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ANNEX A0 / ANEXO A0

25/10/22DD.TT. CONSELLERIA D'AGRICULTURA, DESENVOLUPAMENT RURAL, EMERGÈNCIA CLIMÀTICA I TRANSICIÓ ECOLÒGICA 
DD.TT. CONSELLERIA DE AGRICULTURA, DESARROLLO RURAL, EMERGENCIA CLIMÁTICA Y TRANSICIÓN ECOLÓGICA

SOL·LICITUD D'AJUDA A INVERSIONS EN MILLORA DE LES 
CONDICIONS DE TRANSFORMACIÓ I/O COMERCIALITZACIÓ 
DELS PRODUCTES AGRÍCOLES PER AL PERÍODE 2014-2020  
SOLICITUD DE AYUDA A INVERSIONES EN MEJORA DE LAS 

CONDICIONES DE TRANSFORMACIÓN Y/O COMERCIALIZACIÓN 
DE LOS PRODUCTOS AGRÍCOLAS PARA EL PERIODO 2014-2020

A DADES DE L'ENTITAT SOL·LICITANT 
DATOS DE LA ENTIDAD SOLICITANTE

ADREÇA ELECTRÒNICA / CORREO ELECTRÓNICO

NOM I COGNOMS O RAÓ SOCIAL / NOMBRE Y APELLIDOS O RAZÓN SOCIAL DNI / NIF / NIE

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

PROVÍNCIA / PROVINCIA TELÈFON / TELÉFONO

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

DNI / NIE TELÈFON / TELÉFONONOM / NOMBRECOGNOMS / APELLIDOS

ADREÇA ELECTRÒNICA / CORREO ELECTRÓNICO 

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

ADREÇA ELECTRÒNICA (a l'efecte d'avisos de notificacions) / CORREO ELECTRÓNICO (a efectos de avisos de notificaciones) (*) 

TELÈFON / TELÉFONOPROVÍNCIA / PROVINCIALOCALITAT / LOCALIDAD

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

SÍ
Castellà / CastellanoValencià / 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:

DETALL D'INVERSIÓ 
DETALLE DE LA INVERSIÓND

CNAE SECTOR

TÍTOL DE L'OPERACIÓ D'INVERSIÓ / TÍTULO DE LA OPERACIÓN DE INVERSIÓN

AJUDA SOL·LICITADA / AYUDA SOLICITADA

En el cas que l'ajuda sol·licitada provinga de la reconsideració dun expedient, cal indicar: 
En el caso de que la ayuda solicitada provenga de la reconsideración de un expediente, indicar:

1. El sol·licitant no disposa d'un nou exercici comptable tancat registrat a la present data de sol·licitud, respecte del presentat en la 
convocatòria anterior indicada, per la qual cosa és obligatòria la presentació de la documentació següent: 
1. El solicitante no dispone de un nuevo ejercicio contable cerrado registrado a la presente fecha de solicitud, respecto del 
presentado en la convocatoria anterior indicada, por lo cual es obligatoria la presentación de la documentación siguiente:

Annex A9. Estat d'execució de la inversió inicial a data de la sol·licitud de reconsideració. 
Anexo A9. Estado de ejecución de la inversión inicial a fecha de la solicitud de reconsideración. 

Comunicació a l'autoritat substantiva ambiental de la modificació de la instal·lació d'un establiment agroalimentari. 
Comunicación a la autoridad sustantiva ambiental de la modificación de la instalación de un establecimiento agroalimentario.

Si escau, documentació acreditativa respecte de cadascun dels criteris de valoració previstos en l'art. 15 de la nova convocatòria. 
En su caso, documentación acreditativa respecto de cada uno de los criterios de valoración previstos en el art. 15 de la nueva 
convocatoria.

convocatòria:  
convocatoria:  //AGIAAExpedient a reconsiderar:  

Expediente a reconsiderar:
Nova convocatòria:  
Nueva convocatoria:

D'acord amb  la disposició transitòria única de l'ordre, serà vàlida tota la documentació presentada anteriorment, excepte la necessària per a la 
justificació de cadascun dels criteris de valoració previstos en l'art. 15 de la nova convocatòria. Sense perjudici del que s'ha indicat anteriorment, 
cal assenyalar, si escau: 
De acuerdo con la disposición transitoria única de la orden, será válida toda la documentación presentada anteriormente, excepto la necesaria 
para la justificación de cada uno de los criterios de valoración previstos en el art. 15 de la nueva convocatoria. Sin perjuicio de lo reseñado 
anteriormente, señalar en su caso:

Annex A9. Estat d'execució de la inversió inicial a data de la sol·licitud de reconsideració. 
Anexo A9. Estado de ejecución de la inversión inicial a fecha de la solicitud de reconsideración. 

Si escau, documentació acreditativa respecte de cadascun dels criteris de valoració previstos en l'art. 15 de la nova convocatòria. 
En su caso, documentación acreditativa respecto de cada uno de los criterios de valoración previstos en el art. 15 de la nueva 
convocatoria.

2. El sol·licitant disposa d'un nou exercici comptable tancat registrat a la present data de sol·licitud, respecte del presentat en la 
convocatòria anterior indicada, per la qual cosa és obligatòria a més de la presentació de la documentació de l'anterior apartat 1, la 
següent: 
2. El solicitante dispone de un nuevo ejercicio contable cerrado registrado a la presente fecha de solicitud, respecto del presentado 
en la convocatoria anterior indicada, por lo cual es obligatoria además de la presentación de la documentación del anterior apartado 1, 
la siguiente:
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25/10/22DD.TT. CONSELLERIA D'AGRICULTURA, DESENVOLUPAMENT RURAL, EMERGÈNCIA CLIMÀTICA I TRANSICIÓ ECOLÒGICA 
DD.TT. CONSELLERIA DE AGRICULTURA, DESARROLLO RURAL, EMERGENCIA CLIMÁTICA Y TRANSICIÓN ECOLÓGICA

SOL·LICITUD D'AJUDA A INVERSIONS EN MILLORA DE LES 
CONDICIONS DE TRANSFORMACIÓ I/O COMERCIALITZACIÓ 
DELS PRODUCTES AGRÍCOLES PER AL PERÍODE 2014-2020  
SOLICITUD DE AYUDA A INVERSIONES EN MEJORA DE LAS 

CONDICIONES DE TRANSFORMACIÓN Y/O COMERCIALIZACIÓN 
DE LOS PRODUCTOS AGRÍCOLAS PARA EL PERIODO 2014-2020

D DETALL D'INVERSIÓ 
DETALLE DE LA INVERSIÓN

Informe d'auditoria i/o memòria i comptes anuals segons el PGC de l'últim exercici comptable tancat registrat del sol·licitant, amb codi segur 
de verificació i diligència d'inscripció del seu dipòsit en el registre corresponent. En el cas de cooperatives s'agregaran totes les seccions. 
Informe de auditoría y/o memoria y cuentas anuales según el PGC del último ejercicio contable cerrado registrado del solicitante, con código 
seguro de verificación y diligencia de inscripción de su depósito en el registro correspondiente. En el caso de cooperativas se agregarán 
todas las secciones.

De conformitat amb la normativa vigent per a les presents ajudes, es formula aquesta sol·licitud com a empresa que produeix i comercialitza els 
productes agrícoles enumerats en l'annex I del TFUE en el període / De conformidad con la normativa vigente para las presentes ayudas, se 
formula la presente solicitud como empresa que produce y comercializa los productos agrícolas enumerados en el anexo I del TFUE en el periodo.

Informe de plantilla mitjana anual de treballadors en alta coincident amb l'últim exercici comptable tancat registrat, relatiu a tots els comptes 
de cotització de la entitat sol·licitant i del grup empresarial (emés pel Sistema RED de la Seguretat Social). 
Informe de plantilla media anual de trabajadores en alta coincidente con el último ejercicio contable cerrado registrado, relativo a todas las 
cuentas de cotización de la entidad solicitante y del grupo empresarial (emitido por el Sistema RED de la Seguridad Social).

Declaració sobre la informació relativa a la condició de pime. En cas que l'empresa sol·licitant participe o es trobe participada per altres 
empreses, cal aportar documentació justificativa dels respectius percentatges de participació en el capital social. 
Declaración sobre la información relativa a la condición de pyme. En caso de que la empresa solicitante participe o se encuentre participada 
por otras empresas, se debe aportar documentación justificativa de los respectivos porcentajes de participación en el capital social.

En cas de pertinença del sol·licitant a un grup empresarial, informe d'auditoria i / o memòria i comptes anuals individualitzades o consolidats, 
segons el PGC de l'últim exercici comptable tancat registrat del grup empresarial a què pertany el sol·licitant, amb codi segur de verificació i 
diligència dinscripció del seu dipòsit en el registre corresponent. 
En caso de pertenencia del solicitante a un grupo empresarial, informe de auditoría y/o memoria y cuentas anuales individualizadas o 
consolidadas, según el PGC del último ejercicio contable cerrado registrado del grupo empresarial al que pertenece el solicitante, con código 
seguro de verificación y diligencia de inscripción de su depósito en el registro correspondiente.

Comunicació a l'autoritat substantiva ambiental de la modificació de la instal·lació d'un establiment agroalimentari. 
Comunicación a la autoridad sustantiva ambiental de la modificación de la instalación de un establecimiento agroalimentario.

PLANIFICACIÓ PLURIENNAL DE LA INVERSIÓ 
PLANIFICACIÓN PLURIANUAL DE LA INVERSIÓNE

ANUALITAT 
ANUALIDAD

% INVERSIÓ REALITZADA 
% INVERSIÓN REALIZADA

2021

TOTAL

2024

2023

2022

IMPORT (€) 
IMPORTE (€)

100

F LLOC DE REALITZACIÓ DE LA INVERSIÓ 
LUGAR DE REALIZACIÓN DE LA INVERSIÓN

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

PROVÍNCIA / PROVINCIALOCALITAT / LOCALIDADALDEA O PEDANIA  / ALDEA O PEDANÍA POLÍGON O PARCEL·LA  /  POLÍGONO O PARCELA 

COORDENADES UTM / COORDENADAS UTM

X: Y:

DIMENSIÓ EMPRESA/GRUP 
DIMENSIÓN EMPRESA/GRUPOG

IMPORT NET DE LA XIFRA DE NEGOCIS (€) 
IMPORTE NETO DE LA CIFRA DE NEGOCIOS (€)

PATRIMONI NET O PASSIU (€) 
PATRIMONIO NETO O PASIVO (€)

OCUPACIÓ EN UTAS DE L'ÚLTIM EXERCICI COMPTABLE 
EMPLEO EN UTAS DEL ÚLTIMO EJERCICIO CONTABLE

OCUPACIÓ DISCAPACITATS (UTAS) 
EMPLEO DISCAPACITADOS (UTAS)

PREVISIÓ DE CREACIÓ D'OCUPACIÓ (UTAS) RESULTAT DE LA INVERSIÓ 
PREVISIÓN DE CREACIÓN DE EMPLEO (UTAS) RESULTADO DE LA INVERSIÓN

