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ANNEX I / ANEXO I

SOL·LICITUD DE SUBVENCIONS A MUNICIPIS EN L'EXECUCIÓ D'OBRES EN MATÈRIA DE 
PROVEÏMENT D'AIGUA, SANEJAMENT I DEFENSA CONTRA INUNDACIONS  

  
SOLICITUD DE SUBVENCIONES A MUNICIPIOS EN LA EJECUCIÓN DE OBRAS EN MATERIA 

DE ABASTECIMIENTO DE AGUA, SANEAMIENTO Y DEFENSA CONTRA INUNDACIONES

A DADES DE LA PERSONA SOL·LICITANT 
DATOS DE LA PERSONA SOLICITANTE

PRIMER COGNOM O RAÓ SOCIAL / PRIMER APELLIDO O RAZÓN SOCIAL DNI / NIF

SEGON COGNOM / SEGUNDO APELLIDO NOM / NOMBRE

B DADES DE LA PERSONA REPRESENTANT (SI ÉS EL CAS) 
DATOS DE LA PERSONA REPRESENTANTE (EN SU CASO)

NOM / NOMBRECOGNOMS / APELLIDOS

OBRA A REALITZAR 
OBRA A REALIZARC

NOM DE L'OBRA / NOMBRE DE LA OBRA PRESSUPOST BASE DE LICITACIÓ / PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN

D DOCUMENTACIÓ APORTADA 
DOCUMENTACIÓN APORTADA

Per a les obres que se sol·liciten segons l'apartat primer, paràgraf 3º de la Convocatòria, aportaran a més de la documentació anterior, la següent: 
Para las obras que se soliciten según el apartado primero,párrafo 3º de la Convocatoria, aportarán además de la documentación anterior, la siguiente

Certificat d'acord de l'òrgan competent del municipi (Base 6ª A), segons model adjunt. 
Certificado de acuerdo del órgano competente del municipio (Base 6ª A), según modelo adjunto.

Projecte conforme a la base 6ª B o document equivalent, en el seu cas. Informe de Supervisió del projecte presentat emès per l'Oficina 
Municipal. / Proyecto conforme a la base 6ª B o documento equivalente, en su caso. Informe de Supervisión del proyecto presentado emitido 
por la Oficina Municipal.

Programa o calendari de terminis (Base 6ª C), de tramitació i d'execució de l'obra, segons model adjunt.  
Programa o calendario de plazos (Base 6ª C), de tramitación y de ejecución de la obra, según modelo adjunto.

Model de domicialiació bancària (Base 6ª D). / Modelo de domicialiación bancaria (Base 6ª D).

Declaració de emergencia. / Declaració d’emergencia.

Documentació relativa a la base dotzena de les Bases Reguladores (Justificació i Abonament de la Subvenció), que consta en el exp. de 
l'obra, fins avui d'aquesta sol·licitud. / Documentación relativa a la base duodécima de las Bases Reguladoras (Justificación y Abono de la 
Subvención), que consta en el expte. de la obra, hasta la fecha de ésta solicitud.

E CONSULTA INTERACTIVA DE DADES (AUTORITZACIÓ) 
CONSULTA INTERACTIVA DE DATOS (AUTORIZACIÓN)

AUTORITZACIÓ / AUTORIZACIÓN

Autoritze la consulta de les dades d'identitat fiscal davant l'Agència Estatal de l'Administració Tributària 
Autorizo la consulta de los datos de identidad fiscal ante la Agencia Estatal de la Administración Tributaria

