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20/04/21CONSELLERIA D'AGRICULTURA, DESENVOLUPAMENT RURAL, EMERGÈNCIA CLIMÀTICA I TRANSICIÓ ECOLÒGICA 
CONSELLERIA DE AGRICULTURA, DESARROLLO RURAL, EMERGENCIA CLIMÁTICA Y TRANSICIÓN ECOLÓGICA

SOL·LICITUD D'AJUDES INDEMNITZATÒRIES DIRECTES PER DESTRUCCIÓ DE 
MATERIAL VEGETAL AFECTAT PER XYLELLA FASTIDIOSA. PLANTACIONS I 

PROVEÏDORS DE MATERIAL VEGETAL  
SOLICITUD DE AYUDAS INDEMNIZATORIAS DIRECTAS POR DESTRUCCIÓN DE 

MATERIAL VEGETAL AFECTADO POR XYLELLA FASTIDIOSA. PLANTACIONES Y 
PROVEEDORES DE MATERIAL VEGETAL

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

COGNOMS O RAÓ SOCIAL / APELLIDOS O RAZÓN SOCIAL NOM / NOMBRE DNI

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

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

B DADES DE LA PERSONA REPRESENTANT (SI ESCAU) 
DATOS DE LA PERSONA REPRESENTANTE (EN SU CASO)

COGNOMS / APELLIDOS NOM / NOMBRE DNI TELÈFON / TELÉFONO

ADREÇA ELECTRÒNICA / CORREO ELECTRÓNICO (*)

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, la persona interessada haurà de disposar de certificat electrònic en els termes previstos en 
la seu electrònica de la Generalitat (https://sede.gva.es).  
(*) A efectos de la práctica de notificaciones electrónicas, la persona interesada 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:

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

LOCALITAT / LOCALIDAD PROVÍNCIA / PROVINCIA TELÈFON / TELÉFONO FAX

ADREÇA ELECTRÒNICA / CORREO ELECTRÓNICO (*)

SÍ

Indique en quina llengua desitja rebre les notificacions: 
Indique en qué lengua desea recibir las notificaciones:

Castellà 
Castellano

Valencià 
Valenciano

D 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 dona la següent autorització, haurà d'aportar els documents acreditatius corresponents. 
AVISO: Si no da la siguiente autorización, deberá aportar los documentos acreditativos correspondientes.

Autoritze la consulta de les dades d'estar al corrent en els 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 en els pagaments amb l'Agència Tributària autonòmica. 
Autorizo la consulta de los datos de estar al corriente de los pagos con la Agencia Tributaria autonómica.

OPOSICIÓ / OPOSICIÓN
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, si 
és el cas, del seu representant legal, així com les dades d'estar al corrent dels pagaments amb la Tresoreria de la Seguretat Social i dades 
d'inscripció en el Cadastre. No obstant això, si desitja oposar-s'hi, és imprescindible que indique a continuació la informació concreta a la consulta de 
la qual s'oposa i els motius que ho justifiquen. Si s'oposa, queda obligat a aportar els documents acreditatius corresponents. 
El órgano gestor del procedimiento de este 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 los datos de estar al corriente de los pagos con la Tesorería de la Seguridad Social y 
datos de inscripción en el Catastro. 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’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,
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 de Cadastre. 
Me opongo a la obtención de los datos del Catastro.

Motius d'oposició: 
Motivos de oposición:

Autoritze la consulta de les dades d'identitat fiscal davant l'Agència Estatal de l'Administració Tributària 
Autorizo la consulta de los datos de identidad fiscal ante la Agencia Estatal de la Administración Tributaria
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SOL·LICITUD D'AJUDES INDEMNITZATÒRIES DIRECTES PER DESTRUCCIÓ DE 
MATERIAL VEGETAL AFECTAT PER XYLELLA FASTIDIOSA. PLANTACIONS I 

PROVEÏDORS DE MATERIAL VEGETAL  
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MATERIAL VEGETAL AFECTADO POR XYLELLA FASTIDIOSA. PLANTACIONES Y 
PROVEEDORES DE MATERIAL VEGETAL

DOCUMENTACIÓ APORTADA 
DOCUMENTACIÓN APORTADAE

Còpia del NIF dels sol·licitants, quan no autoritzen a l'administració a la seua consulta a través de mitjà telemàtics així com de l'acreditació de 
la seua personalitat jurídica.  
Copia del NIF de los solicitantes, cuando no autoricen a la administración a su consulta a través de medio telemáticos así como de la 
acreditación de su personalidad jurídica. 
Acreditació documental de la representació que ostenta la persona que subscriu la sol·licitud.  
Acreditación documental de la representación que ostenta la persona que suscribe la solicitud. 

