
ANNEX 1

Sol·licitud  d'ajudes  econòmiques  a  les  persones  autònomes,  microempreses  i  petites
empreses de l’àmbit cultural a l’illa d’Eivissa, per pal·liar els efectes de la declaració de l’estat
d’alarma establert pel Reial decret 463/2020, de 14 de març

A. Dades de la persona o entitat sol·licitant

Nom: NIF:

Domicili:

Població: CP:

Telèfon: Mòbil: Adreça electrònica:

B. Dades del representant legal de l’entitat sol·licitant

Nom: NIF:

Domicili:

Població: CP:

Telèfon: Mòbil: Adreça electrònica:

EXPOSA
Que assabentat/ada de la convocatòria del Consell Insular d’Eivissa d'ajudes econòmiques a
les  persones  autònomes,  microempreses  i  petites  empreses  de  l’àmbit  cultural  a  l’illa
d’Eivissa,  per  pal·liar  els  efectes  de la  declaració  de l’estat  d’alarma establert  pel  Reial
decret 463/2020, de 14 de març.

SOL·LICITA
Acollir-se el/la mateix/a o l’entitat que representa a aquesta convocatòria d’ajudes.

La presentació d’aquesta sol·licitud d’ajudes comporta l’autorització de l'entitat sol·licitant al Departament de Cul-
tura, Educació i Patrimoni a demanar la documentació acreditativa d’estar al corrent de les obligacions tributàries
amb la Comunitat Autònoma de les Illes Balears i amb l’Estat espanyol, amb la Seguretat Social. En cas contrari,
s’ha de manifestar expressament en aquesta sol·licitud i aportar la documentació corresponent.

(   ) NO AUTORITZ el Consell Insular d’Eivissa a demanar la documentació acreditativa d’estar al corrent amb
les obligacions tributàries amb la Comunitat Autònoma de les Illes Balears i amb l’Estat espanyol, i amb
la Seguretat Social, i per això aport la documentació acreditativa d’estar al corrent amb les obligacions
tributàries amb la  Comunitat Autònoma de les Illes Balears i amb l’Estat espanyol, i amb la Seguretat
Social.

Eivissa, _________ d ______________ de 2020

(signatura)

En el cas que li sigui atorgada, la persona beneficiària es compromet al compliment estricte i  a l’acceptació de les bases
reguladores d’aquestes ajudes, i també a facilitar al Consell Insular d’Eivissa qualsevol actuació de control com inspeccions,
visites, sol·licitud d’aportació de nous documents i/o aclariments, etc. per a l’aplicació correcta de l’ajuda concedida.



POLÍTICA DE PRIVADESA
De conformitat amb l’establert a la Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de protecció de dades personals i garantia dels
drets digitals, al Reglament (UE) 2016/679 del Parlament i del Consell d’Europa, 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 (DOUE 4.5.2016), i a
la resta de legislació vigent en aquesta matèria, us informam que les dades de caràcter personal que ens proporcioneu a través
d’aquesta  convocatòria  s’incorporaran  al  fitxer  de  titularitat  del  Consell  Insular  d’Eivissa  amb  la  finalitat  de  tramitar  les
sol·licituds d’aquestes ajudes econòmiques i la posterior publicació de les resolucions corresponents i no podran usar-se per a
cap altra finalitat diferent a la mencionada.
Les persones titulars de les dades objecte de tractament podran exercir els drets d’accés, rectificació, portabilitat, cancel·lació i
oposició,  dirigint  escrit,  de forma electrònica (seu.conselldeivissa.es)  o presencial,  segons correspongui,  al  Consell  Insular
d’Eivissa, av. d’Espanya, 49, 07800 Eivissa. Així mateix, tenen el dret a presentar reclamació davant l’autoritat de control.

HBLE. SR. PRESIDENT DEL CONSELL INSULAR D’EIVISSA
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