FITXA TÈCNICA DEL
MITJÀ
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

REPRESENTANT

2

DNI/NIE

Nom

Llinatge 1

Llinatge 2

NIF

Denominació social

MITJÀ
□ A: publicació periodística diària en català durant l’any 2019
□ B: edició en català d’una publicació periòdica de caràcter local durant l’any 2019
□ C: edició en català d’una publicació periòdica de temàtica especialitzada durant l’any 2019
□ D: emissió en català de programació de televisió durant l’any 2019
□ E: emissió en català de programació de ràdio durant l’any 2019
DECLAR:
PER A LES PUBLICACIONS PERIODÍSTIQUES D’INFORMACIÓ GENERAL (LÍNIA A)
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

Que almenys el 90 % de la publicació està redactat en llengua catalana.
Que es publiquen i/o s’actualitzen els continguts diàriament.
Que tracta de temes d’abast insular o del conjunt de l’arxipèlag balear.
Que s’editava en el moment de publicar-se aquesta convocatòria de subvencions i té una trajectòria mínima de
sis mesos.
Que compleix la normativa sobre la propietat intel·lectual.
Que durant l’any 2019 se n’han publicat _________ exemplars impresos.
Que durant l’any 2019 els exemplars impresos han tingut, de mitjana, ________ pàgines, comptant-hi la portada,
la contraportada i els suplements.
Que durant l’any 2019 l’edició impresa s’ha distribuït a les illes de ________________________________________.
Que durant l’any 2019 la publicació ha tingut una mitjana de _______ subscriptors.
Que durant l’any 2019 l’edició digital ha tingut una mitjana mensual de _________ pàgines visitades.
Que durant l’any 2019 l’edició digital ha rebut, de mitjana mensual, la visita de _________ usuaris únics.
Que durant l’any 2019 en l’edició digital de la publicació s’han actualitzat diàriament, de mitjana, _________ ítems
periodístics (notícies o articles d’opinió).
Que durant l’any 2019 l’edició impresa ha tingut, de mitjana, _________ seccions.
Que durant l’any 2019 l’edició digital ha tingut, de mitjana, _________ seccions.

PER A LES PUBLICACIONS DE CARÀCTER LOCAL I DE TEMÀTICA ESPECIALITZADA (LÍNIES B I C)
1.
2.

Que almenys el 90 % de la publicació està redactat en llengua catalana i que els texts s’ajusten a les normes de
correcció lingüística.
Que tracta principalment de continguts de caràcter local □ / de temàtica especialitzada □.

3.
4.
5.