L'òrgan gestor del procediment ha d'estar autoritzat per vosté per a poder consultar les dades d'identitat fiscal davant l'Agència Estatal de 
l'Administració Tributària. Si autoritza aquesta consulta, indique-ho a continuació 
El órgano gestor del procedimiento ha de estar autorizado por usted para poder consultar los datos de identidad fiscal ante la Agencia Estatal de la 
Administración Tributaria. Si autoriza esta consulta, indíquelo a continuación
AVÍS: Si no dona la següent autorització, haurà d'aportar els documents acreditatius corresponents 
AVISO: Si no da la siguiente autorización, deberá aportar los documentos acreditativos correspondientes.
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SOL·LICITUD DE SUBVENCIONS A MUNICIPIS EN L'EXECUCIÓ D'OBRES EN MATÈRIA DE 
PROVEÏMENT D'AIGUA, SANEJAMENT I DEFENSA CONTRA INUNDACIONS  

  
SOLICITUD DE SUBVENCIONES A MUNICIPIOS EN LA EJECUCIÓN DE OBRAS EN MATERIA 

DE ABASTECIMIENTO DE AGUA, SANEAMIENTO Y DEFENSA CONTRA INUNDACIONES

F DECLARACIONS RESPONSABLES DE LA PERSONA SOL·LICITANT 
DECLARACIONES RESPONSABLES DE LA PERSONA SOLICITANTE

El sol·licitant, o el seu representant legal, declara sota la seua responsabilitat que: 
El solicitante, o su representante legal, declara bajo su responsabilidad que:

No esta incurs en alguna de les circumstàncies arreplegades en l'apartat 2º de l'article 13 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de 
Subvencions, i que impossibiliten la consideració com a beneficiari. 
No esta incurso en alguna de las circunstancias recogidas en el apartado 2º del artículo 13 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de 
Subvenciones, y que imposibilitan la consideración como beneficiario.
Comple totes les condicions de participació que preveu la convocatòria.  
Cumple todas las condiciones de participación que contempla la convocatoria.

He informat les persones de les quals aporte dades o documentació en aquest procediment de: 
He informado a las personas de las que aporte datos o documentación en este procedimiento de:

- La comunicació d'aquestes dades a l'Administració per al seu tractament en l'àmbit de les seues competències i d'acord amb els fins del 
procediment /  La comunicación de dichos datos a la Administración para su tratamiento en el ámbito de sus competencias y de acuerdo 
con los fines del procedimiento 

- La possibilitat que l'Administració realitze consultes relacionades amb les seues dades per a comprovar, entre altres extrems, la seua 
veracitat / La posibilidad de que la Administración realice consultas relacionadas con sus datos para comprobar, entre otros extremos, su 
veracidad 

- Del dret d'oposició que li assisteix al fet que l'Administració tracte les seues dades, i en aquest cas, haurà de comunicar aquesta oposició a 
l'Administració als efectes oportuns / Del derecho de oposición que le asiste a que la Administración trate sus datos, en cuyo caso, deberá 
comunicar dicha oposición a la Administración a los efectos oportunos 

  
Així mateix, declare que en el cas que aquesta consulta requerisca per llei autorització de la persona les dades de la qual es consultaran, 
dispose d'aquesta autorització, que estarà disponible a requeriment de l'Administració en qualsevol moment / Asimismo, declaro que en el 
caso de que dicha consulta requiera por ley autorización de la persona cuyos datos se van a consultar, dispongo de dicha autorización, que 
estará disponible a requerimiento de la Administración en cualquier momento

G SOL·LICITUD 
SOLICITUD

Se sol·licita subvenció per a l'execució d'obres en matèria en proveïment d'aigua, sanejament i defensa contra inundacions.  
Se solicita subvención para la ejecución de obras en materia en abastecimiento de agua, saneamiento y defensa contra inundaciones. 
  
La persona que signa declara, sota la seua responsabilitat, que les dades ressenyades en la present sol·licitud i en la documentació que s’adjunta 
són exactes i conformes amb l’establit en la legislació, i que es troba en possessió de la documentació que així ho acredita, quedant a la disposició 
de la Generalitat per a la seua presentació, comprovació, control i inspecció posterior que s’estimen oportuns. 
La persona que firma declara, bajo su responsabilidad, que los datos reseñados en la presente solicitud y en la documentación que se adjunta son 
exactos y conformes con lo establecido en la legislación, y que se encuentra en posesión de la documentación que así lo acredita, quedando a 
disposición de la Generalitat para su presentación, comprobación, control e inspección posterior que se estimen oportunos. 
  
