
31.43-104 bis

DECLARACIÓ RESPONSABLE / DECLARACIÓN RESPONSABLE

DADES PERSONALS / DATOS PERSONALES (1)

NOM I COGNOMS: Mare-Pare-Tutora-Tutor / NOMBRE Y APELLIDOS: Madre-Padre-Tutora-Tutor   DNI - NIF - NIE 

NOM I COGNOMS: Mare-Pare-Tutora-Tutor / NOMBRE Y APELLIDOS: Madre-Padre-Tutora-Tutor   DNI - NIF - NIE 

1r CÒNJUGE / 1.ER CÓNYUGE

2n CÒNJUGE / 2.º CÓNYUGE (cal afegir-lo només si hi ha convivència / añadir sólo si hay convivencia)
 

(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.

(1) PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES. Los datos facilitados por Ud. en 
este formulario pasarán a formar parte de los ficheros automatizados propiedad del 
Ayuntamiento de València 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 València.

1r CÒNJUGE: Mare-Pare-Tutora-Tutor 
1.ER CÓNYUGE: Madre-Padre-Tutora-Tutor

Signat / Firmado: Signat / Firmado:

2n CÒNJUGE: Mare-Pare-Tutora-Tutor 
2.º CÓNYUGE: Madre-Padre-Tutora-Tutor

València / València,

Les persones més amunt assenyalades declaren 
trobar-se al corrent respecte a les seues obligacions 
tributàries i amb la Seguretat Social i no tindre 
deutes tributaris pendents amb l'Ajuntament de 
València.

Declaren també haver justificat qualsevol subvenció 
municipal que els haja sigut concedida amb 
anterioritat.

Així mateix, declaren que no han rebut altres 
subvencions, per part d'altres administracions 
públiques, que siguen incompatibles amb l'ajuda 
sol·licitada.

Las personas arriba indicadas declaran hallarse al 
corriente respecto a sus obligaciones tributarias y 
con la Seguridad Social y no tener deudas 
tributarias pendientes con el Ayuntamiento de 
València. 

Declaran también haber justificado cualquier 
subvención municipal que les hubiera sido 
concedida con anterioridad.

Así mismo, declaran que no han recibido otras 
subvenciones, por parte de otras administraciones 
públicas, que sean incompatibles con la ayuda 
solicitada.
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