PREVISIÓ DE CREACIÓ D'OCUPACIÓ DE DONES (UTAS) RESULTAT DE LA INVERSIÓ 
PREVISIÓN DE CREACIÓN DE EMPLEO DE MUJERES (UTAS) RESULTADO DE LA INVERSIÓN

H 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 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 doneu la següent autorització, haureu 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)
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PLANIFICACIÓ PLURIENNAL DE LA INVERSIÓ 
PLANIFICACIÓN PLURIANUAL DE LA INVERSIÓNE

ANUALITAT 
ANUALIDAD

% INVERSIÓ REALITZADA 
% INVERSIÓN REALIZADA

2021

TOTAL

2024

2023

2022

IMPORT (€) 
IMPORTE (€)

100

F LLOC DE REALITZACIÓ DE LA INVERSIÓ 
LUGAR DE REALIZACIÓN DE LA INVERSIÓN

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

PROVÍNCIA / PROVINCIALOCALITAT / LOCALIDADALDEA O PEDANIA  / ALDEA O PEDANÍA POLÍGON O PARCEL·LA  /  POLÍGONO O PARCELA 

COORDENADES UTM / COORDENADAS UTM

X: Y:

DIMENSIÓ EMPRESA/GRUP 
DIMENSIÓN EMPRESA/GRUPOG

IMPORT NET DE LA XIFRA DE NEGOCIS (€) 
IMPORTE NETO DE LA CIFRA DE NEGOCIOS (€)

PATRIMONI NET O PASSIU (€) 
PATRIMONIO NETO O PASIVO (€)

OCUPACIÓ EN UTAS DE L'ÚLTIM EXERCICI COMPTABLE 
EMPLEO EN UTAS DEL ÚLTIMO EJERCICIO CONTABLE

OCUPACIÓ DISCAPACITATS (UTAS) 
EMPLEO DISCAPACITADOS (UTAS)

PREVISIÓ DE CREACIÓ D'OCUPACIÓ (UTAS) RESULTAT DE LA INVERSIÓ 
PREVISIÓN DE CREACIÓN DE EMPLEO (UTAS) RESULTADO DE LA INVERSIÓN

PREVISIÓ DE CREACIÓ D'OCUPACIÓ DE DONES (UTAS) RESULTAT DE LA INVERSIÓ 
PREVISIÓN DE CREACIÓN DE EMPLEO DE MUJERES (UTAS) RESULTADO DE LA INVERSIÓN

H 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 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 doneu la següent autorització, haureu 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)
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ANNEX A0 / ANEXO A0

25/10/22DD.TT. CONSELLERIA D'AGRICULTURA, DESENVOLUPAMENT RURAL, EMERGÈNCIA CLIMÀTICA I TRANSICIÓ ECOLÒGICA 
DD.TT. CONSELLERIA DE AGRICULTURA, DESARROLLO RURAL, EMERGENCIA CLIMÁTICA Y TRANSICIÓN ECOLÓGICA

SOL·LICITUD D'AJUDA A INVERSIONS EN MILLORA DE LES 
CONDICIONS DE TRANSFORMACIÓ I/O COMERCIALITZACIÓ 
DELS PRODUCTES AGRÍCOLES PER AL PERÍODE 2014-2020  
SOLICITUD DE AYUDA A INVERSIONES EN MEJORA DE LAS 

CONDICIONES DE TRANSFORMACIÓN Y/O COMERCIALIZACIÓN 
DE LOS PRODUCTOS AGRÍCOLAS PARA EL PERIODO 2014-2020

Empresa amb 50 UTA o més i amb obligació legal de contractar persones discapacitades, acredita __________ UTA discapacitades. UTA discapacitades/
UTA totals =  
Empresa con 50 o más UTA y con obligación legal de contratar pesonas discapacitadas, acredita __________ UTA discapacitadas.  
UTA discapacitadas/UTA totales =

DECLARACIONS RESPONSABLES DE LA ENTITAT SOL·LICITANT 
DECLARACIONES RESPONSABLES DE LA ENTIDAD SOLICITANTEI

Que el representant legal de l’entitat sol·licitant està facultat com a firmant d’aquest document. 
Que el representante legal de la entidad solicitante está facultado como firmante de este documento.
Que l’entitat sol·licitant de l’ajuda no es troba en situació de crisi, de conformitat amb la normativa en cada cas aplicable, ni 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 comú. 
Que la entidad solicitante de la ayuda no se encuentra en situación de crisis, de conformidad con la normativa en cada caso aplicable, ni 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 común.
Que l'entitat sol·licitant de l'ajuda no ha sol·licitat la declaració de concurs voluntari, no es troba declarada en concurs o no ha sigut declarada insolvent en qualsevol 
procediment / Que la entidad solicitante de la ayuda no ha solicitado la declaración de concurso voluntario, no se halla declarada en concurso o no ha sido 
declarada insolvente en cualquier procedimiento.

Que segons el Decret 279/2004 del Govern Valencià es compleix la normativa sobre integració de persones amb discapacitat i es tracta d'una: 
Que según el Decreto 279/2004 del Gobierno Valenciano se cumple la normativa sobre integración de personas con discapacidad y se trata de una:

Que segons la Llei orgànica 3/2007, per a la igualtat efectiva entre dones i homes: 
Que según la Ley orgánica 3/2007, para la igualdad efectiva entre mujeres y hombres:

L'entitat sol·licitant està obligada a elaborar un pla d'igualtat en empreses de la Comunitat Valenciana, i: 
La entidad solicitante está obligada a elaborar un plan de igualdad en empresas de la Comunitat Valenciana, y:

Disposa de visat o sol·licitud de la seua presentació davant de l'organisme competent del pla d'igualtat de conformitat amb el que s'estableix en l'article 
46 de la Llei orgànica 3/2007 de 22 de març per a la igualtat efectiva de dones i homes i en l'article 3 del Decret 133/2007 de 27 de juliol de Consell, 
sobre condicions i requisits per al visat dels plans d'igualtat de les empreses de la Comunitat Valenciana.  
Dispone de visado o solicitud de su presentación ante el organismo competente del plan de igualdad de conformidad con lo establecido en el artículo 
46 de la Ley Orgánica 3/2007 de 22 de marzo para la Igualdad efectiva de mujeres y hombres y en el artículo 3 del Decreto 133/2007 de 27 de julio de 
Consell, sobre condiciones y requisitos para el visado de los planes de igualdad de las empresas de la Comunitat Valenciana. 

Empresa amb menys de 50 UTA sense obligació legal de contractar persones amb discapacitat acredita __________ UTA discapacitades. UTA 
discapacitades/UTAS totals =  
Empresa con menos de 50 UTA sin obligación legal de contratar personas con discapacitad, acredita __________ UTA discapacitadas. UTA discapacitadas/
UTA totales =

Empresa amb 50 o més UTAS i amb obligació legal de contractar persones amb discapacitats acredita mesures alternatives mitjançant Declaració 
d'excepcionalitat, expedida pel Servei Públic d'Ocupació Estatal o els serveis públics d'ocupació autonòmica.  
Empresa con 50 o más UTAS y con obligación legal de contratar personas con discapacidad acredita medidas alternativas mediante Declaración de 
excepcionalidad, expedida por el Servicio Público de Empleo Estatal o los servicios públicos de empleo autonómico.

té la condició de mitjana empresa / t la condición de mediana empresa
té la condició de xicoteta empresa / tiene la condición de pequeña empresa
té la condició de microempresa / tiene la condición de microempresa

Que el beneficiari de la subvenció o bonificació, segons la definició de la Recomanació 2003/361/CE, i l'art. 2 de l'annex I del Reglament (UE) 702/2014 de la 
Comissió / Que el beneficiario de la subvención o bonificación, según la definición de la Recomendación 2003/361/CE, y el art. 2 del anexo I del Reglamento (UE) 
702/2014 de la Comisión,

Que l’entitat sol·licitant es compromet a facilitar les actuacions de l’Administració aportant, en tot moment, la informació pertinent i permetent l’accés d’aquesta a 
les seues instal·lacions, a fi de realitzar les verificacions i l’execució dels controls que es consideren necessaris. 
Que la entidad solicitante se compromete a facilitar las actuaciones de la Administración aportando en todo momento la información pertinente y permitiendo el 
acceso de esta a sus instalaciones, al objeto de realizar las verificaciones y la ejecución de los controles que se estimen necesarios.
Que l'empresa sol·licitant es compromet a complir amb el compromís de durabilitat de les inversions durant els cinc anys següents a comptar de la data del 
pagament final de l'ajuda de conformitat amb el que preveu l'article 71 del Reglament (UE) 1303/2013. 
Que la empresa solicitante se compromete a cumplir con el compromiso de durabilidad de las inversiones durante los cinco años siguientes a contar desde la 
fecha del pago final de la ayuda de conformidad con lo previsto en el artículo 71 del Reglamento (UE) 1303/2013. 
Que l’entitat sol·licitant es compromet a assumir els objectius previstos i a garantir el finançament durant el projecte, sense participació de cap altra ajuda pública 
que no siga la prevista en aquesta sol·licitud  per als mateixos conceptes de despesa. 
Que la entidad solicitante se compromete a asumir los objetivos previstos y a garantizar la financiación a lo largo del proyecto, sin participación de ninguna otra 
ayuda pública que no sea la prevista en la presente solicitud para los mismos conceptos de gasto.
Declare que la persona sol·licitant no està sotmesa a les prohibicions per obtindre la condició de beneficiaria establides en l'article 13 de la Llei 38/2003, de 17 de 
novembre, General de Subvencions, que no és deutora de la Generalitat per reintegrament de subvencions, que compleix amb els requisits exigits en la normativa 
reguladora, que disposa de la documentació que així ho acredita i que es compromet a mantindre el seu compliment fins a la finalització del procediment / Declaro 
que la persona solicitante no está incursa en las prohibiciones para obtener la condición de beneficiaria establecidas en el artículo 13 de la Ley 38/2003, de 17 de 
noviembre, General de Subvenciones, que no es deudora de la Generalitat por reintegro de subvenciones, que cumple con los requisitos exigidos en la normativa 
reguladora, que dispone de la documentación que así lo acredita y que se compromete a mantener su cumplimiento hasta la finalización del procedimiento

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:

- 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 extrems, 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.

