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ANNEX 
ANEXO

Les dades de caràcter personal que conté l'imprés podran ser incloses en un fitxer per al seu tractament per este 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, se li informa 
de la possibilitat d'exercir els drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició, tot això de conformitat amb el que disposen els articles 12 a 18 
de la Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de Protecció de Dades Personals i garantia dels drets digitals (BOE núm. 294, de 06/12/2018). 
  
Los datos de carácter personal contenidos en el impreso podrán ser incluidos en un fichero para su tratamiento por este órgano 
administrativo, como titular responsable del fichero, en el uso de las funciones propias que tiene atribuidas y en el ámbito de sus 
competencias. Asimismo, se le informa de la posibilidad de ejercer los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición, todo ello de 
conformidad con lo dispuesto en los artículos 12 a 18 de la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y 
garantía de los derechos digitales (BOE núm. 294, de 06/12/2018). 

REGISTRE D'ENTRADA 
REGISTRO DE ENTRADA

DATA D'ENTRADA EN L'ÒRGAN COMPETENT 
FECHA ENTRADA EN ÓRGANO COMPETENTE

A DADES DE L'ENTITAT PREMIADA / DATOS DE LA ENTIDAD PREMIADA
NOM DE L'ENTITAT / NOMBRE DE LA ENTIDADNIF

CP

TELÈFONS/ TELÉFONOS

MUNICIPI / MUNICIPIO

ADREÇA / DIRECCIÓN

PROVÍNCIA / PROVINCIA

PÀGINA WEB/ PÁGINA WEB

COREU ELECTRÒNIC / CORREO ELECTRÓNICO

B DADES DE LA PERSONA REPRESENTANT / DATOS DE LA PERSONA REPRESENTANTE
COGNOMS I NOM / APELLIDOS Y NOMBRENIF

C ADREÇA NOTIFICACIÓ EN EL CAS DE SER DISTINTA DE LA QUE FIGURA EN L’APARTAT A)  
DIRECCIÓN NOTIFICACIÓN EN EL CASO DE SER DISTINTA A LA QUE FIGURA EN EL APARTADO A)

CP

TELÈFONS/ TELÉFONOS

MUNICIPI / MUNICIPIO

ADREÇA / DIRECCIÓN

PROVÍNCIA / PROVINCIA

COREU ELECTRÒNIC / CORREO ELECTRÓNICO

D
ACREDITACIÓ D’ESTAR AL CORRENT DE LES OBLIGACIONS TRIBUTÀRIES I AMB LA SEGURETAT 
SOCIAL / ACREDITACIÓN DE ESTAR AL CORRIENTE DE LAS OBLIGACIONES TRIBUTARIAS Y CON LA 
SEGURIDAD SOCIAL

L'entitat premiada: 
La entidad premiada: NO AUTORITZA / NO AUTORIZAAUTORITZA / AUTORIZA

la Generalitat perquè obtinga telemàticament l'acreditació del compliment de les seues obligacions tributàries i amb la Seguretat 
Social.  
la Generalitat porque obtenga telemáticamente la acreditación del cumplimiento de sus obligaciones tributarias y con la Seguridad 
Social.

E DECLARACIONS RESPONSABLES DE L’ENTITAT  
DECLARACIONES RESPONSABLES DE LA ENTIDAD

- Declara que segons la Resolució de Presidència de la Generalitat per la qual es regulen els Premis de la Generalitat referents a les 
Gaiates de la ciutat de Castelló per a l'exercici 2022 accepta el premi Generalitat Gaiates 2022 ja que l’entitat que signa reuneix els 
requisits establits en la dita Resolució.  
- Declara que según la Resolución de Presidencia de la Generalitat por la que se regulan los Premios de la Generalitat referentes a 
las Gaiates de la ciudad de Castellón para el ejercicio 2022 acepta el premio Generalitat Gaiates 2022 puesto que la entidad que 
firma reúne los requisitos establecidos en dicha Resolución.

- Declara que no està sotmesa a cap prohibició conforme als apartats 2 i 3 de l'article 13 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, 
General de Subvencions per a obtindre la condició d'entitat beneficiària d'ajuda pública i en particular, que no és deutora de la 
Generalitat d'obligacions per reintegrament de subvencions.  
- Declara que no está sometida a ninguna prohibición conforme a los apartados 2 y 3 del artículo 13 de la Ley 38/2003, de 17 de 
noviembre, General de Subvenciones para obtener la condición de entidad beneficiaria de ayuda pública y en particular, que no es 
deudora de la Generalitat de obligaciones por reintegro de subvenciones.

