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SOL·LICITUD DE PARTICIPACIÓ EN ELS PREMIS DE 
FOTOGRAFIA "LA SENDA DEL POETA 2011" 

SOLICITUD DE PARTICIPACIÓN EN LOS PREMIOS DE 
FOTOGRAFÍA "LA SENDA DEL POETA 2011"

A DADES D'IDENTIFICACIÓ / DATOS DE IDENTIFICACIÓN
COGNOMS / APELLIDOS DNI / CIF

DOMICILI (CARRER/PLAÇA, NÚMERO I PORTA) / DOMICILIO (CALLE/PLAZA, NÚMERO Y PUERTA) CP

LOCALITAT / LOCALIDAD PROVÍNCIA / PROVINCIA TELÈFON 1 / TELÉFONO 1

E-MAIL

NOM / NOMBRE

LEMA O SEUDÓNIMO / LEMA O PSEUDÒNIM NOMBRE DE FOTOGRAFIES QUE ES PRESENTEN / NÚMERO DE FOTOGRAFÍAS QUE SE PRESENTAN

TELÈFON 2 / TELÉFONO 2

DATA DE NAIXEMENT / FECHA DE NACIMIENTO

B DECLARACIÓ RESPONSABLE / DECLARACIÓN RESPONSABLE

Declara no estar sotmés/a a cap prohibició per a obtindre la condició de beneficiari/a de les assenyalades en l'art. 13 de la Llei 38/2003, de 17 
de novembre, General de Subvencions (BOE núm. 276, de 18/11/2003) 

  
Declara no estar incurso/a en prohibición alguna para obtener la condición de beneficiario/a de las señaladas en el art. 13 de la Ley 38/2003, de 

17 de noviembre, General de Subvenciones (BOEnº 276, de 18/11/2003)

C AUTORITZACIÓ I SOL·LICITUD / AUTORIZACIÓN Y SOLICITUD

Autoritza a l'IVAJ.GVA JOVE perquè sol·licite d'ofici a l'Agència Estatal d'Administració Tributària i a la Conselleria d'Economia, Hisenda i 
Ocupació, la informació fiscal necessària per a comprovar que es troba al corrent amb les obligacions tributàries enfront de l'Agència Estatal 
d'Administració Tributària i enfront de la Hisenda Valenciana, i perquè, d'acord amb el que disposa l'article 6 de la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de 
desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal i la resta de normativa aplicable, puga accedir a les seues dades personals que es troben 
en els fitxers del Sistema de Verificació de Dades d'Identitat. 

.  
Que coneix i accepta les bases reguladores dels premis convocats i sol·licita participar en estos. 
  
  
  
Autoriza al IVAJ.GVA JOVE para que solicite de oficio a la Agencia Estatal de Administración Tributaria y a la Conselleria de Economía, 

Hacienda y Empleo, la información fiscal necesaria para comprobar que se encuentra al corriente con las obligaciones tributarias frente a la 
Agencia Estatal de Administración Tributaria y frente a la Hacienda Valenciana, y para que, conforme a lo dispuesto en el artículo 6 de la Ley 
Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal y demás normativa aplicable, pueda acceder a sus datos 
personales obrantes en los ficheros del Sistema de Verificación de Datos de Identidad. 

  
Que conoce y acepta las bases reguladoras de los premios convocados y solicita participar en los mismos.

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 l'informa 
de la possibilitat d'exercir els drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició, tot això de conformitat amb el que disposa l'art. 5 de la Llei 
Orgànica 15/1999, de Protecció de Dades de Caràcter Personal (BOE núm. 298, de 14/12/99).

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 el art. 5 de la Ley Orgánica 15/1999, de Protección de Datos de Carácter Personal (BOE nº 298, de 
14/12/99).

REGISTRE D'ENTRADA 
REGISTRO DE ENTRADA

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

, d del

Firma:

La persona sol·licitant / La persona solicitante
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