Els propietaris de les parcel·les o productors de material vegetal, segons corresponga: còpia de certificació registral o notarial del títol de 
propietat. En el document que s'aporte hauran de constar les següents dades: nom, cognoms i DNI/CIF del propietari, i dades SIGPAC de 
l'explotació (terme municipal, polígon, parcel·la, recinte i superfície). Així com el document que justifica el consentiment o autorització del 
propietari, per a la destrucció del material vegetal afectat.  
Los propietarios de las parcelas o productores de material vegetal, según corresponda: copia de certificación registral o notarial del título de 
propiedad. En el documento que se aporte deberán constar los siguientes datos: nombre, apellidos y DNI/CIF del propietario, y datos SIGPAC 
de la explotación (término municipal, polígono, parcela, recinto y superficie). Así como el documento que justifica el consentimiento o 
autorización del propietario, para la destrucción del material vegetal afectado. 
Acreditació, que el beneficiari es troba al corrent de les seues obligacions tributàries amb l'Estat i amb la Seguretat Social així com amb la 
Hisenda Pública de la Generalitat Valenciana, quan es no s'autoritze a l'administració a la seua consulta a través de mitjans telemàtics. 
Acreditación, de que el beneficiario se encuentra al corriente de sus obligaciones tributarias con el Estado y con la Seguridad Social así como 
con la Hacienda Pública de la Generalitat Valenciana, cuando se no se autorice a la administración a su consulta a través de medios 
telemáticos.

F DECLARACIÓ RESPONSABLE 
DECLARACIÓN RESPONSABLE

El sol·licitant o el seu representant declara responsablement / El solicitante o su representante declara responsablemente:

Que ha destruït el material vegetal infectat, seguint les instruccions de la Conselleria competent en matèria d'Agricultura.  
Que ha destruido el material vegetal infectado, siguiendo las instrucciones de la Conselleria competente en materia de Agricultura.
Que es compromet a aplicar les mesures fitosanitàries ordenades pels servicis tècnics de la Conselleria competent en matèria d'Agricultura i a 
col·laborar amb els mateixos en l'aplicació de les mesures de control i eradicació.  
Que se compromete a aplicar las medidas fitosanitarias ordenadas por los servicios técnicos de la Conselleria competente en materia de 
Agricultura y a colaborar con los mismos en la aplicación de las medidas de control y erradicación.
Que no es troba incurs en cap prohibició per a obtindre la condició de beneficiari de l'ajuda, previstes en l'article 13 de la Llei 38/2003, de 17 
de novembre, General de Subvencions.  
Que no se encuentra incurso en prohibición alguna para obtener la condición de beneficiario de la ayuda, previstas en el artículo 13 de la Ley 
38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones.
Complir la normativa d’integració laboral de persones amb discapacitat o, si escau, estar exempt d’aquesta obligació, segons estableix el 
Decret 279/2004, de 17 de desembre, del Consell, pel qual es regulen procediments de contractació administrativa i de concessió de 
subvencions per al foment de l’ocupació de les persones amb discapacitat.  
Cumplir con la normativa de integración laboral de personas con discapacidad o, en su caso, estar exento de dicha obligación, según 
establece el Decreto 279/2004, de 17 de diciembre, del Consell, por el que se regulan procedimientos de contratación administrativa y de 
concesión de subvenciones para el fomento del empleo de las personas con discapacidad.
No pertànyer a la categoria d’empreses en crisi, d’acord amb el que disposen les directrius comunitàries sobre ajudes estatals de salvament i 
reestructuració d’empreses en crisi (2004/C244/02), o bé, en el cas de pertànyer a la categoria d’empreses en crisi, que l’empresa s’haja 
convertit en una empresa en crisi a causa de les pèrdues o els danys causats pels costos d’eradicació i de reparació dels danys causats per 
Xylella fastidiosa.  
No pertenecer a la categoría de empresas en crisis, de acuerdo con lo dispuesto en las Directrices Comunitarias sobre ayudas estatales de 
salvamento y reestructuración de empresas en crisis (2004/C244/02), o bien, en el caso de pertenecer a la categoría de empresas en crisis, o 
haberse convertido la empresa en una empresa en crisis debido a las pérdidas o daños causados por los costes de erradicación y reparación 
de los daños causados por Xylella fastidiosa.
Tindre la condició de pime.  
Tener la condición de pyme. 
No tractar-se d’empreses subjectes a una ordre de recuperació pendent després d’una decisió prèvia de la comissió que haja declarat una 
ajuda il·legal i incompatible amb el mercat interior.  
No tratarse de empresas sujetas 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.

