Informe d'operació
Informació General

Codi de sol·licitud

C-PR15-002244-0001

Codi operació

PR15-019074

Codi intervenció coordinada

001-P-002065

Versió

2

Programa operatiu

PO FEDER Catalunya 2014-2020

Eix prioritari

EP03. Millorar la competitivitat de les PIME

Objectiu temàtic

OT3. Millorar la competitivitat de les PIME, del sector agrícola (en el cas del FEADER) i del
sector de la pesca i l'aqüicultura (en el cas del FEMP)

Prioritat d'inversió

3d. El suport a la capacitat de les pimes per créixer en els mercats regionals, nacionals i
internacionals, i per implicar-se en processos d'innovació;

Objectiu específic

OE.3.4.1. Promoure el creixement i la consolidació de les PIME, en particular millorant el
seu finançament, tecnologia i accés a serveis de suport avançats

Línia d'actuació

3.4.1.1. Projectes d'especialització i competitivitat territorial (PECT)

Camp d'intervenció

Percentatge

067 Desenvolupament empresarial de les pime, suport a la iniciativa
empresarial i la incubació (inclòs el suport a spin offs, spin outs)

100,00

Tipus de finançament

Percentatge

01 Subvenció no reemborsable

100,00

Dimensió territorial

Percentatge

03 Zones rurals (poc poblades)

100,00

Sistema d'entrega

Percentatge

No procedeix

100,00

Nom

Reactivació del patrimoni industrial a Sant Joan de les Abadesses. Estratègies de
revitalització econòmica i social del patrimoni en desús.

Nom castellà

Reactivación del patrimonio industrial en Sant Joan de les Abadesses. Estrategias de
revitalización económica y social del patrimonio en desuso.
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Nom anglès

Reactivation of industrial heritage in Sant Joan de les Abadesses. Strategies for economic
and social revitalization of disused assets.
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Descripció

La comarca del Ripollès presenta 2 operacions complementàries amb l'objectiu de
revaloritzar el patrimoni industrial de la comarca mitjançant una estratègia integral de
captació d'activitat, talent, innovació i nous visitants i la seva ubicació en antics espais
industrials recuperats.
L'Ajuntament de Sant Joan disposa de la capacitat de gestió d'una antiga empresa tèxtil
situada al seu terme (Colònia Llaudet, entre sant Joan i sant Pau de Segúries), que vol
revitalitzar per convertir en un centre dinamitzador de l'economia del municipi i la comarca
en general. Donat que hi ha una estratègia prèvia de reactivació del territori i una base
d'aprofitament del BIG-DATA i talent creatiu com a eina per potenciar la comarca (liderada
per UIER, operació 9), l'Ajuntament posarà a disposició espais del patrimoni industrial i
desenvoluparà accions vinculades al projecte. Concretament, s'hi proposa ubicar nova
activitat econòmica empresarial obtinguda gràcies a l'estratègia de captació d'activitat
promoguda per la UIER (viver de creatius) i la creació d'un nou producte turístic basat en el
passat industrial de la comarca.
ABAST TERRITORIAL. Sant Joan de les Abadesses i Ripollès indirectament.
OBJECTIUS. Els objectius fixats el marc d'aquesta operació són:
-Recuperar, rehabilitar i revitalitzar el patrimoni industrial de la antiga colònia Llaudet a Sant
Joan de les Abadesses
-Creació de nova activitat econòmica i llocs de treball al municipi gràcies a la recuperació
d'antics espais industrials (colònia Llaudet) per ubicar-hi el viver de creatius a gestionar per
la UIER
-Creació d'un nou producte turístic que impliqui un increment dels visitants al municipi de
Sant Joan de les Abadesses i efecte multiplicador sobre l'activitat econòmica en general,
especialment sector serveis.
-Posar en valor la història de la indústria a la comarca per fer-la mes atractiva, tant per
invertir, per visitar, com per viure i treballar
-Identificar Sant Joan amb un projecte museístic innovador, que vincula antigues
infraestructures, NTIC, realitat virtual i l'oferta territorial, també per als que no es poden
desplaçar, identificant també un territori socialment responsable
ACTUACIONS. L'operació es desglossa en les següents actuacions i tasques:
Actuació 8.1. Creació de l'estructura per a un viver de creatius
T8.1.1. Projecte constructiu
T8.1.2. Rehabilitació i aprofitament d'una antiga estructura industrial per crear un espai
d'innovació en creatius i els seus espais complementaris a la nau vella
T8.1.3. Cessió d'espais a l'associació d'empresaris UIER per equipar, captar i gestionar
conjuntament el viver de creatius
Actuació 8.2. Creació del museu de la indústria per promoure la història industrial del
Ripollès, que comprendrà:
-Centre d'interpretació de la industria combinant eines, màquines i estructures tant físiques
com amb imatges i vídeos
-Espai on aprofitant la tecnologia 3D i les ulleres de realitat virtual es visitaran totes les
antigues infraestructures industrials de la comarca que tinguin valor històric
T8.2.1. Rehabilitació del soterrani 1 (Colònia Llaudet) per ubicar-hi el museu de la indústria
del Ripollès: rehabilitació de l'estructura, construcció i dotació de la part d'equipament per
la creació del centre d'interpretació en el que es combinaran eines, màquines i estructures
tant físiques, com imatges com vídeos. Tot aquest espai es digitalitzarà per poder estar a
l'abast de persones amb problemes de mobilitat
T8.2.2.. Museu virtual de la indústria al Ripollès: cerca, identificació i catalogació dels
diferents elements amb valor com a patrimoni industrial en l'àmbit comarcal. Digitalització
en 3D de totes les estructures. Dotació d'equipament informàtic, logístic i tecnològic per la
posada en funcionament de l'espai de visualització 3D, a ubicar al centre d'interpretació de
la industria del Ripollès.
T8.2.3. Disseny de l'estratègia, de la campanya, del pla de MK, del pla de mitjans per a la
captació de visitants.
RESULTATS. Els resultats previstos són els següents:
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-Espais industrials en desús recuperats, rehabilitats i amb activitat econòmica
-Ubicació de noves empreses i llocs de treball al municipi en cooperació amb la UIER (viver
de creatius)
-Museu de la indústria del Ripollès en funcionament (centre d'interpretació i museu virtual)
-Atracció de nous visitants al municipi, i efecte multiplicador sobre l'economia en general i
el sector serveis en especial
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Descripció castellà