L'òrgan gestor del procediment està autoritzat per a procedir a la consulta de la següent informació: identitat del sol·licitant o, si és el cas, del seu representant legal, així 
com de les dades d'estar al corrent amb la Tresoreria de la Seguretat Social. No obstant això, si voleu oposar-vos a això, és imprescindible que indiqueu a continuació la 
informació concreta a la consulta de la qual us oposeu i els motius que ho justifiquen. Si us oposeu, quedeu obligat a aportar els documents acreditatius corresponents. 
El órgano gestor del procedimiento está autorizado para proceder a la consulta de la siguiente información: identidad del solicitante o, en su caso, de su representante 
legal, así como 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

M'opose a l'obtenció de les dades d'identitat del sol·licitant o, si és el cas, del seu representant legal 
Me opongo a la obtención de los datos de identidad del solicitante o, en su caso, de su representante legal

Motiu oposició: 
Motivo oposición:

OPOSICIÓ / OPOSICIÓN

CONSULTA INTERACTIVA DE DADES (AUTORITZACIÓ/OPOSICIÓ) 
CONSULTA INTERACTIVA DE DATOS (AUTORIZACIÓN/OPOSICIÓN)H
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ANNEX A0 / ANEXO A0

25/10/22DD.TT. CONSELLERIA D'AGRICULTURA, DESENVOLUPAMENT RURAL, EMERGÈNCIA CLIMÀTICA I TRANSICIÓ ECOLÒGICA 
DD.TT. CONSELLERIA DE AGRICULTURA, DESARROLLO RURAL, EMERGENCIA CLIMÁTICA Y TRANSICIÓN ECOLÓGICA

SOL·LICITUD D'AJUDA A INVERSIONS EN MILLORA DE LES 
CONDICIONS DE TRANSFORMACIÓ I/O COMERCIALITZACIÓ 
DELS PRODUCTES AGRÍCOLES PER AL PERÍODE 2014-2020  
SOLICITUD DE AYUDA A INVERSIONES EN MEJORA DE LAS 

CONDICIONES DE TRANSFORMACIÓN Y/O COMERCIALIZACIÓN 
DE LOS PRODUCTOS AGRÍCOLAS PARA EL PERIODO 2014-2020

Empresa amb 50 UTA o més i amb obligació legal de contractar persones discapacitades, acredita __________ UTA discapacitades. UTA discapacitades/
UTA totals =  
Empresa con 50 o más UTA y con obligación legal de contratar pesonas discapacitadas, acredita __________ UTA discapacitadas.  
UTA discapacitadas/UTA totales =

DECLARACIONS RESPONSABLES DE LA ENTITAT SOL·LICITANT 
DECLARACIONES RESPONSABLES DE LA ENTIDAD SOLICITANTEI

Que el representant legal de l’entitat sol·licitant està facultat com a firmant d’aquest document. 
Que el representante legal de la entidad solicitante está facultado como firmante de este documento.
Que l’entitat sol·licitant de l’ajuda no es troba en situació de crisi, de conformitat amb la normativa en cada cas aplicable, ni 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 comú. 
Que la entidad solicitante de la ayuda no se encuentra en situación de crisis, de conformidad con la normativa en cada caso aplicable, ni 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 común.
Que l'entitat sol·licitant de l'ajuda no ha sol·licitat la declaració de concurs voluntari, no es troba declarada en concurs o no ha sigut declarada insolvent en qualsevol 
procediment / Que la entidad solicitante de la ayuda no ha solicitado la declaración de concurso voluntario, no se halla declarada en concurso o no ha sido 
declarada insolvente en cualquier procedimiento.

Que segons el Decret 279/2004 del Govern Valencià es compleix la normativa sobre integració de persones amb discapacitat i es tracta d'una: 
Que según el Decreto 279/2004 del Gobierno Valenciano se cumple la normativa sobre integración de personas con discapacidad y se trata de una:

Que segons la Llei orgànica 3/2007, per a la igualtat efectiva entre dones i homes: 
Que según la Ley orgánica 3/2007, para la igualdad efectiva entre mujeres y hombres:

L'entitat sol·licitant està obligada a elaborar un pla d'igualtat en empreses de la Comunitat Valenciana, i: 
La entidad solicitante está obligada a elaborar un plan de igualdad en empresas de la Comunitat Valenciana, y:

Disposa de visat o sol·licitud de la seua presentació davant de l'organisme competent del pla d'igualtat de conformitat amb el que s'estableix en l'article 
46 de la Llei orgànica 3/2007 de 22 de març per a la igualtat efectiva de dones i homes i en l'article 3 del Decret 133/2007 de 27 de juliol de Consell, 
sobre condicions i requisits per al visat dels plans d'igualtat de les empreses de la Comunitat Valenciana.  
Dispone de visado o solicitud de su presentación ante el organismo competente del plan de igualdad de conformidad con lo establecido en el artículo 
46 de la Ley Orgánica 3/2007 de 22 de marzo para la Igualdad efectiva de mujeres y hombres y en el artículo 3 del Decreto 133/2007 de 27 de julio de 
Consell, sobre condiciones y requisitos para el visado de los planes de igualdad de las empresas de la Comunitat Valenciana. 

Empresa amb menys de 50 UTA sense obligació legal de contractar persones amb discapacitat acredita __________ UTA discapacitades. UTA 
discapacitades/UTAS totals =  
Empresa con menos de 50 UTA sin obligación legal de contratar personas con discapacitad, acredita __________ UTA discapacitadas. UTA discapacitadas/
UTA totales =

Empresa amb 50 o més UTAS i amb obligació legal de contractar persones amb discapacitats acredita mesures alternatives mitjançant Declaració 
d'excepcionalitat, expedida pel Servei Públic d'Ocupació Estatal o els serveis públics d'ocupació autonòmica.  
Empresa con 50 o más UTAS y con obligación legal de contratar personas con discapacidad acredita medidas alternativas mediante Declaración de 
excepcionalidad, expedida por el Servicio Público de Empleo Estatal o los servicios públicos de empleo autonómico.

té la condició de mitjana empresa / t la condición de mediana empresa
té la condició de xicoteta empresa / tiene la condición de pequeña empresa
té la condició de microempresa / tiene la condición de microempresa

Que el beneficiari de la subvenció o bonificació, segons la definició de la Recomanació 2003/361/CE, i l'art. 2 de l'annex I del Reglament (UE) 702/2014 de la 
Comissió / Que el beneficiario de la subvención o bonificación, según la definición de la Recomendación 2003/361/CE, y el art. 2 del anexo I del Reglamento (UE) 
702/2014 de la Comisión,

Que l’entitat sol·licitant es compromet a facilitar les actuacions de l’Administració aportant, en tot moment, la informació pertinent i permetent l’accés d’aquesta a 
les seues instal·lacions, a fi de realitzar les verificacions i l’execució dels controls que es consideren necessaris. 
Que la entidad solicitante se compromete a facilitar las actuaciones de la Administración aportando en todo momento la información pertinente y permitiendo el 
acceso de esta a sus instalaciones, al objeto de realizar las verificaciones y la ejecución de los controles que se estimen necesarios.
Que l'empresa sol·licitant es compromet a complir amb el compromís de durabilitat de les inversions durant els cinc anys següents a comptar de la data del 
pagament final de l'ajuda de conformitat amb el que preveu l'article 71 del Reglament (UE) 1303/2013. 
Que la empresa solicitante se compromete a cumplir con el compromiso de durabilidad de las inversiones durante los cinco años siguientes a contar desde la 
fecha del pago final de la ayuda de conformidad con lo previsto en el artículo 71 del Reglamento (UE) 1303/2013. 
Que l’entitat sol·licitant es compromet a assumir els objectius previstos i a garantir el finançament durant el projecte, sense participació de cap altra ajuda pública 
que no siga la prevista en aquesta sol·licitud  per als mateixos conceptes de despesa. 
Que la entidad solicitante se compromete a asumir los objetivos previstos y a garantizar la financiación a lo largo del proyecto, sin participación de ninguna otra 
ayuda pública que no sea la prevista en la presente solicitud para los mismos conceptos de gasto.
Declare que la persona sol·licitant no està sotmesa a les prohibicions per obtindre la condició de beneficiaria establides en l'article 13 de la Llei 38/2003, de 17 de 
novembre, General de Subvencions, que no és deutora de la Generalitat per reintegrament de subvencions, que compleix amb els requisits exigits en la normativa 
reguladora, que disposa de la documentació que així ho acredita i que es compromet a mantindre el seu compliment fins a la finalització del procediment / Declaro 
que la persona solicitante no está incursa en las prohibiciones para obtener la condición de beneficiaria establecidas en el artículo 13 de la Ley 38/2003, de 17 de 
noviembre, General de Subvenciones, que no es deudora de la Generalitat por reintegro de subvenciones, que cumple con los requisitos exigidos en la normativa 
reguladora, que dispone de la documentación que así lo acredita y que se compromete a mantener su cumplimiento hasta la finalización del procedimiento

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:

- 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 extrems, 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.

L'òrgan gestor del procediment està autoritzat per a procedir a la consulta de la següent informació: identitat del sol·licitant o, si és el cas, del seu representant legal, així 
com de les dades d'estar al corrent amb la Tresoreria de la Seguretat Social. No obstant això, si voleu oposar-vos a això, és imprescindible que indiqueu a continuació la 
informació concreta a la consulta de la qual us oposeu i els motius que ho justifiquen. Si us oposeu, quedeu obligat a aportar els documents acreditatius corresponents. 
El órgano gestor del procedimiento está autorizado para proceder a la consulta de la siguiente información: identidad del solicitante o, en su caso, de su representante 
legal, así como 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

M'opose a l'obtenció de les dades d'identitat del sol·licitant o, si és el cas, del seu representant legal 
Me opongo a la obtención de los datos de identidad del solicitante o, en su caso, de su representante legal

Motiu oposició: 
Motivo oposición:

OPOSICIÓ / OPOSICIÓN

CONSULTA INTERACTIVA DE DADES (AUTORITZACIÓ/OPOSICIÓ) 
CONSULTA INTERACTIVA DE DATOS (AUTORIZACIÓN/OPOSICIÓN)H
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ANNEX A0 / ANEXO A0

25/10/22DD.TT. CONSELLERIA D'AGRICULTURA, DESENVOLUPAMENT RURAL, EMERGÈNCIA CLIMÀTICA I TRANSICIÓ ECOLÒGICA 
DD.TT. CONSELLERIA DE AGRICULTURA, DESARROLLO RURAL, EMERGENCIA CLIMÁTICA Y TRANSICIÓN ECOLÓGICA

SOL·LICITUD D'AJUDA A INVERSIONS EN MILLORA DE LES 
CONDICIONS DE TRANSFORMACIÓ I/O COMERCIALITZACIÓ 
DELS PRODUCTES AGRÍCOLES PER AL PERÍODE 2014-2020  
SOLICITUD DE AYUDA A INVERSIONES EN MEJORA DE LAS 

CONDICIONES DE TRANSFORMACIÓN Y/O COMERCIALIZACIÓN 
DE LOS PRODUCTOS AGRÍCOLAS PARA EL PERIODO 2014-2020

DADES BANCÀRIES 
DATOS BANCARIOSJ

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 perceptor o cambio de número de cuenta bancaria, marque 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 aquesta casella i indique a continuació les dades del compte en la 
qual vol que se li 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 quiere que se le efectúe el pago:

IBAN:

K 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 
NO ha solicitado u obtenido ninguna otra ayuda para este mismo fin o coste subvencionable

SÍ ha sol·licitat o obtingut les següents ajudes: 
SÍ ha solicitado u obtenido las siguientes ayudas:

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

IMPORT CONCEDIT 
IMPORTE CONCEDIDO

IMPORT SOL·LICITAT 
IMPORTE SOLICITADO

CONVOCATÒRIA 
CONVOCATORIA

ORGANISME 
ORGANISMO

DOCUMENTACIÓ GENÈRICA QUE CAL APORTAR EN LES SOL·LICITUDS D'AJUDA 
DOCUMENTACIÓN GENÉRICA QUE DEBE APORTAR EN LAS SOLICITUDES DE AYUDAL

Tots els annexos han d'estar degudament omplits i signats electrònicament pel representant legal del sol·licitant 
Todos los anexos deben estar debidamente cumplimentados y firmados electrónicamente por el representante legal del solicitante
1. Dades de l’entitat (sol·licitant): / Datos de la entidad (solicitante):

NIF de l'entitat sol·licitant, en cas de no autoritzar la seua consulta per l'òrgan gestor del procediment 
NIF de la entidad solicitante, en caso de no autorizar su consulta por el órgano gestor del procedimiento

Model de la domiciliació bancària degudament omplit i signat electrònicament pel representant legal del sol·licitant. 
Modelo de la domiciliación bancaria debidamente cumplimentado y firmado electrónicamente por el representante legal del solicitante.