Ha informat les persones de les quals aporte dades o documentació en aquest procediment de: 
Ha informado a las personas de las que aporto 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.
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Agricultura y a colaborar con los mismos en la aplicación de las medidas de control y erradicación.
Que no es troba incurs en cap prohibició per a obtindre la condició de beneficiari de l'ajuda, previstes en l'article 13 de la Llei 38/2003, de 17 
de novembre, General de Subvencions.  
Que no se encuentra incurso en prohibición alguna para obtener la condición de beneficiario de la ayuda, previstas en el artículo 13 de la Ley 
38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones.
Complir la normativa d’integració laboral de persones amb discapacitat o, si escau, estar exempt d’aquesta obligació, segons estableix el 
Decret 279/2004, de 17 de desembre, del Consell, pel qual es regulen procediments de contractació administrativa i de concessió de 
subvencions per al foment de l’ocupació de les persones amb discapacitat.  
Cumplir con la normativa de integración laboral de personas con discapacidad o, en su caso, estar exento de dicha obligación, según 
establece el Decreto 279/2004, de 17 de diciembre, del Consell, por el que se regulan procedimientos de contratación administrativa y de 
concesión de subvenciones para el fomento del empleo de las personas con discapacidad.
No pertànyer a la categoria d’empreses en crisi, d’acord amb el que disposen les directrius comunitàries sobre ajudes estatals de salvament i 
reestructuració d’empreses en crisi (2004/C244/02), o bé, en el cas de pertànyer a la categoria d’empreses en crisi, que l’empresa s’haja 
convertit en una empresa en crisi a causa de les pèrdues o els danys causats pels costos d’eradicació i de reparació dels danys causats per 
Xylella fastidiosa.  
No pertenecer a la categoría de empresas en crisis, de acuerdo con lo dispuesto en las Directrices Comunitarias sobre ayudas estatales de 
salvamento y reestructuración de empresas en crisis (2004/C244/02), o bien, en el caso de pertenecer a la categoría de empresas en crisis, o 
haberse convertido la empresa en una empresa en crisis debido a las pérdidas o daños causados por los costes de erradicación y reparación 
de los daños causados por Xylella fastidiosa.
Tindre la condició de pime.  
Tener la condición de pyme. 
No tractar-se d’empreses subjectes a una ordre de recuperació pendent després d’una decisió prèvia de la comissió que haja declarat una 
ajuda il·legal i incompatible amb el mercat interior.  
No tratarse de empresas sujetas 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.

