
Agència Valenciana de Foment i Garantia Agrària Agencia Valenciana de Fomento y Garantía Agraria

CORRECCIÓ d’errades de la Resolució de 15 de juny de 
2018, del director de l’Agència Valenciana de Foment i 
Garantia Agrària, per la qual es convoquen per a l’exerci-
ci 2018 ajudes per a la cooperació en el marc del Progra-
ma de Desenvolupament Rural de la Comunitat Valencia-
na 2014-2020, per a projectes de cooperació relacionats 
amb experiències innovadores i sostenibles entre produc-
tors i centres d’investigació, amb cultius adaptats al canvi 
climàtic i produïts amb models agroecològics. [2019/10335]

CORRECCIÓN de errores de la Resolución de 15 de junio 
de 2018, del director de la Agencia Valenciana de Fomen-
to y Garantía Agraria, por la que se convocan para el 
ejercicio 2018 ayudas para la cooperación en el marco del 
Programa de Desarrollo Rural de la Comunitat Valencia-
na 2014-2020, para proyectos de cooperación relaciona-
dos con experiencias innovadoras y sostenibles entre pro-
ductores y centros de investigación con cultivos adaptados 
al cambio climático y producidos con modelos agroecoló-
gicos. [2019/10335]

En el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana número 8322, de 
21 de junio de 2018, se ha publicado la disposición de referencia, y 
habiéndose detectado un error en dicha publicación, de acuerdo con lo 
que establece el artículo 109.2 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del 
procedimiento administrativo común de las administraciones públicas, 
se procede a su rectificación en los siguientes términos:

En el punto tercero, apartado 2, donde dice:
“...se hará con cargo a la Sección 12, entidad 91, Agencia Valencia-

na de Fomento y Garantía Agraria, línea SO832000...”;

Debe decir:
“...se hará con cargo a la sección 12, entidad 91, Agencia Valenciana 

de Fomento y Garantía Agraria, línea SO833000 ...”.

València, 29 de octubre de 2019.– El director de la Agencia Valen-
ciana de Fomento y Garantía Agraria: Francisco Rodríguez Mulero.

En el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana número 8322, de 
21 de juny de 2018, s’ha publicat la disposició de referència, i com que 
s’hi ha detectat una errada, d’acord amb el que estableix l’article 109.2 
de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú 
de les administracions públiques, se’n fa la rectificació en els termes 
següents:

En el punt tercer, apartat 2, on diu:
“...es farà amb càrrec a la Secció 12, entitat 91, Agència Valenciana 

de Foment i Garantia Agrària, línia SO832000...”;

Hi ha de dir:
“...es farà amb càrrec a la secció 12, entitat 91, Agència Valenciana 

de Foment i Garantia Agrària, línia SO833000 ...”.

València, 29 d’octubre de 2019.– El director de l’Agència Valencia-
na de Foment i Garantia Agrària: Francisco Rodríguez Mulero.
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