
SOL·LICITUD D’AJUDES DE MINIMIS DESTINADES A COMPENSAR LES
PÈRDUES ECONÒMIQUES DE LES EXPLOTACIONS AGRÍCOLES DE CÍTRICS I

DE CAQUI DURANT LA CAMPANYA 2021-2022 A CONSEQÜÈNCIA DE L'AFECCIÓ
DE LA PLAGA DE Delottococcus aberiae (De Lotto) I D'ALTRES COTONETS

SOLICITUD DE AYUDAS DE MINIMIS DESTINADAS A COMPENSAR LAS
PÉRDIDAS ECONÓMICAS DE LAS EXPLOTACIONES AGRÍCOLAS DE CÍTRICOS
Y DE CAQUI DURANTE LA CAMPAÑA 2021-2022 COMO CONSECUENCIA DE LA

AFECCIÓN DE LA PLAGA DE Delottococcus aberiae (De Lotto) Y DE OTROS
COTONETS

 A
DADES D’IDENTIFICACIÓ
DATOS DE IDENTIFICACIÓN

PRIMER COGNOM O RAÓ SOCIAL / 
PRIMER APELLIDO O RAZÓN SOCIAL

SEGON COGNOM / SEGUNDO APELLIDO NOM / NOMBRE DNI/NIF/NIE

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

TELÈFON / TELÉFONO CNAE NATURALESA JURÍDICA / NATURALEZA JURÍDICA ADREÇA ELECTRÒNICA / CORREO ELECTRÓNICO

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

COGNOMS / APELLIDOS NOM / NOMBRE DNI/NIF/NIE TELÉFON / TELÉFONO

ADREÇA ELECTRÒNICA / CORREO ELECTRÓNICO (*)

C
NOTIFICACIONS (SI ÉS DIFERENTA 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 (*)

Indiqueu en quina llengua voleu 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:      □  SÍ
  Si el solicitante es persona física, acepta la notificación por medios electrónicos:

(*) 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
LLOC D’ACTIVITAT / PRESENTACIÓ DE LA SOL·LICITUD
LUGAR DE ACTIVIDAD / PRESENTACIÓN DE LA SOLICITUD

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

LOCALITAT / LOCALIDAD PROVÍNCIA / PROVINCIA TELÈFON / TELÉFONO ADREÇA ELECTRÒNICA / CORREO ELECTRÓNICO

E
DADES BANCÀRIES
DATOS BANCARIOS

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

□ Per a la resta de casos, si té donada d´alta més d´un compte bancari, marque esta casella i indique a continuació les dades del compte en qué vol
 que s´efectue el pagament / Para el resto de casos, si tiene dada de alta más de una cuenta bancaria, marque esta casilla e indique a continuación
 los datos de la cuenta en la que desea se efectúa el pago

IBAN

F
DECLARACIÓ D’AJUDES SOL·LICITADES O REBUDES PER A ESTE PROJECTE O ACCIÓ
DECLARACIÓN DE AYUDAS SOLICITADAS O RECIBIDAS PARA ESTE PROYECTO O ACCIÓN

 □  NO ha sol·licitat o obtingut cap altra ajuda per a este mateix fi o cost subvencionable  □  SÍ ha sol·licitat o obtingut les següents ajudes:
NO ha solicitado u obtenido ninguna otra ayuda para este mismo fin o coste subvencionable  SÍ ha solicitado u obtenido las siguientes ayudas:

https://sede.gva.es/
https://sede.gva.es/
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ORGANISME
ORGANISMO

CONVOCATÒRIA
CONVOCATORIA

IMPORT SOL·LICITAT
IMPORTE SOLICITADO

IMPORT CONCEDIT
IMPORTE CONCEDIDO

 □    Si es sol·liciten ajudes de minimis, s’adjuntarà declaració segons model
       Si se solicitan ayudas de minimis, se adjuntará declaración según modelo

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

AUTORIZACIÓ / AUTORIZACIÓN

L´òrgan gestor del procediment ha d´estar autoritzat per vosté per a poder consultar les dades d´estar al corrent de 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 ha de 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 esta 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.  

□   Autoritze la consulta de les dades d´estar al corrent dels pagaments amb l’Agència Tributaria 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 Tributaria autonòmica.
     Autorizo la consulta de los datos de estar al corriente de los pagos con la Agencia Tributaria auatonómica.
□   Autoritze la consulta de les dades d´identitat fiscal davant l’Agència Estatal de l’Administració Tributària.
     Autorizo la consulta de los datos de identidad fiscal ante la Agencia Estatal de la Administración Tributaria.

