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DESTINACIÓ

DIRECCIÓ GENERAL D'INNOVACIÓ SERVEI DE TRANSFERÈNCIA DEL CONEIXEMENT

CODI DIR3

A0402697
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L’ENTITAT SOL·LICITANT
NIF

Nom de l’organisme

ACTIVITAT PRINCIPAL DE L’ENTITAT (SOLS PER A LÍNIES A)
SI

Entitat sense ànim de lucre

NO

CNAE

Regió en la que exerceix l’activitat
Tipus de entitat

Principals activitats

DADES BANCÀRIES DEL SOL·LICITANT (PER TOTES LES LÍNIES EN QUALSEVOL D'AQUESTS CASOS)
La veracitat de les dades aportades i la titularitat del compte bancari corresponent a les dades següents, a l’efecte dels ingressos
derivats de procediments amb l’Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears:
1. Alta

2. Modificació de dades bancàries

3. Baixa

4. Altres modificacions

En cas d’haver marcat «Altres modificacions», indicau:
Canvi de NIF
NIF anterior

Canvi d’adreça
Adreça anterior

Canvi de raó social
Raó social anterior

(es requereixen escriptures)

2

DADES DE L’ENTITAT BANCÀRIA (SOLS PER ALTA O MODIFICACIÓ DE DADES)
Nom entitat
Domicili sucursal o oficina
Codi BIC o SWIFT (BIC: codi internacional d’identificació de l’entitat
bancària o codi SWIFT (màxim 11 caràcteres).
IBAN DEL COMPTE (A EFECTES D’ABONAMENT DE LA SUBVENCIÓ)
País
(2 dígitos)

E

Control IBAN
(2 dígitos)

Codi entitats
(4 dígits )

Codi sucursal-oficina
(4 dígits )

DC compte
(2 dígits )

Núm. compte o llibreta (10 dígits)

S

Que l’Administració de la Comunitat Autònoma, una vegada fets els ingressos en el compte indicat més amunt, queda eximida
de responsabilitat per les actuacions que es derivin d’errades en les dades indicades pel declarant.

DADES AEI (SOLS PER A LÍNIES B I C)

Any

Núm. d’entitats
associades a
l’AEI

Número de
Número de
Número de gran
centres
PIMES
empresa
coneixement,
empresarials membres de l’AEI Facturació agregada Exportacions de
de les empreses
centres
membres de l’AEI
facturació
membres de l’AEI
tecnològics,
(Percentatge)
(milers d'euros) (3)
altres entitats
membres de l’AEI

(a)*

(b)*

(c) *

Empleades
femenines

Empleats total

(d)*

2019
2020
2021
*a=b+c+d
Administració duta a terme principalment per dones:

SI

NO

1.

Per aquest còmput, no comptabilitzaran com a PIMES els organismes ni entitats proveïdores de coneixement.

2.

Quan es tracti d’empreses que operin en diferents països i amb majoria de capital d’origen no espanyol únicament es considerarà la corresponent a l’activitat
desenvolupada en les Illes Balears.

PRESSUPOST DE L’ENTITAT
Pressupost anual (euros)

€

Finançament públic
Exempció d’IVA
concedida

%
SI

NO

Finançament privat

%

Prorrata d’IVA (últim any tancat)

%

REPRESENTATIVITAT DEL SECTOR/ÀREA D’ACTIVITAT/MERCAT AL QUE PERTANY L’AEI EXISTENT I/O PROJECTAT
Facturació del sector sobre el
PIB regional

%

Font pública d'informació i
any

MASSA CRÍTICA DEL SECTOR
Número d’empreses del sector

Font pública d'informació i
any

Facturació del sector

Font pública d'informació i
any

Núm. de pimes innovadores registrades en el registre d’empreses innovadores del
MINECO de l’AEI

VIABILITAT ECONÒMIC FINANCERA DE L’AEI (SOLS PER A LÍNIES B I C I PREVISTS PER A LA LÍNIA A)
2021

2022

2023

Ingressos obtinguts per l’AEI o l’agrupació (1)

%

%

%

Despeses suportades per l’AEI, o l’agrupació (1)

%

%

%

Inversions (2)

%

%

%

1.

Segons els últims pressuposts i comptes anuals presentats en la present convocatòria.

2.

S’han d’incloure les previstes per a l’any de la convocatòria..

PROJECTES REALITZATS PER L’AEI (SOLS PER A LÍNIES B I C)

Any

Projectes col·laboratius amb
Projectes realitzats o en centres públics d’investigació,
Accions i projectes
realització per l’AEI a desenvolupament tecnològic Estudis de viabilitat de
conjunts desenvolupats
programes d’ajudes
i innovació realitzats o en
projectes realitzats
amb altres AEIs.
(Núm.)
públiques
realització per empreses u
(Núm.)
(milers d’euros) (1)
organismes membres de l’AEI
(milers d’euros) (1)

Ajuda concedida
(milers d’euros)

Ajuda concedida

(milers d’euros)

Ajuda concedida

milers d’euros)
1.

2018

€

€

€

€

2019

€

€

€

€

2020

€

€

€

€

Quan es tracti d’empreses que operin en diferents països i amb majoria de capital d’origen no espanyol únicament es considerarà la corresponent a l’activitat
desenvolupada en les Illes Balears.

FINANÇAMENT DE L’AEI/ (NOMÉS PER A LES LÍNIES B I C I PREVISIÓ PER A LA LÍNIA A)
Font de finançament

2018 / 2022*

2019 / 2023*

2020 / 2024*

2021*

Pública

%

%

%

%

Privada

%

%

%

%

Quotes dels membres

%

%

%

%

Serveis facturats

%

%

%

%

Altres

%

%

%

%

*Només per a noves AEI línia A

DADES DEL PROJECTE O ACTUACIÓ
FONTS DE FINANÇAMENT
Ajuda sol·licitada (Convocatòria AEI)

€

Altres aportacions concedides o sol·licitades (especificar)

€

Altres aportacions privades (patrocinadors, etc.)

€
Total

€

DOCUMENTACIÓ
Documentació a presentar
Relació de membres de l’AEI (sols per a línies B i C, en el cas de la línia A relació d’empreses i centres de coneixement que
adjuntin declaració signada d’intencions de participar activament en el futur ).
Altes i baixes de socis a l’any en curs (sols per a línies B i C).
Declaració d’ajudes de l’entitat sol·licitant per al present projecte o actuació i de totes aquelles sotmeses a minimis.
Relació col·laboradors externs que participen en el projecte.
,

de

de 20

(Localitat, data i signatura del representant legal)

[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 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. Pagaments a tercers derivats de procediments amb l’Administració de la
Comunitat Autònoma de les Illes Balears, d’acord amb els articles 73 i 93.2 de la Llei 14/2014, de 29 de desembre, de finances
de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears.
Responsable del tractament. La direcció general o la secretaria general de la conselleria a la qual correspon la tramitació
dels pagaments, la Direcció General del Tresor i Política Financera com a òrgan pagador i la Intervenció General com a òrgan
responsable de la base de dades de tercers de la CAIB.
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 o la Llei orgànica de protecció de dades de caràcter
personal.
Termini de conservació de les dades personals. Les dades es conservaran indefinidament en el sistema comptable de la
Comunitat Autònoma de les Illes Balears.
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 la normativa vigent) 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 (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).

