SOL·LICITUD D’ACCÉS A LA INFORMACIÓ PÚBLICA
*Els camps marcats amb asterisc són opcionals.
I. DADES DE LA PERSONA SOL·LICITANT O EN NOM DE LA QUAL ES FA LA SOL·LICITUD
Abans d’emplenar el qüestionari, indicau si actuau en nom propi o en representació d’una altra persona.
En nom propi (si marcau aquesta casella, només heu d’emplenar l’apartat I.a d’aquesta secció)
En representació d’una persona física (si marcau aquesta casella, heu d’emplenar els apartats I.a i I.c)
En representació d’una persona jurídica (si marcau aquesta casella, heu d’emplenar els apartats I.b i I.c)
I.a. Dades de la persona física sol·licitant (emplenau-ho només si la persona sol·licitant és una persona física)
Nom
Primer llinatge
Segon llinatge
Document d’identificació

NIF

NIE

Passaport

Número
D’acord amb l’article 28.2 de la Llei 39/2015, de 2 d’octubre, del procediment administratiu
comú i de les administracions públiques, s’entén atorgat el consentiment per a la consulta
de les dades identificatives anteriors per mitjà de xarxes corporatives o sistemes electrònics
habilitats a aquest efecte.
En cas que no atorgueu el consentiment per a la consulta, marcau la casella següent i aportau
una fotocòpia del vostre DNI/NIF.
No don el consentiment per a la consulta i aport una fotocòpia del DNI/NIF.
Sexe* (a efectes estadístics)
Data de naixement* (a efectes estadístics)

Home

Dona

- -/- -/- - - -

Número de telèfon*

I.b. Dades de la persona jurídica sol·licitant (emplenau-ho només si la persona sol·licitant és una persona jurídica)
Raó social
NIF

I.c. Dades de la persona física representant (emplenau-ho només si actuau en representació d’una altra persona)
Nom
Primer llinatge
Segon llinatge
Document d’identificació

NIF

NIE

Passaport

Número
D’acord amb l’article 28.2 de la Llei 39/2015, de 2 d’octubre, del procediment administratiu comú i
de les administracions públiques, s’entén atorgat el consentiment per a la consulta de les dades
identificatives anteriors per mitjà de xarxes corporatives o sistemes electrònics habilitats a aquest
efecte.
En cas que no atorgueu el consentiment per a la consulta, marcau la casella següent i aportau una
fotocòpia del vostre DNI/NIF.
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No don el consentiment per a la consulta i aport una fotocòpia del DNI/NIF.
Número de telèfon*

II. INFORMACIÓ SOL·LICITADA
Emplenau-ho tenint en compte la informació que voleu sol·licitar.
Organisme al
qual se sol·licita
la informació

Indicau a quina conselleria o entitat s’adreça la sol·licitud d’informació (només podeu marcar-ne
una).


Vicepresidència i Conselleria d'Innovació, Recerca i Turisme



Conselleria de Presidència



Conselleria d'Hisenda i Administracions Públiques



Conselleria d'Educació i Universitat



Conselleria de Serveis Socials i Cooperació



Conselleria de Salut



Conselleria de Treball, Comerç i Indústria



Conselleria de Medi Ambient, Agricultura i Pesca



Conselleria de Territori, Energia i Mobilitat



Conselleria de Cultura, Participació i Esports



Una altra

Informació
complementària
sobre l’òrgan
destinatari
Matèria





Assumpte*

Administració
pública i
govern
Agricultura,
pesca i
ramaderia



Comerç



Consum



Cooperació



Cultura



Dependència



Discapacitat



Educació



Emergències
i seguretat



Empreses i
entitats



Energia



Joventut



Esport i oci



Idiomes



Família



Medi ambient



Menors



Oposicions i funció pública



Gent gran



Participació ciutadana



Habitatge



Salut



Igualtat de
gènere/violència
de gènere



Tecnologia i comunicacions



Administració electrònica



Transport/carreteres/ports/ae
roports



Treball i formació



Tributs i recaptació



Turisme



Altres



Immigració



Indústria



Informació
econòmica i
pressupostària



Innovació i
recerca

Indicau el tema de la sol·licitud de manera breu i concreta.
---------------------------------------------------------------------------------
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Contingut de la
sol·licitud

Exposau quina és la informació precisa a la qual voleu accedir.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Format en què
voleu rebre la
informació
(modalitat
d’accés
a
la
documentació,
quan
sigui
necessari
adjuntar-la a la
informació
sol·licitada)
Motiu de la
sol·licitud*
(opcional)

Lliurament de fotocòpies
Lliurament de fotocòpies compulsades
Lliurament de còpia electrònica en CD
Només consulta presencial de la documentació
Lliurament d’arxius electrònics per via de notificació electrònica (PDF, documentació escanejada,
etc.)

