
 

 

 DECLARACIÓ RESPONSABLE 

Dades d’identificació del beneficiari 
Nom              CIF      

Adreça         Població       

CP    Telèfon       Correu electrònic        

Dades de la persona que actua en nom i representació de l'entitat 
Nom              CIF      

Adreça         Població       

CP    Telèfon       Correu electrònic        

DECLARO: 

- Que no està incurs en cap dels supòsits de prohibició d’obtenir subvencions, de conformitat amb l'article 
13 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, i que es troba al corrent de les 
obligacions de reintegrament de subvencions. 

- Que l'entitat a la qual represento es troba al corrent de les seves obligacions tributàries amb 
l’Ajuntament de Figueres, la Generalitat de Catalunya, l’Estat i  la Seguretat Social. Autoritzo l'Ajuntament 
a demanar els certificats a emetre per la Generalitat de Catalunya,  l'Agència Estatal d'Administració 
Tributària i per la Tresoreria General de la Seguretat Social a fi i efecte de comprovar la veracitat 
d'aquesta declaració. 

- Que comunicaré a l’Ajuntament de Figueres l'obtenció de subvencions, ajuts i ingressos o recursos que 
financiïn el projecte o activitat subvencionada. 

- Que en tota la documentació i propaganda escrita o gràfica de l’activitat subvencionada, en cas que n’hi 
hagi, serà impresa amb paper reciclat o ecològic i es consignarà la llegenda "amb el suport de 
l'Ajuntament de Figueres", i el logotip del propi Ajuntament, d’acord amb els models tipogràfics aprovats 
per la Corporació. 

- Que l'entitat no té deutes naturalesa tributària amb l’Ajuntament de Figueres. 

Figueres,      

 

 

(Signatura de l'interessat) 

Us informem que les vostres dades seran tractades per a la gestió de la vostra sol·licitud o tràmit. El Responsable de Tractament és l’Ajuntament 
de Figueres. Per a més informació podeu consultar la nostra política de privacitat a www.figueres.cat.  
Així mateix s’informa de la possibilitat d’exercir el seus drets d'accés, rectificació, supressió, oposició, portabilitat i limitació de les dades  
mitjançant la remissió d’un escrit adjuntant la còpia del seu DNI dirigit a l’Oficina d’Atenció Ciutadana de l’Ajuntament de Figueres, Exercici de 
Drets, Plaça de l’Ajuntament, 12, 17600 o a través de la Seu Electrònica 

http://www.figueres.cat/
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