En cas de la presentació de la sol·licitud mitjançant representant, acreditació d'aquesta condició, segons l'art. 5 de la Llei 39/2015, inclosos els 
casos de presentació telemàtica, a través de Registre de representants, escriptura d'apoderament o acord de l'òrgan competent.  
En caso de la presentación de la solicitud mediante representante, acreditación de dicha condición, conforme al art. 5 de la Ley 39/2015, incluidos 
los casos de presentación telemática, a través de Registro de representantes, escritura de apoderamiento o acuerdo del órgano competente..

Última inscripció en el Registre d'establiments agroalimentaris (REA),si és el cas. 
Última inscripción en el Registro de establecimientos agroalimentarios (REA), en su caso.
Sol·licitud d'inscripció en el REA en el cas que no es trobe inscrita i no es tracte de nou establiment. 
Solicitud de inscripción en el REA en el caso de que no se encuentre inscrita y no se trate de nuevo establecimiento.
Acreditació de l'instrument mediambiental que autoritza l'activitat (autorització ambiental integrada, llicència d'activitat, llicència ambiental, 
declaració responsable ambiental i comunicació d'activitats innòcues). 
Acreditación del instrumento medioambiental que autoriza la actividad (autorización ambiental integrada, licencia de actividad, licencia ambiental, 
declaración responsable ambiental y comunicación de actividades inocuas).
Certificat actualitzat en el qual figuren tots els comptes de cotització de l'entitat sol·licitant, que aquesta no és deutora i es troba al corrent en el 
compliment de les seues obligacions enfront de la Tresoreria General de la Seguretat Social. 
Certificado actualizado en el que figuren todas las cuentas de cotización de la entidad solicitante, de que esta no es deudora y se encuentra al 
corriente en el cumplimiento de sus obligaciones frente a la Tesorería General de la Seguridad Social.
Informe de plantilla mitjana anual de treballadors en alta, coincident amb l'últim exercici comptable tancat registrat emés pel sistema RED de la 
Seguretat Social relatiu a tots els comptes de cotització del sol·licitant i/o grup empresarial i/o empreses associades i vinculades. 
Informe de plantilla media anual de trabajadores en alta, coincidente con el último ejercicio contable cerrado registrado emitido por el sistema RED 
de la Seguridad Social relativo a todas las cuentas de cotización del solicitante y/o grupo empresarial y/o empresas asociadas y vinculadas.

Si és el cas, acta notarial amb informació relativa al no inici amb referència a factures proforma, i/o a les actuacions objecte de la inversió descrites 
en l'ANNEX A6 de la sol·licitud d'ajuda: resum de la inversió prevista per anualitats, actuacions i conceptes de despesa per factura; ubicació i 
documents auxiliars de seguiment de les inversions proposades. 
En su caso, acta notarial con información relativa al no inicio con referencia a facturas proforma, y/o a las actuaciones objeto de la inversión 
descritas en el ANEXO A6 de la solicitud de ayuda: resumen de la inversión prevista por anualidades, actuaciones y conceptos de gasto por 
factura; ubicación y documentos auxiliares de seguimiento de las inversiones propuestas.

ANNEX A1: MEMÒRIA DE L'OPERACIÓ D'INVERSIÓ. / ANEXO A1: MEMORIA DE LA OPERACIÓN DE INVERSIÓN.

Registre d'establiments agroalimentaris. / Registro de establecimientos agroalimentarios.

ANNEX A2.1 Directius de l'entitat sol·licitant. / ANEXO A2.1 Directivos de la entidad solicitante.

ANNEX A2.2 Directius de l'entitat sol·licitant comuns a altres entitats. 
ANEXO A2.2 Directivos de la entidad solicitante comunes a otras entidades.
ANNEX A2.3. Entitats participants i participades en relació amb l'entitat sol·licitant. 
ANEXO A2.3. Entidades participantes y participadas en relación con la entidad solicitante.

ANNEX A2.4. Dades per a dimensionar l'entitat sol·licitant. / ANEXO A2.4. Datos para dimensionar la entidad solicitante.

ANNEX A2.5. Declaració sobre la informació relativa a la condició de PIME. 
ANEXO A2.5. Declaración sobre la información relativa a la condición de PYME.
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ANNEX A0 / ANEXO A0

25/10/22DD.TT. CONSELLERIA D'AGRICULTURA, DESENVOLUPAMENT RURAL, EMERGÈNCIA CLIMÀTICA I TRANSICIÓ ECOLÒGICA 
DD.TT. CONSELLERIA DE AGRICULTURA, DESARROLLO RURAL, EMERGENCIA CLIMÁTICA Y TRANSICIÓN ECOLÓGICA

SOL·LICITUD D'AJUDA A INVERSIONS EN MILLORA DE LES 
CONDICIONS DE TRANSFORMACIÓ I/O COMERCIALITZACIÓ 
DELS PRODUCTES AGRÍCOLES PER AL PERÍODE 2014-2020  
SOLICITUD DE AYUDA A INVERSIONES EN MEJORA DE LAS 

CONDICIONES DE TRANSFORMACIÓN Y/O COMERCIALIZACIÓN 
DE LOS PRODUCTOS AGRÍCOLAS PARA EL PERIODO 2014-2020

DADES BANCÀRIES 
DATOS BANCARIOSJ

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 perceptor o cambio de número de cuenta bancaria, marque 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 aquesta casella i indique a continuació les dades del compte en la 
qual vol que se li 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 quiere que se le efectúe el pago:

IBAN:

K 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 
NO ha solicitado u obtenido ninguna otra ayuda para este mismo fin o coste subvencionable

SÍ ha sol·licitat o obtingut les següents ajudes: 
SÍ ha solicitado u obtenido las siguientes ayudas:

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

IMPORT CONCEDIT 
IMPORTE CONCEDIDO

IMPORT SOL·LICITAT 
IMPORTE SOLICITADO

CONVOCATÒRIA 
CONVOCATORIA

ORGANISME 
ORGANISMO

DOCUMENTACIÓ GENÈRICA QUE CAL APORTAR EN LES SOL·LICITUDS D'AJUDA 
DOCUMENTACIÓN GENÉRICA QUE DEBE APORTAR EN LAS SOLICITUDES DE AYUDAL

Tots els annexos han d'estar degudament omplits i signats electrònicament pel representant legal del sol·licitant 
Todos los anexos deben estar debidamente cumplimentados y firmados electrónicamente por el representante legal del solicitante
1. Dades de l’entitat (sol·licitant): / Datos de la entidad (solicitante):

NIF de l'entitat sol·licitant, en cas de no autoritzar la seua consulta per l'òrgan gestor del procediment 
NIF de la entidad solicitante, en caso de no autorizar su consulta por el órgano gestor del procedimiento

Model de la domiciliació bancària degudament omplit i signat electrònicament pel representant legal del sol·licitant. 
Modelo de la domiciliación bancaria debidamente cumplimentado y firmado electrónicamente por el representante legal del solicitante.

En cas de la presentació de la sol·licitud mitjançant representant, acreditació d'aquesta condició, segons l'art. 5 de la Llei 39/2015, inclosos els 
casos de presentació telemàtica, a través de Registre de representants, escriptura d'apoderament o acord de l'òrgan competent.  
En caso de la presentación de la solicitud mediante representante, acreditación de dicha condición, conforme al art. 5 de la Ley 39/2015, incluidos 
los casos de presentación telemática, a través de Registro de representantes, escritura de apoderamiento o acuerdo del órgano competente..

Última inscripció en el Registre d'establiments agroalimentaris (REA),si és el cas. 
Última inscripción en el Registro de establecimientos agroalimentarios (REA), en su caso.
Sol·licitud d'inscripció en el REA en el cas que no es trobe inscrita i no es tracte de nou establiment. 
Solicitud de inscripción en el REA en el caso de que no se encuentre inscrita y no se trate de nuevo establecimiento.
Acreditació de l'instrument mediambiental que autoritza l'activitat (autorització ambiental integrada, llicència d'activitat, llicència ambiental, 
declaració responsable ambiental i comunicació d'activitats innòcues). 
Acreditación del instrumento medioambiental que autoriza la actividad (autorización ambiental integrada, licencia de actividad, licencia ambiental, 
declaración responsable ambiental y comunicación de actividades inocuas).
Certificat actualitzat en el qual figuren tots els comptes de cotització de l'entitat sol·licitant, que aquesta no és deutora i es troba al corrent en el 
compliment de les seues obligacions enfront de la Tresoreria General de la Seguretat Social. 
Certificado actualizado en el que figuren todas las cuentas de cotización de la entidad solicitante, de que esta no es deudora y se encuentra al 
corriente en el cumplimiento de sus obligaciones frente a la Tesorería General de la Seguridad Social.
Informe de plantilla mitjana anual de treballadors en alta, coincident amb l'últim exercici comptable tancat registrat emés pel sistema RED de la 
Seguretat Social relatiu a tots els comptes de cotització del sol·licitant i/o grup empresarial i/o empreses associades i vinculades. 
Informe de plantilla media anual de trabajadores en alta, coincidente con el último ejercicio contable cerrado registrado emitido por el sistema RED 
de la Seguridad Social relativo a todas las cuentas de cotización del solicitante y/o grupo empresarial y/o empresas asociadas y vinculadas.

Si és el cas, acta notarial amb informació relativa al no inici amb referència a factures proforma, i/o a les actuacions objecte de la inversió descrites 
en l'ANNEX A6 de la sol·licitud d'ajuda: resum de la inversió prevista per anualitats, actuacions i conceptes de despesa per factura; ubicació i 
documents auxiliars de seguiment de les inversions proposades. 
En su caso, acta notarial con información relativa al no inicio con referencia a facturas proforma, y/o a las actuaciones objeto de la inversión 
descritas en el ANEXO A6 de la solicitud de ayuda: resumen de la inversión prevista por anualidades, actuaciones y conceptos de gasto por 
factura; ubicación y documentos auxiliares de seguimiento de las inversiones propuestas.

