
ANY EXPEDIENT DE SOL·LICITUD

Segell de registre d’entrada

AGÈNCIA CATALANA DE LA JOVENTUT 

Formulari de sol·licitud per participar a la “Beca Carnet Jove de Còmic - 2021”

Persona sol·licitant

Nom i cognoms / Nom sentit

NIF  Data de naixement

Domicili  CP

Municipi  Comarca

Telèfon   Correu electrònic

 
En signar aquest formulari,

Sol·licito participar a la beca de referència, assumeixo les responsabilitats que es puguin derivar del fet de ser-ne beneficiària i em comprometo a complir la 
normativa legal vigent per a aquest tipus de subvenció.

Declaro responsablement que compleixo amb els requisits que estableix la normativa per accedir a la beca, que disposo de la documentació acreditativa 
corresponent i que em comprometo a mantenir-ne el compliment durant la vigència de la beca, així com que les dades identificatives que consten en aquest 
formulari son certes.

Declaro responsablement que no em trobo en cap dels supòsits de prohibició, per poder ser beneficiària d’una subvenció, establerts en els articles 13.2 
i 13.3 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions.

Declaro responsablement que em trobo al corrent de les meves obligacions tributàries amb l’Estat, amb la Generalitat de Catalunya i amb la Seguretat Social, 
i autoritzo l’Administració de la Generalitat de Catalunya a comprovar-ne l’estat d’ofici.

Declaro responsablement que disposo del consentiment exprés a les persones entrevistades, fotografiades i/o gravades, en el cas d’adjuntar entrevistes, 
fotografies i/o gravacions i amb la finalitat de presentar-se a les beques. L’Agència Catalana de la Joventut pot sol·licitar la presentació d’aquest consentiment 
exprés, és a dir, escrit, en qualsevol moment.

Declaro responsablement que compleixo amb la normativa de propietat intel·lectual.

Declaro responsablement que dono compliment amb l’establert a la Llei 17/2015, de 21 de juliol, d’igualtat efectiva de dones i homes.

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

Declaro responsablement que dono compliment de les regles de conducta i dels principis ètics de l’article 55.2 de la Llei 19/2014, del 29 de desembre, de 
transparència, accés a la informació pública i bon govern, i em comprometo a signar l’adhesió al codi ètic annex a l’Acord GOV/85/2016, de 28 de juny, en 
cas de ser beneficiària de la beca.

Declaro responsablement que en ser menor d’edat no emancipat/da disposo de l’autorització dels pares/mares o tutors legals per optar a la beca.

Declaro que abans de signar la sol·licitud he llegit la informació bàsica sobre protecció de dades que consta a continuació:

Comunicació de l’Agència Catalana de la Joventut (ACJ) sobre protecció de dades:
Responsable del tractament: ACJ del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies.
Finalitat: La gestió administrativa de les subvencions que convoca l’Agència.
Legitimació: Consentiment de l’interessat.. Podeu retirar-lo en qualsevol moment.
Destinataris: Les dades no es cediran a tercers.
Drets de les persones interessades: Podeu accedir a les vostres dades, rectificar-les o suprimir-les, oposar-vos al tractament i sol·licitar-ne la limitació, 
quan sigui procedent. 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 dpo.acjoventut@gencat.cat i signat electrònicament amb DNI electrònic o certificat digital reconegut).
Informació addicional al web: treballiaferssocials.gencat.cat/protecciodades.

 Autoritzo l’Agència Catalana de la Joventut a enviar un avis de publicació de la resolució d’aquesta convocatòria al Tauler electrònic de la Seu electrònica 
de la Generalitat de Catalunya (tauler.gencat.cat) i al web www.carnetjove.cat/connectat al correu electrònic informat en aquest formulari.

Autoritzo l’Agència Catalana de la Joventut i a la Generalitat de Catalunya a publicar la totalitat dels treballs o projectes presentats, en els mitjans de difusió 
propis del Carnet Jove, així com en diverses exposicions sense afany lucratiu, entre elles, una a la seu de l’Agència Catalana de la Joventut i també una de 
virtual al web del Carnet Jove www.carnetjove.cat, sempre indicant l’autoria dels projectes presentats.

Data  Signatura
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Documentació que cal adjuntar en aquest formulari

 Tres tires còmiques protagonitzades pels mateixos personatges i/o objectes en tres situacions diferents o bé que segueixin un mateix estil, encapçalades per un títol.

 Els treballs han de ser originals de l’autor/a, inèdits, poden ser en color o en blanc i negre, i han de fer un ús del llenguatge no sexista ni discriminatori. A aquest efecte, estan 
exclosos de valoració els projectes que incloguin escenes o missatges de qualsevol tipus que justifiquin, banalitzin o incitin a la violència masclista, que vehiculin tàcitament 
o implícitament les dones o que les tractin amb vexació o com a objectes. Les tires còmiques s’han de presentar en format digital i han de tenir unes mides de 27,2 cm 
(horitzontal) per 8,2 cm (vertical). Les tires còmiques han de ser en format TIFF o JPG d’alta qualitat, amb una resolució de 300 ppp i en quadricromia o bé blanc i negre.

