DECLARACIÓ DE VIGÈNCIA
DECLARACIÓN DE VIGENCIA
A

DADES DE L'EXPEDIENT
DATOS DEL EXPEDIENTE

NÚM. EXPEDIENT/ NÚM. EXPEDIENTE

B

OBJECTE DE L'EXPEDIENT / OBJETO DEL EXPEDIENTE

DADES DE L'ENTITAT SOL·LICITANT
DATOS DE LA ENTIDAD SOLICITANTE

NIF

COGNOMS I NOM O RAÓ SOCIAL / APELLIDOS Y NOMBRE O RAZÓN SOCIAL

C

DADES DE LA PERSONA REPRESENTANT LEGAL DE L'ENTITAT SOL·LICITANT
DATOS DE LA PERSONA REPRESENTANTE LEGAL DE LA ENTIDAD SOLICITANTE
NIF

COGNOMS I NOM / APELLIDOS Y NOMBRE

EN QUALITAT DE: / EN CALIDAD DE:

D

DECLARACIÓ RESPONSABLE
DECLARACIÓN RESPONSABLE

Declare davall la meua responsabilitat que la documentació que a continuació es relaciona marcada x, ja es troba en poder de la Direcció
General d'Internacionalització, i no ha patit variació alguna de les circumstàncies de fet o de dret que van motivar la seua acceptació en els
últims 5 anys.
Declaro bajo mi responsabilidad que la documentación que a continuación se relacionada marcada x, ya obra en poder de la Dirección General
de Internacionalización, y no ha sufrido variación alguna de las circunstancias de hecho o de derecho que motivaron su aceptación en los últimos
5 años.
Fotocòpia compulsada del NIF de l'empresa.
Fotocopia compulsada del NIF de la empresa.

NÚM. EXPEDIENT/ NÚM. EXPEDIENTE

Fotocòpia de l'escriptura de constitució de l'empresa o de la que continga l'articulat complet dels
seus estatuts vigents.
Fotocopia de la escritura de constitución de la empresa o de la que contenga el articulado completo
de sus estatutos vigentes.

NÚM. EXPEDIENT/ NÚM. EXPEDIENTE

Fotocòpia del poder de representació.
Fotocopia del poder de representación.

NÚM. EXPEDIENT/ NÚM. EXPEDIENTE

A l'empar del que establix l'article 28.3 de la Llei 39/15 de 1 d'octubre, de Règim Jurídic del Procediment Administratiu Comú de
les Administracions Públiques, declare davall la meua responsabilitat la vigència de la dita documentació.

,

d

de

La persona sol·licitant o representant legal
La persona solicitante o representante legal

CESSPCT - SMSA

Abans de firmar ha de llegir la informació sobre protecció de dades que es presenta al final del formulari, atès que comporta l'acceptació del tractament de dades de caràcter personal.
Antes de firmar ha de leer la información sobre protección de datos que se presenta al final del formulario, dado que conlleva la aceptación del tratamiento de datos de carácter personal.

REGISTRE D'ENTRADA
REGISTRO DE ENTRADA

DIN - A4

Firma:

De conformitat amb la normativa europea i espanyola en matèria de protecció de dades de caràcter personal, les dades
que ens proporcione seran tractades per esta Conselleria, en qualitat de responsable i en l'exercici de les competències
que tè atribuïdes, amb la finalitat de gestionar l'objecte de la instància que ha presentat.
Podrà exercir els drets d'accés, rectificació, supressió i portabilitat de les seues dades personals, limitació i oposició de
tractament, presentant un escrit en el registre d'entrada d’esta Conselleria. Així mateix, podrà reclamar, si és el cas,
davant l'autoritat de control en matèria de protecció de dades, especialment quan no haja obtingut resposta o la resposta
no haja sigut satisfactòria en l'exercici dels seus drets.
Més informació sobre el tractament de les dades en: http://www.indi.gva.es/va/proteccion-datos
De conformidad con la normativa europea y española en materia de protección de datos de carácter personal, los datos
que nos proporcione serán tratados por esta Conselleria, en calidad de responsable y en el ejercicio de las competencias
que tiene atribuidas, con la finalidad de gestionar el objeto de la instancia que ha presentado.
Podrá ejercer los derechos de acceso, rectificación, supresión y portabilidad de sus datos personales, limitación y
oposición de tratamiento presentando escrito en el registro de entrada de esta Conselleria. Así mismo, podrá reclamar, en
su caso, ante la autoridad de control en materia de protección de datos, especialmente cuando no haya obtenido
respuesta o la respuesta no haya sido satisfactoria en el ejercicio de sus derechos.
Más información sobre el tratamiento de datos en: http://www.indi.gva.es/es/proteccion-datos

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

CONSELLERIA D'ECONOMIA SOSTENIBLE, SECTORS PRODUCTIUS, COMERÇ I TREBALL
CONSELLERIA DE ECONOMÍA SOSTENIBLE, SECTORES PRODUCTIVOS, COMERCIO Y TRABAJO

DECRVIG (17/10/2019)

IA - 24230 - 01 - E

(1/2) EXEMPLAR PER A L'ADMINISTRACIÓ / EJEMPLAR PARA LA ADMINISTRACIÓN

Al amparo de lo establecido en el artículo 28.3 de la Ley 39/15 de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las
Administraciones Públicas, declaro bajo mi responsabilidad la vigencia de dicha documentación.