Se l'informa que d'acord amb el que s'estableix en la disposició addicional huitena de la Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre, i l'article 4 de la 
Llei 40/2015, d'1 d'octubre, l'òrgan gestor podrà verificar aquelles dades manifestades en la present sol·licitud. 
Se le informa que de acuerdo con lo establecido en la disposición adicional octava de la Ley orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, y el artículo 4 de la 
Ley 40/2015, de 1 de octubre, el órgano gestor podrá verificar aquellos datos manifestados en la presente solicitud. 
  
Abans de signar la sol·licitud, ha de llegir la informació sobre protecció de dades que es presenta al final del formulari, atès que comporta el 
tractament de dades de caràcter personal. 
Antes de firmar la solicitud, ha de leer la información sobre protección de datos que se presenta al final del formulario, dado que conlleva el 
tratamiento de datos de carácter personal.

, d de

La persona sol·licitant o el/la seua representant legal 
La persona solicitante o su representante legal

Firma:

INFORMACIÓ BÀSICA SOBRE PROTECCIÓ DE DADES  
INFORMACIÓN BÁSICA SOBRE PROTECCIÓN DE DATOS 
Nom del tractament: ajudes i subvencions en matèria d’infraestructures hidràuliques.  
Nombre del tratamiento: ayudas y subvenciones en materia de infraestructuras hidráulicas. 
  
Identitat del responsable del tractament: persona titular de la sotssecretaria de la conselleria amb competències en matèria  de medi ambient.                                     
Identidad del responsable del tratamiento: persona titular de la subsecretaría de la conselleria con competencias en materia de medio ambiente. 
  
Finalitat del tractament: concessió d'ajudes en matèria de conscienciació de l'ús de l'aigua i de subministrament d'aigua, sanejament i defensa contra inundacions. 
Finalidad del tratamiento: concesión de ayudas en materia de concienciación del uso del agua y de suministro de agua, saneamiento y defensa contra inundaciones. 
  
Exercici de drets: Pot exercitar el dret d’accés, rectificació supressió, limitació, oposició i portabilitat de les seues dades de caràcter personal de manera presencial o 
telemàtica de conformitat amb el que preveu l’enllaç següent: http://www.gva.es/va/proc19970.  
Ejercicio de derechos: Puede ejercitar el derecho de acceso, rectificación, supresión, limitación, oposición y portabilidad de sus datos de carácter personal de manera 
presencial o telemática de conformidad con lo que prevé el enlace siguiente: http://www.gva.es/es/proc19970. 
  
Reclamacions: sense perjudici de qualsevol altre  recurs administratiu o acció judicial, qualsevol persona interessada té dret a presentar una reclamació a l’Agència 
Espanyola de Protecció de Dades si considera que el tractament de dades personals que el concerneixen infringeix la normativa en matèria de protecció de dades.  
Reclamaciones: sin perjuicio de cualquier otro recurso administrativo o acción judicial, cualquier persona interesada tiene derecho a presentar una reclamación en la 
Agencia Española de Protección de Datos si considera que el tratamiento de datos personales que le conciernen infringe la normativa en materia de protección de datos. 
  