 Un qüestionari degudament emplenat sobre les motivacions i les inquietuds que porten el jove o la jove a participar en la convocatòria. Aquest qüestionari es pot desca-
rregar al web: www.carnetjove.cat/connectat.

Article 13. Requisits per obtenir la condició de beneficiari/ària

1. Podran obtenir la condició de beneficiari/ària o entitat col·laboradora les persones o entitats que es trobin en la situació que fonamenta la concessió 
de la subvenció o en les quals concorrin les circumstàncies previstes en les bases reguladores i en la convocatòria.

2. No podran obtenir la condició de beneficiari/ària o entitat col·laboradora de les subvencions regulades en aquesta Llei les persones o entitats en els 
quals concorri alguna de les circumstàncies següents, llevat que per la naturalesa de la subvenció s’exceptuï per la seva normativa reguladora:

a) Haver estat condemnades mitjançant sentència ferma a la pena de pèrdua de la possibilitat d’obtenir subvencions o ajudes públiques.

b) Haver sol·licitat la declaració de concurs, haver estat declarades insolvents en qualsevol procediment, trobar-se declarades en concurs, estar 
subjectes a intervenció judicial o haver estat inhabilitades conforme a la Llei Concursal sense que hagi conclòs el període d’inhabilitació fixat en 
la sentència de qualificació del concurs.

c) Haver donat lloc, per causa de la qual haguessin estat declarades culpables, a la resolució ferma de qualsevol contracte celebrat amb l’Administració.

d) Estar incursa la persona física, els administradors de les societats mercantils o aquells que ostentin la representació legal d’altres persones 
jurídiques, en algun dels supòsits de la Llei 12/1995, d’11de maig, d’Incompatibilitats dels membres del Govern de la Nació i dels alts càrrecs 
de l’Administració General de l’Estat, de la Llei 53/1984, de 26 de desembre, d’Incompatibilitats del personal al servei de les Administracions 
Públiques, o tractar-se de qualsevol dels càrrecs electius regulats a la Llei Orgànica 5/1985, de 19 de juny, del Règim Electoral General, en els 
termes que s’hi estableixen o en la normativa autonòmica que reguli aquestes matèries.

e) No trobar-se al corrent en el compliment de les obligacions tributàries amb l’Estat, la Generalitat de Catalunya o enfront de la Seguretat Social 
imposades per les disposicions vigents, en la forma que es determini reglamentàriament.

f) Tenir la residència fiscal en un país o territori qualificat reglamentàriament de paradís fiscal.

g) No trobar-se al corrent de pagament d’obligacions per reintegrament de subvencions en els termes que reglamentàriament es determinin.

h) Haver estat sancionat mitjançant resolució ferma amb la pèrdua de la possibilitat d’obtenir subvencions segons aquesta Llei o la Llei General 
Tributària.

3. En cap cas podran obtenir la condició de beneficiària o entitat col·laboradora de les subvencions regulades en aquesta Llei les associacions incurses 
en les causes de prohibició previstes en els apartats 5 i 6 de l’article 4 de la Llei Orgànica 1/2002, de 22 de març, reguladora del dret d’associació.

 Tampoc podran obtenir la condició de beneficiària o entitat col·laboradora les associacions respecte de les quals s’hagués suspès el procediment 
administratiu d’inscripció per trobar-se indicis racionals d’il·licitud penal, en aplicació d’allò disposat en l’article 30.4 de la Llei Orgànica 1/2002, en 
tant no recaigui resolució judicial ferma en virtut de la qual pugui practicar-se la inscripció en el corresponent registre.

4. Les prohibicions contingudes en els paràgrafs b),d), e), f) i g) de l’apartat 2 i en l’apartat 3 d’aquest article s’apreciaran de manera automàtica i sub-
sistiran mentre concorrin les circumstàncies que, en cada cas, les determinin.

5. Les prohibicions contingudes en els paràgrafs a) i h) de l’apartat 2 d’aquest article s’apreciaran de forma automàtica. L’abast de la prohibició serà 
el que determini la sentència o resolució ferma. Si no n’hi ha, l’abast es fixarà d’acord amb el procediment determinat reglamentàriament, sense que 
pugui excedir de cinc anys en el cas que la prohibició no derivi de sentència ferma.

6. L’apreciació i abast de la prohibició continguda en el paràgraf c) de l’apartat 2 d’aquest article es determinarà d’acord amb el que s’estableix a l’article 
21, en relació amb l’article 20.c) del text refós de la Llei de Contractes de les Administracions Públiques, aprovat pel Reial decret legislatiu 2/2002, de 
16 de juny.

7. La justificació per part de les persones o entitats de no estar incurses en les prohibicions per obtenir la condició de beneficiària o entitat col·laboradora, 
assenyalades en els apartats 2 i 3 d’aquest article, podrà realitzar-se mitjançant testimoni judicial, certificats telemàtics o transmissions de dades, d’acord 
amb allò establert en la normativa reglamentària que reguli la utilització de tècniques electròniques, informàtiques i telemàtiques per l’Administració 
General de l’Estat o de les comunitats autònomes, o certificació administrativa, segons els casos, i quan l’esmentat document no pugui ser expedit 
per l’autoritat competent, podrà ser substituït per una declaració responsable atorgada davant una autoritat administrativa o notari públic.
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