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SIGNATURA DE LA PERSONA SOL·LICITANT 
FIRMA DE LA PERSONA SOLICITANTE

31 .45-193

València,. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

A L’ALCALDIA DE L’AJUNTAMENT DE VALÈNCIA

PROTECCIÓ DE DADES PERSONALS. Les dades facilitades per vosté en este formulari passaran a formar 
part dels fitxers automatitzats propietat de l’Ajuntament de València i podran ser utilitzades pel titular del fitxer 
per a l’exercici de les funcions pròpies en l’àmbit de les seues competències. De conformitat amb la Llei 
orgànica 15/1999, de protecció de dades de caràcter personal, vosté podrà exercitar els drets d’accés, 
rectificació, cancel·lació i oposició mitjançant instància presentada davant del Registre Gral. d’Entrada de 
l’Ajuntament de València.

PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES. Los datos facilitados por Ud. en este formulario pasarán a formar 
parte de los ficheros automatizados propiedad del Ayuntamiento de València y podrán ser utilizados por el titular 
del fichero para el ejercicio de las funciones propias en el ámbito de sus competencias. De conformidad con la 
Ley Orgánica 15/1999, de Protección de Datos de Carácter Personal, Ud. podrá ejercitar los derechos de 
acceso, rectificación, cancelación y oposición mediante instancia presentada ante el Registro Gral. de Entrada 
del Ayuntamiento de València.

(1)

AJUNTAMENT DE VALÈNCIA
www. valencia.es

SOL·LICITUD / SOLICITUD

S’ha publicat la convocatòria d’ajudes València Activa Jove: Formació Anglés per a este any, i desitge participar en el procés.

Se ha publicado la convocatoria de ayudas València Activa Jove: Formación Inglés para el presente año, y deseo participar en  el 
proceso.

DADES DE CONTACTE / DATOS DE CONTACTO

DADES A L’EFECTE DE NOTIFICACIÓ / DATOS A EFECTOS DE NOTIFICACIÓN
Nom de la via / Nombre de la vía                                                                                     Número         Bis       Bloc / Bloque        Escala / Escalera        Planta     Porta / Puerta       Km

Valencià 
Valenciano

Castellà
Castellano

DADES SOL·LICITANT / DATOS SOLICITANTE (1)  

Llengua / Lengua                                         Telèfon / Teléfono                            Fax                                            Adreça electrònica / Correo electrónico

Física JurídicaNIE NIF PAS.DNI

Nom i cognoms o raó social / Nombre y apellidos o razón social       Tipus d’identificació / Tipo de identificación                    Número                                Tipus de persona / Tipo de persona

Codi posta / Código postal                     Municipi / Municipio                                                       Província / Provincia                                            País

DADES REPRESENTANT / DATOS REPRESENTANTE  

Física JurídicaNIE NIF PAS.DNI

Nom i cognoms o raó social / Nombre y apellidos o razón social       Tipus d’identificació / Tipo de identificación                    Número                                Tipus de persona / Tipo de persona

Autoritze la notificació electrònica com a mitjà de notificació preferent (si és persona física o particular. No és el correu electrònic, requerix certifcat electrònic vàlid). 
Autorizo la notificación electrónica como medio de notificación preferente (si es persona física o particular. No es el correo electrónico, requiere certificado electrónico
válido). 

Que, complits els requisits exigits en la convocatòria, siga admesa esta sol·licitud per a participar en la convocatòria d’ajudes 
València Activa Jove: Formació Anglés realitzada per la Regidoria de Formació, Ocupació i Emprenedoria.

Que, reuniendo los requisitos exigidos en la convocatoria, sea admitida la presente solicitud para participar en la convocatoria de 
ayudas València Activa Jove: Formación Inglés para el presente año realizada por la Concejalía de Formación, Empleo y Empren-
dimiento.

AUTORITZACIÓ / AUTORIZACIÓN
Segons l'Ordenança general de subvencions de l'Ajuntament de València i els seus organismes públics, del 28 de juliol de 2016, les 
sol·licituds de signatura manuscrita autoritzen la Regidoria de Formació, Ocupació i Emprenedoria a la consulta directa de les 
obligacions tributàries amb la hisenda estatal i amb la Seguretat Social, llevat que denegue l'autorització, i en conseqüència hi 
haurà d'aportar les certificacions acreditatives.

Según la Ordenanza General de Subvenciones del Ayuntamiento de València y sus Organismos Públicos, del 28 de julio de 2016, las sol·licitu-
des de firma manuscrita autorizan a la Concejalía de Formación, Empleo y Emprendimiento a la consulta directa de las obligaciones tributa-
rias con la hacienda estatal y con la Seguridad Social, salvo que deniegue la autorización, y en consecuencia deberá aportar las certificacio-
nes acreditativas.

No autoritze l’Ajuntament que consulte directament les dades d’estar al corrent de les obligacions tributàries
No autorizo al Ayuntamiento a que consulte directamente los datos de estar al corriente de las obligaciones tributarias

Marqueu amb una X si no desitgeu autoritzar l’Ajuntament / Marque con una X si no desea autorizar al Ayuntamiento:



DOCUMENTACIÓ QUE S’HI HA D’ADJUNTAR

1) Còpia del DNI / NIE de la persona sol·licitant.