ANNEX A1: MEMÒRIA DE L'OPERACIÓ D'INVERSIÓ. / ANEXO A1: MEMORIA DE LA OPERACIÓN DE INVERSIÓN.

Registre d'establiments agroalimentaris. / Registro de establecimientos agroalimentarios.

ANNEX A2.1 Directius de l'entitat sol·licitant. / ANEXO A2.1 Directivos de la entidad solicitante.

ANNEX A2.2 Directius de l'entitat sol·licitant comuns a altres entitats. 
ANEXO A2.2 Directivos de la entidad solicitante comunes a otras entidades.
ANNEX A2.3. Entitats participants i participades en relació amb l'entitat sol·licitant. 
ANEXO A2.3. Entidades participantes y participadas en relación con la entidad solicitante.

ANNEX A2.4. Dades per a dimensionar l'entitat sol·licitant. / ANEXO A2.4. Datos para dimensionar la entidad solicitante.

ANNEX A2.5. Declaració sobre la informació relativa a la condició de PIME. 
ANEXO A2.5. Declaración sobre la información relativa a la condición de PYME.
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ANNEX A0 / ANEXO A0

25/10/22DD.TT. CONSELLERIA D'AGRICULTURA, DESENVOLUPAMENT RURAL, EMERGÈNCIA CLIMÀTICA I TRANSICIÓ ECOLÒGICA 
DD.TT. CONSELLERIA DE AGRICULTURA, DESARROLLO RURAL, EMERGENCIA CLIMÁTICA Y TRANSICIÓN ECOLÓGICA

SOL·LICITUD D'AJUDA A INVERSIONS EN MILLORA DE LES 
CONDICIONS DE TRANSFORMACIÓ I/O COMERCIALITZACIÓ 
DELS PRODUCTES AGRÍCOLES PER AL PERÍODE 2014-2020  
SOLICITUD DE AYUDA A INVERSIONES EN MEJORA DE LAS 

CONDICIONES DE TRANSFORMACIÓN Y/O COMERCIALIZACIÓN 
DE LOS PRODUCTOS AGRÍCOLAS PARA EL PERIODO 2014-2020

ANNEX A3. Informació econòmica, financera i social. / ANEXO A3. Información económica, financiera y social.

ANNEX A4. Aprovisionament de matèries primeres relacionades amb la inversió. 
ANEXO A4. Aprovisionamiento de materias primas relacionadas con la inversión.
ANNEX A5. Comercialització de productes acabats relacionats amb la inversió. 
ANEXO A5. Comercialización de productos terminados relacionados con la inversión.
ANNEX A6. Resum de la inversió prevista per anualitats, actuacions i conceptes de despesa per factura. 
ANEXO A6. Resumen de la inversión prevista por anualidades, actuaciones y conceptos de gasto por factura.
 ANNEX A7.1. Índex indicatiu d'informe en implantació o modificació d'EDAR. 
 ANEXO A7.1. Índice indicativo de informe en implantación o modificación de EDAR
ANNEX A7.2. Índex indicatiu d'informe en nova instal·lació de refrigeració. 
ANEXO A7.2. Índice indicativo de informe en nueva instalación de refrigeración.
ANNEX A7.3. Índex indicatiu d'informe en modificació d'instal·lació de refrigeració.  
ANEXO A7.3. Índice indicativo de informe en modificación de instalación de refrigeración.

ANNEX A7.4. Índex indicatiu d'informe en instal·lació fotovoltaica. / ANEXO A7.4. Índice indicativo de informe en instalación fotovoltaica.

ANNEX A7.5. Índex indicatiu d'informe en implantació de tecnologies de la informació i comunicació (TIC). 
ANEXO A7.5. Índice indicativo de informe en implantación de tecnologías de la información y comunicación (TIC).
ANNEX A8. Comunicació a l'autoritat substantiva ambiental de la modificació de la instal·lació d'un establiment agroalimentari. 
ANEXO A8. Comunicación a la autoridad sustantiva ambiental de la modificación de la instalación de un establecimiento agroalimentario.

DOCUMENTACIÓ GENÈRICA QUE CAL APORTAR EN LES SOL·LICITUDS D'AJUDA 
DOCUMENTACIÓN GENÉRICA QUE DEBE APORTAR EN LAS SOLICITUDES DE AYUDAL

ANNEX A9. Estat d'execució de la inversió inicial a data sol·licitud de reconsideració. 
ANEXO A9. Estado de ejecución de la inversión inicial a fecha solicitud de reconsideración.

ANNEX A11.1. Consideracions prèvies a la sol·licitud de modificacions d'una inversió ja aprovada 
ANEXO A11.1. Consideraciones previas a la solicitud de modificaciones de una inversión ya aprobada.
ANNEX A11.2. Sol·licitud de modificacions d'una inversió ja aprovada 
ANEXO A11.2. Solicitud de modificaciones de una inversión ya aprobada.
ANNEX A12. Declaració responsable del tècnic projectista / l'assessor tècnic / director d'obra 
ANEXO A12. Declaración responsable del técnico proyectista / asesor técnico / director de obra

ANNEX A10. Formulari d'autobaremació. 
ANEXO A10. Formulario de autobaremación.

DOCUMENTACIÓ ESPECÍFICA QUE CAL APORTAR EN LES SOL·LICITUDS D'AJUDA 
DOCUMENTACIÓN ESPECÍFICA QUE DEBE APORTAR EN LAS SOLICITUDES DE AYUDAM

1. L'ENTITAT SOL·LICITANT ÉS NOVA EMPRESA 
LA ENTIDAD SOLICITANTE ES NUEVA EMPRESA

Model de declaració censal d'alta en l'IAE. / Modelo de declaración censal de alta en el IAE.
2. EL SOL·LICITANT ÉS PERSONA FÍSICA 

EL SOLICITANTE ES PERSONA FÍSICA
Última declaració de l'IRPF. /  Última declaración del IRPF. 

Declaració censal simplificada d'alta, modificació i baixa en el Cens d'empresaris, professionals i retenidors, de l'Agència Tributària. 
Declaración censal simplificada de alta, modificación y baja en el Censo de empresarios, profesionales y retenedores, de la Agencia Tributaria.

3. L'ENTITAT SOL·LICITANT ÉS COMUNITAT DE BÉNS 
LA ENTIDAD SOLICITANTE ES COMUNIDAD DE BIENES

Compromisos d'execució assumits per cada membre de l'agrupació. 
Compromisos de ejecución asumidos por cada miembro de la agrupación
Import de subvenció aplicable a cada membre. / Importe de subvención a aplicable a cada miembro.

Última declaració de l'IRPF de les persones integrants. / Última declaración del IRPF de las personas integrantes.
Representant o apoderat únic de l'agrupació, amb poders bastants per a complir les obligacions que, com a persona beneficiària, corresponen 
a l'agrupació. 
Representante o apoderado único de la agrupación, con poderes bastantes para cumplir las obligaciones que, como persona beneficiaria, 
corresponden a la agrupación.

4. L'ENTITAT SOL·LICITANT ÉS SOCIETAT MERCANTIL 
LA ENTIDAD SOLICITANTE ES SOCIEDAD MERCANTIL

Informació actualitzada, general del Registre Mercantil, que continga les dades generals, situacions especials, capital social, administradors, 
càrrecs, apoderats, inscripcions i depòsits de comptes anuals / informe d'auditoria i llibres legalitzats. 
Información actualizada, general del Registro Mercantil, que contenga los datos generales, situaciones especiales, capital social, 
administradores, cargos, apoderados, inscripciones y depósitos de cuentas anuales / informe de auditoría y libros legalizados.
Informe d'auditoria i comptes anuals auditats segons el PGC de l'últim exercici comptable tancat registrat amb codi segur de verificació 
depositats en el Registre Mercantil. 
Informe de auditoria y cuentas anuales auditadas según el PGC del último ejercicio contable cerrado registrado con código seguro de 
verificación depositadas en el Registro Mercantil.
Memòria i comptes anuals segons el PGC de l'últim exercici comptable tancat registrat amb codi segur de verificació depositats en el Registre 
Mercantil. 
Memoria y cuentas anuales según el PGC del último ejercicio contable cerrado registrado con código seguro de verificación depositadas en el 
Registro Mercantil.
Informe d'auditoria i/o memòria i comptes anuals individualitzats o consolidats, segons el PGC de l'últim exercici comptable tancat registrat del 
grup empresarial al qual pertany el sol·licitant, amb codi segur de verificació, depositats en el Registre Mercantil. 
Informe de auditoría y/o memoria y cuentas anuales individualizadas o consolidadas, según el PGC del último ejercicio contable cerrado 
reistrado del grupo empresarial al que pertenece el solicitante, con código seguro de verificación, depositados en el Registro Mercantil.
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DD.TT. CONSELLERIA DE AGRICULTURA, DESARROLLO RURAL, EMERGENCIA CLIMÁTICA Y TRANSICIÓN ECOLÓGICA

SOL·LICITUD D'AJUDA A INVERSIONS EN MILLORA DE LES 
CONDICIONS DE TRANSFORMACIÓ I/O COMERCIALITZACIÓ 
DELS PRODUCTES AGRÍCOLES PER AL PERÍODE 2014-2020  
SOLICITUD DE AYUDA A INVERSIONES EN MEJORA DE LAS 

CONDICIONES DE TRANSFORMACIÓN Y/O COMERCIALIZACIÓN 
DE LOS PRODUCTOS AGRÍCOLAS PARA EL PERIODO 2014-2020

ANNEX A3. Informació econòmica, financera i social. / ANEXO A3. Información económica, financiera y social.

ANNEX A4. Aprovisionament de matèries primeres relacionades amb la inversió. 
ANEXO A4. Aprovisionamiento de materias primas relacionadas con la inversión.
ANNEX A5. Comercialització de productes acabats relacionats amb la inversió. 
ANEXO A5. Comercialización de productos terminados relacionados con la inversión.
ANNEX A6. Resum de la inversió prevista per anualitats, actuacions i conceptes de despesa per factura. 
ANEXO A6. Resumen de la inversión prevista por anualidades, actuaciones y conceptos de gasto por factura.
 ANNEX A7.1. Índex indicatiu d'informe en implantació o modificació d'EDAR. 
 ANEXO A7.1. Índice indicativo de informe en implantación o modificación de EDAR
ANNEX A7.2. Índex indicatiu d'informe en nova instal·lació de refrigeració. 
ANEXO A7.2. Índice indicativo de informe en nueva instalación de refrigeración.
ANNEX A7.3. Índex indicatiu d'informe en modificació d'instal·lació de refrigeració.  
ANEXO A7.3. Índice indicativo de informe en modificación de instalación de refrigeración.

ANNEX A7.4. Índex indicatiu d'informe en instal·lació fotovoltaica. / ANEXO A7.4. Índice indicativo de informe en instalación fotovoltaica.

