
3.- DECLARACIÓ RESPONSABLE

En/Na , amb DNI , actuant com a President/a de l’entitat , 
amb domicili a Calafell, carrer núm.        i CIF.

DECLARO sota la meva resposabilitat que l’entitat que represento

No ha estat beneficiària de cap subvenció pública o privada, ni tampoc ha rebut cap ingrés de qualse-
vol naturalesa, amb la finalitat de finançat totalment o parcialment la mateixa activitat que ha estat 
objecte de subvenció per part de l’Ajuntament de Calafell llevat de les anteriorment declarades.

Es troba al corrent de les seves obligacions tributàries i amb la seguretat social en el sentit que es troba 
al corrent de pagament o que no està obligat a declarar.

La presentació de la sol·licitud comportarà l’autorització a l’Ajuntament de Calafell perquè pugui ob-
tenir l’acreditació d’estar al corrent del compliment de les obligacions amb l’AEAT, la TGSS i la Hisenda 
Municipal a través de certificats telemàtics.

En el cas que el sol·licitant vulgui denegar el consentiment de l’accés de l’Ajuntament de Calafell als 
esmentats certificats telemàtics, haurà de marcar la següent casella:   (Reial Decret 887/2006, de 21 de 
juliol, pel qual s’aprova el Reglament de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions). 
En aquest supòsit, el beneficiaris hauran de presentar els certificats corresponents amb la justificació 
de la subvenció.

No es troba en cap circumstància prevista a l’article 13 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General 
de Subvencions, en el sentit de no haver estat objecte de cap resolució ferma de caràcter sancionador 
o bé d’haver-ne estat objecte i haver prescrit la sanció.

El beneficiari acredita el compliment d’obligacions per reintegrament de subvencions

Calafell, de  de 20

Signatura (nom i cognoms de la persona que signa) i segell de l’entitat

Informació sobre el tractament de dades personals  

Conforme al Reglament 2016/679 General de Protecció de Dades  i LO 3/2018, de 5 de desembre (LOPDGDD)
informem al sol·licitant que tractarem les dades personals facilitades en els termes que s’exposen a continuació: 

Responsable: AJUNTAMENT DE CALAFELL - Plaça Catalunya nº1, 43820 
Calafell (Tarragona)
Delegat de Protecció de Dades:  dades@calafell.org
Finalitat: Gestió de les subvencions. 
Legitimació:  El consentiment atorgat pel tractament per aquesta 
finalitat
Conservació: Les dades seran conservades durant el termini  
estrictament necessari per complir amb la finalitat mencionada, 
respectant en tot cas el que determini la normativa d’arxiu aplicable.  
Destinataris: El Responsable podrà comunicar  a autoritats competents 
en la matèria.

Destinataris: El Responsable podrà comunicar  a autoritats competents 
en la matèria. 
Drets: Les persones sol·licitants poden revocar el consentiment , 
exercir els drets d'accés, rectificació, limitació, supressió, oposició o 
portabilitat, adreçant-se per escrit al registre del xxxxxxxx o al Delegat 
de Protecció de Dades dades@calafell.org. Cal adjuntar-hi una 
fotocòpia del DNI o signar el correu electrònic amb una signatura 
electrònica reconeguda.  
Reclamació: Pot presentar una reclamació davant l’Autoritat Catalana 
de Protecció de Dades (apdcat.gencat.cat). 

Manifestan que el beneficiari no té relació amb l’Ajuntament que pogués qüestionar la seva 
condició de beneficiari.
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