ANNEX 3

DECLARACIÓ RESPONSABLE.

DADES PERSONA SOL·LICITANT / PARE, MARE O TUTOR/A LEGAL

Jo,.............................................................................................................
amb
DNI
núm. .......................................
com a sol·licitant (18 anys o més d’edat) o com a mare/pare/tutor/a legal de l’interessat/da (menor
de 18 anys d’edat) amb nom ...............................................................................
Declaro responsablement:
1. Que la unitat familiar no rep rendes de treballs ni cap altre recurs econòmic no declarat, sota
responsabilitat de devolució.
2. Que reuneixo els requisits per a ser beneficiària de subvencions previstos a l’article 13 de la llei
38/2003, de 18 de novembre, General de Subvencions i que són els següents:
a)
No haver estat condemnada mitjançant sentencia ferma a la pena de
pèrdua de la possibilitat d’obtenir subvencions o ajuts públics.
b)
No haver sol·licitat la declaració de concurs, haver estat declarada
insolvent en qualsevol procediment, haver-se declarat en concurs, estar subjecta a
intervenció judicial o haver estat inhabilitada d’acord amb la Llei Concursal sense
que hagi finalitzat el període d’inhabilitació fixat a la sentencia de qualificació del
concurs.
c)
No haver donat lloc, per causa de la qual haguessin estat declarades
culpables, a la resolució ferma de qualsevol contracte celebrat amb
l’Administració.
d)
No trobar-se la persona física, els administradors de les societats
mercantils o aquells que tinguin la representació legal d’altres persones jurídiques
en algun dels supòsits de la Llei 5/2006, de 10 d’abril, de regulació dels conflictes
d’interessos dels membres del Govern i dels alts càrrecs de l’Administració
General de l’Estat, de la Llei 53/1984, de 26 de desembre, d’Incompatibilitats del
Personal al Servei de les Administracions Publiques, o tractar-se de qualsevol dels
càrrecs electes regulats a la Llei Orgànica 5/1985, de 19 de juny, del Règim

Electoral General, en els termes establerts a la mateixa o a la normativa
autonòmica que reguli aquestes matèries.
e)
Trobar-se al corrent en el compliment de les obligacions tributàries i
davant la Seguretat Social imposades per les disposicions vigents.
f)
No tenir la residència fiscal en un país o territori qualificat
reglamentàriament com a paradís fiscal.
g)
Trobar–se al corrent del pagament d’obligacions per reintegrament
h)
No haver estat sancionat mitjançant resolució ferma amb la pèrdua de la
possibilitat d’obtenir subvencions segons aquesta llei o la Llei General Tributària.
3. Que em comprometo a l’acompliment de les condicions imposades per a l’atorgament de la
subvenció a través del corresponent conveni regulador.
4. Que em trobo al corrent en el compliment de les obligacions tributàries o davant la Seguretat
Social imposades per les disposicions vigents. D’acord amb allò establert per l’article 28 de la Llei
39/15, els documents acreditatius de l’acompliment d’aquestes obligacions seran consultats o
obtinguts directament per l’Ajuntament de Collbató en qualsevol moment del procediment, sempre
i quan no s’oposi expressament o aporti directament el document amb la sol·licitud.
M’OPOSO A LA CONSULTA DE LES MEVES DADES i aporto amb aquesta sol·licitud
els certificats d’estar al corrent d’obligacions tributàries i amb la Seguretat Social.
Collbató, .................... de .................................................... de 2022
Signatura

D’acord amb el Reglament 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d’abril, relatiu a
la protecció de les persones físiques pel que respecta al tractament de dades personals i la lliure
circulació d’aquestes dades, i la Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de Protecció de Dades
Personals i garantia dels drets digitals, l’Ajuntament de Collbató tractarà les dades facilitades per
les persones que presentin la sol·licitud, amb la finalitat de gestionar la sol·licitud, tramitació,
concessió, pagament i justificació de la concessió de la subvenció, amb codi de convocatòria (el
que correspongui) del Servei d’Esports de l’Ajuntament de Collbató, basant-se en una missió de
caràcter públic i en les obligacions legals de la responsable, i seran conservades de forma
permanent amb finalitats de gestió documental i d’arxiu. Per a les obligacions de transparència

s’ha previst la cessió de les seves dades per al registre i publicació de les convocatòries de
subvencions i ajudes al web del Sistema Nacional de publicitat de Subvencions. No s’ha previst
cap altre cessió. Per a qualsevol consulta o queixa relacionades amb el tractament de les seves
dades personals, l’Ajuntament de Collbató posa a la seva disposició la bústia
dpd.ajcollbato@diba.cat des d’on la persona Delegada de Protecció de Dades l’atendrà. Encara
que creiem que per aquesta via li haurem pogut resoldre qualsevol aspecte relacionat amb la
seva privacitat, si ho estima oportú pot presentar una reclamació davant de l’Autoritat Catalana
de
Protecció
de
Dades
(APDCAT)
a
http://apdcat.gencat.cat/ca/drets_i_obligacions/reclamar_i_denunciar/ . Pot exercir l’accés a la
seva informació i la resta de drets, en els termes inclosos a la legislació vigent, a través de la
Seu Electrònica https://www.collbato.cat/pl221/ajuntament-seu-electronica/atencio-al-ciutada/
tramits-i-gestions/id31/instancia-generica.htm o presencialment o per correu al Registre, Carrer
Bonavista, 2, 08293 Collbató en aquest darrer cas, adjuntant còpia del document que l’identifiqui.