Ha informat les persones de les quals aporte dades o documentació en aquest procediment de: 
Ha informado a las personas de las que aporto 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.
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20/04/21CONSELLERIA D'AGRICULTURA, DESENVOLUPAMENT RURAL, EMERGÈNCIA CLIMÀTICA I TRANSICIÓ ECOLÒGICA 
CONSELLERIA DE AGRICULTURA, DESARROLLO RURAL, EMERGENCIA CLIMÁTICA Y TRANSICIÓN ECOLÓGICA

SOL·LICITUD D'AJUDES INDEMNITZATÒRIES DIRECTES PER DESTRUCCIÓ DE 
MATERIAL VEGETAL AFECTAT PER XYLELLA FASTIDIOSA. PLANTACIONS I 

PROVEÏDORS DE MATERIAL VEGETAL  
SOLICITUD DE AYUDAS INDEMNIZATORIAS DIRECTAS POR DESTRUCCIÓN DE 

MATERIAL VEGETAL AFECTADO POR XYLELLA FASTIDIOSA. PLANTACIONES Y 
PROVEEDORES DE MATERIAL VEGETAL

H SOL·LICITUD 
SOLICITUD

, de/d' del

Se sol·liciten les ajudes indemnitzadores directes per destrucció de material vegetal afectat per Xylella fastidiosa.  
Se solicitan las ayudas indemnizadoras directas por destrucción de material vegetal afectado por Xylella fastidiosa. 
  
La persona que signa declara, sota la seua responsabilitat, que les dades ressenyades en aquesta sol·licitud i en la documentació que s'adjunta 
són exactes i conformes amb l'establit en la legislació, i que es troba en possessió de la documentació que així ho acredita, quedant a la disposició 
de la Generalitat per a la seua presentació, comprovació, control i inspecció posterior que s'estimen oportuns.  
La persona que firma declara, bajo su responsabilidad, que los datos reseñados en la presente solicitud y en la documentación que se adjunta son 
exactos y conformes con lo establecido en la legislación, y que se encuentra en posesión de la documentación que así lo acredita, quedando a 
disposición de la Generalitat para su presentación, comprobación, control e inspección posterior que se estimen oportunos. 
  
Se l'informa que d'acord amb el que s'estableix en la disposició addicional huitena de la Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre, i l'article 4 de la 
Llei 40/2015, d'1 d'octubre, l'òrgan gestor podrà verificar aquelles dades manifestades en la present sol·licitud. 
Se le informa que de acuerdo con lo establecido en la disposición adicional octava de la Ley orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, y el artículo 4 de 
la Ley 40/2015, de 1 de octubre, el órgano gestor podrá verificar aquellos datos manifestados en la presente solicitud. 
  
Abans de signar la sol·licitud, ha de llegir la informació sobre protecció de dades que es presenta al final del formulari, atés que comporta el 
tractament de dades de caràcter personal.  
Antes de firmar la solicitud, debe leer la información sobre protección de datos que se presenta al final del formulario, dado que conlleva el 
tratamiento de datos de carácter personal. 

El/la sol·licitant o el seu representant legal / El/la solicitante o su representante legal

Signatura/Firma:

INFORMACIÓ BÀSICA SOBRE PROTECCIÓ DE DADES  
INFORMACIÓN BÁSICA SOBRE PROTECCIÓN DE DATOS
Nom del tractament: Ajudes en matèria agrícola, agroalimentària i desenvolupament rural de la conselleria competent en matèria d'Agricultura.  
Nombre del tratamiento: Ayudas en materia agrícola, agroalimentaria y desarrollo rural de la conselleria competente en materia de Agricultura.  
  
Identitat del responsable del tractament: Persona titular de la sotssecretaria de la conselleria amb competències en matèria d’agricultura.  
Identidad del responsable del tratamiento: Persona titular de la subsecretaría de la conselleria con competencias en materia de agricultura.  
  
Finalitat del tractament: Gestionar les ajudes en matèria agrària, agroalimentària i desenvolupament rural.  
Finalidad del tratamiento: Gestionar las ayudas en materia agraria, agroalimentaria y desarrollo rural.  
  
Exercici de drets: Pot exercitar el dret d'accés, rectificació, supressió, limitació, oposició i portabilitat de les seues dades de caràcter personal de 
forma presencial o telemàtica de conformitat amb el que es preveu en el següent enllaç:  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 siguiente enlace: http://www.gva.es/es/proc19970. 
  