Indicau el motiu pel qual sol·licitau la informació.

III. DADES DE CONTACTE
A continuació, elegiu com voleu que ens comuniquem amb vós.
Idioma de les notificacions

Català

Castellà

Canal de notificació* (seleccionau el canal mitjançant el qual voleu rebre les notificacions i les comunicacions)
Per correu electrònic (emplenau III.a)
Per tramesa postal (emplenau III.b)

III.a.
Comunicació
per correu
electrònic
III.b.
Comunicació
per tramesa
postal

III.a. Comunicació per correu electrònic (emplenau-ho només si triau aquesta opció. Aquesta
opció implica que acceptau la notificació electrònica de qualsevol actuació en relació amb la
sol·licitud).
Adreça electrònica

__________________________________________________

III.b. Comunicació per tramesa postal (emplenau-ho només si triau aquesta opció).
Adreça

Carrer/Plaça:
-----------------------------------------------------------------------------

Localitat

Número

Edifici

Escala

Pis

Porta

------------

------------

------------

------------

------------

___________________________________________________________________

Municipi

----------------------------------------

Província

----------------------------------------

Codi postal
País

---------------------
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VI. DOCUMENTACIÓ
En cas que vulgueu adjuntar-hi algun document, especificau-lo a continuació.
Documentació adjunta
1.
2.

Informació bàsica sobre protecció de dades personals
De conformitat amb el Reglament (UE) 2016/679 (RGPD) i la legislació vigent en matèria de protecció de dades, s’informa del tractament
de les dades personals que conté aquesta sol·licitud d’accés a la informació pública.
Finalitat del tractament i base jurídica: registre i tramitació de les sol·licituds d’accés a la informació pública, d’acord amb el que
preveu la Llei 19/2013, de 9 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern
Responsable del tractament: Direcció General de Transparència i Bon Govern de la Conselleria de Presidència, amb adreça en el carrer
d’Uruguai s/n, 07010 de Palma (Illes Balears)
Destinataris de les dades personals: Se cediran a les persones, òrgans o unitats administratives de l'àmbit de la comunitat autònoma
de les Illes Balears o del seu sector públic instrumental vinculat, que hagin d'intervenir en la tramitació i resolució de la sol·licitud
registrada, o a la possible reclamació o recurs contra la resolució recaiguda.
Termini de conservació de les dades personals: es dades es conservaran el temps necessari per complir amb la finalitat per a la qual es
van demanar i per determinar les possibles responsabilitats que es puguin derivar d'aquesta finalitat i del tractament de les dades. És
aplicable el que disposa la normativa d'arxius i documentació
Existència de decisions automatitzades: o es realitzen perfils ni es prendran decisions automatitzades amb el tractament de les dades
recollides Transferències de dades a tercers països: No estan previstes transferències internacionals de dades
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 és el cas, en els termes que estableix el RGPD) davant el responsable del tractament esmentat abans, mitjançant el
procediment «Sol·licitud d’exercici de drets en matèria de protecció de dades personals», previst en la seu electrònica de la CAIB (seu
electrònica).
Amb posterioritat a la resposta del responsable o al fet que no hi hagi resposta en el termini d’un mes, pot presentar la «Reclamació de
tutela de drets» davant l’Agència Espanyola de Protecció de Dades (AEPD).
Delegació de Protecció de Dades: la Delegació de Protecció de Dades de l’Administració de la CAIB té la seu a la Conselleria de
Presidència (passeig de Sagrera, 2, 07012 Palma).
Adreça electrònica de contacte: protecciodades@dpd.caib.es.