2) Declaració responsable (document que s’hi ad- 
junta: annex 1).

3) Certificat de la situació laboral. 

4) Justificant bancari del pagament de la taxa de 
l’examen.

5) Documentació acreditativa de la superació de 
la prova: certificats i diplomes realcionats en 
l’annex d’esta convocatòria o impressió de panta-
lla de la publicación del resultat de les proves en la 
web oficial de l’entitat examinadora.

6) En el cas d’haver denegat l'autorització a 
l'Ajuntament per a la consulta directa de les 
dades tributàries marcant la casella corresponent, 
a més de l'anterior documentació, hi haurà d'apor-
tar:

- Certificat d'estar al corrent de les obligacions  tribu-
tàries amb l'Agència Estatal de l'Administració 
Tributària.

- Certificat d'estar al corrent de les obligacions amb 
la Tresoreria General de la Seguretat Social.

DOCUMENTACIÓN QUE SE DEBE ADJUNTAR

1) Copia del DNI / NIE de la persona solicitante. 

2) Declaración responsable (documento que se 
adjunta: anexo 1).

3) Certificado de la situación laboral.

4) Justificante bancario del pago de la tasa del 
examen.

5) Documentación acreditativa de la supera-
ción de la prueba: certificados y diplomas 
relacionados en el anexo de esta convocatoria o 
impresión de pantalla de la publicación del resul-
tado de las pruebas en la web oficial de la 
entidad examinadora.

6) En el caso de haber denegado la autoriza-
ción al Ayuntamiento para la consulta directa 
de los datos tributarios marcando la casilla 
correspondiente, además de la anterior docu-
mentación, deberá aportar:

- Certificado de estar al corriente de las obligacio-
nes tributarias con la Agencia Estatal de la 
Administración Tributaria.

- Certificado de estar al corriente de las obligacio-
nes con la Tesorería General de la Seguridad 
Social.



(1)

ANNEX 1. DECLARACIÓ RESPONSABLE 
ANEXO 1. DECLARACIÓN RESPONSABLE

Sol·licitud d’ajudes València Activa Jove: Formació Anglés 
Solicitud de ayudas València Activa Jove: Formación Inglés

PROTECCIÓ DE DADES PERSONALS. Les dades facilitades per vosté en este formulari passaran a formar part dels fitxers automatitzats propietat de l'Ajuntament de València i 
podran ser utilitzades pel titular del fitxer per a l'exercici de les funcions pròpies en l'àmbit de les seues competències. De conformitat amb la Llei orgànica 15/1999, de protecció 
de dades de caràcter personal, vosté podrà exercitar els drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició mitjançant instància presentada davant del Registre Gral. d’Entrada de 
l’Ajuntament de València.

PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES. Los datos facilitados por Ud. en este formulario pasarán a formar parte de los ficheros automatizados propiedad del Ayuntamiento de 
València y podrán ser utilizados por el titular del fichero para el ejercicio de las funciones propias en el ámbito de sus competencias. De conformidad con la Ley Orgánica 15/1999, 
de Protección de Datos de Carácter Personal, Ud. podrá ejercitar los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición mediante instancia presentada ante el Registro 
Gral. de Entrada del Ayuntamiento de València.

DADES REPRESENTANT / DATOS REPRESENTANTE 

Nom i cognoms / Nombre y apellidos                                     Tipus d’identificació / Tipo de identificación                      Número 
DADES SOL·LICITANT / DATOS SOLICITANTE (1) 

Física JurídicaNIE NIF PAS.DNI

Nom i cognoms o raó social / Nombre y apellidos o razón social       Tipus d’identificació / Tipo de identificación               Número                            Tipus de persona / Tipo de persona

NIE NIF PAS.DNI

La persona sotasignant, declara responsablement 
que:

- Coneix, accepta i complix les bases reguladores de 
les ajudes convocades.

- No està incursa en cap prohibició per a obtindre la 
condició de beneficiària i per a ser receptora del 
pagament, segons els apartats 2 i 3 de l'article 13 i 
l'apartat 5 de l'article 34 de la Llei 38/2003, de 17 de 
novembre, general de subvencions.

- No té cap deute amb l'Ajuntament de València i ha 
justificat qualsevol subvenció municipal que li haja 
sigut concedida amb anterioritat.

- No ha sol·licitat o obtingut altres subvencions, 
ajudes o ingressos per la mateixa acció subvencio-
nable.

La persona que suscribe, declara responsablemen-
te que:

- Conoce, acepta y cumple las bases reguladoras de 
las ayudas convocadas.

- No está incursa en prohibición alguna para obtener 
la condición de beneficiaria y para ser receptora 
del pago, según los apartados 2 y 3 del artículo 13 
y el apartado 5 del artículo 34 de la Ley 38/2003, de 
17 de noviembre, General de Subvenciones.

- No tiene deuda alguna con el Ayuntamiento de 
València y ha justificado cualquier subvención 
municipal que le haya sido concedida con anterio-
ridad.

- No ha solicitado u obtenido otras subvenciones, 
ayudas o ingresos por la misma acción subvencio-
nable.

 
SIGNATURA DE LA PERSONA SOL·LICITANT

FIRMA DE LA PERSONA SOL·LICITANT

València, . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Nom / Nombre (1): . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ............ . . . .
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