
Solicitud CIUDADANOS
CONVOCATORIA PREMIS VALÈNCIA Y VALÈNCIA NOVA EDICIÓN 2021.

Sol·licitud CIUTADANS
CONVOCATÒRIA DELS PREMIS VALÈNCIA I VALÈNCIA NOVA EDICIÓ 2021.

A
Nombre y Apellidos / Nom i cognoms DNI

Domicilio / Domicili

Cod. PostalProvincia / Provincia

Teléfono / Telèfon

B DATOS DE LA PERSONA CONTACTO / DADES DE LA PERSONA CONTACTE

Teléfono / TelèfonDomicilio / Domicili

Nombre y Apellidos / Nom i cognoms

Provincia / Provincia

DNI

Cod. Postal

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

C SOLICITUD / SOL·LICITUD

Teniendo interés en participar en la convocatoria, el interesado declara responsablemente que: / Tenint interés a participar en la
convocatòria, l''interessat declara responsablement que:
 - Se encuentra al corriente de sus obligaciones tributarias y frente a la Seguridad Social y de la Diputación de Valencia / Es
troba al corrent de les seues obligacions tributàries i enfront de la Seguretat Social i a la Diputació de València
 - No está incurs en las prohibiciones para obtener la condición de beneficiario establecidas en el art. 13.2 y 3 de la LGS / No
està incurs en les prohibicions per a obtindre la condició de beneficiari establides en l'art. 13.2 i 3 de la LGS
 - Queda obligado a comunicar cualquier alteración o modificación que pudiera producirse / Queda obligat a comunicar
qualsevol alteració o modificació que poguera produir-se
 - No se le ha concedido otras ayudas al respecto, en su caso, queda obligado a comunicar la relación de subvenciones obtenidas
/ No se li ha concedit altres ajudes respecte d'això, si és el cas, queda obligat a comunicar la relació de subvencions obtenides
Por ello, solicito los siguientes apartados: / Per aixó, sol·licite els apartats següents:

Email

Email

Municipio / Municipi

Municipio / Municipi

Premio Valencia de ensayo / Premi València d'assaig.

Premio Valencia de narrativa en castellano / Premi València de narrativa en castellà.

Premio Valencia de narrativa en valenciano / Premi València de narrativa en valencià.

Premio Valencia de novela gráfica / Premi València de novel·la gràfica.

Premio Valencia de poesía en castellano / Premi València de poesia en castellà.

Premio Valencia de poesía en valenciano / Premi València de poesia en valencià.

Premio Valencia nova de ensayo / Premi València nova d'assaig.

Premio Valencia Nova de narrativa en castellano / Premi València Nova de narrativa en castellà.

Premio Valencia Nova de narrativa en valenciano / Premi València Nova de narrativa en valencià.

Premio Valencia Nova de poesía en castellano / Premi València Nova de poesia en castellà.

Premio Valencia Nova de poesía en valenciano / Premi València Nova de poesia en valencià.

Según el artículo 28 Ley 39/2015 de procedimiento administrativo, se entiende otorgado el consentimiento para la consulta de
los datos de estar al corriente de la obligaciones con la AEAT y TGSS. En caso contrario, en el que NO otorgue el
consentimiento para la consulta, marque la siguiente opción: / Segons l'article 28 Llei 39/2015 de procediment administratiu,
s'entén atorgat el consentiment per a la consulta de les dades d'estar al corrent de l'obligacions amb l'AEAT i TGSS. En cas
contrari, en el que NO atorgue el consentiment per a la consulta, marque l'opció següent:

No doy mi consentimiento y me comprometo a aportar los datos y certificados requeridos para la solicitud. / No done el meu
consentiment i em compromet a aportar les dades i certificats requerits per a la sol·licitud.

DOCUMENTOS APORTADOS / DOCUMENTS APORTATSD

Documentos de carácter general / Documents de caràcter general:
    - Justificante de inscripción / Justificant d'inscripció
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