
 
 

Document bàsic 1 

Sol·licitud de participació en els premis Escoles + Sostenibles 2022 
1. Dades del sol·licitant  
Nom del centre educatiu:  

 
NIF del centre:  

 
                                                        Codi de centre 

 
Adreça (carrer, número, pis i porta): 

 
CP:   

 
Municipi: 

 
  

Telèfon:   
 

 Correu electrònic del centre: 
 

  
 
 
2. Dades bàsiques del projecte 
 
Títol del projecte:  

  
Modalitat a la qual es presenta:   (marcar només una opció)
      
 Projectes d’un curs escolar 2022-23 (projectes anuals) 
  
 Projectes de tres cursos escolars 2022-25 (projectes triennals) 
    

  Barcelona, 
 

 
Signatura del/la director/a del centre educatiu o persona que disposa de poders.  

 

 
3. Declaració responsable del/la director/a del centre educatiu o persona que disposa de poders per fer-ho 
 
Nom i cognoms:  

 
NIF:                                           Càrrec que ocupa: 

  

D’acord amb la normativa de protecció de dades us informem i en tramitar aquest document consentiu, que les vostres dades personals siguin tractades per l’Ajuntament de Barcelona  dins el fitxer de 
subvencions amb la finalitat de resoldre el premi la sol·licitat legitimada en base al vostre consentiment. Tret d’obligació legal, les vostres dades no seran cedides a tercers. Teniu dret a accedir, rectificar i 
suprimir les vostres dades, així com altres drets sobre les mateixes. Podeu consultar informació addicional sobre aquest tractament i sobre protecció de dades a www.bcn.cat/ajuntament/protecciodades 
Aix í mateix, en compliment de la Llei de Serveis de la Societat de la Informació 34/2002 d’11 de juliol, us indiquem que en informar el camp correu electrònic o telèfon mòbil ens autoritzeu a emprar aquests 
mitjans per la realització de comunicacions directament relacionades amb la finalitat indicada. 

La persona que signa DECLARA: 

 Que és el/la director/a del centre educatiu o persona que disposa de poders que el faculta per a la presentació d’aquesta sol·licitud. 
 Que es compromet, en qualssev ol dels casos, a aportar la documentació acreditativa d’aquests extrems en la forma i termini en què sigui requerida a 

l’efecte per l’òrgan gestor. 

http://www.bcn.cat/ajuntament/protecciodades


 Que totes les dades que consten en aquesta sol·licitud, i als documents que l'acompanyen, són certes. 
 Que compleix i accepta la normativa general vigent reguladora de les subvencions que atorga l'Ajuntament i tots els requisits ex igits a les bases i la 

conv ocatòria per sol·licitar i atorgar aquests premis.  
 Que no es troba incurs en cap dels supòsits de prohibició d'obtenir subvencions de conformitat amb l'article 13 de la Llei 38/2003, de 17 de nov embre, 

General de Subv encions. 
 Que compleix la Llei 19/2014, de 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon gov ern en els termes en que li sigui aplicable. 
 Que comunicarà a l'Ajuntament de Barcelona i de la forma i en el moment que es determini, d’acord amb la Llei 19/2014, de 29 de desembre, de 

transparència, accés a la informació pública i bon gov ern, la informació relativa a les retribucions de llurs òrgans de direcció o administració, a l'efecte 
de fer-les públiques.  

 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 Llei 17/2015, del 21 de juliol, d'Igualtat efectiv a de dones i homes, i la Llei 11/2014, del 10 d'octubre, 
per a garantir els drets de lesbianes, gais, bisex uals, transgèneres i intersex uals i per a eradicar l'homofòbia, la bifòbia i la transfòbia. 

 Que compleix la Llei Orgànica 3/2007, de 22 de març, per a la igualtat efectiv a de dones i homes. 
 Que es troba al corrent de la justificació de totes les subvencions rebudes de l'Ajuntament de Barcelona/ ICUB/ IBE/ IMD/ IMEB i altres entitats 

municipals i que no es troba en cap dels supòsits de reintegrament que prev eu l'article 37 de la Llei 38/2003, de 17 de nov embre, General de 
Subv encions. 

 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 comportarà l'autorització a l'Ajuntament de Barcelona perquè pugui obtenir l'acreditació d'estar al corrent del compliment de les obligacions amb l'AEAT, la TGSS i la Hisenda 
Municipal a través de certificats telemàtics, aix í com per a la verificació de la vostra identitat i compulsa automàtica de les dades facilitades amb la DGP.  
En el cas que el sol·licitant vulgui denegar el consentiment de l'accés de l'Ajuntament de Barcelona als esmentats certificats telemàtics, haurà de marcar la següent casella:    (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, els beneficiaris hauran de presentar els certificats corresponents durant 
el per íode de 10 dies hàbils des de la notificac ió de la r esolució pr ovisional de la concessió del pr emi. 

