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SOL·LICITUD D'AJUDES ECONÒMIQUES PER AL FOMENT DEL 
VALENCIÀ EN MITJANS DE COMUNICACIÓ SOCIAL 

  
SOLICITUD DE AYUDAS ECONÓMICAS PARA EL FOMENTO DEL 

VALENCIANO EN MEDIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL

ANNEX 
ANEXO 

  
I

A DADES DE L'EMPRESA / DATOS DE LA EMPRESA

DADES DE L'EMPRESA A L'EFECTE DE COMUNICACIONS I NOTIFICACIONS / DATOS DE LA EMPRESA A EFECTOS DE COMUNICACIONES Y NOTIFICACIONES

DADES DE LA PERSONA REPRESENTANT O TITULAR JURÍDIC / DATOS DE LA PERSONA REPRESENTANTE O TITULAR JURÍDICO

ACTUA COM A REPRESENTANT DE L'EMPRESA D'ACORD AMB / ACTÚA COMO REPRESENTANTE DE LA EMPRESA DE ACUERDO CON

ANY / AÑO

NOM / NOMBRE CIF / NIF

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

CP LOCALITAT / LOCALIDAD

PROVÍNCIA / PROVINCIA TEL. FIX / TEL. FIJO MÒBIL / MÓVIL ADREÇA ELECTRÒNICA / CORREO ELECTRÓNICO

COGNOMS / APELLIDOS NOM / NOMBRE DNI

CÀRREC / CARGO TEL. FIX / TEL. FIJO MÒBIL / MÓVIL ADREÇA ELECTRÒNICA / CORREO ELECTRÓNICO

Els estatuts de l'empresa, en virtut del càrrec que ocupa 
Los estatutos de la empresa, en virtud del cargo que ocupa

Per acord de l'òrgan de Govern de l'empresa, de data: 
Por acuerdo del órgano de Gobierno de la empresa de fecha:

Per ser el titular de l'empresa 
Por ser el titular de la empresa

MODALITAT DE L'AJUDA 
MODALIDAD DE LA AYUDAB

INDIQUEU EL NOMBRE DE MITJANS EN CADA MODALITAT (MÀXIM 3 PER MODALITAT) / INDICAR EL NÚMERO DE MEDIOS EN CADA MODALIDAD (MÁXIMO 3 POR MODALIDAD)

- Modalitat A. Ràdio: 
Modalidad A. Radio:

- Modalitat B. Televisió 
Modalidad B. Televisión:

- Modalitat C. Premsa escrita 
Modalidad C. Prensa escrita:

- Modalitat D. Premsa digital 
Modalidad D. Prensa digital:

La persona sol·licitant DECLARA: 
1. Que les dades que figuren en la sol·licitud són certes i que estan actualitzades, i assumeix, en cas contrari, les responsabilitats que es podran 

derivar de la seua inexactitud. 
2. Que compleix els requisits establits en la convocatòria, que disposa de la documentació acreditativa corresponent i es compromet a conservar-

la durant el període de vigència de l’expedient. 
3. No estar sotmesa a cap prohibició, per a obtindre la condició de beneficiària, de les assenyalades en l'article 13 de la Llei 38/2003, de 17 de 

novembre, general de subvencions (BOE núm. 276, de 18/11/03). 
4. Que compleix la norma sobre integració de persones amb discapacitat o, si és el cas, l'exempció d'acord amb el que disposa el Decret 

279/2004, de 17 de desembre, del Govern Valencià, pel qual es regulen les mesures en els procediments de contractació administrativa i de 
concessió de subvencions per al foment de l'ocupació de les persones amb discapacitat. 

5. Que està al corrent del pagament en l'Impost d’Activitats Econòmiques (IAE), de les obligacions tributàries i de la Seguretat Social. 
6. Que compleix les obligacions previstes en la Llei 1/2006, de 19 d'abril, de la Generalitat, del Sector Audiovisual (DOCV núm. 5243 de 

21 .04.2006) i la normativa estatal. 
7. Que disposa d'algun dels criteris objectius establits com a clàusules socials.

DECLARACIONS / DECLARACIONESC

La persona solicitante DECLARA: 
1. Que los datos que figuran en la solicitud son ciertos y que están actualizados asumiendo, en caso contrario, las responsabilidades que se 

podrán derivar de su inexactitud. 
2. Que cumple los requisitos establecidos en la convocatoria, que dispone de la documentación acreditativa correspondiente y se compromete a 

conservarla durante el periodo de vigencia del Expediente.  
3. No estar incursa en ninguna prohibición  para obtener la condición de beneficiaria, de las señaladas en el artículo 13 de la Ley 38/2003, de 17 

de noviembre, General de Subvenciones (BOE núm. 276, de 18/11/03). 
4. Que cumple la norma sobre integración de personas con discapacidad o, en su caso, la exención de acuerdo con lo dispuesto en el Decreto 

279/2004, de 17 de diciembre, del Gobierno Valenciano, por el que se regulan las medidas en los procedimientos de contratación 
administrativa y de concesión de subvenciones para el fomento del empleo de las personas con discapacidad. 

5. Que está dada de alta y al corriente del pago en el Impuesto de Actividades Económicas (IAE), de las obligaciones tributárias y de la 
Seguridad Social. 

6. Que cumple las obligaciones previstas en la Ley 1/2006, de 19 de abril, de la Generalitat, del Sector Audiovisual (DOCV núm. 5243 de 
21 .04.2006) y la normativa estatal. 

