ANNEX 2
Sol·licitud d’ajudes de desplaçament per a alumnes de les Illes Balears que cursen
estudis oficials de ensenyaments artístics superiors a la Unió Europea (UE-27)
durant l’any acadèmic 2020-2021

SOL·LICITUD
DESTINACIÓ Direcció General de Formació Professional i Ensenyaments Artístics
Superiors
CODI DIR3 A04026924
DADES IDENTIFICATIVES
Nom:

Llinatges:

DNI/NIE/NIF:
Adreça:
Adreça electrònica:
Codi postal:

Municipi:

Illa:

Telèfon mòbil:

IBAN:
DADES DELS ESTUDIS
Centre:
Estudis que es cursen:

Crèdits:

Especialitat:
PAÍS EN QUÈ ES CURSEN ELS ENSENYAMENTS ARTÍSTICS SUPERIORS (MARCAR AMB UNA X)
Espanya
Altre país de la UE-27
MODALITAT DE LA SOL·LICITUD (MARCAR AMB UNA X)
❏ 1. Alumnes amb domicili familiar a Menorca, Eivissa o Formentera que s’han
de desplaçar a Mallorca per cursar estudis oficials d’ensenyaments artístics
superiors que s’imparteixen al Conservatori Superiors de Música de les Illes
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Balears, a l’Escola d’Art i Superiors de Disseny de les Illes Balears o a l’Escola
d’Art Dramàtic de les Illes Balears.
❏ 2. Alumnes amb domicili familiar a les Illes Balears que s’han de desplaçar a
una altra comunitat autònoma d’Espanya a un altre país de la Unió Europea
(UE-27) per cursar, a centres públics, estudis oficials d’ensenyaments artístics
superiors que no s’imparteixen al Conservatori Superior de Música de les Illes
Balears , a l’Escola d’Art i Superior de Disseny de les Illes Balears o al l’Escola
Superior d’Art Dramàtic de les Illes Balears.
❏ 3. Alumnes amb domicili familiar a les Illes Balears que s’han de desplaçar a
una altra comunitat autònoma d’Espanya o a un altre país de la Unió Europea
(UE-27) per cursar, a centres públics, estudis oficials d’ensenyaments artístics
superior que no han obtingut plaça al Conservatori Superior de Música de les
Illes Balears, a l’Escola d’Art i Superior de Disseny de les Illes Balears o a
l’Escola Superior d’Art Dramàtic de les Illes Balears.
❏ 4. Alumnes amb domicili familiar a les Illes Balears que s’han de desplaçar a
una altra comunitat autònoma d’Espanya o a un altre país de la Unió Europea
(UE-27) per cursar, a centres privats, estudis oficials d’ensenyaments artístics
superior que no s’imparteix al Conservatori Superior de Música de les Illes
Balears, a l’Escola d’Art i Superior de Disseny de les Illes Balears o a l’Escola
Superior d’Art Dramàtic de les Illes Balears.
❏ 5. Alumnes amb domicili familiar a les Illes Balears que s’han de desplaçar a
una altra comunitat autònoma d’Espanya o a un altre país de la Unió Europea
(UE-27) per cursar, a centres privats, estudis oficials d’ensenyaments artístics
superior que no han obtingut plaça al Conservatori Superior de Música de les
Illes Balears, a l’Escola d’Art i Superior de Disseny de les Illes Balears o a
l’Escola Superior d’Art Dramàtic de les Illes Balears.
❏ 6. Alumnes amb domicili familiar a les Illes Balears que s’han de desplaçar a
una altra comunitat autònoma d’Espanya o a un altre país de la Unió Europea
(UE-27) per cursar, a centres privats, estudis de màster oficial en els
ensenyaments artístics, que no s’imparteixen Conservatori Superior de
Música de les Illes Balears, a l’Escola d’Art i Superior de Disseny de les Illes
Balears o a l’Escola Superior d’Art Dramàtic de les Illes Balears.
DOCUMENTACIÓ A ADJUNTAR (MARCAR ALLÒ QUE CORRESPONGUI AMB UNA X)
❏ Fotocòpia de l’imprès de la matrícula corresponent al curs 2020-2021 en què
consti la titulació cursada i el nombre de crèdits.
❏ Acreditació pagament complet de la matrícula.
❏ Declaració responsable de les dades bancàries aportades.
❏ En el cas d’alumne estranger, fotocòpia del passaport, del NIE i de la targeta
de residència.
❏ En el cas que la persona sol·licitant es matriculi del primer curs
d’ensenyaments artístics superiors: una fotocòpia compulsada del resultat de
les proves o del curs d’accés.
❏ En el cas que la persona sol·licitant es matriculi dels cursos segon i posteriors:
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una certificació acadèmica completa (original o fotocòpia compulsada) o un
certificat emès pel centre a l’efecte de concedir la beca (original o fotocòpia
compulsada) o una impressió de l’expedient personal, segellada pel centre,
en què constin les assignatures de què s’ha matriculat, el nombre de crèdits
i les qualificacions obtingudes en el curs 2019-2020.
❏ En cas de sol·licituds corresponents a les modalitats 3 i 5: la justificació
documental de no haver-hi obtingut plaça al Conservatori, EASDIB O ESADIB.
ALTRA DOCUMENTACIÓ

