Subvencions del Patronat Provincial de Turisme de
València «IMPULSEM TURISME» 2021.

ANNEX II / DECLARACIÓ RESPONSABLE
En relació amb l’ajuda sol·licitada, declare responsablement que l’entitat sol·licitant:
- No està incursa en cap de les prohibicions per a obtindre la condició de beneficiari establides en l’article 13. 2 i 3 de la Llei 38/2003, de 17 de
novembre, General de Subvencions.
- Que es troba al corrent de les seues obligacions tributàries i amb la Seguretat Social imposades per les disposicions vigents, que es trobar
al corrent en el pagament d’obligacions per reintegrament de subvencions i no manté amb la Diputació de València o els ens que en depenen
deutes o sancions de naturalesa tributària o altres deutes de naturalesa diferent en període executiu.
- Que no es disposa de cap altra ajuda o subvenció, com tampoc ingrés afectat per a l’activitat de què es tracte, atorgada per un altre organisme,
entitat o particular i, en cas contrari, detall de l’import i l’organisme, entitat o particular, que l’haguera concedida, de tal manera que sumats
aquests imports al de la subvenció sol·licitada no sobrepasse el cost de l’activitat objecte de la subvenció
- Es compromet (en cas de resultar beneficiari) a:
a) Presentar els documents exigits per a la seua justificació en els termes i amb els requisits de les clàusules de la convocatòria.
b) Fer constar en qualsevol acte o acció de difusió del projecte o activitat subvencionada la col·laboració del Patronat segons el punt
16 de les Clàusules Generals de la present convocatòria.
c) Facilitar tota la documentació que li siga sol·licitada en relació amb les facultats de control de l’activitat subvencionada.
d) Comunicar al Patronat qualsevol alteració o modificació que poguera produir-se en l’execució de l’activitat subvencionada.
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.
f) Assumir i promoure, en la mesura que siga possible, l’aplicació de les 100 recomanacions per a les destinacions turístiques de la
Comunitat Valenciana dels Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS).
http://www.turisme.gva.es/turisme/es/files/pdf/2019_ODS_recomendaciones.pdf
- Ha sol·licitat o obtingut altres ajudes per a la mateixa activitat o programa per als que demana esta subvenció:
No		

Sí que ha sol·licitat o obtingut les següents ajudes:

ORGANISME CONCEDENT

CONVOCATÒRIA

DATA DE
CONCESSIÓ

IMPORT TOTAL COST
SUBVENCIONAT

% DE L’AJUDA

IMPORT DE
L’AJUDA

La persona signant, en la qualitat indicada, declara responsablement que les dades assenyalades en aquesta sol·licitud són certes i que,
en conseqüència, l’entitat sol·licitant compleix els requisits per a ser beneficiària de subvencions i es compromet a mantindre el seu
compliment durant el temps que determina la normativa d’aplicació al procediment.

_____________________, _________ d _________________ de _____________
La persona representant
Signatura_________________________________________

Càrrec____________________________________________

Les dades de caràcter personal contingudes en 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, supressió, limitació del tractament, portabilitat i oposició, de conformitat amb el que es disposa en els articles 11 al 18 de la Llei orgànica 3/2018, de 5 de
desembre, de protecció de dades personals i garantia dels drets digitals.
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