
D
IN

 - 
A4

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

C
H

AP
 - 

IA
C

SOL·LICITUD D'AJUDA I PAGAMENT PER AL SUPORT A LA CERTIFICACIÓ DE 
LA PRODUCCIÓ ECOLÒGICA A LA COMUNITAT VALENCIANA  

  
SOLICITUD DE AYUDA Y PAGO PARA EL APOYO A LA CERTIFICACIÓN DE LA 

PRODUCCIÓN ECOLÓGICA EN LA COMUNITAT VALENCIANA

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

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

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

PROVÍNCIA / PROVINCIA TELÈFON / TELÉFONO FAX ADREÇA ELECTRÒNICA / CORREO ELECTRÓNICO (*)

B DADES DE LA PERSONA REPRESENTANT (EN SU CASO) 
DATOS DE LA PERSONA REPRESENTANTE (EN SU CASO)

COGNOMS / APELLIDOS NOM / NOMBRE DNI / NIE 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 LOCALITAT / LOCALIDAD

PROVÍNCIA / PROVINCIA TELÈFON / TELÉFONO FAX ADREÇA ELECTRÒNICA / CORREO ELECTRÓNICO (*)

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:

Castellà / CastellanoValencià / Valenciano

No autoritze l'obtenció de les dades d´acreditació d'estar inscrits en el Registre d'Operadors titulars d'explotacions agropecuàries (Registre de productors) o 
en el Registre d'operadors titulars d'empreses d'elaboració, manipulació, envasat, emmagatzematge, exportació i/o comercialització de productes ecològics 
(Registre d'empreses) del Comité d’Agricultura Ecològica de la Comunitat Valenciana.  
No autorizo la obtención de los datos de acreditación de estar inscritos en el Registro de Operadores titulares de explotaciones agropecuarias (Registro de 
productores) o en el Registro de operadores titulares de empresas de elaboración, manipulación, envasado, almacenamiento, exportación y/o 
comercialización de productos ecológicos (Registro de empresas) del Comité d’Agricultura Ecològica de la Comunitat Valenciana.

No  autoritze l'obtenció de la certificació emesa pel Comité d’Agricultura Ecològica de la Comunitat Valenciana indicant imports abonats i no retornats. 
No autorizo la obtención de la certificación emitida por el Comité d’Agricultura Ecològica de la Comunitat Valenciana indicando importes abonados y no 
devueltos.

D CONSULTA INTERACTIVA DE DADES (AUTORITZACIÓ/OPOSICIÓ) 
CONSULTA INTERACTIVA DE DATOS (AUTORIZACIÓN/OPOSICIÓN)

AUTORITZACIÓ / AUTORIZACIÓN

Autoritze la consulta de les dades d'estar al corrent dels pagaments amb l'Agència Tributària Estatal 
Autorizo la consulta de los datos de estar al corriente de los pagos con la Agencia Tributaria Estatal

Autoritze la consulta de les dades d'estar al corrent dels pagaments amb l'Agència Tributària Autonòmica. 
Autorizo la consulta de los datos de estar al corriente de los pagos con la Agencia Tributaria Autonómica.

L'òrgan gestor del procediment està autoritzat per a procedir a la consulta de la següent informació: identitat del sol·licitant o, en el seu cas, del seu representant legal, 
així com dades d'estar al corrent amb la Tresoreria de la Seguretat Social. No obstant això, si desitja oposar-se a això, és imprescindible que indique a continuació la 
informació concreta a la consulta de la qual s'oposa i els motius que ho justifiquen. Si s'oposa, queda obligat a aportar els documents acreditatius corresponent 
El órgano gestor del procedimiento está autorizado para proceder a la consulta de la siguiente información: identidad del solicitante o, en su caso, de su representante 
legal, así como datos de estar al corriente con la Tesorería de la Seguridad Social. No obstante, si desea oponerse a ello, es imprescindible que indique a continuación la 
información concreta a cuya consulta se opone y los motivos que lo justifican. Si se opone, queda obligado a aportar los documentos acreditativos correspondientes. 

