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D'acord amb la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal, us informem que les vostres dades personals seran recollides, incorporades i tractades al fitxer anomenat Aplicació de gestió de subvencions del Departament de la Presidència.
L'òrgan responsable del fitxer és la Direcció de Serveis i l'adreça on la persona interessada pot exercir els drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició és al carrer de Sant Honorat, 1-3, 08002 Barcelona.
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Sol·licitud de subvenció Eurodistricte per al desenvolupament de projectes de 
cooperació a l'Espai Català Transfronterer
Resolució PRE/857/2017, de 19 d'abril, per la qual s'obre la convocatòria corresponent a l'any 2017 per a la concessió de les subvencions pluriennals Eurodistricte per al desenvolupament de projectes de cooperació a l'Espai Català Transfronterer (ref. BDNS 343500)
Dades d'identificació de l'entitat, associació, fundació sense ànim de lucre o ens local sol·licitant
Dades de notificació 
(Únicament es notificaran individualment els actes administratius relacionats amb aquesta sol·licitud, que, d'acord amb les bases reguladores de referència, no es practiquin mitjançant la publicació al Tauler electrònic de l'Administració de la Generalitat de Catalunya (tauler.gencat.cat) accessible des de la Seu electrònica (seu.gencat.cat).)
Dades d'identificació de la persona signant 
Objecte de la sol·licitud
Dades bancàries 
Marqueu la casella si sou nous creditors de la Generalitat de Catalunya o si les dades bancàries es corresponen a un  compte diferent al comunicat a la convocatòria anterior.
Codi IBAN
SWIFT/BIC (només en cas d'entitats bancàries estrangeres)
Documentació adjunta
El pressupost detallat d'ingressos i despeses amb indicació de la quantia global necessària, la quantia de la subvenció que se sol·licita i el detall de les fonts de finançament previstes. 
Memòria explicativa i detallada de l'activitat per a la qual se sol·licita la subvenció, que ha d'incloure, preceptivament, la informació següent: 
1. La temàtica i la localització del projecte.2. El nom i l'activitat dels socis ubicats a l'altre costat de la frontera.3. Els objectius del projecte (reptes, fites) i els diversos impactes que en deriven sobre el territori i/o sobre la ciutadania.4. El caràcter transfronterer del projecte, mitjançant:4.1 La justificació de la projecció transfronterera del projecte, del seu valor afegit transfronterer, així com de la qualitat del           partenariat transfronterer.4.2 Pertinència del projecte per estructurar una part o la totalitat del territori de l'Eurodistricte de l'Espai Català Transfronterer.
5. Cronograma de les actuacions i fases que conformen l'activitat, amb indicació concreta de la data d'inici i finalització de l'activitat.
En el moment d'acceptació de la proposta de subvenció, l'òrgan instructor comprovarà les dades administratives. En el cas que aquesta documentació ja hagi estat presentada amb anterioritat a la Generalitat de Catalunya, no hagin transcorregut més de cinc anys des de la seva presentació i no hagi experimentat cap modificació, indiqueu:
Documentació administrativa
Declaració sobre si s’han demanat o s’han obtingut altres ajuts públics o privats per al 
mateix projecte
Declaro que s'han sol·licitat altres ajuts o subvencions
Institució, entitat o empresa 
Import sol·licitat
Import concedit
Declaració
Sol·licito subvenció pel motiu especificat, assumeixo totes les responsabilitats que es puguin derivar de la seva realització i declaro:
Que les dades contingudes en aquesta sol·licitud i els documents que s'hi adjunten corresponen a la realitat; i que, en cas de concessió de la subvenció, em comprometo a complir les condicions de la concessió i les previstes a la normativa general de subvencions.
Que la persona jurídica que represento dona compliment als requisits establerts als articles 33 i 36.4 de la Llei 1/1998, de 7 de gener, de política lingüística, respecte als centres laborals i, en les empreses que tinguin establiments oberts al públic a Catalunya, dóna compliment als requisits que estableixen els articles 32.1, 32.3 d'aquesta Llei.
-
-
Si es tracta d'una entitat amb 50 o més persones treballadores, dona compliment a l’obligació que preveu l’article 42.1 del Text refós de la Llei general de les persones amb discapacitat i de la seva inclusió social, aprovat pel Reial decret legislatiu 1/2013, de 29 de novembre, o amb les mesures alternatives de caràcter excepcional previstes pel Reial decret 364/2005, de 8 d’abril, i pel Decret 86/2015, de 2 de juny.
-
-
No es troba sotmesa a cap dels supòsits de prohibició establerts pels articles 90 bis i 92 bis del Text refós de la Llei de finances públiques de Catalunya, aprovat pel Decret legislatiu 3/2002, de 24 de desembre.
Declaro responsablement que la persona jurídica sol·licitant que represento compleix els requisits i les obligacions següents i que disposo de la documentació acreditativa corresponent i em comprometo a mantenir-ne el compliment:
No es troba inclosa en cap dels supòsits de prohibició per ser beneficiària de la subvenció que preveu l'article 13 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions.
