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Direcció Insular de Turisme, Promoció Econòmica i Artesania 
 
 

ANNEX I  (SOL·LICITUD) 
 
SOL·LICITUD DE PARTICIPACIÓ EN LA V EDICIÓ DELS PREMIS 
D’ARTESANIA DE MALLORCA  2016 
 
DADES DE LA PERSONA SOL·LICITANT  
Nom i llinatges/ Nom o raó social:  
DNI/CIF: 
Domicili (per a notificacions): 
Carrer o plaça:                                                                      Núm.:             Pis: 
Localitat:                                                                                CP:  
Telèfon de persona de contacte:                                           Fax:  
Correu electrònic:  
 
 
DADES DEL REPRESENTANT LEGAL/PERSONA AUTORITZADA  
Nom i cognoms:  
DNI/NIE:  
Telèfon:  
Represent l’entitat sol·licitant en qualitat de:  

 

DECLAR SOTA LA MEVA RESPONSABILITAT 

1) Que conec la Convocatòria Pública del Consell de Mallorca de la V edició 
dels Premis d’Artesania de Mallorca per a l’any 2016; 

2) Que accepto el que preveuen les seves bases i hi estic d’acord; 

3) Que n’adjunt la documentació exigida. 

I per tot això, 

SOL·LICIT 

Participar-hi en la modalitat (indicau amb una X la modalitat del premi al qual voleu 
concursar. Només podeu presentar una sol·licitud per modalitat): 

__  Categoria A: Premi Disseny Mallorca 2016 

__  Categoria B: Premi Producte Mallorca 2016 

__  Categoria C: Premi Trajectòria Artesana Mallorca 2016 

__  Categoria D: Premi Impuls Mallorca 2016 

 

Indicau el pseudònim :_________________________________________________ 

Indicau el títol de l’obra: ________________________________________________ 
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CLÀUSULA INFORMATIVA SOBRE LES DADES DE CARÀCTER PERSONAL 
 
1. Les dades que conté la sol·licitud d’admissió, la documentació que s’hi adjunta o la documentació 
que es genera a partir d’aquesta convocatòria s’incorporen en un fitxer de dades personals, inscrit en 
l’Agència Espanyola de Protecció de Dades, del qual és responsable el Consell de Mallorca. Aquest 
fitxer serveix, d’una banda, per concedir les subvencions previstes en aquesta convocatòria per assolir 
els objectius i les finalitats recollits en la base primera i, de l’altra, si escau, per dur a terme la tramitació 
dels expedients sancionadors per haver-se comès les infraccions recollides en la normativa de 
subvencions.  
 
2. Cessions de les dades previstes: les publicacions previstes en la convocatòria (BOIB,  tauler 
d’anuncis del Centre Cultural la Misericòrdia, pàgina web del Consell de Mallorca, 
www.conselldemallorca.net); segons el que preveu l’article 59.6 b) de la Llei 30/1992, de 26 de 
novembre, del règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú; les 
persones interessades en els termes prevists en la Llei 30/1992; i a la Intervenció General de l’Estat en 
els termes prevists en l’article 20 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, bàsica de subvencions.   
 
3. L’òrgan administratiu davant del qual podeu exercitar, si escau, els drets d’accés, rectificació, 
cancel·lació, oposició i els altres que reconegui la llei orgànica esmentada és la Secretaria Tècnica del 
Departament d’Economia i Hisenda del Consell de Mallorca (C/ Palau Reial, 1. 07001. Palma).  
 
 
 
 
 
 
 
(Rúbrica) 
 
_________________________,_______d’____________________ de 2016 
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