OPOSICIÓ / OPOSICIÓN

L´òrgan gestor d´aquest procediment està autoritzat per a procedir a la consulta de la següent informació: dades relatius a la identitat de la persona sol·licitant, 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 l´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 de este procedimiento está autorizado para proceder a la consulta de la siguiente información: datos relativos a la identidad de la persona solicitante. 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 la consulta de les dades relatives a la identitat
     Me opongo a la consulta de los datos relativos a la identidad
□   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 la consulta de subsistència de poders notarials
     Me opongo a la consulta de subsistencia de poderes notariales

Motiu oposició:
Motivo oposición:

H
DATOS PARA DETERMINAR LA CUANTÍA DE LA AYUDA
DADES PER A DETERMINAR LA QUANTIA DE L'AJUDA 

Codi / Código REGEPA1: _______________________

Orientació productiva de la explotació2:
Orientación productiva de la explotación: _______________________

1 Recorde que el titular de l'explotació agrícola ha de coincidir amb el sol·licitant de l'ajuda
  Recuerde que el titular de la explotación agrícola ha de coincidir con el solicitante de la ayuda
 
2 Cítrics o caqui / Cítricos o caqui

DADES DE LES PARCEL·LES AFECTADES / DATOS DE LAS PARCELAS AFECTADAS:

Codi / Código SIGPAC
Varietat3

Variedad
SPC4

(Ha)

Producció de collita comercialitzada5 / Producción de cosecha comercializada (kg)

Província
Provincia

Municipi1

Municipio
Polígon
Polígono

Parcel·la
Parcela

Recinte
Recinto

Ús2

Uso
Campanya / Campaña

2021-2022
Campanya / Campaña

2020-2021
Campanya / Campaña

2019-2020
Campanya / Campaña

2018-2019
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1 Només són vàlids els municipis  que consten en la relació de l'annex II de l'Ordre 8/2022, de 16 de juny, de la consellera d'Agricultura, Desenvolupament Rural, Emergència 
Climàtica i Transició Ecològica, per la qual s'aproven les bases reguladores de les ajudes de minimis destinades a compensar les pèrdues econòmiques de les explotacions 
agrícoles de cítrics i de caqui a conseqüència de l'afecció de la plaga de Delottococcus aberiae (De Lotto) y d'altres cotonets.
  Sólo son válidos los municipios que constan en la relación del anexo II de la Orden 8/2022, de 16 de junio, de la consellera de Agricultura, Desarrollo Rural, Emergencia 
Climática y Transición Ecológica, por la que se aprueban las bases reguladoras de las ayudas de minimis destinadas a compensar las pérdidas económicas de las 
explotaciones de cítricos y de caqui a consecuencia de la afección de la plaga de Delottococcus aberiae (De Lotto) y de otros cotonets.

2 CI o FY

3 La varietat ha de coincidir amb la que consta en les liquidacions, factures de venda i altres justificants de comercialització que s'aporten com a documentació justificativa 
d'acord amb la base octava, número 1, lletra g, de l'Ordre 8/2022, de 16 de juny, de la consellera d'Agricultura, Desenvolupament Rural, Emergència Climàtica i Transició 
Ecològica.
  La variedad ha de coincidir con la que consta en las liquidaciones, facturas de venta u otros justificantes de comercialización que se aportan como documentación 
justificativa, de acuerdo con la base octava, número 1, letra g, de la Orden 8/2022, de 16 de junio, de la consellera de Agricultura, Desarrollo Rural, Emergencia Climática y 
Transición Ecológica.

4 Superfície de la persona comerciatlitzadora (amb quatre decimals), d'acorb amb la definició de la base tercera, punt 2, de l'Ordre 8/2022, de 16 de juny, de la consellera 
d'Agricultura, Desenvolupament Rural, Emergència Climàtica i Transició Ecològica.
   Superficie de la persona comercializadora (con cuatro decimales), de acuerdo con la definición de la base tercera, punto 2, de la Orden 8/2022, de 16 de junio, de la 
consellera de Agricultura, Desarrollo Rural, Emergencia Climática y Transición Ecológica.

5 Els valors (sense decimals) han de coincidir amb la producció que consta en les liquidacions, factures de venda i altres justificants de comercialització que s'aporten com a 
documentació justificativa d'acord amb la base octava, número 1, lletra g, de l'Ordre 8/2022, de 16 de juny, de la consellera d'Agricultura, Desenvolupament Rural, 
Emergència Climàtica i Transició Ecològica.
  Los valores (sin decimales) deben coincidir con la producción que consta en las liquidaciones, facturas de venta u otros justificantes de comercialización que se aportan 
como documentación justificativa, de acuerdo con la base octava, número 1, letra g, de la Orden 8/2022, de 16 de junio, de la consellera de Agricultura, Desarrollo Rural, 
Emergencia Climática y Transición Ecológica.

I
DECLARACIONS RESPONSABLES DE LA PERSONA SOL·LICITANT
DECLARACIONES RESPONSABLES DE LA PERSONA SOLICITANTE

El sol·licitant, o el seu representant legal, declara sota la seua responsabilitat:
El solicitante, o su representante legal, declara bajo su responsabilidad:

□ Que totes les dades que consten en la sol·licitud son certes, i em compromet a destinar l’import de la subvenció que sol·licite al compliment dels 
objectius i activitats que fonamenta la concessió de la subvenció, així com a aportar les dades i els documents necessaris per a la seua comprovació. 
Que todos los datos que constan en la solicitud son ciertos, y me comprometo a destinar el importe de la subvención que solicito al cumplimiento de 
los objetivos y actividades que fundamenta la concesión  de la subvención , así como a aportar los datos y los documentos necesarios para su 
comprobación.