-
En cas que es tracti d’una fundació, ha complert amb el deure de presentació dels comptes anuals davant el protectorat, d'acord amb els articles 333.9 i 336.3 del Codi civil de Catalunya, aprovat per la Llei 4/2008, de 24 d'abril.
-
aplica a les despeses subvencionables el                  % com a percentatge de l'IVA suportat no compensable d'acord amb la Regla de Prorrata.
Que la persona jurídica que represento en relació amb l'IVA:
-
es troba exempta de repercutir l'IVA.
Si la persona jurídica no té la residència fiscal en territori espanyol, que la seva residència fiscal és a:
-
En cas d'agrupacions d'entitats locals o d'agrupacions de fundacions i altres entitats privades sense finalitat de lucre que no tinguin personalitat jurídica, que l'entitat que actuarà com a representant davant la Casa de Perpinyà i la Generalitat de Catalunya, per sol·licitar, gestionar i percebre les subvencions, així com per complir les obligacions, que com a beneficiària, corresponen a l'agrupació és: 
-
En cas que es tracti d'administracions públiques i ens públics que en depenen, que s'ha emès un certificat de la Intervenció o òrgan de control econòmic equivalent en què consta que hi ha crèdit adequat i suficient per fer front al projecte.
-
En cas que es tracti d’una associació o una fundació ja constituïda amb anterioritat a l'entrada en vigor de la disposició transitòria 1a de la Llei 4/2008, de 24 d'abril, del llibre tercer del Codi civil de Catalunya, ha complert amb el deure d'adaptació dels estatuts i inscripció d'aquesta adaptació.
-
Que la persona jurídica que represento, quan s'utilitzi qualsevol element susceptible de generar drets d'autor, complirà el que disposa la normativa sobre propietat intel·lectual.
-
Quan les activitats objecte d’aquestes subvencions comportin contacte habitual amb menors, es disposa de les certificacions legalment establertes, o d'haver-les sol·licitat prèviament a la publicació de la proposta provisional, per acreditar que el personal de les entitats les activitats de les quals suposin l'accés i exercici a les professions, oficis i activitats que impliquin contacte habitual amb menors, no ha estat condemnat per sentència ferma per cap delicte contra la llibertat i indemnitat sexual, que inclou l'agressió i abús sexual, l'assetjament sexual, l'exhibicionisme i la provocació sexual, la prostitució i l'explotació sexual i la corrupció de menors, així com per tràfic d'éssers humans, i que, en cas que canviï alguna persona adscrita al projecte, es compromet a fer la comprovació oportuna pel que fa al cas, segons disposa l’article 13.5 de la Llei orgànica 1/1996, de 15 de gener, de protecció jurídica del menor, de modificació parcial del Codi civil i de la Llei d’enjudiciament civil.
-
No haver estat objecte de sancions administratives fermes ni de sentències condemnatòries per exercici o tolerar pràctiques laborals considerades discriminatòries per raó de sexe o de gènere i donar compliment al que preveu la Llei 17/2015, de 21 de juliol, d'igualtat efectiva de dones i homes.
-
En cas que es tracti d'administracions públiques i ens públics que en depenen, que s'ha emès un certificat de l'òrgan competent on consta l'aprovació de la realització del projecte objecte de subvenció.
-
En els cas d’associacions, fundacions i d’altres entitats sense ànim de lucre, estar inscrites en el registre corresponent.
-
En el cas d'organisme o entitat amb una plantilla igual o superior a 25 persones, per tal de prevenir i detectar casos d'assetjament sexual i d'assetjament per raó de sexe, compleix el que disposen els articles 5 i 29 de la Llei 5/2008, de 24 d'abril, del dret de les dones a erradicar la violència masclista.
-
Mesures: Assenyaleu quines mesures apliqueu (com a mínim una):
-
Hem efectuat una declaració de principis garantint el compromís de la direcció de l'empresa de tolerància zero en relació amb qualsevol conducta o actitud constitutiva d'assetjament sexual i/o per raó de sexe.
Realitzem actuacions, d'informació i de sensibilització i consciència a les persones treballadores i al personal directiu i als caps intermedis per tal de millorar el clima laboral mitjançant el canvi de comportaments i actituds inadequades.
Realitzem campanyes informatives que inclouen sessions per explicar, a les persones treballadores, els seus drets i les normes jurídiques que els protegeixen, les sancions establertes i el procediment intern per formular i resoldre queixes o denúncies.
Realitzem cursos de formació específica en matèria d'assetjament sexual i/o per raó de sexe destinats a tot el personal de l'empresa i, més especialment, al personal directiu i als caps intermedis.
Garantim la confidencialitat davant d'un cas d'assetjament sexual i/o per raó de sexe, així com la protecció de possibles represàlies.
Elaborem estudis per conèixer la incidència d'aquest tipus de conductes a l'empresa i les característiques que presenta.
