
Àrea de Serveis i Atenció a les Persones 

C. Catalunya, 24 
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ANNEX VI 
 

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 

 

 

EMPLENAR NOMÉS EN EL CAS DE NO SER ENTITAT 

4.- DECLARACIÓ AGRUPACIÓ PERSONES  

 
ELS SOTASIGNATS DECLAREM 
 
Que no ens dissoldrem com a agrupació de persones fins que haguem procedit a la total justificació de la 
subvenció atorgada referent a aquesta sol·licitud o, en el seu cas, haguem procedit a la devolució 
derivada de la manca de justificació. 
 
Que cadascú de nosaltres participem responsablement d’un percentatge de l’import de la subvenció, 
considerant-se a tots els efectes persones responsables. La suma de tots els percentatges dels membres 
integrants de l’agrupació ha der 100. 
 
Cal marcar quin membre serà la persona apoderada única, que tindrà poders suficients per complir les 
obligacions que, com beneficiària, correspongui a l’agrupació. 
 
MEMBRES DE L’AGRUPACIÓ DE PERSONES 
 
1.-Nom_______________________________________________________________ 
 
CIF/NIF:_______________________ Adreça_________________________________ 
 
Població:________________________________________ Codi Postal.___________ 
 
Percentatge de l’import de la subvenció del qual es fa responsable:.................% 
 
Apoderat/da   
 
Signatura: 
 
 
 
 
2.-Nom_______________________________________________________________ 
 
CIF/NIF:_______________________ Adreça_________________________________ 
 
Població:________________________________________ Codi Postal.___________ 
 
Percentatge de l’import de la subvenció del qual es fa responsable:.................% 
 
Signatura: 
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3.-Nom_______________________________________________________________ 
 
CIF/NIF:_______________________ Adreça_________________________________ 
 
Població:________________________________________ Codi Postal.___________ 
 
Percentatge de l’import de la subvenció del qual es fa responsable:.................% 
 
Signatura: 
 
 
 
4.-Nom_______________________________________________________________ 
 
CIF/NIF:_______________________ Adreça_________________________________ 
 
Població:________________________________________ Codi Postal.___________ 
 
Percentatge de l’import de la subvenció del qual es fa responsable:.................% 
 
Signatura: 
 
 
 
 
 
 
5.-Nom_______________________________________________________________ 
 
CIF/NIF:_______________________ Adreça_________________________________ 
 
Població:________________________________________ Codi Postal.___________ 
 
Percentatge de l’import de la subvenció del qual es fa responsable:.................% 
 
Signatura: 

 

 

 

La Roca del Vallès,       de            del 2020 

 

Signatura  
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