TRÀMITS RELATIUS A LA GESTIÓ DE COMUNICACIÓ DE CESSIONS DE DRETS DE PAGAMENT
BÀSIC O SOL·LICITUD D'ASSIGNACIÓ DE DRETS DE LA RESERVA NACIONAL
TRÁMITES RELATIVOS A LA GESTIÓN DE COMUNICACIÓN DE CESIONES DE DERECHOS DE
PAGO BÁSICO O SOLICITUD DE ASIGNACIÓN DE DERECHOS DE LA RESERVA NACIONAL

A

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

PRIMER COGNOM O RAÓ SOCIAL
PRIMER APELLIDO O RAZÓN SOCIAL

SEGON COGNOM / SEGUNDO APELLIDO

DNI / CIF

NOM / NOMBRE

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

CP

PROVÍNCIA / PROVINCIA

ADREÇA ELECTRÒNICA / CORREO ELECTRÓNICO (*)

B

TELÈFON / TELÉFONO

MÓVIL / MÒBIL

LOCALITAT / LOCALIDAD

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

DNI

NOM / NOMBRE

COGNOMS / APELLIDOS

TELÈFON / TELÉFONO

ADREÇA ELECTRÒNICA / CORREO ELECTRÓNICO (*)

C

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

CP

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

LOCALITAT / LOCALIDAD

PROVÍNCIA / PROVINCIA

TELÈFON / TELÉFONO

FAX

ADREÇA ELECTRÒNICA / CORREO ELECTRÓNICO (*)

Indique en quina llengua desitja rebre les notificacions:
Indique en qué lengua desea recibir las notificaciones:
Valencià
Castellà
Valenciano
Castellano

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:

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).

D

CONSULTA INTERACTIVA DE DOCUMENTACIÓ (NO AUTORITZACIÓ)
CONSULTA INTERACTIVA DE DOCUMENTACIÓN (NO AUTORIZACIÓN)

En cas d'oposar-se a que l'òrgan gestor obtingua directament esta informació haurà de manifestar-ho a continuació, quedant obligat a aportar els
documents corresponents en els termes exigits per les normes reguladores del procediment.
En caso de oponerse a que el órgano gestor obtenga directamente esta información deberá manifestarlo a continuación, quedando obligado a
aportar los documentos correspondientes en los términos exigidos por las normas reguladoras del procedimiento.

E

CTRSPC - SGACQIS

No autoritze l'obtenció de les dades d'estar al corrent dels pagaments amb la Tresoreria de la Seguretat Social.
No autorizo la obtención de los datos de estar al corriente de los pagos con la Tesorería de la Seguridad Social.

EXPEDIENT I TIPUS DE TRÀMIT (*)
EXPEDIENTE Y TIPO DE TRÁMITE

El sol·licitant, o el seu representant legal, declara sota la seua responsabilitat que en relació amb els:
El solicitante, o su representante legal, declara bajo su responsabilidad que con relación a los:

✔

Alegació / Alegación
Tràmit de subsanació / Trámite de subsanación
Tràmit d'audiència / Trámite de audiencia
Recurs / Recurso

de la CAMPANYA / CAMPAÑA:
Tipus d'expedient / Tipo de expediente
✔ Sol·licitud d'assignació de drets de reserva nacional
Solicitud de asignación de derechos de reserva nacional

DIN - A4

EXPEDIENTS / EXPEDIENTES NÚMERO:

Comunicació de cessions de drets de pagament únic
Comunicación de cesiones de derechos de pago único

S’alega / Se alega:
IA - 260282 - 01 - E

(1/2) EXEMPLAR PER A L'ADMINISTRACIÓ / EJEMPLAR PARA LA ADMINISTRACIÓN

D'acord amb el que es disposa en l'article 28 de Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques,
en absència d'oposició expressa per part de l'interessat, l'òrgan gestor del procediment estarà autoritzat per a obtindre directament les dades d'estar
al corrent dels pagaments amb la Seguretat Social.
De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 28 de Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones
Públicas, en ausencia de oposición expresa por parte del interesado, el órgano gestor del procedimiento estará autorizado para obtener
directamente los datos de estar al corriente de los pagos con la Seguridad Social.