Reclamacions: Sense perjudici de qualsevol altre recurs administratiu o acció judicial, tot interessat tindrà dret a presentar una reclamació davant 
l'Agència Espanyola de Protecció de dades si considera que el tractament de dades personals que el concerneixen infringeix la normativa en 
matèria de protecció de dades.  
Reclamaciones: Sin perjuicio de cualquier otro recurso administrativo o acción judicial, todo interesado tendrá derecho a presentar una reclamación 
ante la Agencia Española de Protección de datos si considera que el tratamiento de datos personales que le conciernen infringe la normativa en 
materia de protección de datos.  
  
Pot obtindre informació més detallada en el següent enllaç: http://www.agroambient.gva.es/registre-de-tractaments  
Puede obtener información más detallada en el siguiente enlace: http://www.agroambient.gva.es/es/registre-de-tractaments 

REGISTRE D'ENTRADA 
REGISTRO DE ENTRADA

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

G RELACIÓ DE PLANTES DESTRUÏDES 
RELACIÓN DE PLANTAS DESTRUIDAS

PARCEL·LA 
PARCELA

POLÍGON 
POLÍGONO

TERME MUNICIPAL 
TÉRMINO MUNICIPAL

PROVÍNCIA 
PROVINCIA

CULTIU DE 
SECÀ O 

REGADIU 
CULTIVO DE 
SECANO O 
REGADIO

NÚMERO ARBRES 
DESTRUÏTS 

NÚMERO ÁRBOLES 
DESTRUIDOS

PLANTACIÓ  
HOMOGÉNIA (SÍ/NO) 

PLANTACIÓN  
HOMOGÉNEA (SÍ/NO)

FASE DE 
CULTIU 

FASE DE 
CULTIVO

VARIETAT 
VARIEDAD

ESPÈCIE 
ESPECIE

UBICACIÓ DE LA PARCEL·LA 
UBICACIÓN DE LA PARCELA

ARBRES DESTRUÏTS 
ÁRBOLES DESTRUIDOS

SUPERFÍCIE 
AFECTADA (HA) 

SUPERFICIE  
AFECTADA (HA)
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SOL·LICITUD D'AJUDES INDEMNITZATÒRIES DIRECTES PER DESTRUCCIÓ DE 
MATERIAL VEGETAL AFECTAT PER XYLELLA FASTIDIOSA. PLANTACIONS I 

PROVEÏDORS DE MATERIAL VEGETAL  
SOLICITUD DE AYUDAS INDEMNIZATORIAS DIRECTAS POR DESTRUCCIÓN DE 

MATERIAL VEGETAL AFECTADO POR XYLELLA FASTIDIOSA. PLANTACIONES Y 
PROVEEDORES DE MATERIAL VEGETAL

H SOL·LICITUD 
SOLICITUD

, de/d' del

Se sol·liciten les ajudes indemnitzadores directes per destrucció de material vegetal afectat per Xylella fastidiosa.  
Se solicitan las ayudas indemnizadoras directas por destrucción de material vegetal afectado por Xylella fastidiosa. 
  
La persona que signa declara, sota la seua responsabilitat, que les dades ressenyades en aquesta sol·licitud i en la documentació que s'adjunta 
són exactes i conformes amb l'establit en la legislació, i que es troba en possessió de la documentació que així ho acredita, quedant a la disposició 
de la Generalitat per a la seua presentació, comprovació, control i inspecció posterior que s'estimen oportuns.  
La persona que firma declara, bajo su responsabilidad, que los datos reseñados en la presente solicitud y en la documentación que se adjunta son 
exactos y conformes con lo establecido en la legislación, y que se encuentra en posesión de la documentación que así lo acredita, quedando a 
disposición de la Generalitat para su presentación, comprobación, control e inspección posterior que se estimen oportunos. 
  
Se l'informa que d'acord amb el que s'estableix en la disposició addicional huitena de la Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre, i l'article 4 de la 
Llei 40/2015, d'1 d'octubre, l'òrgan gestor podrà verificar aquelles dades manifestades en la present sol·licitud. 
Se le informa que de acuerdo con lo establecido en la disposición adicional octava de la Ley orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, y el artículo 4 de 
la Ley 40/2015, de 1 de octubre, el órgano gestor podrá verificar aquellos datos manifestados en la presente solicitud. 
  
