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ANNEX 4. DECLARACIÓ DE RESPONSABLE
El /la senyor/a

amb DNI

(o el senyor/a com a representant legal de l'empresa

amb NIF

)

DECLARO, sota la meva responsabilitat, el següent:
Declaració responsable:
Que l'activitat empresarial i/o comercial es realitza al municipi de Sant Joan de Vilatorrada.
Que l'activitat estigui donada d'alta al cens d'activitats del municipi i disposa d'altres permisos exigibles per
l'exercici de l'activitat.
Que no ha cessat definitivament l'activitat econòmica.
Que estic al corrent de pagament amb l'Ajuntament de Sant Joan de Vilatorrada.
Que estic al corrent de pagament amb l'Agència Estatal d'Administració Tributària (AEAT).
Que estic al corrent de pagament amb la Tresoreria General de la Seguretat Social (TGSS).
Que no estic incurs en cap de les prohibicions recollides en els apartats 2 i 3 de l'article 13 de la Llei 38/2003,
de 17 de novembre, General de Subvencions
Que no he estat sancionat/sancionada, per resolució ferma, amb la pèrdua de la possibilitat d'obtenir
subvencions i/o ajuts públics.
Que no he estat sancionat/da, per resolució ferma, per la comissió d'infraccions en l'ordre social.
He sol·licitat i/o obtingut un altre ajut i/o subvenció d'una altra entitat pública o privada per la mateixa finalitat, si
be la suma total de les mateixes no supera la totalitat del cost les despeses subvencionades.
Relació d'ajuts concedits
Administració responsable de l'atorgament

Normativa de referència

Import

Normativa de referència

Import

Relació d'ajuts concedits
Administració responsable de l'atorgament

Declaro que els documents aportats en aquesta sol·licitud són còpies idèntiques als documents originals.
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Informació bàsica sobre protecció de dades
He estat informat/da que aquest Ajuntament tractarà i guardarà les dades aportades en la sol·licitud i en la
documentació adjunta.
Responsable del tractament
Ajuntament de Sant Joan de Vilatorrada - C/ Major, 91-93. 08250 Sant Joan de Vilatorrada
Tel. 938764040 - www.santjoanvilatorrada.cat - ajuntament@santjoanvilatorrada.cat

Finalitat del tractament
Les dades seran utilitzades per a la gestió del tràmit que esteu realitzant.

Legitimació
Consentiment de l'interessat/da.

Termini de conservació de les dades
Mentre duri la tramitació objecte d'aquesta sol·licitud.

Destinataris
Les dades es faran servir per la gestió des de l'Ajuntament de Sant Joan de Vilatorrada. No hi ha previsió de
transferències a tercers països.

Drets
Podeu accedir a les vostres dades, sol·licitar-ne la rectificació o supressió, oposar-vos al tractament i sol·licitarne la limitació, enviant la vostra sol·licitud a l'adreça de l'Ajuntament o mitjançant la seu electrònica.
https://tramits.seu.cat/ABSIS/EAD/webspublicacion/eMiservicio/catala/
VisorITs/24891A1DA10F4DF6B76E636E84F11358.asp?codent=846

Informació addicional
El delegat de protecció de dades (DPD) és el garant del compliment de la normativa de protecció de dades a
l'Ajuntament, que s'encarrega de supervisar, de manera independent, l'aplicació del compliment de la normativa
de protecció de dades. Hi podeu contactar mitjançant el correu electrònic dpd.ajsantjoanvilatorrada@diba.cat
Podeu ampliar la informació sobre el DPD a través la pàgina web www.santjoanvilatorrada.cat

Població

Data

Signatura
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