SOL·LICITUD D'INSCRIPCIÓ EN EL PROGRAMA BO VIATGE
COMUNITAT VALENCIANA
SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN EN EL PROGRAMA BONO VIAJE
COMUNITAT VALENCIANA

A

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

PRIMER COGNOM / PRIMER APELLIDO

SEGON COGNOM / SEGUNDO APELLIDO

DOMICILI (CARRER/PLAÇA) / DOMICILIO (CALLE/PLAZA)

NÚMERO / NÚMERO

LOCALITAT / LOCALIDAD

PROVÍNCIA / PROVINCIA

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

COGNOMS PERSONA FÍSICA / APELLIDOS PERSONA FÍSICA

C

NOMÉS A EFECTES INFORMATIUS. NO EMPLENAR

RAÓ SOCIAL PERSONA JURÍDICA / RAZÓN SOCIAL PERSONA JURÍDICA

PORTA / PUERTA

CP

TELÈFON MÒBIL / TELÉFONO MÓVIL

NOM / NOMBRE

SOLO A EFECTOS INFORMATIVOS. NO CUMPLIMENTAR

B

NIF

NOM / NOMBRE

NIF

CIF

ADREÇA CORREU ELECTRÒNIC D'AVÍS DE NOTIFICACIONS
DIRECCIÓN CORREO ELECTRÓNICO DE AVISO DE NOTIFICACIONES

La persona sol·licitant (*) i si és el cas, la persona representant (*), han d'indicar una adreça de correu electrònic per a la recepció d'avisos
informant de la posada a la disposició de les notificacions corresponents a aquesta sol·licitud.
La persona solicitante (*) y si es el caso, la persona representante (*), han de indicar una dirección de correo electrónico para la recepción de avisos
informando de la puesta a disposición de las notificaciones correspondientes a esta solicitud.
Adreça electrònica persona sol·licitant: / Correo electrónico persona solicitante:

Adreça electrònica persona representant: / Correo electrónico persona representante:

(*) A l'efecte de la pràctica de notificacions electròniques, la persona sol·licitant o en defecte d'això, la persona representant, hauran de disposar de
certificat electrònic en els termes previstos en la seu electrònica de la Generalitat (https://sede.gva.es) / A efectos de la práctica de notificaciones
electrónicas, la persona solicitante o en su defecto, la persona representante, deberán disponer de certificado electrónico en los términos previstos en
la sede electrónica de la Generalitat (https://sede.gva.es)

D

CONSULTA INTERACTIVA DE DOCUMENTACIÓ (NO-AUTORITZACIÓ)
CONSULTA INTERACTIVA DE DOCUMENTACIÓN (NO AUTORIZACIÓN)

D'acord amb el que es disposa en l'article 28 de Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, en absència d'oposició
expressa per part de la persona interessada, l'òrgan gestor del procediment estarà autoritzat per a obtindre directament les dades d'identitat i residència de la persona
sol·licitant / De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 28 de Ley 39/2015, de 1 de octubre, del procedimiento administrativo común de las administraciones públicas, en
ausencia de oposición expresa por parte de la persona interesada, el órgano gestor del procedimiento estará autorizado para obtener directamente los datos de identidad
y residencia de la persona solicitante.
Només en cas d'oposar-se al fet que l'òrgan gestor obtinga directament aquesta informació haurà de manifestar-lo a continuació, i s'obligarà a aportar document nacional
d'identitat (DNI) en vigor escanejat
Solo en caso de oponerse a que el órgano gestor obtenga directamente esta información deberá manifestarlo a continuación, y se obligará a aportar documento nacional
de identidad (DNI) en vigor escaneado

