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7a edició dels PREMIS EMPRÈN 

SOL·LICITUD 

1. Dades d’identificació de la persona representant del projecte / empresa
Cognoms i nom NIF 

Càrrec1 

Adreça 

Codi postal Municipi 

Telèfon Adreça electrònica 

Lloc de naixement Data de naixement 

Nacionalitat 

En el cas que el projecte presentat correspongui al treball realitzat per un grup de 
persones, s’haurà de designar un/a representant. 

2. Dades de les altres persones participants en el projecte / empresa

Cognoms i nom NIF 

1

1 En el cas que es representi una empresa 
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3. SOL·LICITO participar en la 7a edició dels Premis Emprèn
Nom del projecte / empresa 

Categoria (marqueu-ne només una) 

 Turisme, cultura i experiències       

 Salut i esport      

 Tecnologia i innovació       

 Eficiència energètica i sostenibilitat 

 Economia social 

4. Declaració responsable per part de la persona representant sobre el
compliment de les obligacions tributàries i amb la Seguretat Social i d’altres
requisits exigits per obtenir la condició de beneficiari/ària
DECLARO de manera expressa i responsable 

 Que en la data que s’indica em trobo al corrent de les meves obligacions 
tributàries amb l’Agència Estatal d’Administració Tributària i amb la Tresoreria General 
de la Seguretat Social, imposades per la legislació vigent segons estableix l’article 14 
de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, així com l’article 24 
del Reglament de la llei esmentada aprovat pel Reial decret 887/2006, de 21 de 
juliol. 

 Que compleixo i accepto tots els requisits exigits a  l’article 13 de la Llei 38/2003, de 
17 de novembre, general de subvencions i a les bases reguladores de la 1a edició  dels 
Premis Emprèn. 

 AUTORITZO la Diputació de Tarragona a sol·licitar a l’Agència Estatal 
d’Administració Tributària i de la Tresoreria General de la Seguretat Social les dades 
relatives al compliment d’obligacions tributàries i amb la Seguretat Social, amb la 
finalitat exclusiva de comprovar el compliment dels requisits establerts per obtenir, 
percebre i mantenir la subvenció que es sol·licita. 

5. Documentació que s’adjunta

Còpia compulsada del document identificatiu (DNI, passaport, etc.) de totes les  
persones que participen en el projecte. 
Curriculum vitae de les persones participants del projecte empresarial. 
Resum del projecte segons el model normalitzat. 
Enregistrament digital d'una presentació del projecte empresarial o de l'empresa 
constituïda amb una durada màxima de 2 minuts i visualització en plataforma 
Windows. 
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 Informe de vida laboral emès per la Tresoreria General de la Seguretat Social 
actualitzat. 
 Pla d’empresa  

En cas que s’hagi iniciat l’activitat, còpia compulsada de la documentació següent: 
 Declaració censal de l’activitat corresponent (model 036-037) 
 Escriptures de constitució de l'empresa, si s'escau. 
 Còpia compulsada de la Llicència d’activitat municipal, si pertoca. 

6. Declaració de documentació ja presentada (empleneu-lo només si s’escau)
DECLARO 

 Que ja he presentat la documentació següent als òrgans o dependències de la 
Diputació de Tarragona indicats i que no s’han produït modificacions en el contingut:  

Document Òrgan o 
dependència 

Objecte Data i núm. 
registre 

  de/d’   de 2019   , 

(Signatura de la persona representant) 

(Signatura de les altres per persones participants, si s'escau) 

DIPUTACIÓ DE TARRAGONA 
 Passeig de Sant Antoni, 100, 43003 Tarragona / Carrer Montcada 32 (Palau Climent), 43500 Tortosa 
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