ANNEX 1
Sol·licitud de subvenció MODALITAT A
1. DADES DE L’ENTITAT SOL·LICITANT
Entitat sol·licitant:
Adreça (carrer, número, escala, pis, porta)
Localitat/municipi

Codi postal Illa

Telèfon

Fax

Adreça electrònica

Pàgina web

NIF/CIF

2. IDENTIFICACIÓ DE LA PERSONA QUE REPRESENTA LEGALMENT L’ENTITAT
Nom i llinatges
DNI/NIE

Adreça electrònica

Càrrec o representació que ostenta:

3. IDENTIFICACIÓ DE LA PERSONA RESPONSABLE DEL PROJECTE ALS EFECTES
DE COMUNICACIONS I NOTIFICACIONS
Nom i llinatges
DNI/NIE

Adreça electrònica

Càrrec o representació que ostenta:
Telèfon

Fax

Adreça electrònica

4. IDENTIFICACIÓ EXPRESSA DE L’ADREÇA ELECTRÒNICA PREFERENT PERQUÈ
S’HI FACIN LES NOTIFICACIONS DELS ACTES DE TRÀMIT ALS EFECTES QUE
REGULA L’ARTICLE 41 DE LA LLEI 39/2015, D’1 D’OCTUBRE

Adreça electrònica

5. PROJECTE QUE ES PRESENTA
Denominació del projecte
Núm. i nom de la/es Mesura/es del Pacte d’Estat que al·lega de l’Annex III
Cost del projecte

Import sol·licitat

2019:

2019:

2020:

2020:

Cost total del projecte

Import total Sol·licitat

Nota aclaridora 1: Imports de les subvencions:
Import Sol·licitat (80% del cost del projecte per any)
Nota aclaridora 2:
1.- Ajuntaments/ Mancomunitats de menys de 5.000 habitants amb un màxim de 2.000 € per any.
2.- Ajuntaments/Mancomunitats de 5.000 a 10.000 habitants amb un màxim de 5.000 € per any.
3.- Ajuntaments/Mancomunitats de més de 10.000 a 15.000 habitants amb un màxim de 7.000 € per any.
4.- Ajuntaments/Mancomunitats de més de 15.000 a 35.000 habitants amb un màxim de 10.000 € per any.
5.- Ajuntaments/Mancomunitats de més de 35.000 habitants amb un màxim de 15.000 € per any

Atesa la Resolució de la directora de l’Institut Balear de la Dona per la qual
s’aprova la convocatòria de subvencions per a entitats locals per projectes de
foment i suport a la igualtat d’oportunitats entre dones i homes, d’eliminació de
qualsevol forma de discriminació per raó de sexe i de prevenció i intervenció
enfront les violències masclistes per els anys 2019 i 2020, i atès que l’entitat que
represent compleix les condicions exigides per ser beneficiària d’una subvenció,
DECLAR, sota la meva responsabilitat, que les dades d’aquesta sol·licitud són
certes i comprovables i, per acreditar-les, adjunt el formulari del projecte i la
documentació exigida per la convocatòria, que figura en el revers.
SOL·LICIT la concessió d’una subvenció per un import d ________euros per executar
el projecte denominat ____________________________________________________.
______________, _____ d __________________ de 2019
El/la representant de l’entitat sol·licitant
Càrrec,
Nom i Cognoms
[signatura i segell de l’entitat]
INSTITUT BALEAR DE LA DONA
De conformitat amb el Reglament (UE) 2016/679(RGPD) i la Llei Orgànica 3/2018, de 6 de desembre, de protecció
de dades de caràcter personal i garanties dels drets digitals, el tractament de les dades personals de les
sol·licituds consisteix en:
a) Finalitat del tractament: tramitació del procediment administratiu de concessió de subvenció per a entitats
locals per projectes de foment i suport a la igualtat d’oportunitats entre dones i homes, d’eliminació de qualsevol
forma de discriminació per raó de sexe i de prevenció i intervenció enfront les violències masclistes per els anys
2019 i 2020., d’acord amb el que preveuen el Text refós de la Llei de subvencions, aprovat pel Decret legislatiu
2/2005, de 29 de desembre, l’Ordre de la consellera d’Afers Socials, Promoció i Immigració de 18 de maig de
2009 per la qual s’estableixen les bases reguladores i la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de
subvencions.
b) Responsable del tractament: Institut Balear de la Dona.
c) Destinatari de les dades personals: no es cediran les dades personals a tercers, llevat que hi hagi l’obligació
legal o interès legítim d’acord amb el RGPD i la Llei Orgànica 3/2018.
d) Existència de decisions automatitzades: no hi ha decisions automatitzades en relació a les persones afectades
pels tractaments.
e) Termini de conservació de les dades personals: el mínim legal des de la data de tancament de l’expedient.
f) Exercici de drets i reclamacions: la persona afectada per el tractament de dades personals pot exercir els seus
drets d’informació, d’accés, de rectificació, de supressió, de limitació, de portabilitat, de oposició i de no inclusió
en tractaments automatitzats( i, fins i tot, de retirar el consentiment, si procedeix, en els termes que estableix el
RGPD) davant el responsable del tractament, mitjançant el procediment « sol·licitud d’exercici de drets en
matèria de protecció de dades personals» previst en la seu electrònica de la CAIB. Amb posterioritat a la resposta
del responsable o al fet que no hi ha resposta en el termini d’un mes, pot presentar la «Reclamació de tutela de
drets» davant l’Agència Espanyola de Protecció de Dades (AEPD).
g) Delegació de Protecció de Dades: La delegació de protecció de dades de l’Administració de la CAIB te la seu en
la Conselleria de Presidència (passeig de Sagrera, 2, 07012, Palma). Direcció electrònica del contracte:
protecciodades@dpd.caib.es