7. Que dispone de alguno de los criterios objetivos establecidos como cláusulas sociales. 

SI NO

NOSI

, d de

La persona sol·licitant / La persona solicitante

Signatura:/ Firma:

Les dades de caràcter personal que conté l'imprés podran ser incloses en un fitxer per al seu tractament per aquest òrgan administratiu, com a 
titular responsable del fitxer, fent 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
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titular responsable del fitxer, fent ús de les funcions pròpies que té atribuïdes i en l'àmbit de les seues competències. Així mateix, se l'informa de la 
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SOL·LICITUD D'AJUDES ECONÒMIQUES PER AL FOMENT DEL 
VALENCIÀ EN MITJANS DE COMUNICACIÓ SOCIAL 

  
SOLICITUD DE AYUDAS ECONÓMICAS PARA EL FOMENTO DEL 

VALENCIANO EN MEDIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL

ANNEX 
ANEXO 

  
I

D ACCIONS OBJECTE D'AJUDA I MODALITATS / ACCIONES OBJETO DE AYUDA Y MODALIDADES

Modalitat B. Televisió / Modalidad B. Televisión

Pressupost: 
Presupuesto:

Hores d'emissió setmanals en valencià: 
Horas de emisión semanales en valenciano:

Espectadors diaris: 
Espectadores diarios:

Tipus de programes en valencià (marqueu amb una x) 
  
Tipos de programas en valenciano (marcar con una x)

- Informació i actualitat 
Información y actualidad

Diari franja horària de 7h a 9h 
Diario franja horaria de 7h a 9h

Diari franja horària de 13h a 15h 
Diario franja horaria de 13h a 15h

Diari franja horària de 19h a 21h 
Diario franja horaria de 19h a 21h

Diari 
Diario

Setmanal 
Semanal

- Culturals o d'entreteniment 
Culturales o de entretenimiento

- Esportius 
Deportivos

Diari 
Diario

Setmanal 
Semanal

Franja horària entre les 14h - 24h 
Franja horaria entre las 14h - 24h

- 120' o més setmanals 
120' o más semanales

- De 60' a 119' setmanals 
De 60' a 119' semanales

- De 30' a 59' setmanals 
De 30' a 59' semanales

Emissió de música (marqueu amb una x) / Emisión de música (marcar con una x)

Entre 15% - 40% Entre 41% - 69% Entre 70% - 90% Entre 91% - 100%

Acreditació de clàusules socials (marqueu amb una x) / Acreditación de cláusulas sociales (marcar con una x)

Modalitat A. Ràdio / Modalidad A. Radio

Pressupost: 
Presupuesto:

Hores d'emissió setmanals en valencià: 
Horas de emisión semanales en valenciano:

Oients diaris: 
Oyentes diarios:

Tipus de programes en valencià (marqueu amb una x)  
Tipos de programas en valenciano (marcar con una x) 

Diari 
Diario

Percentatge d'emissió en valencià (marqueu amb una x) / Porcentaje de emisión en valenciano (marcar con una x)

Entre 10% - 34% Entre 35% - 59% Entre 60% - 84% Entre 85% - 100%

Acreditació de clàusules socials (marqueu amb una x) / Acreditación de cláusulas sociales (marcar con una x)

- Informació i actualitat 
Información y actualidad

Diari franja horària de 7h a 9h 
Diario franja horaria de 7h a 9h
Diari franja horària de 13h a 15h 
Diario franja horaria de 13h a 15h
Diari franja horària de 19h a 21h 
Diario franja horaria de 19h a 21h

- Setmanal 
Semanal

Franja horària de 6h - 2h 
Franja horaria de 6h - 2h

- 180' o més setmanals 
180' o más semanales

- De 120' a 179' setmanals 
De 120' a 179' semanales

- De 60' a 119' setmanals 
De 60' a 119' semanales

- Culturals o d'entreteniment 
Culturales o de entretenimiento

- Esportius 
Deportivos

Setmanal 
Semanal

Diari 
Diario

Setmanal 
Semanal

Emissió de música en valencià (marqueu amb una x) 
Emisión de música en valenciano (marcar con una x) 

Percentatge d'emissió en valencià (marqueu amb una x) / Porcentaje de emisión en valenciano (marcar con una x)

- Diari d'informació i actualitat o 
adreçats a públic infantil  
Diario de información y 
actualidad o dirigidos a público 
infantil

- Setmanal 
Semanal

Nom del mitjà: / Nombre del medio:

Hores d'increment setmanals en valencià respecte l'any anterior: 
Horas de incremento semanales en valenciano respecto al año anterior:

Nom del mitjà: / Nombre del medio:

Hores d'increment setmanals en valencià respecte l'any anterior: 
Horas de incremento semanales en valenciano respecto al año anterior:

- Diari en franja horària distinta 
de les anteriors  
Diario en franja horaria distinta 
de las anteriores

Emissió de pel·lícules en versió 
original en llengua estrangera 
subtitulades o doblades en valencià. 
(marqueu amb una x) 
Emisión de películas en versión 
original en lengua extranjera 
subtituladas o dobladas en valenciano. 
(marcar con una x)
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Modalitat A. Ràdio / Modalidad A. Radio
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Diari franja horària de 7h a 9h 
Diario franja horaria de 7h a 9h
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Diario franja horaria de 13h a 15h
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Diario franja horaria de 19h a 21h

- Setmanal 
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Franja horaria de 6h - 2h

- 180' o més setmanals 
180' o más semanales

- De 120' a 179' setmanals 
De 120' a 179' semanales

- De 60' a 119' setmanals 
De 60' a 119' semanales

- Culturals o d'entreteniment 
Culturales o de entretenimiento

- Esportius 
Deportivos

Setmanal 
Semanal

Diari 
Diario

Setmanal 
Semanal

Emissió de música en valencià (marqueu amb una x) 
Emisión de música en valenciano (marcar con una x) 

Percentatge d'emissió en valencià (marqueu amb una x) / Porcentaje de emisión en valenciano (marcar con una x)

- Diari d'informació i actualitat o 
adreçats a públic infantil  
Diario de información y 
actualidad o dirigidos a público 
infantil

- Setmanal 
Semanal

Nom del mitjà: / Nombre del medio:

Hores d'increment setmanals en valencià respecte l'any anterior: 
Horas de incremento semanales en valenciano respecto al año anterior:

Nom del mitjà: / Nombre del medio:

Hores d'increment setmanals en valencià respecte l'any anterior: 
Horas de incremento semanales en valenciano respecto al año anterior:

- Diari en franja horària distinta 
de les anteriors  
Diario en franja horaria distinta 
de las anteriores

Emissió de pel·lícules en versió 
original en llengua estrangera 
subtitulades o doblades en valencià. 
(marqueu amb una x) 
Emisión de películas en versión 
original en lengua extranjera 
subtituladas o dobladas en valenciano. 
(marcar con una x)
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D ACCIONS OBJECTE D'AJUDA I MODALITATS / ACCIONES OBJETO DE AYUDA Y MODALIDADES (cont.)

