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Sol·licitud d’ajut per a rehabilitar la planta hotelera obsoleta 

Dades d'identificació de l’empresa sol·licitant 

Raó social 

 

Número d’Identificació Fiscal CCAE 

 

Número de treballadors Balanç general anual 2013 

 

Dades del/de la representant de l’empresa 

Nom  

 

Primer cognom Segon cognom 

Tipus de document d'identificació 

 

Número d'identificació 

Adreça del/de la representant 

Tipus de via Nom de la via                                        Número                                                             .............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

 

Bloc Escala Pis Porta Codi postal 

 

Província Comarca Municipi 

 

Notificació per mitjans electrònics 

En relació a aquesta sol·licitud, voleu ser notificat per mitjans electrònics?   

Sí ☐   No  ☐ 

En cas afirmatiu, indiqueu l’adreça electrònica on voleu rebre els avisos: 

 

Dades de l’establiment a rehabilitar 

Tipus de via Nom de la via                         Número 

 

Bloc Escala Pis Porta Codi postal 

 

Província Comarca Municipi 

 

Data de construcció de l’hotel 

 

Número de llits 

Número d’Inscripció al Registre de Turisme de Catalunya 

 

 

Dades de les inversions realitzades (només si en els darrers tres anys s’han realitzat inversions en reformes) 

Data de final de les reformes Import de la inversió 
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Documentació que s’adjunta 

☐ Avantprojecte d’arquitectura i/o enginyeria, memòria detallada que inclogui plànols, memòria tècnica i pressupost detallat. 

☐ Detall de les inversions realitzades en els tres exercicis anteriors, si escau. 

☐ Full de domiciliació bancària degudament emplenat, d’acord amb el model del Departament d’Economia i Coneixement 

disponible a l’adreça d’internet 
http://economia.gencat.cat/web/.content/70_economia_sp_tresoreria/arxius/trans_banc_area_sepa.pdf 

Declaració responsable 

El/la representant de la persona jurídica declara de forma responsable que l’empresa: 

 Li ha atorgat facultats per actuar en la seva representació i disposa dels documents que ho acrediten. 

 Reserva, almenys, un 2% dels llocs de la plantilla total a persones amb discapacitat, en el cas que l’empresa tingui una plantilla 

igual o superior a 50 persones treballadores, o bé aplica les mesures alternatives que disposa el Decret 322/2011, de 19 d’abril, 

sobre l’aplicació de la quota de reserva del 2% a favor de persones amb discapacitat en empreses de 50 o més persones 

treballadores i de les mesures alternatives de caràcter excepcional al seu compliment. 

 Compleix les obligacions tributàries davant l’Estat i la Generalitat i les obligacions davant la Seguretat Social.  

 No es troba en cap de les circumstàncies de denegació d’accés a la condició de persona beneficiària o entitat col·laboradora 

previstes a l’article 13 de la Llei 38/2003, de 17 de setembre, general de subvencions.   

 D’acord amb els agents socials, utilitza els mitjans per prevenir i detectar casos d’assetjament sexual i d’assetjament per raó de 

sexe i  per intervenir-hi en els centres de treball,  només en el cas d’empreses amb una plantilla igual o superior a vint-i-cinc 

persones. 

 Compleix els requisits establerts als articles 32.1, 32.3 i 36.4 de la Llei 1/1998, de 7 de gener, de política lingüística (DOGC núm. 

2553, de 7.1.1998). 

 No ha estat sancionada, en resolució ferma, per la comissió d'infracció greu en matèria d'integració laboral de discapacitats o 

molt greu en matèria de relacions laborals o en matèria de seguretat i salut en el treball, durant l’any anterior a la convocatòria, de 

conformitat amb el Text refós de la Llei sobre infraccions i sancions de l'ordre social, aprovat per Reial decret legislatiu 5/2000, de 

4 d'agost. 

 Compleix les obligacions i no incorre en els supòsits de prohibició establerts als articles 90.bis i 92.bis del Decret legislatiu 

3/2002, de 24 de desembre, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei de finances públiques de Catalunya (DOGC núm. 3791A, de 

31.12.2002). 

 Disposa d’un sistema d’organització i de gestió de la prevenció, d’acord amb la Llei 31/1995, de prevenció de riscos laborals; amb 

el Reial decret 39/1997, d’1 de gener, pel qual s’aprova el Reglament dels serveis de prevenció; així com d’acord amb les 

modificacions posteriors introduïdes per la Llei 54/2003, de 12 de desembre, de reforma del marc normatiu de la prevenció de 

riscos laborals. 

 Compleix l’obligació de respectar la igualtat de tracte i d’oportunitats a l’àmbit laboral i, amb aquesta finalitat, adopta mesures 

adreçades a evitar qualsevol tipus de discriminació laboral entre homes i dones. En el cas de les empreses de més de 250 

treballadors/ores, compta amb  un Pla d’igualtat, d’acord amb el que estableix l’article 45 de la Llei orgànica 3/2007, de 22 de 

març, per la igualtat efectiva entre homes i dones (BOE núm. 71, de 23.3.2007). 

