SOL·LICITUD DE
PAGAMENT PER A AEI
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DESTINACIÓ

DIRECCIÓ GENERAL D’INNOVACIÓ. SERVEI DE TRANSFERÈNCIA DEL CONEIXEMENT

CODI DIR3

A04026973
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EXPEDIENT
Núm.

Data de notificació de concessió d’ajut

ENTITAT SOL·LICITANT
Beneficiari
NIF

Concepte

REPRESENTANT
DNI/NIE

Nom

Llinatge 1

Llinatge 2

ACTUACIÓ
Títol
Línia

A

B

C

Import de l’ajut (euros)

€

DECLAR
- Que he realitzat l’activitat subvencionada de forma completa.
- Que el compte justificatiu que adjunt abasta la realització completa de l'activitat subvencionada i conté la totalitat dels
justificants imputables a l’actuació/projecte subvencionat.
- Que els justificants originals de les despeses i dels ingressos, dels cobraments i dels pagaments que s’hi detallen estan
custodiats sota responsabilitat meva, i que estan a disposició dels òrgans de control intern o extern de l’Administració.
- Que l’entitat que represent no té deutes per reintegrament d’ajuts o préstec amb l’Administració, ni està subjecta a una ordre
de recuperació pendent desprès d’una decisió prèvia de la Comissió Europea que hagi declarat un ajut il·legal i incompatible
amb el mercat comú.
- Que l’entitat que represent està al corrent del pagament de les obligacions de reemborsament de qualssevol altres préstecs,
bestretes o altres ajuts concedits anteriorment amb càrrec als Pressupost Generals de l’Estat.
- Que les dades consignades en aquest document i en aquest compte justificatiu són vertaderes i correctes, que complesc
amb tots els requisits exigits en la convocatòria, i que present adjunta la documentació que pertoca, d’acord amb la Resolució
del conseller de Transició Energètica, Sectors Productius i Memòria Democràtica per la qual s’aprova la convocatòria.
- Que em compromet a prestar tota la meva col·laboració en les actuacions de comprovació i de verificació que l’Administració
o els seus òrgans de control considerin necessàries per comprovar la veracitat o la correcció de les activitats subvencionades o
de la justificació presentada.
I, perquè així consti a l’efecte del pagament davant l’òrgan administratiu que convoca el procediment d’ajuts per a la creació i
cofinançament de projectes d'R+D+I d’AEI, sign aquest document.

DOCUMENTACIÓ
Documentació a presentar
Memòria tècnica i econòmica de l’execució de l’actuació amb el contingut mínim que es detalla en l’annex IV de la convocatòria.
Les factures o els documents de valor probatori equivalent en el tràfic jurídic mercantil o amb eficàcia administrativa que justifiquin les
despeses i especifiquin clarament les despeses corresponents en l’objecte de la subvenció.

Compte justificatiu amb la relació de les despeses de l’actuació o projecte.
Justificant per a les despeses superiors a 15.000 euros, de subministraments i prestacions de serveis, segons el que estableix la Llei 9/2017
, de 8 de novembre, de contractes de sector públic.

Documentació de què ja disposa alguna administració pública
Document 1
Document 2
Identificació del document:

Identificació del document:

Expediente o núm. de registre d’entrada:

Expediente o núm. de registre d’entrada:

Òrgan:

Òrgan:

Administració (i conselleria, si escau):

Administració (i conselleria, si escau):

Codi segur de verificació, si escau:

Codi segur de verificació, si escau:

Documentació que s’adjunta
1.
2.
3.
4.
5.

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).
,
(Localitat, data i signatura del representant legal)

[rúbrica]

d’

de 20