Modalitat C. Premsa escrita / Modalidad C. Prensa escrita

Pressupost: 
Presupuesto:

Tipus d'informació publicada en valencià (marqueu amb una x) : 
Tipo de información publicada en valenciano (marcar con una x):

Tirada mensual impresa:

Pàgines en valencià per edició (marqueu amb una x): 
Páginas en valenciano por edición (marcar con una x):
- Més de 25 pàg. setmanals 

Más de 25 pág. semanales

- De 18 a 25 pàg. setmanals 
De 18 a 25 pág. semanales

- De 8 a 17 pàg. setmanals 
De 8 a 17 pág. semanales

- De 4 a 7 pàg. setmanals 
De 4 a 7 pág. semanales

- Informació o continguts per a 
públic infantil 
Información o contenidos para 
público infantil

- Informació cultural o 
d'entreteniment: 
Información cultural o de 
entretenimiento:

- Informació esportiva i 
resta de continguts: 
Información deportiva y 
resto de contenidos: 

Periodicitat de la publicació / Periodicidad de la publicación

Bimensual o superior

Diària 
Diaria

Setmanal 
Semanal

Mensual 
Mensual

- 15 anuncis o més setmanals 
15 anuncios o más semanales

- De 10 a 14 anuncis setmanals 
De 10 a 14 anuncios semanales

- De 2 a 4 anuncis setmanals 
De 2 a 4 anuncios semanales

Publicitat en valencià (marqueu amb una x): 
Publicidad en valenciano (marcar con una x):

Percentatge de publicació en valencià: / Porcentaje de publicación en valenciano:

Entre 10% - 34% Entre 35% - 69% Entre 70% - 90% Entre 91% - 100%

Edició d'un suplement setmanal amb un mínim de 10 pàgines que acompanye el periòdic, redactat íntegrament en valencià:  
Edición de un suplemento semanal con un mínimo de 10 páginas que acompañe al periódico, redactado íntegramente en valenciano:

Acreditació de clàusules socials (marqueu amb una x) 
Acreditación de cláusulas sociales (marcar con una x):

Modalitat D. Premsa digital / Modalidad D. Prensa digital

Pressupost: 
Presupuesto:

Pàgina principal + seccions en valencià:  
Página principal + secciones en valenciano:

Visitants únics mensuals: 
Visitantes únicos mensuals:

Tipus d'informació publicada en valencià (marqueu amb una x): 
Tipo de información publicada en valenciano (marcar con una x):
- Informació d'actualitat o 

continguts públic infantil: 
Información de actualidad o 
contenidos público infantil:

- Informació cultural o 
d'entreteniment: 
Información cultural o de 
entretenimiento:

- Informació esportiva i resta 
de continguts: 
Información deportiva y 
resto de contenidos:

Percentatge de publicació en valencià: / Porcentaje de publicación en valenciano:

Entre 20% - 39% Entre 40% - 69% Entre 70% - 89% Entre 90% - 100%

Contingut transmèdia de producció pròpia en valencià disponible en 
la web:(marqueu amb una x): 
Contenido transmedia de producción propia en valenciano disponible 
en la web: (marcar con una x):

- Públic infantil 
  Público infantil
- Entrevistes 
  Entrevistas
- Documentals 

Documentales
- Altres programes audiovisuals 

Otros programas audiovisuales

Publicitat en valencià: 
(marqueu amb una x) 
Publicidad en valenciano: 
(marcar con una x)
- 15 anuncis o més setmanals 

15 anuncios o más semanales
- De 11 a 14 anuncis setmanals 

De 11 a 14 anuncios semanales

- De 2 a 5 anuncis setmanals 
De 2 a 5 anuncios semanales

Entrada inicial en valencià a la pàgina web (marqueu amb una x): 
Entrada inicial en valenciano en la página web (marcar con una x):

Acreditació de clàusules socials (marqueu amb una x) 
Acreditación de cláusulas sociales (marcar con una x):

Públic infantil 
Público infantil

Altres públics 
Otros públicos

Nom del mitjà: / Nombre del medio:

Pàgines d'increment setmanals en 
valencià respecte l'any anterior: 
Páginas de incremento semanales en 
valenciano respecto al año anterior:

- Informació d'actualitat: 
Información de actualidad:

Seccions d'increment en valencià respecte l'any anterior: 
Secciones de incremento en valenciano respecto al año anterior:

Nom del mitjà: / Nombre del medio:

- De 6 a 10 anuncis setmanals 
De 6 a 10 anuncios semanales

Quincenal

- De 5 a 9 anuncis setmanals 
De 5 a 9 anuncios semanales
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D ACCIONS OBJECTE D'AJUDA I MODALITATS / ACCIONES OBJETO DE AYUDA Y MODALIDADES (cont.)

Modalitat C. Premsa escrita / Modalidad C. Prensa escrita

Pressupost: 
Presupuesto:

Tipus d'informació publicada en valencià (marqueu amb una x) : 
Tipo de información publicada en valenciano (marcar con una x):

Tirada mensual impresa:

Pàgines en valencià per edició (marqueu amb una x): 
Páginas en valenciano por edición (marcar con una x):
- Més de 25 pàg. setmanals 

Más de 25 pág. semanales

- De 18 a 25 pàg. setmanals 
De 18 a 25 pág. semanales

- De 8 a 17 pàg. setmanals 
De 8 a 17 pág. semanales

- De 4 a 7 pàg. setmanals 
De 4 a 7 pág. semanales

- Informació o continguts per a 
públic infantil 
Información o contenidos para 
público infantil

- Informació cultural o 
d'entreteniment: 
Información cultural o de 
entretenimiento:

- Informació esportiva i 
resta de continguts: 
Información deportiva y 
resto de contenidos: 

Periodicitat de la publicació / Periodicidad de la publicación

Bimensual o superior

Diària 
Diaria

Setmanal 
Semanal

Mensual 
Mensual

- 15 anuncis o més setmanals 
15 anuncios o más semanales

- De 10 a 14 anuncis setmanals 
De 10 a 14 anuncios semanales

- De 2 a 4 anuncis setmanals 
De 2 a 4 anuncios semanales

Publicitat en valencià (marqueu amb una x): 
Publicidad en valenciano (marcar con una x):

Percentatge de publicació en valencià: / Porcentaje de publicación en valenciano:

Entre 10% - 34% Entre 35% - 69% Entre 70% - 90% Entre 91% - 100%

Edició d'un suplement setmanal amb un mínim de 10 pàgines que acompanye el periòdic, redactat íntegrament en valencià:  
Edición de un suplemento semanal con un mínimo de 10 páginas que acompañe al periódico, redactado íntegramente en valenciano:

Acreditació de clàusules socials (marqueu amb una x) 
Acreditación de cláusulas sociales (marcar con una x):

Modalitat D. Premsa digital / Modalidad D. Prensa digital

Pressupost: 
Presupuesto:

Pàgina principal + seccions en valencià:  
Página principal + secciones en valenciano:

Visitants únics mensuals: 
Visitantes únicos mensuals:

Tipus d'informació publicada en valencià (marqueu amb una x): 
Tipo de información publicada en valenciano (marcar con una x):
- Informació d'actualitat o 

continguts públic infantil: 
Información de actualidad o 
contenidos público infantil:

- Informació cultural o 
d'entreteniment: 
Información cultural o de 
entretenimiento:

- Informació esportiva i resta 
de continguts: 
Información deportiva y 
resto de contenidos:

Percentatge de publicació en valencià: / Porcentaje de publicación en valenciano:

Entre 20% - 39% Entre 40% - 69% Entre 70% - 89% Entre 90% - 100%

Contingut transmèdia de producció pròpia en valencià disponible en 
la web:(marqueu amb una x): 
Contenido transmedia de producción propia en valenciano disponible 
en la web: (marcar con una x):

- Públic infantil 
  Público infantil
- Entrevistes 
  Entrevistas
- Documentals 

Documentales
- Altres programes audiovisuals 

Otros programas audiovisuales

Publicitat en valencià: 
(marqueu amb una x) 
Publicidad en valenciano: 
(marcar con una x)
- 15 anuncis o més setmanals 

15 anuncios o más semanales
- De 11 a 14 anuncis setmanals 

De 11 a 14 anuncios semanales

- De 2 a 5 anuncis setmanals 
De 2 a 5 anuncios semanales

Entrada inicial en valencià a la pàgina web (marqueu amb una x): 
Entrada inicial en valenciano en la página web (marcar con una x):

Acreditació de clàusules socials (marqueu amb una x) 
Acreditación de cláusulas sociales (marcar con una x):

Públic infantil 
Público infantil

Altres públics 
Otros públicos

Nom del mitjà: / Nombre del medio:

Pàgines d'increment setmanals en 
valencià respecte l'any anterior: 
Páginas de incremento semanales en 
valenciano respecto al año anterior:

- Informació d'actualitat: 
Información de actualidad:

Seccions d'increment en valencià respecte l'any anterior: 
Secciones de incremento en valenciano respecto al año anterior:

Nom del mitjà: / Nombre del medio:

- De 6 a 10 anuncis setmanals 
De 6 a 10 anuncios semanales

Quincenal

- De 5 a 9 anuncis setmanals 
De 5 a 9 anuncios semanales
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I

E DECLARACIÓ D'AJUDES REBUDES / DECLARACIÓN DE AYUDAS RECIBIDAS

Respecte a altres ajudes per als mateixos costos subvencionables o amb ajuda estatal per a la mateixa mesura de finançament de risc:  
Respecto a otras ayudas para los mismos costes subvencionables o con ayuda estatal para la misma medida de financiación de riesgo:

ORGANISME CONCEDENT 
ORGANISMO CONCEDENTE

OBJECTE DE L'AJUDA 
OBJETO DE LA AYUDA

IMPORT 
IMPORTE

ANY 
AÑO

NO ha obtingut cap ajuda 
NO ha obtenido otra ayuda

SÍ que ha obtingut les ajudes següents: 
Sí que ha obtenido las ayudas siguientes:

F AUTORITZACIONS / AUTORIZACIONES

La persona sol·licitant AUTORITZA LA CONSELLERIA D'EDUCACIÓ, INVESTIGACIÓ, CULTURA I ESPORT: 
1. A obtindre de forma telemàtica les dades pertinents que estiguen en poder de la Tresoreria General de la Seguretat Social, Agència Estatal de 

l'Administració Tributària i Conselleria d'Hisenda i Model Econòmic. 
2. A la consulta de les dades en el sistema de verificació de dades de l'empresa i de la persona sol·licitant. 
3. A enviar informació i notificació referides a este expedient per mitjans telemàtics i electrònics.

La persona solicitante AUTORIZA A LA CONSELLERIA DE EDUCACIÓN, INVESTIGACIÓN, CULTURA Y DEPORTE: 
1. A obtener de forma telemática los datos pertinentes que obren en poder de la Tesorería General de la Seguridad Social, Agencia Estatal de la 

Administración Tributaria y Conselleria de Hacienda y Modelo Económico. 
2. A la consulta de los datos en el sistema de verificación de datos de la empresa y de la persona solicitante. 
3. A enviar información y notificación referidas a este expediente por medios telemáticos y electrónicos.

Autoritza 
Autoriza

No autoritza 
No autoriza

En el cas que no es firmen les autoritzacions anteriors, l'empresa ha d'aportar la documentació acreditativa d'acord amb l'article 13 de la LGS, d'estar 
al corrent en el compliment de les obligacions tributàries i de la Seguretat Social, així com el certificat de la conselleria competent en matèria 
d'hisenda i Administració Pública que acredite que l'empresa sol·licitant no té deutes de naturalesa tributària amb la Generalitat. 
En el supuesto de que no se firman las autorizaciones anteriores, la empresa tiene que aportar la documentación acreditativa de acuerdo con el 
artículo 13 de la LGS, de estar al corriente en el cumplimiento de las obligaciones tributarias y de la Seguridad Social, así como el certificado de la 
conselleria competente en materia de hacienda y Administración Pública que acredite que la empresa solicitante no tiene deudas de naturaleza 
tributaria con la Generalitat.

COMUNICACIÓ / COMUNICACIÓNG
D'acord amb l'article 21 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, s'informa que: 
- El termini màxim per a resoldre la present sol·licitud és de 6 mesos des que produïsca efectes l'ordre de convocatòria. Sense perjudici el que 
preveu l'article 25 d'aquesta Llei. 
- L'efecte que produirà el silenci administratiu, si transcorre el termini sense que s'haja dictat i notificat la resolució corresponent, és desestimatori 
de la sol·licitud.
De acuerdo con el artículo 21 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del procedimiento administrativo común de las administraciones públicas, se 
informa que:  
- El plazo máximo para resolver la presente solicitud es de 6 meses desde que produzca efectos la orden de convocatoria. Sin perjuicio lo previsto 
en el artículo 25 de esta Ley.  
- El efecto que producirá el silencio administrativo, si transcurre el plazo sin que se haya dictado y notificado la resolución correspondiente, es 
desestimatorio de la solicitud.