M'opose a l'obtenció de les dades d'estar al corrent dels pagaments amb la Tresoreria de la Seguretat Social 
Me opongo a la obtención de los datos de estar al corriente de los pagos con la Tesorería de la Seguridad Social

M'opose a l'obtenció de les dades d'identitat del sol·licitant o, en el seu cas, del seu representant legal 
Me opongo a la obtención de los datos de identidad del solicitante o, en su caso, de su representante legal

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

Motiu oposició: 
Motivo oposición:

DOCUMENTACIÓ A APORTAR  
DOCUMENTACIÓN A APORTARE

Fitxa de domiciliació bancària / Model de Domiciliació Bancària. 
Ficha de domiciliación bancaria / Modelo de Domiciliación Bancaria. 

Factura o factures emeses pel comité d'Agricultura Ecològica de la Comunitat Valenciana juntament amb el justificant de l'entitat bancària del pagament de 
les quotes abonades. 
Factura o facturas emitidas por el comité de Agricultura Ecológica de la Comunitat Valenciana junto con el justificante de la entidad bancaria del pago de 
las cuotas abonadas.
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SOLICITUD DE AYUDA Y PAGO PARA EL APOYO A LA CERTIFICACIÓN DE LA 

PRODUCCIÓN ECOLÓGICA EN LA COMUNITAT VALENCIANA
DECLARACIONS RESPONSABLES 
DECLARACIONES RESPONSABLESF

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 CONCEPTE SUBVENCIÓ / CONCEPTO SUBVENCIÓN

ORGANISME 
ORGANISMO

CONCEPTE SUBVENCIÓ 
CONCEPTO SUBVENCIÓN

IMPORT (€) 
IMPORTE (€)

DATA COBRAMENT 
FECHA COBRO

Les SUBVENCIONS SOL·LICITADES O CONCEDIDES PER ORGANISMES PÚBLICS O PRIVATS PER AL MATEIX OBJECTE són les següents: / 
Las SUBVENCIONES SOLICITADAS O CONCEDIDAS POR ORGANISMOS PÚBLICOS O PRIVADOS PARA EL MISMO OBJETO son las 
siguientes:

NO ha sol·licitat cap altra ajuda / NO ha solicitado ninguna otra ayuda

SI ha sol·licitat les subvencions següents: / SI ha solicitado las siguientes ayudas:

NO se li ha concedit cap altra subvenció / NO se le ha concedido ninguna otra subvención

SÍ se li han concedit les subvencions següents: / SÍ se le han concedido las siguientes subvenciones:

No estar sotmés a cap prohibició per a obtindre la condició de beneficiari, de les assenyalades en l'article 13 de la Llei 38/2003, de 17 de 
novembre, General de Subvencions / No estar sometido a ninguna prohibición para obtener la condición de beneficiario, de las señaladas en el 
artículo 13 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones

EXERCICI FISCAL 
EJERCICIO FISCAL

IMPORT 
IMPORTE (€)

ORGANISME 
ORGANISMO

DATA DE CONCESSIÓ 
FECHA DE CONCESIÓN

RÈGIM D'AJUDES EN QUÈ EMPARA  
RÉGIMEN DE AYUDAS EN QUE AMPARA

Ha rebut les següents ajudes de MINIMIS durant els dos exercicis fiscals anteriors i durant l'exercici fiscal en curs: / Ha recibido las siguientes 
ayudas de MINIMIS durante los dos ejercicios fiscales anteriores y durante el ejercicio fiscal en curso:

No ha rebut cap ajuda de MINIMIS  
No ha recibido ninguna ayuda de MINIMIS

Complir amb l'obligació d'informar els tercers les dades de caràcter personal dels quals s'aporten en el procediment administratiu derivat del 
present escrit, de la comunicació d'aquestes dades a la Conselleria, així com del tractament de les mateixes per part d'aquesta.  
Cumplir con la obligación de informar a los terceros cuyos datos de carácter personal se aporten en el procedimiento administrativo derivado del 
presente escrito, de la comunicación de dichos datos a la Conselleria, así como del tratamiento de los mismos por parte de ésta.

SOL·LICITUD 
SOLICITUDG

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, 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.