 No ha estat sancionada per la Direcció General de Turisme en els últims tres anys, per infracció greu o molt greu. 

 Està legalment constituïda i inscrita en el corresponent registre públic. 

 Disposa dels llibres comptables, dels registres diligenciats i d’altres documents degudament auditats, en els termes que exigeix la 

legislació mercantil i sectorial aplicable.  
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 En relació a altres ajuts per finançar el mateix projecte o les mateixes despeses a les que es vol fer front amb l’ajut que ara es 

sol·licita: 

 ☐ Que l’empresa sol·licitant NO ha sol·licitat / rebut per les mateixes despeses subvencionables cap ajut de les 

administracions públiques catalanes, espanyoles i/o comunitàries o privats. 

 ☐ Que l’empresa sol·licitant SI que ha sol·licitat / rebut per les mateixes despeses subvencionables els següents altres 

ajuts de les administracions públiques catalanes, espanyoles i/o comunitàries o privats: 
 

Import 
Estat 

(sol·licitat/ 
atorgat) 

Entitat concedent 
Programa / normativa 

reguladora 

% sobre el 
cost total del 

projecte 

     

     

     

 

 En relació a ser una empresa vinculada o no amb d’altres societats:  

☐ NO està vinculada amb d’altres societats (empresa autònoma).  

☐ SI que està vinculada amb d’altres societats, amb algun dels vincles següents, i per tant reben la denominació “Única 

empresa”: 
1. L’empresa sol·licitant posseeix la majoria dels drets de vot dels accionistes o socis d'una altra empresa. 
2. L’empresa sol·licitant té dret a nomenar o revocar la majoria dels membres de l'òrgan d'administració, direcció 

o control d'una altra societat. 
3. L’empresa sol·licitant té dret a exercir una influència dominant sobre una altra , en virtut d'un contracte celebrat 

amb ella o una clàusula estatutària de la segona empresa.  
4. L’empresa sol·licitant és accionista o associada a una altra, controla sola, en virtut d'un acord celebrat amb 

altres accionistes o socis de la segona, la majoria dels drets de vot dels seus accionistes 
 

NIF empresa 
vinculada 

Nom empresa vinculada 
Tipus vinculació 

(1, 2, 3, 4) 

   

   

   

   

   

 

 En relació a altres possibles ajuts sotmesos a la normativa de mínimis
1
 rebuts per l’empresa sol·licitant i/o per totes les 

empreses vinculades: 

☐ Que l’empresa a la qual represento i/o les empreses vinculades, NO han rebut de les administracions públiques 

catalanes, espanyoles i/o comunitàries en els darrers 3 anys cap ajuts de qualsevol naturalesa sotmesos a mínimis. 

☐ Que l’empresa a la qual represento i/o les empreses vinculades, SÍ que han rebut de les administracions públiques 

catalanes, espanyoles i/o comunitàries en els darrers 3 anys els següents ajuts de qualsevol naturalesa sotmesos a 
mínimis. 
 

NIF empresa 
subvencionada 

Data Import Administració concedent 
Programa / normativa 

reguladora 

     

     

     

     

     

 TOTAL   
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 Que l’entitat ha presentat la documentació següent als òrgans o dependències indicats, i que no se n’han produït modificacions 

en el contingut. 

Document Lloc de presentació Òrgan o dependència Data 

    

    

    

 

Autorització 
 

Pel que fa a les seves dades personals, el/la representant de la persona jurídica: 

☐ Autoritza al Departament d’Empresa i Ocupació a consultar les dades del Document d’identitat i de la constitució i poders de 

la persona jurídica. 

☐ No autoritza i aporta fotocòpia compulsada del Document d'Identitat i originals o fotocòpies compulsades de les escriptures 

de constitució de l'empresa i d'atorgament de poders de representació. 

 

Pel que fa a la transmissió de les dades de la sol·licitud a l’ICF, el/la representant de la persona jurídica: 

☐ Dóna el consentiment al Departament d’Empresa i Ocupació per transmetre a l’Institut Català de Finances les dades i 

documents d’aquesta sol·licitud per a la tramitació de l’ajut.  

 

Signatura 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Lloc i data  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Protecció de dades personals: segons la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal, 
les dades de les persones que es comuniquin seran incorporades al fitxer Base de dades de drets miners del qual és 
responsable la Direcció General d'Energia, Mines i Seguretat Industrial amb la finalitat de gestionar les sol·licituds de drets miners 
(tramitar i atorgar drets), així com el control posterior i seguiment de les explotacions. Podeu exercir els vostres drets d’accés, 
rectificació, cancel·lació i oposició mitjançant un escrit dirigit a la Subdirecció General de Personal, Organització i Prevenció de 
Riscos Laborals, Passeig de Gràcia, 105, 08008 Barcelona. Adreça electrònica: bustiaprotecciodedades.emo@gencat.cat 
 
Aquestes dades també quedaran incorporades al fitxer “Préstecs Directes” titularitat de l’ICF. Es podran exercir els drets d’accés, 
rectificació, cancel·lació i oposició mitjançant un correu electrònic dirigit a l’adreça electrònica: protecciodedades@icf.cat. 
 