Signatura / Firma:

de 20de,
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F OBSERVACIONS QUE VULLGUEN FER CONSTAR 
OBSERVACIONES QUE QUIERAN HACER CONSTAR

G DOCUMENTACIÓ A APORTAR / DOCUMENTACIÓN A APORTAR

Documentació identificativa de l'entitat premiada: CIF i Estatuts 
Documentación identificativa de la entidad premiada: CIF y Estatutos

Identificació de la persona que té la representació legal i acreditació de la dita representació (DNI, acta nomenament, escriptures...) 
Identificación de la persona que tiene la representación legal y acreditación de dicha representación (DNI, acta nombramiento, escrituras...)

Model de domiciliació bancària en el cas de no estar d'alta en el registre de la Generalitat.  
Modelo de domiciliación bancaria en el caso de no estar de alta en el registro de la Generalitat
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ANNEX
ANEXO
Les dades de caràcter personal que conté l'imprés podran ser incloses en un fitxer per al seu tractament per este 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, se li informa de la possibilitat d'exercir els drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició, tot això de conformitat amb el que disposen els articles 12 a 18 de la Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de Protecció de Dades Personals i garantia dels drets digitals (BOE núm. 294, de 06/12/2018).
 
Los datos de carácter personal contenidos en el impreso podrán ser incluidos en un fichero para su tratamiento por este órgano administrativo, como titular responsable del fichero, en el uso de las funciones propias que tiene atribuidas y en el ámbito de sus competencias. Asimismo, se le informa de la posibilidad de ejercer los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición, todo ello de conformidad con lo dispuesto en los artículos 12 a 18 de la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales (BOE núm. 294, de 06/12/2018). 
REGISTRE D'ENTRADA
REGISTRO DE ENTRADA
DATA D'ENTRADA EN L'ÒRGAN COMPETENT
FECHA ENTRADA EN ÓRGANO COMPETENTE
A
DADES DE L'ENTITAT PREMIADA / DATOS DE LA ENTIDAD PREMIADA
B
DADES DE LA PERSONA REPRESENTANT / DATOS DE LA PERSONA REPRESENTANTE
C
ADREÇA NOTIFICACIÓ EN EL CAS DE SER DISTINTA DE LA QUE FIGURA EN L’APARTAT A) 
DIRECCIÓN NOTIFICACIÓN EN EL CASO DE SER DISTINTA A LA QUE FIGURA EN EL APARTADO A)
D
ACREDITACIÓ D’ESTAR AL CORRENT DE LES OBLIGACIONS TRIBUTÀRIES I AMB LA SEGURETAT SOCIAL / ACREDITACIÓN DE ESTAR AL CORRIENTE DE LAS OBLIGACIONES TRIBUTARIAS Y CON LA SEGURIDAD SOCIAL
L'entitat premiada:
La entidad premiada:
la Generalitat perquè obtinga telemàticament l'acreditació del compliment de les seues obligacions tributàries i amb la Seguretat Social. 
la Generalitat porque obtenga telemáticamente la acreditación del cumplimiento de sus obligaciones tributarias y con la Seguridad Social.
E
DECLARACIONS RESPONSABLES DE L’ENTITAT 
DECLARACIONES RESPONSABLES DE LA ENTIDAD
- Declara que segons la Resolució de Presidència de la Generalitat per la qual es regulen els Premis de la Generalitat referents a les Gaiates de la ciutat de Castelló per a l'exercici 2022 accepta el premi Generalitat Gaiates 2022 ja que l’entitat que signa reuneix els requisits establits en la dita Resolució. 
- Declara que según la Resolución de Presidencia de la Generalitat por la que se regulan los Premios de la Generalitat referentes a las Gaiates de la ciudad de Castellón para el ejercicio 2022 acepta el premio Generalitat Gaiates 2022 puesto que la entidad que firma reúne los requisitos establecidos en dicha Resolución.
- Declara que no està sotmesa a cap prohibició conforme als apartats 2 i 3 de l'article 13 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions per a obtindre la condició d'entitat beneficiària d'ajuda pública i en particular, que no és deutora de la Generalitat d'obligacions per reintegrament de subvencions. 
- Declara que no está sometida a ninguna prohibición conforme a los apartados 2 y 3 del artículo 13 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones para obtener la condición de entidad beneficiaria de ayuda pública y en particular, que no es deudora de la Generalitat de obligaciones por reintegro de subvenciones.
Signatura / Firma:
de 20
de
,
F
OBSERVACIONS QUE VULLGUEN FER CONSTAR
OBSERVACIONES QUE QUIERAN HACER CONSTAR
G
DOCUMENTACIÓ A APORTAR / DOCUMENTACIÓN A APORTAR
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