DECLARACIÓ RESPONSABLE DE RÈGIM MATRIMONIAL I AUTORITZACIÓ PER A
L'ADMINISTRACIÓ I DISPOSICIÓ DELS BÉNS PERTANYENTS A LA SOCIETAT
CONJUGAL EN RÈGIM DE GUANYS
DECLARACIÓN RESPONSABLE DE RÉGIMEN MATRIMONIAL Y AUTORIZACIÓN PARA
LA ADMINISTRACIÓN Y DISPOSICIÓN DE LOS BIENES PERTENECIENTES A LA
SOCIEDAD CONYUGAL EN RÉGIMEN DE GANANCIALES

A

DADES IDENTIFICATIVES / DATOS IDENTIFICATIVOS
CÒNJUGE 1 / CÓNYUGE 1
SEGON COGNOM / SEGUNDO APELLIDO

PRIMER COGNOM / PRIMER APELLIDO

NIF

TELÈFON / TELÉFONO

NIF

TELÈFON / TELÉFONO

NOM / NOMBRE

CORREU ELECTRÒNIC / CORREO ELECTRÓNICO

DADES COMUNES / DATOS COMUNES
LOCALITAT / LOCALIDAD

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

CODI POSTAL / CÓDIGO POSTAL PROVÍNCIA / PROVINCIA

DECLARACIÓ / DECLARACIÓN

Es declara que en l'actualitat el règim econòmic matrimonial és de societat de guanys.
Se declara que en la actualidad el régimen económico matrimonial es de sociedad de gananciales.

C

AUTORITZACIÓ / AUTORIZACIÓN

Es fa constar que el/la senyor/a
Se hace constar que D/Dña

autoritza a
autoriza a
a l'administració i disposició dels béns
a la administración y disposición de los bienes

de l'explotació agrícola pertanyents a la nostra societat conjugal en règim de guanys següents:
de la explotación agrícola pertenecientes a nuestra sociedad conyugal en régimen de gananciales siguientes:
REFERÈNCIA SIGPAC / REFERENCIA SIGPAC
MUNICIPI / MUNICIPIO

POLÍGON / POLÍGONO

PARCEL·LA / PARCELA

RECINTE / RECINTO

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.

,

de

DIN - A4

Abans de signar la sol·licitud, ha de llegir la informació sobre protecció de dades que es representa al final del formulari, atès que comporta el tractament de dades de
caràcter personal.
REGISTRE D'ENTRADA
Antes de firmar la solicitud, ha de leer la información sobre protección de datos que se presenta al final del formulario, dado
REGISTRO DE ENTRADA
que conlleva el tratamiento de datos de carácter personal.

de

Firma:
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.

CHAP - IAC

PROVÍNCIA / PROVINCIA

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

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

IA - 260550_P - 01 - E

(1/2) EXEMPLAR PER A LA DIRECCIÓ GENERAL D'AGRICULTURA, RAMADERIA I PESCA / EJEMPLAR PARA LA DIRECCIÓN GENERAL DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y PESCA

CORREU ELECTRÒNIC / CORREO ELECTRÓNICO

CÒNJUGE 2 / CÓNYUGE 2
SEGON COGNOM / SEGUNDO APELLIDO

PRIMER COGNOM / PRIMER APELLIDO

B

NOM / NOMBRE

26/12/19

DECLARACIÓ RESPONSABLE DE RÈGIM MATRIMONIAL I AUTORITZACIÓ PER A
L'ADMINISTRACIÓ I DISPOSICIÓ DELS BÉNS PERTANYENTS A LA SOCIETAT
CONJUGAL EN RÈGIM DE GUANYS
DECLARACIÓN RESPONSABLE DE RÉGIMEN MATRIMONIAL Y AUTORIZACIÓN PARA
LA ADMINISTRACIÓN Y DISPOSICIÓN DE LOS BIENES PERTENECIENTES A LA
SOCIEDAD CONYUGAL EN RÉGIMEN DE GANANCIALES

