
SOL•LICITUD DE PARTICIPACIÓ AL CONCURS DE FOTOGRAFIA DE LA FESTA MAJOR

DADES PERSONALS
Nom i cognoms  DNI/NIE/Passaport

Nom i cognoms del representant (si s’escau)  DNI/NIE/Passaport

Domicili a efectes de notificació

Població Codi postal

Correu electrònic (obligatòri en cas d’optar per la notificació electrònica*)  Telèfon Mòbil

(*)     Vull rebre notificació electrònica de totes les actuacions relacionades amb aquest procediment. A tal efecte facilito en la present 
sol·licitud el correu electrònic i el telèfon mòbil on rebre l’avís de la posta a disposició de les notificacions.

Plaça de la Vila, 1
08184 Palau-solità i Plegamans

T. 93 864 80 56
www.palauplegamans.cat

CIF: P-0815500-D

CATEGORIA EN LA QUE PARTICIPES 

Tema

Josep Ségales (fotògrafs/fes  
Palau-solità i Plegamans) 

Tema (A) Lliure 

Tema (B) Palau-solità i Plegamans 

  Categoria

       Color

       Blanc i negre

       Color

       Blanc i negre

       Color

       Blanc i negre

  Títol de l’obra

DECLARACIÓ RESPONSABLE  

Que he llegit i accepto les bases dels Premis de Fotografia d'enguany i que compleixo i accepto els requisits 
establerts en l’Ordenança General de Subvencions de l'Ajuntament de Palau-solità i Plegamans vigents. 

Que es troba al corrent de la justificació de totes les subvencions rebudes de l'Ajuntament de Barcelona i altres 
entitats municipals i que no es troba en cap dels supòsits de reintegrament que preveu l'article 37 de la Llei 38/2003, 
de 17 de novembre, General de Subvencions. 

Que es troba al corrent en el compliment de les obligacions tributàries, amb la Seguretat Social i amb Hisenda 
Municipal en el sentit que es troba al corrent de pagament o que no està obligada a declarar. 

.

.

.
AUTORITZACIONS / CONSENTIMENTS

Manifesto la meva conformitat expressa i autoritzo que el meu fill/a, tutelat/da, les dades del qual han estat assen-
yalades, pugui participar concurs de fotografia de Festa Major d’enguany de conformitat amb allò establert a la 
convocatòria del concurs. 

En el cas de ser premiat, amb la finalitat d’acreditar el compliment de les obligacions tributàries, amb la Seguretat 
Social i amb Hisenda Municipal en el sentit esmentat anteriorment, la persona interessada declara:  

Que  amb la presentació d’aquesta sol·licitud de manera lliure, específica, informada i inequívoca autoritzo a 
l'Ajuntament de Palau-solità i Plegamans perquè pugui obtenir l'acreditació d'estar al corrent del compliment de 
les obligacions amb l'AEAT, la TGSS i la Hisenda Municipal a través de certificats telemàtics. 

Que denego el consentiment a l'accés de l'Ajuntament de Palau-solità i Plegamans als esmentats certificats 
telemàtics. En aquest supòsit, les persones sol·licitants hauran de presentar els certificats corresponents amb 
aquesta sol·licitud, i en qualsevol moment que els requereixi l’Ajuntament.  



“D’acord al RGPD i la LOPD les dades seran utilitzades per a la gestió del tràmit que esteu realitzant, i no seran cedides a tercers, llevat que 
sigui necessari per a la prestació del servei sol·licitat de conformitat amb les disposicions legals i reglamentàries aplicables en cada moment o 
el consentiment inequívoc, segons el cas. Un cop gestionat el tràmit seran conservades per obligació legal com a part del procediment 
administratiu. Per a més informació consulti la nostra política de privacitat. Així  mateix  s’informa  de  la  possibilitat  d’exercir  els  seus  drets 
d’accés,  rectificació,  supressió  i  la  resta  dels  seus  drets  mitjançant  la  remissió  d’un  escrit  dirigit  al  Delegat  de  Protecció  de  Dades  o 
bé  per  mitjans  electrònics  www.palauplegamans.cat  o  bé  presencialment  o  per  correu  convencional a l’adreça següent: plaça de la Vila, 
1 – 08184 Palau-solità i Plegamans.” 

