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Candidatura al Premi al millor jove artesà alimenta ri innovador. Convocatòria 2016 
 
Dades de qui presenta la candidatura 
Nom i cognoms 
      

DNI/NIF/NIE 
      

Ofici 
      

Número de carnet d’artesà alimentari 
      

Data naixement 
      

Adreça 
      

Codi postal 
      

Localitat 
      

Província 
      

Telèfon fix 
      

Telèfon mòbil 
      

Fax 
      

Correu electrònic 
      

Adreça internet 
      

Nom o raó social de l’empresa artesanal alimentària on desenvolupa l'activitat 
      

Número Empresa Artesana 
      

 
Documentació que s’adjunta 

 El currículum vitae del candidat 
 Una memòria tècnica on es descrigui exhaustivament 

l’actuació/ons per la qual la persona candidata concursa, 
d’acord amb els criteris de valoració que estableix l’apartat 8 de 
la convocatòria 2015. 

 Altra documentació que la persona candidata considera 
d’interès per detallar i aclarir les actuacions que s'han de 
valorar (opcional). 
 

Únicament caldrà aportar aquesta documentació en cas de no 
autoritzar al DARP per obtenir-la: 

 Còpia DNI/NIF/NIE de la persona sol·licitant. 
 Certificat d’estar al corrent d’obligacions tributàries i de la 

Seguretat Social. 

 
DECLARO  sota la meva responsabilitat: 

1. Que totes les dades que consten en aquesta sol·licitud són certes i em comprometo a aportar dades i documents necessaris per 
a la seva comprovació. 

2. Que accepto les condicions i els compromisos establerts en les disposicions legals que regulen aquest premi, si s’escau, i les 
verificacions corresponents. 

3. No estar sotmès a les causes que impedeixin adquirir la condició de persona beneficiària que estableix l’article 13 de la Llei 
38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions ni l’article 99 del Decret legislatiu 3/2002 pel qual s’aprova el Text refós de la 
Llei de finances públiques de Catalunya. 

4. No haver sol·licitat cap altre ajut per a la mateixa activitat llevat del supòsit previst en l’apartat 3.2 de la  convocatòria 2015. 

En cas d’haver obtingut subvencions per a les mateixes despeses subvencionables procedents de qualsevol de les administracions 
o entitats públiques nacionals o internacionals, cal especificar la quantia, la data de concessió i l’ens concedent. 

 

Sol·licitades    

 Data/any Altres administracions/Ens públics o priva ts, nacionals o internacionals Import 

                   

                   

                   

 

Concedides 

   

 Data/any Altres administracions/Ens públics o priva ts, nacionals o internacionals Import 

                   

                   

                   

 

5. Que els ajuts de mínimis i qualsevol altre tipus d’ajut rebuts en l’exercici fiscal actual i en els dos exercicis fiscals anteriors, no 
supera els límits establerts a l’article 4.5 de la convocatòria 2015. 
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Sol·licitades    

 Data/any Altres administracions/Ens públics o priva ts, nacionals o internacionals Import 

 2015             

 2014             

 2013             

Concedides    

 Data/any Altres administracions/Ens públics o priva ts, nacionals o internacionals Import 

 2015             

 2014             

 2013             

 

6. Sobre la conformitat de les còpies que hagi aportat durant qualsevol fase del procediment amb l'original corresponent. 

7.  En cas de realització de l’activitat objecte de la subvenció utilitzant qualsevol element susceptible de generar drets d’autor, complir amb 
la normativa sobre propietat intel·lectual. 

8. Quan es tracti de persones físiques empresàries: estar donat d’alta en el cens de l’impost sobre activitats econòmiques en aquells 
supòsits en què sigui obligatori. 

9. Als centres laborals, compliment de la normativa de política lingüística: Fer constar, almenys en català, els rètols i les informacions de 
caràcter fix i que continguin text que han de figurar a l'interior dels centres laborals adreçats a les persones que hi treballen. 

10. Quan es tracti de centres i establiments oberts al públic, compliment de la normativa de política lingüística: Atendre els consumidors en 
qualsevol de les llengües oficials de Catalunya i redactar, almenys en català, la senyalització i els cartells d'informació general de caràcter 
fix i els documents d'oferta de serveis per a les persones usuàries i consumidores dels establiments oberts al públic 

11. La inexactitud, falsedat o omissió de caràcter essencial en qualsevol dada o document que acompanyi la sol·licitud de subvencions 
deixen sense efecte aquest tràmit, des del moment en què es coneguin i prèvia audiència a la persona interessada, i, en conseqüència, 
comporten l’inadmissió de la sol·licitud de subvenció, sens perjudici que puguin ser causa de revocació de la subvenció, si es coneixen amb 
posterioritat a la concessió. 

La presentació d’aquesta candidatura comportarà l’autorització al DARP per a obtenir els certificats o verificar les dades necessàries per a la 
tramitació del premi a emetre per altres administracions o entitats públiques. Si la persona sol·licitant denega expressament aquesta 
autorització, mitjançant l’imprès de presentació de candidatura, caldrà que aporti el certificat o certificats corresponents. 

La presentació de la sol·licitud de subvenció faculta el DARP per comprovar la conformitat de les dades que s'hi contenen o s'hi declaren. 

 
 NO AUTORIZO al Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació a sol·licitar les meves dades a altres administracions o 

entitats públiques perquè es verifiqui que reuneixo les condicions establertes per ser beneficiari/ària de l’ajut. 
 
 
 
 

 

Localitat i data 

      
Signatura 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
D’acord amb la Llei orgànica 15/1999, de protecció de dades de caràcter personal, us informem que les vostres dades seran incorporades 
en un fitxer titularitat del Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació (DARP). La finalitat del fitxer és gestionar i tramitar 
l’ajut, la subvenció o la beca sol·licitada. El DARP és responsable del tractament i la gestió de les dades. Les dades personals seran 
cedides, si escau, a les entitats determinades en el fitxer, inscrit a l’Autoritat Catalana de Protecció de Dades. La informació sol·licitada a 
l’interessat és obligatòria per dur a terme la finalitat esmentada. Podeu exercir els drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició 
mitjançant un escrit adreçat al DARP: Gran Via de les Corts Catalanes, 612-614, 08007 Barcelona.  
 

 

Honorable consellera del Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació  


