
ÀREA DE RECURSOS HUMANS, OCUPACIÓ I EMPRENEDORIA 
Unitat d'Ocupació i Emprenedoria 

Sol·licitud de participació a la convocatòria dels Premis Emprèn

SOL·LICITUD 

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

Adreça 

Codi postal Municipi 

Telèfon Adreça electrònica 

Lloc de naixement Data de naixement 

Nacionalitat 

Cognoms i nom Data de 
naixement
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3. Dades de les altres persones participants en el projecte

2. Dades a efectes de notificació

Mitjà per a la recepció de notificacions i comunicacions de la Diputació de Tarragona 
en relació amb la sol·licitud a presentar:

Recepció per mitjans electrònics 

Recepció en paper    

NIF 



4. SOL·LICITO participar en la convocatòria dels Premis Emprèn
Nom del projecte 

Categoria (marqueu-ne només una) 
Turisme, cultura i experiències       
Salut i esport      
Tecnologia i innovació       
Eficiència energètica i sostenibilitat 
Economia social 

Totes les imatges i música hauran de ser de propietat, 
de drets d’autor. 
Informe de vida laboral de totes les persones participants al projecte, emès per la 
Tresoreria General de la Seguretat Social, actualitzat. 
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5. 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 a la convocatòria.

Que totes les persones participants del projecte són majors d'edat tal i com exigeix la 
convocatòria.

Que no he iniciat l'activitat empresarial del projecte especificat en l'apartat quart 
de la sol·licitud.

Que he iniciat l'activitat empresarial del projecte especificat en l'apartat quart de la 
sol·licitud amb posterioritat a l'1 de juliol de 2018.

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 la convocatòria reguladora dels Premis 
Emprèn. 

Que l'enregistrament audiovisual de presentació del projecte que aporto només inclou 
imatges i música lliures de drets d'autor o que disposo de la cessió expressa de la 
seva propietat. 

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.

AUTORITZO la Diputació de Tarragona a consultar, a través de la plataforma Via 
Oberta, les dades relatives a la identificació de les persones participants (DNI o NIE) 
amb la finalitat exclusiva de comprovar el compliment dels requisits establerts per 
obtenir, percebre i mantenir la subvenció que es sol·licita.

DECLARO de manera expressa i responsable:



 de/d’  de 2021 

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

Tractament de dades: Emprenedoria 
Responsable del tractament: Diputació de Tarragona, Passeig de Sant Antoni, núm. 100, 43003 - Tarragona. / Tel. 
977296600 /  Seu electrònica: https://seuelectronica.dipta.cat  
Delegat de protecció de dades: Passeig de Sant Antoni, 100, 43003 - Tarragona / Tel. 977296603 / DPD@dipta.cat. 

Finalitat del tractament: Assessorament a emprenedors en la creació i consolidació d’empreses. Formació a 
emprenedors i comunicació d’esdeveniments relacionats. 
Legitimació del tractament: Per a assessorament i formació: Article 6.1 e) del RGPD, interès públic/exercici de poders 
públics. Per a altres activitats o finalitats: Article 6.1 a) del RGPD, el consentiment de la persona interessada. 
Procedència dades: De la persona interessada o del representant legal. 
Destinataris dades: No se’n preveuen. 

Drets de les persones interessades: La persona interessada té dret a sol·licitar al responsable del tractament  l’accés a 
les seves dades personals, la rectificació o supressió, la limitació i l’oposició al tractament, i en el seu cas, la portabilitat 
de les dades, dirigint-se a l’adreça abans assenyalada. 
Dret a presentar reclamació: Es pot formular reclamació davant l’Autoritat de control corresponent, com l’APDCAT. 
Obligatorietat: Pel tractament d’assessorament i formació la persona interessada està obligada a facilitar les dades, atès 
que en cas contrari no es podria donar compliment a la finalitat corresponent. 3/3 

,

Resum del projecte segons el model normalitzat.

Pla d'Empresa, d'acord amb el contingut establert a la convocatòria.

Resum de les accions impulsades per tal d'adaptar el model de negoci davant 
l'oportunitat de disrupció de la COVID-19 (modificació de la proposta de valor, 
segment de client, distribució, etc.). Màxim 5 pàgines (només si escau). 

Curriculum vitae de cadascuna de les persones promotores del projecte empresarial.

Enregistrament audiovisual d'una presentació del projecte empresarial o de 
l'empresa constituïda amb una durada màxima de 2 minuts i visualització 
en plataforma Windows i en format wmv, mpg, avi o mov (Mida màxima de 50MB).

Termini de conservació de les dades: De conformitat amb el Calendari de conservació i eliminació documental de la 
Diputació de Tarragona. 

6. Documentació que s’adjunta
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