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Declaració d'absència de conflicte d'interés (DACI) 

Convocatòria:

A fi de garantir la meua imparcialitat en el procés selectiu a dalt referenciat com a membre 
de l'òrgan técnic de selecció, declare: 

1. Estar informada/informat del següent:

1.1. Que l'annex 1 del Full de ruta de la Universitat de València sobre les mesures d’integritat 
pública, la prevenció i la lluita contra el frau, la corrupció i els conflictes d'interés estableix que 
«existirà conflicte d'interés quan l'exercici imparcial i objectiu de les funcions de les persones 
que participen en el desenvolupament d'un procediment, o que puguen influir en el resultat 
d'aquest, es veja compromés per raons familiars, afectives, d'afinitat política o nacional, 
d'interés econòmic o per qualsevol altre motiu directe o indirecte d'interés personal». 

1.2. Que en sentit equivalent al que s'estableix en l'apartat anterior es pronuncien l'article 61.3 
«Conflicte d'interessos», del Reglament (UE, Euratom) 2018/1046 del Parlament Europeu i 
del Consell, de 18 de juliol sobre les normes financeres aplicables al pressupost general de la 
Unió; l'article 64 «Lluita contra la corrupció i prevenció dels conflictes d'interessos» de la Llei 
9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic; i l'article 6 de l'Ordre del Ministeri 
d'Hisenda i Funció Pública HFP/1030/2021, de 29 de setembre, per la qual es configura el 
sistema de gestió del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència. 

1.3. Que l'article 23 «Abstenció», de la Llei 40/2015, d'1 octubre, de Règim Jurídic del Sector 
Públic, estableix que hauran d'abstindre's d'intervindre en el procediment «les autoritats i el 
personal al servei de les Administracions en els qui es donen algunes de les circumstàncies 
assenyalades en l'apartat següent», sent aquestes: 

a) «Tindre interés personal en l'assumpte de què es tracte o en un altre en la resolució del
qual poguera influir la d'aquell; ser administrador de societat o entitat interessada, o tindre
qüestió litigiosa pendent amb algun interessat.

b) Tindre un vincle matrimonial o situació de fet assimilable i el parentiu de consanguinitat
dins del quart grau o d'afinitat dins del segon, amb qualsevol dels interessats, amb els
administradors d'entitats o societats interessades i també amb els assessors,
representants legals o mandataris que intervinguen en el procediment, així com compartir
despatx professional o estar associat amb aquests per a l'assessorament, la
representació o el mandat.
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c) Tindre amistat íntima o enemistat manifesta amb alguna de les persones esmentades en
l'apartat anterior.

d) Haver intervingut com a perit o com a testimoni en el procediment de què es tracte.
e) Tindre relació de servei amb persona natural o jurídica interessada directament en

l'assumpte, o haver-li prestat en els dos últims anys serveis professionals de qualsevol tipus
i en qualsevol circumstància o lloc».

2. Que, d'acord amb el que s'estableix en l'apartat 1, no em trobe incursa/incurs en cap
situació que puga qualificar-se de conflicte d'interés i que no concorre en la meua persona cap
causa d'abstenció que puga afectar el procediment a dalt referenciat.

3. Que em compromet a posar en coneixement de l'òrgan competent, sense dilació, qualsevol
situació de conflicte d'interés o causa d'abstenció que done o poguera donar lloc a aquesta.

4. Que conec que una declaració d'absència de conflicte d'interessos que es demostre que
siga falsa, implicarà les conseqüències disciplinàries, administratives o judicials que establisca
la normativa d'aplicació.

[Lloc i data] 

[Nom complet] 

[DNI, NIE o passaport] 

[Signatura hològrafa o electrònica] 

   en la data de la signatura  

Informació bàsica sobre protecció de dades. Responsable del tractament: Universitat de València (UV). Finalitat del tractament: 
gestió per l'estructura de la UV responsable de l'expedient indicat en aquest document. Legitimació: interés públic en l’exercici de 
poders públics conferits per la legislació vigent. Procedència de les dades: persones interessades i personal vinculat amb la UV. 
Comunicació de les dades: no se cediran dades a terceres parts llevat que siga obligació legal o a requeriment dels òrgans de 
control de l'Administració General de l'Estat o la Generalitat Valenciana. Conservació de les dades: indefinida, durant el temps 
necessari per a complir amb la finalitat per a la qual es recapten i per a determinar les possibles responsabilitats que es pogueren 
derivar de la finalitat, a més dels períodes establits en la normativa d'arxius i documentació. Drets: es poden exercir els drets 
d’accés, rectificació, supressió, portabilitat i limitació o oposició al tractament en els termes definits en drets. Autoritat de tutela 
dels drets: Agència Espanyola de Protecció de Dades. Sense perjudici del dret a presentar una reclamació davant l'autoritat de 
tutela, la UV, les seues fundacions i entitats associades tenen habilitada l'adreça lopd@uv.es per a qualsevol informació, 
suggeriment, petició d'exercici de drets i resolució amistosa de controvèrsies en la matèria. Informació addicional. 
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