Se sol·licita, a l'empara de l'ORDRE 29/2017, de 6 de novembre, de la Conselleria d'Agricultura, Medi Ambient, Canvi Climàtic i Desenvolupament Rural, per la qual 
s'estableixen les bases reguladores de les ajudes per al suport a la certificació de la producció ecològica a la Comunitat Valenciana, en el marc de l'I Pla valencià de 
producció ecològica 2016-2020, i de la respectiva convocatòria, l'ajuda i el pagament per al suport a la certificació de la producció ecològica a la Comunitat Valenciana, una 
vegada complits els requisits i presentada la documentació establida a aquest efecte.  
Se solicita, al amparo de la ORDEN 29/2017, de 6 de noviembre, de la Conselleria de Agricultura, Medio Ambiente, Cambio Climático y Desarrollo Rural, por la que se 
establecen las bases reguladoras de las ayudas para el apoyo a la certificación de la producción ecológica en la Comunidad Valenciana, en el marco del I Plan valenciano 
de producción ecológica 2016-2020, y de la respectiva convocatoria, la ayuda y el pago para el apoyo a la certificación de la producción ecológica en la Comunidad 
Valenciana, una vez cumplidos los requisitos y presentada la documentación establecida al efecto. 

REGISTRE D'ENTRADA 
REGISTRO DE ENTRADA

DATA D'ENTRADA EN L'ÒRGAN COMPETENT 
FECHA ENTRADA EN ÓRGANO COMPETENTEFirma:

ded,

La persona sol·licitant o el/la seua representant legal / La persona solicitante o su representante legal
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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.

SOL·LICITUD 
SOLICITUDG

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, 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.

Se sol·licita, a l'empara de l'ORDRE 29/2017, de 6 de novembre, de la Conselleria d'Agricultura, Medi Ambient, Canvi Climàtic i Desenvolupament Rural, per la qual 
s'estableixen les bases reguladores de les ajudes per al suport a la certificació de la producció ecològica a la Comunitat Valenciana, en el marc de l'I Pla valencià de 
producció ecològica 2016-2020, i de la respectiva convocatòria, l'ajuda i el pagament per al suport a la certificació de la producció ecològica a la Comunitat Valenciana, una 
vegada complits els requisits i presentada la documentació establida a aquest efecte.  
Se solicita, al amparo de la ORDEN 29/2017, de 6 de noviembre, de la Conselleria de Agricultura, Medio Ambiente, Cambio Climático y Desarrollo Rural, por la que se 
establecen las bases reguladoras de las ayudas para el apoyo a la certificación de la producción ecológica en la Comunidad Valenciana, en el marco del I Plan valenciano 
de producción ecológica 2016-2020, y de la respectiva convocatoria, la ayuda y el pago para el apoyo a la certificación de la producción ecológica en la Comunidad 
Valenciana, una vez cumplidos los requisitos y presentada la documentación establecida al efecto. 

REGISTRE D'ENTRADA 
REGISTRO DE ENTRADA

DATA D'ENTRADA EN L'ÒRGAN COMPETENT 
FECHA ENTRADA EN ÓRGANO COMPETENTEFirma:

ded,

La persona sol·licitant o el/la seua representant legal / La persona solicitante o su representante legal
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SOL·LICITUD D'AJUDA I PAGAMENT PER AL SUPORT A LA CERTIFICACIÓ DE 
LA PRODUCCIÓ ECOLÒGICA A LA COMUNITAT VALENCIANA  

  
SOLICITUD DE AYUDA Y PAGO PARA EL APOYO A LA CERTIFICACIÓN DE LA 

PRODUCCIÓN ECOLÓGICA EN LA COMUNITAT VALENCIANA
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 agrícola, agroalimentària i desenvolupament rural 
Finalidad del tratamiento: Gestionar las ayudas en materia agrícola, agroalimentaria y desarrollo rural 
  
Exercici de drets: Pot exercitar el dret d'accés, rectificació, supressió, limitació, oposició i portabilitat de les seues dades de caràcter personal de 
manera presencial o telemàtica de conformitat amb el que preveu l’enllaç següent:   
http://www.gva.es/va/inicio/procedimientos?id_proc=19138   
Ejercicio de derechos: Puede ejercitar el derecho de acceso, rectificación, supresión, limitación, oposición y portabilidad de sus datos de carácter 
personal de manera presencial o telemática de conformidad con lo que prevé el enlace siguiente:   
http://www.gva.es/es/inicio/procedimientos?id_proc=19138   
  
Reclamacions: Sense perjudici de qualsevol altre recurs administratiu o acció judicial, qualsevol persona interessada té dret a presentar una 
reclamació a l'Agència Espanyola de Protecció de Dades si considera que el tractament de dades personals que el concerneixen infringeix la 
normativa en matèria de protecció de dades.   
Reclamaciones: Sin perjuicio de cualquier otro recurso administrativo o acción judicial, cualquier persona interesada tiene derecho a presentar una 
reclamación en la Agencia Española de Protección de Datos si considera que el tratamiento de datos personales que le conciernen infringe la 
normativa en  materia de protección de datos.  
  