(*) Camps obligatoris / Campos obligatorios

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

07/10/22

TRÀMITS RELATIUS A LA GESTIÓ DE COMUNICACIÓ DE CESSIONS DE DRETS DE PAGAMENT
BÀSIC O SOL·LICITUD D'ASSIGNACIÓ DE DRETS DE LA RESERVA NACIONAL
TRÁMITES RELATIVOS A LA GESTIÓN DE COMUNICACIÓN DE CESIONES DE DERECHOS DE
PAGO BÁSICO O SOLICITUD DE ASIGNACIÓN DE DERECHOS DE LA RESERVA NACIONAL

A

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

PRIMER COGNOM O RAÓ SOCIAL
PRIMER APELLIDO O RAZÓN SOCIAL

SEGON COGNOM / SEGUNDO APELLIDO

DNI / CIF

NOM / NOMBRE

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

CP

PROVÍNCIA / PROVINCIA

ADREÇA ELECTRÒNICA / CORREO ELECTRÓNICO (*)

B

TELÈFON / TELÉFONO

MÓVIL / MÒBIL

LOCALITAT / LOCALIDAD

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

DNI

NOM / NOMBRE

COGNOMS / APELLIDOS

TELÈFON / TELÉFONO

ADREÇA ELECTRÒNICA / CORREO ELECTRÓNICO (*)

C

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

CP

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

LOCALITAT / LOCALIDAD

PROVÍNCIA / PROVINCIA

TELÈFON / TELÉFONO

FAX

ADREÇA ELECTRÒNICA / CORREO ELECTRÓNICO (*)

Indique en quina llengua desitja rebre les notificacions:
Indique en qué lengua desea recibir las notificaciones:
Valencià
Castellà
Valenciano
Castellano

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:

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).

CONSULTA INTERACTIVA DE DOCUMENTACIÓ (NO AUTORITZACIÓ)
CONSULTA INTERACTIVA DE DOCUMENTACIÓN (NO AUTORIZACIÓN)

D'acord amb el que es disposa en l'article 28 de Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques,
en absència d'oposició expressa per part de l'interessat, l'òrgan gestor del procediment estarà autoritzat per a obtindre directament les dades d'estar
al corrent dels pagaments amb la Seguretat Social.
De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 28 de Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones
Públicas, en ausencia de oposición expresa por parte del interesado, el órgano gestor del procedimiento estará autorizado para obtener
directamente los datos de estar al corriente de los pagos con la Seguridad Social.
En cas d'oposar-se a que l'òrgan gestor obtingua directament esta informació haurà de manifestar-ho a continuació, quedant obligat a aportar els
documents corresponents en els termes exigits per les normes reguladores del procediment.
En caso de oponerse a que el órgano gestor obtenga directamente esta información deberá manifestarlo a continuación, quedando obligado a
aportar los documentos correspondientes en los términos exigidos por las normas reguladoras del procedimiento.

E

CTRSPC - SGACQIS

No autoritze l'obtenció de les dades d'estar al corrent dels pagaments amb la Tresoreria de la Seguretat Social.
No autorizo la obtención de los datos de estar al corriente de los pagos con la Tesorería de la Seguridad Social.

EXPEDIENT I TIPUS DE TRÀMIT (*)
EXPEDIENTE Y TIPO DE TRÁMITE

El sol·licitant, o el seu representant legal, declara sota la seua responsabilitat que en relació amb els:
El solicitante, o su representante legal, declara bajo su responsabilidad que con relación a los:

✔

Alegació / Alegación
Tràmit de subsanació / Trámite de subsanación
Tràmit d'audiència / Trámite de audiencia
Recurs / Recurso

de la CAMPANYA / CAMPAÑA:
Tipus d'expedient / Tipo de expediente
✔ Sol·licitud d'assignació de drets de reserva nacional
Solicitud de asignación de derechos de reserva nacional

DIN - A4

EXPEDIENTS / EXPEDIENTES NÚMERO:

Comunicació de cessions de drets de pagament únic
Comunicación de cesiones de derechos de pago único

S’alega / Se alega:
IA - 260282 - 01 - E

(2/2) EXEMPLAR PER A LA PERSONA INTERESSADA / EJEMPLAR PARA LA PERSONA INTERESADA

D

(*) Camps obligatoris / Campos obligatorios

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

07/10/22

TRÀMITS RELATIUS A LA GESTIÓ DE COMUNICACIÓ DE CESSIONS DE DRETS DE PAGAMENT
BÀSIC O SOL·LICITUD D'ASSIGNACIÓ DE DRETS DE LA RESERVA NACIONAL
TRÁMITES RELATIVOS A LA GESTIÓN DE COMUNICACIÓN DE CESIONES DE DERECHOS DE
PAGO BÁSICO O SOLICITUD DE ASIGNACIÓN DE DERECHOS DE LA RESERVA NACIONAL

F

DOCUMENTACIÓ APORTADA
DOCUMENTACIÓN APORTADA
Documentació relativa a les Cessions de Drets de Pagament Bàsic:
Documentación relativa a las Cesiones de Derechos de Pago Básico:
Documentació relativa a l'assignació de la Reserva Nacional:
Documentación relativa a la asignación de la Reserva Nacional:
Documentació acreditativa de la condició d'Agricultor Actiu / Documentación acreditativa de la condición de Agricultor Activo
Acreditació de formació / Acreditación de formación
Document de Vida Laboral / Documento de Vida Laboral
Altres / Otros:

G

SOL·LICITUD
SOLICITUD

Se sol·licita tràmits relatius a la gestió de Comunicació de Cessions de Drets de Pagament Bàsic o per a l'Assignació de Drets de Pagament Bàsic de la Reserva
Nacional. / Se solicita trámites relativos a la gestión de Comunicación de Cesiones de Derechos de Pago Básico o para la Asignación de Derechos de Pago Básico de la
Reserva Nacional.
La persona que signa declara, sota la seua responsabilitat, que les dades indicades en la present sol·licitud i en la documentació que s'adjunta són exactes i conformes
amb l'establit en la legislació, que es troba en possessió de la documentació que així ho acredita i queda a la disposició de la Generalitat per a la seua presentació, la
comprovació, el control i la inspecció posterior que s'estimen oportuns.
La persona que firma declara, bajo su responsabilidad, que los datos indicados 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 y queda a
disposición de la Generalitat para su presentación, comprobación, control e inspección posterior que se estimen oportunos.
Abans de signar la sol·licitud, heu de llegir la informació sobre protecció de dades que es presenta al final del formulari, ja 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.

,

d

REGISTRE D'ENTRADA
REGISTRO DE ENTRADA

de

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: gestionar ajudes en matèria agrària i agroalimentària de l'Agència Valenciana de Foment i Garantia Agrària, incloses les relatives a la Política Agrícola Comuna,
finançades pel Fons Europeu Agrícola de Garantia (FEAGA) i el Fons Europeu Agrícola de Desenvolupament Rural (FEADER)
Finalidad: gestionar ayudas en materia agraria y agroalimentaria de la Agencia Valenciana de Fomento y Garantía Agraria, incluidas las relativas a 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: té dret a sol·licitar l'accés, rectificació i supressió de les seues dades de caràcter personal, així com sol·licitar la limitació o oposició al seu tractament i a
no ser objecte de decisions individuals automatitzades, de manera presencial o telemàtica, de conformitat amb el que es preveu en el següent enllaç: https://sede.gva.es/
va/proc19970
Ejercicio de derechos: tiene derecho a solicitar el acceso, rectificación y supresión de sus datos de carácter personal, así como solicitar la limitación u oposición a su
tratamiento y a no ser objeto de decisiones individuales automatizadas, de forma presencial o telemática, de conformidad con lo previsto en el siguiente enlace: https://
sede.gva.es/es/proc19970
Reclamacions: sense perjudici de qualsevol altre recurs administratiu o acció judicial, si la persona interessada entén vulnerat el seu dret a la protecció de dades pot
reclamar davant la Delegació de Protecció de Dades de manera presencial o telemàtica de conformitat amb el que es preveu en el següent enllaç: https://sede.gva.es/va/
proc22094; això, sense perjudici de la possibilitat de reclamar davant l'Agència Espanyola de Protecció de Dades.
Reclamaciones: sin perjuicio de cualquier otro recurso administrativo o acción judicial, si la persona interesada entiende vulnerado su derecho a la protección de datos
puede reclamar ante la Delegación de Protección de Datos de forma presencial o telemática de conformidad con lo previsto en el siguiente enlace: https://sede.gva.es/
es/proc22094; esto, sin perjuicio de la posibilidad de reclamar ante la Agencia Española de Protección de Datos.
Podeu obtindre informació més detallada en l’enllaç següent: http://www.agroambient.gva.es/registre-de-tractaments.
Puede obtener información mas detallada en el enlace siguiente: http://www.agroambient.gva.es/es/registre-de-tractaments.

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

07/10/22

DIN - A4

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 tractats per organismes d'auditoria i
investigació 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 auditoría e
investigación de la Unión Europea y nacionales para salvaguardar los intereses financieros de la Unión.

CTRSPC - SGACQIS

Firma:

IA - 260282 - 02 - E

(1/2) EXEMPLAR PER A L'ADMINISTRACIÓ / EJEMPLAR PARA LA ADMINISTRACIÓN

La persona so·licitant o el seu representant legal / La persona solicitante o su representante legal

TRÀMITS RELATIUS A LA GESTIÓ DE COMUNICACIÓ DE CESSIONS DE DRETS DE PAGAMENT
BÀSIC O SOL·LICITUD D'ASSIGNACIÓ DE DRETS DE LA RESERVA NACIONAL
TRÁMITES RELATIVOS A LA GESTIÓN DE COMUNICACIÓN DE CESIONES DE DERECHOS DE
PAGO BÁSICO O SOLICITUD DE ASIGNACIÓN DE DERECHOS DE LA RESERVA NACIONAL

