
   

                                                            

Sol·licitud de participació al Premi Haidé al millor treball de grau 
sobre l’obra i la figura de Joan Maragall i la producció literària i 
artística del seu període 
 
 
Dades de la personal sol·licitant 
Nom    Primer cognom    Segon cognom   
    
 
 
Tipus de document d’identificació Número d’identificació   
 
 
 
És obligatori emplenar almenys un mitjà de contacte: 
 
Telèfon fix  Telèfon mòbil   Adreça de correu electrònic   
 
 
 
Adreça 
Tipus de via  Nom de la via    Número    
   
  
 
Bloc  Escala  Pis   Porta  Codi postal 
 
 
 
 Municipi       Província 
 
 
 
Dades del treball presentat 
Títol 
       
 
 
Tutor acadèmic   
 
 
 
Universitat     Departament    
 
 
 
Data d’avaluació del treball   Nota d’avaluació del treball   
 
 
 
 



   

                                                            

Autorització 
Aquest procediment requereix el vostre consentiment exprés per l'accés i el tractament de les 
dades. Si no doneu la vostra autorització, heu d'adjuntar els documents acreditatius que s'indiquen 
en l'apartat Documentació annexa. 
� Autoritzo que consulti les meves dades a altres administracions o organismes per comprovar 
que compleixo les condicions requerides per accedir a l'objecte d'aquesta sol·licitud i que les 
consulti durant la seva vigència. 
 
 
Documentació annexa 
 
Adjunteu els següents documents: 
�  Si la persona sol·licitant no autoritza al Departament de Cultura a consultar les seves dades 
d'identitat, còpia compulsada del DNI. 
� Exemplar del treball. 
 
 
Declaracions responsables 
 
La persona sol·licitant DEMANA participar en la convocatòria del Premi Haidé al millor treball de 
grau sobre l’obra i la figura de Joan Maragall i la producció literària i artística del seu període, 
assumeix totes les responsabilitats que se'n puguin derivar, i DECLARA: 
 
- Que ha finalitzat els estudis de grau durant l’any de la concessió del premi o l’immediatament 
anterior. 
 
- Que no incorre en cap dels supòsits de prohibició d'obtenir subvencions, de conformitat amb 
l'article 13 de La Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions. 
 
- Que, en cas que per a la realització de l'activitat objecte de la subvenció s'utilitzi qualsevol 
element susceptible de generar drets d'autor, compleix amb el que disposa la normativa sobre 
propietat intel·lectual. 
 
- Que, en cas de concessió, inclourà el logotip del Departament de Cultura amb la menció del 
Premi atorgat en tots els informatius i publicitaris relacionats amb el projecte premiat, sempre que 
es realitzin amb posterioritat a la concessió del premi. 
 
- Que complirà les condicions previstes a les bases de la convocatòria. 
 
- Que està al corrent del compliment de les obligacions tributàries amb la Generalitat de Catalunya 
i amb l'Estat, així com de les obligacions amb la Seguretat Social. 
 
 
 
Protecció de dades 
De conformitat amb el Reglament General de Protecció de Dades (Reglament UE 2016/679), us 
informem que les seves vostres personals seran incorporades a un fitxer amb les següents 
condicions: 
 
Responsable 

 
BIBLIOTECA DE CATALUNYA 

Finalitat Gestionar els serveis als usuaris 
Legitimació Consentiment de la persona interessada 



   

                                                            

Destinataris Les dades no es comunicaran a tercers 
Drets Teniu dret a accedir, rectificar i suprimir les dades, així com altres drets, 

com s’explica a la Informació addicional 
Informació addicional Per ampliar aquesta informació i conèixer els detalls del tractament de 

dades podeu accedir: http://www.bnc.cat/rgpd/Serveis-als-usuaris 

� He llegit la informació bàsica sobre la protecció de dades i dono el consentiment al tractament 
de les meves dades per a les finalitats esmentades. 
 
 
 
Signatura de la persona sol·licitant i Data   

Atenció: només s'accepten els certificats digitals emesos per qualsevol entitat de 
certificació classificada per l'Agència Catalana de Certificació. Consulteu el llistat de 
certificats digitals admesos. 

 
No s'admet la signatura amb ID digital autogenerat mitjançant el programari d'Adobe. 
 
Si voleu signar amb DNI electrònic (eDNI), heu de deshabilitar el mode protegit del Reader XI. 
Consulteu aquí com fer-ho. 
 
 
Signatura de la persona 
 

http://www.bnc.cat/rgpd
http://www.bnc.cat/rgpd/Serveis-als-usuaris
https://www.aoc.cat/knowledge-base/com-saber-quins-prestadors-i-quins-certificats-estan-classificats-i-reconeguts-pel-validador-del-consorci-aoc/
https://www.aoc.cat/knowledge-base/com-saber-quins-prestadors-i-quins-certificats-estan-classificats-i-reconeguts-pel-validador-del-consorci-aoc/
http://web.gencat.cat/ca/tramits/com-tramitar-en-linia/identificacio-digital/certificacio-digital/dni-electronic/