ANNEX 1
Sol·licitud de subvenció MODALITAT B

Ajuntaments

1. DADES DE L’ENTITAT SOL·LICITANT
Entitat sol·licitant:
Adreça (carrer, número, escala, pis, porta)
Localitat/municipi

Codi postal Illa

Telèfon

Fax

Adreça electrònica

Pàgina web

NIF/CIF

2. IDENTIFICACIÓ DE LA PERSONA QUE REPRESENTA LEGALMENT L’ENTITAT
Nom i llinatges
DNI/NIE

Adreça electrònica

Càrrec o representació que ostenta:

3. IDENTIFICACIÓ DE LA PERSONA RESPONSABLE DEL PROJECTE ALS EFECTES
DE COMUNICACIONS I NOTIFICACIONS
Nom i llinatges
DNI/NIE

Adreça electrònica

Càrrec o representació que ostenta:
Telèfon

Fax

Adreça electrònica

4. IDENTIFICACIÓ EXPRESSA DE L’ADREÇA ELECTRÒNICA PREFERENT PERQUÈ
S’HI FACIN LES NOTIFICACIONS DELS ACTES DE TRÀMIT ALS EFECTES QUE
REGULA L’ARTICLE 41 DE LA LLEI 39/2015, D’1 D’OCTUBRE
Adreça electrònica

5. PROJECTE QUE ES PRESENTA
Denominació del projecte
Núm. i nom de la/es Mesura/es del Pacte d’Estat que al·lega de l’Annex III
Cost del projecte

Import sol·licitat

2019:

2019:

2020:

2020:

Cost total del projecte

Import total Sol·licitat

Nota aclaridora sobre els imports:
El import màxim a subvencionar per a la contractació a mitja jornada serà del 80 % dels costs
laborals per any, inclosa la cotització empresarial a la seguretat social , amb un màxim de 15.000,-€
per any.
El import màxim a subvencionar per a la contractació a jornada completa serà del 80 % dels costs
laborals per any, inclosa la cotització empresarial a la seguretat social , amb un màxim de 30.000,-€
per any.

