SOL·LICITUD D´AJUDES A EXPLOTACIONS AGRÀRIES
AFECTADES PER LA DANA Septembre 2019

A

SOLICITUD DE AYUDA A EXPLOTACIONES AGRARIAS
AFECTADAS POR LA DANA Septiembre 2019
CODI EXPEDIENT / CÓDIGO EXPEDIENTE
DADES DE LA PERSONA SOL·LICITANT
DATOS DE LA PERSONA SOLICITANTE
A G D A N A -

COGNOMS O RAÓ SOCIAL
APELLIDOS O RAZÓN SOCIAL

NOM / NOMBRE

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

TELÈFON FIX / TELÉFONO FIJO

PROVÍNCIA / PROVINCIA

B

CP

TELÈFON MÒBIL / TELÉFONO MÓVIL

MUNICIPI / MUNICIPIO

ADREÇA ELECTRÒNICA / CORREO ELECTRÓNICO (*)

DADES DE LA PERSONA SIGNANT (SI ESCAU)
DATOS DE LA PERSONA FIRMANTE (EN SU CASO)

TELÈFON FIX / TELÉFONO FIJO

NIF

NOM / NOMBRE

COGNOMS / APELLIDOS

C

NIF

SEXE / SEXO

TELÈFON MÒBIL / TELÉFONO MÓVIL

ADREÇA ELECTRÒNICA / CORREO ELECTRÓNICO (*)

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

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

PROVÍNCIA / PROVINCIA

TELÈFON FIX / TELÉFONO FIJO

Indique en quina llengua desitja rebre les notificacions:
Indique en qué lengua desea recibir las notificaciones:
Valencià
Castellà
Valenciano
Castellano

CP

TELÈFON MÒBIL / TELÉFONO MÓVIL

MUNICIPI / MUNICIPIO

ADREÇA ELECTRÒNICA / CORREO ELECTRÓNICO (*)

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:

SI

(*) 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).

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

D

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. Si autoritza aquesta consulta, indique-ho a continuació.
El órgano gestor del procedimiento ha de estar autorizado por usted para poder consultar los datos de estar al corriente de los pagos con la Agencia
Tributaria, estatal y autonómica. Si autoriza esta consulta, indiquelo a continuación.
AVÍS: Si no dona la següent autorizatzió, haurà d´aportar els documents acreditatius corresponents.
AVISO: Si no da la siguiente autorización, deberá aportar los documentos acreditativos correspondientes.
Autoritze la consulta de les dades d´estar al corrent en els pagaments amb l´Agència Tributaria, estatal i autonòmica.
Autorizo la consulta de los datos de estar al corriente de los pagos con la Agencia Tributaria, estatal y autonómica.

L´òrgan gestor del procediment d´aquest procediment està autoritzat per a procedir a la consulta de la següent informació: identitat del sol.licitant o,
en el seu cas, del seu representant legal, dades d´estar al corrent amb la Tresoreria de la Seguretat Social i dades d´inscripció en el REGEPA i
REGA, així com a la base de dades de les Assegurances Agràries. No obstant això, si desitja oposar-se a això, és imprescindible que indique a
continuació l´informació concreta de la qual s´oposa i els motius que ho justifiquen. Si s´oposa queda obligat a aportar els documents acreditatius
corresponents.
El órgano gestor del procedimiento de este procedimiento está autorizado para proceder a la consulta de la siguiente información: identidad del
solicitante, o de su representante legal, datos de estar al corriente con la Tesorería de la Seguridad Social y datos de inscripción en el REGEPA y
REGA, así como a la base de datos de los Seguros Agrarios. 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.
INFORMACIÓ A LA QUAL S'OPOSA:
INFORMACIÓN A LA QUE SE OPONE:
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OPOSICIÓ / OPOSICIÓN

DADES BANCÀRIES
DATOS BANCARIOS
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E
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MOTIUS D'OPOSICIÓ:
MOTIVOS DE OPOSICIÓN:

IBAN
ENTITAT / ENTIDAD
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SOL·LICITUD D´AJUDES A EXPLOTACIONS AGRÀRIES
AFECTADES PER LA DANA Septembre 2019
SOLICITUD DE AYUDA A EXPLOTACIONES AGRARIAS
AFECTADAS POR LA DANA Septiembre 2019