□ Que el rendiment mitjà de la collita de cítrics i/o de caqui comercialitzada en la campanya de la convocatòria ha disminuït un mínim d'un 30%respecte 
a la mitjana de les tres campanyas anteriors, com a conseqüència de l'afecció de la plaga de Delottococcus aberiae (De Lotto) o dels altres cotonets 
considerats en l'Ord re  8/2022, de 16 de, de juny, de la consellera d'Agricultura, Desenvolupament Rural, Emergència Climàtica i Transició Ecològica.
Que el rendimiento medio de la cosecha de cítricos y/o de caqui comercializada en la campaña de la convocatoria ha disminuído un mínimo de un 
30% respecto a la media de las tres campañas anteriores, como consecuencia de la afección de la plaga de Delottococcus aberiae (De Lotto) o de 
los otros cotonets considerados en la Orden 8/2022, de 16 de, de junio, de la consellera de Agricultura, Desarrollo Rural, Emergencia Climática y 
Transición Ecológica.

□ Que el número de compte on ha d'ingresar-se l'import de l'ajuda, detallat en el formulari de la sol·licitud, pertany a la persona beneficiària de l'ajuda. 
Que el número de cuenta donde ha de ingresarse el importe de la ayuda, detallado en el formulario de la solicitud, pertenece a la persona beneficiaria 
de la ayuda.

□ Que complisc amb els requisits establits en l’article 13 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, per a obtenir la condició de 
persona beneficiària de l'ajuda.
Que cumplo con los requisitos establecidos en el artículo 13 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, general de subvenciones, para obtener la 
condición de persona beneficiaria de la ayuda.

□ Que en el cas d'haver demanat i/o obtés altres ajudes públiques o privades per a la mateixa finalitat o cost subvencionable són les que consten amb 
les dades que adjunte amb la sol·licitud i, en cas d'haver rebut ajudes de minimis en l'exercici fiscal actual i en els dos anteriors, l'ajuda global de 
minimis que he rebut no supera els límits establits.
Que en el caso de haber pedido y/u obtenido otras ayudas públicas o privadas para la misma finalidad o coste subvencionable son las que constan 
con los datos que adjunto con la solicitud y, en caso de haber recibido ayudas de minimis en el ejercicio fiscal actual y en los dos anteriores, la 
ayuda global de minimis que he recibido no supera los límites establecidos.

□  Que compleix amb la normativa d'integració laboral de persones amb discapacitat o, en el seu cas, l'exempció d'aquesta obligació.
Que cumple con la normativa de integración laboral de personas con discapacidad o, en su caso, la exención de dicha obligación.

□  Que disposa d'un pla d'igualtat efectiva de dones i homes, en el seu cas, d'acord amb la legislació vigent.
Que dispone de un plan de igualdad efectiva de mujeres y hombres, en su caso, de acuerdo con la legislación vigente.

□ Que no té la consideració d'empresa en situació de crisi, d'acord amb la definició continguda en les directrius comunitàries sobre ajudes estatals de 
salvament i de reestructuració d'empreses en crisi (DOUE 2014/C 249/01, 31.07.2014).
Que no tiene la consideración  de empresa en  situación  de crisis, de acuerdo con  la defin ición  contenida en  las directrices comun itarias sobre 
ayudas estatales de salvamento y de reestructuración de empresas en crisis (DOUE 2014/C 249/01, 31.07.2014).
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□ Que l'explotació agrària sol·licitant no està subjecta a una ordre de recuperació pendent després d'una decisió prèvia de la Comissió que haja
declarat una ajuda il·legal i incompatible amb el mercat interior.

Que la explotación agraria solicitante no esté sujeta a una orden de recuperación pendiente tras una decisión previa de la Comisión que haya
declarado una ayuda ilegal e incompatible con el mercado interior.

□ Que compleix amb l'obligació d'informar a tercers, dels quals les dades de caràcter personal s'aporten en el procediment administratiu derivat de la
convocatòria d'ajudes corresponent, de la comunicació d'aquestes dades a la Conselleria, així com del tractament d'aquests per part d'aquesta.
Que cumple con la obligación de informar a terceros, cuyos datos de carácter personal se aporten en el procedimiento administrativo derivado de la
correspondiente convocatoria de ayudas, de la comunicación de dichos datos a la Conselleria, así como del tratamiento de los mismos por parte de
esta.

 □ Que la persona que firma està autoritzada per a firmar la sol·licitud.
Que la persona firmante está autorizada para firmar la solicitud.

J
COMPROMISOS DEL SOL·LICITANT
COMPROMISOS DEL SOLICITANTE

□ Complir amb les obligacions que estableix l'article 14 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions.
Cumplir con las obligaciones que establece el artículo 14 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, general de subvenciones.

