
RESOLUCIÓ de                                      , de la secretària autonòmica de Cultura i Esport, per la qual es 
regula i es concedeix una subvenció directa a 25 federacions esportives de la Comunitat Valenciana per a 

nitat Valenciana.

càrrec al programa 457.10, Activitat Esportiva , secció 09, servei 03, centre gestor 02 i capítol 
IV, la línia de subvenc b

regulació nominativa i concessió directa a favor de les 25 federacions esportives autonòmiques que 

esportives autonòmiques en la col·laboració específica de el control dels Jocs Esportius de 
la Comunitat Valenciana, així com l assistència i la participació, si és el cas

Cultura i Esport, per al període 2020-23, aprovat per la Resolució de 23 de març de 2020, del conseller 

conselleria per al període 2020-2023, aprovat per la Resolució de 23 de març de 2020 (DOGV 9271 de 
04.02.2022), inclosa en el programa 457.10, Activitat Esportiva
estratègic 1 de la Direcció G
física entre la ciutadania, fomentar

ticle 22 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, estableix, en l apartat 2.a la 
possibilitat de concedir de manera directa les subvencions que preveuen nominativament els pressupostos 

o de les entitats locals, en els termes que es recullen en els 

públic instrumental i de subvencions, en la redacció que en fa el

instruments europeus per a la recuperació de la crisi conseqüència de la COVID-19, estableix que podran 
concedir de manera directa, mitjançant una resolució, les subvencions que preveu nominativament la Llei 
de pressupostos de la Generalitat, enteses com a tals aquelles en què la dotació pressupostària i 
el destinatari de les quals figuren inequívocament en els annexos.

En aquest sentit, la lletra d)
persones titulars de les conselleries seran les competents per a la concessió de les subvencions nominatives, 
i esmenat preveu mpetència es podrà delegar.

Cultura i Esport, sobre delegació de competències en determinats òrgans, es deleguen en la persona titular 
de la Secretaria Autonòmica de Cultura i Esport les resolucions de concessió de subvencions de manera 
directa, que corresponen al seu àmbit competencial, a què es refereixen els articles 22.2 i 28 de la Llei 

e 168 de la Llei 1/2015, de 6 de febrer, de la 
Generalitat, del sector públic instrumental i de subvencions.

el reconeixement 

vida i del benestar social, per al desenvolupament integral de la persona i per al rendiment de beneficis de 
salut a totes les edats mitjançant les activitats físiques adients

, xiquetes i joves .
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Valenciana com un conjunt de competicions i activitats de caràcter esportiu, de convocatòria anual, 
dirigides a la població en edat escolar, en atenció a la seua diversitat i oberta a la participació de qualsevol 
mena
amb la col·laboració de les diputacions provincials i les federacions esportives autonòmiques.

Valenciana per a xiquets i xiquetes en edat escolar, i la inscripció està oberta a tots els esports amb una 
federació autonòmica legalment constituïda.

Les federacions esportives tenen com a objectiu prioritari la promoció, la tutela, organització i el control 

Comunitat Valenciana, i exerceixen, per delegació, funcions públiques de caràcter administratiu, i actuen, 
es podran 

delegar en cap cas.

Decret 128/2017, de 29 de setembre, del Consell, pel qual es regula el 
procediment de notificació i comunicació a la Comissió Europea dels projectes de la Generalitat dirigits a 
establir, concedir o modificar ajudes públiques. La subvenció que es concedeix en aquesta resolució no 
necessita la notificació
de funcionament de la Unió Europea; en concret, perquè no suposa un
a la qual va dirigida la subvenció 
béns o serveis, o en el seu cas haurà de realitzar una separació comptable entre les activitats subvencionades 
i les activitats econòmiques que puguen dur a terme, per la qual cosa no existeix possibilitat de falsejament 
de la competència.

haver
sector públic instrumental i de 

en el Decret 5/2019, de 16 de juny, del president de la Generalitat, de la delegació que conté el resolc primer 

i de conformitat amb aquesta, resolc:

Primer. Objecte
Aquesta
Jocs Esportius de la Comunitat Valenciana destinada a les 25 federacions esportives autonòmiques que 