DOCUMENTACIÓ APORTADA / DOCUMENTACIÓN APORTADAH
1.- Model de domiciliació bancària. 
     Modelo de domiciliación bancaria
2.- No aporta domiciliació perquè vol mantindre les dades bancàries que ja consten en la Conselleria d'Educació, Investigació, Cultura i Esport. 
     No aporta domiciliación porque quiere mantener los datos bancarios que ya constan en la Conselleria de Educación, Investigación, Cultura 

y Deporte.

5.- Pressupost detallat de la programació per cada modalitat o mitja de comunicació.  
S'ha de fer constar el total de despeses de personal i la part proporcional destinada a la programació o l'edició en valencià. Així com també 
s'han de detallar la resta de despeses subvencionables i la part proporcional destinada a l'edició o publicació en valencià. 
Presupuesto detallado de la programación para cada modalidad o medio de comunicación.  
Se tiene que hacer constar el total de gastos de personal y la parte proporcional destinada a la programación o la edición en valenciano. 
Así como también se tienen que detallar el resto de gastos subvencionables y la parte proporcional destinada a la edición o publicación en 
valenciano.

3.- Documentació que acredite que l'empresa està legalment constituïda i que té com a activitat la difusió de continguts informatius a la 
Comunitat Valenciana.  
Documentación que acredite que la empresa está legalmente constituida y que tiene como actividad la difusión de contenidos informativos 
en la Comunidad Valenciana.

4.- Una memòria per cada modalitat o mitja de comunicació que incloga tots els aspectes de valoració, descrits en l'article 12 de les bases.  
Una memoria para cada modalidad o medio de comunicación que incluya todos los aspectos de valoración, descritos en el artículo 12 de 
las bases.

6.- Ràdio i televisió: document que acredite l’audiència diària en valencià facilitat per una empresa de mesurament d’audiències del sector. 
Premsa  escrita: document que acredite la tirada impresa mensual a la Comunitat Valenciana mitjançant certificat d’una empresa auditora. 
Premsa digital: document que acredite els visitants únics mensuals de l’edició en valencià procedents de la Comunitat Valenciana 
mitjançant entitats certificadores. 
Radio y televisión: documento que acredite la audiencia diaria en valenciano facilitado por una empresa de medición de audiencias del 
sector. Prensa escrita: documento que acredite la tirada impresa mensual en la Comunidad Valenciana mediante certificado de una 
empresa auditora. Prensa digital: documento que acredite los visitantes únicos mensuales de la edición en valenciano procedentes de la 
Comunidad Valenciana mediante entidades certificadoras.
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I

E DECLARACIÓ D'AJUDES REBUDES / DECLARACIÓN DE AYUDAS RECIBIDAS

Respecte a altres ajudes per als mateixos costos subvencionables o amb ajuda estatal per a la mateixa mesura de finançament de risc:  
Respecto a otras ayudas para los mismos costes subvencionables o con ayuda estatal para la misma medida de financiación de riesgo:

ORGANISME CONCEDENT 
ORGANISMO CONCEDENTE

OBJECTE DE L'AJUDA 
OBJETO DE LA AYUDA

IMPORT 
IMPORTE

ANY 
AÑO

NO ha obtingut cap ajuda 
NO ha obtenido otra ayuda

SÍ que ha obtingut les ajudes següents: 
Sí que ha obtenido las ayudas siguientes:

F AUTORITZACIONS / AUTORIZACIONES

La persona sol·licitant AUTORITZA LA CONSELLERIA D'EDUCACIÓ, INVESTIGACIÓ, CULTURA I ESPORT: 
1. A obtindre de forma telemàtica les dades pertinents que estiguen en poder de la Tresoreria General de la Seguretat Social, Agència Estatal de 

l'Administració Tributària i Conselleria d'Hisenda i Model Econòmic. 
2. A la consulta de les dades en el sistema de verificació de dades de l'empresa i de la persona sol·licitant. 
3. A enviar informació i notificació referides a este expedient per mitjans telemàtics i electrònics.

La persona solicitante AUTORIZA A LA CONSELLERIA DE EDUCACIÓN, INVESTIGACIÓN, CULTURA Y DEPORTE: 
1. A obtener de forma telemática los datos pertinentes que obren en poder de la Tesorería General de la Seguridad Social, Agencia Estatal de la 

Administración Tributaria y Conselleria de Hacienda y Modelo Económico. 
2. A la consulta de los datos en el sistema de verificación de datos de la empresa y de la persona solicitante. 
3. A enviar información y notificación referidas a este expediente por medios telemáticos y electrónicos.

Autoritza 
Autoriza

No autoritza 
No autoriza

En el cas que no es firmen les autoritzacions anteriors, l'empresa ha d'aportar la documentació acreditativa d'acord amb l'article 13 de la LGS, d'estar 
al corrent en el compliment de les obligacions tributàries i de la Seguretat Social, així com el certificat de la conselleria competent en matèria 
d'hisenda i Administració Pública que acredite que l'empresa sol·licitant no té deutes de naturalesa tributària amb la Generalitat. 
En el supuesto de que no se firman las autorizaciones anteriores, la empresa tiene que aportar la documentación acreditativa de acuerdo con el 
artículo 13 de la LGS, de estar al corriente en el cumplimiento de las obligaciones tributarias y de la Seguridad Social, así como el certificado de la 
conselleria competente en materia de hacienda y Administración Pública que acredite que la empresa solicitante no tiene deudas de naturaleza 
tributaria con la Generalitat.

COMUNICACIÓ / COMUNICACIÓNG
D'acord amb l'article 21 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, s'informa que: 
- El termini màxim per a resoldre la present sol·licitud és de 6 mesos des que produïsca efectes l'ordre de convocatòria. Sense perjudici el que 
preveu l'article 25 d'aquesta Llei. 
- L'efecte que produirà el silenci administratiu, si transcorre el termini sense que s'haja dictat i notificat la resolució corresponent, és desestimatori 
de la sol·licitud.
De acuerdo con el artículo 21 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del procedimiento administrativo común de las administraciones públicas, se 
informa que:  
- El plazo máximo para resolver la presente solicitud es de 6 meses desde que produzca efectos la orden de convocatoria. Sin perjuicio lo previsto 
en el artículo 25 de esta Ley.  
- El efecto que producirá el silencio administrativo, si transcurre el plazo sin que se haya dictado y notificado la resolución correspondiente, es 
desestimatorio de la solicitud.

