DECLARACIÓ RESPONSABLE DE NO DEUTOR
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03100 Xixona (Alacant)
Tel.: 965610300
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Sol·licitant (1)
NIF/NIE/Passaport

Cognoms i nom o raó social

Domicili

Núm.

Municipi

Província

Telèfon

Escala
Fax

Pis

Porta

CP

Correu electrònic

Domicili de notificació (2)
Domicili

Núm.

Municipi

Província

Telèfon

Escala
Fax

Pis

Porta

CP

Correu electrònic

Dades convocatòria (3)
Subvenció

A fi d'obtenir la condició de beneficiari de la convocatòria de subvencions dalt indicada, declare, sota la meua
exclusiva responsabilitat, que no estic incurs en cap de les causes establides en l'art. 13, apartats 2 i 3, de la Llei
38/2003, General de Subvencions, i molt particularment que em trobe al corrent en el compliment de les obligacions
tributàries i de la Seguretat Social imposades per les disposicions vigents.
I perquè conste, i tinga els efectes oportuns, expedisc la present declaració.

Firma
(4)

Documents adjunts
Firma

De conformitat amb l'article 5 de la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal, s'informa que les dades personals incloses en
aquest escrit s'incorporaran al corresponent fitxer de dades de caràcter personal de l'Ajuntament de Xixona per a l'exercici de les seues competències. L'interessat podrà
exercir els drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició mitjançant un escrit dirigit a l'Ajuntament de Xixona, responsable del fitxer. Aquestes dades s'integren en els
corresponents fitxers informatitzats de l'Ajuntament, d'acord amb la legislació o normativa vigent en cada cas.

ALCALDIA DE L'AJUNTAMENT DE XIXONA

Av. Constitució 6
03100 Xixona (Alacant)
Tel.: 965610300
Fax: 965612115
CIF: P0308300C
www.xixona.es

DECLARACIÓ RESPONSABLE DE NO DEUTOR
INSTRUCCIONS D'OMPLIMENT

Aquest model podrà utilitzar-lo, si així ho desitja, i sempre que no existisca un
model específic aprovat o normalitzat per a un determinat tipus de sol·licitud o
comunicació. S'haurà d'omplir a màquina o utilitzant bolígraf sobre superfície dura,
en lletra clara i llegible.
A més, li informem que podrà obtindre l’esmentat model en les dependències
municipals o en la pàgina web municipal www.xixona.es.
(1) INTERESSAT. Haurà de consignar les seues dades personals.
(2) DOMICILI DE NOTIFICACIO. Si desitja que les notificacions que es
produïsquen en relació a aquesta sol·licitud es dirigisquen a un lloc diferent del
domicili de l’apartat 1 (Sol·licitant) haurà d’indicar el domicili on vol que es
dirigisquen, omplint totes les dades que se sol·liciten.
(3) SUBVENCIÓ. En aquest apartat, haurà d’indicar-hi la subvenció per a la qual
aporta esta declaració.
(4) FIRMA. El present escrit haurà de ser subscrit per l’interessat, indicant-hi el lloc
i la data en què es presenta. Si s’aporta documentació adjunta, haurà de
relacionar-la de manera numerada en aquest apartat.

