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CONCURS D’INNOVACIÓ BCN SMART RURAL 
2021 

 
 

DECLARACIÓ RESPONSABLE 

Nom i cognoms:. 

DNI/NIE:. 

En representació de (si s’escau): 

Raó social:. 

NIF:  

Càrrec:. 

DECLARA SOTA LA SEVA RESPONSABILITAT: 
 
• Que totes les dades aportades en el formulari de presentació de la candidatura al 

Concurs d’Innovació BCN Smart Rural són certes. 
• No haver estat condemnat mitjançant sentència ferma a la pena de pèrdua de la 

possibilitat d’obtenir subvencions o ajudes públiques o per delictes de prevaricació, 
suborn, malversació de cabdals públics, tràfic d’influències, frau i exaccions il·legals o 
delictes urbanístics. 

• No haver sol·licitat la declaració de concurs voluntari, no haver estat declarat insolvents 
en qualsevol procediment, no estar declarat en concurs, a no ser que en aquest hagi 
adquirit eficàcia un conveni, no estar subjecte a intervenció judicial o no haver estat 
inhabilitat conforme a la Llei 22/2003, de 9 de juliol, Concursal, sense que hagi conclòs el 
període d’inhabilitació fixat en la sentència de qualificació del concurs. 

• No haver donat lloc, per causa de la qual hagués estat declarat culpable, a la resolució 
ferma de qualsevol contracte celebrat amb l’Administració. 

• No estar incursa la persona física, els administradors de la societat mercantil o aquells 
que ostentin la representació legal d’altres persones jurídiques, en algun dels supòsits de 
la Llei 3/2015, de 30 de març, reguladora de l’exercici de l’alt càrrec de l’Administració 
General de l’Estat, de la Llei 53/1984, de 26 de desembre, d’incompatibilitats del 
Personal al Servei de les Administracions Públiques, o tractar-se de qualsevol dels 
càrrecs electius regulats a la Llei Orgànica 5/1985, de 19 de juny, del Règim Electoral 
General, en els termes establerts a la mateixa o a la normativa autonòmica que reguli 
aquestes matèries. 
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• Estar al corrent en el compliment de les obligacions tributàries o enfront a la Seguretat 
Social imposades per les disposicions vigents, en la forma que es determini 
reglamentàriament. 

• No tenir la residència fiscal en un país o territori qualificat reglamentàriament com a 
paradís fiscal. 

• No trobar-se al corrent de pagament d’obligacions per reintegrament de subvencions en 
els termes que reglamentàriament es determinin. 

• No haver estat sancionat mitjançant resolució ferma amb la pèrdua de la possibilitat 
d’obtenir subvencions conforme a aquesta o altres lleis que així ho estableixin. 

• Per raó de les persones que les regeixen o altres circumstàncies, no pot presumir-se que 
és continuació o que deriva, per transformació, fusió o successió, d’altres empreses en 
les quals incorrin els supòsits anteriors. 

 
 
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 


	Text1: 
	Text2: 
	Text3: 
	Text4: 
	Text5: 
	Check Box6: Off


