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SOL·LICITUD
CODI SIA
PROCEDIMENT

SOL·LICITUD D’AJUDA PER A ACTIVITATS D’EDUCACIÓ AMBIENTAL

CODI DIR3

A04026956-DIRECCIÓ GENERAL DE RESIDUS I EDUCACIÓ AMBIENTAL
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ENTITAT SOL·LICITANT
Nom de l’entitat:

CIF:

Nom i llinatges del representant legal:

DNI:

Adreça:
Localitat:

CP:

Província:

Telèfon:

CANAL DE NOTIFICACIÓ
Notificació electrònica (obligatòria per a les persones jurídiques)
Subjectes obligats a relacionar-se electrònicament amb les administracions públiques d’acord amb el que estableix l’article 14.2 i 3 de la Llei
39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.

Els avisos de la posada a disposició de la notificació a la Carpeta Ciutadana del Punt d’Accés General de l’Estat*
s’enviaran a l’adreça electrònica següent:
*Disponible a l’adreça: http://sede.administracion.gob.es/carpeta/clave.htm

DECLARACIONS
DECLAR sota la meva responsabilitat:


Que totes les dades que contenen els impresos i els documents que s’aporten en aquesta sol·licitud són vertaderes.



Que les activitats proposades respectaran la normativa vigent i que, si s’escau, se sol·licitaran els permisos que corresponguin.



Que conec les obligacions que preveu el Text refós de la llei de subvencions, aprovat mitjançant el Decret legislatiu 2/2005,
de 28 de desembre.



Que, en els darrers tres anys, l’entitat que represent no ha estat objecte de sancions administratives fermes ni sentències
fermes condemnatòries per haver exercit o tolerat pràctiques laborals considerades discriminatòries per raó de sexe o gènere.

DECLAR sota jurament que no incorr en cap causa d’incompatibilitat legal per rebre la subvenció que sol·licit per a l’execució de
les activitats proposades en el projecte objecte de la sol·licitud.

SOL·LICITUD
SOL·LICIT:

Que se’m concedeixi una subvenció de

€, per a les activitats incloses en el projecte titulat

COMPROVACIÓ DE DADES
D’acord amb l’article 28.2 de la Llei 39/2015 d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les
administracions públiques, la Conselleria de Medi Ambient i Territori consultarà o recaptarà els documents
següents:
• Certificat d’estar al corrent de les obligacions amb l’Agència Estatal d’Administració Tributària (AEAT).
• Certificat d’estar al corrent de les obligacions amb la Seguretat Social.
• Els documents que s’indiquen més endavant a la columna «ja en poder de l’administració», en l’àmbit de
l’Administració de la CAIB.
M’opòs a què es consultin els documents esmentats i, per això, aport els documents corresponents.
DOCUMENTACIÓ QUE S’ADJUNTA
ADJUNT a la sol·licitud la documentació exigida a l’apartat 6.3. de la convocatòria, que es detalla a continuació:
S’aporta

Ja en poder de l’Administració1

b) Memòria explicativa del programa d’activitats.
c) Informació de les actuacions principals d’educació ambiental
dutes a terme en els tres darrers anys, amb indicació del grau de
compliment dels objectius.
d) Declaració expressa de no haver rebut o sol·licitat altres
subvencions per a l’execució de les activitats proposades en el
projecte o, si s’escau, certificat de la quantia de les subvencions
rebudes o sol·licitades (imprès 2).
h) Declaració responsable de la veracitat de les dades bancàries
(imprès 3).
i) Còpia del document d’identificació fiscal.
j) Còpia del DNI del representant legal.
k) Còpia compulsada de:
Document constitutiu de l’entitat.
Estatuts socials.
Inscripció dels estatuts en el registre corresponent.
Document acreditatiu de la representació legal.
l) Certificat oficial d’estar al corrent de les obligacions tributàries
davant l’Administració de l’Estat.
Certificat oficial d’estar al corrent de les obligacions amb la
Seguretat Social.
Altres:

SIGNATURA DE LA PERSONA REPRESENTANT
,

de

de 20

2

(Localitat, data i signatura)

1. Indicau l’expedient, la data i l’òrgan o la dependència on es va presentar (mentre no hagin transcorregut més de cinc anys des de la finalització del procediment
al qual correspon) o el codi segur de verificació en cas de documentació que es pugui comprovar per tècniques telemàtiques.

2. Abans de firmar la sol·licitud, heu de llegir la informació sobre protecció de dades que es presenta a l’última pàgina.

INFORMACIÓ 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.
Finalitat del tractament i base jurídica: gestió de subvencions d’educació ambiental, prevista a l’Ordre de 3 de maig de 2006 del conseller de
Medi Ambient per la qual s’estableixen les bases reguladores de subvencions per a activitats d’educació ambiental a les Illes Balears a favor de
persones i entitats sense ànim de lucre, i que per obligació legal s’han de facilitar al responsable del tractament.
Responsable del tractament: Direcció General de Residus i Educació Ambiental.
Destinataris de les dades personals: no se cediran les dades personals a tercers, tret que hi hagi obligació legal o interès legítim d’acord
amb el RGPD.
Termini de conservació de les dades personals: durant el temps necessari per al compliment de la finalitat per a la qual es varen recollir. És
aplicable el que preveu la normativa d’arxius i documentació.
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