ANNEX A7.5. Índex indicatiu d'informe en implantació de tecnologies de la informació i comunicació (TIC). 
ANEXO A7.5. Índice indicativo de informe en implantación de tecnologías de la información y comunicación (TIC).
ANNEX A8. Comunicació a l'autoritat substantiva ambiental de la modificació de la instal·lació d'un establiment agroalimentari. 
ANEXO A8. Comunicación a la autoridad sustantiva ambiental de la modificación de la instalación de un establecimiento agroalimentario.

DOCUMENTACIÓ GENÈRICA QUE CAL APORTAR EN LES SOL·LICITUDS D'AJUDA 
DOCUMENTACIÓN GENÉRICA QUE DEBE APORTAR EN LAS SOLICITUDES DE AYUDAL

ANNEX A9. Estat d'execució de la inversió inicial a data sol·licitud de reconsideració. 
ANEXO A9. Estado de ejecución de la inversión inicial a fecha solicitud de reconsideración.

ANNEX A11.1. Consideracions prèvies a la sol·licitud de modificacions d'una inversió ja aprovada 
ANEXO A11.1. Consideraciones previas a la solicitud de modificaciones de una inversión ya aprobada.
ANNEX A11.2. Sol·licitud de modificacions d'una inversió ja aprovada 
ANEXO A11.2. Solicitud de modificaciones de una inversión ya aprobada.
ANNEX A12. Declaració responsable del tècnic projectista / l'assessor tècnic / director d'obra 
ANEXO A12. Declaración responsable del técnico proyectista / asesor técnico / director de obra

ANNEX A10. Formulari d'autobaremació. 
ANEXO A10. Formulario de autobaremación.

DOCUMENTACIÓ ESPECÍFICA QUE CAL APORTAR EN LES SOL·LICITUDS D'AJUDA 
DOCUMENTACIÓN ESPECÍFICA QUE DEBE APORTAR EN LAS SOLICITUDES DE AYUDAM

1. L'ENTITAT SOL·LICITANT ÉS NOVA EMPRESA 
LA ENTIDAD SOLICITANTE ES NUEVA EMPRESA

Model de declaració censal d'alta en l'IAE. / Modelo de declaración censal de alta en el IAE.
2. EL SOL·LICITANT ÉS PERSONA FÍSICA 

EL SOLICITANTE ES PERSONA FÍSICA
Última declaració de l'IRPF. /  Última declaración del IRPF. 

Declaració censal simplificada d'alta, modificació i baixa en el Cens d'empresaris, professionals i retenidors, de l'Agència Tributària. 
Declaración censal simplificada de alta, modificación y baja en el Censo de empresarios, profesionales y retenedores, de la Agencia Tributaria.

3. L'ENTITAT SOL·LICITANT ÉS COMUNITAT DE BÉNS 
LA ENTIDAD SOLICITANTE ES COMUNIDAD DE BIENES

Compromisos d'execució assumits per cada membre de l'agrupació. 
Compromisos de ejecución asumidos por cada miembro de la agrupación
Import de subvenció aplicable a cada membre. / Importe de subvención a aplicable a cada miembro.

Última declaració de l'IRPF de les persones integrants. / Última declaración del IRPF de las personas integrantes.
Representant o apoderat únic de l'agrupació, amb poders bastants per a complir les obligacions que, com a persona beneficiària, corresponen 
a l'agrupació. 
Representante o apoderado único de la agrupación, con poderes bastantes para cumplir las obligaciones que, como persona beneficiaria, 
corresponden a la agrupación.

4. L'ENTITAT SOL·LICITANT ÉS SOCIETAT MERCANTIL 
LA ENTIDAD SOLICITANTE ES SOCIEDAD MERCANTIL

Informació actualitzada, general del Registre Mercantil, que continga les dades generals, situacions especials, capital social, administradors, 
càrrecs, apoderats, inscripcions i depòsits de comptes anuals / informe d'auditoria i llibres legalitzats. 
Información actualizada, general del Registro Mercantil, que contenga los datos generales, situaciones especiales, capital social, 
administradores, cargos, apoderados, inscripciones y depósitos de cuentas anuales / informe de auditoría y libros legalizados.
Informe d'auditoria i comptes anuals auditats segons el PGC de l'últim exercici comptable tancat registrat amb codi segur de verificació 
depositats en el Registre Mercantil. 
Informe de auditoria y cuentas anuales auditadas según el PGC del último ejercicio contable cerrado registrado con código seguro de 
verificación depositadas en el Registro Mercantil.
Memòria i comptes anuals segons el PGC de l'últim exercici comptable tancat registrat amb codi segur de verificació depositats en el Registre 
Mercantil. 
Memoria y cuentas anuales según el PGC del último ejercicio contable cerrado registrado con código seguro de verificación depositadas en el 
Registro Mercantil.
Informe d'auditoria i/o memòria i comptes anuals individualitzats o consolidats, segons el PGC de l'últim exercici comptable tancat registrat del 
grup empresarial al qual pertany el sol·licitant, amb codi segur de verificació, depositats en el Registre Mercantil. 
Informe de auditoría y/o memoria y cuentas anuales individualizadas o consolidadas, según el PGC del último ejercicio contable cerrado 
reistrado del grupo empresarial al que pertenece el solicitante, con código seguro de verificación, depositados en el Registro Mercantil.
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ANNEX A0 / ANEXO A0

25/10/22DD.TT. CONSELLERIA D'AGRICULTURA, DESENVOLUPAMENT RURAL, EMERGÈNCIA CLIMÀTICA I TRANSICIÓ ECOLÒGICA 
DD.TT. CONSELLERIA DE AGRICULTURA, DESARROLLO RURAL, EMERGENCIA CLIMÁTICA Y TRANSICIÓN ECOLÓGICA

SOL·LICITUD D'AJUDA A INVERSIONS EN MILLORA DE LES 
CONDICIONS DE TRANSFORMACIÓ I/O COMERCIALITZACIÓ 
DELS PRODUCTES AGRÍCOLES PER AL PERÍODE 2014-2020  
SOLICITUD DE AYUDA A INVERSIONES EN MEJORA DE LAS 

CONDICIONES DE TRANSFORMACIÓN Y/O COMERCIALIZACIÓN 
DE LOS PRODUCTOS AGRÍCOLAS PARA EL PERIODO 2014-2020

5. L'ENTITAT SOL·LICITANT ÉS COOPERATIVA 
LA ENTIDAD SOLICITANTE ES COOPERATIVA

Certificació actualitzada del Registre de cooperatives de la Comunitat Valenciana en relació amb: 
Certificación actualizada del Registro de cooperativas de la Comunidad Valenciana en relación con:

Inscripció del sol·licitant en aquest registre. / Inscripción del solicitante en dicho registro.

 Composició del consell rector / òrgan d'administració. / Composición del consejo rector / órgano de administración.
Informe d'auditoria i comptes anuals auditats de l'últim exercici comptable tancat registrat (balanç de situació, compte de pèrdues i 
guanys, memòria d'activitats i llista de socis). 
Informe de auditoría y cuentas anuales auditadas del último ejercicio contable cerrado registrado (balance de situación, cuenta de 
pérdidas y ganancias, memoria de actividades y listado de socios)
Memòria i Comptes anuals de l'últim exercici comptable tancat registrat (balanç de situació, compte de pèrdues i guanys, memòria 
d'activitats i llistat de socis) depositades en el Registre de cooperatives. 
Memoria y cuentas anuales del último ejercicio contable cerrado registrado (balance de situación, cuenta de pérdidas y ganancias, 
memoria de actividades y listado de socios) depositadas en el Registro de cooperativas.
 Inscripció dels acords en aquest registre.  / Inscripción de los acuerdos en dicho registro.

6. L'ENTITAT SOL·LICITANT ÉS SOCIETAT AGRÀRIA DE TRANSFORMACIÓ 
LA ENTIDAD SOLICITANTE ES SOCIEDAD AGRARIA DE TRANSFORMACIÓN

Certificació actualitzada del Registre de Societats Agràries de Transformació de la Comunitat Valenciana en relació amb: 
Certificación actualizada del Registro de Sociedades Agrarias de Transformación de la Comunitat Valenciana en relación con:

Inscripció del sol·licitant en aquest registre. / Inscripción del solicitante en dicho registro.
 Composició del consell rector / òrgan d'administració. / Composición del consejo rector / órgano de administración.
Informe d'auditoria i comptes anuals auditats de l'últim exercici comptable tancat registrat (balanç de situació, compte de pèrdues i 
guanys, memòria d'activitats i llista de socis). 
Informe de auditoría y cuentas anuales auditadas del último ejercicio contable cerrado registrado (balance de situación, cuenta de 
pérdidas y ganancias, memoria de actividades y listado de socios)
Comptes anuals de l'últim exercici comptable tancat registrat (balanç de situació, compte de pèrdues i guanys, memòria d'activitats, llista 
de socis i certificació de l'acord adoptat en assemblea general pel qual s'aproven els comptes). 
Cuentas anuales del último ejercicio contable cerrado registrado (balance de situación, cuenta de pérdidas y ganancias, memoria de 
actividades, listado de socios y certificación del acuerdo adoptado en asamblea general por el que se aprueban las cuentas)..

DOCUMENTACIÓ ESPECÍFICA QUE CAL APORTAR EN LES SOL·LICITUDS D'AJUDA 
DOCUMENTACIÓN ESPECÍFICA QUE DEBE APORTAR EN LAS SOLICITUDES DE AYUDAM

DECLARACIÓ 
DECLARACIÓNN

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.

, d de

Firma:

El representant legal de l'entitat sol·licitant / El representante legal de la entidad solicitante

REGISTRE D'ENTRADA 
REGISTRO DE ENTRADA

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

S'informa les persones beneficiàries que, de conformitat amb l'article 113 del Reglament (UE) núm. 1306/2013, les seues 
dades seran publicades conformement a l'article 111 d'aquest reglament i podran ser tractades per organismes d'auditoria i 
investigació de la Unió Europea i nacionals per a salvaguardar els interessos financers de la Unió.  
Se informa a las personas beneficiarias que, de conformidad con el artículo 113 del Reglamento (UE) núm. 1306/2013, sus 
datos serán publicados con arreglo al artículo 111 de dicho reglamento y podrán ser tratados por organismos de auditoría e 
investigación de la Unión Europea y nacionales para salvaguardar los intereses financieros de la Unión.
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ANNEX A0 / ANEXO A0

25/10/22DD.TT. CONSELLERIA D'AGRICULTURA, DESENVOLUPAMENT RURAL, EMERGÈNCIA CLIMÀTICA I TRANSICIÓ ECOLÒGICA 
DD.TT. CONSELLERIA DE AGRICULTURA, DESARROLLO RURAL, EMERGENCIA CLIMÁTICA Y TRANSICIÓN ECOLÓGICA

SOL·LICITUD D'AJUDA A INVERSIONS EN MILLORA DE LES 
CONDICIONS DE TRANSFORMACIÓ I/O COMERCIALITZACIÓ 
DELS PRODUCTES AGRÍCOLES PER AL PERÍODE 2014-2020  
SOLICITUD DE AYUDA A INVERSIONES EN MEJORA DE LAS 

CONDICIONES DE TRANSFORMACIÓN Y/O COMERCIALIZACIÓN 
DE LOS PRODUCTOS AGRÍCOLAS PARA EL PERIODO 2014-2020

5. L'ENTITAT SOL·LICITANT ÉS COOPERATIVA 
LA ENTIDAD SOLICITANTE ES COOPERATIVA

Certificació actualitzada del Registre de cooperatives de la Comunitat Valenciana en relació amb: 
Certificación actualizada del Registro de cooperativas de la Comunidad Valenciana en relación con:

Inscripció del sol·licitant en aquest registre. / Inscripción del solicitante en dicho registro.