A

DADES IDENTIFICATIVES / DATOS IDENTIFICATIVOS
CÒNJUGE 1 / CÓNYUGE 1
SEGON COGNOM / SEGUNDO APELLIDO

PRIMER COGNOM / PRIMER APELLIDO

NIF

TELÈFON / TELÉFONO

CORREU ELECTRÒNIC / CORREO ELECTRÓNICO

CÒNJUGE 2 / CÓNYUGE 2
SEGON COGNOM / SEGUNDO APELLIDO

PRIMER COGNOM / PRIMER APELLIDO

NIF

TELÈFON / TELÉFONO

NOM / NOMBRE

CORREU ELECTRÒNIC / CORREO ELECTRÓNICO

DADES COMUNES / DATOS COMUNES
LOCALITAT / LOCALIDAD

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

B

NOM / NOMBRE

CODI POSTAL / CÓDIGO POSTAL PROVÍNCIA / PROVINCIA

DECLARACIÓ / DECLARACIÓN

Es declara que en l'actualitat el règim econòmic matrimonial és de societat de guanys.
Se declara que en la actualidad el régimen económico matrimonial es de sociedad de gananciales.

C

AUTORITZACIÓ / AUTORIZACIÓN

Es fa constar que el/la senyor/a
Se hace constar que D/Dña

autoritza a
autoriza a
a l'administració i disposició dels béns
a la administración y disposición de los bienes

de l'explotació agrícola pertanyents a la nostra societat conjugal en règim de guanys següents:
de la explotación agrícola pertenecientes a nuestra sociedad conyugal en régimen de gananciales siguientes:
REFERÈNCIA SIGPAC / REFERENCIA SIGPAC
POLÍGON / POLÍGONO

PARCEL·LA / PARCELA

RECINTE / RECINTO

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.

,

de

DIN - A4

Abans de signar la sol·licitud, ha de llegir la informació sobre protecció de dades que es representa al final del formulari, atès que comporta el tractament de dades de
caràcter personal.
REGISTRE D'ENTRADA
Antes de firmar la solicitud, ha de leer la información sobre protección de datos que se presenta al final del formulario, dado
REGISTRO DE ENTRADA
que conlleva el tratamiento de datos de carácter personal.

de

Firma:
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.

CHAP - IAC

MUNICIPI / MUNICIPIO

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

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

IA - 260550_P - 01 - E

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

PROVÍNCIA / PROVINCIA

26/12/19

DECLARACIÓ RESPONSABLE DE RÈGIM MATRIMONIAL I AUTORITZACIÓ PER A
L'ADMINISTRACIÓ I DISPOSICIÓ DELS BÉNS PERTANYENTS A LA SOCIETAT
CONJUGAL EN RÈGIM DE GUANYS
DECLARACIÓN RESPONSABLE DE RÉGIMEN MATRIMONIAL Y AUTORIZACIÓN PARA
LA ADMINISTRACIÓN Y DISPOSICIÓN DE LOS BIENES PERTENECIENTES A LA
SOCIEDAD CONYUGAL EN RÉGIMEN DE GANANCIALES

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.

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/proc19970.
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/proc19970.
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.

DIN - A4

CHAP - IAC

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.

IA - 260550_P - 02 - E

(1/2) EXEMPLAR PER A LA DIRECCIÓ GENERAL D'AGRICULTURA, RAMADERIA I PESCA / EJEMPLAR PARA LA DIRECCIÓN GENERAL DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y PESCA

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).

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

26/12/19

DECLARACIÓ RESPONSABLE DE RÈGIM MATRIMONIAL I AUTORITZACIÓ PER A
L'ADMINISTRACIÓ I DISPOSICIÓ DELS BÉNS PERTANYENTS A LA SOCIETAT
CONJUGAL EN RÈGIM DE GUANYS
DECLARACIÓN RESPONSABLE DE RÉGIMEN MATRIMONIAL Y AUTORIZACIÓN PARA
LA ADMINISTRACIÓN Y DISPOSICIÓN DE LOS BIENES PERTENECIENTES A LA
SOCIEDAD CONYUGAL EN RÉGIMEN DE GANANCIALES

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 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/proc19970.
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/proc19970.
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.

IA - 260550_P - 02 - E

DIN - A4

CHAP - IAC

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

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

26/12/19

