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SOL·LICITUD D'AJUDES A EXPLOTACIONS DE BOVÍ DE RAÇA LÍDIA I 
D'OVÍ DE RAÇA GUIRRA. AJUDES COVID-19 

  
SOLICITUD DE AYUDAS A EXPLOTACIONES DE BOVINO DE RAZA 

LIDIA Y DE OVINO DE RAZA GUIRRA. AYUDAS COVID-19
A DADES D'IDENTIFICACIÓ   

DATOS DE IDENTIFICACIÓN
DNI / CIFPRIMER COGNOM O RAÓ SOCIAL  

PRIMER APELLIDO O RAZÓN SOCIAL
SEGON COGNOM / SEGUNDO APELLIDO NOM / NOMBRE

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

COGNOMS / APELLIDOS NOM / NOMBRE

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

AUTORITZACIÓ / AUTORIZACIÓN
L'òrgan gestor del procediment ha d'estar autoritzat per vosté per a poder consultar les dades d'identitat fiscal davant l'Agència Estatal de 
l'Administració Tributària. 
El órgano gestor del procedimiento debe estar autorizado por usted para poder consultar los datos de identidad fiscal ante la Agencia Estatal de la 
Administración Tributaria.
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.

Autoritze la consulta de les dades d'identitat fiscal davant l'Agència Estatal de l'Administració Tributària (NIF) 
Autorizo la consulta de los datos de identidad fiscal ante la Agencia Estatal de la Administración Tributaria (NIF)

D DOCUMENTACIÓ A APORTAR 
DOCUMENTACIÓN A APORTAR
Per a persones jurídiques i, si és el cas, comunitats de béns i altres agrupacions sense personalitat jurídica: document que les acrediti com a 
entitat, escriptura de constitució i estatuts de l'entitat i document que acredite la representació de la persona signant de la sol·licitud. A aquests 
efectes la documentació presentada amb motiu de la inscripció en el RERA que està en poder de l'administració serà suficient excepte 
modificacions posteriors / Para personas jurídicas y en su caso comunidades de bienes y otras agrupaciones sin personalidad jurídica: 
documento que las acredite como entidad, escritura de constitución y estatutos de la entidad y documento que acredite la representación del 
firmante de la solicitud. A estos efectos la documentación presentada con motivo de la inscripción en el REGA que obra en poder de la 
Administración será suficiente salvo modificaciones posteriores
En cas de no disposar de signatura electrònica i actuar mitjançant representant, s'ha d'aportar justificació relativa a la representació. A aquests 
efectes, la representació atorgada amb anterioritat per a la tramitació d'ajuts que així consti gravada en RERA serà suficient excepte 
modificacions posteriors / En caso de no disponer de firma electrónica y actuar mediante representante, se aportará justificación relativa a la 
representación. A estos efectos, la representación otorgada con anterioridad para la tramitación de ayudas que así conste grabada en REGA 
será suficiente salvo modificaciones posteriores.

DECLARACIONS RESPONSABLES DE LA PERSONA SOL·LICITANT 
DECLARACIONES RESPONSABLES DE LA PERSONA SOLICITANTEE

La persona sol·licitant, o la seua representant legal, declara sota la seua responsabilitat: 
La persona solicitante, o su representante legal, declara bajo su responsabilidad:

No estar sotmesa a les prohibicions per a obtenir la condició de beneficiària, establides en l'article 13 i 14 de la Llei 38/2003, general de 
subvencions. 
No estar incursa en las prohibiciones para obtener la condición de beneficiaria, establecidas en el artículo 13 y 14 de la Ley 38/2003, 
general de subvenciones.

El compliment de la normativa d'integració laboral de persones amb discapacitat o, si és el cas, l'exempció d'aquesta obligació, d'acord amb 
el Decret 279/2004, de 17 de desembre de Consell de la Generalitat. 
El cumplimiento de la normativa de integración laboral de personas con discapacidad o, en su caso, la exención de dicha obligación, de 
acuerdo con el Decreto 279/2004, de 17 de diciembre del Consell de la Generalitat.

No estar en situació de crisi econòmica segons es defineix en el Reglament (UE) 702/2014, de la Comissió, de 25 de juny de 2014. 
No estar en situación de crisis económica conforme se define en el Reglamento (UE) 702/2014, de la Comisión, de 25 de junio de 2014.