F

DESCRIPCIÓ DELS DANYS
DESCRIPCIÓN DE LOS DAÑOS
REFERÈNCIA SIGPAC
REFERENCIA SIGPAC

PRO

MUN

POL

PAR

REC

ÚS
USO

EXPLOTACIONS RAMADERES
EXPLOTACIONES GANADERAS
NUMERO REGA / NÚMERO REGA

IMPORT DELS DANYS
INFORME PERICIAL
IMPORTE DE LOS DAÑOS
INFORME PERICIAL

IMPORT DELS DANYS
INFORME PERICIAL
IMPORTE DE LOS DAÑOS
INFORME PERICIAL

DANYS / DAÑOS (1)
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

9

10

11

12

DANYS / DAÑOS (1)
1

2

3

4

5

6

7

8

TIPUS DE DANYS / TIPOS DE DAÑOS (1)
1 Danys en el tancat de recintes o parcel·les
1 Daños en el vallado y/o cerramiento de recintos o parcelas
2 Danys en basses per a emmagatzematge d'aigua
2 Daños en balsas para almacenamiento de agua
3 Neteja, desenrunament, eliminació de grava i altres materials sobrevinguts
3 Limpieza, desescombro, eliminación de grava y otros materiales sobrevenidos
4 Reposició de terra per pèrdua de la capa arable
4 Reposición de tierra por pérdida de la capa arable
5 Pèrdua definitiva de sòl i de capacitat productiva
5 Pérdida definitiva de suelo y de capacidad productiva
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6 Pèrdues o danys en bancals, terrasses, murs i altres elements de formació de les parcel·les i de fre de l'erosió
6 Pérdidas o daños en bancales, terrazas, muros y otros elementos de formación de las parcelas y de freno de la erosión
7 Séquies, canals i comportes
7 Acequias, canales y compuertas
8 Conduccions enterrades de canonades
8 Conducciones enterradas de tuberías.
9 Camins d'accés a les diferents parcel·les i instal·lacions
9 Caminos de acceso a las diferentes parcelas e instalaciones
10 Depòsits de combustible o d'un altre tipus
10 Depósitos de combustible o de otro tipo
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11 Xarxes elèctriques d'alta i baixa tensió, des del transformador al pou o a altres elements de l'explotació
11 Redes eléctricas de alta y baja tensión, desde el transformador al pozo o a otros elementos de la explotación
12 Danys en casetes
12 Daños en casetas

VALORACIÓ DELS DANYS
VALORACIÓN DE LOS DAÑOS
IMPORT DELS DANYS SEGONS INFORME PERICIAL
IMPORTE DE LOS DAÑOS SEGÚN INFORME PERICIAL
MPORTE DE REALITZACIÓ DE L'INFORME PERICIAL
IMPORTE DE REALIZACIÓN DEL INFORME PERICIAL

€

TOTAL

€
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G

€
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SOL·LICITUD D´AJUDES A EXPLOTACIONS AGRÀRIES
AFECTADES PER LA DANA Septembre 2019

H

SOLICITUD DE AYUDA A EXPLOTACIONES AGRARIAS
AFECTADAS POR LA DANA Septiembre 2019
DECLARACIONS RESPONSABLES DE LA PERSONA SOL·LICITANT
DECLARACIONES RESPONSABLES DE LA PERSONA SOLICITANTE

El sol·licitant, o el seu representant legal, declara sota la seua responsabilitat:
El solicitante, o su representante legal, declara bajo su responsabilidad:
En el cas que la sol·licitud corresponga una persona jurídica, compleix amb els requisits per a ser qualificada com a microempresa, petita o
mitjana empresa segons la definició de la recomanació 2003/361/CE de la Comissió. / En caso de que la solicitud corresponda a una persona
jurídica, cumple con los requisitos para ser calificada como microempresa, pequeña o mediana empresa según la definición de la
Recomendación 2003/361/CE de la Comisión.
L´explotació agrària sol.licitant no està subjectà a una ordre de recuperació pendent desprès d´una decisión prèvia de la Comissió que haja
declarat una ajuda il.legal i incompatible amb el mercat interior. / La explotación agraria solicitante no está sujeta a una orden de recuperación
pendiente tras una decisión previa de la Comisión que haya declarado una ayuda ilegal e incompatible con el mercado interior.
L´explotació agrària sol.licitant no era una empresa en crisi abans que tingueren lloc els motius que han causat les pèrdues o danys pels quals
es concedeixen les presents ajudes. / La explotación agraria solicitante no era una empresa en crisis antes de que tuvieran lugar los motivos que
han causado las pérdidas o daños por los cuales se conceden las presentes ayudas.
No estar incurs en cap dels supòsits previstos en els punts 2 i 3 de l'article 13 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions.
No estar incurso en ninguno de los supuestos previstos en los puntos 2 y 3 del artículo 13 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de
Subvenciones.
No haver obtingut altres subvencions o ajudes amb el mateix fi que les ajudes d’aquesta sol·licitud.
No haber obtenido otras subvenciones o ayudas con el mismo fin que las ayudas de esta solicitud.
Haver obtingut les següents subvencions o ajudes amb el mateix fi que les ajudes d’aquesta sol·licitud.
Haber obtenido las siguientes subvenciones o ayudas con el mismo fin que las ayudas de esta solicitud.
CONCEPTE / CONCEPTO

