Diputació de Girona

Acreditació del signatari

DECLARO sota la meva responsabilitat
Que com a signant d’aquesta declaració tinc capacitat suficient i disposo de les facultats de
representació per actuar en la representació amb la qual actuo, capacitat i representació que
m’habiliten per comparèixer i signar la sol•licitud i aportar la documentació requerida. En aquest sentit
em comprometo a aportar la documentació que ho acredita en cas de ser requerit.
Que la informació, les dades i els documents aportats són de contingut absolutament cert i,
concretament, que les còpies dels documents aportades en format digital reprodueixen fidelment el
contingut dels documents originals.
Que autoritzo a la Diputació de Girona a obtenir directament dels òrgans administratius competents les
dades o documents registrals i els relatius a les obligacions tributàries i amb la Seguretat Social que es
requereixin per procedir, si s’escau, a l’adjudicació de la subvenció.
Que l’import sol·licitat en aquesta subvenció, aïlladament o en concurrència amb d’altres subvencions,
ajudes ingressos o recursos obtinguts per la mateixa finalitat no supera el cost total de l’activitat a
subvencionar d’acord amb l’article 19.3 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de
subvencions, i l’article 8.1 de l’Ordenança General de Subvencions de la Diputació de Girona
Que l’entitat o empresa a la que represento comunicarà a la Diputació de Girona l’obtenció d’altres
subvencions, ajuts, ingressos o recursos que financin les activitats subvencionades d’acord amb
l’article 14.1 d) de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, i l’article 24 d) de
l’Ordenança General de Subvencions de la Diputació de Girona.
Que, en cas de representar una entitat amb obligacions d’inscripció a Registres Públics, els estatuts de
l’entitat hi figuren degudament inscrits.
Que, en cas de representar una empresa, l’escriptura de constitució de la societat i els estatuts figuren
en el Registre Mercantil, o en el Registre corresponent.

Signatura

D’acord amb la Llei 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal, us informem que les dades que faciliteu mitjançant aquest formulari i
la documentació adjunta s’incorporaran a un fitxer automatitzat de titularitat de la Diputació de Girona, i seran utilitzades únicament per gestionar la sol·licitud. Els
titulars de les dades podran exercir els drets d’accés, rectificació, oposició i cancel·lació tot adreçant-se a la Presidència de la Diputació.
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