
DECLARACIÓ JURADA DEL CENTRE COL·LABORADOR A EFECTES DE LES 
SUBVENCIONS DESTINADES A L'ORGANITZACIÓ D'ACTIVITATS 
EXTRAESCOLARS DE CARÀCTER LÚDIC ALS CENTRES D'EDUCACIÓ 
INFANTIL I PRIMARIA DE CASTELLDEFELS 

Castelldefels, a _____ de _______ de _______ 

D’acord amb la normativa de protecció de dades us informen que les vostres dades personals seran 
tractades per l’Ajuntament de Castelldefels amb la finalitat de fer constar la recepció de la vostra 
petició (tractament 0246 Registre general), la qual finalitat està legitimada en els articles 16 de la Llei 
39/2015 i 41 de la Llei 26/2010. Les vostres dades només seran cedides al Departament Municipal 
que hagi de gestionar la vostra petició. Teniu dret a accedir, rectificar i suprimir les vostres dades, així 
com altres drets sobre aquestes adreçant-se per escrit a l’Oficina d’Atenció Ciutadana d’aquest 
Ajuntament. (OAC - Plaça de l’església,1).  

D’acord amb la normativa de protecció de dades us informen que les vostres dades personals seran 
tractades per l’Ajuntament de Castelldefels amb la finalitat de fer constar la recepció de la vostra 
petició (tractament 0246 Registre general), la qual finalitat està legitimada en els articles 16 de la Llei 
39/2015 i 41 de la Llei 26/2010. Les vostres dades només seran cedides al Departament Municipal 
que hagi de gestionar la vostra petició. Teniu dret a accedir, rectificar i suprimir les vostres dades, així 
com altres drets sobre aquestes adreçant-se per escrit a l’Oficina d’Atenció Ciutadana d’aquest 
Ajuntament. (OAC - Plaça de l’església,1).  

ÀREA DE L'AJUNTAMENT GESTORA DE LA INFORMACIÓ:  Educació 

Curs 20         - 20

Nom Centre educatiu:

CIF:

Nom director/a: 

NIF:

DECLARO QUE EL CENTRE EDUCATIU HA:
1. Vetllat perquè les activitats subvencionades es realitzin en compliment de les bases d’aquesta

subvenció i la Llei general de subvencions.

2. Actuat en nom i per compte de l’Ajuntament de Castelldefels a tots els efectes relacionats

amb la subvenció.

3. Comprovat el compliment i efectivitat de les condicions i requisits que han determinat

l’atorgament de la subvenció, així com la realització de les activitats subvencionades en els

termes establerts.

4. Assumit els projectes com una activitat pròpia i els ha de tingut previstos en el Pla Anual de

centre.

5. Constituït i presidit la Comissió de seguiment de les activitats lúdiques, segons allò previst a

l’art. 14 de les bases d’aquesta subvenció.

LLIURO LA JUSTIFICACIÓ DE LA SUBVENCIÓ APORTADA PER L'ENTITAT BENEFICIARIA
(Signatura del/la representant legal de l'entitat col·laboradora i segell del centre educatiu) 

D’acord amb la normativa de protecció de dades us informen que les vostres dades 
personals seran tractades per l’Ajuntament de Castelldefels amb la finalitat de fer constar 
la recepció de la vostra petició (tractament 0246 Registre general), la qual finalitat està 
legitimada en els articles 16 de la Llei 39/2015 i 41 de la Llei 26/2010. Les vostres dades 
només seran cedides al Departament Municipal que hagi de gestionar la vostra petició. 
Teniu dret a accedir, rectificar i suprimir les vostres dades, així com altres drets sobre 
aquestes adreçant-se per escrit a l’Oficina d’Atenció Ciutadana d’aquest Ajuntament. 
(OAC -Plaça de l’església,1).

Castelldefels,  de  de 20
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