Podeu obtindre informació més detallada en l’enllaç següent: http://www.agroambient.gva.es/registre-de-tractaments. 
Puede obtener información mas detallada en el enlace siguiente: http://www.agroambient.gva.es/es/registre-de-tractaments.

http://www.gva.es/va/proc19970
http://www.gva.es/es/proc19970
http://www.agroambient.gva.es/registre-de-tractaments
http://www.agroambient.gva.es/es/registre-de-tractaments
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SOLICITUD DE SUBVENCIONES A MUNICIPIOS EN LA EJECUCIÓN DE OBRAS EN MATERIA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA, SANEAMIENTO Y DEFENSA CONTRA INUNDACIONES
A
DADES DE LA PERSONA SOL·LICITANT
DATOS DE LA PERSONA SOLICITANTE
B
DADES DE LA PERSONA REPRESENTANT (SI ÉS EL CAS)
DATOS DE LA PERSONA REPRESENTANTE (EN SU CASO)
OBRA A REALITZAR
OBRA A REALIZAR
C
D
DOCUMENTACIÓ APORTADA
DOCUMENTACIÓN APORTADA
Per a les obres que se sol·liciten segons l'apartat primer, paràgraf 3º de la Convocatòria, aportaran a més de la documentació anterior, la següent: Para las obras que se soliciten según el apartado primero,párrafo 3º de la Convocatoria, aportarán además de la documentación anterior, la siguiente
E
CONSULTA INTERACTIVA DE DADES (AUTORITZACIÓ)
CONSULTA INTERACTIVA DE DATOS (AUTORIZACIÓN)
AUTORITZACIÓ / AUTORIZACIÓN
L'òrgan gestor del procediment ha d'estar autoritzat per vosté per a poder consultar les dades d'identitat fiscal davant l'Agència Estatal de l'Administració Tributària. Si autoritza aquesta consulta, indique-ho a continuació
El órgano gestor del procedimiento ha de estar autorizado por usted para poder consultar los datos de identidad fiscal ante la Agencia Estatal de la Administración Tributaria. Si autoriza esta consulta, indíquelo a continuación
AVÍS: Si no dona la següent autorització, haurà d'aportar els documents acreditatius corresponents
AVISO: Si no da la siguiente autorización, deberá aportar los documentos acreditativos correspondientes.
F
DECLARACIONS RESPONSABLES DE LA PERSONA SOL·LICITANT
DECLARACIONES RESPONSABLES DE LA PERSONA SOLICITANTE
El sol·licitant, o el seu representant legal, declara sota la seua responsabilitat que:
El solicitante, o su representante legal, declara bajo su responsabilidad que:
- La comunicació d'aquestes dades a l'Administració per al seu tractament en l'àmbit de les seues competències i d'acord amb els fins del procediment /  La comunicación de dichos datos a la Administración para su tratamiento en el ámbito de sus competencias y de acuerdo con los fines del procedimiento
- La possibilitat que l'Administració realitze consultes relacionades amb les seues dades per a comprovar, entre altres extrems, la seua veracitat / La posibilidad de que la Administración realice consultas relacionadas con sus datos para comprobar, entre otros extremos, su veracidad
- Del dret d'oposició que li assisteix al fet que l'Administració tracte les seues dades, i en aquest cas, haurà de comunicar aquesta oposició a l'Administració als efectes oportuns / Del derecho de oposición que le asiste a que la Administración trate sus datos, en cuyo caso, deberá comunicar dicha oposición a la Administración a los efectos oportunos
 
Així mateix, declare que en el cas que aquesta consulta requerisca per llei autorització de la persona les dades de la qual es consultaran, dispose d'aquesta autorització, que estarà disponible a requeriment de l'Administració en qualsevol moment / Asimismo, declaro que en el caso de que dicha consulta requiera por ley autorización de la persona cuyos datos se van a consultar, dispongo de dicha autorización, que estará disponible a requerimiento de la Administración en cualquier momento
G
SOL·LICITUD
SOLICITUD
Se sol·licita subvenció per a l'execució d'obres en matèria en proveïment d'aigua, sanejament i defensa contra inundacions. 
Se solicita subvención para la ejecución de obras en materia en abastecimiento de agua, saneamiento y defensa contra inundaciones.
 