La persona signant DECLARA, sota la seva expressa responsabilitat, que les dades que figuren en aquesta sol·licitud són
certes.
........................................., ............................d.............................de 20.....

Signatura ........................................
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Instruccions per emplenar la sol·licitud
I. Dades del sol·licitant


Si actuau en nom propi, només heu d’emplenar l’apartat I.a amb les vostres dades.



Si actuau en nom d’una altra persona, heu d’emplenar en primer lloc les dades de la persona
física (I.a) o jurídica (I.b) amb les dades de la persona sol·licitant i també les vostres dades com a
persona representant (I.c).
Recordau que les entitats sempre actuen mitjançant una persona representant.



Si ens proporcionau el número de telèfon, l’Administració podrà fer-ne ús de manera opcional i
complementària per a qualsevol consulta o aclariment; en cap cas no el podrà usar com a canal
de notificació.



Si usau el passaport com a mitjà d’identificació, únicament podeu optar per la notificació
ordinària (per correu postal); els documents acreditatius per fer la notificació electrònica són el
NIF i el NIE.

II. Informació sol·licitada
Organisme al qual se sol·licita la informació:


Si voleu fer una sol·licitud d’accés a informació pública en relació amb assumptes de les entitats
del sector públic autonòmic que no apareguin indicades, heu d’adreçar el formulari a la
conselleria a la qual estiguin adscrites (podeu consultar l’adscripció clicant en l’apartat
«Organització» de la conselleria corresponent, mitjançant l’enllaç
<http://www.caib.es/govern/organigrama/directori.do>, o triar la pestanya «Una altra», cas en
què haureu d’indicar l’ens al qual s’adreça en la casella següent).



Si voleu adreçar-vos a diverses conselleries, us recomanam que faceu una sol·licitud per a
cadascuna, atès que, en qualsevol cas, com que cada conseller o consellera només pot resoldre
respecte de la matèria de la seva competència, rebreu una resolució per cada conselleria
afectada.

Informació complementària sobre l’òrgan destinatari:


En aquesta casella podeu donar alguna dada aclaridora que ajudi a esbrinar l’òrgan que té la
informació.

Assumpte i contingut de la sol·licitud:


En aquest apartat explicau la informació que voleu sol·licitar i de quin tipus d’informació es
tracta.



Es considera informació pública els documents o continguts, independentment del format i
suport, que es troben en poder de l’Administració pública i els seus organismes i que hagin estat
elaborats o adquirits en l’exercici de les seves funcions.

Format en el qual voleu rebre la informació:




Si no és possible lliurar la informació en el format escollit, se us indicarà en la resolució el format
en què la rebreu.

Rebre la informació en format digital per correu electrònic o per correu postal no té cap cost, però si per
accedir a la informació sol·licitada és necessari adjuntar documentació, l’Administració us podrà requerir
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l’abonament d’una taxa per fer fotocòpies de més de 10 fulls o per fer una còpia en un CD.



Motiu de la sol·licitud:


La persona sol·licitant no està obligada a explicar el motiu de la seva sol·licitud d’accés a la
informació. Tot i així, podeu exposar els motius de la sol·licitud i aquests poden ser tinguts en
compte quan es dicti la resolució. No obstant això, l’absència de motivació no és per si sola causa
de rebuig de la sol·licitud.

III. Dades de contacte


En triar el canal de notificació, heu de tenir en compte el següent:
o

Si sol·licitau rebre la informació a través del canal electrònic, heu d’emplenar l’apartat
III.a i rebreu la informació en el correu especificat. Recordau que si no teniu NIF o NIE no
podeu triar aquest canal.

o

Si sol·licitau rebre la informació a través del correu postal, heu d’emplenar l’apartat III.b i
rebreu la informació a l’adreça postal especificada.

o

Si sol·licitau rebre la informació presencialment, se us facilitarà l’accés a la informació
sol·licitada en la seu de l’òrgan administratiu on aquesta es trobi.

IV. Documentació


Documentació que adjuntau a la sol·licitud, si s’escau.



En cas d’actuació com a representant, heu d’aportar la documentació que ho acrediti.



Si només teniu el passaport com a document identificatiu, heu d’aportar-ne la fotocòpia.
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