DOCUMENTACIÓ APORTADA / DOCUMENTACIÓN APORTADAH
1.- Model de domiciliació bancària. 
     Modelo de domiciliación bancaria
2.- No aporta domiciliació perquè vol mantindre les dades bancàries que ja consten en la Conselleria d'Educació, Investigació, Cultura i Esport. 
     No aporta domiciliación porque quiere mantener los datos bancarios que ya constan en la Conselleria de Educación, Investigación, Cultura 

y Deporte.

5.- Pressupost detallat de la programació per cada modalitat o mitja de comunicació.  
S'ha de fer constar el total de despeses de personal i la part proporcional destinada a la programació o l'edició en valencià. Així com també 
s'han de detallar la resta de despeses subvencionables i la part proporcional destinada a l'edició o publicació en valencià. 
Presupuesto detallado de la programación para cada modalidad o medio de comunicación.  
Se tiene que hacer constar el total de gastos de personal y la parte proporcional destinada a la programación o la edición en valenciano. 
Así como también se tienen que detallar el resto de gastos subvencionables y la parte proporcional destinada a la edición o publicación en 
valenciano.

3.- Documentació que acredite que l'empresa està legalment constituïda i que té com a activitat la difusió de continguts informatius a la 
Comunitat Valenciana.  
Documentación que acredite que la empresa está legalmente constituida y que tiene como actividad la difusión de contenidos informativos 
en la Comunidad Valenciana.

4.- Una memòria per cada modalitat o mitja de comunicació que incloga tots els aspectes de valoració, descrits en l'article 12 de les bases.  
Una memoria para cada modalidad o medio de comunicación que incluya todos los aspectos de valoración, descritos en el artículo 12 de 
las bases.

6.- Ràdio i televisió: document que acredite l’audiència diària en valencià facilitat per una empresa de mesurament d’audiències del sector. 
Premsa  escrita: document que acredite la tirada impresa mensual a la Comunitat Valenciana mitjançant certificat d’una empresa auditora. 
Premsa digital: document que acredite els visitants únics mensuals de l’edició en valencià procedents de la Comunitat Valenciana 
mitjançant entitats certificadores. 
Radio y televisión: documento que acredite la audiencia diaria en valenciano facilitado por una empresa de medición de audiencias del 
sector. Prensa escrita: documento que acredite la tirada impresa mensual en la Comunidad Valenciana mediante certificado de una 
empresa auditora. Prensa digital: documento que acredite los visitantes únicos mensuales de la edición en valenciano procedentes de la 
Comunidad Valenciana mediante entidades certificadoras.
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A
DADES DE L'EMPRESA / DATOS DE LA EMPRESA
DADES DE L'EMPRESA A L'EFECTE DE COMUNICACIONS I NOTIFICACIONS / DATOS DE LA EMPRESA A EFECTOS DE COMUNICACIONES Y NOTIFICACIONES
DADES DE LA PERSONA REPRESENTANT O TITULAR JURÍDIC / DATOS DE LA PERSONA REPRESENTANTE O TITULAR JURÍDICO
ACTUA COM A REPRESENTANT DE L'EMPRESA D'ACORD AMB / ACTÚA COMO REPRESENTANTE DE LA EMPRESA DE ACUERDO CON
MODALITAT DE L'AJUDA
MODALIDAD DE LA AYUDA
B
INDIQUEU EL NOMBRE DE MITJANS EN CADA MODALITAT (MÀXIM 3 PER MODALITAT) / INDICAR EL NÚMERO DE MEDIOS EN CADA MODALIDAD (MÁXIMO 3 POR MODALIDAD)
- Modalitat A. Ràdio:
Modalidad A. Radio:
- Modalitat B. Televisió
Modalidad B. Televisión:
- Modalitat C. Premsa escrita
Modalidad C. Prensa escrita:
- Modalitat D. Premsa digital
Modalidad D. Prensa digital:
La persona sol·licitant DECLARA:
1. Que les dades que figuren en la sol·licitud són certes i que estan actualitzades, i assumeix, en cas contrari, les responsabilitats que es podran derivar de la seua inexactitud.
2. Que compleix els requisits establits en la convocatòria, que disposa de la documentació acreditativa corresponent i es compromet a conservar-la durant el període de vigència de l’expedient.
3. No estar sotmesa a cap prohibició, per a obtindre la condició de beneficiària, de les assenyalades en l'article 13 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions (BOE núm. 276, de 18/11/03).
4. Que compleix la norma sobre integració de persones amb discapacitat o, si és el cas, l'exempció d'acord amb el que disposa el Decret 279/2004, de 17 de desembre, del Govern Valencià, pel qual es regulen les mesures en els procediments de contractació administrativa i de concessió de subvencions per al foment de l'ocupació de les persones amb discapacitat.
5. Que està al corrent del pagament en l'Impost d’Activitats Econòmiques (IAE), de les obligacions tributàries i de la Seguretat Social.
6. Que compleix les obligacions previstes en la Llei 1/2006, de 19 d'abril, de la Generalitat, del Sector Audiovisual (DOCV núm. 5243 de 21 .04.2006) i la normativa estatal.
7. Que disposa d'algun dels criteris objectius establits com a clàusules socials.
DECLARACIONS / DECLARACIONES
C
La persona solicitante DECLARA:
1. Que los datos que figuran en la solicitud son ciertos y que están actualizados asumiendo, en caso contrario, las responsabilidades que se podrán derivar de su inexactitud.
2. Que cumple los requisitos establecidos en la convocatoria, que dispone de la documentación acreditativa correspondiente y se compromete a conservarla durante el periodo de vigencia del Expediente. 
3. No estar incursa en ninguna prohibición  para obtener la condición de beneficiaria, de las señaladas en el artículo 13 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones (BOE núm. 276, de 18/11/03).
4. Que cumple la norma sobre integración de personas con discapacidad o, en su caso, la exención de acuerdo con lo dispuesto en el Decreto 279/2004, de 17 de diciembre, del Gobierno Valenciano, por el que se regulan las medidas en los procedimientos de contratación administrativa y de concesión de subvenciones para el fomento del empleo de las personas con discapacidad.
5. Que está dada de alta y al corriente del pago en el Impuesto de Actividades Económicas (IAE), de las obligaciones tributárias y de la Seguridad Social.
6. Que cumple las obligaciones previstas en la Ley 1/2006, de 19 de abril, de la Generalitat, del Sector Audiovisual (DOCV núm. 5243 de 21 .04.2006) y la normativa estatal.
7. Que dispone de alguno de los criterios objetivos establecidos como cláusulas sociales. 
,
d
de
La persona sol·licitant / La persona solicitante
Signatura:/ Firma:
Les dades de caràcter personal que conté l'imprés podran ser incloses en un fitxer per al seu tractament per aquest òrgan administratiu, com a titular responsable del fitxer, fent 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
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ACCIONS OBJECTE D'AJUDA I MODALITATS / ACCIONES OBJETO DE AYUDA Y MODALIDADES
Modalitat B. Televisió / Modalidad B. Televisión
Pressupost:
Presupuesto:
Hores d'emissió setmanals en valencià:
Horas de emisión semanales en valenciano:
Espectadors diaris:
Espectadores diarios:
Tipus de programes en valencià (marqueu amb una x)
 
