ANNEX
MODEL 3. AJUDES PER PÈRDUA DE VEHICLE SINISTRAT
SOL·LICITUD D’AJUDES URGENTS I DE CARÀCTER EXCEPCIONAL PER REPARAR I PAL·LIAR PÈRDUES I
DANYS PRODUÏTS PER LES PLUGES I INUNDACIONS DEL DIA 9 D’OCTUBRE DE 2018 A LA COMARCA DE
LLEVANT
(DECRET 33/2018)

CODI SIA
DESTINACIÓ

CONSELLERIA DE TREBALL, COMERÇ I INDÚSTRIA

CODI DIR3

A04013537

SOL·LICITANT
Persona física
DNI/NIE

Nom

Llinatge 1

Llinatge 2
2

REPRESENTANT
DNI/NIE

Nom

Llinatge 1

Llinatge 2

NIF

Denominació social

Adreça electrònica
Adreça postal
Codi postal
Província

Localitat

Municipi

1

País

Telèfon

Fax

Mitjà d’acreditació de la representació
CANAL PREFERENT DE NOTIFICACIÓ
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REA
Núm.
_________

Altres:
________________________________
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Vull rebre la notificació telemàticament
Adreça
d’avís



1





La del sol·licitant
La del representant
Una altra
Adreça electrònica

Vull rebre la notificació per correu postal
 A l’adreça del sol·licitant
 A l’adreça del representant
Adreça
Codi postal
A una

4
altra
Municipi
1
País

Localitat
1
Província

FET CATASTRÒFIC QUE VA DONAR LLOC ALS DANYS I LES PÈRDUES PELS QUALS SE SOL·LICITA L’AJUDA I
5
DATA DEL SUCCÉS:
Pluges caigudes en poques hores a la comarca de Llevant de Mallorca el dia 9 d’octubre de 2018 (en concret, als termes
municipals d’Artà, Capdepera, Manacor, Sant Llorenç des Cardassar i Son Servera) i la inundació que això va comportar.

SOL·LICIT:

Ajudes per pal·liar la pèrdua de vehicles sinistrats previstes en el Decret 33/2018, de 19 d’octubre, de
determinació d’ajudes urgents i de caràcter excepcional per reparar i pal·liar pèrdues i danys produïts per les
pluges a la comarca de Llevant de Mallorca el dia 9 d’octubre de 2018.
DOCUMENTACIÓ
Documentació que es pot obtenir per mitjans telemàtics:
Segons l’article 28.2 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions
públiques, s’entén atorgat el consentiment per consultar les dades o sol·licitar els documents. La relació dels documents
que l’Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears pot consultar està disponible a la Seu Electrònica
(www.caib.es), amb el nom «Documents i dades consultables per l’Administració».
En relació amb l’article 28.1 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions
públiques, s’entén que si us oposau a la consulta de les dades que es detallen a continuació, per mitjans telemàtics,
haureu d’adjuntar aquesta documentació a la sol·licitud.
M’opòs que es consultin les dades i els documents necessaris per a la tramitació d’aquesta sol·licitud:
- Demanar a l’agència tributària estatal i a l’autonòmica (o a altres administracions tributàries, si escau) informació
de naturalesa tributària per al reconeixement, el seguiment i el control de la subvenció sol·licitada, tant per a
persones físiques com jurídiques.
- Demanar a la Tresoreria General de la Seguretat Social informació necessària per al seguiment i el control de la
subvenció sol·licitada, tant per a persones físiques com jurídiques.
Per això, present els documents que consten, entre d’altres, en l’apartat «Documentació que s’adjunta».

Documentació que s’adjunta per a les ajudes per pal·liar la pèrdua de vehicles sinistrats
Documentació acreditativa de la propietat del vehicle sinistrat i permís de circulació en regla.
Declaració responsable de la titularitat del vehicle sinistrat.
Còpia de la pòlissa d’assegurança.
 Darrer rebut de pagament de la pòlissa d’assegurança.
 Còpia de la baixà de la pòlissa d’assegurança o modificació d’aquesta.
 Compromís d’aportar la baixà de la pòlissa d’assegurança o, si s’escau, modificació d’aquesta.
Documentació acreditativa de la baixa definitiva del vehicle sinistrat, tramitada a la Direcció Provincial de Trànsit.
Documentació acreditativa de l’adquisició d’un nou vehicle.
Documentació signada entre el venedor i el comprador, del compromís de l’adquisició d’un nou vehicle, en què consti el
preu del vehicle.
Certificat de defunció del titular del vehicle sinistrat.
Documentació acreditativa de la condició d’hereu o hereva del titular del vehicle sinistrat.
Declaració responsable que s’està tramitant el procediment de declaració d’hereus.

Altra documentació que s’adjunta:
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Declaració responsable de veracitat de les dades bancàries aportades
De conformitat amb el Decret 6/2013, de 8 de febrer, de mesures de simplificació documental dels

procediments administratius, i la relació de documents del Catàleg de simplificació documental substituïbles
per la presentació d’aquesta declaració,
DECLAR:
1. La titularitat del compte bancari corresponent a les dades següents, a l’efecte de l’ingrés derivat del
procediment esmentat a l’inici d’aquesta declaració:
Dades de l’entitat bancària
Nom de l’entitat
Domicili sucursal o
oficina
CODI BIC o SWIFT

Dades del compte. Seleccionau l’opció que correspongui
Opció 1: IBAN DEL COMPTE per a comptes a Espanya
País
(2 dígits)

E

Control
IBAN
(2 dígits)

Codi de l’entitat
(4 dígits)

Codi de la sucursaloficina (4 dígits)

DC del compte
(2 dígits)

Núm. del compte o de la llibreta (10 dígits)

S

Opció 2: IBAN DEL COMPTE d’un altre país
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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 tractament de dades personals que conté aquesta sol·licitud.
Tractament de dades. Les dades personals que conté aquesta sol·licitud seran tractades per l’Administració de la
Comunitat Autònoma de les Illes Balears. No obstant això, atès que aquest model de sol·licitud no està prèviament
vinculat a un òrgan concret, responsable del tractament, la informació sobre la protecció de dades s’ampliarà i especificarà
en la primera comunicació que faci l’òrgan competent en la matèria sobre la qual se sol·licita l’exercici de drets.
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 l’RGPD) 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).
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[rúbrica]

INSTRUCCIONS
Escriviu preferentment en majúscules, sobretot en l’apartat de dades personals.
1. La província o el país només han de figurar si l’adreça de notificació està ubicada en una altra comunitat
autònoma o en un país estranger.
2. En el cas que formalitzi la sol·licitud un representant, s’han de consignar totes les dades del sol·licitant en
l’apartat corresponent («Sol·licitant»).
3. Si acreditau la representació per un mitjà diferent de la inscripció en el Registre electrònic d’apoderaments
(REA), heu de presentar el document que l’acrediti i, en l’apartat «Documentació que s’adjunta», hi heu de
fer constar que presentau aquesta acreditació.
4. Senyalau com a canal preferent de notificació una de les opcions.
5. Exposau els fets en què es fonamenta la vostra sol·licitud. L’ha de consignar l’Administració, si escau.
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