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Annex de dades específiques
Sol·licitud de participació a la Convocatòria Beques Art Jove 2017
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Dades del sol·licitant

Nom i cognom  DNI(o NIE)  

Any i lloc de naixement  Telèfon/ e-mail

Adreça actual Població/CP 

L’autoria del projecte és col·lectiva?

 Sí No

En el cas de que l’autoria del projecte sigui col·lectiva, serà necessari incloure les dades de tots els sol·licitants en el full annex.
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Localitat        Data

Signatura de la persona sol·licitant

Comunicació del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies a la persona sol·licitant

D’acord amb l’art. 35 de la Llei 26/2010, del 3 d’agost de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya, s’entén per 
declaració responsable el document subscrit per la persona interessada en què declara, sota la seva responsabilitat, que compleix els requisits 
establerts en la normativa vigent per accedir al reconeixement d’un dret o facultat o per a l’exercici, que disposa de la documentació acreditativa 
corresponent i que es compromet a mantenir-ne el compliment durant la vigència d’aquest reconeixement o exercici. La presentació de la decla-
ració responsable faculta al Departament a verificar la conformitat de les dades que s’hi contenen sempre que sigui possible, o bé a efectuar el 
requeriment de documentació quan resulti necessària.

Declaracions / Autoritzacions

Declaro, sota la meva responsabilitat:

Que les dades identificatives que consten en aquest formulari són certes.

Que compleixo amb els requisits de residència i edat que s’estableixen a les bases.

Que no incorro en cap de les prohibicions establertes als apartats 2 i 3 de l’article 13 de la llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions.

Que he informat sobre si he demanat o he obtingut ajuts públics o privats per a la mateixa activitat, així com he fet constar la relació detallada i la 
quantitat sol·licitada o obtinguda.

Que estic al corrent de les obligacions tributàries amb l’Agència Tributària de l’Estat i amb la Generalitat, i les obligacions amb la Seguretat Social.

Que compleixo la normativa sobre la propietat intel·lectual.

Que en cas de coautoria, del compromís d’execució assumits per cadascuna de les persones coautores així com l’import del premi a aplicar-los, 
segons aquest annex.

Que resta a disposició del Departament l’autorització paterna o dels tutors legals dels menors per a participar en aquesta convocatòria.

Que resta a disposició del Departament l’autorització per l’us de la imatge  de les persones menors d’edat identificades o identificables, que surtin 
en els diferents projectes i materials presentats.

Declaro que estic informat/ada del contingut de l’apartat de comunicació que consta en aquesta sol·licitud, i que també he informat, si és el cas, 
a la resta de persones coautores.

Que dono compliment de les regles de conducta i dels principis ètics de l’article 55.2 de la Llei 19/2014, de 29 de desembre, de transparència, 
accés a la informació pública i bon govern i de signatura d’adhesió al codi ètic annex a l’Acord Gov/85/2016, de 28 de juny en el moment de 
l’acceptació de la beca.

Que autoritzo l’Agència Catalana de la Joventut a facilitar les dades aportades quan una altra administració o organisme les requereixi per fer els 
tràmits en què sóc part interessada. Si no voleu donar aquesta autorització, senyaleu la casella següent:

Modalitat que es sol·licita

Beques Art Jove mediació en residència
Beques Art Jove educació

Les modalitats de la convocatòria Beques Art Jove NO són compatibles entre si.

Beques Art Jove intercanvi internacional
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Dades dels membres del col·lectiu
Nom i cognom

DNI (NIE, passaport o document d’identitat estranger)

Any i lloc de naixement

Adreça actual

Població/CP

Telèfon/ e-mail

Percentatge o import a percebre en cas de ser seleccionat

 
Dades dels membres del col·lectiu
Nom i cognom

DNI (NIE, passaport o document d’identitat estranger)

Any i lloc de naixement

Adreça actual

Població/CP

Telèfon/ e-mail

Percentatge o import a percebre en cas de ser seleccionat

 
Dades dels membres del col·lectiu
Nom i cognom

DNI (NIE, passaport o document d’identitat estranger)

Any i lloc de naixement

Adreça actual

Població/CP

Telèfon/ e-mail

Percentatge o import a percebre en cas de ser seleccionat

 
Dades dels membres del col·lectiu
Nom i cognom

DNI (NIE, passaport o document d’identitat estranger)

Any i lloc de naixement

Adreça actual

Població/CP

Telèfon/ e-mail

Percentatge o import a percebre en cas de ser seleccionat
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Omplir només en els projectes de mediació i projectes d’educació, en el cas de ser un col·lectiu.
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Adreça actual
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