
Declaració vinculació beneficiari-proveïdor 
Versió 2, 21 de març de 2022 

Declaració relativa a la vinculació beneficiari-proveïdor 

Dades d’identificació de l’empresa 

Nom de la institució, entitat o empresa NIF

Número d’expedient

El/la senyor/a                                                                      amb DNI/NIE núm.  
que actua com a representant legal, i tenint en compte la definició que s’estableix a les bases reguladores dels ajuts 
sobre la vinculació entre l’entitat beneficiària i els proveïdors que han dut a terme despesa en el projecte subvencionat, 
declara: 

   Que no existeix vinculació entre l’entitat beneficiària i els proveïdors que han desenvolupat el projecte amb el codi 
d’expedient referenciat. 

   Que, en relació amb els proveïdors que han desenvolupat el projecte amb el codi d’expedient referenciat, existeix 
vinculació en els casos que es detallen a continuació: 

PROTECCIÓ DE DADES: 
L'Agència per a la Competitivitat de l'Empresa (d'ara endavant, ACCIÓ), en quant a responsable del tractament, l'informa que les 
seves dades personals seran tractades amb la finalitat de tramitar la seva sol·licitud d'ajut/subvenció, d'enviar-li enquestes de 
satisfacció, d'oferir-li informació per mitjans electrònics sobre els serveis i activitats de similar naturalesa que aquesta entitat ofereix 
així com per al compliment de les nostres obligacions legals. ACCIÓ l'informa també que vostè podrà exercir els seus drets d'accés, 
rectificació, supressió, limitació, portabilitat i oposició adreçant un escrit al correu electrònic dades.accio@gencat.cat, o enviant un 
escrit a la nostra adreça postal, Passeig de Gràcia, 129 08008 de Barcelona. Per més informació sobre el tractament de les seves 
dades pot dirigir-se al següent enllaç: http://www.accio.gencat.cat/avis-legal/ Tractament: serveis i tràmits gencat.  

Signatura digital del/de la representant legal 

Proveïdor Número de factura 
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