DECLARACIÓ RESPONSABLE. ANNEX IV
DECLARACIÓN RESPONSABLE. ANEXO IV

AJUNTAMENT DE VALÈNCIA

Programa XARXA DE LLIBRES de la Comunitat Valenciana
(1)

Sr./Sra.

amb DNI/NIE
con DNI/NIE

En nom i en representación de: (assenyale el que procedisca)
En nombre y en representación de: (señale lo que proceda)
L’alumne / L’alumna
El alumno / La alumna
El centre d’acció educativa singular
El centro de acción educativa singular

amb CIF
con CIF

El centre específic d’educació especial
El centro específico de educación especial

amb CIF
con CIF

DECLARA SOTA LA SEUA RESPONSABILITAT (Assenyale el que
procedisca X ):
1. Que:

DECLARA BAJO SU RESPONSABILIDAD (Señale lo que proceda X ):
1. Que:

L'esmentada persona es troba al corrent en el compliment
d'obligacions tributàries estatals, autonòmiques i amb l'Ajuntament
de València o davant de la Seguretat Social imposades per les
disposicions vigents.

La citada persona se halla al corriente en el cumplimiento de las
obligaciones tributaria estatales, autonómicas y con el Ayuntamiento
de Valencia o frente a la Seguridad social impuestas por las
disposiciones vigentes.

L'esmentat centre es troba al corrent en el compliment
d'obligacions tributàries estatals, autonòmiques i amb l'Ajuntament
de València o enfront de la Seguretat Social imposades per les
disposicions vigents.

El citado centro se halla al corriente en el cumplimiento de
obligaciones tributarias estatales, autonómicas y con el
Ayuntamiento de Valencia o frente a la Seguridad social impuestas
por las disposiciones vigentes.

2. Que no es troba en cap dels supòsits arreplegats en l'article 13.2 de la
Llei 38/2003 de 17 de novembre, General de Subvencions, ni té pendent
de justificar subvencions anteriors concedides per l'Ajuntament de
València, el termini de justificació del qual haguera finalitzat.

2. Que no se halla en ninguno de los supuestos recogidos en el art. 13.2 de
la Ley 38/2003 de 17 de noviembre, General de Subvenciones, ni tiene
pendiente de justificar subvenciones anteriores concedidas por el
Ayuntamiento de Valencia cuyo plazo de justificación hubiera finalizado.

I AUTORITZA l'Ajuntament de València a demanar per mitjans telemàtics
els certificats corresponents a l'Agència Estatal d'Administració Tributària,
als servicis corresponents de l'administració autonòmica i a la Tresoreria
General de la Seguretat Social, així com al Servici de Gestió d'Emissions i
Recaptació de l'Ajuntament de València.

Y AUTORIZA al Ayuntamiento de Valencia a recabar por medios
telemáticos los certificados correspondientes a la Agencia Estatal de
Administración Tributaria, a los servicios correspondientes de la
administración autonómica y a la Tesorería General de la Seguridad Social,
así como al Servicio de Gestión de Emisiones y Recaudación del
Ayuntamiento de Valencia.

València / Valencia,

31.43-120

Signatura / Firma,

NOTA (1):
PROTECCIÓ DE DADES PERSONALS. Les dades facilitades per vosté en este formulari passaran a formar part dels fitxers automatitzats propietat de l'Ajuntament de València i podran ser
utilitzades pel titular del fitxer per a l'exercici de les funcions pròpies en l'àmbit de les seues competències. De conformitat amb la Llei Orgànica 15/1999, de Protecció de Dades de Caràcter
Personal, vosté podrà exercitar els drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició mitjançant instància presentada davant del Registre Gral. d’Entrada de l’Ajuntament de València.
PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES. Los datos facilitados por Ud. en este formulario pasarán a formar parte de los ficheros automatizados propiedad del Ayuntamiento de Valencia y podrán
ser utilizados por el titular del fichero para el ejercicio de las funciones propias en el ámbito de sus competencias. De conformidad con la Ley Orgánica 15/1999, de Protección de Datos de Carácter
Personal, Ud. podrá ejercitar los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición mediante instancia presentada ante el Registro Gral. de Entrada del Ayuntamiento de Valencia.

