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Dades de la persona sol·licitant
Adreça
Adreça
L'autoria del projecte és col·lectiva?
Autoria del projecte
Dades d'identificació de la persona coautora
Adreça
Podeu cercar l'adreça en el servei de normalització d'adreces (Només adreces de Catalunya):
Percentatge a percebre en cas de ser seleccionat
Dades d'identificació de la persona coautora
Adreça
Podeu cercar l'adreça en el servei de normalització d'adreces (Només adreces de Catalunya):
Percentatge a percebre en cas de ser seleccionat
Dades de contacte de la persona sol·licitant a efectes de notificació
Adreça
És obligatori informar almenys un mitjà de contacte
Documentació annexa
Passaport, si escau
NIE, si escau
Statement i focus d'interès
Currículum
Documentació gràfica i textual des projectes recents
CD amb còpia de tots els arxius en format PDF

Cal presentar original i fotocòpia o fotocòpia compulsada de la documentació requerida. 
Declaracions/Autoritzacions
Declaro, sota la meva responsabilitat, que en cas d'enviar la sol·licitud electrònicament, la documentació adjunta que es presenta és una còpia idèntica del document original.
Declaro, sota la meva responsabilitat,no incórrer 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.
Declaro, sota la meva responsabilitat, 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.
Declaro, sota la meva responsabilitat, de donar compliment d'aquells requisits que estableixen els articles 32.1, 32.3 i 36.4 de la Llei 1/1998, de 7 de gener, de política lingüística que els siguin exigibles
Declaro, sota la meva responsabilitat,que compleixo amb els requisits de residència.
Declaro, sota la meva responsabilitat, que en cas de coautoria, del compromís d'execució assumits per cadascuna de les persones coautores així com el import del premi a aplicar-los, segons model adjunt al formulari de sol·licitud.
Declaro que estic informat/ada del contingut de l'apartat de comunicació que consta en aquesta sol·licitud, i què també he informat, si és el cas, a la resta de persones coautores.
Autoritzo l'Agència Catalana de Joventut a consultar les meves dades a altres organitzacions o organismes per comprovar si compleixo les condicions requerides per accedir a l'objecte d'aquesta sol·licitud i pugui consultar-les durant la seva vigència.
Autoritzo l'Agència Catalana de Joventut a facilitar les dades aportades quan una altra administració o organisme les requereixi per fer els tràmits en que sóc part interessada.
Pagament
La carta de pagament es generarà com a part del document d'acusament de rebuda de la vostra sol·licitud. Pot realitzar el pagament en una de les entitats bancàries indicades. Una vegada rebut l'acusament de rebuda segueixi les indicacions de la carta de pagament  per la realització del pagament.
 
1.- En compliment de l'art. 5 de la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal, us informem que les dades personals que proporcioneu s'incorporaran al fitxer "Cens d'artistes". La finalitat del fitxer és la difusió d'activitats d'artistes. 
La unitat responsable del fitxer és l'Agència Catalana de la Joventut i les dades recollides s'emmagatzemaran amb les mesures de seguretat i confidencialitat establertes legalment. 
Teniu dret a accedir a les dades facilitades, rectificar-les, cancel·lar-les i a oposar-vos al seu tractament, en les condicions previstes per la legislació vigent. Per exercir aquests drets, heu d'adreçar un escrit a l'Agència Catalana de la Joventut per correu postal (Calàbria ,147 08015 Barcelona) o correu electrònic (adreçat a recepcio.acjoventut@gencat.cat i signat electrònicament amb DNI electrònic o certificat digital expedit pel CATCert). 
Amb la vostra signatura, autoritzeu la unitat responsable del fitxer per al tractament de les vostres dades amb les finalitats indicades. 
També us informem que, en el cas que tramiteu electrònicament la sol·licitud, les vostres dades s'incorporaran al fitxer “Gestor de l'Oficina Virtual de Tràmits”, la finalitat del qual és garantir la traçabilitat de totes les gestions que la ciutadania realitza amb l'Administració de la Generalitat de Catalunya, a través del portal multicanal Gencat Serveis i Tràmits. L'òrgan responsable del fitxer es la Direcció General d'Atenció Ciutadana i Difusió i l'adreça on la persona interessada pot exercir els drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició és Via Laietana, 14, 3 r, 08003 Barcelona. 
2.- D'acord amb l'article 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 aquesta convocatòria per a accedir a la beca sol·licitada i que disposa de la documentació acreditativa corresponent i que es compromet a mantenir-ne el compliment durant la vigència d'aquest. La presentació de la declaració responsable faculta al Departament a verificar la conformitat de les dades que s'hi contenen sempre que sigui possible, o be a efectuar el requeriment de documentació quan resulti necessari.
Signatura
Feu clic en el quadre a continuació per signar.

Si vol signar amb DNI electrònic (eDNI), s'ha de deshabilitar el mode protegit del Reader X. Consulteu com realitzar-ho.
Comunicació de l'Agència Catalana de la Joventut a la persona sol·licitant
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