 
Confidencialitat: La signatura de la sol·licitud autoritza la cessió de les dades a l’ICF expressament, sense que en cap cas pugui 
entendre’s vulnerat el deure de confidencialitat que regula la Llei 26/1988, de 29 de juliol, de disciplina i intervenció de les entitats 
de crèdit. Aquesta autorització ho serà per temps indefinit, mentre s'estigui analitzant i extingirà els seus efectes en el moment que 
l'operació esmentada quedi descartada mitjançant pronunciament exprés del propi ICF o de la Generalitat de Catalunya, i tindrà 
l'amplitud necessària per a l'adequada conformació de l'operació. 
 
L'ICF es compromet a no utilitzar aquesta informació per a altres finalitats que no siguin les d'avaluar el possible finançament del 
projecte i a guardar confidencialitat tant de la informació rebuda com de l'existència d'aquest procés. Això no obstant, si no hi ha 
declaració negativa expressa del client, totes les dades d’aquest podran ser cedides per l’ICF a les empreses integrants del seu 
Grup Econòmic i empreses associades, a altres entitats financeres o autoritzades i registrades pel Banc d’Espanya, o a qualsevol 
dels seus organismes o entitats col•laboradores; totes elles integrades en l’àmbit financer, amb una doble finalitat: per una banda, 
per a l'estudi i formulació del finançament més adient, segons les característiques pròpies del cas, i per l’altra, per a la promoció de 
productes o finançament per qualsevol empresa del Grup, i el tractament de dades de caràcter massiu per estudis de marketing, 
estadístics i de segmentació de clients. 
 
El Grup ICF, conformat pel propi ICF i les seves entitats filials, és subjecte obligat al compliment de la legislació vigent sobre 
prevenció de blanqueig de capitals i finançament del terrorisme. Dins aquest marc normatiu, el Grup pot facilitar les dades que li 
siguin reclamades per l’autoritat competent, així com efectuar les comprovacions oportunes sobre la documentació facilitada. La 

blocked::blocked::blocked::mailto:bustiaprotecciodedades.emo@gencat.cat
mailto:protecciodedades@icf.cat
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revelació de dades també podrà tenir lloc en tot cas atenent a un mandat judicial o una resolució administrativa. No obstant això, en 
aquest cas quedarà obligat a posar el fet en el seu coneixement el més aviat possible. 
Clàusula Informació Pública 
 
A l'efecte del present compromís de confidencialitat, s'entendrà per informació confidencial tota aquella que, rebuda de la 
Companyia, i no de tercers, no sigui pública i notòria, o no pugui ser obtinguda per l'ICF de registres públics o d'altres fonts 
d'informació a les quals tingui accés qualsevol tercer. 
 

 
Informació: L'Admininistració podrà fer, en qualsevol moment, les comprovacions necessàries relatives al compliment de les dades 
declarades i tinença de la corresponent documentació. La inexactitud, falsedat o omissió de caràcter essencial de les dades 
declarades comportarà, amb l'audiència prèvia de la persona interessada, deixar sense efecte el tràmit corresponent des del 
moment en què se'n tingui coneixement, sens perjudici de les actuacions corresponents i l'exigència de les responsabilitats 
previstes en la legislació vigent. 
 

 
(1) D'acord amb el Reglament (UE) núm. 1407/2013 de la Comissió, relatiu a l'aplicació dels articles 107 i 108 del Tractat UE als 
ajuts de mínimis, l’import total dels ajuts de mínimis  atorgats a una única empresa  no pot excedir de 200.000 euros durant 
qualsevol període de tres exercicis fiscals,  o de  15.000 euros  en el cas  de les empreses que operin el  sector agrícola,  d’acord 
amb el Reglament (UE) núm. 1408/2013 de la Comissió, relatiu a l’aplicació dels articles 107 i 108 del Tractat  de Funcionament de 
la Unió Europea als ajuts de minimis  al sector agrícola; per aquest còmput s'ha de tenir en compte totes les quantitats d'ajuts de 
mínimis que ha rebut l'empresa o conjuntament amb les empreses vinculades, ja siguin concedides per la Generalitat de Catalunya 
i/o els seus organismes, l'administració de l'Estat o qualsevol administració local, durant l'exercici fiscal en curs i els dos exercicis 
fiscals immediatament anteriors. Per a les empreses   que operin en el sector de transport de mercaderies per carretera, el límit 
s’estableix en 100.000,00 euros  a una única  empresa durant tres exercicis fiscals. En aquest cas, els ajuts de mínims no podran 
utilitzar-se per a l’adquisició de vehicles de transport de mercaderies per carretera.  
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