Podeu obtindre informació més detallada en l’enllaç següent: http://www.agroambient.gva.es/registre-de-tractaments   
Puede obtener información más detallada en el enlace siguiente: http://www.agroambient.gva.es/es/registre-de-tractaments 
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SOL·LICITUD D'AJUDA I PAGAMENT PER AL SUPORT A LA CERTIFICACIÓ DE 
LA PRODUCCIÓ ECOLÒGICA A LA COMUNITAT VALENCIANA  

  
SOLICITUD DE AYUDA Y PAGO PARA EL APOYO A LA CERTIFICACIÓN DE LA 

PRODUCCIÓN ECOLÓGICA EN LA COMUNITAT VALENCIANA
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 agrícola, agroalimentària i desenvolupament rural 
Finalidad del tratamiento: Gestionar las ayudas en materia agrícola, agroalimentaria y desarrollo rural 
  
Exercici de drets: Pot exercitar el dret d'accés, rectificació, supressió, limitació, oposició i portabilitat de les seues dades de caràcter personal de 
manera presencial o telemàtica de conformitat amb el que preveu l’enllaç següent:   
http://www.gva.es/va/inicio/procedimientos?id_proc=19138   
Ejercicio de derechos: Puede ejercitar el derecho de acceso, rectificación, supresión, limitación, oposición y portabilidad de sus datos de carácter 
personal de manera presencial o telemática de conformidad con lo que prevé el enlace siguiente:   
http://www.gva.es/es/inicio/procedimientos?id_proc=19138   
  
Reclamacions: Sense perjudici de qualsevol altre recurs administratiu o acció judicial, qualsevol persona interessada té dret a presentar una 
reclamació a l'Agència Espanyola de Protecció de Dades si considera que el tractament de dades personals que el concerneixen infringeix la 
normativa en matèria de protecció de dades.   
Reclamaciones: Sin perjuicio de cualquier otro recurso administrativo o acción judicial, cualquier persona interesada tiene derecho a presentar una 
reclamación en la Agencia Española de Protección de Datos si considera que el tratamiento de datos personales que le conciernen infringe la 
normativa en  materia de protección de datos.  
  