La persona que signa declara, sota la seua responsabilitat, que les dades ressenyades en la present sol·licitud i en la documentació que s’adjunta són exactes i conformes amb l’establit en la legislació, i que es troba en possessió de la documentació que així ho acredita, quedant a la disposició de la Generalitat per a la seua presentació, comprovació, control i inspecció posterior que s’estimen oportuns.
La persona que firma declara, bajo su responsabilidad, que los datos reseñados en la presente solicitud y en la documentación que se adjunta son exactos y conformes con lo establecido en la legislación, y que se encuentra en posesión de la documentación que así lo acredita, quedando a disposición de la Generalitat para su presentación, comprobación, control e inspección posterior que se estimen oportunos.
 
Se l'informa que d'acord amb el que s'estableix en la disposició addicional huitena de la Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre, i l'article 4 de la Llei 40/2015, d'1 d'octubre, l'òrgan gestor podrà verificar aquelles dades manifestades en la present sol·licitud.
Se le informa que de acuerdo con lo establecido en la disposición adicional octava de la Ley orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, y el artículo 4 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, el órgano gestor podrá verificar aquellos datos manifestados en la presente solicitud.
 
Abans de signar la sol·licitud, ha de llegir la informació sobre protecció de dades que es presenta al final del formulari, atès que comporta el tractament de dades de caràcter personal.
Antes de firmar la solicitud, ha de leer la información sobre protección de datos que se presenta al final del formulario, dado que conlleva el tratamiento de datos de carácter personal.
,
d
de
La persona sol·licitant o el/la seua representant legal
La persona solicitante o su representante legal
Firma:
INFORMACIÓ BÀSICA SOBRE PROTECCIÓ DE DADES 
INFORMACIÓN BÁSICA SOBRE PROTECCIÓN DE DATOS 
Nom del tractament: ajudes i subvencions en matèria d’infraestructures hidràuliques. 
Nombre del tratamiento: ayudas y subvenciones en materia de infraestructuras hidráulicas.
 
Identitat del responsable del tractament: persona titular de la sotssecretaria de la conselleria amb competències en matèria  de medi ambient.                                    
Identidad del responsable del tratamiento: persona titular de la subsecretaría de la conselleria con competencias en materia de medio ambiente.
 
Finalitat del tractament: concessió d'ajudes en matèria de conscienciació de l'ús de l'aigua i de subministrament d'aigua, sanejament i defensa contra inundacions.
Finalidad del tratamiento: concesión de ayudas en materia de concienciación del uso del agua y de suministro de agua, saneamiento y defensa contra inundaciones.
 
Exercici de drets: Pot exercitar el dret d’accés, rectificació supressió, limitació, oposició i portabilitat de les seues dades de caràcter personal de manera presencial o telemàtica de conformitat amb el que preveu l’enllaç següent: http://www.gva.es/va/proc19970. 
Ejercicio de derechos: Puede ejercitar el derecho de acceso, rectificación, supresión, limitación, oposición y portabilidad de sus datos de carácter personal de manera presencial o telemática de conformidad con lo que prevé el enlace siguiente: http://www.gva.es/es/proc19970.
 
Reclamacions: sense perjudici de qualsevol altre  recurs administratiu o acció judicial, qualsevol persona interessada té dret a presentar una reclamació a l’Agència Espanyola de Protecció de Dades si considera que el tractament de dades personals que el concerneixen infringeix la normativa en matèria de protecció de dades. 
Reclamaciones: sin perjuicio de cualquier otro recurso administrativo o acción judicial, cualquier persona interesada tiene derecho a presentar una reclamación en la Agencia Española de Protección de Datos si considera que el tratamiento de datos personales que le conciernen infringe la normativa en materia de protección de datos.
 
Podeu obtindre informació més detallada en l’enllaç següent: http://www.agroambient.gva.es/registre-de-tractaments.
Puede obtener información mas detallada en el enlace siguiente: http://www.agroambient.gva.es/es/registre-de-tractaments.
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