Subvencions destinades a municipis de la província de València per a la realització
d’infraestructures de senyalització turística d’itineraris urbans o senderistes /
Subvenciones destinadas a municipios de la provincia de València para la realización de
infraestructuras de señalización turística de itinerarios urbanos o senderistas

Patronat Provincial de Turisme

ANNEX I / ANEXO I - DECLARACIÓ RESPONSABLE / DECLARACIÓN RESPONSABLE

En relació amb l’ajuda sol·licitada, declare responsablement que l’entitat sol·licitant: / Con relación a la ayuda solicitada,
declaro responsablemente que la entidad solicitante:
- No està incursa en cap de les prohibicions per a obtindre la condició de beneficiària establertes a l’article 13 de la Llei
38/2003 General de Subvencions. / No está incursa en ninguna de las prohibiciones para obtener la condición de beneficiaria,
establecidas en el artículo 13 de la Ley 38/2003 General de Subvenciones.
- Es compromet a: / Se compromete a:
a) Presentar els documents exigits per a la seua justificació. / Presentar los documentos exigidos para su justificación.
b) Facilitar quanta documentació em siga sol·licitada en relació amb les facultats de control de l’activitat subvencionada. /

Facilitar cuanta documentación me sea solicitada en relación con las facultades de control de la actividad subvencionada.
c) Fer constar en qualsevol acte o acció de difusió del projecte o activitat subvencionada la marca “València Turisme” i que

es realitza amb la col·laboració del “Patronat Provincial de Turisme de València – Diputació de València”. / Hacer constar en
cualquier acto o acción de difusión del proyecto o actividad subvencionada la marca “València Turisme” i que se realiza con la
colaboración del Patronat Provincial de Turisme de València – Diputació de València.
d) Comunicar al Patronat qualsevol alteració o modificació que puga produir-se en la seua execució. / Comunicar al Patronat

cualquier alteración o modificación que pudiera producirse en su ejecución.
e) Mantindre les condicions i els elements declarats en el projecte o activitat que serveixen de base per a atorgar, en el seu

cas, la subvenció. / Mantener las condiciones y elementos declarados en el proyecto o actividad que sirven de base para otorgar,
en su caso, la subvención.
f) Comunicar al Patronat Provincial de Turisme de València, qualsevol ajuda, subvenció o ingrés que rebera per a l’execució

del projecte objecte de la subvenció. / Comunicar al Patronat Provincial de Turisme de València, cualquier ayuda subvención o
ingreso que recibiera para la ejecución del proyecto objeto de la subvención.
- Ha sol·licitat o obtingut altres ajudes per a la mateixa activitat o programa per als que demana esta subvenció: / Ha solicitado
u obtenido ayudas para la misma actividad o programa para los que pide esta subvención:
No
Sí que ha sol·licitat o obtingut les següents ajudes: / Sí que ha solicitado u obtenido las siguientes ayudas:
ORGANISME CONCEDENT /
ORGANISMO CONCEDENTE

CONVOCATÒRIA / CONVOCATORIA

DATA DE
CONCESSIÓ
/ FECHA DE
CONCESIÓN

IMPORT TOTAL COST
SUBVENCIONAT /
IMPORTE TOTAL COSTE
SUBVENCIONADO

% DE L’AJUDA /
% DE LA AYUDA

IMPORT DE L’AJUDA /
IMPORTE DE LA AYUDA

La persona sotasignat, en la qualitat indicada, declara responsablement que les dades senyalades en esta sol·licitud són certes i que,
en conseqüència, l’entitat sol·licitant compleix amb els requisits per ser beneficiària de subvencions i es compromet a mantindre el
seu compliment durant el temps que determina la normativa d’aplicació al procediment. / La persona firmante, en la calidad indicada,
declara responsablemente que los datos señalados en esta solicitud son ciertos y que, en consecuencia, la entidad solicitante cumple con los
requisitos para ser beneficiaria de subvenciones y se compromete a mantener su cumplimiento durante el tiempo que determina la normativa
de aplicación al procedimiento.
_______________________________, _________ d _________________ de _____________
La persona representant / La persona representante
Signatura / Firma ______________________________
Càrrec / Cargo __________________________________
Les dades de caràcter personal que conté l’imprés podran ser incloses en un fitxer per al seu tractament per aquest òrgan administratiu, com a titular responsable del fitxer, en l’ús de les
funcions pròpies que té atribuïdes i en l’àmbit de les seues competències. Així mateix, se l’informa de la possibilitat d’exercir els drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició, tot això de
conformitat amb el que disposa l’art. 5 de la Llei Orgànica 15/1999, de Protecció de Dades de Caràcter Personal (BOE núm. 298, de 14/12/99).
Los datos de carácter personal contenidos en el impreso podrán ser incluidos en un fichero para su tratamiento por este órgano administrativo, como titular responsable del fichero, en el uso de las
funciones propias que tiene atribuidas y en el ámbito de sus competencias. Asimismo, se le informa de la posibilidad de ejercer los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición, todo ello de
conformidad con lo dispuesto en el art. 5 de la Ley Orgánica 15/1999, de Protección de Datos de Carácter Personal (BOE nº 298, de 14/12/99).
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