
 

 

 

 

 

 
     ANNEX 2 

 

MODEL DE DECLARACIÓ RESPONSABLE 

 

En .................................................................................... amb DNI núm. 

............................ en nom propi (o en representació de 

........................................................................) amb capacitat jurídica i d'obrar, 

assabentat de la convocatòria dels PREMIS TRANSEFIMERS MED per a l’intercanvi 

entre Festivals de creació artística 2020-2021 

 

DECLARO RESPONSABLEMENT: 

 

A) Que compleixo (o que l’entitat o col.lectiu al que represento compleix) tots els 

requisits legalment establerts per participar a la convocatòria. 

 

B)  Que, cas de ser escollit per participar a l’intercanvi, em comprometo a presentar en 

el termini de deu dies a comptar des de la notificació, la següent documentació: 

 

a) Acreditació de la personalitat i representació: 

- En cas de ser una persona física: Fotocòpia del DNI o passaport 

- En cas de ser una persona jurídica : 

1. Còpia de l'escriptura o els documents, degudament inscrits en el 

Registre Mercantil o en el que correspongui, on consti la constitució de 

l'empresa o entitat i els estatuts per que es regeixi,  i aquella en què 

consti el darrer objecte social vigent, en el que hauran d’estar 

compreses les prestacions objecte del contracte.  

2. Escriptura d’apoderament o nomenament del representant legal 

3. Fotocòpia del DNI de l’apoderat o legal representant 

- En cas de ser un col.lectiu en que hi participi més d’un creador : 

1. Document de designació del representant signat per tots els membres 

del col.lectiu. 

2. Fotocòpia del DNI de tots els membres del col.lectiu. 

 

b) Declaració de no incórrer en cap de les prohibicions contingudes a l’art. 13 de la 

llei 38/2003 de 17 novembre, general de subvencions. 

 

c) Declaració o documentació d’estar al corrent en el compliment de les obligacions 

tributàries i amb la Seguretat Social. 

 

d) Dades bancàries del compte on efectuar l’ingrés del premi a nom del sol.licitant. 

 

C) Que designo als efectes de notificacions en relació amb el present procediment la 

següent adreça de correu electrònic: ........................................................... 

 

Signatura (especificar lloc i data en cas de no comptar amb signatura digital): 


	propi: 
	o: 
	undefined: 
	següent adreça de correu electrònic: 


