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SOL·LICITUD D'AJUDA I PAGAMENT A LA RAMADERIA ECOLÒGICA EN 
PRÀCTIQUES EXTENSIVES A LA COMUNITAT VALENCIANA 

  
SOLICITUD DE AYUDA Y PAGO A LA GANADERÍA ECOLÓGICA EN 

PRÁCTICAS EXTENSIVAS EN LA COMUNITAT VALENCIANA

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

NIF

CP LOCALITAT / LOCALIDAD

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

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

PRIMER 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 DNI 

ADREÇA ELECTRÒNICA / CORREO ELECTRÓNICO (*)

TELÈFON / TELÉFONONOM / NOMBRE

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 (*)

SÍCastellà 
Castellano

Valencià 
Valenciano

(*) 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:

Indiqueu en quina llengua voleu 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

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: 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 corresponents 
El órgano gestor del procedimiento está autorizado para proceder a la consulta de la siguiente información: 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

Motiu oposició: 
Motivo oposición:

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, i les dades d'identitat fiscal davant l'Agència Estatal de l'Administració Tributària. 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, y los datos de identidad fiscal ante la Agencia Estatal de la Administración Tributaria. 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

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)
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SOLICITUD DE AYUDA Y PAGO A LA GANADERÍA ECOLÓGICA EN 

PRÁCTICAS EXTENSIVAS EN LA COMUNITAT VALENCIANA
DOCUMENTACIÓ QUE CAL APORTAR 
DOCUMENTACIÓN QUE SE DEBE APORTARE

- Model de domiciliació bancària degudament emplenat i signat. Si ha sigut presentat en anualitats anteriors, s'haurà d'indicar en la sol·licitud, 
assenyalant el número de compte en el qual se sol·licita cobrar l'ajuda 
Modelo de domiciliación bancaria debidamente cumplimentado y firmado. Si ha sido presentado en anualidades anteriores, se deberá indicar en la 
solicitud, señalando el número de cuenta en el que se solicita cobrar la ayuda 
  

- Certificació emesa pel CAECV, indicant operadors i censos a data de presentació de sol·licitud 
Certificación emitida por el CAECV, indicando operadores y censos a fecha de presentación de solicitud 

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

La persona sol·licitant, o la seua representant legal, declara sota la seua responsabilitat que: 
La persona solicitante, o su representante legal, declara bajo su responsabilidad que: 
  
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 o obtingut cap altra ajuda per a aquest mateix fi o cost subvencionable 
NO ha solicitado u obtenido ninguna otra ayuda para este mismo fin o coste subvencionable
SÍ que ha sol·licitat o obtingut les següents ajudes: 
SÍ ha solicitado u obtenido las siguientes ayudas:

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

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

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

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

Es troba inscrita en el Registre d'explotacions ramaderes (REGA) amb el següent número: 
Se encuentra inscrita en el Registro de explotaciones ganaderas (REGA) con el siguiente número:
Acreditació mitjançant declaració responsable del compliment de la normativa sobre integració laboral de persones amb discapacitat o, si és el 
cas, l'exempció d'aquesta obligació, a aquells empresaris, persones físiques o jurídiques que sol·liciten subvencions o ajudes econòmiques de la 
Generalitat. 
Acreditación mediante declaración responsable del cumplimiento de la normativa sobre integración laboral de personas con discapacidad, o en 
su caso, la exención de dicha obligación, a aquellos empresarios, personas físicas o jurídicas que soliciten subvenciones o ayudas económicas 
de la Generalitat.

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

CONCEPTE DE LA SUBVENCIÓ 
CONCEPTO DE LA SUBVENCIÓN

ORGANISME 
ORGANISMO

DATA DE COBRAMENT 
FECHA DE COBRO

IMPORT (€) 
IMPORTE (€)

CONCEPTE DE LA SUBVENCIÓ 
CONCEPTO DE LA SUBVENCIÓN

ORGANISME 
ORGANISMO

DATA DE CONCESSIÓ 
FECHA DE CONCESIÓN

IMPORT (€) 
IMPORTE (€)

