
Declaració Jurada
Annex 1

1. Els declarants

Nom i cognoms:      NIA:

Nacionalitat:       Núm. document identitat:

Càrrec representatiu:

Nom i cognoms:      NIA:

Nacionalitat:       Núm. document identitat:

Càrrec representatiu:

Nom i cognoms:      NIA:

Nacionalitat:       Núm. document identitat:

Càrrec representatiu:

de l'entitat o associació .......................................................................................................................................................................................................................................................................

2. Declarent solidàriament

• Que el Comú d'Encamp, en data ......................................................................, ha atorgat l'import de .......................................... euros 
en concepte de subvenció per les activitats descrites en la seva memòria i projecte d'activitats segons la seva demanda de subvenció.

• Que l'import total dels diners públics rebuts s'han destinat al pagament de les obligacions concretes amb proveïdors i creditors, conseqüèn-
cia de l'organització de les activitats previstes.

• Que els diners públics rebuts en concepte de subvenció s'han destinat íntegrament a satisfer les despeses de l'activitat organitzada, i s'ha 
obrat amb criteris de racionalitat, oportunitat econòmica i amb la deguda diligència i bona fe de tots els membres de l'entitat subvencio-
nada.

3. Data i signatures

Encamp, d   del

Signatura del President/Director  Signatura del Secretari    Signatura del Tresorer
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Documentació a adjuntar

• Fotocòpia vigent del passaport o document oficial d'identitat.
• Document acreditatiu d'autorització en el cas que la persona que signi la sol.licitud no sigui càrrec representatiu o no tingui poders ins-

crits al Registre de Societats, o document acreditatiu d'autorització per efectuar aquest tràmit en el cas que el sol.licitant actuï en nom i 
representació d'una altra persona.

Legislació aplicable

• El Comú d'Encamp us informa que les dades facilitades s'incorporaran als nostres fitxers automatitzats per a aquesta única finalitat, on es 
conservaran amb caràcter confidencial sense perjudici de les remissions de compliment obligat, segons el Decret de modificació del Decret 
que regula els fitxers de dades personals del Comú d'Encamp, publicat al BOPA núm. 11, del 27 de febrer del 2013.
A més, com a persona interessada podeu exercir davant de la nostra corporació els drets d'accés, rectificació, supressió i oposició en els 
termes definits per la Llei 15/2003, del 18 de desembre, qualificada de protecció de dades personals i amb les excepcions també previstes 
per la mateixa Llei.
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