DESCRIPCIÓN. La comarca del Ripollès presenta 2 operaciones complementarias con el
objetivo de revalorizar el patrimonio industrial de la comarca mediante una estrategia
integral de captación de actividad, talento, innovación y nuevos visitantes y su ubicación en
antiguos espacios industriales recuperados.
El Ayuntamiento de San Juan dispone de la capacidad de gestión de una antigua empresa
textil ubicada en su término (Colonia Llaudet, entre San Juan y San Pablo de Segúries),
que quiere revitalizar para convertir en un centro dinamizador de la economía del municipio
y la comarca en general. Dado que hay una estrategia previa de reactivación del territorio y
una base de aprovechamiento del BIG-DATA y talento creativo como herramienta para
potenciar la comarca (liderada por UIER, operación 9), el Ayuntamiento pondrá a
disposición espacios del patrimonio industrial y desarrollará acciones vinculadas al
proyecto. Concretamente, se propone ubicar nueva actividad económica empresarial
obtenida gracias a la estrategia de captación de actividad promovida por la UIER (vivero de
creativos) y la creación de un nuevo producto turístico basado en el pasado industrial de la
comarca.
Alcance territorial. San Juan de las Abadesas y Ripollès indirectamente.
OBJETIVOS. Los objetivos fijados el marco de esta operación son:
- Recuperar, rehabilitar y revitalizar el patrimonio industrial de la antigua colonia Llaudet en
San Juan de las Abadesas
- Creación de nueva actividad económica y puestos de trabajo en el municipio gracias a la
recuperación de antiguos espacios industriales (colonia Llaudet) para ubicar el vivero de
creativos a gestionar por la UIER
- Creación de un nuevo producto turístico que implique un incremento de los visitantes en
el municipio de San Juan de las Abadesas y efecto multiplicador sobre la actividad
económica en general, especialmente sector servicios.
- Poner en valor la historia de la industria en la comarca para hacerla más atractiva, tanto
para invertir, para visitar, como para vivir y trabajar
- Identificar San Juan con un proyecto museístico innovador, que vincula antiguas
infraestructuras, NTIC, realidad virtual y la oferta territorial, también para los que no se
pueden desplazar, identificando también un territorio socialmente responsable
ACTUACIONES. La operación se desglosa en las siguientes actuaciones y tareas:
Actuación 8.1. Creación de la estructura para un vivero de creativos
T8.1.1. proyecto constructivo
T8.1.2. Rehabilitación y aprovechamiento de una antigua estructura industrial para crear un
espacio de innovación en creativos y sus espacios complementarios a la nave vieja
T8.1.3. Cesión de espacios a la asociación de empresarios UIER para equipar, captar y
gestionar conjuntamente el vivero de creativos
Actuación 8.2. Creación del museo de la industria para promover la historia industrial del
Ripollès, que comprenderá:
- Centro de interpretación de la industria combinando herramientas, máquinas y estructuras
tanto físicas como con imágenes y vídeos
- Espacio donde aprovechando la tecnología 3D y las gafas de realidad virtual se visitarán
todas las antiguas infraestructuras industriales de la comarca que tengan valor histórico
T8.2.1. Rehabilitación del sótano 1 (Colonia Llaudet) para ubicar el museo de la industria
del Ripollès: rehabilitación de la estructura, construcción y dotación de la parte de
equipamiento para la creación del centro de interpretación en el que se combinarán
herramientas, máquinas y estructuras tanto físicas, como imágenes como vídeos. Todo
este espacio se digitalizará para poder estar al alcance de personas con problemas de
movilidad
T8.2.2 .. Museo virtual de la industria en el Ripollès: búsqueda, identificación y catalogación
de los diferentes elementos con valor como patrimonio industrial en el ámbito comarcal.
Digitalización en 3D de todas las estructuras. Dotación de equipamiento informático,
logístico y tecnológico para la puesta en funcionamiento del espacio de visualización 3D, a
ubicar en el centro de interpretación de la industria del Ripollès.
T8.2.3. Diseño de la estrategia, de la campaña, del plan de MK, del plan de medios para la
captación de visitantes.
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RESULTADOS. Los resultados previstos son los siguientes:
- Espacios industriales en desuso recuperados, rehabilitados y con actividad económica
- Ubicación de nuevas empresas y puestos de trabajo en el municipio en cooperación con
la UIER (vivero de creativos)
- Museo de la industria del Ripollès en funcionamiento (centro de interpretación y museo
virtual)
- Atracción de nuevos visitantes al municipio, y efecto multiplicador sobre la economía en
general y el sector servicios en especial
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Descripció anglès