IMPORT (EUR) / IMPORTE (EUR)

ORGANISME / ORGANISMO

La persona signant està autoritzada per a signar aquest document.
La persona firmante está autorizada para firmar este documento.
Complir amb l'obligació d'informar els tercers les dades de caràcter personal dels quals s'aporten en el procediment administratiu derivat del
present escrit, de la comunicació d'aquestes dades a la Conselleria, així com del tractament de les mateixes per part d'aquesta.
Cumplir con la obligación de informar a los terceros cuyos datos de carácter personal se aporten en el procedimiento administrativo derivado del
presente escrito, de la comunicación de dichos datos a la Conselleria, así como del tratamiento de los mismos por parte de ésta.

I

DOCUMENTACIÓ APORTADA
DOCUMENTACIÓN APORTADA
Informe de danys emés per perit col·legiat, on es descriguen i valoren els danys pels quals se sol·licita l'ajuda.
Informe de daños emitido por perito colegiado, donde se describan y valoren los daños por los que se solicita la ayuda.
Acreditació de les actuacions realitzades amb caràcter d'urgència abans de l'entrada en vigor del Decret d'ajudes, en el seu cas.
Acreditación de las actuaciones realizadas con carácter de urgencia antes de la entrada en vigor del Decreto de ayudas, en su caso.
Formulari de domiciliació bancària, degudament emplenat. / Formulario de domiciliación bancaria, debidamente cumplimentado.
Aportació model de representació per a la realització per mitjans telemàtics dels procediments d'ajudes del Decret 29/2020, de 28 de febrer, del Consell, si escau.
Aportación modelo de representación para la realización por medios telemáticos de los procedimientos de ayudas del Decreto 29/2020, de 28 de febrero, del Consell,
en su caso.
Targeta del CIF de l'entitat sol·licitant, si escau. / Tarjeta del CIF de la entidad solicitante, en su caso.

Fotocòpia de l'escriptura de constitució de l'entitat associativa amb personalitat jurídica, si escau.
Fotocopia de la escritura de constitución de la entidad asociativa con personalidad jurídica, en su caso.
Acreditació dels compromisos assumits per cada membre d´una entitat associativa sense personalitat jurídica, quan la sol.licitud haja sigut presentada a nom
d´aquesta. / Acreditación de los compromisos asumidos por cada miembro de una entidad asociativa sin personalidad jurídica, cuando la solicitud haya sido
presentada a nombre de esta.
Acreditació de la identitat del sol·licitant o del seu representant, en cas de no autoritzar la consulta interactiva.
Acreditación de la identidad del solicitante o de su representante, en caso de no autorizar la consulta interactiva.
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Acreditació de la representació mitjançant poder notarial o qualsevol altre document admissible en dret que justifique eixa representació, en el seu cas.
Acreditación de la representación mediante poder notarial o cualquier otro documento admisible en derecho que justifique esa representación, en su caso.

Acreditació d'inscripció de l'explotació agrària en REGEPA, indicant les referències SIGPAC de les parcel·les/recintes que la constitueixen, en cas de no autoritzar la
consulta interactiva. / Acreditación de inscripción de la explotación agraria en REGEPA, indicando las referencias SIGPAC de las parcelas/recintos que la constituyen,
en caso de no autorizar la consulta interactiva.

Certificat d'estar al corrent dels pagaments amb l'agència tributària estatal, en cas de no autoritzar la consulta interactiva de documentació.
Certificado de estar al corriente de los pagos con la agencia tributaria estatal, en caso de no autorizar la consulta interactiva de documentación.
Certificat d'estar al corrent dels pagaments amb l'agència tributària autonòmica, en cas de no autoritzar la consulta interactiva de documentació.
Certificado de estar al corriente de los pagos con la agencia tributaria autonómica, en caso de no autorizar la consulta interactiva de documentación.
Certificat d'estar al corrent dels pagaments amb la tresoreria de la Seguretat Social, en cas de no autoritzar la consulta interactiva de documentació.
Certificado de estar al corriente de los pagos con la tesorería de la Seguridad Social, en caso de no autorizar la consulta interactiva de documentación.
Factura del pagament dels honoraris del perit que ha realitzat l'informe de valoració de danys, en cas que se sol·licite com a despesa a subvencionar aquest import.
Factura del pago de los honorarios del perito que ha realizado el informe de valoración de daños, en caso de que se solicite como gasto a subvencionar dicho
importe.
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Acreditació de no figurar inclosa l'explotació agrària sol·licitada, en una pòlissa d'Assegurances Agràries l'any 2019, en cas de no autoritzar la consulta interactiva.
Acreditación de no figurar incluida la explotación agraria solicitada, en una póliza de Seguros Agrarios en el año 2019, en caso de no autorizar la consulta interactiva.
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Acreditació d'inscripció de l'explotació agrària en REGA, en cas de no autoritzar la consulta interactiva.
Acreditación de inscripción de la explotación agraria en REGA, en caso de no autorizar la consulta interactiva.

