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ANEXO I / ANNEX I
D. /Dª....................................................................................................................................
con / con DNI ............................................, en calidad de concursante / representante legal
de / en calidad de concursante/Representante legal…………………………………………….con
CIF………………………………………… formula la presente declaración responsable
manifestando que / formula la presente declaración responsable manifestando que:
El/La abajo firmante, bajo su responsabilidad declara que no incurre en
ninguna de las prohibiciones que impiden obtener la condición de beneficiario/a
de subvenciones que establece el art. 13 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre,
General de Subvenciones. Que se encuentra al corriente en el cumplimiento de
sus obligaciones tributarias y frente a la Seguridad Social y del cumplimiento de
las obligaciones por reintegro de subvenciones, ni mantener deuda alguna con el
Ayuntamiento de València.
Con carácter previo a la aprobación del acto administrativo de concesión, las
personas participantes deberán acreditar que se encuentran al corriente del
cumplimiento de dichas obligaciones.
Para garantizar su derecho a no aportar documentos y evitarle trámites
adicionales, la Ley 39/2015, de 1 de octubre, de Procedimiento Administrativo
Común de las Administraciones Públicas (artículo 28), nos permite obtener
directamente sus datos personales que obren en poder de otras
administraciones públicas, salvo que una ley especial aplicable requiera su
consentimiento expreso, por lo que a tal efecto:

Autoritza al fet que s'obtinga les seues dades tributàries relatives a
estar al corrent d'obligacions tributàries amb l'Agència Estatal de
l'Administració Tributària (*AEAT) i amb la Tresoreria Municipal.
Autoriza a que se obtenga sus datos de la seguridad social relativos a
estar al corriente de obligaciones con la Seguridad Social (TGSS).
El/La sotasignada, davall la seua responsabilitat, declara que no incorre en cap
de les prohibicions que impedixen obtindre la condició de beneficiari/a de
subvencions que establix l'art. 13 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre,
General de Subvencions. Que es troba al corrent en el compliment de les seues
obligacions tributàries i enfront de la Seguretat Social i del compliment de les
obligacions per reintegrament de subvencions, ni mantindre cap deute amb
l'Ajuntament de València.
Amb caràcter previ a l'aprovació de l'acte administratiu de concessió, els
participants hauran d'acreditar que es troben al corrent del compliment d'estes
obligacions.
Per a garantir el seu dret a no aportar documents i evitar-li tràmits addicionals,
la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, de Procediment Administratiu Comú de les
Administracions Públiques (article 28), ens permet obtindre directament les
seues dades personals que obren en poder d'altres administracions públiques,
llevat que una llei especial aplicable requerisca el seu consentiment exprés, per
la qual cosa, a aquest efecte:

Autoritza al fet que s'obtinga les seues dades tributàries relatives a estar al
corrent d'obligacions tributàries amb l'Agència Estatal de l'Administració
Tributària (AEAT) i amb la Tresoreria Municipal
Autoritza al fet que s'obtinga les seues dades de la seguretat social relatius a
estar al correntd'obligacions amb la Seguretat Social (TGSS)
En cas de no autoritzar l'obtenció directa d'aquestes dades, ha d'entendre que
existeix obligació d'aportar els documents corresponents en els termes exigits
en la norma reguladora delprocediment.
El/La abajo firmante autoriza al Ayuntamiento de València:
El/La sotasignat autoritza l'Ajuntament de València:
- A recabar los datos de carácter personal requeridos en la normativa
establecida en la convocatoria. A recabar les dades de caràcter personal
requerides en la normativa establida en la convocatòria.
- A la exhibición y publicación de los trabajos premiados, en su caso. A
l'exhibició i publicació dels treballs premiats, en el seu cas.
-Declaro que conozco el contenido de la convocatoria de este concurso que acepto íntegramente.
Declare que conec el contingut de la convocatòria d'este concurs, la qual accepte íntegrament.
El abajo firmante declara, bajo su responsabilidad, que los datos reseñados en
la presente solicitud son exactos y conformes con lo establecido en la
legislación.
El sotasignat declara, sota la seua responsabilitat, que les dades ressenyades
en la present sol·licitud són exactes i conformes amb el que s'estableix en la
legislació.
Firma del/la participante / Signatura del/la participant.

València _____de______________de 2022
Fdo. /Signat__________________________