Que s’edita en el moment de publicar-se aquesta convocatòria de subvencions.
Que compleix la normativa sobre la propietat intel·lectual.
Que el nombre de treballadors en nòmina a temps complet durant l’any 2019 ha estat de __________ (els
treballadors a temps parcial es compten proporcionalment).
6. Que la mitjana d’exemplars impresos durant l’any 2019 ha estat de _______________.
7. Que el nombre mitjà de pàgines dels números editats, en paper o en suport digital durant l’any 2019, ha estat
de _________________.
8. Que l’abast territorial de la publicació en paper és local □ / comarcal □ / insular □ / arxipèlag □.
PER A LES EMISSIONS DE RÀDIO I DE TELEVISIÓ (LÍNIES D I E)
1. Que l’emissora ha emès durant l’any 2019 i en aquest moment continua tenint emissió.
2. Que l’emissora ha emès durant l’any 2019 una mitjana de _______ hores setmanals, excloent-ne la ràdio fórmula
musical, l’emissió de programes que s’hagin realitzat o s’estiguin realitzant per un altre mitjà i la repetició de
continguts.
3. Que almenys el 80 % de l’emissió s’ha fet en llengua catalana.
4. Que em compromet a mantenir almenys aquest percentatge durant els dotze mesos posteriors a la concessió
de la subvenció.
5. Que les emissions s’han ajustat a les normes de correcció lingüística.
6. Que l’emissora compleix la normativa sobre la propietat intel·lectual.
7. Que el nombre de treballadors en nòmina a temps complet de l’emissora durant l’any 2019 ha estat de
__________ (els treballadors a temps parcial es compten proporcionalment).
8. Que el nombre total de certificats de coneixements de català del personal periodista en nòmina és el següent
(només es valora un certificat per treballador; els certificats dels treballadors a temps parcial es compten
proporcionalment):
— nivell B1: ______
— nivell B2: ______
— nivell C1: ______
— nivell C2: ______
— coneixements específics de català: ______
9. Que el nombre total d’hores de formació lingüística específica en català del personal periodista en nòmina es
de ______ (les hores de formació dels treballadors a temps parcial es compten proporcionalment).
10. Que l’abast territorial de les emissions és:
— □ Municipal (municipi: ______________________________________________)
— □ Comarcal (municipis: _____________________________________________)
— □ Insular (illa: _______________________________________________________)
— □ Suprainsular (illes:________________________________________________)
— □ Conjunt de l’arxipèlag
11. [Només televisions] Que l’emissora ha emès durant l’any 2019 una mitjana de __________ hores setmanals de
programació en català (exclosa l’emissió de programes que s’hagin realitzat o s’estiguin realitzant per un altre
mitjà i la repetició de programació).
12. [Només televisions] Que l’emissora ha emès durant l’any 2019 una mitjana de __________ hores setmanals de
repetició de programació en català (exclosa l’emissió de programes que s’hagin realitzat o s’estiguin realitzant
per un altre mitjà).
13. [Només ràdios] Que l’emissora ha emès durant l’any 2019 una mitjana de __________ hores setmanals de
programació en català (exclosa la ràdio fórmula musical i la repetició de programació).
14. [Només ràdios] Que l’emissora ha emès durant l’any 2019 una mitjana de __________ hores setmanals de
repetició de programació en català (exclosa la ràdio fórmula musical).
15. [Només ràdios] Que l’emissora ha emès durant l’any 2019 una mitjana de __________ hores setmanals de ràdio
fórmula musical en català (exclosa la repetició de programació).
16. [Només ràdios] Que el percentatge de cançons interpretades en català per hora de ràdio fórmula durant
l’any 2019 ha estat de __________.
17. Que el percentatge de publicitat emesa en llengua catalana durant l’any 2019 ha estat de __________.
18. Que durant l’any 2019 l’emissora disposava □ / no disposava de pàgina web en català □.
19. Que durant l’any 2019 l’emissora emetia □ / no emetia en directe a través d’Internet □.
20. Que durant l’any 2019 l’emissora oferia □ / no oferia continguts a la carta per Internet □.
Que aquestes informacions s’acrediten mitjançant la documentació que s’indica a continuació.
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DOCUMENTACIÓ ADJUNTA
DOCUMENTACIÓ PER A LA LÍNIA A (INDICAU AMB UNA X LA DOCUMENTACIÓ PRESENTADA):
Declaració en què el director o el representant legal manifesta que el mitjà compleix la normativa sobre
propietat intel·lectual.
Certificat de l’impressor que acredita el nombre de números impresos durant l’any 2019 i el tiratge de cada
número.
Certificat de l’impressor que acredita el nombre de pàgines de cada número imprès durant l’any 2019, inclosos
la portada, la contraportada i els suplements.
Certificat de l’impressor que acredita el nombre d’exemplars distribuïts a les diferents illes durant l’any 2019.
Declaració en què el director o el representant legal manifesta el nombre mitjà de subscriptors de la publicació
durant l’any 2019.
Certificat de l’OJD que acredita el nombre de visites que les pàgines de la versió en suport digital han rebut
cada mes durant l’any 2019.
Certificat de l’OJD que acredita el nombre d’usuaris únics que el web de la publicació ha rebut cada mes durant
l’any 2019.
Certificat del director de la publicació que acredita el nombre mitjà d’ítems (notícies i articles d’opinió) de
l’edició digital que s’han actualitzat diàriament durant l’any 2019, calculat tenint en compte els dies 1 i 15 de
cada mes.
Mostra del primer exemplar imprès publicat cada mes durant l’any 2019.
Captures de pantalla de la portada o pàgina d’inici de l’edició digital fetes el primer dia de cada mes durant
l’any 2019, en què es mostrin clarament les seccions que integren la publicació i els continguts de l’edició
d’aquell dia.
DOCUMENTACIÓ PER A LES LÍNIES B I C (INDICAU AMB UNA X LA DOCUMENTACIÓ PRESENTADA):
Declaració responsable en què el director o el representant legal manifesta el nombre de treballadors en
nòmina a temps complet que té la publicació.
Certificat de l’impressor que acredita la mitjana d’exemplars editats per cada número durant el període en què
s’ha duit a terme l’activitat dins l’any 2019.
Certificat de l’impressor (o del director, en el cas de les publicacions electròniques) que acredita el nombre
mitjà de pàgines de cada número editat dins l’any 2019, inclosos la portada, la contraportada i els suplements.
Declaració responsable en què el director o el representant legal manifesta l’abast territorial de la publicació
en paper segons els continguts que inclou durant l’any 2019.
Declaració responsable en què el director o el representant legal manifesta la periodicitat de la publicació en
paper dins l’any 2019.
Certificat del distribuïdor que acredita el nombre de punts de venda de premsa en què es distribueix la
publicació en paper.
Declaració responsable en què el director o el representant legal manifesta que la publicació es va editar en
suport digital dins l’any 2019.
Certificat de cada plataforma de distribució de premsa digital que acredita que la publicació es distribuïa a
través seu dins l’any 2019.
Captura de pantalla de les pàgines web a través de les quals es difon la publicació en suport digital en què
aparegui la publicació.
Declaració en què el director o el representant legal manifesta el nombre mitjà de subscriptors de pagament
de la publicació dins l’any 2019.
Declaració en què el director o el representant legal manifesta la periodicitat amb què es van actualitzar els
continguts de la publicació en suport digital durant el període en què es va dur a terme l’activitat dins
l’any 2019.
Certificat de l’OJD o un informe de Google Analytics o equiparable que acredita el nombre d’usuaris únics que
el web de la publicació va rebre cada mes durant el període en què es va dur a terme l’activitat dins l’any 2019.
Certificat de l’OJD o un informe de Google Analytics o equiparable que acredita el nombre mitjà de visites a
pàgines que va tenir la publicació en suport digital cada mes durant el període en què es va dur a terme
l’activitat dins l’any 2019.
Declaració del director o del representant legal de la publicació en suport digital o electrònic que acredita
l’edició de números extraordinaris en paper durant el període en què es va dur a terme l’activitat dins
l’any 2019.

