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ANNEX 2
DECLARACIÓ RESPONSABLE RELATIVA A LES SUBVENCIONS I
AJUDES OBTINGUDES O SOL·LICITADES A ALTRES INSTITUCIONS
(PÚBLIQUES O PRIVADES) PER A LA REALITZACIÓ DE L'ACTUACIÓ:
ANY:
Dades d’identificació de l’entitat
Nom de l’entitat

-

NIF

-

Adreça
Codi postal

Municipi

Telèfon

Correu electrònic

Dades de la persona responsable
Nom i cognoms de la persona que signa la declaració

NIF

Càrrec
DECLARO que en relació a l’activitat subvencionada:
1.

No s’han rebut altres suports econòmics per a la mateixa activitat.

2.

Fem constar els suports econòmics següents per a la mateixa activitat:

2.1. Entitat subvencionadora:
Quantia:

euros.
Concedida i no rebuda

Rebuda

En espècie

Observacions:

2.2. Entitat subvencionadora:
Quantia:

euros.
Concedida i no rebuda

Rebuda

En espècie

Observacions:
2.3. Entitat subvencionadora:
Quantia:

euros.

Rebuda

Observacions:

Concedida i no rebuda

En espècie

:-s
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2.4. Entitat subvencionadora:
Quantia:

euros.

Rebuda

Concedida i no rebuda

En espècie

Observacions:

2.5. Entitat subvencionadora:
Quantia:
Rebuda

euros.
Concedida i no rebuda

En espècie

Observacions:

✔

Les subvencions rebudes s’han destinat a altres despeses que no són les

presentades a la Diputació de Tarragona per a aquesta actuació (si escau, demarcar).

✔

Que la totalitat de les subvencions rebudes (inclosa la de la Diputació de
Tarragona) no supera el cost de l’activitat subvencionada (si escau, desmarcar).

Signatura

Data

ESBORRAR

VALIDAR PROVISIONALMENT

FINALITZAR

DIPUTACIÓ DE TARRAGONA – Passeig de Sant Antoni 100, 43003 Tarragona / Carrer Montcada 32 ( Palau
Climent), 43500 Tortosa
En compliment de la normativa aplicable en matèria de protecció de dades de caràcter personal, us INFORMEM del següent, en
relació al tractament de les vostres dades personals:
Tractament de dades: Gestió de subvencions.
Responsable del tractament: Diputació de Tarragona, Passeig de Sant Antoni, núm. 100, 43003, Tarragona Telèfon 977 296 600/
Seu electrònica: https://seuelectronica.dipta.cat.
Delegat de protecció de dades: Passeig de Sant Antoni, núm. 100.- 43003, Tarragona Telèfon 977 296603 Adreça electrònica:
DPD@dipta.cat.
Finalitat del tractament: Gestió de les sol·licituds de subvencions, premis i ajuts adreçades a la Diputació de Tarragona.
Legitimació del tractament: Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions.
Procedència dades: De la persona interessada o del representant legal.
Destinataris dades: Publicació a la Base de Dades Nacional de Subvencions.
Termini de conservació de les dades De conformitat amb el Calendari de conservació i eliminació documental de la Diputació de
Tarragona.
Drets de les persones interessades: La persona interessada té dret a sol·licitar al responsable del tractament l’accés a les seves
dades personals, la rectificació o supressió, la limitació i l’oposició al tractament, i en el seu cas, la portabilitat de les dades,
dirigint-se a l’adreça abans assenyalada.
Dret a presentar reclamació: Es pot formular reclamació tant davant de l’autoritat de control corresponent com de l’Autoritat
Catalana de Protecció de Dades (APDCAT).
Obligatorietat: Les dades són obligatòries per tramitar la sol·licitud.
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