F

DOCUMENTACIÓ APORTADA
DOCUMENTACIÓN APORTADA
Documentació relativa a les Cessions de Drets de Pagament Bàsic:
Documentación relativa a las Cesiones de Derechos de Pago Básico:
Documentació relativa a l'assignació de la Reserva Nacional:
Documentación relativa a la asignación de la Reserva Nacional:
Documentació acreditativa de la condició d'Agricultor Actiu / Documentación acreditativa de la condición de Agricultor Activo
Acreditació de formació / Acreditación de formación
Document de Vida Laboral / Documento de Vida Laboral
Altres / Otros:

G

SOL·LICITUD
SOLICITUD

Se sol·licita tràmits relatius a la gestió de Comunicació de Cessions de Drets de Pagament Bàsic o per a l'Assignació de Drets de Pagament Bàsic de la Reserva
Nacional. / Se solicita trámites relativos a la gestión de Comunicación de Cesiones de Derechos de Pago Básico o para la Asignación de Derechos de Pago Básico de la
Reserva Nacional.
La persona que signa declara, sota la seua responsabilitat, que les dades indicades en la present sol·licitud i en la documentació que s'adjunta són exactes i conformes
amb l'establit en la legislació, que es troba en possessió de la documentació que així ho acredita i queda a la disposició de la Generalitat per a la seua presentació, la
comprovació, el control i la inspecció posterior que s'estimen oportuns.
La persona que firma declara, bajo su responsabilidad, que los datos indicados 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 y queda a
disposición de la Generalitat para su presentación, comprobación, control e inspección posterior que se estimen oportunos.
Abans de signar la sol·licitud, heu de llegir la informació sobre protecció de dades que es presenta al final del formulari, ja 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.

,

d

REGISTRE D'ENTRADA
REGISTRO DE ENTRADA

de

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: gestionar ajudes en matèria agrària i agroalimentària de l'Agència Valenciana de Foment i Garantia Agrària, incloses les relatives a la Política Agrícola Comuna,
finançades pel Fons Europeu Agrícola de Garantia (FEAGA) i el Fons Europeu Agrícola de Desenvolupament Rural (FEADER)
Finalidad: gestionar ayudas en materia agraria y agroalimentaria de la Agencia Valenciana de Fomento y Garantía Agraria, incluidas las relativas a 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: té dret a sol·licitar l'accés, rectificació i supressió de les seues dades de caràcter personal, així com sol·licitar la limitació o oposició al seu tractament i a
no ser objecte de decisions individuals automatitzades, de manera presencial o telemàtica, de conformitat amb el que es preveu en el següent enllaç: https://sede.gva.es/
va/proc19970
Ejercicio de derechos: tiene derecho a solicitar el acceso, rectificación y supresión de sus datos de carácter personal, así como solicitar la limitación u oposición a su
tratamiento y a no ser objeto de decisiones individuales automatizadas, de forma presencial o telemática, de conformidad con lo previsto en el siguiente enlace: https://
sede.gva.es/es/proc19970
Reclamacions: sense perjudici de qualsevol altre recurs administratiu o acció judicial, si la persona interessada entén vulnerat el seu dret a la protecció de dades pot
reclamar davant la Delegació de Protecció de Dades de manera presencial o telemàtica de conformitat amb el que es preveu en el següent enllaç: https://sede.gva.es/va/
proc22094; això, sense perjudici de la possibilitat de reclamar davant l'Agència Espanyola de Protecció de Dades.
Reclamaciones: sin perjuicio de cualquier otro recurso administrativo o acción judicial, si la persona interesada entiende vulnerado su derecho a la protección de datos
puede reclamar ante la Delegación de Protección de Datos de forma presencial o telemática de conformidad con lo previsto en el siguiente enlace: https://sede.gva.es/
es/proc22094; esto, sin perjuicio de la posibilidad de reclamar ante la Agencia Española de Protección de Datos.
Podeu obtindre informació més detallada en l’enllaç següent: http://www.agroambient.gva.es/registre-de-tractaments.
Puede obtener información mas detallada en el enlace siguiente: http://www.agroambient.gva.es/es/registre-de-tractaments.

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

07/10/22

DIN - A4

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 tractats per organismes d'auditoria i
investigació 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 auditoría e
investigación de la Unión Europea y nacionales para salvaguardar los intereses financieros de la Unión.

CTRSPC - SGACQIS

Firma:

IA - 260282 - 02 - E

(2/2) EXEMPLAR PER A LA PERSONA INTERESSADA / EJEMPLAR PARA LA PERSONA INTERESADA

La persona so·licitant o el seu representant legal / La persona solicitante o su representante legal

