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ANNEX V 
 

INFORMACIÓ SOBRE LA PROTECCIÓ DE DADES DE CARÀCTER PERSONAL 

Responsable del tractament Ajuntament de la Roca del Vallès 

Finalitat Gestionar, controlar i garantir la constància de l’entrada de documents 

Marc jurídic Llei 39/2015 i Reglament General de Protecció de Dades 

Destinataris No es cediran a tercers excepte obligació legal 

Drets Accés, rectificació, supressió, portabilitat, limitació, oposició i retirada de consentiment 

Reclamació 
Sense perjudici de qualsevol altre recurs administratiu o acció judicial, tot interessat tindrà dret a presentar una reclamació 
davant d'una autoritat de control, si considera que el tractament de dades personals que el concerneixen infringeix el RGPD 
i/o la Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de protecció de dades personals i garantia dels drets digitals 

 

 

4.- FITXA DECLARACIONS 

 

L’entitat:       

 

DECLARA  

 

 Que comunicaré a l’Ajuntament de La Roca del Vallès les subvencions rebudes 

d’institucions públiques o privades per a aquest programa i es compromet a 

comunicar les que se n’obtinguin en el futur, relacionades amb el projecte del 

qual sol·licita subvenció.  

 

 Que l’entitat no es troba incursa en les prohibicions per obtenir la condició de 

beneficiari assenyalades en els apartats 2 i 3 de l’article 13 de la Llei 38/2003, 

de 17 de novembre, General de Subvencions.  

 

 Que totes les dades que consten en aquesta sol·licitud, i als documents que 

l’acompanyen, són certes.  

 

 Que coneix el compliment estricte de l’Ordenança vigent reguladora de les 

subvencions que atorga l’Ajuntament de la Roca del Vallès, així com els 

requisits exigits a la convocatòria 2018.   

 

 Que accepta la subvenció, en el cas que li sigui atorgada, i es compromet a 

complir-ne les condicions i càrregues que se’n derivin. Així mateix es 

compromet a aplicar aquesta subvenció a les finalitats específiques per a les 

quals li ha estat concedida.  

 
 Que està assabentat/da que la manca de justificació documental de les 

subvencions rebudes d’aquest Ajuntament comporta l’anul·lació de la 

subvenció i l’exigència de responsabilitats als perceptors. 
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AUTORITZA 

 

A l'Ajuntament de la Roca del Vallès en virtut dels respectius convenis de col·laboració 

en matèria d'intercanvi d'informació subscrits amb l'Agència Tributària i amb 

l’Administració de la Seguretat Social, que comprovi de forma directa el compliment de 

les obligacions amb Hisenda i la Seguretat Social. 

 

INFORMA (OBLIGATORI PRESENTAR EL CERTIFICAT) 

 

De la domiciliació bancària per transferir l’import de la subvenció i per aquest motiu 

aporta el CERTIFICAT DE TITULARITAT BANCARI emès per la vostra entitat 

bancària.  

 

 

 

 

 

La Roca del Vallès,       de       del 2020 

 

Signatura  
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