30 de desembre, de pressupostos de la Generalitat 

Les actuacions diversos
bitral necessari, el control 

tècnic, el muntatge, la secretaria i administració, els resultats, el material, i tot el que és necessari per a 
dur a terme el de
provincial i autonòmic dels Jocs Esportius, així com la preparació, assistència i la participació, si és el 

és públic que concorren en la concessió
La possibilitat de concedir una subvenció de caràcter nominatiu a les federacions esportives està prevista 

a
la
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subvencions, i així està prevista de manera expressa en el pressupost de la Generalitat per a 2022, en el 
programa 457.10, F Activitat Esportiva , secció 09, servei 03, centre gestor 02 i capítol IV,  

b
de regulació 

nominativa i concessió directa a favor de les 25 federacions esportives autonòmiques en 

autonòmiques en la seua col·laboració es el control dels Jocs Esportius de la 
Comunitat Valenciana, així com l assistència i la participació, si és el cas

La subvenció que es regula en aquesta resolució té un caràcter singular, derivat del caràcter excepcional i 
el 

control dels Jocs Esportius de la Comunitat Valenciana com un dels programes fonamentals i definitoris de 
que preveu expressament la Llei 8/2021, 

justifica la 
concessió directa també en els articles 3.12, 8.2.i, 31.2, 61.2 i 70.1 de la Llei 2/2011
física de la Comunitat Valenciana.

Tercer. Entitat beneficiària
Les entitats beneficiàries són les 25 federacions esportives de la Comunitat Valenciana en 

aquesta resolució i en la Llei 8/2021, de 30 de desembre, de pressupostos de la Generalitat per 

Quart. Activitat subvencionada
el control de les 

activitats i competicions dels XL Jocs Esportius de la Comunitat Valenciana que tindran lloc
, jutges, personal tècnic, desplaçaments, 

muntatge de competicions, material esportiu no immobilitzat, així com altres derivades de la gestió 

Una vegada les necessitats de la competició dels XL Jocs Esportius de la Comunitat 

la manutenció per 
la

exclosos els equipaments esportius i altres despeses que tinguen 
/2016, de 28 de setembre, de la Conselleria 

de subvencions destinades a les federacions esportives amb participació com a seleccions de la Comunitat 

Cinqué. Despeses subvencionables
Es consideren despeses subvencionables les que, de manera indubtable responen a la naturalesa de 

del que es disposa en aquestes bases.

No es consideraran despeses subvencionables:
- Material esportiu  immobilitzat inventariable
- Equips informàtics i altres béns inventariables: (ordinadors, impressores, fotocopiadores, tauletes, 

).
- ara 
manteniment que incrementen el valor de la inversió, etc.)
- Adquisició de béns destinats a la venda
- Interessos deutors dels comptes bancaris.
- Interessos, recàrrecs i sancions administratives i penals.
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- Despeses de procediments judicials.
- Despeses ocasionades per àpats de treball, excepte aquells l'objecte dels quals siga fer una activitat 
esportiva directa.
- Despeses sumptuàries (tabac, regals, begudes alcohòliques, àpats o estades en establiments considerats de 
luxe, etc.) no imprescindibles per a les finalitats de l'activitat esportiva.

mercat.

comprovar el valor del mercat amb els mitjans assenyalen

de subvencions.

Les activitats que se subvencionen es
que es du a terme 

que coincideix amb el curs escolar o la temporada esportiva.

Sisé. Quantia

09, servei 03,
el centre gestor 02 i el programa 457.10

Seté. Procediment
ó

aquestes bases reguladores, 
aquesta resolució.

El model de conformitat, degudament omplit i signat, haurà de presentar telemàticament en el portal de 
Aportació telemàtica de 

documentació per a un expedient que depenga del Servei de Promoció de l'Esport i Activitat Física de la 
Direcció General d'Esport
https://www.gva.es/va/inicio/procedimientos?id_proc=19482 o en qualsevol dels llocs que es preveuen en 

públiques.