40400-012 v1  IMP. MUNICIPAL 

LA PERSONA PARTICIPANT O EL/LA REPRESENTANT DEL/LA MENOR DE 14 ANYS AUTORITZA: 

Intranet amb accés restringit

Si NoPàgina web de l’Ajuntament de Palau-solità i Plegamans

Revistes o publicacions editades en suport paper
Xarxes socials i Plataformes

Butlletí municipal

Blog

Responsable 
del tractament

Ajuntament de Palau-solità i Plegamans. Plaça de la Vila, 1, 08184 - Palau-solità i Plega-
mans. Dades de contacte del Delegat de protecció de dades per a consultes, queixes, 
exercici de drets i comentaris relacionats amb la protecció de dades: dpd.ajpalauplega-
mans@diba.cat 

Finalitat 
del tractament

a) Les dades seran utilitzades per a la gestió del tràmit que esteu realitzant, i no seran cedides
a tercers, llevat que sigui necessari per a la prestació del servei sol·licitat de conformitat amb
les disposicions legals i reglamentàries aplicables en cada moment o el consentiment
inequívoc, segons el cas. Un cop gestionat el tràmit seran conservades per obligació legal com
a part del procediment administratiu.

b) Gestió i control de la difusió d’imatge i/o veu dels participants al concurs per a la promoció
de les activitats de les Àrees de Cultura i Festes de l’Ajuntament.

Temps 
de conservació

Les dades s'eliminaran o conservaran en els terminis previstos a les taules d'avaluació 
documental (TAAD), aprovades per la Comissió Nacional d'Accés Avaluació i Tria Documental. 
En cas de conservació permanent, les dades es conservaran exclusivament per motius d'arxiu 
en interès públic, investigació científica o històrica i/o amb finalitats estadístiques, de 
conformitat amb l'article 89.1 RGPD 

Legitimació 
del consentiment del participant o dels pares, tutors o representants legals o de l’infant menor de 14 anys. 

Destinataris 
de cessions 
o transferències

Les vostres dades no es comunicaran a tercers, excepte si una llei ho autoritza o si ho heu 
consentit prèviament. Les vostres dades no es transferiran fora de la Unió Europea.

Drets de l
es persones 
interessades

Es poden exercir els drets d’accés, rectificació, supressió i portabilitat de les seves dades, i la 
limitació o oposició al seu tractament a través de la Seu electrònica 
https://www.palauplegamans.cat o presencialment a les oficines del Registre de l’Ajuntament. 
Si considereu que el tractament de dades personals es contrari a la normativa de protecció de 
dades, podeu presentar una reclamació davant de l’Autoritat Catalana de Protecció de Dades 
(APDCAT) a través de la seva web 
https://apd-cat.gencat.cat/ca/drets_i_obligacions/reclamar_i_denunciar/ o per mitjans no 
electrònics a l’adreça: Carrer Rosselló, 214 bis, Esc. A, 1r 1a, 08008 Barcelona

Informació 
addicional

Podeu consultar la informació addicional i detallada sobre protecció de dades en la web de 
l’Ajuntament de Palau-solità i Plegamans:https://www.palauplegamans.cat/lnk14/politi-
ca-de-privacitat.htm 

INFORMACIÓ BÀSICA SOBRE PROTECCIÓ DE DADES 
Abans de signar la sol•licitud, cal llegir la informació bàsica sobre protecció de dades que consta a continuació:

La inexactitud, falsedat o omissió de dades essencials en aquesta declaració responsable, o l'incompliment dels requisits exigibles d'acord 
amb la legislació vigent per a l'obtenció de la subvenció, determinarà el reintegrament de la subvenció, sens perjudici de les responsabilitats 
penals, civils o administratives que li puguin ser exigides. I perquè així consti, declaro que totes les dades que consten en aquest document 
són certes i signo la present declaració 

Si No
Si No
Si No
Si No
Si No

Palau-solità i Plegamans,  30   2019 Signatura (si és menor, del pare, mare o tutor/a) 
NIF:
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