DECLARACIÓ
RESPONSABLE

AJUTS PER A ACTUACIONS DE FOMENT DE
L’ÚS DE LA LLENGUA CATALANA A LES ILLES
BALEARS 2020
1

CODI SIA
DESTINACIÓ

DIRECCIÓ GENERAL DE POLÍTICA LINGÜÍSTICA. CONSELLERIA D’EDUCACIÓ, UNIVERSITAT
I RECERCA

CODI DIR3

(DIR3): A04026977

DECLARANT
Persona física
DNI/NIE

Nom

Llinatge 1

Llinatge 2

Persona jurídica
NIF

Denominació social

Adreça electrònica
Adreça postal
Codi postal
Província

Localitat

2

Municipi
País

Telèfon

2

Fax

REPRESENTANT
DNI/NIE

Nom

Llinatge 1

Llinatge 2

NIF

Denominació social

Adreça electrònica
Adreça postal
Codi postal
Província

Localitat

2

País

Telèfon
Mitjà d’acreditació de la representació

Municipi
2

Fax
3

 REA

Núm. _________

 Altres: ________________________________

DECLARACIÓ D’ALTRES SUBVENCIONS CONCEDIDES O SOL·LICITADES
4

DECLAR:
Amb relació a les subvencions convocades mitjançant la Resolució del conseller d’Educació, Universitat i
Recerca de 18 de juny de 2020 per la qual s’aprova la convocatòria d’ajuts per a actuacions de foment de l’ús
de la llengua catalana,
1. Que, a més d’aquesta subvenció:
□ No he sol·licitat ni m’han concedit cap altre ajut per a la mateixa finalitat procedent d’altres administracions
públiques o d’ens públics o privats.



□ He sol·licitat / M’han concedit els ajuts per a la mateixa finalitat següents:
Organisme

Tipus d’ajut

Data

Sol·licitat

Concedit

2. Que, si se’m concedeix cap subvenció en aquesta convocatòria, em compromet a comunicar per escrit a la
Conselleria d’Educació, Universitat i Recerca qualsevol altre ajut sol·licitat o concedit per a la mateixa
finalitat en el període comprès entre la presentació de la sol·licitud i la justificació de la subvenció.
DECLARACIÓ SOBRE LA SITUACIÓ RELATIVA A L’IVA
DECLAR:

4

Que, respecte de l’IVA de les factures presentades per justificar la subvenció, la situació del sol·licitant és la
següent:
Exercici de 2019



□ Som consumidors finals i NO ens el podem deduir.
□ No som consumidors finals i ens el podem deduir fins al ___ % [si no es concreta cap xifra, s’entén el 100 %].
Exercici de 2020
Som consumidors finals i NO ens el podem deduir.
No som consumidors finals i ens el podem deduir fins al ___ % [si no es concreta cap xifra, s’entén el 100 %].

DECLARACIÓ DE NO ESTAR SOTMÈS A PROHIBICIONS PER SER BENEFICIARI DE LA SUBVENCIÓ
DECLAR:

4

Amb relació a les subvencions convocades mitjançant la Resolució del conseller d’Educació, Universitat i
Recerca de 18 de juny de 2020 per la qual s’aprova la convocatòria d’ajuts per a actuacions de foment de l’ús
de la llengua catalana,



1. Que no estic sotmès / Que l’entitat que represent no està sotmesa a cap de les prohibicions que
estableixen 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), i l’article 11 de la Llei 11/2016, de 28 de juliol, d’igualtat
de dones i homes (BOIB núm. 99, de 4 d’agost).
2. Que, si es dona cap circumstància que impliqui un canvi amb relació al que declar en el punt precedent, em
compromet a comunicar-ho per escrit a la Conselleria d’Educació, Universitat i Recerca en un termini
inferior a quinze dies comptadors a partir de la data en què es produeixi la variació.



Que em compromet a mantenir el compliment de les obligacions anteriors durant el període de temps
inherent al dret reconegut o exercit.

..................................., ...... d............................... de 20......
[rúbrica]

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
declaració responsable.
Finalitat del tractament. Tramitació del procediment administratiu objecte de la declaració responsable, d’acord
amb la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions.
Responsable del tractament: Direcció General de Política Lingüística.
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 Reglament general de protecció de dades.
Termini de conservació de les dades personals: 31 de desembre de 2021.
Existència de decisions automatitzades. El tractament de dades possibilita la resolució de reclamacions i
consultes de forma automatitzada, a l’efecte d’elaborar perfils que tenguin en compte les circumstàncies i el
context específics en què es tracten les dades personals.
Transferències de dades a tercers països. Les dades es poden transferir, si escau, a la Unió Europea i a
organitzacions internacionals, d’acord amb el Reglament general de protecció de dades, amb la finalitat d’expandir
el comerç i la cooperació internacionals.
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 esmentat abans, 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, Cultura i Igualtat (pg. de Sagrera, 2,
07012 Palma; a/e: protecciodades@dpd.caib.es).

..................................., ...... d............................... de 20......
[rúbrica]

INSTRUCCIONS
Escriviu preferentment en majúscules, sobretot en l’apartat de dades personals.
1. Codi d’identificació del procediment. L’ha de consignar l’Administració.
2. 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.
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. Marcau la casella  de cada declaració que faceu.