 Que en cas que la documentació administrativa (NIF, Document acreditatiu de l’autorització d’obertura del centre, NIF persona que signa aquesta 
declaració) i/o acreditativa del compliment d’aquesta declaració no consti en poder de l'Ajuntament de Barcelona o de les sev es entitats municipals, el 
sol·licitant del premi disposa d’ella i la presentarà, en el cas de concessió del premi, en el termini de 10 dies hàbils des de la publicació de l'atorgament 
prov isional. Tot i aix í, si el sol·licitant ja v a lliurar la documentació esmentada anteriorment a qualsev ol administració pública estatal, autonòmica o municipal, 
no cal que la presenti a l’òrgan competent d’aquest procediment, però haurà d’indicar-li a quin òrgan i amb motiu de quin procediment la v a presentar 
anteriorment.”  

 Que el document original de certificat de dades bancàries ja ha estat presentat a l'Ajuntament de Barcelona, i en cas de no ser aix í o que se n'hagin 
modificat les dades el presentarà a l’Ajuntament de Barcelona a trav és de la seu electrònica: 
https://seuelectronica.ajuntament.barcelona.cat/oficinavirtual/ca/tramit/20200001426 

 Que, en el cas de no presentar al·legacions a la resolució prov isional d'atorgament i denegació, accepta el premi en el cas que li sigui atorgat. 
 Que s’utilitzi per a totes les comunicacions electròniques l’adreça de correu electrònic indicada en aquest document de sol·licitud de premi. 
 Que cedeix els drets de reproducció, distribució, comunicació pública i transformació del projecte premiat, així com la memòria justificativa, de 

forma no-exclusiva a l’Ajuntament de Barcelona. Els esmentats drets podran ser ex ercits per l’Ajuntament de Barcelona en tot el món, durant el termini de 
temps màx im prev ist per la normativ a sobre propietat intel·lectual i per a qualsev ol modalitat d’ex plotació, inclosa la sev a ex plotació per mitjans electrònics, 
telemàtics, a distància, presencial, o de qualsev ol altre tipus ex istent en el moment de la concessió del premi. En tot cas, el beneficiari del premi garanteix  que 
té la titularitat de tots els drets d’ex plotació sobre el projecte presentat i que el dit projecte no inclou dades de caràcter personal. El beneficiari serà l’únic 
responsable de l’obtenció dels drets relatius a les imatges i il·lustracions que apareguin en qualsev ol document que formi part del projecte. En tot cas, 
s’estableix  la total indemnitat de l’Ajuntament de Barcelona en relació a possibles reclamacions de tercers. 
 
D’acord amb el que preveuen els articles 38 de la Llei 26/2010, de 3 d'agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya i 69.4 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del 
procediment administratiu comú de les administracions públiques, la inexactitud o falsedat d'aquesta declaració responsable és motiu d'exclusió de la persona que realitza la sol·licitud de premi, com també 
motiu de revocació i/o reintegrament del premi que li sigui atorgat, sense perjudici de les responsabilitats penals, civils o administratives que li puguin ser ex igides. 
L'incompliment dels requisits ex igibles d'acord amb la legislació vigent per a l'obtenció del premi determinarà el reintegrament del premi, sense perjudici de les responsabilitats penals, civils o 
administratives que puguin ser ex igides al sol·licitant. 
 

 Que les imatges en les que apareixen menors d’edat relatives a les activitats i projectes del programa Escoles + Sostenibles disposen dels permisos 
requerits per a la sev a reproducció i difusió en el w eb i butlletí del programa Escoles + Sostenibles, mitjans comunicatius de l’Ajuntament de Barcelona i altres 
possibles projectes i programes d’educació per a la sostenibilitat.  

El dret a la pròpia imatge és reconegut en l’article 18.1 de la Constitució espanyola i està regulat per la Llei orgànica 1/1982, de 5 de maig, sobre el dret a l’honor, a la intimitat personal i familiar i a la pròpia 
imatge, i més concretament pel que fa als menors d’edat a l’article 4 de la Llei orgànica 1/1996, de 15 de gener, de protecció jurídica del menor; per la qual cosa la direcció d’aquest centre demana el 
consentiment als pares, mares o tutors legals per publicar fotografies i vídeos on surtin els seus fills que hi siguin clarament identificables. 
Els responsables dels centres educatius / direcció, mitjançant aquesta declaració responsable, confirmen que han obtingut el consentiment / consentiments precisos previs, expressos i informats, per poder 
tractar les esmentades imatges per les finalitats que s’indiquen més amunt. Específicament, afirmen que han obtingut el consentiment tant del menor, si té més de catorze anys, com del seu pare, la seva 
mare o dels seus tutors legals.  
Igualment, els responsables dels centres educatius / direcció, mitjançant aquesta declaració responsable, asseguren que han informat als interessats d’aquesta difusió d’ imatges. I tot aix ò, d’acord amb 
l’establert a la normativa de protecció de dades vigent, especialment el Reglament Europeu 2016/679, de 27 d’abril, sobre protecció de les persones físiques quant al tractament de dades personals i a la 
lliure circulació d’aquestes dades i la Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de protecció de dades personals i garantia dels drets digitals. 

 

I perquè així consti, signo la present declaració. 
 
   Barcelona,  

 

 
Signatura del/la director/a del centre educatiu o persona que disposa de poders. 

 

https://seuelectronica.ajuntament.barcelona.cat/oficinavirtual/ca/tramit/20200001426
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