A J U

N T A M E

N T

d’ARENYS DE MUNT

MODEL DECLARACIÓ RESPONSABLE

(Model 5)

Nom i Cognoms

DNI/NIF

Correu electrònic:
Nom de l’establiment comercial, de serveis o de restauració
Si es persona jurídica, nom empresa

Data de constitució

Com a representat de l’empresa

CIF de l’empresa

DECLARO RESPONSABLEMENT:
1) Que les dades consignades en aquesta sol·licitud són certes, així com tota la documentació
que s’adjunta. i que estic obligat a comunicar qualsevol variació que pugui produir-se d’ara en
endavant.
2) Em comprometo de complir les condicions de la subvenció, que està implícit en la sol·licitud de
la pròpia subvenció.
3) Estar al corrent de justificació de subvencions rebudes en exercicis anteriors.
4) Que no s’ha rebut cap subvenció per altres organismes públics o altres entitats per a la mateixa
finalitat i que es comunicarà a l’Ajuntament les que s’obtinguin en un futur. En cas que se
n’hagi obtingut, s’adjunten en aquesta sol·licitud.
5) Estar al corrent de pagament de les obligacions tributàries i de la Seguretat Social, i al corrent
dels deutes amb l’Ajuntament i que reuneix el requisits per a ser beneficiaris de subvencions
previstos a l’article 13 de la Llei 38/2003 de 18 de novembre, General de Subvencions.
6) Que coneix, accepta i autoritza que la presentació de la sol·licitud de subvenció implica
l’autorització de l’entitat perquè l’Ajuntament d’Arenys de Munt obtingui de forma directa per
mitjans telemàtics el certificat de l’Agència Tributària relatiu al compliment de les obligacions
tributàries. En cas contrari cal adjuntar-la a la present sol·licitud.
7) S’admeti el correu electrònic indicat en la part superior, com a mitjà de notificació del
procediment de subvenció.

Arenys de Munt, a

de/d’

de 2.01_.

Signatura,

IL.LTRE. SR.ALCALDE-PRESIDENT DE L’AJUNTAMENT D’ARENYS DE MUNT
D’acord amb la Llei 15/99 de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal, s’informa a la persona interessada que les dades
facilitades seran incloses en el fitxer automatitzat del Registre de documents de l’Ajuntament per al seu tractament informàtic.

