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PER A AEI
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DESTINACIÓ

DIRECCIÓ GENERAL D'INNOVACIÓ SERVEI DE TRANSFERÈNCIA DEL CONEIXEMENT
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L’ENTITAT SOL·LICITANT
NIF

Nom de l’organisme

Registre AEI

NOMÉS PER A NOVES AEI
Adreça electrònica
Domicili social
Codi postal

Localitat

Municipi

Província

País

Telèfon

Fax

Data de constitució

Objecte social

REPRESENTANT
DNI/NIE

Nom

Llinatge 1

Llinatge 2

Mitjà d’acreditació de la representació
Escriptura d’apoderament

REA

Data

Otros:
Núm. de protocol

DADES DEL PROJECTE O ACTUACIÓ (SOLS PER A LÍNIES B I C)
Títol
Lloc de realització del
projecte
Sector d’activitat en el que el projecte incideix

(Indiqui tots els sectors en els que incideixi el projecte. 3 dígits CNAE)

Identificar la línia del pla estratègic al que es vincula el
projecte.
Total pressupost :
Data inici:

€ Import de l’ajut
Data finalització:

Línia a la que correspon la sol·licitud (un formulari per línia):
Línia A de creació de noves AEI.
Línia B de cofinançament de projectes de caire innovador a les AEI.
Línia C de cofinançament de projectes d’R+D+I de les AEI que han rebut finançament a altres convocatòries competitives estatals o
internacionals.

€

ENTITATS VINCULADES (MARCAU UNA OPCIÓ SOLS PER A LÍNIES B)
Que per a l’execució parcial o total de l’actuació objecte de la present subvenció NO se subcontractarà o concertarà amb entitats
vinculades. A efectes del que disposa l'article 38.7.d) del Text refós de la Llei de subvencions, aprovat pel Decret legislatiu 2/2005, de 28 de
desembre, es considera que existeix vinculació amb aquelles persones físiques o jurídiques en qui es presenti alguna de les
circumstàncies enumerades a l'article 68.2 del Reial Decret 887/2006, de 21 de juliol, pel qual s'aprova el Reglament de la Llei general de
subvencions.
Que per a l'execució parcial de l'actuació objecte de la present subvenció SI està previst subcontractar o concertar amb entitats vinculades
com es disposa a l'excepció que preveu l'article 38.7 d) del Text refós de la Llei de subvencions, aprovat pel Decret legislatiu 2/2005, de 28
de desembre, per la qual cosa sol·lícit autorització prèvia de l'òrgan condecent de la subvenció d'acord amb la següent distribució
d'imports:
Entitats vinculades

NIF

Concepte col·laboració

Import sense IVA (euros)

€
€
€
€

RESPONSABLE DEL PROJECTE O ACTUACIÓ
Nom
Llinatge 1

Llinatge 2

Adreça electrònica
Telèfon

Fax

SOL·LICITA
Acollir-me a la convocatòria de subvencions per a la creació i cofinançament de projectes d’R+D+I per als anys 2021, 2022 i
2023 dirigides a les AEI de la comunitat autònoma de les Illes Balears, pel desenvolupament de l’actuació o projecte
assenyalada en el quadre de dalt.

