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ANNEX 2
SOL·LICITUD
Codi SIA
Sol·licitud per inscriure's en la convocatòria de subvencions per possibilitar l’accés de l'alumnat dels centres
docents privats, privats concertats, escoles infantils municipals i escoles infantils dels consells insulars, que
estiguin autoritzats, a les activitats del programa «Viu la cultura» en el curs 2021-2022
Destinació: Conselleria de Fons Europeus, Universitat i Cultura. Direcció General de Cultura
Codi DIR3: A04026906
1. Sol·licitant
Persona física
DNI/NIE

Nom

Llinatge 1

Llinatge 2

Persona jurídica
NIF

Denominació social

Adreça electrònica
Adreça postal
Codi postal

Localitat

Província

País

Telèfon

Fax

Municipi

Representant
DNI/NIE

Nom

Llinatge 1

Llinatge 2

Adreça electrònica
Adreça postal
Codi postal

Localitat

Província

País

Telèfon

Fax

Mitjà d'acreditació de la representació:

Municipi

REA

Altres:

CENTRE DOCENT/PERSONA DE CONTACTE
Nom del centre
educatiu

CODI

Persona de contacte
Adreça electrònica

2. Import sol·licitat (sense IVA)
(Si el podeu deduir, vegeu l’apartat 10 de l’annex 3)

Conselleria de Fons Europeus, Universitat i Cultura- CIF S-0711001-H
C. de l’Almudaina, 4 - 07001 Palma
Tel. 971 17 77 00

Telèfon

€ - Import sol·licitat (IVA inclòs)

€
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3. Documentació que s'ha d'adjuntar
Apartat Una còpia de la documentació següent:
9.2
a)
Sol·licitant

a.1

Persona física: DNI*, NIE* o passaport

a.2

Persona jurídica: NIF de l’entitat

a.3

DNI*, NIE*, passaport o NIF de la persona o entitat que la representi.
*Només en el cas que la persona interessada s’oposi a la consulta de la
Conselleria de Fons, Europeus, Universitat i Cultura, perquè comprovi d’ofici
la identitat, en aplicació de l’article 28.2 de la Llei 39/2015; ho ha d’indicar
expressament i cal que aporti una còpia del DNI o el NIE. Si es presenta el
passaport o el NIF per acreditar la identitat, s’ha d’aportar una còpia
obligatòriament.

a.4

Document acreditatiu de la representació legal amb la qual actua la persona
física que signa la sol·licitud, la qual ha d'estar vigent en el moment de presentar
la sol·licitud.

b)

Declaració responsable conjunta mitjançant el model normalitzat (annex 3).

c)

Relació de les activitats didàctiques, del programa «Viu la cultura» 2021-2022,
que s’han fet o que estan previstes, sol·licitades pel centre docent d'educació
mitjançant el model normalitzat (annex 4).

d)

Document original de la Declaració responsable de les dades bancàries, si la
persona o entitat sol·licitant no són perceptores de l'Administració de la
Comunitat Autònoma de les Illes Balears (vegeu l’apartat 6 d’aquest annex).

4. Notificació electrònica
Notificació a:

Persona sol·licitant

Persona o entitat representant

Notificació electrònica (obligatòria per a les persones jurídiques i opcional per a les persones físiques)
Subjectes obligats a relacionar-se electrònicament amb les administracions públiques d’acord amb el que
estableix l’article 14.2 i 3 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les
administracions públiques.
Els avisos de la posada a disposició de la notificació en la Carpeta Ciutadana del Punt d’Accés General de
l’Estat* s’han d’enviar (seleccionau-ne una):
A l’adreça electrònica de la persona interessada
A l’adreça electrònica del representant
Adreça electrònica diferent indicada a continuació
* Disponible en l’adreça https://sede.administracion.gob.es/carpeta/clave.htm

Notificació per correu postal (seleccionau-ne una):
A l’adreça de la persona interessada

A l’adreça del representant

A l’adreça indicada a continuació

Adreça postal
Codi postal

Localitat

Província

País

Adreça electrònica
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Municipi
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5. Oposició a fer la consulta
En aplicació de l’article 28.2 de la Llei 39/2015, la Conselleria de Fons Europeus, Universitat i Cultura ha de fer
la consulta telemàtica de les dades o documents següents:
— DNI o NIE de la persona representant.
(Marcau el quadre, si us oposau a la consulta)
M’OPÒS a la consulta telemàtica de la Conselleria de Fons Europeus, Universitat i Cultura dels documents
esmentats.
En el cas que us oposeu a la consulta de la verificació de la identitat, cal aportar una còpia del DNI o NIE.

6. Dades bancàries
Declar que som la persona titular o la representant* de l’entitat del compte bancari següent i sol·licit que hi
ingresseu l'import de la subvenció.
Codi IBAN del compte bancari:
ES

-

-

-

Codificació addicional IBAN no espanyols
-

-

SWIFT (només per a beneficiaris no espanyols):
*Cal presentar el document original de la Declaració responsable de les dades bancàries, si no sou perceptors de l'Administració de la Comunitat
Autònoma de les Illes Balears, signat amb la signatura electrònica.

— Centre docent: cal presentar l’imprès original, signat amb la signatura electrònica.
— Persona física / centre docent: cal presentar l’imprès original signat amb la rúbrica original o signatura
electrònica de la persona autoritzada, si es presenta. Si es presenta mitjançant el registre electrònic s’ha de
fer obligatòriament amb la signatura electrònica de la persona autoritzada.

7. Informació sobre protecció de dades personals
De conformitat amb el Reglament General de Protecció de Dades (UE) 2016/679 (RGPD) i la legislació vigent
en matèria de protecció de dades, s’informa del tractament de les dades personals que conté aquesta
sol·licitud.
La finalitat del tractament de les dades és la tramitació de subvencions per possibilitar l'accés de l'alumnat
dels centres docents privats, privats concertats, escoles infantils municipals, escoles infantils municipals i
escoles infantils dels consells insulars autoritzades, a les activitats del programa «Viu la cultura» en el curs
2021-2022.
El responsable del tractament és la Direcció General de Cultura, a l’efecte de complir el que preveu la Llei
orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de protecció de dades personals i garantia dels drets digitals. No se
cediran les dades personals a tercers, tret que existeixi obligació legal o interès legítim, d’acord amb l’RGPD.
Les dades es conservaran el temps necessari per dur a terme el procediment de les subvencions.
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-ne el consentiment, si escau, en els termes que estableix l’RGPD) 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.
Amb posterioritat a la resposta de la persona responsable o al fet que no hi hagi resposta en el termini d’un
mes, pot presentar la «Reclamació de tutela de drets» davant l’Agència Espanyola de Protecció de Dades
(AEPD).
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Delegació de Protecció de Dades
La Delegació de Protecció de Dades de l’Administració de la CAIB té la seu a la Conselleria de Presidència,
Funció Pública i Igualtat (Passeig de Sagrera, 2, 07012 Palma). Adreça electrònica de contacte:
protecciodades@dpd.caib.es.
I perquè quedi constància de la sol·licitud, sign aquest document.
Data (dd/mm/aaaa):

*Signatura de la
persona sol·licitant o
representant:

* Per a les entitats: cal signatura electrònica
Per a persones físiques que presentin la sol·licitud per Registre electrònic: cal signatura electrònica
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