Borrar dades

Guardar formulari

SUBVENCIONS PER AL FOMENT D’ACTIVITATS DE COMERÇ URBÀ I DE SERVEIS DE
PROXIMITAT AFECTATS PEL COVID-19
Model de declaracions responsables per a poder obtenir la condició de beneficiari

DADES DE LA PERSONA SOL·LICITANT
Sol·licitant: Nom i cognoms o raó social

DNI / NIF / Passaport / NIE

En/na______________________________________________________, amb DNI/NIE ___________________________ ,
en nom propi o com a representant de l’empresa ___________________________________________________________
amb domicili a ______________________________________________________ i NIF ____________________________

LA PERSONA SOL·LICITANT DECLARA SOTA LA SEVA RESPONSABILITAT:
1. Que l’entitat a la qual represento forma part de les activitats comercials detallistes o dels serveis obligats al tancament o
bé que no han pogut prestar el seu servei amb normalitat, en el compliment de l’article 10 del Real Decreto 463/2020, de 14
de març, modificat pel Real Decreto 465/2020 de 17 de març.
2. Que l’entitat a la qual representa reuneix els requisits, per a ser beneficiària, previstos als apartats 2 i 3 de l’article 13 de la
Llei 38/2003, de 18 de novembre, General de Subvencions.
3. Que no ha estat sancionat, en resolució ferma, amb la pèrdua de la possibilitat d’obtenir subvencions.
4. Que la persona beneficiària està al corrent de les obligacions tributàries i amb la Seguretat Social.
5. Que l’entitat compleix el règim d’incompatibilitats vigent, tenint en compte les vinculacions derivades del dret europeu.
6. Que ES COMPROMET a mantenir l’activitat durant fins a 31/12/2020.
7. Que ES COMPROMET a comunicar a l’Ajuntament de Rubí, en el moment de la justificació de la subvenció atorgada en el
marc d’aquesta convocatòria, l’obtenció d’altres subvencions per la mateixa activitat.
8. Que ES COMPROMET a complir les condicions de la subvenció.


Rubí,

Autoritzo a l’Ajuntament de Rubí a efectuar la consulta d’estar al corrent de les obligacions tributàries i amb la
Seguretat Social a les administracions corresponents, per tal de comprovar que es compleixen les condicions
requerides per accedir a la subvenció.

de/d’

de

Signatura /Firma

L’Ajuntament de Rubí tractarà les dades personals que ha proporcionat per gestionar i controlar el compliment d’aquesta autorització així com per tractar la seva adreça en les condicions
que ha indicat, finalitats que es basen en el seu consentiment. Pot exercir els seus drets d’accés, rectificació, supressió i portabilitat de les seves dades, de limitació i oposició al seu
tractament, així com a no ser objecte de decisions basades únicament en el tractament automatitzat de les seves dades, i a revocar el seu consentiment en qualsevol moment quan
procedeixi i sense que això afecti la licitud del tractament prèvia a la revocació, davant l’Ajuntament de Rubí, a l’Oficina d’Atenció a la Ciutadania, c. Narcís Menard, 13-17, 08191, Rubí. Té
dret a presentar una reclamació davant l’autoritat de control competent. Per obtenir més informació sobre el seu dret a la protecció de dades, pot acudir a l’Agència Espanyola de Protecció
de Dades.
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