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DDeeccllaarraacciioonnss::  

LLaa  ppeerrssoonnaa  ssiiggnnaanntt  

SSOOLL∙LLIICCIITTAA::  

Una subvenció en els termes especificats més amunt, assumeix totes les responsabilitats que es puguin derivar de la seva
realització i 

DDEECCLLAARRAA::  

Que les dades contingudes en aquesta sol∙licitud i els documents que s’hi adjunten corresponen a la realitat. 
Que, en el cas d’entitats i associacions, no han estat modificats els estatuts, que    

    s’entreguen
    son el poder de l’Ajuntament.

Que el/la sol∙licitant no està incurs 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. 

Que el/la sol∙licitant està al corrent de les seves obligacions tributàries i de la Seguretat Social.  

Que en cas de concessió, el/la sol∙licitant es compromet a complir les condicions de la subvenció, en els termes establerts 
a la convocatòria i d’acord amb la normativa general de subvencions. 

Haver sol∙licitat subvenció a altres administracions:   

      No.       
      Sí.       
      Generalitat.       
      Diputació.        

      La quantitat concedida ha estat de    

Que es compromet a comunicar a l’Ajuntament de Calafell les subvencions atorgades que financin les activitats 
subvencionades tant aviat com es conegui i en tot cas, amb anterioritat a la justificació de la subvenció. 

Calafell, a       de                             de  20

Nom, cognoms i signatura de la persona representat de l’entitat  Segell de l'entitat

ANNEX 3

      Altres. Indiqueu quines: ...    

Avís legal 
D'acord amb la Llei Orgànica 3/2018, de  5 de desembre, de protecció de dades  personals i garantia dels drets 
digitals, pels drets ARCO i portabilitat, us informem que les dades personals  seran incorporades  en el 
fitxer  titularitat  de l'Ajuntament de Calafell,  i que només seran usades per a la tramitació d'expedients de 
subvencions. Podeu exercir els drets d'accés, rectificació i  cancel·lació mitjançant comunicació escrita presentada  en 
el  registre municipal  i dirigida al  Servei d’Atenció al Ciutadà,  Pl. Catalunya, 1 – 43820 Calafell, 
Tarragona, dpo@calafell.org. 
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