SOL·LICITUD DE PARTICIPACIÓ CONCURS CREAJOVE
CATEGORIA MILLOR PROJECTE EMPRESARIAL PRESENTAT
PER PERSONES EMPRENEDORES MENORS DE 40 ANYS

1. Dades d’identificació de la persona sol·licitant o representat de l’empresa______________________
Cognoms i nom: ___________________________________________

NIF: _________________

Adreça: ______________________________________________________________________________
Població: _________________________________________________
Telèfon: ________________________________

Codi Postal:___________

Adreça electrònica:__________________________

2. Dades de l’empresa__________________________________________________________________
Nom de l’activitat:______________________________________________________________________
NIF/CIF de l’empresa:_____________________________ Data d’inici de l’activitat:__________________
Adreça de l’activitat: ____________________________________________________________________
Població: _________________________________________________

Codi Postal:___________

3. Documentació que s’adjunta___________________________________________________________
□
□

Fotocòpia del DNI de la persona sol·licitant.
Projecte d’empresa de l’activitat.

5. Declaració Responsable_______________________________________________________________
□ Declaro conèixer i acceptar les bases del Concurs Creajove.
□ Declaro que efectivament desenvolupo una activitat econòmica i posseeixo els permisos exigibles
relatius a l’activitat.
□ Declaro que no tinc cap deute pendent amb administracions locals, ni amb la Seguretat Social, ni amb
l’Agència Tributària estatal ni amb la Generalitat de Catalunya.
□ Declaro que no estic incurs/a en cap de les prohibicions previstes en els apartats 2 i 3 de l’article 13 de
la Llei 38/2003, de 17 de novembre general de subvencions.
□ Declaro que no he estat sancionat/da amb una resolució ferma amb la pèrdua de la possibilitat
d’obtenir subvencions.

Vilafranca del Penedès a __ de ________ de _______
PROTECCIÓ DE DADES
D’acord el que estableix l’Article 13 del Reglament General de Protecció de Dades, l’informem que les dades facilitades seran incloses en un
tractament de dades responsabilitat de l’Ajuntament de Vilafranca del Penedès. Les dades seran utilitzades per a la gestió del tràmit
que esteu realitzant, i no seran cedides a tercers, llevat que sigui necessari per a la prestació del servei sol·licitat de conformitat amb les
disposicions legals i reglamentàries aplicables en cada moment o el consentiment inequívoc, segons el cas. Un cop gestionat el tràmit seran
conservades per obligació legal com a part del procediment administratiu.
Per a més informació consulti la nostra política de privacitat. Així mateix s’informa de la possibilitat d’exercir els seus drets d’accés, rectificació, supressió i la resta dels seus
drets mitjançant la remissió d’un escrit dirigit al Delegat de Protecció de Dades, o bé per mitjans electrònics www.vilafranca.cat o bé presencialment o per correu convencional
a l’adreça següent: Carrer de la Cort, 14 – 08720 Vilafranca del Penedès
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