DECLARACIÓ DE VIGÈNCIA
DECLARACIÓN DE VIGENCIA
A

DADES DE L'EXPEDIENT
DATOS DEL EXPEDIENTE

NÚM. EXPEDIENT/ NÚM. EXPEDIENTE

B

OBJECTE DE L'EXPEDIENT / OBJETO DEL EXPEDIENTE

DADES DE L'ENTITAT SOL·LICITANT
DATOS DE LA ENTIDAD SOLICITANTE

NIF

COGNOMS I NOM O RAÓ SOCIAL / APELLIDOS Y NOMBRE O RAZÓN SOCIAL

C

DADES DE LA PERSONA REPRESENTANT LEGAL DE L'ENTITAT SOL·LICITANT
DATOS DE LA PERSONA REPRESENTANTE LEGAL DE LA ENTIDAD SOLICITANTE
NIF

COGNOMS I NOM / APELLIDOS Y NOMBRE

EN QUALITAT DE: / EN CALIDAD DE:

D

DECLARACIÓ RESPONSABLE
DECLARACIÓN RESPONSABLE

Declare davall la meua responsabilitat que la documentació que a continuació es relaciona marcada x, ja es troba en poder de la Direcció
General d'Internacionalització, i no ha patit variació alguna de les circumstàncies de fet o de dret que van motivar la seua acceptació en els
últims 5 anys.
Declaro bajo mi responsabilidad que la documentación que a continuación se relacionada marcada x, ya obra en poder de la Dirección General
de Internacionalización, y no ha sufrido variación alguna de las circunstancias de hecho o de derecho que motivaron su aceptación en los últimos
5 años.
Fotocòpia compulsada del NIF de l'empresa.
Fotocopia compulsada del NIF de la empresa.

NÚM. EXPEDIENT/ NÚM. EXPEDIENTE

Fotocòpia de l'escriptura de constitució de l'empresa o de la que continga l'articulat complet dels
seus estatuts vigents.
Fotocopia de la escritura de constitución de la empresa o de la que contenga el articulado completo
de sus estatutos vigentes.

NÚM. EXPEDIENT/ NÚM. EXPEDIENTE

Fotocòpia del poder de representació.
Fotocopia del poder de representación.

NÚM. EXPEDIENT/ NÚM. EXPEDIENTE

Abans de firmar ha de llegir la informació sobre protecció de dades que es presenta al final del formulari, atès que comporta l'acceptació del tractament de dades de caràcter personal.
Antes de firmar ha de leer la información sobre protección de datos que se presenta al final del formulario, dado que conlleva la aceptación del tratamiento de datos de carácter personal.

,

d

de

La persona sol·licitant o representant legal
La persona solicitante o representante legal

CESSPCT - SMSA

Al amparo de lo establecido en el artículo 28.3 de la Ley 39/15 de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las
Administraciones Públicas, declaro bajo mi responsabilidad la vigencia de dicha documentación.

REGISTRE D'ENTRADA
REGISTRO DE ENTRADA

DIN - A4

Firma:

De conformitat amb la normativa europea i espanyola en matèria de protecció de dades de caràcter personal, les dades
que ens proporcione seran tractades per esta Conselleria, en qualitat de responsable i en l'exercici de les competències
que tè atribuïdes, amb la finalitat de gestionar l'objecte de la instància que ha presentat.
Podrà exercir els drets d'accés, rectificació, supressió i portabilitat de les seues dades personals, limitació i oposició de
tractament, presentant un escrit en el registre d'entrada d’esta Conselleria. Així mateix, podrà reclamar, si és el cas,
davant l'autoritat de control en matèria de protecció de dades, especialment quan no haja obtingut resposta o la resposta
no haja sigut satisfactòria en l'exercici dels seus drets.
Més informació sobre el tractament de les dades en: http://www.indi.gva.es/va/proteccion-datos
De conformidad con la normativa europea y española en materia de protección de datos de carácter personal, los datos
que nos proporcione serán tratados por esta Conselleria, en calidad de responsable y en el ejercicio de las competencias
que tiene atribuidas, con la finalidad de gestionar el objeto de la instancia que ha presentado.
Podrá ejercer los derechos de acceso, rectificación, supresión y portabilidad de sus datos personales, limitación y
oposición de tratamiento presentando escrito en el registro de entrada de esta Conselleria. Así mismo, podrá reclamar, en
su caso, ante la autoridad de control en materia de protección de datos, especialmente cuando no haya obtenido
respuesta o la respuesta no haya sido satisfactoria en el ejercicio de sus derechos.
Más información sobre el tratamiento de datos en: http://www.indi.gva.es/es/proteccion-datos

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

CONSELLERIA D'ECONOMIA SOSTENIBLE, SECTORS PRODUCTIUS, COMERÇ I TREBALL
CONSELLERIA DE ECONOMÍA SOSTENIBLE, SECTORES PRODUCTIVOS, COMERCIO Y TRABAJO

DECRVIG (17/10/2019)

IA - 24230 - 01 - E

(2/2) EXEMPLAR PER A LA PERSONA INTERESSADA / EJEMPLAR PARA EL INTERESADO

A l'empar del que establix l'article 28.3 de la Llei 39/15 de 1 d'octubre, de Règim Jurídic del Procediment Administratiu Comú de
les Administracions Públiques, declare davall la meua responsabilitat la vigència de la dita documentació.