Abans de signar la sol·licitud, ha de llegir la informació sobre protecció de dades que es presenta al final del formulari, atés que comporta el 
tractament de dades de caràcter personal.  
Antes de firmar la solicitud, debe leer la información sobre protección de datos que se presenta al final del formulario, dado que conlleva el 
tratamiento de datos de carácter personal. 

El/la sol·licitant o el seu representant legal / El/la solicitante o su representante legal

Signatura/Firma:

INFORMACIÓ BÀSICA SOBRE PROTECCIÓ DE DADES  
INFORMACIÓN BÁSICA SOBRE PROTECCIÓN DE DATOS
Nom del tractament: Ajudes en matèria agrícola, agroalimentària i desenvolupament rural de la conselleria competent en matèria d'Agricultura.  
Nombre del tratamiento: Ayudas en materia agrícola, agroalimentaria y desarrollo rural de la conselleria competente en materia de Agricultura.  
  
Identitat del responsable del tractament: Persona titular de la sotssecretaria de la conselleria amb competències en matèria d’agricultura.  
Identidad del responsable del tratamiento: Persona titular de la subsecretaría de la conselleria con competencias en materia de agricultura.  
  
Finalitat del tractament: Gestionar les ajudes en matèria agrària, agroalimentària i desenvolupament rural.  
Finalidad del tratamiento: Gestionar las ayudas en materia agraria, agroalimentaria y desarrollo rural.  
  
Exercici de drets: Pot exercitar el dret d'accés, rectificació, supressió, limitació, oposició i portabilitat de les seues dades de caràcter personal de 
forma presencial o telemàtica de conformitat amb el que es preveu en el següent enllaç:  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 siguiente enlace: http://www.gva.es/es/proc19970. 
  
Reclamacions: Sense perjudici de qualsevol altre recurs administratiu o acció judicial, tot interessat tindrà dret a presentar una reclamació davant 
l'Agència Espanyola de Protecció de dades si considera que el tractament de dades personals que el concerneixen infringeix la normativa en 
matèria de protecció de dades.  
Reclamaciones: Sin perjuicio de cualquier otro recurso administrativo o acción judicial, todo interesado tendrá derecho a presentar una reclamación 
ante la Agencia Española de Protección de datos si considera que el tratamiento de datos personales que le conciernen infringe la normativa en 
materia de protección de datos.  
  
Pot obtindre informació més detallada en el següent enllaç: http://www.agroambient.gva.es/registre-de-tractaments  
Puede obtener información más detallada en el siguiente enlace: http://www.agroambient.gva.es/es/registre-de-tractaments 

REGISTRE D'ENTRADA 
REGISTRO DE ENTRADA

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

G RELACIÓ DE PLANTES DESTRUÏDES 
RELACIÓN DE PLANTAS DESTRUIDAS

PARCEL·LA 
PARCELA

POLÍGON 
POLÍGONO

TERME MUNICIPAL 
TÉRMINO MUNICIPAL

PROVÍNCIA 
PROVINCIA

CULTIU DE 
SECÀ O 

REGADIU 
CULTIVO DE 
SECANO O 
REGADIO

NÚMERO ARBRES 
DESTRUÏTS 

NÚMERO ÁRBOLES 
DESTRUIDOS

PLANTACIÓ  
HOMOGÉNIA (SÍ/NO) 

PLANTACIÓN  
HOMOGÉNEA (SÍ/NO)

FASE DE 
CULTIU 

FASE DE 
CULTIVO

VARIETAT 
VARIEDAD

ESPÈCIE 
ESPECIE

UBICACIÓ DE LA PARCEL·LA 
UBICACIÓN DE LA PARCELA

ARBRES DESTRUÏTS 
ÁRBOLES DESTRUIDOS

SUPERFÍCIE 
AFECTADA (HA) 