□ Complir amb la finalitat per a la qual es va concedir la subvenció i amb l'aplicació dels fons percebuts, que no és una altra que la de compensar les
pèrdues econòmiques de les explotacions agrícoles a conseqüència de la plaga de Delottococcus aberiae (De Lotto) i d'altres cotonets.
Cumplir con la finalidad para la que se concedió la subvención y con la aplicación de los fondos percibidos, que no es otra que la de compensar las 
pérdidas económicas de las explotaciones agrícolas como consecuencia de la afección de la plaga de Delottococcus aberiae (De Lotto) y de otros 
cotonets.

□  Proporcionar en tot moment la informació que els siga requerida respecte a la subvenció concedida i sotmetre's a les actuacions de comprovació i
control de l'òrgan instructor i d'altres òrgans competents d'acord amb la normativa aplicable.
Proporcionar en todo momento la información que les sea requerida respecto a la subvención concedida y someterse a las actuaciones de

comprobación y control del órgano instructor y de otros órganos competentes de acuerdo con la normativa aplicable.

□ Comunicar a l'òrgan instructor les ajudes o els ingressos obtinguts o demanats a altres administracions o entitats públiques o privades, nacionals o
internacionals, amb posterioritat a la presentació de la sol·licitud de subvenció. Aquesta comunicació haurà de realitzar-se només es conega i, en
tot cas, abans de la justificació de l'aplicació dels fons rebuts.
Comunicar al órgano instructor las ayudas o los ingresos obtenidos o pedidos a otras administraciones o entidades públicas o privadas, nacionales
o internacionales, con posterioridad a la presentación de la solicitud de subvención. Esta comunicación deberá realizarse solo se conozca y, en
todo caso, antes de la justificación de la aplicación de los fondos recibidos.

 □  Complir les restants obligacions que preveu la normativa vigent en matèria de subvencions i les bases reguladores d'aquesta convocatòria.
Cumplir las restantes obligaciones que prevé la normativa vigente en materia de subvenciones y las bases reguladoras de esta convocatoria.

K
DOCUMENTACIÓ APORTADA
DOCUMENTACIÓN APORTADA

□  Sol·licitud degudament emplenada i signada.
Solicitud debidamente cumplimentada y firmada.

□  En el seu cas, acreditació de la representació per qualsevol mitjà vàlid en dret que deixe constància.
En su caso, acreditación de la representación por cualquier medio válido en derecho que deje constancia.

□ En el cas de persones jurídiques: en el seu cas, còpia de les escritures i/o estatuts registrats de l'entitat sol·licitant; certificat de l'acord de l'òrgan
competent, segons els estatuts de l'entitat, per a sol·licitar l'ajuda i aceptar els compromisos corresponents; en el seu cas, certificat actualitzat
d'inscripció en el registre administratiu corresponent.
En el caso de personas jurídicas: en su caso, copia de las escrituras y/o estatutos registrados de la entidad solicitante; certificado del acuerdo del
órgano competente, según los estatutos de la entidad, para solicitar la ayuda y aceptar los compromisos correspondientes; en su caso, certificado
actualizado de inscripción en el registro administrativo correspondiente.

 □  En el seu cas, aportació del formulari de domiciliació bancària, degudament omplit i signat.
En su caso, aportación del formulario de domiciliación bancaria, debidamente cumplimentado y firmado.

□ Declaració d’ajudes de mínimis i, en el seu cas, declaració d'ajudes de minimis en el cas de fusions o adquisicions d'empreses i en el cas de que
una empresa es separe en dos o mes empreses independents.
Declaración de ayudas de mínimis i, en su caso, declaración de ayudas de minimis en el caso de fusiones o adquisiciones de empresas y en el

caso de que una empresa se separe en dos o mas empresas independientes.

□ Liquidacions, factures de venda i altres justificants de comercialització de la collita de la campanya de la convocatòria i de les tres campanyes
anteriors, en els quals consten, almenys, nom/raó social del sol·licitant,  DNI/NIF, les referències SIGPAC de les parcel·les, les varietats i  les
quantitats de la fruita comercialitzada en fresc de cadascú dels recintes. Aquest document es presentarà, obligatòriament, en fitxer electrònic per a
les sol·licituds presentades des d'una organització de productors, associació d'organitzacions de productors, cooperativa agroalimentària i altres
entitats associatives de caràcter agroalimentari, i organització professional agrària reconeguda en la Comunitat Valenciana, d'acord amb el format
establit en la convocatòria.
Liquidaciones, facturas de venta u otros justificantes de comercialización de la cosecha de la campaña de la convocatoria y de las tres campañas
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anteriores, en los que consten, al menos, nombre/razón social del solicitante, DNI/NIF, las referencias SIGPAC de las parcelas, las variedades y las
cantidades de fruta comercializada en fresco de cada recinto. Este documento se presentará, obligatoriamente, en fichero electrónico para las
solicitudes presentadas desde una organización de productores, asociación de organizaciones de productores, cooperativa agroalimentaria u otras
entidades asociativas de carácter agroalimentario, y organización profesional agraria reconocida en la Comunitat Valenciana, de acuerdo con el
formato que se establezca en la convocatoria.