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

ORGANISME 
ORGANISMO

EXERCICI FISCAL 
EJERCICIO FISCAL

2019

2020

2021

ES

- 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 li assisteix al fet que l'Administració tracte les seues 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 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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SOL·LICITUD D'AJUDA I PAGAMENT A LA RAMADERIA ECOLÒGICA EN 
PRÀCTIQUES EXTENSIVES A LA COMUNITAT VALENCIANA 

  
SOLICITUD DE AYUDA Y PAGO A LA GANADERÍA ECOLÓGICA EN 

PRÁCTICAS EXTENSIVAS EN LA COMUNITAT VALENCIANA
DADES BANCÀRIES 
DATOS BANCARIOSG

Per a la resta de casos, si ja disposa d'un o diversos comptes bancaris donats d'alta, marque aquesta casella i indique a continuació les dades 
del compte en el qual voleu que s'efectue el pagament: 
Para el resto de casos, si ya dispone de una o varias cuentas bancarias dadas de alta, marque esta casilla e indique a continuación los datos de 
la cuenta en la que quiere que se efectúe el pago: 

En el cas de nou perceptor o canvi de número de compte bancari, marqueu aquesta casella i aporteu el model de domiciliació bancària 
En el caso de nuevo perceptor o cambio de número de cuenta bancaria, marque esta casilla y aporte el modelo de domiciliación bancaria

IBAN

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 consellería competente en materia de agricultura. 
  
Identitat del responsable del tractament: persona titular de la Sotssecretaria de la conselleria competent en matèria d'agricultura. 
Identidad del responsable del tratamiento: persona titular de la Subsecretaría de la  conselleria competente en materia de agricultura. 
  
Finalitat del tractament: gestionar les ajudes en matèria agrària, agroalimentària i desenvolupament rural. 
Finalidad del tratamiento: gestionar las ayudas en materia agraria, agroalimentaria y desarrollo rural. 
  
Exercici de drets: podeu exercitar el dret d’accés, rectificació supressió, limitació, oposició i portabilitat de les vostres 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 la 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 

SOL·LICITUD 
SOLICITUDH

Se sol·licita:
Se solicita:

, d de

Firma:

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

DATA D'ENTRADA EN ÒRGAN COMPETENT 
FECHA ENTRADA EN ÓRGANO COMPETENTE

REGISTRE D'ENTRADA 
REGISTRO DE ENTRADA

Abans de signar la sol·licitud, heu 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 us 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, 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, 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 a l'empara de l'Ordre 20/2021, de 17 d'octubre, de la Conselleria d'Agricultura, Desenvolupament Rural, Emergència Climàtica i 
Transició Ecològica, per la qual s'estableixen les bases reguladores de les ajudes a la ramaderia ecològica en pràctiques extensives en la Comunitat 
Valenciana i de la respectiva convocatòria, l'ajuda i el pagament per a les ajudes a la ramaderia ecològica en la Comunitat Valenciana, una vegada 
complits els requisits i presentada la documentació establida a aquest efecte.  
Se solicita al amparo de la Orden 20/2021, de 17 de octubre, de la Conselleria de Agricultura, Desarrollo Rural, Emergencia Climática y Transición 
Ecológica, por la que se establecen las bases reguladoras de las ayudas a la ganadería ecológica en prácticas extensivas en la Comunitat 
Valenciana y de la respectiva convocatoria, la ayuda y el pago para las ayudas a la ganadería ecológica en la Comunitat Valenciana, una vez 
cumplidos los requisitos y presentada la documentación establecida al efecto. 

http://www.gva.es/va/proc19970
http://www.gva.es/es/proc19970
http://www.agroambient.gva.es/registre-de-tractaments
http://www.agroambient.gva.es/es/registre-de-tractaments
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SOL·LICITUD D'AJUDA I PAGAMENT A LA RAMADERIA ECOLÒGICA EN 
PRÀCTIQUES EXTENSIVES A LA COMUNITAT VALENCIANA 

