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ADJUNTEU ELS ORIGINALS DELS TREBALLS I LES PROVES D’EMISSIÓ [RÀDIO I TV] 

ENVIEU A Premi “Pica d’Estats”. Patronat de Turisme de la Diputació de Lleida
Rambla Ferran, 18, 3r, 25007 Lleida
DECLARACIÓ RESPONSABLE. Que no té cap de les causes de prohibició per rebre la subvenció establertes en l’article 13 de la Llei 38/2003, general de subvencions. Que està al corrent del compliment de les 
obligacions tributàries i amb la Seguretat Social i es compromet expressament a mantenir el compliment d’aquest requisit durant el programa inherent al reconeixement del dret del cobrament de la subvenció. 
Que està al corrent de les seves obligacions financeres amb la Diputació de Lleida i no és deutor amb la mateixa per cap resolució de procedència de reintegrament i es compromet expressament a mantenir 
el compliment d’aquest requisit  durant el període inherent al reconeixement al dret de cobrament de la subvenció.  Que accepta les bases generals i la normativa reguladora de les subvencions nominatives i 
excepcionals de la Diputació de Lleida i els seus organismes autònoms. Que accepta l’ajut que en aplicació de les esmentades bases li pugui atorgar el Patronat de Turisme, així com les condicions que se li puguin 
derivar de l’acord d’atorgament. Que es compromet a facilitar tota la informació que li sigui requerida per la Diputació de Lleida i la Sindicatura de Comptes de Catalunya.

 Estic d’acord amb tot el que aquí es declara

PROTECCIÓ DE DADES. De conformitat amb allò establert a la normativa vigent en Protecció de Dades de Caràcter Personal, us informem que les vostres dades seran incorporades al sistema de tractament 
titularitat del PATRONAT DE TURISME DE LA DIPUTACIÓ DE LLEIDA amb CIF G25228180 i domicili social situat a Rambla Ferran, 18, 3a planta, 25007 Lleida, amb la finalitat de tramitar la vostra candidatura al 
premi, i proporcionar-vos informació, publicacions i comunicacions relacionades amb aquesta edició del certamen. En compliment de la normativa vigent, us informem que les dades seran conservades durant el 
termini estrictament necessari per complir amb els preceptes esmentats anteriorment. Mentre no ens comuniqueu el contrari, entendrem que les vostres dades no han estat modificades, que us comprometeu 
a notificar-nos qualsevol variació i que tenim el vostre consentiment per utilitzar-les per a les finalitats esmentades. Per part nostra, us informem que procedirem a tractar les dades de manera lícita, lleial, trans-
parent, adequada, pertinent, limitada, exacta i actualitzada. És per això que ens comprometem a adoptar totes les mesures raonables perquè aquestes dades se suprimeixin o rectifiquin sense dilació quan siguin 
inexactes. D’acord amb els drets que us confereix la normativa vigent en protecció de dades podreu exercir els drets d’accés, rectificació, limitació de tractament, supressió, portabilitat i oposició al tractament de 
les vostres dades de caràcter personal com també del consentiment prestat per al seu tractament, dirigint la vostra petició a l’adreça postal indicada més amunt o al correu electrònic info@diputaciolleida.cat. 
Podreu adreçar-vos a l’Autoritat de Control competent per presentar la reclamació que considereu oportuna. En tot allò que no es preveu a les presents bases, seran d’aplicació les bases generals d’atorgament 
de subvencions de la Diputació de Lleida, la Llei 38/2003 de 17 de novembre, general de subvencions i el Reial Decret 887/2006 de 21 de juliol per al qual s’aprova el Reglament de la Llei abans indicada. Així mateix 
sol·licito la vostra autorització per oferir-vos informació sobre altres convocatòries als premis, o informació turística referent a la nostra demarcació. 
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