ANNEX 3
Autorització per a la consulta telemàtica de dades

2

CODI SIA1

DESTINACIÓ

4

4

0

5

8

7

DIRECCIÓ GENERAL D'HABITATGE I ARQUITECTURA
CONSELLERIA DE MOBILITAT I HABITATGE

CODI DIR32
Persona física
DNI/NIE
Llinatge 1
Data de naixement
(dia/mes/any)
Adreça electrònica
Adreça postal
Codi postal
Província4
Telèfon

Nom
Llinatge 2
Nacionalitat

Localitat
Illa

Municipi
País4
Fax

REPRESENTANT
Persona física
DNI/NIE
Nom
Llinatge 1
Llinatge 2
Representant de l’entitat
Adreça electrònica
Adreça postal
Codi postal
Localitat
4
Província
Illa
Telèfon
Fax
Mitjà d’acreditació de
□ REA Núm.__________
la representació5

CIF

Municipi
País4

□ Altres:___________

AUTORITZ:
L’Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears que sol·liciti la
informació de caràcter tributari, econòmic o cadastral l’Agència Tributària
Estatal (AEAT), a l’Agència Tributària de les Illes Balears (ATIB), a la Tresoreria
General de la Seguretat Social i a la Direcció General del Cadastre, així com que
comprovi i verifiqui les dades de caire personal, d’acord amb l’establert en el
Reial decret 6/2013, de 8 de febrer, de mesures de simplificació documental
dels procediments administratius.

______________, _____ de _______ de 2021
[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. Escriviu el codi d'identificació corresponent a l'òrgan (DIR3). Si no el sabeu,
podeu cercar-lo a la pàgina web d'atenció a la ciutadania del Govern de les
Illes Balears o demanar-lo a les oficines del Registre.
3. En el cas que formalitzi la declaració un representant, s’han de consignar totes
les dades del declarant en l’apartat corresponent («Declarant»).
4. La província o el país només ha de figurar si l’adreça de notificació està
ubicada en una altra comunitat autònoma o en un país estranger.
5. Si acreditau la representació per un mitjà diferent de la inscripció en el
Registre electrònic d'apoderament (REA), heu de presentar el document que
l'acrediti.

ANNEX 4
Declaració responsable
CODI SIA1

DESTINACIÓ

DIRECCIÓ GENERAL D'HABITATGE I ARQUITECTURA.
CONSELLERIA DE MOBILITAT I HABITATGE

CODI DIR32

DECLARANT
Persona física
DNI/NIE
Llinatge 1
Persona jurídica
NIF
Adreça electrònica
Adreça postal
Codi postal

Nom
Llinatge 2
Denominació social

Localitat

Província4
Telèfon

Municip
i
País4
Fax

REPRESENTANT3
DNI/NIE
Llinatge 1
NIF
Adreça electrònica
Adreça postal
Codi postal
Província4
Telèfon
Mitjà d’acreditació de la
representació5

Nom
Llinatge 2
Denominació social

Localitat

Municipi
4

País
Fax
□ REA Núm.__________

□ Altres

DECLAR:
 Que l’habitatge és la meva residència habitual i permanent.
 Que tenc la nacionalitat espanyola o la d’algun dels estats membres de la Unió Europea o de
l’Espai Econòmic Europeu o Suïssa o, en cas d’estrangers no comunitaris, que tenc la residència
legal a Espanya.
 Que no he sol·licitat ni perceb cap de les ajudes que estableix la Resolució del conseller de
Territori, Energia i Mobilitat de 5 d’octubre de 2018 per la qual es convoquen les ajudes de l’any
2018 per a la conservació i rehabilitació edificatòria d’edificis d’habitatges i habitatges, o per a la
seva millora de la seguretat d’utilització i de l’accessibilitat, en el marc del Reial decret 106/2018,
de 9 de març, pel qual es regula el Pla Estatal d’Habitatge 2018-2021, ni les ajudes destinades a
àrees de regeneració i renovació urbanes; o en cas contrari no són per les mateixes actuacions.
 Que estic al corrent en el compliment de les obligacions tributàries i amb la seguretat social.