SUPERFICIE  
AFECTADA (HA)
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ayuda conmtextual
ayuda contextual 2
A
DADES DE LA PERSONA SOL·LICITANT
DATOS DE LA PERSONA SOLICITANTE
B
DADES DE LA PERSONA REPRESENTANT (SI ESCAU)
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, la persona interessada haurà de disposar de certificat electrònic en els termes previstos en la seu electrònica de la Generalitat (https://sede.gva.es). 
(*) A efectos de la práctica de notificaciones electrónicas, la persona interesada 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:
Indique en quina llengua desitja rebre les notificacions:
Indique en qué lengua desea recibir las notificaciones:
D
CONSULTA INTERACTIVA DE DADES (AUTORITZACIÓ/OPOSICIÓ) 
CONSULTA INTERACTIVA DE DATOS (AUTORIZACIÓN/OPOSICIÓN) 
AUTORITZACIÓ / AUTORIZACIÓN
L'òrgan gestor del procediment ha d'estar autoritzat per vosté per a poder consultar les dades d'estar al corrent dels pagaments amb l'Agència Tributària, estatal i autonòmica, i les dades d'identitat fiscal davant l'Agència Estatal de l'Administració Tributària. Si autoritza aquesta consulta, indique-ho a continuació
El órgano gestor del procedimiento debe estar autorizado por usted para poder consultar los datos de estar al corriente de los pagos con la Agencia Tributaria, estatal y autonómica, y los datos de identidad fiscal ante la Agencia Estatal de la Administración Tributaria. Si autoriza dicha consulta, indíquelo a continuación
AVÍS: Si no dona la següent autorització, haurà d'aportar els documents acreditatius corresponents.
AVISO: Si no da la siguiente autorización, deberá aportar los documentos acreditativos correspondientes.
OPOSICIÓ / OPOSICIÓN
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, si és el cas, del seu representant legal, així com les dades d'estar al corrent dels pagaments amb la Tresoreria de la Seguretat Social i dades d'inscripció en el Cadastre. No obstant això, si desitja oposar-s'hi, és imprescindible que indique a continuació la informació concreta a la consulta de la qual s'oposa i els motius que ho justifiquen. Si s'oposa, queda obligat a aportar els documents acreditatius corresponents.
El órgano gestor del procedimiento de este 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 los datos de estar al corriente de los pagos con la Tesorería de la Seguridad Social y datos de inscripción en el Catastro. 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.
Motius d'oposició: Motivos de oposición:
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SOLICITUD DE AYUDAS INDEMNIZATORIAS DIRECTAS POR DESTRUCCIÓN DE MATERIAL VEGETAL AFECTADO POR XYLELLA FASTIDIOSA. PLANTACIONES Y PROVEEDORES DE MATERIAL VEGETAL
DOCUMENTACIÓ APORTADA
DOCUMENTACIÓN APORTADA
E
F
DECLARACIÓ RESPONSABLE
DECLARACIÓN RESPONSABLE
El sol·licitant o el seu representant declara responsablement / El solicitante o su representante declara responsablemente:
- 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.
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H
SOL·LICITUD
SOLICITUD
,
de/d'
del
Se sol·liciten les ajudes indemnitzadores directes per destrucció de material vegetal afectat per Xylella fastidiosa. 
Se solicitan las ayudas indemnizadoras directas por destrucción de material vegetal afectado por Xylella fastidiosa.
 
La persona que signa declara, sota la seua responsabilitat, que les dades ressenyades en aquesta sol·licitud i en la documentació que s'adjunta són exactes i conformes amb l'establit en la legislació, i que es troba en possessió de la documentació que així ho acredita, quedant a la disposició de la Generalitat per a la seua presentació, comprovació, control i inspecció posterior que s'estimen oportuns. 
La persona que firma declara, bajo su responsabilidad, que los datos reseñados en la presente solicitud y en la documentación que se adjunta son exactos y conformes con lo establecido en la legislación, y que se encuentra en posesión de la documentación que así lo acredita, quedando a disposición de la Generalitat para su presentación, comprobación, control e inspección posterior que se estimen oportunos.
 
Se l'informa que d'acord amb el que s'estableix en la disposició addicional huitena de la Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre, i l'article 4 de la Llei 40/2015, d'1 d'octubre, l'òrgan gestor podrà verificar aquelles dades manifestades en la present sol·licitud.
Se le informa que de acuerdo con lo establecido en la disposición adicional octava de la Ley orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, y el artículo 4 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, el órgano gestor podrá verificar aquellos datos manifestados en la presente solicitud.
 
