
Declaració responsable d’estar al corrent del compliment de les 
obligacions tributàries amb la Generalitat de Catalunya i amb 
l’Estat, així com les obligacions amb la Seguretat Social 

Dades d’identificació del sol·licitant 
Nom NIF:

Adreça:

Municipi: CP:

Telèfon fix: 

Telèfon mòbil: 

Adreça electrònica: 

Declaració  

celona 
 de treball que se'n derivin, 
ú de les administracions 

article 

omporti o pugui comportar 

 Diputació de Barcelona posa 
eu la 

feriran 
ectificació, supressió, oposició i 

cialment a 

Declaro sota la meva responsabilitat que estic al corrent tant amb les obligacions 
tributàries com de la Seguretat Social, en el moment de la sol·licitud i acceptació de 
la subvenció.

Barcelona, ___ de/d’ ___________ de 20___ 

Signatura, 

RGPD: Us informem que les dades personals facilitades en aquesta sol·licitud seran tractades per l'Institut del Teatre 
(Diputació de Barcelona) amb la finalitat exclusiva de formar part dels processos de gestió del programa Erasmus+ i 
podran ser publicades a la Seu electrònica de la Diputació de Barcelona i al Portal de la Transparència, d'acord amb el 
que preveuen l'article 9 de la Llei 19/2014 de transparència, accés a la informació i bon govern i l'article 21 del Decret 
8/2021 sobre la transparència i el dret d'accés a la informació pública. 
En el cas que l'aspirant es trobi en alguna situació en què consideri que aquesta publicació comporti o pugui comportar 
un risc per als seus drets, ho ha de comunicar de manera immediata en el moment de fer la sol·licitud per tal de valorar el 
cas i prendre les mesures que s'estimin oportunes.
Per a qualsevol reclamació relacionada amb el tractament d'aquestes dades personals, la Diputació de Barcelona posa a 
la vostra disposició la bústia del delegat de protecció de dades (dpd@diba.cat). Tot i que per aquesta via obtindreu la 
resposta adequada, podeu presentar, si ho considereu oportú, una reclamació davant de l'Autoritat Catalana de Protecció 
de Dades (APDCAT).
Les dades facilitades, un cop finalitzat el motiu que n'ha originat la recollida, seran conservades seguint les instruccions 
de gestió documental i arxiu de la Diputació de Barcelona. Així mateix, us informem que no se cediran ni es transferiran 
sense el vostre consentiment o una previsió legal, i que podeu exercir els drets d'accés, rectificació, supressió, oposició i 
limitació al tractament de les dades, d'acord amb la legislació vigent, a través de la Seu electrònica o presencialment a 
les oficines del Registre General de la Diputació de Barcelona.
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