
 

 
 

003 Declaració responsables 

 
 

En/na ___________________________________________________________________ 

amb DNI número _______________________________________, com a representant legal 

de l’entitat __________________________________________________________________ 

 

Declara: 
 
• Que les dades contingudes en aquesta sol·licitud i els documents que s’hi adjunten corresponen a 
la realitat. 
 

• Que no ha sol·licitat altres ajuts o subvencions per al mateix projecte o d’altres administracions 
públiques (en cas contrari les faig constar en el pressupost del projecte/activitat i es compromet a 
comunicar a l’Ajuntament les que s’obtinguin en el futur). 
 

• Que reuneix els requisits establerts a la convocatòria. 
 

• Que no està incurs en cap dels supòsits de prohibició d’obtenir subvencions, de conformitat amb 
l’article 13 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions, i que es troba al corrent de 
les obligacions de reintegrament de subvencions. 
 

• Que es troba al corrent de les seves obligacions fiscals i laborals. 
 

• Que es compromet a justificar, en el termini establert a les bases, l’aplicació dels fons rebuts a les 
finalitats  pels quals han estat concedits, d’acord amb allò establert a les bases reguladores i a l’article 
30 de la Llei 38/2003 i 69 i ss del Reial Decret 887/2006, de 21 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament 
de la llei 38/2003. 
 

• Que manté vigents totes les dades que consten a l’Ajuntament de Cabrils, no incloses en aquest 
expedient de sol·licitud de subvencions. 

 
• Que manté vigents les dades bancàries presentades en l’anterior convocatòria. En cas contrari les 

faig constar en el document Model 004 
 

• Que l’entitat disposa de la informació relativa a les retribucions dels òrgans de direcció o 
administració de l’entitat, a l’efecte de fer-les públiques en el supòsit de ser beneficiària de la 
subvenció per import superior a 10.000 euros, d’acord amb allò establert a l’article 15 de la Llei 
19/2014, de 29 de desembre, de transparència, accés a la informació i bon govern 

 

 

Signatura 

Cabrils, a ___ de/d’ _____________ de _______ 

D’acord amb el que estableix la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal, i la Llei 34/2002, de serveis de la societat 
de la societat de la informació i de comerç electrònic, les dades personals que subministreu, incloent la vostra adreça electrònica, s’inclouran en el fitxer 
automatitzat “Registre general d’entrada i sortida de documents”, del qual l’Ajuntament de Cabrils és responsable, i seran objecte de tractament per a la finalitat 
exclusiva de gestionar les entrades i sortides de documents, d’acord amb el que estableixen els articles 151 i següents del Reial decret 2568/1986, de 28 de 
novembre, pel qual s’aprova el Reglament d’organització, funcionament i règim jurídic de les entitats locals.  

Les dades esmentades també seran objecte de tractament per la unitat administrativa a la qual correspongui el coneixement de l’assumpte, amb les mateixes 
garanties esmentades per al seu tractament en el Registre i d’acord amb la política de protecció de dades de l’Ajuntament de Cabrils. 

Les dades personals només seran cedides als òrgans judicials o a autoritats administratives, si una llei ho estableix preceptivament, o a altres administracions per a 
l’exercici de les mateixes competències, segons allò establert a l’article 21 de la LOPD i la resta de legislació aplicable. 

Podeu exercir els drets d’oposició, accés, rectificació i cancel·lació que legalment us corresponen, dirigint-vos a les oficines de l’Ajuntament de Cabrils o per correu 
postal a l’adreça següent: carrer Domènec Carles, 1, 08348 del Cabrils. 
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