Atesa la Resolució de la directora de l’Institut Balear de la Dona per la qual
s’aprova la convocatòria de subvencions per a entitats locals per projectes de
foment i suport a la igualtat d’oportunitats entre dones i homes, d’eliminació de
qualsevol forma de discriminació per raó de sexe i de prevenció i intervenció
enfront les violències masclistes per els anys 2019 i 2020, i atès que l’entitat que
represent compleix les condicions exigides per ser beneficiària d’una subvenció,
DECLAR, sota la meva responsabilitat, que les dades d’aquesta sol·licitud són
certes i comprovables i, per acreditar-les, adjunt el formulari del projecte i la
documentació exigida per la convocatòria, que figura en el revers.
SOL·LICIT la concessió d’una subvenció per un import d _______euros per executar
el projecte denominat ____________________________________________________.
______________, _____ d __________________ de 2019
El/la representant de l’entitat sol·licitant
Càrrec,
Nom i Cognoms
[signatura i segell de l’entitat]

INSTITUT BALEAR DE LA DONA
De conformitat amb el Reglament (UE) 2016/679(RGPD) i la Llei Orgànica 3/2018, de 6 de desembre, de protecció
de dades de caràcter personal i garanties dels drets digitals, el tractament de les dades personals de les
sol·licituds consisteix en:
a) Finalitat del tractament: tramitació del procediment administratiu de concessió de subvenció per a entitats
locals per projectes de foment i suport a la igualtat d’oportunitats entre dones i homes, d’eliminació de qualsevol
forma de discriminació per raó de sexe i de prevenció i intervenció enfront les violències masclistes per els anys
2019 i 2020., d’acord amb el que preveuen el Text refós de la Llei de subvencions, aprovat pel Decret legislatiu
2/2005, de 29 de desembre, l’Ordre de la consellera d’Afers Socials, Promoció i Immigració de 18 de maig de
2009 per la qual s’estableixen les bases reguladores i la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de
subvencions.
b) Responsable del tractament: Institut Balear de la Dona.
c) Destinatari de les dades personals: no es cediran les dades personals a tercers, llevat que hi hagi l’obligació
legal o interès legítim d’acord amb el RGPD i la Llei Orgànica 3/2018.
d) Existència de decisions automatitzades: no hi ha decisions automatitzades en relació a les persones afectades
pels tractaments.
e) Termini de conservació de les dades personals: el mínim legal des de la data de tancament de l’expedient.
f) Exercici de drets i reclamacions: la persona afectada per el tractament de dades personals pot exercir els seus
drets d’informació, d’accés, de rectificació, de supressió, de limitació, de portabilitat, de oposició i de no inclusió
en tractaments automatitzats( i, fins i tot, de retirar el consentiment, si procedeix, en els termes que estableix el
RGPD) davant el responsable del tractament, mitjançant el procediment « sol·licitud d’exercici de drets en
matèria de protecció de dades personals» previst en la seu electrònica de la CAIB. Amb posterioritat a la resposta
del responsable o al fet que no hi ha resposta en el termini d’un mes, pot presentar la «Reclamació de tutela de
drets» davant l’Agència Espanyola de Protecció de Dades (AEPD).
g) Delegació de Protecció de Dades: La delegació de protecció de dades de l’Administració de la CAIB te la seu en
la Conselleria de Presidència (passeig de Sagrera, 2, 07012, Palma). Direcció electrònica del contracte:
protecciodades@dpd.caib.es

ANNEX 1
Sol·licitud de subvenció MODALITAT B

Agrupació d’Ajuntaments

Entitats locals que composen l’agrupació d’ajuntaments

1. DADES DE L’ENTITATS SOL·LICITANTS
Entitat sol·licitant:
Adreça (carrer, número, escala, pis, porta)
Localitat/municipi

Codi postal Illa

Telèfon

Fax

Adreça electrònica

Pàgina web

NIF/CIF

Entitat sol·licitant:
Adreça (carrer, número, escala, pis, porta)
Localitat/municipi

Codi postal Illa

Telèfon

Fax

Adreça electrònica

Pàgina web

NIF/CIF

Entitat sol·licitant:
Adreça (carrer, número, escala, pis, porta)
Localitat/municipi

Codi postal Illa

Telèfon

Fax

Adreça electrònica

Pàgina web

NIF/CIF

Entitat sol·licitant:
Adreça (carrer, número, escala, pis, porta)
Localitat/municipi