 Composició del consell rector / òrgan d'administració. / Composición del consejo rector / órgano de administración.
Informe d'auditoria i comptes anuals auditats de l'últim exercici comptable tancat registrat (balanç de situació, compte de pèrdues i 
guanys, memòria d'activitats i llista de socis). 
Informe de auditoría y cuentas anuales auditadas del último ejercicio contable cerrado registrado (balance de situación, cuenta de 
pérdidas y ganancias, memoria de actividades y listado de socios)
Memòria i Comptes anuals de l'últim exercici comptable tancat registrat (balanç de situació, compte de pèrdues i guanys, memòria 
d'activitats i llistat de socis) depositades en el Registre de cooperatives. 
Memoria y cuentas anuales del último ejercicio contable cerrado registrado (balance de situación, cuenta de pérdidas y ganancias, 
memoria de actividades y listado de socios) depositadas en el Registro de cooperativas.
 Inscripció dels acords en aquest registre.  / Inscripción de los acuerdos en dicho registro.

6. L'ENTITAT SOL·LICITANT ÉS SOCIETAT AGRÀRIA DE TRANSFORMACIÓ 
LA ENTIDAD SOLICITANTE ES SOCIEDAD AGRARIA DE TRANSFORMACIÓN

Certificació actualitzada del Registre de Societats Agràries de Transformació de la Comunitat Valenciana en relació amb: 
Certificación actualizada del Registro de Sociedades Agrarias de Transformación de la Comunitat Valenciana en relación con:

Inscripció del sol·licitant en aquest registre. / Inscripción del solicitante en dicho registro.
 Composició del consell rector / òrgan d'administració. / Composición del consejo rector / órgano de administración.
Informe d'auditoria i comptes anuals auditats de l'últim exercici comptable tancat registrat (balanç de situació, compte de pèrdues i 
guanys, memòria d'activitats i llista de socis). 
Informe de auditoría y cuentas anuales auditadas del último ejercicio contable cerrado registrado (balance de situación, cuenta de 
pérdidas y ganancias, memoria de actividades y listado de socios)
Comptes anuals de l'últim exercici comptable tancat registrat (balanç de situació, compte de pèrdues i guanys, memòria d'activitats, llista 
de socis i certificació de l'acord adoptat en assemblea general pel qual s'aproven els comptes). 
Cuentas anuales del último ejercicio contable cerrado registrado (balance de situación, cuenta de pérdidas y ganancias, memoria de 
actividades, listado de socios y certificación del acuerdo adoptado en asamblea general por el que se aprueban las cuentas)..

DOCUMENTACIÓ ESPECÍFICA QUE CAL APORTAR EN LES SOL·LICITUDS D'AJUDA 
DOCUMENTACIÓN ESPECÍFICA QUE DEBE APORTAR EN LAS SOLICITUDES DE AYUDAM

DECLARACIÓ 
DECLARACIÓNN

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.

, d de

Firma:

El representant legal de l'entitat sol·licitant / El representante legal de la entidad solicitante

REGISTRE D'ENTRADA 
REGISTRO DE ENTRADA

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

S'informa les persones beneficiàries que, de conformitat amb l'article 113 del Reglament (UE) núm. 1306/2013, les seues 
dades seran publicades conformement a l'article 111 d'aquest reglament i podran ser tractades per organismes d'auditoria i 
investigació de la Unió Europea i nacionals per a salvaguardar els interessos financers de la Unió.  
Se informa a las personas beneficiarias que, de conformidad con el artículo 113 del Reglamento (UE) núm. 1306/2013, sus 
datos serán publicados con arreglo al artículo 111 de dicho reglamento y podrán ser tratados por organismos de auditoría e 
investigación de la Unión Europea y nacionales para salvaguardar los intereses financieros de la Unión.
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ANNEX A0 / ANEXO A0

25/10/22DD.TT. CONSELLERIA D'AGRICULTURA, DESENVOLUPAMENT RURAL, EMERGÈNCIA CLIMÀTICA I TRANSICIÓ ECOLÒGICA 
DD.TT. CONSELLERIA DE AGRICULTURA, DESARROLLO RURAL, EMERGENCIA CLIMÁTICA Y TRANSICIÓN ECOLÓGICA

SOL·LICITUD D'AJUDA A INVERSIONS EN MILLORA DE LES 
CONDICIONS DE TRANSFORMACIÓ I/O COMERCIALITZACIÓ 
DELS PRODUCTES AGRÍCOLES PER AL PERÍODE 2014-2020  
SOLICITUD DE AYUDA A INVERSIONES EN MEJORA DE LAS 

CONDICIONES DE TRANSFORMACIÓN Y/O COMERCIALIZACIÓN 
DE LOS PRODUCTOS AGRÍCOLAS PARA EL PERIODO 2014-2020

Nom del tractament: ajudes en matèria agrícola, agroalimentària i desenvolupament rural de l'Agència Valenciana de Foment i Garantia Agrària 
Nombre del tratamiento: ayudas en materia agrícola, agroalimentaria y desarrollo rural de la Agencia Valenciana de Fomento y Garantía Agraria 
  
Identitat del responsable del tractament: persona titular de la Direcció de l'Agència Valenciana de Foment i Garantia Agrària.  
Identidad del responsable del tratamiento: persona titular de la Dirección de la Agencia Valenciana de Fomento y Garantía Agraria.  
  
Finalitat del tractament: gestionar les ajudes en matèria agrària i agroalimentària de l'Agència Valenciana de Foment i Garantia Agrària, incloses les 
relatives a la Política Agrícola Comuna, finançades pel Fons Europeu Agrícola de Garantia (FEAGA) i el Fons Europeu Agrícola de 
Desenvolupament Rural (FEADER). 
Finalidad del tratamiento: gestionar ayudas en materia agraria y agroalimentaria de la Agencia Valenciana de Fomento y Garantía Agraria, incluidas 
las relativas a la Política Agrícola Común, financiadas por el Fondo Europeo Agrícola de Garantía (FEAGA) y el Fondo Europeo Agrícola de 
Desarrollo Rural (FEADER). 
  
Exercici de drets: teniu dret a sol·licitar l'accés, la rectificació i la supressió de les vostres dades de caràcter personal, així com a 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 l'enllaç següent: sede.gva.es/va/proc19970 
Ejercicio de derechos: tiene derecho a solicitar el acceso, la rectificación y la supresión de sus datos de carácter personal, así como a 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 que contempla el siguiente enlace: 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 de la Delegació de Protecció de Dades de manera presencial o telemàtica de conformitat amb el que es 
preveu en el següent enllaç:sede.gva.es/va/proc22094; això, sense perjudici de la possibilitat de reclamar davant de l'Agència Espanyola de 
Protecció de Dades. 
Reclamaciones: sin perjuicio de cualquier otro recurso administrativo o acción judicial, si la persona interesada entiende vulnerado su derecho a la 
protección de datos puede reclamar ante la Delegación de Protección de Datos de forma presencial o telemática de conformidad con lo previsto en 
el siguiente enlace: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 más detallada en el enlace siguiente: http://www.agroambient.gva.es/es/registre-de-tractaments 

INFORMACIÓ BÀSICA SOBRE PROTECCIÓ DE DADES  
INFORMACIÓN BÁSICA SOBRE PROTECCIÓN DE DATOS

https://sede.gva.es/va/inicio/procedimientos?id_proc=19970
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https://sede.gva.es/va/inicio/procedimientos?id_proc=22094
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http://www.agroambient.gva.es/registre-de-tractaments
http://www.agroambient.gva.es/es/registre-de-tractaments
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25/10/22DD.TT. CONSELLERIA D'AGRICULTURA, DESENVOLUPAMENT RURAL, EMERGÈNCIA CLIMÀTICA I TRANSICIÓ ECOLÒGICA 
DD.TT. CONSELLERIA DE AGRICULTURA, DESARROLLO RURAL, EMERGENCIA CLIMÁTICA Y TRANSICIÓN ECOLÓGICA

SOL·LICITUD D'AJUDA A INVERSIONS EN MILLORA DE LES 
CONDICIONS DE TRANSFORMACIÓ I/O COMERCIALITZACIÓ 
DELS PRODUCTES AGRÍCOLES PER AL PERÍODE 2014-2020  
SOLICITUD DE AYUDA A INVERSIONES EN MEJORA DE LAS 

CONDICIONES DE TRANSFORMACIÓN Y/O COMERCIALIZACIÓN 
DE LOS PRODUCTOS AGRÍCOLAS PARA EL PERIODO 2014-2020

Nom del tractament: ajudes en matèria agrícola, agroalimentària i desenvolupament rural de l'Agència Valenciana de Foment i Garantia Agrària 
Nombre del tratamiento: ayudas en materia agrícola, agroalimentaria y desarrollo rural de la Agencia Valenciana de Fomento y Garantía Agraria 
  
Identitat del responsable del tractament: persona titular de la Direcció de l'Agència Valenciana de Foment i Garantia Agrària.  
Identidad del responsable del tratamiento: persona titular de la Dirección de la Agencia Valenciana de Fomento y Garantía Agraria.  
  
Finalitat del tractament: gestionar les ajudes en matèria agrària i agroalimentària de l'Agència Valenciana de Foment i Garantia Agrària, incloses les 
relatives a la Política Agrícola Comuna, finançades pel Fons Europeu Agrícola de Garantia (FEAGA) i el Fons Europeu Agrícola de 
Desenvolupament Rural (FEADER). 
Finalidad del tratamiento: gestionar ayudas en materia agraria y agroalimentaria de la Agencia Valenciana de Fomento y Garantía Agraria, incluidas 
las relativas a la Política Agrícola Común, financiadas por el Fondo Europeo Agrícola de Garantía (FEAGA) y el Fondo Europeo Agrícola de 
Desarrollo Rural (FEADER). 
  