Abans de signar la sol·licitud, ha de llegir la informació sobre protecció de dades que es presenta al final del formulari, atés que comporta el tractament de dades de caràcter personal. 
Antes de firmar la solicitud, debe leer la información sobre protección de datos que se presenta al final del formulario, dado que conlleva el tratamiento de datos de carácter personal. 
El/la sol·licitant o el seu representant legal / El/la solicitante o su representante legal
Signatura/Firma:
INFORMACIÓ BÀSICA SOBRE PROTECCIÓ DE DADES 
INFORMACIÓN BÁSICA SOBRE PROTECCIÓN DE DATOS
Nom del tractament: Ajudes en matèria agrícola, agroalimentària i desenvolupament rural de la conselleria competent en matèria d'Agricultura. 
Nombre del tratamiento: Ayudas en materia agrícola, agroalimentaria y desarrollo rural de la conselleria competente en materia de Agricultura. 
 
Identitat del responsable del tractament: Persona titular de la sotssecretaria de la conselleria amb competències en matèria d’agricultura. 
Identidad del responsable del tratamiento: Persona titular de la subsecretaría de la conselleria con competencias en materia de agricultura. 
 
Finalitat del tractament: Gestionar les ajudes en matèria agrària, agroalimentària i desenvolupament rural. 
Finalidad del tratamiento: Gestionar las ayudas en materia agraria, agroalimentaria y desarrollo rural. 
 
Exercici de drets: Pot exercitar el dret d'accés, rectificació, supressió, limitació, oposició i portabilitat de les seues dades de caràcter personal de forma presencial o telemàtica de conformitat amb el que es preveu en el següent enllaç:  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 siguiente enlace: http://www.gva.es/es/proc19970.
 
Reclamacions: Sense perjudici de qualsevol altre recurs administratiu o acció judicial, tot interessat tindrà dret a presentar una reclamació davant l'Agència Espanyola de Protecció de dades si considera que el tractament de dades personals que el concerneixen infringeix la normativa en matèria de protecció de dades. 
Reclamaciones: Sin perjuicio de cualquier otro recurso administrativo o acción judicial, todo interesado tendrá derecho a presentar una reclamación ante la Agencia Española de Protección de datos si considera que el tratamiento de datos personales que le conciernen infringe la normativa en materia de protección de datos. 
 
Pot obtindre informació més detallada en el següent enllaç: http://www.agroambient.gva.es/registre-de-tractaments 
Puede obtener información más detallada en el siguiente enlace: http://www.agroambient.gva.es/es/registre-de-tractaments 
REGISTRE D'ENTRADA
REGISTRO DE ENTRADA
DATA D'ENTRADA EN L'ÒRGAN COMPETENT
FECHA ENTRADA EN ÓRGANO COMPETENTE
G
RELACIÓ DE PLANTES DESTRUÏDES
RELACIÓN DE PLANTAS DESTRUIDAS
PARCEL·LA
PARCELA
POLÍGON
POLÍGONO
TERME MUNICIPAL
TÉRMINO MUNICIPAL
PROVÍNCIA
PROVINCIA
CULTIU DE SECÀ O REGADIU
CULTIVO DE SECANO O REGADIO
NÚMERO ARBRES
DESTRUÏTS
NÚMERO ÁRBOLES 
DESTRUIDOS
PLANTACIÓ 
HOMOGÉNIA (SÍ/NO)
PLANTACIÓN 
HOMOGÉNEA (SÍ/NO)
FASE DE CULTIU
FASE DE CULTIVO
VARIETAT
VARIEDAD
ESPÈCIE
ESPECIE
UBICACIÓ DE LA PARCEL·LA
UBICACIÓN DE LA PARCELA
ARBRES DESTRUÏTSÁRBOLES DESTRUIDOS
SUPERFÍCIE
AFECTADA (HA)
SUPERFICIE 
AFECTADA (HA)
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