Captura de pantalla en què apareix el nombre de seguidors a cada xarxa social (Facebook, Twitter, etc.) en la
qual té presència la publicació dins el període de presentació de la sol·licitud de la subvenció.
Certificat del director o del representant legal de la publicació que acredita que en el període en què es va dur
a terme l’activitat dins l’any 2019 es difonien butlletins informatius per correu electrònic, i la periodicitat amb
què es trametien.
DOCUMENTACIÓ PER A LES LÍNIES D I E (INDICAU AMB UNA X LA DOCUMENTACIÓ PRESENTADA):
Declaració responsable en què el director o el representant legal detalli els treballadors (nom i document
d’identitat) en nòmina a temps complet i a temps parcial que ha tingut l’emissora durant l’any 2019, distingint
entre personal periodista i la resta de personal.
Còpia dels certificats de coneixements de català del personal periodista en nòmina.
Còpia dels certificats de coneixements específics de català del personal periodista en nòmina.
Còpia dels certificats que acreditin les hores de formació lingüística específica del personal periodista en
nòmina.
[Només televisions] Certificat de la direcció de l’emissora amb la graella de programació corresponent a tot l’any
2019, en la qual s’ha de visibilitzar detalladament la programació i la llengua d’emissió de cada programa, amb
la indicació dels programes que són repeticions.
[Només ràdios] Certificat de la direcció de l’emissora amb la graella de programació corresponent a tot
l’any 2019, en la qual s’ha de visibilitzar detalladament la programació i la llengua d’emissió de cada programa,
amb la indicació dels programes que són repeticions i els programes de ràdio fórmula.
Mostra de cada un dels programes emesos en català al llarg de l’any 2019.
Captura de pantalla de la pàgina web en català de l’emissora.
Captura de pantalla de la pàgina web des d’on es poden seguir les emissions en directe.
Captura de pantalla de la pàgina web des d’on es poden visualitzar els continguts a la carta.

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 aquest
document.
Finalitat del tractament i base jurídica. Tramitació del procediment administratiu de convocatòria d’ajuts
destinats als mitjans de comunicació en llengua catalana a les Illes Balears, d’acord amb la Llei 38/2003, de 17 de
novembre, general de subvencions; el Decret legislatiu 2/2005, de 28 de desembre, pel qual s’aprova el Text refós
de la Llei de subvencions, i el Reial decret 887/2006, de 21 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament de 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, 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).
Adreça electrònica de contacte: protecciodades@dpd.caib.es
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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. En el cas que formalitzi la declaració responsable un representant, s’han de consignar totes les
dades del declarant en l’apartat corresponent («Declarant»).

