
 
 

 
ANNEX II  

SOL·LICITUD/DECLARACIÓ RESPONSABLE CENTRES EDUCATIUS (PERSONA 

JURÍDICA) 

 
 

REGISTRE D’ ENTRADA 

A.- DADES DEL CENTRE EDUCATIU  

NOM DEL CENTRE EDUCATIU: 

CIF DEL CENTRE: 

-DOMICILI (CARRER/PLAÇA, NUMERO I PORTA): 
  

-CP: -LOCALITAT: 

-PROVÌNCIA: -TELÈFON: -CORREU ELECTRÓNIC: 
  

 

B.-DADES DE LA PERSONA REPRESENTANT LEGAL DEL CENTRE EDUCATIU 

NOM I COGNOMS: 

DNI:  

C.- EXPOSICIÓ/SOL·LICITUT: 
Que s’admeta aquesta sol·licitud per al cobrament del PREMI DEL CONSURS FALLES ESCOLARS 2022 
convocat per l’Ajuntament, acompanyant la següent documentació: 
1. Formulari emplenat i degudament signat de la Sol·licitut de subvenció (Annex II). 
2. Documentació a presentar d’acord amb el sol·licitat en les Bases Reguladores y Convocatòria de la 

Subvenció. 
 

D.- DADES BANCARIES (ON INGRESAR L’AJUDA) – LA PERSONA TITULAR DEL COMPTE DEURÁ 
SER NECESSARIAMENT EL/LA SOL·LICITANT. 
ENTITAT:_______________________________________________________________________________ 
NÚMERO DE COMPTE (IBAN) – Dades a cumplimentar en qualsevol cas, havent-ho d’ acompanyar de 
la fitxa de manteniment de tercers (ANNEX III) o  a través de la presentació del certificat de titularitat 
bancària obtingut vía electrònica o presèncial, que acredite la titularitat i el número de compte en el 
qual realitzar l’ingres, LLEVAT QUE EL MATEIX JA OBRE EN PODER DE L’ADMINISTRACIO, 
CIRCUNSTANCIA QUE DEURÁ MARCAR EN LAL CASELLA. 

 

 

 

En cas de que obre aquesta documentació en poder de l’administració per haver segut presentada amb 
anterioritat en l’Ajuntament d’Aldaia, d’acord amb l’art.28 de la Llei 39/2015, 1 d’octubre, del Procediment 
Administratiu Comú de les Administracions Públiques (marque el que procedisca):    

 SI 
 NO obra en poder de l’Administració, pel que aporte el degut document acreditatiu de los dades de 
titularitat. 

ES                       

 



 
E.- DECLARACIÓ RESPONSABLE 

1. La persona representant legal del centre educatiu declare baix la meua responsabilitat: 
2. I.- Que em trobe al corrent en el cumpliment de les seues obligacions tributaries estatals, locals, 

autonómiques i amb  l’Ajuntament d’ Aldaia o de la Seguritat Social, imposades por las disposicions vigents. 
3. II.- Que no em trobe incursa en els supòsits recollits en l’ artícle 13 i que done cumpliment l’artícle 14, amdos 

de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions.  
4. III.- Que accepte les Bases de la present convocatòria i em compromet al seu cumpliment.  
5. IV.-Que autoritze a l’Ajuntament d’ Aldaia per a recaptar per mitjans telemàtics els certificats corresponents a 

l’Agència Estatal Tributaria, als  Serveis corresponents de l’Administració autonòmica i a la Tesorería 
General de la Seguritat Social, a la Agència Tributaria Municipal, així com a l ‘acces a dades d’altres 
organismes i bases de dades propies per a consultar la informació que obre en el seu  poder per a  acreditar 
el compliment dels requisits exigits en les Bases de la present convocatòria. En cas contrari, indicar NO 
AUTORITZE a continuació: __________________ 

6. V.- Que (marcar amb una X el que procedisca): 
☐ No he rebut ni sol·licitat ninguna altra subvenció, premi o ajuda pública, ni emprat cap altre ingrés 
per a la mateixa finaliltat. 

☐ He rebut o sol·licitat subvenció, premi o ajuda pública per a la mateixa finalitat. 

7. VI.- Que totes les dades declarades en la present sol·licitud son certes i vertaderes. 

F.- COMUNICACIÓ 

D’ acord amb l’article 25.4 y 25.5 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions, s’ informa 
que: 
-El termini màxim per a resoldre és de 6 mesos desde la publicació de la convocatòria. 
-L’efecte que produirá el silenci administratiu, si transcorre el termini sense que s’ haja dictat i notificat la 
resolució corresponent, és desestimatori de la sol·licitut 

G.-SIGNA DE LA SOL·LICITUT 

 
A Aldaia, a ____de ________________ de _____ 
 
 
 
Signa de la persona representant legal del centre:  _____________________________________________ 
 
 
Les dades de caràcter personal continguts en l'imprés podran ser inclosos 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, s'informa de la possibilitat d'exercir els drets 
d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició, tot això de conformitat amb el que es disposa en la Llei orgànica 
3/2018, de 5 de desembre, de Protecció de Dades Personals i garantia dels drets digitals. 
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