 Que no incorr en cap de les circumstàncies que preveu l’article 10 del Decret legislatiu 2/2005, de
28 de desembre, pel qual s’aprova el el Text refós de la Llei de subvencions.
 Que destinaré l’import íntegre de la subvenció al finançament de l’actuació per a la qual l’he
sol·licitat.
 Que em sotmetré a les actuacions de comprovació i a qualsevol actuació de verificació i control
financer que duguin a terme els òrgans competents i aportaré tota la informació que se’m
requereixi.
 Que comunicaré la modificació de qualsevol circumstància que afecti algun dels requisits que
s’exigeixen per concedir la subvenció.
 Que justificaré, dins el termini establert i en la forma que pertoqui, el compliment dels requisits
i les condicions que determinaren la concessió de la subvenció.
 Que compliré la resta de condicions i requisits que estableixen les bases i la convocatòria, els
quals conec i accept íntegrament.
 Que dispòs de les llicències, permisos i/o autoritzacions necessaris per poder fer les obres o
actuacions.
 Que no transmetré entre vius ni cediré l'ús de l’habitatge objecte de subvenció fins que hagin
transcorregut dos anys comptadors des de la data de la resolució d’abonament de la subvenció.
En cas contrari, hauré de retornar l'ajuda rebuda més els interessos.
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 d'Habitatge i Arquitectura.
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: les dades s’han de conservar durant el temps necessari

per complir amb la finalitat per a la qual es varen recollir i per determinar les possibles
responsabilitats que es puguin derivar d'aquesta finalitat i del tractament de les dades. És d'aplicació
el que disposa la normativa d'arxius i documentació. Les dades econòmiques s’han de conservar
d'acord amb allò que preveu la Llei 58/2003, de 17 de desembre, general tributària.
Tractament de dades. Les dades personals que conté aquesta sol·licitud seran tractades per
l’Administració 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 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 (pg. de Sagrera, 2,
07012 Palma; a/e: protecciodades@dpd.caib.es).

.............................................., ... d....................de 2021
[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. Escriviu el codi d'identificació corresponent a l'òrgan (DIR3). Si no el sabeu, podeu cercar-lo a la
pàgina web d'atenció a la ciutadania del Govern de les Illes Balears o demanar-lo a les oficines del
Registre.
3. En el cas que formalitzi la declaració un representant, s’han de consignar totes les dades del
sol·licitant en l’apartat corresponent («Declarant»).
4. La província o el país només ha de figurar si l’adreça de notificació està ubicada en una altra
comunitat autònoma o en un país estranger.
5. Si acreditau la representació per un mitjà diferent de la inscripció en el Registre electrònic
d'apoderament (REA), heu de presentar el document que l'acrediti.
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. Escriviu el codi d'identificació corresponent a l'òrgan (DIR3). Si no el sabeu, podeu cercar-lo a la pàgina web d'atenció a la
ciutadania del Govern de les Illes Balears o demanar-lo a les oficines del Registre.
3. En el cas que formalitzi la declaració un representant, s’han de consignar totes les dades del sol·licitant en l’apartat corresponent
(«Declarant»).
4. La província o el país només ha de figurar si l’adreça de notificació està ubicada en una altra comunitat autònoma o en un país
estranger.
5. Si acreditau la representació per un mitjà diferent de la inscripció en el Registre electrònic d'apoderament (REA), heu de presentar
el document que l'acrediti.

ANNEX 5
Declaració responsable de veracitat
de les dades bancàries aportades
DESTINACIÓ

CODI SIA1

DIRECCIÓ GENERAL D'HABITATGE I ARQUITECTURA
CONSELLERIA DE MOBILITAT I HABITATGE

CODI DIR32
DECLARANT
Nom
Llinatge 1
Representant de
l’entitat
Adreça electrònica
Adreça postal
Codi
postal
Província3
Telèfon

Llinatge 2
DNI
/
NIE

Localitat

Municipi
País3

Illa
Fax

REPRESENTANT4
DNI/NIE
Llinatge 1
NIF

Nom
Llinatge 2
Denominació
social

Adreça
electrònica
Adreça
postal
CP
Localitat
3
Província
País3
Telèfon
Fax
Mitjà d’acreditació de
□ REA Núm._______
5
la representació

Municipi

□ Altres

DADES DEL COMPTE BANCARI
Entitat bancària
Domicili sucursal o oficina
IBAN
Codi BIC o SWIFT6
DECLAR:
1. Que som titular del compte bancari corresponent, a l’efecte de l’ingrés derivat del
procediment esmentat.
2. Que puc acreditar documentalment les dades que s’esmenten, en cas que se
m’exigeixin.
3. Que l’Administració de la Comunitat Autònoma, una vegada fets els ingressos en el