Codi postal Illa

Telèfon

Fax

Adreça electrònica

Pàgina web

NIF/CIF

Entitat sol·licitant:
Adreça (carrer, número, escala, pis, porta)
Localitat/municipi

Codi postal Illa

Telèfon

Fax

Adreça electrònica

Pàgina web

NIF/CIF

2. IDENTIFICACIÓ DE LA PERSONA
L’AGRUPACIÓ D’AJUNTAMENTS
Nom i llinatges
DNI/NIE

QUE

REPRESENTA

LEGALMENT

Adreça electrònica

Càrrec o representació que ostenta:

Nota aclaridora sobre el representant:
D’acord amb l’apartat segon de l’article 5 de l’Ordre de bases de subvencions de l’Institut Balear de la
Dona de la Conselleria d’Afers Socials, Promoció i Immigració de 18 de maig de 2009 (BOIB núm. 76

de 26 de maig de 2009) s’ha de nomenar una persona representant o apoderat únic de l’agrupació,
amb poders suficients per complir les obligacions que, com a entitat beneficiària corresponen a
l’agrupació.

3. IDENTIFICACIÓ DE LA PERSONA RESPONSABLE DEL PROJECTE ALS EFECTES
DE COMUNICACIONS I NOTIFICACIONS
Nom i llinatges
DNI/NIE

Adreça electrònica

Càrrec o representació que ostenta:
Telèfon

Fax

Adreça electrònica

4. IDENTIFICACIÓ EXPRESSA DE L’ADREÇA ELECTRÒNICA PREFERENT PERQUÈ
S’HI FACIN LES NOTIFICACIONS DELS ACTES DE TRÀMIT ALS EFECTES QUE
REGULA L’ARTICLE 41 DE LA LLEI 39/2015, D’1 D’OCTUBRE
Adreça electrònica

5. PROJECTE QUE ES PRESENTA
Denominació del projecte
Núm. i nom de la/es Mesura/es del Pacte d’Estat que al·lega de l’Annex III
Cost del projecte

Import sol·licitat

2019:

2019:

2020:

2020:

Cost total del projecte

Import total Sol·licitat

Nota aclaridora sobre els imports:
El import màxim a subvencionar per a la contractació a mitja jornada serà del 80 % dels costs
laborals per any, inclosa la cotització empresarial a la seguretat social , amb un màxim de 15.000,-€
per any.
El import màxim a subvencionar per a la contractació a jornada completa serà del 80 % dels costs
laborals per any, inclosa la cotització empresarial a la seguretat social , amb un màxim de 30.000,-€
per any.

COMPROMISOS D’EXECUCIÓ DE CADA MUNICIPI
Entitat

................
................
................
................
................

Cost del projecte que assumeix

.................................
.................................
.................................
.................................
.................................

Import sol·licitat Any 2019

......................................
......................................
......................................
......................................
......................................

Import sol·licitat Any 2020

................................
................................
................................
................................
................................

Nota aclaridora sobre els compromisos de cada entitat:
Les agrupacions d’ajuntaments, d’acord amb el que preveu l’article 5 de l’Ordre de bases de
subvencions de l’Institut Balear de la Dona de la Conselleria d’Afers Socials, Promoció i Immigració
de 18 de maig de 2009 (BOIB núm. 76 de 26 de maig de 2009) estableix que quan es tracti
d’agrupacions de persones jurídiques, públiques, sense personalitat, s’han de fer constar de manera
expressa en la sol·licitud, els compromisos d’execució que assumeix cada membre de l’agrupació i
l’import de la subvenció que hi ha d’aplicar cada un, que també tenen la consideració d’entitats
beneficiàries.