□ Certificat d'afecció de la plaga de Delottococcus aberiae (De Lotto) en cítrics o caqui o de Planococcus citri (Risso), Pseudococcus viburni (Signoret) 
i Pseudococcus longispinus (Targioni-Tozzetti) en caqui, segons consta en el model de l'annex III de l'Ord re  8/2022, de 16 de juny, de la consellera 
d'Agricultura, Desenvolupament Rural, Emergència Climàtica i Transició Ecològica, expedit i signat per una persona física o jurídica que tinga 
l'acreditació de la condició d'assesor en gestió integrada de plagues, conforme al previst en l'article 12 del Reial decret 1311/2012, de 14 de 
setembre.
Certificado de afección de la plaga de Delottococcus aberiae (De Lotto) en cítricos o caqui o de Planococcus citri (Risso), Pseudococcus 
viburni (Signoret) i Pseudococcus longispinus (Targion i-Tozzetti) en caqui, según consta en el modelo del anexo III de la Orden 8/2022, de 16 
de, de junio, de la consellera de Agricultura, Desarrollo Rural, Emergencia Climática y Transición Ecológica, expedido y firmado por una persona 
física o jurídica que tenga la acreditación de la condición de asesor en gestión integrada de plagas, conforme a lo previsto en el artículo 12 del Real 
decreto 1311/2012, de 14 de septiembre.

□ En el seu cas, certificat d'haver realitzat els tractaments i el seguiment de plagues recomanats per la C onselleria d'Agricultura, Desenvolupament 
Rural, Emergència Climàtica i Transició Ecològica, en cítrics i en caqui, expedit i signat per una persona física o jurídica que tinga l'acreditació de la 
condició d'assesor en gestió integrada de plagues, conforme al previst en l'article 12 del Reial decret 1311/2012, de 14 de setembre.
En su caso, certificado de haber realizado los tratamientos y el seguimiento de plagas recomendados por la Conselleria de Agricultura, 
Desarrollo Rural, Emergen cia Climática y Transición Ecológica, en  cítricos y en  caqui, expedido y firmado por un a person a física o 
jurídica que ten ga la acreditación de la condición de asesor en gestión integrada de plagas, conforme a lo previsto en el artículo 12 del Real 
decreto 1311/2012, de 14 de septiembre.

□  Acreditació de la identitat del sol·licitant o del seu representant, en cas d’oposar-se a la consulta interactiva.
Acreditación de la identidad del solicitante o de su representante, en caso de oponerse a la consulta interactiva.

□  Targeta del NIF de l’entitat sol·licitant, en cas de no autoritzar la seua consulta interactiva.
Tarjeta del NIF de la entidad solicitante, en caso de no autorizar su consulta interactiva.

□  Certificat d’estar al corrent dels pagaments amb l’Agència Tributària estatal, en cas de no autoritzar la consulta interactiva de la documentació. 
Certificado de estar al corriente de los pagos con la Agencia Tributaria estatal, en caso de no autorizar la consulta interactiva de la documentación.

□  Certificat d’estar al corrent dels pagaments amb l’Agència Tributària autonòmica, en cas de no autoritzar la consulta interactiva de la documentació. 
Certificado de estar al corriente de los pagos con la Agencia Tributaria autonómica, en caso de no autorizar la consulta interactiva de la 
documentación.

□  Certificat d’estar al corrent dels pagaments amb la Tresoreria de la Seguretat Social, en cas d’oposar-se a la consulta interativa de la documentació. 
Certificado de estar al corriente de los pagos con la Tesorería de la Seguridad Social, en caso de oponerse a la consulta interactiva de la 
documentación.

□  Altres (especifiqueu) / Otros (especifiquese):_____________________________________________

L
AUTOBAREM
AUTOBAREMO

Criteris de priorització i selecció / Criterios de priorización y selección Punts / Puntos

□ Parcel·les tractades per la Generalitat Valenciana perquè compleixen les condicions requerides en el resolc tercer de
la Resolució de 23 d'agost de 2021, de la Direcció General de Sanitat de la Producció Agrària del Ministeri d'Agricultura,
Pesca i Alimentació, en la que s'autoritza excepcionalment la comercialització per al seu us per la Generalitat Valenciana,
dels productes fitosanitaris formulats a base de metil clorpirifos 22,4% [EC] P/V per al control de Delottococcus aberiae en
les parcel·les de cítrics de la Comunitat Valenciana (8 punts)

 Parcelas tratadas por la Generalitat Valenciana al cumplir las condiciones requeridas en el resuelvo tercero de la
Resolución de 23 de agosto de 2021, de la Dirección General de Sanidad de la Producción Agraria del Ministerio de
Agricultura,  Pesca  y  Alimentación,  en  la  que  se  autoriza  excepcionalmente  la  comercialización  para  su  uso  por  la
Generalitat Valenciana, de los productos fitosanitarios formulados a base de metil  clorpirifos 22,4% [EC] P/V para el
control de Delottococcus aberiae en las parcelas de cítricos de la Comunitat Valenciana (8 puntos)

□ Explotacions agrícoles que hagen experimentat una reducció del rendiment mitjà de la collita de cítrics i/o de caqui 
comercialitzada en aquesta campanya igual o superior al 60% respecte a la mitjana de les tres campanyes anteriors, a 
conseqüència de l'afecció de la plaga de Delottococcus aberiae (De Lotto) o dels altres cotonets considerats en l'Ordre 
8/2022, de 16 de juny, de la consellera d'Agricultura, Desenvolupament Rural, Emergència Climàtica i Transició 
Ecològica  (7 punts)

