de la cessió de l'explotació d'aquestes parcel·les assumisc els compromisos adquirits en la Sol·licitud d'Ajuda a la Reestructuració i Reconversió de Vinya en què s'hagueren inclòs.
3.- En caso de rescisión de la cesión de la explotación de dichas parcelas asumo los compromisos adquiridos en la Solicitud de Ayuda a la Reestructuración y Reconversión de Viñedo en que se hubieran incluido.
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I per deixar-ne constància, signe la present en
Y para que conste, firmo la presente en
EL PROPIETARI                                                                Conforme L'EXPLOTADOR
EL PROPIETARIO                                                                Conforme EL EXPLOTADOR
(Nom i cognoms) / (Nombre y apellidos)
Fdo:
(Nom i cognoms) / (Nombre y apellidos)
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: Podeu exercitar el dret d'accés, rectificació, supressió, limitació, oposició i portabilitat de les vostres dades de caràcter personal de forma presencial o telemàtica de conformitat amb el que es preveu en 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 forma presencial o telemática de conformidad con lo previsto en el enlace siguiente: http://www.gva.es/es/proc19970
 
Reclamacions: Sense perjudici de qualsevol altre recurs administratiu o acció judicial, les persones interessades tindran dret a presentar una reclamació davant de l'Agència Espanyola de Protecció de Dades si consideren que el tractament de les seues dades personals  infringeix  la normativa en matèria de protecció de dades.  
Reclamaciones: Sin perjuicio de cualquier otro recurso administrativo o acción judicial, las personas interesadas tendrán derecho a presentar una reclamación ante la Agencia Española de Protección de Datos si consideran que el tratamiento de sus datos personales 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 enlace siguiente: http://www.agroambient.gva.es/es/registre-de-tractaments
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, 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.
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.
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