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ANNEX I 

DECLARACIÓ RESPONSABLE I DOCUMENT D’ADHESIÓ A LA CAMPANYA   

ACTIVEM ALCOLETGE 

DADES DEL SOL·LICITANT 

RAO SOCIAL / NOM   

CIF/NIF   

TIPUS D’ACTIVITAT (descripció)  

ADREÇA   

CP I LOCALITAT   

TIPUS D’ACTIVITAT   

  

REPRESENTANT LEGAL EMPRESA (nom i cognoms)  

NIF REPRESENTANT LEGAL EMPRESA   

DOMICILI REPRESNTANT LEGAL EMPRESA  

Adreça   

Cp i localitat   

  

Correu electrònic (a efectes de notificacions)  

Telèfons de contacte  

Telèfon fixe   

Telèfon mòbil    
 

1. DECLARO, sota la meva responsabilitat: 

Que compleixo / que l’empresa que represento compleix amb TOTES LES 

CONDICIONS fixades per tal de participar en la CAMPANYA “ACTIVEM 

ALCOLETGE”, d’acord amb les bases aprovades per l’Ajuntament d’Alcoletge 

i, especialment, les relatives al compliment de les obligacions tributàries 

(estatals, autonòmiques i locals) i amb la Seguretat Social; assumint el 

compromís de col·laborar amb l’Ajuntament d’Alcoletge en la comprovació, 

verificació o control d’aquestes dades i qualsevol altra que, d’acord amb les 

mateixes, sigui pertinent incloent autorització per tal que l’Ajuntament pugui 

formular totes les consultes necessàries a altres Administracions Públiques, 

als efectes indicats.  

2. Que coneixent i acceptant el contingut de la campanya promoguda per 

l’Ajuntament d’Alcoletge “ ACTIVEM ALCOLETGE” destinada a promoure 

l’activitat econòmica del nostre municipi, especialment, per al comerç i servei 

de proximitat, m’ ADHEREIXO de forma expressa / l’empresa que represento 

S’ADHEREIX de forma expressa  a  aquesta campanya, participant en la 

mateixa, en els termes i amb les condicions que s’acorden per l’Ajuntament 

d’Alcoletge.  
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3. DOCUMENTACIÓ QUE S’ACOMPANYA (marqueu la documentació 

presentada) 

□ Copia del DNI o NIE del sol·licitant, en cas de persona física.  
□ Copia del CIF, en cas de persona jurídica; si procedeix.  
□ Copia del DNI o NIE del representant de la persona jurídica.  
□ Copia de l’escriptura de poders del representant de la persona jurídica. 
□ Documentació acreditativa de la identificació i acreditació de la 
titularitat del compte bancari al qual es demana abonar els imports dels 
vals que resultin de la campanya ACTIVEM ALCOLETGE.  
 
Denominació de l’entitat:  
Domicili de l’oficina:  
Núm. IBAN:  

                        
 

Lloc, data i signatura  

 

(1) Abans de signar, llegiu la informació sobre protecció de dades que consta adjunta.  

 

IL·LM. SR. ALCALDE DE L’AJUNTAMENT D’ALCOLETGE 

c/Sitjar, 2. 25660. ALCOLETGE 
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1. PROTECCIÓ DE DADES 

 
1.1. Normativa:  

 
El model de gestió de la privacitat i la protecció de dades de l’Ajuntament 
d’Alcoletge es fonamenta en el marc jurídic següent: 

 Reglament 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell de 27 d’abril de 
2016 (RGPD), relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al 
tractament de dades personals i a la lliure circulació d’aquestes dades, i pel 
qual es deroga la Directiva 95/46/CE. 

 Llei orgànica 3/2018 de 5 de desembre, de Protecció de Dades Personals i 
garantia dels drets digitals, 

 Les directrius del Grup de Treball de l’Article 29. 

 Altra normativa de desenvolupament de la protecció de dades (per a més 
informació, es pot 
consultar http://apdcat.gencat.cat/ca/autoritat/normativa/). 
 

1.2.  Recollida de dades:  
 

D’ acord amb la normativa anterior les dades de caràcter personal que 
s’obtinguin amb motiu de la tramitació d’aquests expedients passaran a formar 
part dels fitxers de dades de l’Ajuntament d’Alcoletge amb la finalitat de 
l’examen, resolució i notificació dels expedients que es tramitin. Llevat d’obligació 
legal, les dades no seran cedides a tercer.  
 

1.3.  Informació general sobre protecció de dades personals:   
 

Responsable Ajuntament d’Alcoletge 

Finalitat Tramitar procediments i actuacions administratives.  

Legitimació Compliment d'una missió realitzada en interès públic o en 
l'exercici de poders públics atorgats a aquesta Entitat. 

Destinataris Se cediran dades, si escau, a altres Administracions Públiques 
i als Encarregats del Tractament de les Dades. No hi ha 
previsió de transferències a tercers països. 

Drets Accedir, rectificar i suprimir les dades, així com altres drets, 
tal com s'explica en la informació addicional. 

Informació 
addicional 

Pot consultar la informació addicional i detallada sobre 
Protecció de Dades en la següent adreça: 
http://www.alcoletge.cat/politica-de-privacitat 
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