compte indicat, queda eximida de responsabilitat per les actuacions que es derivin
d’errors en les dades indicades pel declarant.
4. Que autoritz l'Administració de la Comunitat Autònoma a consultar les dades
d'identitat de bases de dades d'altres administracions a les quals pugui accedir per
verificar les dades aportades mitjançant aquesta Declaració.
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 sol·licitud.
Finalitat del tractament. Tramitació del procediment administratiu objecte de la
sol·licitud. Les dades s’incorporaran i tractaran en un fitxer específic, a l’efecte de
gestionar la tramitació de les ajudes i, en tot cas, a l’efecte estadístic.
Responsable del tractament: Direcció General d'Habitatge i Arquitectura.
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: les dades s’han de conservar
durant el temps necessari per complir amb la finalitat per a la qual es varen recollir i
per determinar les possibles responsabilitats que es puguin derivar d'aquesta finalitat
i del tractament de les dades. És d'aplicació el que disposa la normativa d'arxius i
documentació. Les dades econòmiques s’han de conservar d'acord amb allò que
preveu la Llei 58/2003, de 17 de desembre, general tributària.
Tractament de dades. Les dades personals que conté aquesta sol·licitud seran
tractades per l’Administració 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 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 (pg. de Sagrera, 2, 07012 Palma; a/e: protecciodades@dpd.caib.es).

________________________, ___ d _____________________ de 2021
[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. Escriviu el codi d'identificació corresponent a l'òrgan (DIR3). Si no el sabeu, podeu
cercar-lo a la pàgina web d'atenció a la ciutadania del Govern de les Illes Balears o
demanar-lo a les oficines del Registre.
3. 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.
4. En el cas que formalitzi la declaració responsable un representant, s’han de
consignar totes les dades del sol·licitant en l’apartat corresponent («Declarant»).
5. Si acreditau la representació per un mitjà diferent de la inscripció en el Registre
electrònic d'apoderament (REA), heu de presentar el document que l'acrediti.
6. BIC: codi internacional d'identificació de l'entitat bancària (màxim 11 caràcters).

ANNEX 6
Declaració responsable d’inici de les
obres i de l’estat inicial de la cambra
de bany

DESTINACIÓ

CODI SIA1

DIRECCIÓ GENERAL D'HABITATGE I ARQUITECTURA.
CONSELLERIA DE MOBILITAT I HABITATGE

CODI DIR32

DECLARANT
Persona física
DNI/NIE
Llinatge 1
Persona jurídica
NIF
Adreça electrònica
Adreça postal
Codi postal

Nom
Llinatge 2
Denominació social

Localitat

Província4
Telèfon

Municip
i
País4
Fax

REPRESENTANT3
DNI/NIE
Llinatge 1
NIF
Adreça electrònica
Adreça postal
Codi postal
Província4
Telèfon
Mitjà d’acreditació de la
representació5

Nom
Llinatge 2
Denominació social

Localitat

Municipi
4

País
Fax
□ REA Núm.__________

□ Altres

DECLAR:
 Que he sol·licitat l’ajuda per adequar la cambra de bany a l’habitatge que és la meva residència
habitual i permanent.
 Que les obres varen començar el ___________ de____________________ de 202_.
 Que aport, si escau, fotografies datades i signades de l’estat inicial de la cambra de bany, abans
de començar les obres.
 Que em sotmetré a les actuacions de comprovació i a qualsevol actuació de verificació i control
que duguin a terme els òrgans competents i aportaré tota la informació que se’m requereixi.
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 d'Habitatge i Arquitectura.
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: les dades s’han de conservar durant el temps necessari

per complir amb la finalitat per a la qual es varen recollir i per determinar les possibles
responsabilitats que es puguin derivar d'aquesta finalitat i del tractament de les dades. És d'aplicació
el que disposa la normativa d'arxius i documentació. Les dades econòmiques s’han de conservar
d'acord amb allò que preveu la Llei 58/2003, de 17 de desembre, general tributària.
Tractament de dades. Les dades personals que conté aquesta sol·licitud seran tractades per
l’Administració 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 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 (pg. de Sagrera, 2,
07012 Palma; a/e: protecciodades@dpd.caib.es).

.............................................., ... d....................de 2021
[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. Escriviu el codi d'identificació corresponent a l'òrgan (DIR3). Si no el sabeu, podeu cercar-lo a la
pàgina web d'atenció a la ciutadania del Govern de les Illes Balears o demanar-lo a les oficines del
Registre.
3. En el cas que formalitzi la declaració un representant, s’han de consignar totes les dades del
sol·licitant en l’apartat corresponent («Declarant»).
4. La província o el país només ha de figurar si l’adreça de notificació està ubicada en una altra
comunitat autònoma o en un país estranger.
5. Si acreditau la representació per un mitjà diferent de la inscripció en el Registre electrònic
d'apoderament (REA), heu de presentar el document que l'acrediti.