The Ripollès region presents two complementary operations with the objective of revaluing
the industrial heritage of the region through a comprehensive strategy for attracting activity,
talent, innovation and new visitors and its location in formerly recovered industrial spaces.
The City Council of Sant Joan de les Abadesses has the management capacity of an old
textile company located in its town (Colònia Llaudet, between Sant Joan and Sant Pau de
Segúries) and wants to revitalize it to become a center of economic dynamism of the
municipality and the region in general. Given that there is a prior strategy of reactivation of
the territory and a basis for exploitation of BIG-DATA and creative talent as a tool to
enhance the region (led by UIER, operation 9), the City Council will make available
industrial heritage spaces and will develop actions linked to the project. Specifically, it is
proposed to locate new business economic activity obtained thanks to the strategy of
attracting activity promoted by the UIER (creative business incubator) and the creation of a
new tourism product based on the industrial past of the region.
TERRITORIAL SCOPE. Sant Joan de les Abadesses and Ripollès indirectly.
TARGETS. The objectives set in the framework of this operation are:
- Recover, rehabilitate and revitalize the industrial heritage of the old Llaudet colony in Sant
Joan de les Abadesses
- Creation of new economic activity and jobs in the municipality thanks to the recovery of old
industrial spaces (Llaudet colony) to locate the nursery of creatives to be managed by the
UIER
- Creation of a new tourist product that involves an increase in visitors to the municipality of
Sant Joan de les Abadesses and multiplier effect on economic activity in general, especially
the services sector.
- To highlight the history of the industry in the region to make it more attractive, both to
invest, to visit, and to live and work
- Identify Sant Joan with an innovative museum project, which links old infrastructures, ICT,
virtual reality and the territorial offer, also for those who cannot move, also identifying a
socially responsible territory.
ACTIVITIES. The operation is broken down into the following actions and tasks:
Action 8.1. Creation of the structure for a nursery of creatives
T8.1.1. Construction project
T8.1.2. Rehabilitation and use of an old industrial structure to create a space for innovation
in creatives and their complementary spaces in the old building
T8.1.3. Assignment of spaces to the UIER business association to equip, capture and jointly
manage the creative nursery
Action 8.2. Creation of the industry museum to promote the industrial history of Ripollès,
which will include:
- Interpretation center of the industry combining tools, machines and structures both
physical and with images and videos
- Space where taking advantage of the 3D technology and the glasses of virtual reality will
visit all the old industrial infrastructures of the region that have historical value
T8.2.1. Rehabilitation of basement 1 (Colònia Llaudet) to house the Ripollès industry
museum: rehabilitation of the structure, construction and endowment of the equipment part
for the creation of the interpretation center in which tools will be combined, machines and
structures both physical and images and videos. All this space will be digitized in order to
be available to people with mobility problems
T8.2.2 .. Virtual Museum of Industry in Ripollès: search, identification and cataloging of the
different elements with value as industrial heritage in the county. 3D digitization of all
structures. Provision of computer, logistical and technological equipment for the
commissioning of the 3D visualization space, to be located in the interpretation center of the
Ripollès industry.
T8.2.3. Design of the strategy, the campaign, the MK plan, the media plan for attracting
visitors.
RESULTS. The expected results are as follows:
- Disused industrial spaces recovered, rehabilitated and with economic activity
- Location of new companies and jobs in the municipality in cooperation with the UIER
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(creative nursery)
- Ripollès Industry Museum in operation (interpretation center and virtual museum)
- Attraction of new visitors to the municipality, and multiplier effect on the economy in
general and the services sector in particular.
Data inici

