SOL·LICITUD PREMI JOVE EMPRENEDOR 2021

El/la senyor/a ..................................................................................... amb DNI ..............................,
SOL·LICITA
participar en el PREMI JOVE EMPRENEDOR/-A 2021 d’acord amb la convocatòria publicada al
BOP nº 20 de 31 de gener de 2022.
-

El/la sol·licitant es fa responsable de la veracitat de la informació consignada a la
present sol·licitud i de tota la documentació aportada.

-

El/la sol·licitant accepta les condicions de les bases de la convocatòria.

..............................................., ...................... de ................................... de 2022

Documentació complementària:
Models de sol·licitud i d’identificació del projecte complimentats
Pla d’empresa
•
Certificat de viabilitat Cat-Emprèn
•
Fotocòpia compulsada del DNI (De tots els titulars de l’empresa, en el cas d’una societat o
cooperativa).
•
NIF de l’empresa en cas de societats o cooperatives
•
Alta d’autònoms en cas de particulars.
•
Alta al cens d’activitats econòmiques.
•
Acreditació de tenir treballadors (si s’escau) mitjançant còpia de contractes i TC1/TC2.
•
•

Identificació del projecte
Dades personals del sol·licitant
Nom i Cognoms
NIF

Data naixement

Domicili
Població

CP

Telèfon

Mòbil

Adreça
electrònica

Dades de l’empresa (si són diferents de les dades del sol·licitant)
Raó social
CIF
Domicili
Població

CP

Telèfon

Mòbil

Adreça electrònica

Altres socis de l’empresa
1
2
3

Nom i Cognoms
NIF

Data naixement

Nom i Cognoms
NIF

Data naixement

Nom i Cognoms
NIF

Data naixement

Breu descripció de l’activitat
............................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................

Creació de llocs de treball (a part dels emprenedors)
1.

Amb contracte indefinit
Jornada completa: ...................................................... Jornada parcial : ...............................

2.

Amb contracte temporal
Jornada completa: .........................................................Jornada parcial: ..............................

D’acord amb el que disposen l’article 13 del Reglament General de Protecció de Dades (UE) 2016/679 i l’article 11 de la Llei Orgànica 3/2018, de 5 de
desembre, de Protecció de Dades Personals i garantia dels drets digitals, l'informem que les seves dades seran tractades amb la finalitat de gestionar la
sol·licitud en el concurs de Jove emprenedor. El responsable de tractament és el Consell Comarcal de Pallars Jussà. La base jurídica és la prestació del
servei. Les seves dades no seran cedides a tercers. Per a més informació consulti la nostra política de privacitat al web www.pallarsjussa.net.
Així mateix s’informa de la possibilitat d’exercir els seus drets d’accés, rectificació, supressió, oposició, portabilitat i limitació de les dades mitjançant
la remissió d’un escrit dirigit al Consell Comarcal de Pallars Jussà, al Carrer Soldevila, núm. 18 CP 25620 Tremp (Lleida), mitjançant instància general
a la Seu Electrònica, o mitjançant un correu electrònic a l’adreça dpd@pallarsjussa.cat