Podeu obtindre informació més detallada en l’enllaç següent: http://www.agroambient.gva.es/registre-de-tractaments   
Puede obtener información más detallada en el enlace siguiente: http://www.agroambient.gva.es/es/registre-de-tractaments 
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CHAP - IAC
A
DADES DE LA PERSONA SOL·LICITANT
DATOS DE LA PERSONA SOLICITANTE
B
DADES DE LA PERSONA REPRESENTANT (EN SU CASO)
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:
D
CONSULTA INTERACTIVA DE DADES (AUTORITZACIÓ/OPOSICIÓ)
CONSULTA INTERACTIVA DE DATOS (AUTORIZACIÓN/OPOSICIÓN)
AUTORITZACIÓ / AUTORIZACIÓN
L'òrgan gestor del procediment està autoritzat per a procedir a la consulta de la següent informació: identitat del sol·licitant o, en el seu cas, del seu representant legal, així com dades d'estar al corrent amb la Tresoreria de la Seguretat Social. No obstant això, si desitja oposar-se a això, és imprescindible que indique a continuació la informació concreta a la consulta de la qual s'oposa i els motius que ho justifiquen. Si s'oposa, queda obligat a aportar els documents acreditatius corresponent
El órgano gestor del procedimiento está autorizado para proceder a la consulta de la siguiente información: identidad del solicitante o, en su caso, de su representante legal, así como datos de estar al corriente con la Tesorería de la Seguridad Social. No obstante, si desea oponerse a ello, es imprescindible que indique a continuación la información concreta a cuya consulta se opone y los motivos que lo justifican. Si se opone, queda obligado a aportar los documentos acreditativos correspondientes. 
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
Motiu oposició:
Motivo oposición:
DOCUMENTACIÓ A APORTAR 
DOCUMENTACIÓN A APORTAR
E
DECLARACIONS RESPONSABLES
DECLARACIONES RESPONSABLES
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
CONCEPTE SUBVENCIÓ / CONCEPTO SUBVENCIÓN
ORGANISME
ORGANISMO
CONCEPTE SUBVENCIÓ
CONCEPTO SUBVENCIÓN
IMPORT (€)
IMPORTE (€)
DATA COBRAMENT
FECHA COBRO
Les SUBVENCIONS SOL·LICITADES O CONCEDIDES PER ORGANISMES PÚBLICS O PRIVATS PER AL MATEIX OBJECTE són les següents: / Las SUBVENCIONES SOLICITADAS O CONCEDIDAS POR ORGANISMOS PÚBLICOS O PRIVADOS PARA EL MISMO OBJETO son las siguientes:
EXERCICI FISCAL
EJERCICIO FISCAL
IMPORT
IMPORTE (€)
ORGANISME
ORGANISMO
DATA DE CONCESSIÓ
FECHA DE CONCESIÓN
RÈGIM D'AJUDES EN QUÈ EMPARA 
RÉGIMEN DE AYUDAS EN QUE AMPARA
SOL·LICITUD
SOLICITUD
G
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, 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.
Se sol·licita, a l'empara de l'ORDRE 29/2017, de 6 de novembre, de la Conselleria d'Agricultura, Medi Ambient, Canvi Climàtic i Desenvolupament Rural, per la qual s'estableixen les bases reguladores de les ajudes per al suport a la certificació de la producció ecològica a la Comunitat Valenciana, en el marc de l'I Pla valencià de producció ecològica 2016-2020, i de la respectiva convocatòria, l'ajuda i el pagament per al suport a la certificació de la producció ecològica a la Comunitat Valenciana, una vegada complits els requisits i presentada la documentació establida a aquest efecte. 
Se solicita, al amparo de la ORDEN 29/2017, de 6 de noviembre, de la Conselleria de Agricultura, Medio Ambiente, Cambio Climático y Desarrollo Rural, por la que se establecen las bases reguladoras de las ayudas para el apoyo a la certificación de la producción ecológica en la Comunidad Valenciana, en el marco del I Plan valenciano de producción ecológica 2016-2020, y de la respectiva convocatoria, la ayuda y el pago para el apoyo a la certificación de la producción ecológica en la Comunidad Valenciana, una vez cumplidos los requisitos y presentada la documentación establecida al efecto. 
REGISTRE D'ENTRADA
REGISTRO DE ENTRADA
DATA D'ENTRADA EN L'ÒRGAN COMPETENT
FECHA ENTRADA EN ÓRGANO COMPETENTE
Firma:
de
d
,
La persona sol·licitant o el/la seua representant legal / La persona solicitante o su representante legal
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 agrícola, agroalimentària i desenvolupament rural
Finalidad del tratamiento: Gestionar las ayudas en materia agrícola, agroalimentaria y desarrollo rural
 
Exercici de drets: Pot exercitar el dret d'accés, rectificació, supressió, limitació, oposició i portabilitat de les seues dades de caràcter personal de manera presencial o telemàtica de conformitat amb el que preveu l’enllaç següent:  
http://www.gva.es/va/inicio/procedimientos?id_proc=19138  
Ejercicio de derechos: Puede ejercitar el derecho de acceso, rectificación, supresión, limitación, oposición y portabilidad de sus datos de carácter personal de manera presencial o telemática de conformidad con lo que prevé el enlace siguiente:  
http://www.gva.es/es/inicio/procedimientos?id_proc=19138  
 
Reclamacions: Sense perjudici de qualsevol altre recurs administratiu o acció judicial, qualsevol persona interessada té dret a presentar una reclamació a l'Agència Espanyola de Protecció de Dades si considera que el tractament de dades personals que el concerneixen infringeix la normativa en matèria de protecció de dades.  
Reclamaciones: Sin perjuicio de cualquier otro recurso administrativo o acción judicial, cualquier persona interesada tiene derecho a presentar una reclamación en la Agencia Española de Protección de Datos si considera que el tratamiento de datos personales que le conciernen infringe la normativa en  materia de protección de datos. 
 
Podeu obtindre informació més detallada en l’enllaç següent: http://www.agroambient.gva.es/registre-de-tractaments  
Puede obtener información más detallada en el enlace siguiente: http://www.agroambient.gva.es/es/registre-de-tractaments 
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