01/01/2020

Data fi

01/12/2022

Data DECA
Beneficiari

Ajuntament de Sant Joan de les Abadesses

Agent facilitador

PRE-DGAL

Activitat econòmica

Percentatge

Administració pública

100,00

Ubicació operació

Percentatge

Girona

100,00

Municipi

Sant Joan de les Abadesses

Documentació administrativa
/ tècnica a instal·lacions del
Sí
beneficiari?
Municipi documentació

Sant Joan de les Abadesses

Núm. projecte

3

Aquesta operació és
continuació d'un projecte del
PO 2007-2013?

No

Ajut d'estat?
Instrument financer?
Gran projecte?
Conveni?

No

Pla acció conjunt?
Règim ajudes?
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Estructura público-privada?
Iva recuperable?

No

Bona pràctica?

No

Afectació xarxa natura?

No

Operació DUSI?

No

Existeixen contribucions en
espècie (article 69.1 del
RDC) diferent dels terrenys?

No

Dades econòmiques de l'operació
Cost total

659.512,97

Finançament del Banc
Europeu d'Inversió (BEI)

0,00

Cost total subvencionable

550.904,10

Ajuda DECA

275.452,05

Cost net subvencionable per
als projectes generadors
d'ingressos

550.904,10

Taxa cofinançament

0,50

Ajut FEDER

275.452,05

Cost públic total
subvencionable

550.904,10

Cost privat subvencionable

0,00

Forma d'ajuda

Costos simplificats?

Sí

Barems estàndard de costos
No
unitaris (art. 67.1.b del RDC)
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Pagaments a tant alçat (art.
67.1.c del RDC)

No

Finançament a tipus fixe (art.
No
68 ter del RDC)
Finançament a tipus fix (art.
67.1.d del RDC)

Sí

Es tracta de finançaments a
tipus fix dels costos indirectes Sí
de l'operació?
Percentatge de tipus fix

15.0

Manera de càlcul del tipus fix
Segons art. 68.1.b del RDC
de costos indirectes
Costos reals (art. 67.1.a del
RDC)

No

L'Autoritat de Gestió ha
No procedeix
autoritzat el mètode de OCS?
Genera costos indirectes?

Sí

Compra de terrenys?

No

L'operació genera ingressos? No
Dades financeres - Resum d'actuacions
Total actuacions operació

Cost total amb IVA

Cost total sense IVA

Cost total subvencionable

Aportacions al fons de cartera

0,00

0,00

0,00

Adquisició d'un bé terreny

0,00

0,00

0,00

Adquisició d'un bé immoble

0,00

0,00

0,00

Expropiacions

0,00

0,00

0,00

Inversió en infraestructura

443.999,99

366.942,14

366.942,14

Contractació serveis, assistència,
consultoria, formació o altres

105.000,00

86.776,86

86.776,86

76.793,98

63.466,10

63.466,10

Béns d'equipament (nova inversió i
amortitzacions)
Contractació de subministraments
Despeses de personal
Despeses indirectes (inclou les
despeses generals)
Altres despeses
Total