Atesa la Resolució de la directora de l’Institut Balear de la Dona per la qual
s’aprova la convocatòria de subvencions per a entitats locals per projectes de
foment i suport a la igualtat d’oportunitats entre dones i homes, d’eliminació de
qualsevol forma de discriminació per raó de sexe i de prevenció i intervenció
enfront les violències masclistes per els anys 2019 i 2020, i atès que l’entitat que
represent compleix les condicions exigides per ser beneficiària d’una subvenció,
DECLAR, sota la meva responsabilitat, que les dades d’aquesta sol·licitud són
certes i comprovables i, per acreditar-les, adjunt el formulari del projecte i la
documentació exigida per la convocatòria, que figura en el revers.
SOL·LICIT la concessió d’una subvenció per un import d ______euros per executar
el projecte denominat ____________________________________________________.
______________, _____ d __________________ de 2019
El/la representant de l’entitat sol·licitant
Càrrec,
Nom i Cognoms
[signatura i segell de l’entitat]
INSTITUT BALEAR DE LA DONA

De conformitat amb el Reglament (UE) 2016/679(RGPD) i la Llei Orgànica 3/2018, de 6 de desembre, de protecció
de dades de caràcter personal i garanties dels drets digitals, el tractament de les dades personals de les
sol·licituds consisteix en:
a) Finalitat del tractament: tramitació del procediment administratiu de concessió de subvenció per a entitats
locals per projectes de foment i suport a la igualtat d’oportunitats entre dones i homes, d’eliminació de qualsevol
forma de discriminació per raó de sexe i de prevenció i intervenció enfront les violències masclistes per els anys
2019 i 2020., d’acord amb el que preveuen el Text refós de la Llei de subvencions, aprovat pel Decret legislatiu
2/2005, de 29 de desembre, l’Ordre de la consellera d’Afers Socials, Promoció i Immigració de 18 de maig de
2009 per la qual s’estableixen les bases reguladores i la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de
subvencions.
b) Responsable del tractament: Institut Balear de la Dona.
c) Destinatari de les dades personals: no es cediran les dades personals a tercers, llevat que hi hagi l’obligació
legal o interès legítim d’acord amb el RGPD i la Llei Orgànica 3/2018.
d) Existència de decisions automatitzades: no hi ha decisions automatitzades en relació a les persones afectades
pels tractaments.
e) Termini de conservació de les dades personals: el mínim legal des de la data de tancament de l’expedient.
f) Exercici de drets i reclamacions: la persona afectada per el tractament de dades personals pot exercir els seus
drets d’informació, d’accés, de rectificació, de supressió, de limitació, de portabilitat, de oposició i de no inclusió
en tractaments automatitzats( i, fins i tot, de retirar el consentiment, si procedeix, en els termes que estableix el
RGPD) davant el responsable del tractament, mitjançant el procediment « sol·licitud d’exercici de drets en
matèria de protecció de dades personals» previst en la seu electrònica de la CAIB. Amb posterioritat a la resposta
del responsable o al fet que no hi ha resposta en el termini d’un mes, pot presentar la «Reclamació de tutela de
drets» davant l’Agència Espanyola de Protecció de Dades (AEPD).
g) Delegació de Protecció de Dades: La delegació de protecció de dades de l’Administració de la CAIB te la seu en
la Conselleria de Presidència (passeig de Sagrera, 2, 07012, Palma). Direcció electrònica del contracte:
protecciodades@dpd.caib.es

ANNEX 1
Sol·licitud de subvenció MODALITAT C
1. DADES DE L’ENTITAT SOL·LICITANT
Entitat sol·licitant:
Adreça (carrer, número, escala, pis, porta)
Localitat/municipi

Codi postal Illa

Telèfon

Fax

Adreça electrònica

Pàgina web

NIF/CIF

2. IDENTIFICACIÓ DE LA PERSONA QUE REPRESENTA LEGALMENT L’ENTITAT
Nom i llinatges
DNI/NIE

Adreça electrònica

Càrrec o representació que ostenta:

3. IDENTIFICACIÓ DE LA PERSONA RESPONSABLE DEL PROJECTE ALS EFECTES
DE COMUNICACIONS I NOTIFICACIONS
Nom i llinatges
DNI/NIE

Adreça electrònica

Càrrec o representació que ostenta:
Telèfon

Fax

Adreça electrònica

4. IDENTIFICACIÓ EXPRESSA DE L’ADREÇA ELECTRÒNICA PREFERENT PERQUÈ
S’HI FACIN LES NOTIFICACIONS DELS ACTES DE TRÀMIT ALS EFECTES QUE
REGULA L’ARTICLE 41 DE LA LLEI 39/2015, D’1 D’OCTUBRE
Adreça electrònica

