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1. L'EMPRESA O EMPRENEDOR

Nom raó social o emprenedor: 

NIF o DNI: 

Telèfon: 

Correu electrònic: 

Web: 

Representant: 

Forma jurídica:    Data de constitució o 

   Data de naixement: 

Domicili social: 

Domicili de la inversió: 

Dimensió de l’empresa: 

 Microempresa    Petita empresa    Mitjana empresa 

PER ACREDITAR-HO CALDRÀ ADJUNTAR : 
- Informe de vida laboral del compte de cotització de l’empresa o de la persona física en qualitat d’empresari dels

darrers 12 mesos on figurin els treballadors contractats en règim general de la Seguretat Social
- Còpia de l’últim impost de societats liquidat en cas de persones jurídiques, o
- IRPF en cas de persones físiques

El sol·licitant ha obtingut un ajut Leader en les darreres 3 convocatòries? 

 Sí    No 

Composició de la societat o emprenedor: 50% o més són joves (fins a 40 anys) 

RELACIÓ DE 
SOCIS 

NOM DE LES PERSONES SÒCIES JOVE  % DEL CAPITAL 

1 

2 

3 

4 

5 

/
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2. PRESENTACIÓ DE L'EMPRESA

2.1. DESCRIPCIÓ DE L'EMPRESA, QUI SOM I QUÈ FEM?

/
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3. DESCRIPCIÓ DEL PROJECTE D’INVERSIÓ

3.1. TIPUS DE PROJECTE 
Creació  Ampliació o millora 

3.2. DEFINICIÓ DEL PROJECTE 
En què consisteix el projecte/inversió pel qual sol·liciteu la subvenció? 

/
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PARTIDES PRESSUPOST I PROVEÏDORS TOTALS 
(sense IVA) 

Honoraris tècnics 

Obra civil i instal·lacions 

Equipament i mobiliari 

 NOTA: Aquesta relació de partides i proveïdors ha de coincidir amb la suma total dels pressupostos 

presentats. 

 Més del 60% de les inversions es realitzen amb proveïdors locals? 

 Sí    No 

/

INVERSIÓ TOTAL 
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3.3. POLÍTICA D'EMPRESA EN RELACIÓ A LA INNOVACIÓ

És o serà una empresa innovadora? L'empresa innovadora és aquella que innova en producte, 
introdueix en el mercat béns i serveis nous, i/o innova els processos, utilitza en la producció de béns 
i serveis processos tecnològicament nous o millores tecnològiques importants en els mateixos.  

 Es tracta d’una nova activitat o un servei nou al municipi? 

 Sí    No 

3.4. POLÍTICA D'EMPRESA EN RELACIÓ A LA MITIGACIÓ DEL CANVI CLIMÀTIC 

Manteniu o mantindreu un compromís amb el medi ambient? Quines mesures apliqueu o aplicareu? 

Més del 20% de les inversions són destinades a l’eficiència de recursos i/o estalvi energètic? 
 Sí    No 

CALDRÀ ADJUNTAR INFORME TÈCNIC JUSTIFICATIU 

/
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3.5. POLÍTICA D'EMPRESA EN RELACIÓ AL FOMENT DE L'ECONOMIA LOCAL

Com contribuirà el projecte al desenvolupament socioeconòmic del territori? El projecte crearà 
sinèrgies i col·laboracions amb altres sectors o empreses i entitats del territori? 

3.6. LA RESPONSABILITAT SOCIAL EMPRESARIAL 

El sol·licitant té algun tipus d’acreditació en RSE? ADJUNTAR ACREDITACIÓ EN CAS AFIRMATIU 

 Sí  No 

El sol·licitant es compromet a formar-se en RSE o a realitzar la memòria de sostenibilitat? 

 Sí  No 

3.7. EL PROJECTE CREARÀ I/O CONSOLIDARÀ LLOCS DE TREBALL 
Els llocs de treball es comptabilitzaran com a número d’unitats de treball anual (UTA), és a dir, la 
persona que treballa a l’empresa a temps complert durant tot l’any es comptabilitza com 1 lloc de 
treball, i la persona que no treballa tot l’any a l’empresa o bé treballa a temps parcial, es 
comptabilitza com a fracció d’UTA.  

Per exemple, si una persona està contractada a mitja jornada durant tot l’any es comptabilitza com a 
0,5. I si una persona està contracta 6 mesos a mitja jornada es comptabilitza com a 0,25.  