0,00

0,00

0,00

30.000,00

30.000,00

30.000,00

3.719,00

3.719,00

3.719,00

0,00

0,00

0,00

659.512,97

550.904,10

550.904,10
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Ajut FEDER

275.452,05

Dades financeres - Detall d'actuacions
Creació de l'estructura per a la
ubicació d'un viver de creatius

Cost total amb IVA

Cost total sense IVA

Cost total subvencionable

Aportacions al fons de cartera

0,00

0,00

0,00

Adquisició d'un bé terreny

0,00

0,00

0,00

Adquisició d'un bé immoble

0,00

0,00

0,00

Expropiacions

0,00

0,00

0,00

49.099,99

40.578,50

40.578,50

5.445,00

4.500,00

4.500,00

Béns d'equipament (nova inversió i
amortitzacions)

0,00

0,00

0,00

Contractació de subministraments

0,00

0,00

0,00

6.000,00

6.000,00

6.000,00

743,82

743,82

743,82

Inversió en infraestructura
Contractació serveis, assistència,
consultoria, formació o altres

Despeses de personal
Despeses indirectes (inclou les
despeses generals)
Altres despeses

0,00

0,00

0,00

61.288,81

51.822,32

51.822,32

Cost total amb IVA

Cost total sense IVA

Cost total subvencionable

Aportacions al fons de cartera

0,00

0,00

0,00

Adquisició d'un bé terreny

0,00

0,00

0,00

Adquisició d'un bé immoble

0,00

0,00

0,00

Total

Creació del museu de la indústria,
museu virtual i recuperació
turbina en desús

Expropiacions

0,00

0,00

0,00

394.900,00

326.363,64

326.363,64

Contractació serveis, assistència,
consultoria, formació o altres

99.555,00

82.276,86

82.276,86

Béns d'equipament (nova inversió i
amortitzacions)

76.793,98

63.466,10

63.466,10

0,00

0,00

0,00

24.000,00

24.000,00

24.000,00

2.975,18

2.975,18

2.975,18

Inversió en infraestructura

Contractació de subministraments
Despeses de personal
Despeses indirectes (inclou les
despeses generals)
Altres despeses
Total

0,00

0,00

0,00

598.224,16

499.081,78

499.081,78

Dades financeres - Pla de finançament (anualitzat per fons)
2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

2023

Total

Cost subvencionable

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

137.726,02

206.589,04

206.589,04

0,00

550.904,10

Cost no
subvencionable

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

27.152,21

40.728,33

40.728,33

0,00

108.608,87

Cost total

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

164.878,23

247.317,37

247.317,37

0,00

659.512,97

FEDER

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

68.863,01

103.294,52

103.294,52

0,00

275.452,05

Documents adjunts
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•
•
•
•
•

SantJoan_CertAccept_Patrimoni.pdf
SantJoan_DeclaraciÃ³Resp_Patrimoni.pdf
Aj.SantJoanAb_FitxaInd.pdf
Sant Joan Abadesses-AjutsEstat.pdf
ST. Joan Abadesses_docs_Patrimoni.zip

Indicadors
Codi indicador

CO01

Nom indicador

Nombre d'empreses que reben ajudes

Tipus d'indicador

Productivitat

Unitat de mesura

Nombre d'empreses

Marc rendiment

No

Valor
Valor
Valor
Valor
Valor
Valor
Valor
Valor
Valor
Valor
objectiu 2014 objectiu 2015 objectiu 2016 objectiu 2017 objectiu 2018 objectiu 2019 objectiu 2020 objectiu 2021 objectiu 2022 objectiu 2023
0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

5,00

5,00

Codi indicador

F02

Nom indicador

Import total de la despesa subvencionable anotada al sistema de l'AC i certificat segons art.
126.c de RDC

Tipus d'indicador

Financers

Unitat de mesura

EUR

Marc rendiment

Sí

Valor
Valor
Valor
Valor
Valor
Valor
Valor
Valor
Valor
Valor
objectiu 2014 objectiu 2015 objectiu 2016 objectiu 2017 objectiu 2018 objectiu 2019 objectiu 2020 objectiu 2021 objectiu 2022 objectiu 2023
0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

137.726,02

344.315,06

550.904,10

550.904,10

Codi indicador

RIS3-14

Nom indicador

Empreses que utilitzen o contracten les infraestructures i l'equipament cofinançats amb
FEDER

