DECLARACIÓ JURADA

Nom i cognoms

DNI/NIE/CIF/Passaport:

Domicili a efectes de notificacions:

Codi postal, població i província:

DECLARO
Que estic al corrent de les obligacions tributàries amb l’Ajuntament d’Esparreguera, la resta
d’administracions i amb la Seguretat Social, i la concurrència dels requisits per poder obtenir la
condició de beneficiari/ària d’acord amb l’article 13 de la Llei 38/2003 General de Subvencions.
Per aquest motiu i d’acord amb allò establert per l’article 28 de la Llei 39/15, autoritzo a l’Ajuntament
d’Esparreguera que en qualsevol moment del procediment consulti o obtingui directament els
documents acreditatius de l’acompliment d’aquestes obligacions, o bé:
M’OPOSO A LA CONSULTA DE LES MEVES DADES i aporto amb aquesta solꞏlicitud els certificats d’estar al corrent
d’obligacions tributàries i amb la Seguretat Social.

Data:

Signatura de la persona solꞏlicitant:

Ref. AE264
AE0

Pl.Pl.
dede
l’Ajuntament,
l’Ajuntament,
1 -108292
- 08292
ESPARREGUERA
ESPARREGUERA
(Barcelona)
(Barcelona)
- Tel.
- Tel.
9393
777
777
1818
0101
- Fax
- Fax
9393
777
777
5959
0404
- esparreguera@esparreguera.cat
- esparreguera@esparreguera.cat
- www.esparreguera.cat
- www.esparreguera.cat

Dades de la persona solꞏlicitant

Ajuntament d’Esparreguera
* Us informem que en el cas de presentar el document en dia inhàbil (www.esparreguera.cat/diesinhabils) el còmput a efectes de tramitació s’iniciarà el primer dia hàbil a les 00:01 hores.
Les dades seran incloses en un fitxer automatitzat de l'AJUNTAMENT d'ESPARREGUERA, per a la finalitat indicada, el qual adopta les mesures de seguretat necessàries, d'acord amb la normativa
aplicable i amb el que disposa la Llei Orgànica 15/1999 del 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal. Podrà exercir els seus drets d’accés, rectificació, cancel•lació, en els termes
establerts en la legislació vigent, dirigint-se a l’Oficina d’Atenció Ciutadana de l'AJUNTAMENT d'ESPARREGUERA.
Accepta expressament, via correu postal o electrònic, rebre informació municipal de l'AJUNTAMENT d’ESPARREGUERA relativa a les funcions municipals establertes a la Llei de Bases de Règim Local
(7/1985 de 2 d’abril -Art. 25 i 26).