EXPÒS:
 Que les dades anteriors són certes i que conec i accept les bases d’aquesta
convocatòria.
 Que es compleixen totes les condicions de participació que preveu la
convocatòria.
 Que hem estat informats del sistema de tractament de les nostres dades, així
com dels drets que ens atorga la Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de
protecció de dades personals i garantia dels drets digitals.
 Que estic al corrent de les obligacions tributàries amb la Comunitat
Autònoma de les Illes Balears i l’Administració del Estat, així com de les
obligacions amb la Seguretat Social.
 Que no incorr amb cap de les causes de prohibició o d’incompatibilitat per
rebre subvencions previstes en l’article 10 del text refós de la Llei de
subvencions, aprovat pel Decret legislatiu 2/2005 de 28 de desembre (BOIB
núm. 196, de 31 de desembre ).
SOL·LICIT:
Que me sigui concedida l’ajuda de desplaçament del curs 2020-2021.
INFORMACIÓ SOBRE PROTECCIÓ DE DADES PERSONALS
De conformitat amb el Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del
Consell, de 27 d’abril de 2016, 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 (Reglament general de protecció de
dades), i amb la legislació vigent en matèria de protecció de dades, s’informa del
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tractament de dades personals que conté aquesta petició.
Tractament de dades. Les dades personals que conté aquesta petició seran
tractades per la Direcció General de Formació Professional i Ensenyaments
Artístics Superiors amb la finalitat exclusiva de gestionar aquesta convocatòria.
Exercici de drets i reclamacions. La persona afectada pel tractament de dades
personals pot exercir els seus drets d’informació, d’accés, de rectificació, de
supressió, de limitació, de portabilitat, d’oposició i de no inclusió en tractaments
automatitzats (i, fins i tot, de retirar el consentiment, si escau, en els termes que
estableix el Reglament general de protecció de dades) davant el responsable del
tractament, mitjançant el procediment «Sol·licitud d’exercici de drets en matèria
de protecció de dades personals», previst a la Seu Electrònica de la CAIB
(seuelectronica.caib.es).
Una vegada rebuda la resposta del responsable o en el cas que no hi hagi
resposta en el termini d’un mes, la persona afectada pel tractament de les dades
personals pot presentar la «Reclamació de tutela de drets» davant l’Agència
Espanyola de Protecció de Dades.
Delegació de Protecció de Dades. La Delegació de Protecció de Dades de
l’Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears té la seu a la
Conselleria de Presidència (pg. de Sagrera, 2, 07012 Palma; a/e:
protecciodades@dpd.caib.es).
AUTORITZ:
❏ L’administració a obtenir les dades necessàries per comprovar que estic
empadronat/ada a les Illes Balears a l’efecte de concedir-me la beca (en cas
contrari s’ha d’aportar un certificat d’empadronament del sol·licitant ).
❏ L’administració a obtenir les dades necessàries per comprovar les dades de
concessió de beques de la base de dades del Ministeri d’Educació i Formació
Professional a efectes de concedir-me la beca (en cas contrari, s’haurà d’aportar
un certificat emès per la universitat que acrediti que la persona sol·licitant no
gaudeix de cap beca del Ministeri d’Educació i Formació Professional).
______________________, _______ d________________ de 20__
[rúbrica]
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