  
SOLICITUD DE AYUDA Y PAGO A LA GANADERÍA ECOLÓGICA EN 

PRÁCTICAS EXTENSIVAS EN LA COMUNITAT VALENCIANA
DADES BANCÀRIES 
DATOS BANCARIOSG

Per a la resta de casos, si ja disposa d'un o diversos comptes bancaris donats d'alta, marque aquesta casella i indique a continuació les dades 
del compte en el qual voleu que s'efectue el pagament: 
Para el resto de casos, si ya dispone de una o varias cuentas bancarias dadas de alta, marque esta casilla e indique a continuación los datos de 
la cuenta en la que quiere que se efectúe el pago: 

En el cas de nou perceptor o canvi de número de compte bancari, marqueu aquesta casella i aporteu el model de domiciliació bancària 
En el caso de nuevo perceptor o cambio de número de cuenta bancaria, marque esta casilla y aporte el modelo de domiciliación bancaria

IBAN

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 consellería competente en materia de agricultura. 
  
Identitat del responsable del tractament: persona titular de la Sotssecretaria de la conselleria competent en matèria d'agricultura. 
Identidad del responsable del tratamiento: persona titular de la Subsecretaría de la  conselleria competente en materia de agricultura. 
  
Finalitat del tractament: gestionar les ajudes en matèria agrària, agroalimentària i desenvolupament rural. 
Finalidad del tratamiento: gestionar las ayudas en materia agraria, agroalimentaria y desarrollo rural. 
  
Exercici de drets: podeu exercitar el dret d’accés, rectificació supressió, limitació, oposició i portabilitat de les vostres 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 la 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 

SOL·LICITUD 
SOLICITUDH

Se sol·licita:
Se solicita:

, d de

Firma:

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

DATA D'ENTRADA EN ÒRGAN COMPETENT 
FECHA ENTRADA EN ÓRGANO COMPETENTE

REGISTRE D'ENTRADA 
REGISTRO DE ENTRADA

Abans de signar la sol·licitud, heu 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 us 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, 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, 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 a l'empara de l'Ordre 20/2021, de 17 d'octubre, de la Conselleria d'Agricultura, Desenvolupament Rural, Emergència Climàtica i 
Transició Ecològica, per la qual s'estableixen les bases reguladores de les ajudes a la ramaderia ecològica en pràctiques extensives en la Comunitat 
Valenciana i de la respectiva convocatòria, l'ajuda i el pagament per a les ajudes a la ramaderia ecològica en la Comunitat Valenciana, una vegada 
complits els requisits i presentada la documentació establida a aquest efecte.  
Se solicita al amparo de la Orden 20/2021, de 17 de octubre, de la Conselleria de Agricultura, Desarrollo Rural, Emergencia Climática y Transición 
Ecológica, por la que se establecen las bases reguladoras de las ayudas a la ganadería ecológica en prácticas extensivas en la Comunitat 
Valenciana y de la respectiva convocatoria, la ayuda y el pago para las ayudas a la ganadería ecológica en la Comunitat Valenciana, una vez 
cumplidos los requisitos y presentada la documentación establecida al efecto. 

http://www.gva.es/va/proc19970
http://www.gva.es/es/proc19970
http://www.agroambient.gva.es/registre-de-tractaments
http://www.agroambient.gva.es/es/registre-de-tractaments
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SOLICITUD DE AYUDA Y PAGO A LA GANADERÍA ECOLÓGICA EN PRÁCTICAS EXTENSIVAS EN LA COMUNITAT VALENCIANA
ayuda conmtextual
ayuda contextual 2
A
DADES DE LA PERSONA SOL·LICITANT
DATOS DE LA PERSONA SOLICITANTE
B
DADES DE LA PERSONA REPRESENTANT (SI ÉS EL CAS)
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:
Indiqueu en quina llengua voleu 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: 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 corresponents
El órgano gestor del procedimiento está autorizado para proceder a la consulta de la siguiente información: 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. 
Motiu oposició:
Motivo oposición:
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, i les dades d'identitat fiscal davant l'Agència Estatal de l'Administració Tributària. 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, y los datos de identidad fiscal ante la Agencia Estatal de la Administración Tributaria. 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
11.0.0.20130303.1.892433
DOCUMENTACIÓ QUE CAL APORTAR
DOCUMENTACIÓN QUE SE DEBE APORTAR
E
- Model de domiciliació bancària degudament emplenat i signat. Si ha sigut presentat en anualitats anteriors, s'haurà d'indicar en la sol·licitud, assenyalant el número de compte en el qual se sol·licita cobrar l'ajuda
Modelo de domiciliación bancaria debidamente cumplimentado y firmado. Si ha sido presentado en anualidades anteriores, se deberá indicar en la solicitud, señalando el número de cuenta en el que se solicita cobrar la ayuda
 