 Explotaciones agrícolas que hayan experimentado una reducción del rendimiento medio de la cosecha de cítricos y/o 
de caqui  comercializada en esta  campaña igual  o  superior  al  60% respecto  al  de  la  media  de las  tres  campañas 
anteriores,  a  consecuencia  de la  afección de la  plaga de Delottococcus aberiae (De Lotto)  o  de los otros 
cotonets considerados en la Orden 8/2022, de 16 de junio, de la consellera de Agricultura, Desarrollo Rural, 
Emergencia Climática y Transición Ecológica (7 puntos)

□ Explotacions agrícoles que hagen experimentat una reducció del rendiment mitjà de la collita de cítrics i/o de caqui 
comercialitzada en aquesta campanya igual o superior al 45% i inferior al 60% respecte a la mitjana de les tres campanyes 
anteriors, a conseqüència de l'afecció de la plaga de Delottococcus aberiae (De Lotto) o dels altres cotonets considerats en 
l'Ordre 8/2022, de 16  de juny, de la consellera d 'Agricultura, Desenvolupament Rural, Emergència Climàtica i   Transició 
Ecològica  (6 punts)

 Explotaciones agrícolas que hayan experimentado una reducción del rendimiento medio de la cosecha de cítricos y/o
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de caqui comercializada en esta campaña igual o superior al 45% e inferior al 60% respecto al de la media de las tres 
campañas anteriores, a consecuencia de la afección de la plaga de Delottococcus aberiae (De Lotto) o de los 
otros cotonets considerados en la Orden 8/2022, de 16  de junio,  de la consellera  de Agricultura,  Desarrollo 
Rural, Emergencia Climática y Transición Ecológica (6 puntos)

□ Explotacions agrícoles que hagen experimentat una reducció del rendiment mitjà de la collita de cítrics i/o de caqui 
comercialitzada en aquesta campanya igual o superior al 30% i inferior al 45% respecte a la mitjana de les tres campanyes 
anteriors, a conseqüència de l'afecció de la plaga de Delottococcus aberiae (De Lotto) o dels altres cotonets considerats en 
l'Ordre 8/2022, de 16 de juny, de la consellera d 'Agricultura, Desenvolupament Rural, Emergència Climàtica i Transició 
Ecològica  (5 punts)

 Explotaciones agrícolas que hayan experimentado una reducción del rendimiento medio de la cosecha de cítricos y/o 
de caqui comercializada en esta campaña igual o superior al 30% e inferior al 45% respecto al de la media de las tres 
campañas anteriores, a consecuencia de la afección de la plaga de Delottococcus aberiae (De Lotto) o de los 
otros cotonets considerados en la Orden 8/2022 ,  de 16 de junio,  de la consellera de Agricultura, Desarrollo 
Rural, Emergencia Climática y Transición Ecológica (5 puntos)

□ Sol·licituds presentades des d'una organització de productors, associació d'organitzacions de productors, cooperativa
agroalimentària o altres entitats associatives de caràcter agroalimentari, i organització professional agrària reconeguda en
la Comunitat Valenciana (4 punts)

 Solicitudes  presentadas  desde  una  organización  de  productores,  asociación  de  organizaciones  de  productores,
cooperativa agroalimentaria u otras entidades asociativas de carácter agroalimentario, y organización profesional agraria
reconocida en la Comunitat Valenciana (4 puntos)

□  Titular de l'explotació agricultor/a professional, o jove agricultor/a, o explotació agrària prioritària (3 punts)
Titular de la explotación agricultor/a profesional, o joven agricultor/a, o explotación agraria prioritaria (3 puntos)

□ Parcel·les inscrites en el Comité d'Agricultura Ecològica de la Comunitat Valenciana, en la IGP “Cítrics Valencians” o
en la DOP “Kaki Ribera del Xúquer” (2 punts)

 Parcelas inscritas en el Comité de Agricultura Ecológica de la Comunitat Valenciana, en la IGP “Cítricos Valenciano” o
en la DOP “Kaki Ribera del Xúquer” (2 puntos)

TOTAL: 
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M
SOL·LICITUD
SOLICITUD

Se solicita la ayuda destinada a compensar pérdidas económicas de las explotaciones agrícolas de cítricos y caqui durante la campaña 2021-2022 como
consecuencia de la afección de la plaga de Delottococcus aberiae (De Lotto) y de otros cotonets.

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 el
que s'estableix 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 l’informa que d’actord amb el que s’estableix en la ldisposició 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.

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.