DECLARACIONS RESPONSABLES
DECLARACIONES RESPONSABLES

La persona sol·licitant declara responsablement complir els requisits per a la seua inscripció en el programa BO VIATGE COMUNITAT VALENCIANA
La persona solicitante declara responsablemente cumplir los requisitos para su inscripción en el programa BONO VIAJE COMUNITAT VALENCIANA
- Ser major d'edat / Ser mayor de edad
- Estar empadronat/a en un municipi de la Comunitat Valenciana / Estar empadronado/a en un municipio de la Comunitat Valenciana
Una vegada inscrita la seua sol·licitud en el programa Bo Viatge Comunitat Valenciana la persona sotasignada DECLARA QUE, atorga la seua representació per
a presentar la sol·licitud d'ajuda a l'establiment d'allotjament turístic o agència de viatges amb qui formalitze la reserva de serveis turístics objecte de l'ajuda
Una vez inscrita su solicitud en el programa Bono Viaje Comunitat Valenciana la persona abajo firmante DECLARA QUE, otorga su representación para presentar
la solicitud de ayuda al establecimiento de alojamiento turístico o agencia de viajes con quien formalice la reserva de servicios turísticos objeto de la ayuda
En cas que finalitze el període per al qual es cursa aquesta sol·licitud d'inscripció en el Programa BONO VIATGE COMUNITAT VALENCIANA, sense que a la
persona sol·licitant se li haja assignat un codi promocional, la persona sol·licitant DECLARA QUE desitja mantindre la vigència de la seua inscripció per al següent
període del Programa BONO VIATGE COMUNITAT VALENCIANA, segons l'ordre d'espera especificat en la normativa que aplica a aquest procediment
En caso de que finalice el periodo para el que se cursa esta solicitud de inscripción en el Programa BONO VIAJE COMUNITAT VALENCIANA, sin que a la persona
solicitante se le haya asignado un código promocional, la persona solicitante DECLARA QUE desea mantener la vigencia de su inscripción para el siguiente
periodo del Programa BONO VIAJE COMUNITAT VALENCIANA, según el orden de espera especificado en la normativa que aplica a este procedimiento
La persona sol·licitant DECLARA responsablement que compleix amb les limitacions establides en l'article 13.2 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de
subvencions / La persona solicitante DECLARA responsablemente que cumple con las limitaciones establecidas en el artículo 13.2 de la Ley 38/2003, de 17 de
noviembre, general de subvenciones
La persona sol·licitant del programa Bo Viatge Comunitat Valenciana, declara que,
La persona solicitante del programa Bono Viaje Comunitat Valenciana, declara que,
Autoritza / Autoriza
No autoritza / No autoriza
Turisme Comunitat Valenciana a usar les dades contingudes en aquesta sol·licitud per a accions de fidelització empreses per Turisme Comunitat Valenciana, per
exemple / a Turisme Comunitat Valenciana el uso de los datos contenidos en esta solicitud para acciones de fidelización emprendidas por Turisme Comunitat
Valenciana, por ejemplo:
Campanyes de promoció turística i campanyes de productes experimentals com ara:
Campañas de promoción turística y campañas de productos experimentales tales como:
- Mediterrani Cultural: Ruta de la Seda, Territori Borgia, Ruta del Greal, Camins de Dinosaures, Xarxa de centres Art Contemporani, i altres productes culturals /
Mediterráneo Cultural: Ruta de la Seda, Territorio Borgia, Ruta del Grial, Camins de Dinosaures, Red de centros Arte Contemporáneo, y otros productos
culturales
- Mediterrani natural i rural (agroturisme, pescaturisme, birdwatching, Parcs Naturals, ecoturisme, gastroturisme, oleoturisme i enoturisme) / Mediterráneo natural y
rural (agroturismo, pescaturismo, birdwatching, Parques Naturales, ecoturismo, gastroturismo, oleoturismo y enoturismo)
- Mediterrani Actiu/Esportiu (actiu-aventura, activitats nàutiques, busseig, cicloturisme i MTB, turisme esportiu / Mediterráneo Activo/Deportivo (activo-aventura,
actividades náuticas, buceo, cicloturismo y MTB, turismo deportivo
- Xarxa Gastroturística de la Comunitat Valenciana, etc / Red Gastroturística de la Comunitat Valenciana, etc
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TURISME COMUNITAT VALENCIANA

DIN - A4

E

CHAP - IAC

No autoritze l'obtenció de les dades d'identitat i residència del sol·licitant o, si és el cas, de qui la represente legalment
No autorizo a la obtención de los datos de identidad y residencia del solicitante o, en su caso, de quien la represente legalmente

SOL·LICITUD D'INSCRIPCIÓ EN EL PROGRAMA BO VIATGE
COMUNITAT VALENCIANA
SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN EN EL PROGRAMA BONO VIAJE
COMUNITAT VALENCIANA