No haver obtingut altres subvencions o ajudes per a la mateixa finalitat. L'empresa o autònom ha de declarar per escrit qualsevol altra ajuda 
temporal relativa als mateixos costos subvencionables que en aplicació dels marcs nacionals temporals (MNT-1 i / o MNT-2) o en aplicació 
del marc temporal comunitari (MTC), haja rebut durant l'exercici fiscal en curs. 
No haber obtenido otras subvenciones o ayudas para la misma finalidad. La empresa o autónomo ha de declarar por escrito cualquier otra 
ayuda temporal relativa a los mismos costes subvencionables que en aplicación de los marcos nacionales temporales (MNT-1 y/o MNT-2) o 
en aplicación del marco temporal comunitario (MTC), haya recibido durante el ejercicio fiscal en curso.

El compromís dels integrants de les agrupacions sense personalitat jurídica de no dissoldre fins que no hagi transcorregut el termini de 
prescripció previst en els articles 65 de la Llei 38/2003 i l'article 172.3 de la Llei 1/2015. 
El compromiso de los integrantes de las agrupaciones sin personalidad jurídica de no disolverse hasta que no haya transcurrido el plazo de 
prescripción previsto en los artículos 65 de la Ley 38/2003 y el artículo 172.3 de la Ley 1/2015.

Que he informat les persones de les quals aporte dades o documentació en aquest procediment de: 
Que he informado a las personas de las que aporte datos o documentación en este procedimiento de:

- La comunicació d'aquestes dades a l'Administració per al seu tractament en l'àmbit de les seues competències i d'acord amb els fins del 
procediment / La comunicación de dichos datos a la Administración para su tratamiento en el ámbito de sus competencias y de acuerdo 
con los fines del procedimiento 
- La possibilitat que l'Administració realitze consultes relacionades amb les seues dades per a comprovar, entre altres aspectes, la seua 
veracitat / La posibilidad de que la Administración realice consultas relacionadas con sus datos para comprobar, entre otros extremos, su 
veracidad. 
- Del dret d'oposició que us assisteix al fet que l'Administració tracte les vostres dades, i en aquest cas, haurà de comunicar aquesta 
oposició a l'Administració als efectes oportuns / Del derecho de oposición que le asiste a que la Administración trate sus datos, en cuyo 
caso, deberá comunicar dicha oposición a la Administración a los efectos oportunos.

Així mateix, declare que en el cas que aquesta consulta requerisca per llei l'autorització de la persona les dades de la qual es consultaran, dispose 
d'aquesta autorització, que estarà disponible a requeriment de l'Administració en qualsevol moment.  
Asimismo, declaro que en el caso de que dicha consulta requiera por ley autorización de la persona cuyos datos se van a consultar, dispongo de 
dicha autorización, que estará disponible a requerimiento de la Administración en cualquier momento.
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F SOL·LICITUD 

SOLICITUD

, d de

Firma:

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

Abans de signar la sol·licitud, ha de llegir la informació sobre protecció de dades que es presenta al final del formulari, atés 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

Se l'informa que d'acord amb el que s'estableix en la disposició addicional huitena de la Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre, i l'article 4 de la 
Llei 40/2015, d'1 d'octubre, l'òrgan gestor podrà verificar aquelles dades manifestades en la present sol·licitud. 
Se le informa que de acuerdo con lo establecido en la disposición adicional octava de la Ley orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, y el artículo 4 de la 
Ley 40/2015, de 1 de octubre, el órgano gestor podrá verificar aquellos datos manifestados en la presente solicitud.

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, i 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, 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 y queda a 
disposición de la Generalitat para su presentación, comprobación, control e inspección posterior que se estimen oportunos.

Se sol·licita la subvenció referenciada en l'annex I del decret pel qual es convoquen i s'aproven les bases reguladores de concessió directa de 
subvencions a explotacions de boví de raça de lídia i d'oví de raça guirra que han tingut dificultats econòmiques per la suspensió de activitat 
decretada pel Govern d'Espanya a conseqüència de la Covid-19. 
Se solicita la subvención referenciada en el anexo I del decreto por el que se convocan y aprueban las bases reguladoras de concesión directa de 
subvenciones a explotaciones de bovino de raza de lidia y de ovino de raza guirra que han tenido dificultades económicas por la suspensión de 
actividad decretada por el Gobierno de España a consecuencia de la Covid-19

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 es preveu en el següent enllaç: http://www.gva.es/es/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 siguiente enlace: http://www.gva.es/va/proc19970.  
  
Reclamacions: sense perjudici de qualsevol altre recurs administratiu o acció judicial, tot 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 concerneixen 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 conciernen infringe la normativa en 
materia de protección de datos.  
  
