PROGRAMA DIGI - INNICIA’T 2022
DECLARACIÓ DE COMPROMISOS
Dades del/de la participant
Cognoms i nom o raó social

NIF/NIE

Representant legal

NIF/NIE

DECLARO sota la meva responsabilitat que he estat informat/da dels següents punts:
●

Que no s’han iniciat les actuacions i/o inversions, ni presentat cap factura sobre
aquestes, amb data anterior a la data de comunicació del resultat de programa.

●

Que no s’ha gaudit de l’ajut per la primera instal·lació de joves agricultors i agricultores,
ni ha gaudit d’algun altre ajut amb la mateixa finalitat procedent d’altres departaments,
administracions i entitats públiques o privades durant la mateixa anualitat.

●

Que he rebut una formació relacionada amb la transformació agroalimentària a alguna
de les Escoles Agràries de Catalunya que figuren en el formulari de participació durant
els últims 3 anys.

●

Que qualsevol canvi que, dins la mateixa finalitat, es pugui produir en la destinació del
programa ha de ser comunicat al grup d’acció local corresponent a la zona d’actuació.

●

Que si finalment no es compleixen els compromisos d’execució incialment aprovats, el
programa es pot veure reduït.

●

Que si es detecta alguna falsedat en la declaració responsable del participant, les
entitats promotores es reserven el dret a l’anul·lació de la seva participació.

PROTECCIÓ DE DADES
De conformitat amb allò que estableix la Llei Orgànica 15/1999, de Protecció de Dades de
Caràcter Personal (LOPD), li informem que les dades personals proporcionades són
confidencials i formen part dels fitxers de titularitat de CONSORCI LEADER DE
DESENVOLUPAMENT RURAL DEL CAMP amb la finalitat d’agilitzar la nostra gestió i servei,
així com proporcionar-li informació referent als nostres serveis que puguin ser del seu interès,
àdhuc per mitjans electrònics

tret que ens manifesti el contrari. Pot exercir els seus drets

d’accés, rectificació, cancel·lació i en el seu cas, oposició, enviant un escrit acompanyat d’una
fotocòpia del D.N.I a la següent adreça : C/ Daroca, 1 - 43400 MONTBLANC o bé enviant-ho
per correu electrònic a lopd@leaderdelcamp.cat.
Si en 30 dies no ens comunica el contrari, entendrem que les seves dades no han estat
modificades, i que vostè es compromet a notificar-nos qualsevol variació i que tenim el
consentiment per a utilitzar-les a fi i efecte de poder fidelitzar la relació entre ambdues parts.
El sol·licitant dona el seu consentiment exprés per a la publicació de fotografies referents a la
promoció del projecte, als mitjans habituals del Consorci Leader de Desenvolupament Rural del
Camp.

I perquè així consti, signo el present document en data ____ de _______________ de 2022.
Signat,

Nom: _____________________________________

NIF: __________________