Tipus d'indicador

RIS3CAT
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Unitat de mesura

Nombre

Marc rendiment

No

Valor
Valor
Valor
Valor
Valor
Valor
Valor
Valor
Valor
Valor
objectiu 2014 objectiu 2015 objectiu 2016 objectiu 2017 objectiu 2018 objectiu 2019 objectiu 2020 objectiu 2021 objectiu 2022 objectiu 2023
0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

5,00

5,00

RIS3CAT

Àmbit sectorial principal del
projecte

Sistemes industrials

Altres àmbits sectorials
secundaris del projecte

No procedeix

Tecnologia facilitadora
transversal principal del
projecte

TIC

Altres tecnologies
facilitadores del projecte

No procedeix

Tecnologies emergents

Internet de les coses

Tipus de projecte d'innovació Innovació
Projecte individual o
col·laboratiu

Col·laboratiu

Complementarietat amb
projectes d'Horitzó 2020 i
d'altres programes
competitius europeus

No

Àmbit territorial del projecte

Local

Regions i països

Comarca del Ripollès

Complementarietat amb FSE No
Projecte vinculat amb
l'economia circular

No
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Protecció dades
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Declaracions
L'Entitat DECLARA:
1. Pel que fa a les obligacions generals
•

Que, disposa de capacitat administrativa, financera i operativa suficient per complir les condicions establertes en els
següents punts, d'acord amb l'article 125.3 d) del Reglament (UE) núm. 1303/2013 i disponibilitat econòmica
suficient per afrontar les quantitats restants al cofinançament FEDER i així assolir la inversió total prevista.

•

Que l'entitat complirà les normes comunitàries i nacionals aplicables, enumerades en el capítol 4 del Manual de
Procediments de la Generalitat de Catalunya del Programa Operatiu FEDER 2014-2020.

•

Que l'entitat establirà un sistema de comptabilitat separada o una codificació comptable adequada de totes les
transaccions relacionades amb l'operació subvencionada i de les fonts de finançament d'acord amb el què estableix
l'article 125.4 b) del Reglament (UE) núm.1303/2013.

•

Que l'entitat conservarà els documents justificatius relacionats amb les despeses declarades segons l'article 140 del
Reglament (UE) núm. 1303/2013, durant els terminis següents:
1- Per a les operacions amb un cost total subvencionable inferior a 1M€: durant tres anys a partir del 31 de
desembre següent a la presentació a la Comissió Europea dels comptes en què estiguin incloses les
despeses de l'operació.
2- Per a les altres operacions: durant dos anys a partir del 31 de desembre següent a la presentació dels
comptes en què estiguin incloses les despeses definitives de l'operació conclosa.

•

Que l'entitat conservarà els originals dels documents o còpies certificades conformes als originals sobre els suports
generalment acceptats, en compliment amb l'article 140.3 del Reglament (UE) núm. 1303/2013.

•

Que donarà compliment a les obligacions en matèria d'informació i comunicació regulades en l'annex XII, apartat 2.2
del mateix reglament, el qual regula les responsabilitats dels beneficiaris en relació a mesures d'informació i
comunicació destinades al públic.

•

Que l'Entitat prendrà les mesures antifrau eficaces i proporcionades en l'execució de l'operació cofinançada, d'acord
amb l'article 125.4 c) del Reglament (UE) núm. 1303/2013.

•

Que l'entitat coneix el període de subvencionalitat de la despesa cofinançada, que comprèn el pagament efectiu:
Del període establert en les bases reguladores, a les quals s'inscriu l'ajut sol·licitat.

•

Que l'entitat coneix que la conformitat de l'acceptació de l'ajut, suposa figurar com a beneficiari en la llista
d'operacions cofinançades en el PO FEDER2014-2020, prevista en l'article 115.2 del Reglament (UE) núm.
1303/2013.
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•

Que l'entitat estarà a disposició de la Generalitat de Catalunya, o d'altres òrgans competents estatals o comunitaris,
perquè aquests comprovin que s'ha dut a terme l'objecte de l'operació cofinançada, que s'ha efectuat realment la
despesa declarada, i que aquesta compleix amb la legislació aplicable i les condicions del programa operatiu, en
compliment de l'article 125.4, art. 125.5 i art.127.1 del Reglament (UE) núm. 1303/2013.