Juntament amb la conformitat a la subvenció i les bases reguladores, en cas que el compte bancari de 
a hagen

Ocupació, per la qual es regula la comprovació i el procediment de registre de comptes bancaris de les 
litat, la 

documentació següent: el m
beneficiària, juntament amb els documents vàlids en dret que deixen constància fidedigna de la seua 
representació creditació de la titul
model de domiciliació bancària. 

administratiu comú de les administracions públiques, si omplit de manera 
els indiquen en aquesta base, la persona 

interessada serà requerida perquè, en un termini de deu dies hàbils, esmene la falta o acompanye els 
documents preceptius, amb la indicació que, en cas que no es faça, es considerarà que ha desistit, amb una 
resolució prèvia haurà de dictar
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la llei esmentada, de manera que quedarà sense efecte la concessió de la subvenció, i perdrà, per tant, el 
dret a la percepció.

Huité. Òrgan gestor

Nové. Obligacions de les entitats beneficiàries
La f

- ica dels XL Jocs Esportius de la Comunitat Valenciana en els àmbits 

comissió tècnica autonòmica.

-
estableixen en la Resolució de 20 de juliol de 2021, del 

a qual es convoquen els XL Jocs Esportius de la Comunitat 

- Dur a terme
federació. Aix
a desenvolupar adequadament les competicions previstes dins dels Jocs Esportius, fins i tot les obligacions 

- Fer constar expressament en totes les activitats, els actes i els materials de difusió i publicitat dels Jocs 
Esportius, i la col·laboració de la Generalitat, amb la inclusió dels logotips respectius.

- Fer constar en el web de la federació la a resolució, i indicar-hi,

-
pressupostos que es presenten en el moment que es produïsca.

-
informació que requerisca

- Comunicar a la Direcció General 
ssevol administracions o ens públics 

o privats i concedits per a la mateixa finalitat prevista en aquesta resolució. La comunicació haurà 

als fons percebuts.
una adequada separació comptable entre aquestes activitats subvencionades i les activitats econòmiques 
que puguen dur a terme, de manera que no es produïsca un finançament públic indirecte d'aquestes activitats 
econòmiques.

- Complir, com a beneficiària de la subvenció instrumentada per mitjà a resolució, la resta 
en els articles 13 i 14 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de 

ca, del sector públic 
la legislació 

concordant.

-
els calendaris i les finals provincials i autonòmiques, una memòria final que incloga les classificacions i els 
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resultats oficials de les activitats i competicions efectuades; una avaluació del programa, i un resum de 
caràcter econòmic que reflectisca el cost final.

-

- una aplicació web pròpia 
de la federació, hauran de remetre la informació dels seus equips i participants inscrits en un fitxer de dades 

la Generalitat, perquè es puga traslladar a

-Adoptar les mesures de difusió que conté
novembre, general de subvencions, que estableix que els beneficiaris hauran de donar la publicitat adequada 
del caràcter públic del finançament de les activitats objecte de subvenció.

Aquestes m
les llegendes relatives al finançament públic en cartells, plaques commemoratives, materials impresos, 
mitjans electrònics o audiovisuals, o bé en mencions fetes en mitjans de comunicació. En aquest sentit, tot 
el material gràfic i audiovisual publicitari que es cree (cartells, fullets, pancartes, DVD, CD, i la resta de 

du a terme en col·laboració amb 
la Generalitat, i les inclusions o mencions que es facen en les pàgines web oficials per a donar repercussió 
a les activitats, incorporaran, si és el cas, el logotip que la Generalitat facilite. Quant a les campanyes de 
publicitat que es 

infraestructures públiques. Quedarà, en tot cas, subjecta a les obligacions que 
concordants de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions.

desembre, de transparència, accés a la informació pública i el 

01.09.2017), hauran de complir les obligacions següents en matèria de publicitat activa, sense perjudici 
de les altres obligacions estableixen qualsevol
legislació aplicable:

En el cas que es perceben

subvenció pública, sempre que arriben com a mínim a la quantitat de 5.000 euros, haurà de complir les 
obligacions de transparència que estableix en la Llei 19/2013, de 9 de desembre.

