SOL·LICITUD SUBVENCIO.
DECLARACIÓ COMPLIMENT
LLEI DEL MENOR
DADES IDENTIFICATIVES
Nom i cognoms

DNI

En qualitat de
En representació de:
Entitat/Asociació

NIF

DECLARACIÓ RESPONSABLE
Sota la meva responsabilitat que d’acord amb l’article 13.5 de la Llei Orgànica 1/1996, de 15 de gener, de Protecció Jurídica del
Menor, modificat per la Llei 26/2015, de 28 de juliol, disposo de les certificacions negatives1 legalment establertes per l’accés
i exercici de professions, oficis i activitats que impliquin contacte habitual amb menors que acrediten que les persones que
treballaran en el projecte subvencionable2 no han estat condemnades per sentència ferma per algun delicte contra la llibertat e
identitat sexual (agressió i abús sexual, assetjament sexual, exhibicionisme i provocació sexual, prostitució, explotació sexual i
corrupció de menors, tracta d’éssers humans)3.
Tot això sens perjudici de les facultats de comprovació, control e inspecció atribuïdes a l’Ajuntament.
EM COMPROMETO
En cas de tenir coneixement de què alguna de les persones que treballen en el projecte subvencionable ha estat condemnada
per sentència ferma pels delictes esmentats a comunicar-ho de manera immediata.
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A presentar de nou aquesta declaració responsable en cas que:
• El projecte subvencionable tingui una durada superior a un any.
• Canviï alguna persona adscrita al projecte.

SIGNATURA

Badalona,

de

de

NOTA INFORMATIVA
L’incompliment per part del beneficiari podrà ser causa de revocació de la subvenció atorgada, sens perjudici de les altres
conseqüències que legalment se’n puguin derivar.
1. Aquesta declaració responsable aportada pel beneficiari estarà vigent durant la durada del projecte subvencional sempre que
aquest sigui igual o inferior a un any
2. Independentment de la relació laboral que tinguin, incloses les persones que col·laborin de manera voluntària o en
programes de pràctiques.
3. Així mateix, en el cas de ciutadans d’origen estranger o de nacionalitat diferent a la espanyola caldrà disposar de la
certificació negativa expedida per les autoritats del seu país d’origen o d’on siguin nacionalitzats, traduïda i legalitzada d’acord
amb els convenis internacionals existents.
INFORMACIÓ SOBRE EL TRACTAMENT DE DADES
De conformitat amb el Reglament General de Protecció de Dades (UE) 2016/679, us informem que:
Responsable:

Ajuntament de Badalona.

Finalitat:

Foment i suport al teixit associatiu. Gestionar els programes de suport, serveis i subvencions destinades a entitats i associacions.

Legitimació:

Tractament per obligació legal, interès públic o exercici de poders públics. Art. 8 de la LO 3/2018, de protecció de dades personals i
garantia dels drets digitals.

Cessions:

Les previstes a la normativa vigent.

Drets:

Té dret a accedir a les seves dades personals, així com a demanar la rectificació de les dades inexactes o, en el seu cas, demanar la seva
supresió o limitació del tractament.

Informació addicional:

Pot consultar informació addicional en la seu electrònica. https://seu.badalona.cat