Exercici de drets: teniu dret a sol·licitar l'accés, la rectificació i la supressió de les vostres dades de caràcter personal, així com a 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 l'enllaç següent: sede.gva.es/va/proc19970 
Ejercicio de derechos: tiene derecho a solicitar el acceso, la rectificación y la supresión de sus datos de carácter personal, así como a 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 que contempla el siguiente enlace: 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 de la Delegació de Protecció de Dades de manera presencial o telemàtica de conformitat amb el que es 
preveu en el següent enllaç:sede.gva.es/va/proc22094; això, sense perjudici de la possibilitat de reclamar davant de l'Agència Espanyola de 
Protecció de Dades. 
Reclamaciones: sin perjuicio de cualquier otro recurso administrativo o acción judicial, si la persona interesada entiende vulnerado su derecho a la 
protección de datos puede reclamar ante la Delegación de Protección de Datos de forma presencial o telemática de conformidad con lo previsto en 
el siguiente enlace: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 más detallada en el enlace siguiente: http://www.agroambient.gva.es/es/registre-de-tractaments 

INFORMACIÓ BÀSICA SOBRE PROTECCIÓ DE DADES  
INFORMACIÓN BÁSICA SOBRE PROTECCIÓN DE DATOS
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DD.TT. CONSELLERIA D'AGRICULTURA, DESENVOLUPAMENT RURAL, EMERGÈNCIA CLIMÀTICA I TRANSICIÓ ECOLÒGICADD.TT. CONSELLERIA DE AGRICULTURA, DESARROLLO RURAL, EMERGENCIA CLIMÁTICA Y TRANSICIÓN ECOLÓGICA
A
DADES DE L'ENTITAT SOL·LICITANT
DATOS DE LA ENTIDAD 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:
DETALL D'INVERSIÓ
DETALLE DE LA INVERSIÓN
D
convocatòria: 
convocatoria:  
/
/AGIAA
Expedient a reconsiderar: 
Expediente a reconsiderar:  
Nova convocatòria: 
Nueva convocatoria:
D'acord amb  la disposició transitòria única de l'ordre, serà vàlida tota la documentació presentada anteriorment, excepte la necessària per a la justificació de cadascun dels criteris de valoració previstos en l'art. 15 de la nova convocatòria. Sense perjudici del que s'ha indicat anteriorment, cal assenyalar, si escau:
De acuerdo con la disposición transitoria única de la orden, será válida toda la documentación presentada anteriormente, excepto la necesaria para la justificación de cada uno de los criterios de valoración previstos en el art. 15 de la nueva convocatoria. Sin perjuicio de lo reseñado anteriormente, señalar en su caso:
D
DETALL D'INVERSIÓ
DETALLE DE LA INVERSIÓN
De conformitat amb la normativa vigent per a les presents ajudes, es formula aquesta sol·licitud com a empresa que produeix i comercialitza els productes agrícoles enumerats en l'annex I del TFUE en el període / De conformidad con la normativa vigente para las presentes ayudas, se formula la presente solicitud como empresa que produce y comercializa los productos agrícolas enumerados en el anexo I del TFUE en el periodo.
PLANIFICACIÓ PLURIENNAL DE LA INVERSIÓ
PLANIFICACIÓN PLURIANUAL DE LA INVERSIÓN
E
ANUALITAT
ANUALIDAD
% INVERSIÓ REALITZADA
% INVERSIÓN REALIZADA
2021
TOTAL
2024
2023
2022
IMPORT (€)
IMPORTE (€)
100
F
LLOC DE REALITZACIÓ DE LA INVERSIÓ
LUGAR DE REALIZACIÓN DE LA INVERSIÓN
COORDENADES UTM / COORDENADAS UTM
X:
Y:
DIMENSIÓ EMPRESA/GRUP
DIMENSIÓN EMPRESA/GRUPO
G
H
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'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 doneu la següent autorització, haureu d'aportar els documents acreditatius corresponents
AVISO: Si no da la siguiente autorización, deberá aportar los documentos acreditativos correspondientes.
DECLARACIONS RESPONSABLES DE LA ENTITAT SOL·LICITANT
DECLARACIONES RESPONSABLES DE LA ENTIDAD SOLICITANTE
I
- 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 extrems, 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.
L'òrgan gestor del procediment està autoritzat per a procedir a la consulta de la següent informació: identitat del sol·licitant o, si és el cas, del seu representant legal, així com de les dades d'estar al corrent amb la Tresoreria de la Seguretat Social. No obstant això, si voleu oposar-vos a això, és imprescindible que indiqueu a continuació la informació concreta a la consulta de la qual us oposeu i els motius que ho justifiquen. Si us oposeu, quedeu obligat a aportar els documents acreditatius corresponents.
El órgano gestor del procedimiento está autorizado para proceder a la consulta de la siguiente información: identidad del solicitante o, en su caso, de su representante legal, así como 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:
OPOSICIÓ / OPOSICIÓN
CONSULTA INTERACTIVA DE DADES (AUTORITZACIÓ/OPOSICIÓ)
CONSULTA INTERACTIVA DE DATOS (AUTORIZACIÓN/OPOSICIÓN)
H
DADES BANCÀRIES
DATOS BANCARIOS
J
IBAN:
K
DECLARACIÓ D'AJUDES SOL·LICITADES O REBUDES PER A ESTE PROJECTE O ACCIÓ
DECLARACIÓN DE AYUDAS SOLICITADAS O RECIBIDAS PARA ESTE PROYECTO O ACCIÓN
IMPORT CONCEDIT
IMPORTE CONCEDIDO
IMPORT SOL·LICITAT
IMPORTE SOLICITADO
CONVOCATÒRIA
CONVOCATORIA
ORGANISME
ORGANISMO
DOCUMENTACIÓ GENÈRICA QUE CAL APORTAR EN LES SOL·LICITUDS D'AJUDA
DOCUMENTACIÓN GENÉRICA QUE DEBE APORTAR EN LAS SOLICITUDES DE AYUDA
L
Tots els annexos han d'estar degudament omplits i signats electrònicament pel representant legal del sol·licitant
Todos los anexos deben estar debidamente cumplimentados y firmados electrónicamente por el representante legal del solicitante
1. Dades de l’entitat (sol·licitant): / Datos de la entidad (solicitante):
DOCUMENTACIÓ GENÈRICA QUE CAL APORTAR EN LES SOL·LICITUDS D'AJUDA
DOCUMENTACIÓN GENÉRICA QUE DEBE APORTAR EN LAS SOLICITUDES DE AYUDA
L
DOCUMENTACIÓ ESPECÍFICA QUE CAL APORTAR EN LES SOL·LICITUDS D'AJUDA
DOCUMENTACIÓN ESPECÍFICA QUE DEBE APORTAR EN LAS SOLICITUDES DE AYUDA
M
1. L'ENTITAT SOL·LICITANT ÉS NOVA EMPRESA
LA ENTIDAD SOLICITANTE ES NUEVA EMPRESA
2. EL SOL·LICITANT ÉS PERSONA FÍSICA
EL SOLICITANTE ES PERSONA FÍSICA
3. L'ENTITAT SOL·LICITANT ÉS COMUNITAT DE BÉNS
LA ENTIDAD SOLICITANTE ES COMUNIDAD DE BIENES
4. L'ENTITAT SOL·LICITANT ÉS SOCIETAT MERCANTIL
LA ENTIDAD SOLICITANTE ES SOCIEDAD MERCANTIL
5. L'ENTITAT SOL·LICITANT ÉS COOPERATIVA
LA ENTIDAD SOLICITANTE ES COOPERATIVA
6. L'ENTITAT SOL·LICITANT ÉS SOCIETAT AGRÀRIA DE TRANSFORMACIÓ
LA ENTIDAD SOLICITANTE ES SOCIEDAD AGRARIA DE TRANSFORMACIÓN
DOCUMENTACIÓ ESPECÍFICA QUE CAL APORTAR EN LES SOL·LICITUDS D'AJUDA
DOCUMENTACIÓN ESPECÍFICA QUE DEBE APORTAR EN LAS SOLICITUDES DE AYUDA
M
DECLARACIÓ
DECLARACIÓN
N
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.
,
d
de
Firma:
El representant legal de l'entitat sol·licitant / El representante legal de la entidad solicitante
REGISTRE D'ENTRADA
REGISTRO DE ENTRADA
DATA D'ENTRADA EN L'ÒRGAN COMPETENT
FECHA ENTRADA EN ÓRGANO COMPETENTE
S'informa les persones beneficiàries que, de conformitat amb l'article 113 del Reglament (UE) núm. 1306/2013, les seues dades seran publicades conformement a l'article 111 d'aquest reglament i podran ser tractades per organismes d'auditoria i investigació de la Unió Europea i nacionals per a salvaguardar els interessos financers de la Unió. 
Se informa a las personas beneficiarias que, de conformidad con el artículo 113 del Reglamento (UE) núm. 1306/2013, sus datos serán publicados con arreglo al artículo 111 de dicho reglamento y podrán ser tratados por organismos de auditoría e investigación de la Unión Europea y nacionales para salvaguardar los intereses financieros de la Unión.
Nom del tractament: ajudes en matèria agrícola, agroalimentària i desenvolupament rural de l'Agència Valenciana de Foment i Garantia Agrària
Nombre del tratamiento: ayudas en materia agrícola, agroalimentaria y desarrollo rural de la Agencia Valenciana de Fomento y Garantía Agraria
 
Identitat del responsable del tractament: persona titular de la Direcció de l'Agència Valenciana de Foment i Garantia Agrària. 
Identidad del responsable del tratamiento: persona titular de la Dirección de la Agencia Valenciana de Fomento y Garantía Agraria. 
 
Finalitat del tractament: gestionar les ajudes en matèria agrària i agroalimentària de l'Agència Valenciana de Foment i Garantia Agrària, incloses les relatives a la Política Agrícola Comuna, finançades pel Fons Europeu Agrícola de Garantia (FEAGA) i el Fons Europeu Agrícola de Desenvolupament Rural (FEADER).
Finalidad del tratamiento: gestionar ayudas en materia agraria y agroalimentaria de la Agencia Valenciana de Fomento y Garantía Agraria, incluidas las relativas a la Política Agrícola Común, financiadas por el Fondo Europeo Agrícola de Garantía (FEAGA) y el Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural (FEADER).
 
Exercici de drets: teniu dret a sol·licitar l'accés, la rectificació i la supressió de les vostres dades de caràcter personal, així com a 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 l'enllaç següent: sede.gva.es/va/proc19970
Ejercicio de derechos: tiene derecho a solicitar el acceso, la rectificación y la supresión de sus datos de carácter personal, así como a 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 que contempla el siguiente enlace: 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 de la Delegació de Protecció de Dades de manera presencial o telemàtica de conformitat amb el que es preveu en el següent enllaç:sede.gva.es/va/proc22094; això, sense perjudici de la possibilitat de reclamar davant de l'Agència Espanyola de Protecció de Dades.
Reclamaciones: sin perjuicio de cualquier otro recurso administrativo o acción judicial, si la persona interesada entiende vulnerado su derecho a la protección de datos puede reclamar ante la Delegación de Protección de Datos de forma presencial o telemática de conformidad con lo previsto en el siguiente enlace: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 más detallada en el enlace siguiente: http://www.agroambient.gva.es/es/registre-de-tractaments 
INFORMACIÓ BÀSICA SOBRE PROTECCIÓ DE DADES 
INFORMACIÓN BÁSICA SOBRE PROTECCIÓN DE DATOS
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