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CONCURS D’INNOVACIÓ BCN SMART RURAL 
2021 

DECLARACIÓ D’AJUTS DE MINIMIS 

Nom i cognoms:. 

DNI/NIE:. 

En representació de (si s’escau): 

Raó social:. 

NIF:  

Càrrec:. 

DECLARA: 

• Que ha rebut els següents ajuts amb la mateixa finalitat que el que sol·licita en cas de
guanyar el premi del Concurs d’Innovació BCN Smart Rural:

CONVOCATÒRIA 
(codi alfanumèric) 

ADMINISTRACIÓ 
CONCEDENT 

CONCEPTE 
SUBVENCIONAT DATA DE CONCESSIÓ IMPORT CONCEDIT 

. . . . . 

. . . . . 

. . . . . 

• Que durant l’exercici fiscal en curs i els dos anteriors se li han concedit les següents
subvencions subjectes al Reglament (UE) núm. 1407/2013 de la Comissió, de 18 de
desembre de 2013, relatiu a l’aplicació dels articles 107 i 108 del Tractat de
Funcionament de la Unió Europea als ajuts de minimis:

CONVOCATÒRIA 
(codi alfanumèric) 

ADMINISTRACIÓ 
CONCEDENT 

CONCEPTE 
SUBVENCIONAT DATA DE CONCESSIÓ IMPORT CONCEDIT 

. . . . . 
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• Que està assabentat que l’ajut corresponent al premi del Concurs d’Innovació BCN Smart 
Rural està subjecte al reglament esmentat d’ajuts de minimis. 

• Que en el cas que se li concedeixi l’ajut corresponent al premi del Concurs d’Innovació 
BCN Smart Rural, es compromet a renunciar a qualsevol altre ajut amb fons de la UE per 
a la mateixa finalitat. 

 
 
PROTECCIÓ DE DADES 
L'Associació d'Iniciatives Rurals de Catalunya (ARCA) i tot el seu personal es comprometen a tractar les dades de 
caràcter personal segons estableix el Reglament General de Protecció de Dades UE 2016/679 (RGPD) i Llei 
Orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de Protecció de Dades Personals i Garantia dels Drets Digitals (LOPDGDD). 
El/la sotasignat autoritza a l'Associació d'Iniciatives Rurals de Catalunya (ARCA) a tractar les seves dades 
personals. En compliment del que disposen els articles 13 i 14 del RGPD i l'article 11 de la LOPDGDD s'informa 
de les següents dades: 
RESPONSABLE DEL TRACTAMENT DE LES SEVES DADES PERSONALS: Associació d'Iniciatives Rurals de Catalunya 
(ARCA). NIF: G43722453. Adreça: Ctra. Sant Llorenç de Morunys, km. 2, 25280 Solsona (Lleida). Telèfon: 
936539419. Pot contactar amb el Delegat de Protecció de Dades (DPD): dpd@arca-dr.cat. 
FINALITAT DEL TRACTE DE LES SEVES DADES: Gestionar la candidatura al "Concurs d'Innovació BCN Smart Rural" 
i les gestions administratives que se’n derivin. 
CONSERVACIÓ DE LES SEVES DADES: Les dades personals proporcionades es conservaran mentre no se sol·liciti 
la supressió per part de l'interessat i durant el temps necessari per a complir amb les obligacions legals. 
DESTINATARIS: Si és necessari, totes les entitats públiques i privades col·laboradores en el marc del PECT BCN 
Smart Rural. 
DRETS: Pot exercir els seus drets d'accés, rectificació, supressió, portabilitat de les seves dades i a la limitació o 
oposició del seu tractament, així com no ser objecte de decisions individuals automatitzades, dirigint-se al 
Delegat de Protecció de Dades (DPD), per escrit a l'adreça de correu dpd@arca-dr.cat, havent-se d'identificar 
degudament i sol·licitant clarament el dret a exercir. 
 

          AUTORITZO a ARCA que m’enviï informació.  

 

 

 

 
Signatura 
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