- Certificació emesa pel CAECV, indicant operadors i censos a data de presentació de sol·licitud
Certificación emitida por el CAECV, indicando operadores y censos a fecha de presentación de solicitud 
DECLARACIONS RESPONSABLES DE LA PERSONA SOL·LICITANT
DECLARACIONES RESPONSABLES DE LA PERSONA SOLICITANTE
F
La persona sol·licitant, o la seua representant legal, declara sota la seua responsabilitat que:
La persona solicitante, o su representante legal, declara bajo su responsabilidad que:
 
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:
CONCEPTE DE LA SUBVENCIÓ
CONCEPTO DE LA SUBVENCIÓN
ORGANISME
ORGANISMO
DATA DE COBRAMENT
FECHA DE COBRO
IMPORT (€)
IMPORTE (€)
CONCEPTE DE LA SUBVENCIÓ
CONCEPTO DE LA SUBVENCIÓN
ORGANISME
ORGANISMO
DATA DE CONCESSIÓ
FECHA DE CONCESIÓN
IMPORT (€)
IMPORTE (€)
RÈGIM D'AJUDES EN QUÈ EMPARA
RÉGIMEN DE AYUDAS EN QUE AMPARA
ORGANISME
ORGANISMO
EXERCICI FISCAL
EJERCICIO FISCAL
2019
2020
2021
ES
- 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 li assisteix al fet que l'Administració tracte les seues 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 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.
DADES BANCÀRIES
DATOS BANCARIOS
G
IBAN
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 consellería competente en materia de agricultura.
 
Identitat del responsable del tractament: persona titular de la Sotssecretaria de la conselleria competent en matèria d'agricultura.
Identidad del responsable del tratamiento: persona titular de la Subsecretaría de la  conselleria competente en materia de agricultura.
 
Finalitat del tractament: gestionar les ajudes en matèria agrària, agroalimentària i desenvolupament rural.
Finalidad del tratamiento: gestionar las ayudas en materia agraria, agroalimentaria y desarrollo rural.
 
Exercici de drets: podeu exercitar el dret d’accés, rectificació supressió, limitació, oposició i portabilitat de les vostres 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 la 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 
SOL·LICITUD
SOLICITUD
H
Se sol·licita: 
Se solicita:
,
d
de
Firma:
La persona sol·licitant o el seu representant legal / La persona solicitante o su representante legal
DATA D'ENTRADA EN ÒRGAN COMPETENT
FECHA ENTRADA EN ÓRGANO COMPETENTE
REGISTRE D'ENTRADA
REGISTRO DE ENTRADA
Abans de signar la sol·licitud, heu 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 us 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, 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, 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 a l'empara de l'Ordre 20/2021, de 17 d'octubre, de la Conselleria d'Agricultura, Desenvolupament Rural, Emergència Climàtica i Transició Ecològica, per la qual s'estableixen les bases reguladores de les ajudes a la ramaderia ecològica en pràctiques extensives en la Comunitat Valenciana i de la respectiva convocatòria, l'ajuda i el pagament per a les ajudes a la ramaderia ecològica en la Comunitat Valenciana, una vegada complits els requisits i presentada la documentació establida a aquest efecte. 
Se solicita al amparo de la Orden 20/2021, de 17 de octubre, de la Conselleria de Agricultura, Desarrollo Rural, Emergencia Climática y Transición Ecológica, por la que se establecen las bases reguladoras de las ayudas a la ganadería ecológica en prácticas extensivas en la Comunitat Valenciana y de la respectiva convocatoria, la ayuda y el pago para las ayudas a la ganadería ecológica en la Comunitat Valenciana, una vez cumplidos los requisitos y presentada la documentación establecida al efecto. 
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