SOL·LICITUD D´AJUDES A EXPLOTACIONS AGRÀRIES
AFECTADES PER LA DANA Septembre 2019
SOLICITUD DE AYUDA A EXPLOTACIONES AGRARIAS
AFECTADAS POR LA DANA Septiembre 2019

J

SOL·LICITUD
SOLICITUD

D'acord amb el que s'estableix en el Decret del Consell, se sol·liciten les ajudes urgents per a pal·liar els danys produïts en les explotacions agràries
causats pel temporal de pluges, fenòmens costaners i vents ocorregut en la Comunitat Valenciana entre els dies 11 i 14 de setembre.
De acuerdo con lo establecido en el Decreto del Consell, se solicitan las ayudas urgentes para paliar los daños producidos en las explotaciones
agrarias causados por el temporal de lluvias, fenómenos costeros y vientos ocurrido en la Comunidad Valenciana entre los días 11 y 14 de
septiembre.
La persona que signa declara, sota la seua responsabilitat, que les dades ressenyades en la present sol·licitud i en la documentació que s'adjunta
són exactes i conformes amb el que s'estableix en la legislació, i que es troba en possessió de la documentació que així ho acredita.
La persona que firma declara, bajo su responsabilidad, que los datos reseñados en la presente solicitud y en la documentación que se adjunta son
exactas y conformes con lo establecido en la legislación, y que se encuentra en posesión de la documentación que así lo acredita.

,

d

de

INFORMACIÓ BÀSICA SOBRE PROTECCIÓ DE DADES
INFORMACIÓN BÁSICA SOBRE PROTECCIÓN DE DATOS
Nom del tractament: Ajudes en matèria agrícola, agroalimentària i desenvolupament rural de la conselleria competent en matèria d'Agricultura.
Nombre del tratamiento: Ayudas en materia agrícola, agroalimentaria y desarrollo rural de la conselleria competente en materia de Agricultura.
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Firma:

Identitat del responsable del tractament: Persona titular de la sotssecretaria de la conselleria competent en matèria d'agricultura.
Identidad del responsable del tratamiento: Persona titular de la subsecretaría de la conselleria competente en materia de agricultura.

Reclamacions: Sense perjudici de qualsevol altre recurs administratiu o acció judicial, les persones interessades tindran dret a presentar una
reclamació davant de l'Agència Espanyola de Protecció de Dades si consideren que el tractament de les seues dades personals infringeix la
normativa en matèria de protecció de dades.
Reclamaciones: Sin perjuicio de cualquier otro recurso administrativo o acción judicial, las personas interesadas tendrán derecho a presentar una
reclamación ante la Agencia Española de Protección de Datos si consideran que el tratamiento de sus datos personales infringe la normativa en
materia de protección de datos.
Podeu obtindre informació més detallada en l'enllaç següent: http://www.agroambient.gva.es/registre-de-tractaments.
Puede obtener información más detallada en el enlace siguiente: http://www.agroambient.gva.es/es/registre-de-tractaments.
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Exercici de drets: Podeu exercitar el dret d'accés, rectificació, supressió, limitació, oposició i portabilitat de les vostres dades de caràcter personal de
forma presencial o telemàtica de conformitat amb el que es preveu en l'enllaç següent: http://www.gva.es/va/proc19970.
Ejercicio de derechos: Puede ejercitar el derecho de acceso, rectificación, supresión, limitación, oposición y portabilidad de sus datos de carácter
personal de forma presencial o telemática de conformidad con lo previsto en el enlace siguiente: http://www.gva.es/proc19970.
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Finalitat del tractament: Gestionar les ajudes en matèria agrària, agroalimentària i desenvolupament rural.
Finalidad del tratamiento: Gestionar las ayudas en materia agraria, agroalimentaria y desarrollo rural.