Sense perjudici del en el cas que es perceben

dequada a
aquesta, i indicar almenys, ma, activitat, la inversió 
o actuació subvencionada.

farà preferentment mitjançant

Desé. Règim i termini de justificació de les subvencions
ar, davant de adequada de la subvenció, 

que es preveuen r la justificació 
acabarà el 30 de setembre de 2022.
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Excepcionalment, es podran justificar les despeses de
que es du a terme

de 2022, que coincideix amb el curs escolar o la temporada esportiva.
que es faça, i que 

es compondrà dels documents següents:

cions en la concessió de 
la subvenció, amb indicació de les activitats efectuades i dels resultats obtinguts: emòria final que incloga 
les classificacions i els resultats oficials de les activitats i les competicions que es realitzen, una avaluació 
del programa i un resum de caràcter econòmic que reflectisca el cost final dels XL Jocs Esportius. 

- Les federacion una inscripció en aplicació pròpia en línia, hauran de remetre la informació 

JOCSE elaborat per la Generalitat.

Una memòria econòmica justificativa del cost de les activitats realitzades, que contindrà:

b identificació de la persona o 
entitat creditora i del document, el concepte de la despesa, 
la el 
subvenció concedida, i import imputat.

2n. Les factures o els documents de valor probatori equivalent en el tràfic jurídic mercantil o amb eficàcia 

relació ante eventual d
presentar una declaració responsable que faça constar que tots i cadascun dels documents o les factures 

venció concedida.

Quant a les factures, hauran de complir els requisits que regula el Reial decret 1619/2012, de 30 de 
novembre, mitjançant el 

hauran d ici 2021, i el període les despeses subvencionables ha 
de correspondre 
reflectir, amb el detall suficient, les prestacions realitzades. No es podran aportar com a justificant de 
despeses els albarans, les notes de lliurament ni les factures proforma.

es podrà efectuar mitjançant factures electròniques, sempre que 
complisquen els requisits exigits per accepten que no dispose de factures 

cupe la presidència, les podrà signar electrònicament en 
un únic document en format PDF i en el mateix ordre en què apareguen en la relació classificada de 
despeses, o bé presentar les factures originals de manera presencial, i en aquest cas les tornarà, una vegada 
comprovades i segellades, la Direcció G

si és el cas, la declaració responsable de no haver rebut altres 
subvencions, ajudes o ingressos, per a l

4t. Els tres pressupostos que, si correspon

Declaració responsable 
obligacions que estableix la Llei 38/2003, de 17 de novembre, amb indicació expressa de trobar-se al corrent 
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competent, davant de que es regula en aquesta resolució, els punts següents:

Que els fons han destinat per a dur terme es van concedir.

Que la documentació original acreditativa de la despesa efectuada i pagada efectivament es troba en les 
eral de la 

Generalitat i de la Sindicatura de Comptes.

Onzé. Forma de pagament de la subvenció
El pagament de la subvenció es farà amb la justificació prèvia de 

resolució, tal com e

Dotzé. Compatibilitat de les ajudes
ingressos o recursos procedents de 

qualss
internacionals, i concedits per a la mateixa finalitat que es preveu en aquesta resolució. La compatibilitat 
estarà condicion altres, no supere 

c del Reglament de la Llei 
38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, aprovat pel Reial decret 887/2006, de 21 de juliol, i 

c
instrumental i de subvencions.

Tretzé. Minoració, anul·lació i reintegrament de les subvencions
Es reduirà proporcionalment la subvenció en cas que la justificació de les despeses efectuades no arribe a 
la quantia atorgada, així com quan, però no es 

En els casos que preveu
reintegrar tota o una part de la quantitat percebuda, més els interessos corresponents de demora. En aquests 
casos es procedirà a incoar oportú drà

el lliurament 
,

jurisdiccional competent.

fer les inspeccions tècniques i 
administratives que es consideren necessàries a fi de conformar l execució correcta 
subvencionada.

Catorzé. Pla de control
Les subvencions conce

del sector públic instrumental i de 
subvencions.

