4T. ESCRIT JUSTIFICACIÓ SUBVENCIÓ

DADES DEL SOL·LICITANT / REPRESENTANT
Nom i cognoms del sol·licitant

DNI/NIE/CIF

Domicili

Codi postal

Localitat

Adreça electrònica

Que actua en:

Telèfons

nom propi

en representació de

Nom i cognoms del representat

DNI/NIE/CIF

MITJÀ PER A LA RECEPCIÓ DE NOTIFICACIONS I COMUNICACIONS
A - Recepció per mitjans electrònics
B - Recepció en paper
A - RECEPCIÓ PER MITJANS ELECTRÒNICS
Telèfon mòbil (per a recepció d'avisos)
Adreça electrònica (si és diferent de la indicada abans)

B – RECEPCIÓ EN PAPER, ADREÇA A EFECTES DE NOTIFICACIONS
Domicili

Codi Postal
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EXPOSO:
Que presento la justificació de l'ajut concedit per al transport urbà de la línia Tortosa –
Roquetes – Raval de Cristo – Jesús en la convocatòria corresponent a l'any 2020
mitjançant les factures originals que es detallen en la següent taula i s'adjunten a aquest
escrit.
Núm.
Data emissió
factura

Proveïdor

Concepte

Data
pagament

Import

SOL·LICITO:
Que em sigui abonat l'import corresponent a la subvenció concedida d'acord amb les
bases específiques i la convocatòria que regeixen la concessió d'ajuts per al transport
urbà de la línia Tortosa – Roquetes – Raval de Cristo - Jesús.
DECLARO SOTA LA MEVA RESPONSABILITAT:
Que no he sol·licitat ni rebut cap ajut d'altres entitats, públiques o privades, pel mateix
concepte.
Que totes les dades facilitades en aquesta sol·licitud i en els documents que s'adjunten
són certes.
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Segons el que preveu la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, la inexactitud o falsedat
d'aquesta declaració responsable és motiu d'exclusió de la persona que realitza la sol·licitud de subvenció,
com també motiu de revocació i/o reintegrament de la subvenció en el cas que li sigui atorgada, sens
perjudici de la possibilitat d'imposar les sancions que corresponguin i d'exigir les responsabilitats de qualsevol
tipus en què s'hagi pogut incórrer com a conseqüència de la inexactitud o la falsedat en la declaració.
La inexactitud, falsedat o omissió de dades essencials en aquesta declaració responsable, o l'incompliment
dels requisits exigibles d'acord amb la legislació vigent per a l'obtenció de la subvenció, determinarà el
reintegrament de la subvenció, sens perjudici de les responsabilitats penals, civils o administratives que li
puguen ser exigides.

CONSENTIMENT I DEURE D'INFORMAR ALS INTERESSATS SOBRE PROTECCIÓ
DE DADES
He estat informat de què aquesta Entitat tractarà i guardarà les dades aportades en
la instància i en la documentació que l'acompanya per a la realització d'actuacions
administratives.
De conformitat amb l'establert al Reglament (UE) 2016/679, de 27 d'abril, relatiu a la protecció de les
persones físiques en el que respecta al tractament de les seves dades personals i a la lliure circulació
d'aquestes dades, i la Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de protecció de dades personals i garantia
dels drets digitals, us informem que les dades personals proporcionades són confidencials i formem part
dels tractaments de titularitat de l'Ajuntament de Roquetes.
Responsable:

Ajuntament de Roquetes.

Finalitat:

La gestió de la sol·licitud.

Legitimació:

El tractament de les dades personals es realitzarà en compliment d'una obligació
legal, per raons d'interès públic, en execució d'un contracte, en exercici d'un interès
legítim i en els casos que consti el consentiment de la persona interessada.

Destinataris:

Es preveu la cessió de dades personals als ens municipals per a l'exercici de les
seves competències, a altres organismes en els supòsits legalment establerts
legalment i en els casos que consti el consentiment previ de la persona interessada.

Drets:

En relació amb les seves dades personals, pot exercir els drets d'accés, rectificació,
supressió, oposició, portabilitat i limitació, mitjançant la presentació d'una sol·licitud
al Registre General de l'Ajuntament o a través del tràmit telemàtic disponible a la
Seu Electrònica de l'Ajuntament https://roquetes.eadministracio.cat/dossier.9
Per qualsevol consulta relacionada amb la protecció de dades personals podeu
enviar un correu electrònic a: dpd@roquetes.cat

Informació addicional: Pot consultar la informació addicional i detallada sobre Protecció de Dades a la
següent adreça: https://roquetes.eadministracio.cat/privacy.14

Roquetes,

de 2018

(signatura del sol·licitant o del representant)

IL·LM. SR. ALCALDE-PRESIDENT DE L'AJUNTAMENT DE ROQUETES
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