
Les dades personals subministrades en aquest procés, s'incorporaran als sistemes d'informació de la Universitat de València que procedisquen, amb la finalitat de gestionar i tramitar la 
sol·licitud del concurs de conformitat amb el que s'estableix en la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions. Les persones que proporcionen dades tenen dret a sol·licitar al 
responsable del tractament, l'accés a les seues dades personals, i la seua rectificació o supressió, o la limitació del seu tractament, o a oposar-se al tractament, així com el dret a la portabilitat 
de les dades. Les persones interessades podran exercir els seus drets d'accés, mitjançant l'enviament d'un correu electrònic dirigit a lopd@uv.es des d'adreces oficials de la Universitat de 
València, o bé mitjançant escrit, acompanyat de còpia d'un document d'identitat i, si escau, documentació acreditativa de la sol·licitud, dirigit al Delegat de Protecció de Dades a la Universitat 
de València, Ed. Rectorat, Av. Blasco Ibáñez, 13, VALÈNCIA 46010. 
Per a més informació respecte del tractament poden consultar-se les bases reguladores del I concurso Activa Fest. 

ANNEX III 

 

Declaració Responsable/ 
Declaración Responsable 

II Concurs Activa Fest/ 
II Concurso Activa Fest 

 
1.- DADES PERSONALS DE LA PERSONA SOL.LICITANT, DE L’ASSOCIACIÓ O DEL COL.LECTIU / DATOS PERSONALES 
DE LA PERSONA SOLICITANTE, DE LA ASOCIACIÓN O DEL COLECTIVO 
Cognoms/Apellidos: Nom/Nombre:  DNI: 

   

Adreça/Domicilio: C.P. Localitat/Localidad:  

   

Associació o Col·lectiu/ Asociación o Colectivo: N.I.F.:  Adreça/Domicilio: 

 
 

  

Localitat/Localidad: C:P.: Telèfon de contacte/Teléfono de contacto: 
 
 

  

Títol  de l’activitat/Título de la actividad: Correu Electrònic/Correo Electrónico:  

  

 
2.- Declaració responsable sobre obligacions tributàries i circumstàncies establides per la llei de subvencions / 
Declaración responsable sobre obligaciones tributarias y circunstancias establecidas por la ley de subvenciones. 
 

 Que   coneixent   la   convocatòria  i  les  bases  reguladores  del   II Concurs  Activa  Fest   organitzat  pel  Vicerectorat de 
 Cultura i Esport de la Universitat de València, declare, que d’acord amb el punt 2.4 de les bases, estar al corrent del 

compliment de les obligacions tributàries i davant la Seguretat Social imposades per les disposicions vigents i no incórrer 
en cap de les circumstàncies a les que es refereix l'article 13.2 i el 13.3 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de 
Subvencions relatiu als requisits per obtenir la condició de beneficiari o beneficiària de les subvencions públiques. 
 

 Que  conociendo  la  convocatoria  y  las  bases  del II Concurso Activa Fest organizado por el Vicerrectorado de Cultura y 
 
 

Deporte de la Universitat de València, declaro, que de acuerdo con el punto 2.4 de las bases, estar al corriente del 
cumplimiento de las obligaciones tributarias y ante la Seguridad Social impuestas por las disposiciones vigentes y no 
incurrir en las circunstancias a las que se refiere el artículo 13.2 y el 13.3 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General 
de Subvenciones relativo a los requisitos por obtener la condición de beneficiario o beneficiaria de las subvenciones 
públicas. 

 

      
                   València,  de  de  

 
 
 

 
 

Signatura/Firma 
 

Vicerectorat de Cultura i Esport de la Universitat de València 
C/ Universitat, 2, 46003, València 
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