Quinzé.
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Les persones beneficiàries hauran d'adoptar totes les mesures necessàries per a previndre qualsevol situació 
en què la imparcialitat i objectivitat en l'execució de l'acció puguen estar compromeses per raons d'interés 
econòmic, afinitats polítiques, vincles familiars o afectius, o qualsevol altre interés compartit ( conflicte 
d'interessos ).
Hauran de comunicar oficialment a l'òrgan gestor, sense demora, tota situació constitutiva d'un conflicte 
d'interessos o susceptible de conduir a un conflicte d'interessos i prendre immediatament totes les mesures 
necessàries per a corregir aquesta situació. L'incompliment d'aquesta obligació pot suposar una infracció a 
l'ordenament jurídic vigent.

Setzé. Protecció de dades 

resulten d'aplicació les mesures i garanties regulades en la normativa en matèria de protecció de dades,
especialment el Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d'abril de 2016, 
relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure 
circulació d'aquestes dades (RGPD), i la Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de Protecció de dades 
personals i garantia dels drets digital.
2. En compliment del que es disposa en l'article 13 del RGPD, la informació en matèria de protecció de 
dades és la següent
a) Responsable del tractament: Consel
València. Correu electrònic: protecciodedadeseducacio@gva.es  
b) Delegació de Protecció de Dades de la Generalitat. Passeig de l'Albereda, 16. CP: 46010 València. 
Correu electrònic: dpd@gva.es 
c) Finalitat del tractament: gestionar la concessió de les subvencions.
d) Les bases de legitimació general aplicables al tractament de dades són les previstes en l'art. 6.1 c) i e) 
del RGPD (l'interés públic i l'obligació legal) en relació amb les normes específiques que regulen aquest 
procediment.

objecte de tractament: dades personals identificatives i de contacte (nom i cognoms, DNI, correu 
éns i serveis 

subministrats rebuts en la fase de justificació), i de qualsevol altra naturalesa que siguen recollides bé a 
través de formularis o de 
altres administracions públiques, bé mitjançant documentació entregada per representants de les entitats 
sol·licitants.
f) Quan la persona sol·licitant o, el seu representant legal, aporte dades de caràcter personal de terceres 
persones en el procediment administratiu, tindrà l'obligació d'informar-
en la present clàusula.
g) Les dades no seran objecte de transferències internacionals.
h) El responsable podrà efectuar, en l'exercici de les seues competències, les verificacions necessàries per 
a comprovar l'exactitud de les dades declarades per la persona interessada i que obren en poder de les 
Administracions Públiques.
i) De conformitat amb l
formularis i documentació vinculada, són necessaris per a poder tramitar la subvenció en les distintes fases 
del procediment. La falta de comunicació d'aquestes dades a la conselleria comportarà les conseqüències 
previstes per l'ordenament jurídic.
j) Termini de conservació de dades: les dades personals es conservaran durant el temps necessari per a 
complir la finalitat per a la qual se sol·liciten i pels terminis establits en les normes vigents per a complir 

k) La persona interessada té dret a sol·licitar del responsable del tractament l'accés, rectificació i supressió 
de les seues dades de caràcter personal, així com la limitació o oposició al seu tractament i a no ser objecte 
de decisions individuals automatitzades, de manera presencial o telemàtica, de conformitat amb el que es 
preveu en el següent enllaç: http://www.gva.es/va/proc19970  
l) Sense perjudici de qualsevol altre recurs administratiu o acció judicial, si la persona interessada considera 
no atesos els seus drets o vulnerat el tractament de les seues dades personals, pot reclamar davant el/la 
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delegat/a de protecció de dades de manera presencial o telemàtica de conformitat amb el que es preveu en 
el següent enllaç: http://www.gva.es/va/proc22094 . Tot això, sense perjudici de la possibilitat de reclamar 
davant l'Agència Espanyola de Protecció de Dades.
Per a més informació, e

-de-tractament-de-dades

Desseté. Règim jurídic aplicable
Aquestes subvencions es regiran, a més de pel que es disposa en aquesta resolució, per la Llei 38/2003, de 
17 de novembre, general de subvencions, i pel Reglament de la llei esmentada, aprovat pel Reial decret 
887/2006, de 21 de juliol, excepte en allò que afecte els principis de publicitat i concurrència, així com pel 

Instrumental i de Subvencions, i les altres normes de dret administratiu que siguen aplicables.