Tipos de programas en valenciano (marcar con una x)
- Informació i actualitat
Información y actualidad
Diari franja horària de 7h a 9h
Diario franja horaria de 7h a 9h
Diari franja horària de 13h a 15h
Diario franja horaria de 13h a 15h
Diari franja horària de 19h a 21h
Diario franja horaria de 19h a 21h
Diari
Diario
Setmanal
Semanal
- Culturals o d'entreteniment
Culturales o de entretenimiento
- Esportius
Deportivos
Diari
Diario
Setmanal
Semanal
Franja horària entre les 14h - 24h
Franja horaria entre las 14h - 24h
- 120' o més setmanals
120' o más semanales
- De 60' a 119' setmanals
De 60' a 119' semanales
- De 30' a 59' setmanals
De 30' a 59' semanales
Emissió de música (marqueu amb una x) / Emisión de música (marcar con una x)
Entre 15% - 40%
Entre 41% - 69%
Entre 70% - 90%
Entre 91% - 100%
Acreditació de clàusules socials (marqueu amb una x) / Acreditación de cláusulas sociales (marcar con una x)
Modalitat A. Ràdio / Modalidad A. Radio
Pressupost:
Presupuesto:
Hores d'emissió setmanals en valencià:
Horas de emisión semanales en valenciano:
Oients diaris:
Oyentes diarios:
Tipus de programes en valencià (marqueu amb una x) 
Tipos de programas en valenciano (marcar con una x) 
Diari
Diario
Percentatge d'emissió en valencià (marqueu amb una x) / Porcentaje de emisión en valenciano (marcar con una x)
Entre 10% - 34%
Entre 35% - 59%
Entre 60% - 84%
Entre 85% - 100%
Acreditació de clàusules socials (marqueu amb una x) / Acreditación de cláusulas sociales (marcar con una x)
- Informació i actualitat
Información y actualidad
Diari franja horària de 7h a 9h
Diario franja horaria de 7h a 9h
Diari franja horària de 13h a 15h
Diario franja horaria de 13h a 15h
Diari franja horària de 19h a 21h
Diario franja horaria de 19h a 21h
- Setmanal
Semanal
Franja horària de 6h - 2h
Franja horaria de 6h - 2h
- 180' o més setmanals
180' o más semanales
- De 120' a 179' setmanals
De 120' a 179' semanales
- De 60' a 119' setmanals
De 60' a 119' semanales
- Culturals o d'entreteniment
Culturales o de entretenimiento
- Esportius
Deportivos
Setmanal
Semanal
Diari
Diario
Setmanal
Semanal
Emissió de música en valencià (marqueu amb una x)
Emisión de música en valenciano (marcar con una x) 
Percentatge d'emissió en valencià (marqueu amb una x) / Porcentaje de emisión en valenciano (marcar con una x)
- Diari d'informació i actualitat o adreçats a públic infantil 
Diario de información y actualidad o dirigidos a público infantil
- Setmanal
Semanal
Nom del mitjà: / Nombre del medio:
Hores d'increment setmanals en valencià respecte l'any anterior:
Horas de incremento semanales en valenciano respecto al año anterior:
Nom del mitjà: / Nombre del medio:
Hores d'increment setmanals en valencià respecte l'any anterior:
Horas de incremento semanales en valenciano respecto al año anterior:
- Diari en franja horària distinta de les anteriors 
Diario en franja horaria distinta de las anteriores
Emissió de pel·lícules en versió original en llengua estrangera subtitulades o doblades en valencià. (marqueu amb una x)
Emisión de películas en versión original en lengua extranjera subtituladas o dobladas en valenciano. (marcar con una x)
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I
D
ACCIONS OBJECTE D'AJUDA I MODALITATS / ACCIONES OBJETO DE AYUDA Y MODALIDADES (cont.)
Modalitat C. Premsa escrita / Modalidad C. Prensa escrita
Pressupost:
Presupuesto:
Tipus d'informació publicada en valencià (marqueu amb una x) :
Tipo de información publicada en valenciano (marcar con una x):
Tirada mensual impresa:
Pàgines en valencià per edició (marqueu amb una x):
Páginas en valenciano por edición (marcar con una x):
- Més de 25 pàg. setmanals
Más de 25 pág. semanales
- De 18 a 25 pàg. setmanals
De 18 a 25 pág. semanales
- De 8 a 17 pàg. setmanals
De 8 a 17 pág. semanales
- De 4 a 7 pàg. setmanals
De 4 a 7 pág. semanales
- Informació o continguts per a públic infantil
Información o contenidos para público infantil
- Informació cultural o d'entreteniment:
Información cultural o de entretenimiento:
- Informació esportiva i resta de continguts:
Información deportiva y resto de contenidos: 
Periodicitat de la publicació / Periodicidad de la publicación
Bimensual o superior
Diària
Diaria
Setmanal
Semanal
Mensual
Mensual
- 15 anuncis o més setmanals
15 anuncios o más semanales
- De 10 a 14 anuncis setmanals
De 10 a 14 anuncios semanales
- De 2 a 4 anuncis setmanals
De 2 a 4 anuncios semanales
Publicitat en valencià (marqueu amb una x):
Publicidad en valenciano (marcar con una x):
Percentatge de publicació en valencià: / Porcentaje de publicación en valenciano:
Entre 10% - 34%
Entre 35% - 69%
Entre 70% - 90%
Entre 91% - 100%
Edició d'un suplement setmanal amb un mínim de 10 pàgines que acompanye el periòdic, redactat íntegrament en valencià: 
Edición de un suplemento semanal con un mínimo de 10 páginas que acompañe al periódico, redactado íntegramente en valenciano:
Acreditació de clàusules socials (marqueu amb una x)
Acreditación de cláusulas sociales (marcar con una x):
Modalitat D. Premsa digital / Modalidad D. Prensa digital
Pressupost:
Presupuesto:
Pàgina principal + seccions en valencià: 
Página principal + secciones en valenciano:
Visitants únics mensuals:
Visitantes únicos mensuals:
Tipus d'informació publicada en valencià (marqueu amb una x):
Tipo de información publicada en valenciano (marcar con una x):
- Informació d'actualitat o continguts públic infantil:
Información de actualidad o contenidos público infantil:
- Informació cultural o d'entreteniment:
Información cultural o de entretenimiento:
- Informació esportiva i resta de continguts:
Información deportiva y resto de contenidos:
Percentatge de publicació en valencià: / Porcentaje de publicación en valenciano:
Entre 20% - 39%
Entre 40% - 69%
Entre 70% - 89%
Entre 90% - 100%
Contingut transmèdia de producció pròpia en valencià disponible en
la web:(marqueu amb una x):
Contenido transmedia de producción propia en valenciano disponible
en la web: (marcar con una x):
- Públic infantil
  Público infantil
- Entrevistes
  Entrevistas
- Documentals
Documentales
- Altres programes audiovisuals
Otros programas audiovisuales
Publicitat en valencià:
(marqueu amb una x)
Publicidad en valenciano:
(marcar con una x)
- 15 anuncis o més setmanals
15 anuncios o más semanales
- De 11 a 14 anuncis setmanals
De 11 a 14 anuncios semanales
- De 2 a 5 anuncis setmanals
De 2 a 5 anuncios semanales
Entrada inicial en valencià a la pàgina web (marqueu amb una x):
Entrada inicial en valenciano en la página web (marcar con una x):
Acreditació de clàusules socials (marqueu amb una x)
Acreditación de cláusulas sociales (marcar con una x):
Públic infantil
Público infantil
Altres públics
Otros públicos
Nom del mitjà: / Nombre del medio:
Pàgines d'increment setmanals en valencià respecte l'any anterior:
Páginas de incremento semanales en valenciano respecto al año anterior:
- Informació d'actualitat:
Información de actualidad:
Seccions d'increment en valencià respecte l'any anterior:
Secciones de incremento en valenciano respecto al año anterior:
Nom del mitjà: / Nombre del medio:
- De 6 a 10 anuncis setmanals
De 6 a 10 anuncios semanales
Quincenal
- De 5 a 9 anuncis setmanals
De 5 a 9 anuncios semanales
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E
DECLARACIÓ D'AJUDES REBUDES / DECLARACIÓN DE AYUDAS RECIBIDAS
Respecte a altres ajudes per als mateixos costos subvencionables o amb ajuda estatal per a la mateixa mesura de finançament de risc: 
Respecto a otras ayudas para los mismos costes subvencionables o con ayuda estatal para la misma medida de financiación de riesgo:
ORGANISME CONCEDENT
ORGANISMO CONCEDENTE
OBJECTE DE L'AJUDA
OBJETO DE LA AYUDA
IMPORT
IMPORTE
ANY
AÑO
F
AUTORITZACIONS / AUTORIZACIONES
La persona sol·licitant AUTORITZA LA CONSELLERIA D'EDUCACIÓ, INVESTIGACIÓ, CULTURA I ESPORT:
1. A obtindre de forma telemàtica les dades pertinents que estiguen en poder de la Tresoreria General de la Seguretat Social, Agència Estatal de l'Administració Tributària i Conselleria d'Hisenda i Model Econòmic.
2. A la consulta de les dades en el sistema de verificació de dades de l'empresa i de la persona sol·licitant.
3. A enviar informació i notificació referides a este expedient per mitjans telemàtics i electrònics.
La persona solicitante AUTORIZA A LA CONSELLERIA DE EDUCACIÓN, INVESTIGACIÓN, CULTURA Y DEPORTE:
1. A obtener de forma telemática los datos pertinentes que obren en poder de la Tesorería General de la Seguridad Social, Agencia Estatal de la Administración Tributaria y Conselleria de Hacienda y Modelo Económico.
2. A la consulta de los datos en el sistema de verificación de datos de la empresa y de la persona solicitante.
3. A enviar información y notificación referidas a este expediente por medios telemáticos y electrónicos.
En el cas que no es firmen les autoritzacions anteriors, l'empresa ha d'aportar la documentació acreditativa d'acord amb l'article 13 de la LGS, d'estar al corrent en el compliment de les obligacions tributàries i de la Seguretat Social, així com el certificat de la conselleria competent en matèria d'hisenda i Administració Pública que acredite que l'empresa sol·licitant no té deutes de naturalesa tributària amb la Generalitat.
En el supuesto de que no se firman las autorizaciones anteriores, la empresa tiene que aportar la documentación acreditativa de acuerdo con el artículo 13 de la LGS, de estar al corriente en el cumplimiento de las obligaciones tributarias y de la Seguridad Social, así como el certificado de la conselleria competente en materia de hacienda y Administración Pública que acredite que la empresa solicitante no tiene deudas de naturaleza tributaria con la Generalitat.
COMUNICACIÓ / COMUNICACIÓN
G
D'acord amb l'article 21 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, s'informa que:
- El termini màxim per a resoldre la present sol·licitud és de 6 mesos des que produïsca efectes l'ordre de convocatòria. Sense perjudici el que preveu l'article 25 d'aquesta Llei.
- L'efecte que produirà el silenci administratiu, si transcorre el termini sense que s'haja dictat i notificat la resolució corresponent, és desestimatori de la sol·licitud.
De acuerdo con el artículo 21 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del procedimiento administrativo común de las administraciones públicas, se informa que: 
- El plazo máximo para resolver la presente solicitud es de 6 meses desde que produzca efectos la orden de convocatoria. Sin perjuicio lo previsto en el artículo 25 de esta Ley. 
- El efecto que producirá el silencio administrativo, si transcurre el plazo sin que se haya dictado y notificado la resolución correspondiente, es desestimatorio de la solicitud.
DOCUMENTACIÓ APORTADA / DOCUMENTACIÓN APORTADA
H
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