F

INFORMACIÓ DE L'ADMINISTRACIÓ
INFORMACIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN

1. L'Administració podrà fer les comprovacions necessàries relatives al compliment de les dades declarades / La Administración podrá hacer las
comprobaciones necesarias relativas al cumplimiento de los datos declarados.
2. La inexactitud o falsedat de les dades declarades comportarà la pèrdua de validesa de la sol·licitud / La inexactitud o falsedad de los datos
declarados comportará la pérdida de validez de la solicitud.
3. PROTECCIÓ DE DADES / PROTECCIÓN DE DATOS

SOLO A EFECTOS INFORMATIVOS. NO CUMPLIMENTAR

De conformitat amb el Reglament General de Protecció de Dades, les dades de caràcter personal que ens proporcione seran tractats per
TURISME COMUNITAT VALENCIANA per a procedir a la tramitació de la seua sol·licitud a l'empara de la Llei General de Subvencions / De
conformidad con el Reglamento General de Protección de Datos, los datos de carácter personal que nos proporcione serán tratados por TURISME
COMUNITAT VALENCIANA para proceder a la tramitación de su solicitud al amparo de la Ley General de Subvenciones.

NOMÉS A EFECTES INFORMATIUS. NO EMPLENAR

Podrà exercir els drets d'accés, rectificació, cancel·lació, oposició, supressió, portabilitat i limitació del tractament davant TURISME COMUNITAT
VALENCIANA, dirigint-se per escrit a l'adreça de correu rgpd_turisme@gva.es, així com reclamar, en el seu cas, davant l'autoritat de control en
matèria de protecció de dades, especialment quan no haja obtingut satisfacció en l'exercici dels seus drets. També podrà exercitar els seus drets
de manera telemàtica a través del tràmit: exercici del dret d'accés, rectificació, supressió i portabilitat de les seues dades personals, limitació i
oposició del tractament i no ser objecte de decisions individuals automatitzades respecte a les seues dades personals registrades en la
Generalitat, disponible en l'enllaç web: https://www.gva.es/es/inicio/procedimientos?id_proc=19970 / Podrá ejercer los derechos de acceso,
rectificación, cancelación, oposición, supresión, portabilidad y limitación del tratamiento ante TURISME COMUNITAT VALENCIANA, dirigiéndose
por escrito a la dirección de correo rgpd_turisme@gva.es , así como reclamar, en su caso, ante la autoridad de control en materia de protección
de datos, especialmente cuando no haya obtenido satisfacción en el ejercicio de sus derechos. También podrá ejercitar sus derechos de forma
telemática a través del trámite: Ejercicio del derecho de acceso, rectificación, supresión y portabilidad de sus datos personales, limitación y
oposición del tratamiento y no ser objeto de decisiones individuales automatizadas respecto a sus datos personales registrados en la Generalitat,
disponible en el enlace web: https://www.gva.es/es/inicio/procedimientos?id_proc=19970
Més informació sobre protecció de dades en el següent enllaç web: https://www.gva.es/downloads/publicados/pr/texto_informacion_adicional.pdf
Más información sobre protección de datos en el siguiente enlace web:
https://www.gva.es/downloads/publicados/PR/TEXTO_INFORMACION_ADICIONAL.pdf

G

SOL·LICITUD
SOLICITUD

Les persones sotasignades, en la qualitat indicada, declaren responsablement que, tal com consta en els apartats anteriors, les dades són certes i
que, en conseqüència, compleixen amb els requisits corresponents i es compromet a mantindre el seu compliment durant el temps que determine
la normativa d'aplicació al procediment
Las personas abajo firmantes, en la calidad indicada, declaran responsablemente que, tal y como consta en los apartados anteriores, los datos
son ciertos y que, en consecuencia, cumplen con los requisitos correspondientes y se compromete a mantener su cumplimiento durante el tiempo
que determine la normativa de aplicación al procedimiento
Mitjançant aquest imprés se sol·licita la inscripció en el Bo Viatge Comunitat Valenciana
Mediante este impreso se solicita la incripción en el Bono Viaje Comunitat Valenciana

La persona sol·licitant / La persona solicitante

Signatura:
Firma:

TURISME COMUNITAT VALENCIANA

de

,

d

de

La persona representant legal / La persona representante legal
CHAP - IAC

d

Signatura:
Firma:

DIN - A4

,

16/10/20