Hem establert canals de comunicació perquè tota la plantilla pugui informar d'actituds i/o comportaments inapropiats o generadors d'assetjament sexual i/o d'assetjament per raó de sexe.
Hem definit i redactat un protocol que arbitri els procediments a seguir en cas d'assetjament sexual i/o d'assetjament per raó de sexe en els nostres centres de treball.
Comptem amb la presència d'una persona, un comitè o una comissió responsable per fer el seguiment i l'avaluació dels mecanismes d'abordatge.
Podeu consultar la normativa esmentada a l'adreça http://www.gencat.cat/presidencia/formularis/Referencies_normatives.doc.pdf
Principis ètics i regles de conducta
Principis ètics i regles de conducta als quals les persones beneficiàries d’ajuts han d’adequar la seva activitat, i efectes d’un eventual incompliment d’aquests principis.
1. Les persones beneficiàries d'ajuts han d'adoptar una conducta èticament exemplar, abstenir-se de fer, fomentar, proposar o promoure qualsevol mena de pràctica corrupta i posar en coneixement de l'òrgan competent qualsevol manifestació d'aquestes pràctiques que, al seu parer, sigui present o pugui afectar el procediment. Particularment s'abstindran de fer qualsevol acció que pugui vulnerar els principis d'igualtat d'oportunitats i de lliure concurrència.
2. Amb caràcter general, les persones beneficiàries d'ajuts en l'exercici de la seva activitat, assumeixen les obligacions següents:
a) Observar els principis, les normes i els cànons ètics propis de les activitats, els oficis o les professions corresponents a l'activitat objecte de l'ajut.
b) No fer accions que posin en risc l'interès públic.
c) Denunciar les situacions irregulars que es puguin presentar en les convocatòries d'ajuts o en els processos derivats d'aquestes convocatòries.
3. En particular, les persones beneficiàries d'ajuts assumeixen les obligacions següents:
a) Comunicar immediatament a l'òrgan instructor les possibles situacions de conflicte d'interessos.
b) No sol·licitar, directament o indirectament, que un càrrec o empleat públic influeixi en la concessió de l'ajut.
c) No oferir ni facilitar a càrrecs o empleats públics avantatges personals o materials, ni per a ells mateixos ni per a terceres persones amb la voluntat d'incidir en un procediment de concessió d'ajuts.
d) Col·laborar amb l'òrgan competent en les actuacions que aquest faci per al seguiment i l'avaluació del compliment de les obligacions que estableixen les bases de la convocatòria, particularment facilitant la informació que els sigui sol·licitada per a aquestes finalitats relacionades amb la percepció de fons públics.
e) Complir les obligacions de facilitar informació que la legislació de transparència imposa als beneficiaris en relació amb l'Administració o administracions de referència, sens perjudici del compliment de les obligacions de transparència que els pertoquin de forma directa per previsió legal, en els supòsits que estableix l'article 3.4 de la Llei 19/2014, del 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern. En cas d'incompliment dels principis ètics i de les regles de conducta serà d'aplicació el règim sancionador que preveu la Llei 19/2014, de 29 de desembre, i les sancions que preveu l'article 84 pel que fa a beneficiaris d'ajuts, sens perjudici d'aquelles altres possibles conseqüències previstes a la legislació vigent en matèria de subvencions.
M’oposo a donar el meu consentiment perquè el Departament de la Presidència realitzi la consulta i comprovació de les meves dades d'identitat, les dades relatives a la personalitat jurídica, la capacitat d'obrar i el document d'identificació fiscal de la persona jurídica que represento. Per la qual cosa em comprometo a aportar la documentació acreditativa corresponent pels mitjans establerts.
M’oposo a donar el meu consentiment perquè el Departament de la Presidència realitzi la consulta i comprovació que la persona jurídica que represento està al corrent de les seves obligacions tributàries i amb la Seguretat Social. Per la qual cosa em comprometo a aportar la documentació acreditativa corresponent pels mitjans establerts.
Denegació/Oposició
La presentació de la sol·licitud de subvenció faculta al Departament de la Presidència per comprovar la conformitat de les dades o documents que s'hi contenen o es declaren, des de la finalització del termini de presentació de les sol·licituds de subvenció i fins al compliment per part de la persona beneficiària de la respectiva obligació de justificació de manera completa i correcta, i manifesta, sota la seva responsabilitat, que compleix els requisits establerts i que, si escau, disposa de la documentació que ho acredita. No obstant, si en el moment de la presentació de la sol·licitud el sol·licitant s’oposa expressament a donar el seu consentiment perquè el Departament de la Presidència realitzi la consulta i comprovació, haurà d’aportar la documentació acreditativa corresponent pels mitjans establerts. Podeu oposar-vos expressament a la consulta o comprovació, i cal que ho indiqueu a continuació:
Segell de la institució, entitat o empresa
Signatura del/de la representant legal
Presidència
Generalitat de Catalunya
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