  _______________________________, _______ d _______________________ de ___________
   La persona sol·licitant o el seu representant legal / La persona solicitante o su representante legal

Firma:  _________________________________________

REGISTRE D'ENTRADA
REGISTRO DE ENTRADA

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

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 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: 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 pro -
tección de datos puede reclamar ante la Delegación de Protección de Datos de forma presencial o telemática de conformidad con lo previsto en el si -
guiente 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.
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	Campanya  Campaña 20192020Row8: 
	Campanya  Campaña 20182019Row8: 
	Que totes les dades que consten en la sollicitud son certes i em compromet a destinar limport de la subvenció que sollicite al compliment dels: Off
	Que el rendiment mitjà de la collita de cítrics io de caqui comercialitzada en la campanya de la convocatòria ha disminuït un mínim dun 30: Off
	Que el número de compte on ha dingresarse limport de lajuda detallat en el formulari de la sollicitud pertany a la persona beneficiària de lajuda: Off
	Que complisc amb els requisits establits en larticle 13 de la Llei 382003 de 17 de novembre general de subvencions per a obtenir la condició de: Off
	Que en el cas dhaver demanat io obtés altres ajudes públiques o privades per a la mateixa finalitat o cost subvencionable són les que consten amb: Off
	Que compleix amb la normativa dintegració laboral de persones amb discapacitat o en el seu cas lexempció daquesta obligació: Off
	Que disposa dun pla digualtat efectiva de dones i homes en el seu cas dacord amb la legislació vigent: Off
	Que no té la consideració dempresa en situació de crisi dacord amb la definició continguda en les directrius comunitàries sobre ajudes estatals de: Off
	Que lexplotació agrària sollicitant no està subjecta a una ordre de recuperació pendent després duna decisió prèvia de la Comissió que haja: Off
	Que compleix amb lobligació dinformar a tercers dels quals les dades de caràcter personal saporten en el procediment administratiu derivat de la: Off
	Que la persona que firma està autoritzada per a firmar la sollicitud: Off
	Complir amb les obligacions que estableix larticle 14 de la Llei 382003 de 17 de novembre general de subvencions: Off
	Complir amb la finalitat per a la qual es va concedir la subvenció i amb laplicació dels fons percebuts que no és una altra que la de compensar les: Off
	Proporcionar en tot moment la informació que els siga requerida respecte a la subvenció concedida i sotmetres a les actuacions de comprovació i: Off
	Comunicar a lòrgan instructor les ajudes o els ingressos obtinguts o demanats a altres administracions o entitats públiques o privades nacionals o: Off
	Complir les restants obligacions que preveu la normativa vigent en matèria de subvencions i les bases reguladores daquesta convocatòria: Off
	Sollicitud degudament emplenada i signada: Off
	En el seu cas acreditació de la representació per qualsevol mitjà vàlid en dret que deixe constància: Off
	En el cas de persones jurídiques en el seu cas còpia de les escritures io estatuts registrats de lentitat sollicitant certificat de lacord de lòrgan: Off
	En el seu cas aportació del formulari de domiciliació bancària degudament omplit i signat: Off
	Declaració dajudes de mínimis i en el seu cas declaració dajudes de minimis en el cas de fusions o adquisicions dempreses i en el cas de que: Off
	Liquidacions factures de venda i altres justificants de comercialització de la collita de la campanya de la convocatòria i de les tres campanyes: Off
	Certificat dafecció de la plaga de Delottococcus aberiae De Lotto en cítrics o caqui o de Planococcus citri Risso Pseudococcus viburni Signoret: Off
	En el seu cas certificat dhaver realitzat els tractaments i el seguiment de plagues recomanats per la Conselleria dAgricultura Desenvolupament: Off
	Acreditació de la identitat del sollicitant o del seu representant en cas doposarse a la consulta interactiva: Off
	Targeta del NIF de lentitat sollicitant en cas de no autoritzar la seua consulta interactiva: Off
	Certificat destar al corrent dels pagaments amb lAgència Tributària estatal en cas de no autoritzar la consulta interactiva de la documentació: Off
	Certificat destar al corrent dels pagaments amb lAgència Tributària autonòmica en cas de no autoritzar la consulta interactiva de la documentació: Off
	Certificat destar al corrent dels pagaments amb la Tresoreria de la Seguretat Social en cas doposarse a la consulta interativa de la documentació: Off
	Altres especifiqueu  Otros especifiquese: Off
	Certificado de estar al corriente de los pagos con la Tesorería de la Seguridad Social en caso de oponerse a la consulta interactiva de la: 
	Parcelles tractades per la Generalitat Valenciana perquè compleixen les condicions requerides en el resolc tercer de: Off
