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Declaració responsable

Nom i cognoms

DNI

Com a representant legal de l’entitat

L’ENTITAT DECLARA:
•
•

•
•

•
•

•
•

Que les dades contingudes en aquesta sol·licitud i els documents que s’hi adjunten corresponen
a la realitat.
Que no s’han sol·licitat altres ajuts o subvencions per al mateix projecte o d’altres
administracions públiques (en cas contrari, es fan constar en el pressupost del projecte/activitat
i s’estableix el compromís de comunicar a l’Ajuntament les que s’obtinguin en el futur).
Que reuneix els requisits establerts a la convocatòria.
Que no està incorreguda 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 de 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 de 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 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.

Cabrils, a

de

de 2019

Base jurídica del tractament: Exercici de poders públics (Article 6.1.e del RGPD 2016/679)
Responsable del tractament: AJUNTAMENT DE CABRILS
Finalitat del tractament: Atendre el dret de les persones a comunicar-se amb l’ajuntament i gestionar el servei corresponent.
Destinataris: No es cediran les dades a tercers, tret d’obligació legal
Exercici de drets dels interessats: D’accés, rectificació, supressió, limitació i d’oposició al tractament, adreçant-vos al correu
electrònic dpd.ajcabrils@diba.cat o al correu postal a l’Ajuntament al carrer Domènec Carles, 1 – 08348 Cabrils
Informació addicional ampliada a https://www.cabrils.cat/proteccio-de-dades/
L’AJUNTAMENT DE CABRILS l'informa que compleix amb tots els requisits establerts per la normativa de protecció de dades i amb
totes les mesures tècniques i organitzatives necessàries per garantir la seguretat de les dades de caràcter personal. Així mateix, en
cas d'incompliment per part del responsable en el tractament de les seves dades personals, vostè té dret a interposar una reclamació
davant l’Autoritat Catalana de Protecció de Dades.