5. PROJECTE QUE ES PRESENTA
Denominació del projecte
Núm. i nom de la/es Mesura/es del Pacte d’Estat que al·lega de l’Annex III
2019:

2020:

Cost total del projecte

2019:

2020:

Import total sol·licitat

Nota aclaridora:
El import màxim a subvencionar per a la realització d’estudis, investigacions, publicacions i altres
treballs tècnics per fomentar la investigació i millorar la intervenció en la lluita contra el tràfic de
dones i nines amb fins d’explotació sexual i l’atenció a la prostitució, serà del 80% del cost anual del
projecte amb un import màxim de 20.000€ anuals.

Atesa la Resolució de la directora de l’Institut Balear de la Dona per la qual
s’aprova la convocatòria de subvencions per a entitats locals per projectes de
foment i suport a la igualtat d’oportunitats entre dones i homes, d’eliminació de
qualsevol forma de discriminació per raó de sexe i de prevenció i intervenció
enfront les violències masclistes per els anys 2019 i 2020, i atès que l’entitat que
represent compleix les condicions exigides per ser beneficiària d’una subvenció,
DECLAR, sota la meva responsabilitat, que les dades d’aquesta sol·licitud són
certes i comprovables i, per acreditar-les, adjunt el formulari del projecte i la
documentació exigida per la convocatòria, que figura en el revers.
SOL·LICIT la concessió d’una subvenció per un import d ______euros per executar
el projecte denominat ____________________________________________________.
______________, _____ d __________________ de 2019
El/la representant de l’entitat sol·licitant
Càrrec,
Nom i Cognoms
[signatura i segell de l’entitat]
INSTITUT BALEAR DE LA DONA
De conformitat amb el Reglament (UE) 2016/679(RGPD) i la Llei Orgànica 3/2018, de 6 de desembre, de protecció
de dades de caràcter personal i garanties dels drets digitals, el tractament de les dades personals de les
sol·licituds consisteix en:
a) Finalitat del tractament: tramitació del procediment administratiu de concessió de subvenció per a entitats
locals per projectes de foment i suport a la igualtat d’oportunitats entre dones i homes, d’eliminació de qualsevol
forma de discriminació per raó de sexe i de prevenció i intervenció enfront les violències masclistes per els anys

2019 i 2020., d’acord amb el que preveuen el Text refós de la Llei de subvencions, aprovat pel Decret legislatiu
2/2005, de 29 de desembre, l’Ordre de la consellera d’Afers Socials, Promoció i Immigració de 18 de maig de
2009 per la qual s’estableixen les bases reguladores i la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de
subvencions.
b) Responsable del tractament: Institut Balear de la Dona.
c) Destinatari de les dades personals: no es cediran les dades personals a tercers, llevat que hi hagi l’obligació
legal o interès legítim d’acord amb el RGPD i la Llei Orgànica 3/2018.
d) Existència de decisions automatitzades: no hi ha decisions automatitzades en relació a les persones afectades
pels tractaments.
e) Termini de conservació de les dades personals: el mínim legal des de la data de tancament de l’expedient.
f) Exercici de drets i reclamacions: la persona afectada per el tractament de dades personals pot exercir els seus
drets d’informació, d’accés, de rectificació, de supressió, de limitació, de portabilitat, de oposició i de no inclusió
en tractaments automatitzats( i, fins i tot, de retirar el consentiment, si procedeix, en els termes que estableix el
RGPD) davant el responsable del tractament, mitjançant el procediment « sol·licitud d’exercici de drets en
matèria de protecció de dades personals» previst en la seu electrònica de la CAIB. Amb posterioritat a la resposta
del responsable o al fet que no hi ha resposta en el termini d’un mes, pot presentar la «Reclamació de tutela de
drets» davant l’Agència Espanyola de Protecció de Dades (AEPD).
g) Delegació de Protecció de Dades: La delegació de protecció de dades de l’Administració de la CAIB te la seu en
la Conselleria de Presidència (passeig de Sagrera, 2, 07012, Palma). Direcció electrònica del contracte:
protecciodades@dpd.caib.es