	Punts  PuntosParcelles tractades per la Generalitat Valenciana perquè compleixen les condicions requerides en el resolc tercer de la Resolució de 23 dagost de 2021 de la Direcció General de Sanitat de la Producció Agrària del Ministeri dAgricultura Pesca iAlimentació en la que sautoritza excepcionalment la comercialització per al seu us per la Generalitat Valenciana dels productes fitosanitaris formulats a base de metil clorpirifos 224 EC PV per al control de Delottococcus aberiae en les parcelles de cítrics de la Comunitat Valenciana 8 punts Parcelas tratadas por la Generalitat Valenciana al cumplir las condiciones requeridas en el resuelvo tercero de la Resolución de 23 de agosto de 2021 de la Dirección General de Sanidad de la Producción Agraria del Ministerio de Agricultura Pesca y Alimentación en la que se autoriza excepcionalmente la comercialización para su uso por la Generalitat Valenciana de los productos fitosanitarios formulados a base de metil clorpirifos 224 EC PV para el control de Delottococcus aberiae en las parcelas de cítricos de la Comunitat Valenciana 8 puntos: 
	Explotacions agrícoles que hagen experimentat una reducció del rendiment mitjà de la collita de cítrics io de caqui: Off
	Punts  PuntosExplotacions agrícoles que hagen experimentat una reducció del rendiment mitjà de la collita de cítrics io de caqui comercialitzada en aquesta campanya igual o superior al 60 respecte a la mitjana de les tres campanyes anteriors a conseqüència de lafecció de la plaga de Delottococcus aberiae De Lotto o dels altres cotonets considerats en lOrdre 2022 de  de  de la consellera dAgricultura Desenvolupament Rural Emergència Climàtica i Transició Ecològica 7 punts Explotaciones agrícolas que hayan experimentado una reducción del rendimiento medio de la cosecha de cítricos yo de caqui comercializada en esta campaña igual o superior al 60 respecto al de la media de las tres campañas anteriores a consecuencia de la afección de la plaga de Delottococcus aberiae De Lotto o de los otros cotonets considerados en la Orden 2022 de  de  de la consellera de Agricultura Desarrollo Rural Emergencia Climática y Transición Ecológica 7 puntos: 
	Explotacions agrícoles que hagen experimentat una reducció del rendiment mitjà de la collita de cítrics io de caqui_2: Off
	Punts  PuntosExplotacions agrícoles que hagen experimentat una reducció del rendiment mitjà de la collita de cítrics io de caqui comercialitzada en aquesta campanya igual o superior al 45 i inferior al 60 respecte a la mitjana de les tres campanyes anteriors a conseqüència de lafecció de la plaga de Delottococcus aberiae De Lotto o dels altres cotonets considerats en lOrdre 2022 de  de  de la consellera dAgricultura Desenvolupament Rural Emergència Climàtica i Transició Ecològica 6 punts Explotaciones agrícolas que hayan experimentado una reducción del rendimiento medio de la cosecha de cítricos yo: 
	de caqui comercializada en esta campaña igual o superior al 45 e inferior al 60 respecto al de la media de las tres campañas anteriores a consecuencia de la afección de la plaga de Delottococcus aberiae De Lotto o de los otros cotonets considerados en la Orden 2022 de  de  de la consellera de Agricultura Desarrollo Rural Emergencia Climática y Transición Ecológica 6 puntos: 
	Explotacions agrícoles que hagen experimentat una reducció del rendiment mitjà de la collita de cítrics io de caqui_3: Off
	Explotacions agrícoles que hagen experimentat una reducció del rendiment mitjà de la collita de cítrics io de caqui comercialitzada en aquesta campanya igual o superior al 30 i inferior al 45 respecte a la mitjana de les tres campanyes anteriors a conseqüència de lafecció de la plaga de Delottococcus aberiae De Lotto o dels altres cotonets considerats en lOrdre 2022 de  de  de la consellera dAgricultura Desenvolupament Rural Emergència Climàtica i Transició Ecològica 5 punts Explotaciones agrícolas que hayan experimentado una reducción del rendimiento medio de la cosecha de cítricos yo de caqui comercializada en esta campaña igual o superior al 30 e inferior al 45 respecto al de la media de las tres campañas anteriores a consecuencia de la afección de la plaga de Delottococcus aberiae De Lotto o de los otros cotonets considerados en la Orden 2022 de  de  de la consellera de Agricultura Desarrollo Rural Emergencia Climática y Transición Ecológica 5 puntos: 
	Sollicituds presentades des duna organització de productors associació dorganitzacions de productors cooperativa: Off
	Sollicituds presentades des duna organització de productors associació dorganitzacions de productors cooperativa agroalimentària o altres entitats associatives de caràcter agroalimentari i organització professional agrària reconeguda en la Comunitat Valenciana 4 punts Solicitudes presentadas desde una organización de productores asociación de organizaciones de productores cooperativa agroalimentaria u otras entidades asociativas de carácter agroalimentario y organización profesional agraria reconocida en la Comunitat Valenciana 4 puntos: 
	Titular de lexplotació agricultora professional o jove agricultora o explotació agrària prioritària 3 punts: Off
	Titular de lexplotació agricultora professional o jove agricultora o explotació agrària prioritària 3 punts Titular de la explotación agricultora profesional o joven agricultora o explotación agraria prioritaria 3 puntos: 
	Parcelles inscrites en el Comité dAgricultura Ecològica de la Comunitat Valenciana en la IGP Cítrics Valencians o: Off
	Parcelles inscrites en el Comité dAgricultura Ecològica de la Comunitat Valenciana en la IGP Cítrics Valencians o en la DOP Kaki Ribera del Xúquer 2 punts Parcelas inscritas en el Comité de Agricultura Ecológica de la Comunitat Valenciana en la IGP Cítricos Valenciano o en la DOPKaki Ribera del Xúquer 2 puntos: 
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