Sol·licitud de participació a la convocatòria de subvencions per a les beques “Barcelona crea”, edició
2021, que convoca l’Institut de Cultura de Barcelona

1. DADES DE LA PERSONA O ENTITAT SOL·LICITANT
Qui fa la sol·licitud:
☐ Persona física
☐ Persona jurídica
Nom i cognoms (o raó social)

NIF, NIE o CIF

Adreça (tipus de via, nom de la via, número, pis i porta)

Codi postal

Municipi

Província

Adreça electrònica

•

Telèfon 1

En el cas de les persones jurídiques:
Nom i cognoms de la persona representant

•

Telèfon 2

NIF o NIE

En el cas de les agrupacions de persones (físiques o jurídiques), dades de la resta de sol·licitants:
Nom i cognoms (o raó social)

NIF, NIE o CIF

Persona 2
Persona 3, si s’escau
Persona 4, si s’escau

2. DADES DE LA PROPOSTA
Modalitat a la qual es presenta
☐ A. Creació en arts escèniques

☐ E. Cultures populars

☐ B. Creació en arts visuals

☐ F. Creació literària i traducció

☐ C. Creació musical

☐ G. Creació de guions audiovisuals

☐ D. Creació audiovisual

☐ H. Creació en art i ciència

Títol de la proposta
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Breu descripció del projecte (màxim 250 paraules)

3. DECLARACIÓ RESPONSABLE
La persona que signa DECLARA:
•
•
•
•
•

•
•
•
•

•
•
•

Que totes les dades que consten en aquesta sol·licitud, i als documents que l’acompanyen, són certes.
Que compleix els requisits de les bases reguladores de les beques “Barcelona crea” i de la convocatòria 2021.
Que compleix i accepta la normativa general vigent reguladora de les subvencions que atorga l’Ajuntament.
Que, en cas que es presenti com a persona jurídica, disposa de poders atorgats al seu favor que la faculten per presentar
aquesta sol·licitud.
Que, en cas que es presenti en nom d’una agrupació, la persona representant és plenament responsable del projecte davant
l’Ajuntament de Barcelona o Institut de Cultura de Barcelona pel que fa al compliment de les obligacions establertes en la
convocatòria, sense perjudici de la responsabilitat de les altres parts de l’agrupació, que en responen solidàriament.
Que es compromet, en qualsevol dels casos, a aportar la documentació acreditativa en la forma i termini en què sigui
requerida a aquest efecte per l’òrgan gestor.
Que no es troba sotmesa a cap dels supòsits de prohibició per obtenir subvencions de conformitat amb l’article 13 de la Llei
38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions.
Que compleix la Llei 19/2014, de 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern en els termes
en què li és aplicable.
Que no ha estat mai objecte de sancions administratives fermes ni de sentències fermes condemnatòries per haver exercit o
tolerat pràctiques discriminatòries per raó de sexe o de gènere i segons la Llei 17/2015, de 21 de juliol, d’igualtat efectiva de
dones i homes, i la Llei 11/2014, de 10 d’octubre, per garantir els drets de lesbianes, gais, bisexuals, transgèneres i
intersexuals i per erradicar l’homofòbia, la bifòbia i la transfòbia.
Que compleix la Llei orgànica 3/2007, de 22 de març, per a la igualtat efectiva de dones i homes.
Que es troba al corrent de la justificació de totes les subvencions rebudes de l’Ajuntament de Barcelona i altres entitats
municipals i que no es troba en cap dels supòsits de reintegrament que preveu l’article 37 de la Llei 38/2003, de 17 de
novembre, general de subvencions.
Que es troba al corrent en el compliment de les obligacions tributàries amb l’AEAT, de les obligacions amb la Seguretat
Social, així com amb la Hisenda Municipal.
La presentació de la sol·licitud comporta autoritzar l’Ajuntament de Barcelona o Institut de Cultura de Barcelona perquè
pugui obtenir l’acreditació que s’està al corrent del compliment de les obligacions amb l’AEAT, la Seguretat Social i la
Hisenda Municipal a través de certificats telemàtics, així com per verificar la identitat de la persona sol·licitant i compulsar
automàticament les dades facilitades amb la Direcció General de la Policia.
En cas que la persona sol·licitant vulgui denegar expressament aquest consentiment, ha de marcar la casella següent:

☐ Denego el consentiment d’accés de l’Ajuntament de Barcelona als certificats telemàtics esmentats (Reial decret
887/2006, de 21 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions).
En aquest supòsit, les persones beneficiàries han de presentar els certificats corresponents durant el període de 10 dies
hàbils des de la notificació de la resolució provisional de la concessió de l’ajut.
•

Que accepta que s’utilitzi l’adreça electrònica indicada en aquest document de sol·licitud per a totes les comunicacions
electròniques.
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•

Que amb relació als drets de propietat intel·lectual i ús de la imatge, les persones físiques i jurídiques beneficiàries cedeixen
els drets a l’Ajuntament de Barcelona, a l’ICUB i a la resta d’ens dependents de l’Ajuntament, en els termes que
s’especifiquen al punt 15 de la convocatòria de les beques “Barcelona crea” 2021. Els drets esmentats poden ser exercits a
tot el món i durant el termini de temps màxim previst per la normativa sobre propietat intel·lectual i industrial. També
s’assumeixen les obligacions i els compromisos especificats en el mateix punt. En tot cas, s’estableix la total indemnitat de
l’Ajuntament de Barcelona i de l’ICUB en relació amb possibles reclamacions de tercers, tal com s’estableix al punt 12 de les
bases reguladores dels ajuts.

Segons el que preveu la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, la inexactitud o falsedat d’aquesta declaració
responsable és motiu d’exclusió de la persona que presenta la sol·licitud, com també motiu de revocació o reintegrament de la
dotació en cas que li sigui atorgada, sens perjudici de la possibilitat d’imposar les sancions que corresponguin i d’exigir les
responsabilitats de qualsevol tipus en què s’hagi pogut incórrer com a conseqüència de la inexactitud o la falsedat en la
declaració.
De conformitat amb la normativa de protecció de dades, a continuació us facilitem la informació bàsica sobre el tractament de
les vostres dades personals. També podreu trobar tota la informació del tractament 0334 a l’enllaç següent:
Responsable del tractament: Ajuntament de Barcelona_Institut de Cultura de Barcelona (ICUB)
Finalitat del tractament: Resoldre la subvenció sol·licitada.
Drets de les persones: Podeu exercir els drets d'accés, rectificació, supressió, oposició i limitació sobre les vostres dades,
mitjançant l’enllaç següent.
Si considera que no ha obtingut plena satisfacció en l'exercici dels seus drets, pot presentar una reclamació davant l'Autoritat
Catalana de Protecció de Dades (Rosselló, 214, 08008 Barcelona).
Podeu trobar tota la informació de la nostra política de privacitat i protecció de dades a:
https://seuelectronica.ajuntament.barcelona.cat/ca/proteccio-de-dades

☐ Autoritzo l’Ajuntament de Barcelona o Institut de Cultura de Barcelona que utilitzi la meva adreça electrònica per participar
en estudis d’opinió o enquestes sobre les beques “Barcelona crea”.

☐ Autoritzo l’Ajuntament de Barcelona o Institut de Cultura de Barcelona a fer ús de la imatge i el meu nom en cas de resultar
persona beneficiària de les beques “Barcelona crea” a les xarxes socials i en qualsevol altre mitjà i forma de comunicació, sempre
en relació amb la present convocatòria.

NOTA:
AMB LA PRESENTACIÓ TELEMÀTICA D’AQUEST FORMULARI JA QUEDA REGISTRADA LA VOSTRA SIGNATURA ELECTRÒNICA. SIGNEU
AQUEST DOCUMENT NOMÉS EN EL CAS EXTRAORDINARI QUE PRESENTEU LA SOL·LICITUD EN PAPER.