Dihuité. Efectes
Aquesta .

De conformitat amb el que estableixen els articles 114, 123 i 124 de la Llei del procediment administratiu 
comú de les administracions públiques, i els articles 10, 14 i 46 de la Llei reguladora de la jurisdicció 
contenciosa administrativa, contra aquesta resolució, que posa fi a la via administrativa, es pot interposar 
un recurs potestatiu de reposició o plantejar directament un recurs contenciós administratiu en els terminis 

a
a comptar aquesta resolució.

b

resolució.
Tot això sense perjudici que les persones interessades puguen exercitar qualsevol altra via que estimen 
oportuna.

València,                              
La secretària autonòmica de Cultura i Esport,
p. d. (R. 26.10.2016, DOGV 28.10.2016)
Raquel Tamarit Iranzo.
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31/01/22CONSELLERIA D'EDUCACIÓ CULTURA I ESPORT 
CONSELLERÍA DE EDUCACIÓN CULTURA Y DEPORTE

MODEL DE CONFORMITAT DE SUBVENCIÓ DE CONCESIÓ DIRECTA 

MODELO DE CONFORMIDAD DE SUBVENCIÓN DIRECTA

A IDENTIFICACIÓ DE LA SUBVENCIÓ 
IDETIFICACIÓN DE LA SUBVENCIÓN

ÒRGAN GESTOR / ÓRGANO GESTOR ANUALITAT / ANUALIDAD

TÍTOL / TÍTULO IMPORT / IMPORTE

ENTITAT BENEFICIÀRIA 
ENTIDAD BENEFICIARIAB

NOM O RAÓ SOCIAL (El nom ha de coincidir amb el que figura en aquesta resolució)  
NOMBRE O RAZÓN SOCIAL (El nombre tiene que coincidir con el que figura en esta resolución)

NIF

ADREÇA / DIRECCIÓN LOCALITAT / LOCALIDAD PROVÍNCIA / PROVINCIA

TELÈFON / TELÉFONO CORREU ELECTRÒNIC / CORREO ELECTRÓNICO PÀGINA WEB / PÁGINA WEB

DADES DE LA PERSONA REPRESENTANT / DATOS DE LA PERSONA REPRESENTADA
NOM I COGNOMS / NOMBRE Y APELLIDOS DNI/NIF

CÀRREC / CARGO CORREU ELECTRÒNIC / CORREO ELECTRÓNICO

C AUTORITZACIÓ/OPOSICIÓ 
AUTORIZACIÓN/OPOSICIÓN

L’òrgan gestor del procediment ha d’estar autoritzat per vosté per a poder consultar les dades d’estar al corrent dels pagaments amb l’Agència Tributària, estatal i 
autonòmica (art. 28.3. de la Llei 39/2015). Si autoritza aquesta consulta, indique-ho a continuació. 
El órgano gestor del procedimiento tiene que estar autorizado por usted para poder consultar los datos de estar al corriente de los pagos con la Agencia Tributaria, estatal 
y autonómica (arte. 28.3. de la Ley 39/2015). Si autoriza esta consulta, indíquelo a continuación.

Autoritze la consulta de les dades d'estar al corrent dels pagaments amb l'Agència Tributària Estatal 
Autorizo la consulta de los datos de estar al corriente de los pagos con la Agencia Tributaria Estatal

Autoritze la consulta de les dades d'estar al corrent dels pagaments amb l'Agència Tributària valenciana 
Autorizo la consulta de los datos de estar al corriente de los pagos con la Agencia Tributaria valenciana

AVÍS: Si no dona la següent autorització, haurà d'aportar els documents acreditatius corresponents 
AVISO: Si no mujer la siguiente autorización, tendrá que aportar los documentos acreditativos correspondientes

AUTORITZACIÓ / AUTORIZACIÓN

OPOSICIÓ / OPOSICIÓN

L’òrgan gestor del procediment està autoritzat per a procedir a la consulta de la informació que s’indica a continuació. Si vol oposar-se a l’esmentada consulta, ha de 
marcar la casella i motivar la seua oposició. 
El órgano gestor del procedimiento está autorizado para proceder a la consulta de la información que se indica a continuación. Si quiere oponerse a la mencionada 
consulta, tiene que marcar la casilla y motivar su oposición. 