ANNEX 7
Declaració responsable de finalització
de les obres i de l’estat final de la
cambra de bany

DESTINACIÓ

CODI SIA1

DIRECCIÓ GENERAL D'HABITATGE I ARQUITECTURA.
CONSELLERIA DE MOBILITAT I HABITATGE

CODI DIR32

DECLARANT
Persona física
DNI/NIE
Llinatge 1
Persona jurídica
NIF
Adreça electrònica
Adreça postal
Codi postal

Nom
Llinatge 2
Denominació social

Localitat

Província4
Telèfon

Municip
i
País4
Fax

REPRESENTANT3
DNI/NIE
Llinatge 1
NIF
Adreça electrònica
Adreça postal
Codi postal
Província4
Telèfon
Mitjà d’acreditació de la
representació5

Nom
Llinatge 2
Denominació social

Localitat

Municipi
4

País
Fax
□ REA núm.__________

□ Altres

DECLAR:
 Que he sol·licitat l’ajuda per adequar la cambra de bany a l’habitatge que és la meva residència
habitual i permanent.
 Que les obres varen acabar el dia ___________ de____________________ de 202_.
 Que per demostrar aquest fet adjunt fotografies datades i signades de l’estat final de la cambra
de bany, una vegada acabades les obres.
 Que em sotmetré a les actuacions de comprovació i a qualsevol actuació de verificació i control
que duguin a terme els òrgans competents i aportaré tota la informació que se’m requereixi.
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 d'Habitatge i Arquitectura.
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: les dades s’han de conservar durant el temps necessari

per complir amb la finalitat per a la qual es varen recollir i per determinar les possibles
responsabilitats que es puguin derivar d'aquesta finalitat i del tractament de les dades. És d'aplicació
el que disposa la normativa d'arxius i documentació. Les dades econòmiques s’han de conservar
d'acord amb allò que preveu la Llei 58/2003, de 17 de desembre, general tributària.
Tractament de dades. Les dades personals que conté aquesta sol·licitud seran tractades per
l’Administració 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 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 (pg. de Sagrera, 2,
07012 Palma; a/e: 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. Escriviu el codi d'identificació corresponent a l'òrgan (DIR3). Si no el sabeu, podeu cercar-lo a la
pàgina web d'atenció a la ciutadania del Govern de les Illes Balears o demanar-lo a les oficines
del Registre.
3. En el cas que formalitzi la declaració un representant, s’han de consignar totes les dades del
sol·licitant en l’apartat corresponent («Declarant»).
4. La província o el país només ha de figurar si l’adreça de notificació està ubicada en una altra
comunitat autònoma o en un país estranger.
5. Si acreditau la representació per un mitjà diferent de la inscripció en el Registre electrònic
d'apoderament (REA), heu de presentar el document que l'acrediti.

ANNEX 8
Declaració responsable d’obligacions
tributàries i amb la seguretat social
(L’ha d’emplenar cada un dels titulars)

CODI SIA1

DESTINACIÓ

DIRECCIÓ GENERAL D'HABITATGE I ARQUITECTURA.
CONSELLERIA DE MOBILITAT I HABITATGE

CODI DIR32

A04035955

DECLARANT
Persona física
DNI/NIE
Llinatge 1
Persona jurídica
NIF
Adreça electrònica
Adreça postal
Codi postal
Província4
Telèfon

Nom
Llinatge 2
Denominació social

Localitat

Municipi
País4
Fax

DECLAR
D’acord amb el que estableixen els articles 24.4 del Reglament de la Llei 38/2003, de 17 de
novembre, general de subvencions, i l’article 11. f) del Text refós de la Llei de subvencions, aprovat
pel Decret legislatiu 2/2005, de 28 de desembre, que estic al corrent de les obligacions tributàries
estatals i autonòmiques, i de les obligacions amb la seguretat social.
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 d'Habitatge i Arquitectura.
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: Les dades s’han de conservar durant el temps
necessari per complir amb la finalitat per a la qual es varen recollir i per determinar les possibles
responsabilitats que es puguin derivar d'aquesta finalitat i del tractament de les dades. És d'aplicació
el que disposa la normativa d'arxius i documentació. Les dades econòmiques s’han de conservar
d'acord amb allò que preveu la Llei 58/2003, de 17 de desembre, general tributària.

Tractament de dades. Les dades personals que conté aquesta sol·licitud seran tractades per
l’Administració 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 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 (pg. de Sagrera, 2,
07012 Palma; a/e: 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. Escriviu el codi d'identificació corresponent a l'òrgan (DIR3). Si no el sabeu, podeu cercar-lo a la
pàgina web d'atenció a la ciutadania del Govern de les Illes Balears o demanar-lo a les oficines
del Registre.
3. En el cas que formalitzi la declaració un representant, s’han de consignar totes les dades del
sol·licitant en l’apartat corresponent («Declarant»).
4. La província o el país només ha de figurar si l’adreça de notificació està ubicada en una altra
comunitat autònoma o en un país estranger.

