Ajuntament de Llançà

www.llanca.cat

Av. Europa, 37
17490 Llançà
Tel. 972 38 01 81
llanca@llanca.cat
www.llanca.cat

Declaració responsable en matèria de subvencions
El sotasignant formula instància adreçada a l’Il·lm. Sr. Alcalde de Llançà, en els següents termes:
REPRESENTANT
NOM I COGNOMS

DNI

DOMICILI

TEL.

LOCALITAT

CP

EMAIL

INTERESSAT
NOM I COGNOMS

DNI

DOMICILI

TEL.

LOCALITAT

CP

EMAIL

COMUNICACIÓ TELEMÀTICA (Obligatòria per persones jurídiques, professionals i comunitats de propietaris)
Vull rebre comunicacions per correu electrònic

Sí
No

Indicar adreça de correu electrònic

DECLARA:
• Que accepto la subvenció, en cas que sigui concedida, i em comprometo a complir les condicions que es fitxin en
la mateixa i les generals d’aplicació.
• Que no em trobo inhabilitat/da per a contractar amb les Administracions Públiques ni en cap causa de prohibició per
a ser beneficiari de subvencions de les assenyalades en l’article 13 de la LGD ni en l’ordenança municipal.
• Que em comprometo a que el material adquirit o la instal·lació de mesures higièniques i de seguretat als establiments
comercials i negocis amb atenció al públic i adquisició de material de protecció d’autònoms de Llançà, serveixen per
implementar mesures de prevenció de la pandemia del COVID-19.
• Que estic al corrent, en el pagament, de les seves obligacions tributàries, amb la Seguretat Social i amb l’Ajuntament
de Llançà.
• Que l’interessat es compromet a comunicar l’Ajuntament les subvencions que s’obtinguin d’institucions públiques o
privades pel desenvolupament d’aquest programa.

Llançà,		

de		

de 20

Signatura

Segell de l’interesssat

La comunicació de les dades personals que consten en aquest document suposa l’autorització perquè s’incorporin a un fitxer informàtic de l’Ajuntament de Llançà. Així mateix, aquestes dades són
objecte de protecció d’acord amb les disposicions del Reglament General de Protecció de Dades (Reglament UE 2016/679). Per aquest motiu, podeu exercir-ne el dret d’accés, rectificació, cancel·lació, oposició i limitació al tractament, i portabilitat de les dades, adreçant-vos personalment a l’Ajuntament de Llançà o mitjançant l’adreça de correu rgpd@llanca.cat indicant clarament quin o
quins drets voleu exercir.

