
     
 

 

ANNEX XI 
Declaració responsable de no ser deutor per una  

resolució de reintegrament de subvencions 
 
 
_________________________________________________________________________ , titular del NIF/NIE  

______________________________________, en nom propi/com a representant legal de l’entitat 

_____________________________________________________________________________________, declar, 

d’acord amb l’article 25 del Reial decret 887/2006, de 21 de juliol (BOE núm. 176, de 25 de 
juliol de 2006), pel qual s’aprova el reglament de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, 
general de subvencions, que l’entitat _______________________________, amb el NIF 
____________________, no som/no és deutora per una resolució de reintegrament de 
subvencions. 

 

Ho declar davant el director de la Fundació Mallorca Turisme, als efectes de l’article 34.5 
de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions (BOE núm. 276, de 18 de 
novembre, de 2003), el qual diu que no podrà realitzar-se el pagament de la subvenció en tant 
el beneficiari no es trobi al corrent en el compliment de les seves obligacions tributàries i davant 
la seguretat social o sigui deutor per resolució de procedència de reintegrament. 
 
 
 
 
 
 
........................................................, ..............de .............................................. de 20... 
 
El beneficiari/representant legal de   N’he pres nota, 
l’entitat beneficiària      El director de la 
(Signatura)      Fundació Mallorca Turisme 
      (Signatura) 

 
 
 
 
 
 
 
 

FUNDACIÓ MALLORCA TURISME  
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