DECLAR
- Que totes les dades que figuren en aquesta sol·licitud, els seus annexes, memòria tècnica i més documentació són certes.
- Que les dades que figuren en la declaració d’ajudes de l’entitat, inclosa en la memòria, són certes.
- Que coneix i admet les condicions de la convocatòria i compleix els requisits establerts en la mateixa.
- Que de conformitat amb l’ establert en la Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de Protecció de dades personals i garantia
dels drets digitals, coneix que les dades d’aquesta sol·licitud passaran a formar part d’un fitxer informàtic responsabilitat de la
DGIN, la finalitat del qual és el manteniment de les dades de les entitats amb la DGIN per al pagament de les ajudes. Així
mateix, coneix la possibilitat d’exercitar sobre dit fitxer els dret d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició.
- Que l'entitat sol·licitant, qualsevol que en siguin la forma jurídica, els administradors o els representants, no concorre en cap
de les prohibicions que s’estableixen:
- l’article 10 del Text refós de la Llei de subvencions, aprovat pel Decret legislatiu 2/2005, de 28 de desembre.
- l’article 27 de la Llei 12/2006, de 20 de setembre, per a la dona o per les articles 37.2.a i 37.3.a de la Llei 8/2016, de 30 de
maig, per garantir els drets de lesbianes, gais, trans, bisexuals i intersexuals i per eradicar l’LGTBI fòbia
- l'article 13 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, ni aquelles que puguin ser considerades en
crisi, d’acord amb l’establert en les directrius comunitàries sobre ajuts estatals a salvament i de reestructuració
d’empreses en (2004/C 244/02), ni les que estiguin subjectes a una ordre de recuperació pendent després d'una decisió
prèvia de la Comissió Europea, que hagi declarat un ajut il·legal i incompatible amb el Mercat Comú.
- Que compleix les obligacions previstes en l’article 15 de l’Ordre de la consellera d’Innovació, Interior i Justícia, de 26 de gener
de 2010, per la qual s’estableixen les bases reguladores per concedir subvencions en matèria de recerca, desenvolupament
tecnològic i innovació.
- Que l’entitat que represent està al corrent de les seves obligacions tributàries amb l’Estat i amb la Comunitat Autònoma i
amb la seguretat Social, i que don el consentiment perquè l’Administració obtingui, dels òrgans competents, la informació
relativa al compliment de les meves obligacions tributàries i amb la Seguretat Social, així com altres dades del beneficiari
declarades en aquesta sol·licitud. En cas contrari, adjunt els certificats i la documentació corresponent.
- Que complesc amb l’establert en l’ article 3 del Reglament (CE) núm.1407/2013 de la Comissió, de 18 de desembre, d’ajudes
de minimis.

DOCUMENTACIÓ
Documentació a presentar en tots els cas
Qüestionari de l'entitat sol·licitant.
Memòria tècnica i econòmica del projecte amb el contingut mínim que es detalla a l’annex III de la convocatòria.
La documentació que acrediti el grau de compliment dels criteris d’avaluació establerts a l’apartat 7 de la convocatòria i que l’interessat
pretengui que es valorin.
Fitxa d’informació estadística del personal amb funcions R+D+i o personal investigador.

Documentació a presentar si escau
En el cas que el sol·licitant no figuri acreditat en l’escriptura, còpia del poder suficient a favor del signant, o certificat actualitzat del registre
corresponent i només si s'oposa en el següent apartat a la consulta telemàtica de la documentació, s’ha d’adjuntar el document nacional
d’identitat (DNI) del representant de la societat o persona autoritzada.
En cas de subministrament de béns d’equip o prestació de serveis per una empresa de consultoria o assistència tècnica, si la quantia és
superior a 15.000 €, s’ha de presentar com a mínim, tres ofertes anteriors a l’execució del projecte.

Documentació que es pot obtenir per mitjans telemàtics
D’acord amb l’article 28.2 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, l’òrgan
competent / la unitat administrativa competent farà la consulta de les dades i la consulta o recaptació dels documents necessaris per tramitar
aquest procediment / aquesta sol·licitud i que es trobin en poder d’aquesta Administració o hagin estat elaborats per l’Administració, i que es
puguin consultar mitjançant xarxes corporatives o sistemes electrònics habilitats a aquest efecte.
M’opòs que es consultin

NIF de l’entitat
DNI del representant de l’entitat
Acreditació de les obligacions tributàries de l’Estat
Acreditació de les obligacions tributàries de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears
Acreditació de les obligacions tributàries de la Seguretat Social
Per això, present els documents que consten en l’apartat «Documentació que s’adjunta».

Documentació que s’adjunta
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
,
(Localitat, data i signatura del representant legal)

[rúbrica]

de

de 20

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).