Pot obtindre informació més detallada en el següent enllaç: 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.

http://www.gva.es/es/proc19970
http://www.gva.es/va/proc19970
http://www.agroambient.gva.es/registre-de-tractaments
http://www.agroambient.gva.es/es/registre-de-tractaments
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A
DADES D'IDENTIFICACIÓ  
DATOS DE IDENTIFICACIÓN
B
DADES DE LA PERSONA REPRESENTANT (SI ÉS EL CAS)
DATOS DE LA PERSONA REPRESENTANTE (EN SU CASO)
C
CONSULTA INTERACTIVA DE DADES (AUTORITZACIÓ/OPOSICIÓ)
CONSULTA INTERACTIVA DE DATOS (AUTORIZACIÓN/OPOSICIÓN)
AUTORITZACIÓ / AUTORIZACIÓN
L'òrgan gestor del procediment ha d'estar autoritzat per vosté per a poder consultar les dades d'identitat fiscal davant l'Agència Estatal de l'Administració Tributària.
El órgano gestor del procedimiento debe estar autorizado por usted para poder consultar los datos de identidad fiscal ante la Agencia Estatal de la Administración Tributaria.
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.
D
DOCUMENTACIÓ A APORTAR
DOCUMENTACIÓN A APORTAR
DECLARACIONS RESPONSABLES DE LA PERSONA SOL·LICITANT
DECLARACIONES RESPONSABLES DE LA PERSONA SOLICITANTE
E
La persona sol·licitant, o la seua representant legal, declara sota la seua responsabilitat:
La persona solicitante, o su representante legal, declara bajo su responsabilidad:
- La comunicació d'aquestes dades a l'Administració per al seu tractament en l'àmbit de les seues competències i d'acord amb els fins del procediment / La comunicación de dichos datos a la Administración para su tratamiento en el ámbito de sus competencias y de acuerdo con los fines del procedimiento
- La possibilitat que l'Administració realitze consultes relacionades amb les seues dades per a comprovar, entre altres aspectes, la seua veracitat / La posibilidad de que la Administración realice consultas relacionadas con sus datos para comprobar, entre otros extremos, su veracidad.
- Del dret d'oposició que us assisteix al fet que l'Administració tracte les vostres dades, i en aquest cas, haurà de comunicar aquesta oposició a l'Administració als efectes oportuns / Del derecho de oposición que le asiste a que la Administración trate sus datos, en cuyo caso, deberá comunicar dicha oposición a la Administración a los efectos oportunos.
Així mateix, declare que en el cas que aquesta consulta requerisca per llei l'autorització de la persona les dades de la qual es consultaran, dispose d'aquesta autorització, que estarà disponible a requeriment de l'Administració en qualsevol moment. 
Asimismo, declaro que en el caso de que dicha consulta requiera por ley autorización de la persona cuyos datos se van a consultar, dispongo de dicha autorización, que estará disponible a requerimiento de la Administración en cualquier momento.
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Firma:
La persona sol·licitant o el seu representant legal / La persona solicitante o su representante legal
Abans de signar la sol·licitud, ha de llegir la informació sobre protecció de dades que es presenta al final del formulari, atés 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
Se l'informa que d'acord amb el que s'estableix en la disposició addicional huitena de la Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre, i l'article 4 de la Llei 40/2015, d'1 d'octubre, l'òrgan gestor podrà verificar aquelles dades manifestades en la present sol·licitud.
Se le informa que de acuerdo con lo establecido en la disposición adicional octava de la Ley orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, y el artículo 4 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, el órgano gestor podrá verificar aquellos datos manifestados en la presente solicitud.
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, i 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, 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 y queda a disposición de la Generalitat para su presentación, comprobación, control e inspección posterior que se estimen oportunos.
Se sol·licita la subvenció referenciada en l'annex I del decret pel qual es convoquen i s'aproven les bases reguladores de concessió directa de subvencions a explotacions de boví de raça de lídia i d'oví de raça guirra que han tingut dificultats econòmiques per la suspensió de activitat decretada pel Govern d'Espanya a conseqüència de la Covid-19.
Se solicita la subvención referenciada en el anexo I del decreto por el que se convocan y aprueban las bases reguladoras de concesión directa de subvenciones a explotaciones de bovino de raza de lidia y de ovino de raza guirra que han tenido dificultades económicas por la suspensión de actividad decretada por el Gobierno de España a consecuencia de la Covid-19
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 es preveu en el següent enllaç: http://www.gva.es/es/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 siguiente enlace: http://www.gva.es/va/proc19970. 
 
Reclamacions: sense perjudici de qualsevol altre recurs administratiu o acció judicial, tot 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 concerneixen 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 conciernen infringe la normativa en materia de protección de datos. 
 
Pot obtindre informació més detallada en el següent enllaç: 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.
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