HOMES DONES 

=< 40 anys > 40 anys =< 40 anys > 40 anys Total 
Núm. Llocs de 
treball 
actuals 

Fixes 

Temporals 

Núm. Llocs de 
treball que es 
preveu crear 
amb el projecte 

Fixes 

Temporals 

/
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DOCUMENTACIÓ ANNEXA A LA MEMÒRIA: 

Informe de vida laboral del compte de cotització de l’empresa o de la persona física en qualitat 
d’empresari dels darrers 12 mesos on figurin els treballadors contractats en règim general de la 
Seguretat Social 

 Còpia de l’últim impost de societats liquidat, en cas de persones jurídiques 

 IRPF, en cas de persones físiques 

 Informe justificatiu de les inversions són destinades a l’eficiència de recursos i/o estalvi energètic 

 Documentació acreditativa RSE 

/
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CONSENTIMENT PROTECCIÓ DE DADES 

L’ASSOCIACIÓ PER AL DESENVOLUPAMENT RURAL INTEGRAL DE LA ZONA NORD-ORIENTAL DE CATALUNYA – 
ADRINOC i tot el seu personal es comprometen a tractar de forma absolutament confidencial totes les seves dades 
de caràcter personal segons l'establert en el Reglament General de Protecció de Dades UE 2016/679 (RGPD) i Llei 
Orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de Protecció de Dades i Garantia dels Drets Digitals (LOPDGDD). 

El titular d'aquest consentiment autoritza a l’ASSOCIACIÓ PER AL DESENVOLUPAMENT RURAL INTEGRAL DE LA 
ZONA NORD-ORIENTAL DE CATALUNYA – ADRINOC a tractar les seves dades personals, i atorga aquesta 
autorització de manera expressa, precisa, inequívoca i informada. En compliment del que disposen els articles 13 i 14 
del RGPD i en l'article 11 de la LOPDGDD s’informa de les següents dades: 

RESPONSABLE DEL TRACTAMENT DE LES DADES PERSONALS: ASSOCIACIÓ PER AL DESENVOLUPAMENT 
RURAL INTEGRAL DE LA ZONA NORD-ORIENTAL DE CATALUNYA - ADRINOC NIF: G55009914   AV. ONZE DE 
SETEMBRE, 22 2a - 17800 - OLOT (GIRONA)  Telèfon: 972 271 600        Correu electrònic: info@adrinoc.cat 

FINALITAT DEL TRACTAMENT DE LES DADES: Gestió de les sol·licituds dels interessats en els ajuts Leader, en 
el Programa de Desenvolupament Rural de Catalunya per al període 2014-2020, i en les activitats que realitza ADRINOC i 
per donar a conèixer i fer difusió de les activitats, cursos, jornades i actuacions que realitza l’entitat. Les imatges 
poden ser publicades a qualsevol medi de comunicació, xarxes socials, web, diari, etc. 

CONSERVACIÓ DE LES SEVES DADES: Les dades personals proporcionades es conservaran mentre no és sol·liciti 
la supressió per part de l'interessat i durant el temps necessari per a complir amb les obligacions legals. 

DESTINATARIS: Altres entitats, públiques o privades, encarregades del tractament o col·laboradores. 

DRETS: Pot exercir els seus drets d'accés, rectificació, supressió, portabilitat de les seves dades i a la limitació o 
oposició del seu tractament, així com no ser objecte de decisions individuals automatitzades, dirigint-se per escrit a 
l'adreça de correu: info@adrinoc.cat havent-se d'identificar degudament i sol·licitar clarament el dret a exercir. 

El dret a la pròpia imatge està reconegut en l'article 18.1 de la Constitució i regulat per la Llei 1/1982, de 5 de maig, sobre 
el dret a l'honor, a la intimitat personal i familiar i a la pròpia imatge, pel present document dóna consentiment a 
ASSOCIACIÓ PER AL DESENVOLUPAMENT RURAL INTEGRAL DE LA ZONA NORD-ORIENTAL DE CATALUNYA 
– ADRINOC a captar la seva pròpia imatge, sigui a través de càmeres o vídeo càmeres, en què l'afectat resulti
clarament identificable. L'exercici de la captació de les imatges (o vídeos) per part de ASSOCIACIÓ PER AL
DESENVOLUPAMENT RURAL INTEGRAL DE LA ZONA NORD-ORIENTAL DE CATALUNYA - ADRINOC o una altra
empresa delegada, estarà limitat al conjunt d'activitats organitzades pel ASSOCIACIÓ PER AL DESENVOLUPAMENT
RURAL INTEGRAL DE LA ZONA NORD-ORIENTAL DE CATALUNYA - ADRINOC i podran ser publicades a qualsevol
mitjà de comunicació, xarxes socials, web, etc. ASSOCIACIÓ PER AL DESENVOLUPAMENT RURAL INTEGRAL
DE LA ZONA NORD-ORIENTAL DE CATALUNYA - ADRINOC es compromet a adoptar en tot moment les
oportunes mesures de seguretat per evitar l'accés, cessió o ús no autoritzat de les imatges.

   AUTORITZO la publicació de les imatges. 

   AUTORITZO l’enviament d’informació. 

Signatura electrònica 

/
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