M'opose a l'obtenció de les dades d'estar al corrent dels pagaments amb la Tresoreria de la Seguretat Social 
Me opongo a la obtención de los datos de estar al corriente de los pagos con la Tesorería de la Seguridad Social

Motiu oposició: 
Motivo oposición:

Firma:

d, del

 - Declare que, a la vista de les bases que regeixen aquesta resolució, les accepte íntegrament i accepte la subvenció per al projecte a què es refereix la present 
resolució / Declaro que, a la vista de las bases que rigen esta resolución, las acepto íntegramente y acepto la subvención para el proyecto a que se refiere la presente 
resolución.

 - Declare que l’entitat a la qual represente no està sotmesa a les prohibicions previstes en l’article 13 de la Llei 38/2003, general de subvencions, que determina la 
prohibició d’obtindre la condició de beneficiària de subvencions, ressaltant especialment la de no ser deutora per reintegrament de subvencions / Declaro que la 
entidad a la cual represento no está sometida a las prohibiciones previstas en el artículo 13 de la Ley 38/2003, general de subvenciones, que determina la prohibición 
de obtener la condición de beneficiaria de subvenciones, resaltando especialmente la de no ser deudora por reintegro de subvenciones.

 - Declare que totes les dades que figuren en aquest document són certes, i em compromet, en nom de l’entitat, a destinar l’import de la subvenció que es regula i 
concedeix en aquesta resolució a l’objecte previst / Declaro que todos los datos que figuran en este documento son ciertas, y me compromete, en nombre de la 
entidad, a destinar el importe de la subvención que se regula y concede en esta resolución al objeto previsto.

 - Declare, sota la meua responsabilitat, que els documents que aporte són còpia fidel de l’original, els quals seran aportats a requeriment de l’Administració / Declaro, 
bajo mi responsabilidad, que los documentos que aporto son copia fiel del original, los cuales serán aportados a requerimiento de la Administración.

 - Declare que soc coneixedor de l’obligació d’informar aquells tercers les dades dels quals vaja a aportar, de la seua comunicació a la conselleria d’Educació, Cultura i 
Esport, amb la finalitat de gestionar la subvenció concedida i la seua justificació / Declaro que soy conocedor de la obligación de informar aquellos terceros los datos 
de los cuales vaya a aportar, de su comunicación a la consellería de Educación, Cultura y Deporte, con el fin de gestionar la subvención concedida y su justificación.

Data i signatura de la persona representant de l’entitat 
Fecha y firma de la persona representando de la entidad

DECLARACIÓ RESPONSABLE 
DECLARACIÓN RESPONSABLED

Tractament de dades personals. La Conselleria d’Educació, Cultura i Esport és responsable del tractament de les dades personals que es recullen en aquest document i, si és el cas, adjunts al 
qual acompanyen, i les tractarà per a gestionar l’acceptació de la subvenció concedida i la seua justificació. Les persones interessades poden exercitar els seus drets d’accés, rectificació, oposició, 
supressió, limitació del tractament i no ser objecte d’una decisió basada únicament en el tractament automatitzat, així com presentar reclamació davant l’AEPD. Per a més informació consulte el 
registre d’activitat de tractament anomenat “Ajudes, beques i subvencions”, accessible en www.ceice.gva.es/va/registre-de-tractament-de-dades. 
Tratamiento de datos personales. La Consellería de Educación, Cultura y Deporte es responsable del tratamiento de los datos personales que se recogen en este documento y, si es el caso, 
adjuntos al cual acompañan, y las tratará para gestionar la aceptación de la subvención concedida y su justificación. Las personas interesadas pueden ejercitar sus derechos de acceso, 
rectificación, oposición, supresión, limitación del tratamiento y no ser objeto de una decisión basada únicamente en el tratamiento automatizado, así como presentar reclamación ante la AEPD. Para 
mayor información consulto el registro de actividad de tratamiento denominado “Ayudas, becas y subvenciones”, accesible en www.ceice.gva.es/es/registre-de-tractament-de-dades
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