•

Que en cap cas l'Entitat ha sol·licitat una ajuda que, ni aïlladament ni en concurrència amb altres subvencions,
ajudes, ingressos o recursos, supera el cost de l'activitat subvencionada, d'acord amb el que estableix l'article 19.3
de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions.

•

Que l'entitat coneix que l'intercanvi d'informació serà bàsicament el sistema d'intercanvi electrònic de dades previst
per la Generalitat, en compliment de l'article 122.3 del Reglament (CE) núm. 1303/2013.

•

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:
Que l'entitat no ha estat sancionada, en resolució ferma, per la comissió d'infracció greu en matèria
d'integració laboral de discapacitats o molt greu.

•

Que 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.

•

Que en el cas d'utilització de qualsevol element susceptible de generar drets d'autor durant la realització de l'activitat
subvencionada, compleix la normativa sobre propietat intel·lectual (RD 1/1996, de 12 de abril, pel que s'aprova el text
refós de la Llei de Propietat Intel·lectual).

•

Que compleix amb les obligacions i requisits establerts al Reglament (UE) 2016/679, del Parlament Europeu i del
Consell, de 27 d'abril de 2016, relatiu a la protecció de les dades de les persones físiques pel que fa al tractament de
les dades personals i a la lliure circulació d'aquestes dades.

2. Pel que fa a les obligacions en compliment de l'article 7 del Reglament (CE) 1303/2013 en relació a la promoció de la
igualtat entre home i dona i no discriminació
•

En compliment de 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.
Que l'entitat disposa d'una plantilla inferior a 50 treballadors i per tant, no té l'obligació de complir amb la
quota de reserva del 2% dels llocs de treball per a persones amb discapacitat.

•

Que compleix amb l'obligació de respectar la igualtat de tracte i d'oportunitats a l'àmbit laboral, de no discriminació,
d'accessibilitat per a persones discapacitades, i amb aquesta finalitat adoptar mesures adreçades a evitar qualsevol
tipus de discriminació laboral.

•

Que l'entitat, en compliment amb l'article 29 de la Llei 5/2008, de 24 d'abril, de dret de les dones a eradicar la
violència masclista:
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Que disposa d'una plantilla igual o superior a 25 persones i que en la documentació a adjuntar a l'apartat
Documentació de la sol·licitud indica els mitjans adoptats per prevenir i detectar casos d'assetjament sexual i
d'assetjament per raó de sexe i intervenir-hi en llurs centres de treball.
•

Que l'entitat, en compliment amb l'article 45 de la Llei Orgànica 3/2007, de 22 de març, per a la igualtat efectiva de
dones i homes (indicar quin és el supòsit d'aplicació)
Que disposa d'una plantilla inferior a 250 treballadors i per tant, no té l'obligació de complir amb l'article 45.2
de la Llei Orgànica 3/2007, de 22 de març, per a la igualtat efectiva de dones i homes.

•

Que l'entitat no ha estat mai objecte de sancions administratives fermes ni de sentències fermes condemnatòries per
exercir o tolerar pràctiques laborals considerades discriminatòries per raó de sexe o de gènere, en compliment de
l'article 11.1 de la Llei 17/2015, de 21 de juliol, d'igualtat efectiva de dones i homes.

3. Pel que fa a les obligacions en compliment de la normativa medi ambiental
•

Que l'operació està subjecte a la normativa sobre impacte ambiental:
No

•

Que l'entitat té previst dur a terme una actuació que requereix:
Declaració d'impacte ambiental:
No
Resolució d'exempció:
No

•

Que l'operació està subjecte a la normativa de control integrat de contaminació?
No

4. Pel que fa a altres obligacions en matèria de subvencions
•

Que l'entitat no incorre en cap dels supòsits previstos a l'article 13 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de
subvencions.

•

Que l'entitat disposa d'un sistema d'organització i de gestió de la prevenció, d'acord amb la Llei 31/1995, de
prevenció de riscos laborals; 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 del riscos laborals.
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•

Que l'entitat està al corrent de les seves obligacions tributàries amb l'Estat i la Generalitat de Catalunya, així com les
obligacions davant la Seguretat Social i no té deutes amb l'entitat convocant, ni amb les seves empreses
participades.

•

Que l'entitat compleix amb el que estableix l'article 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, en relació amb les donacions, aportacions o
prestacions de serveis a títol gratuït a partits polítics, fundacions o associacions vinculades o altres persones
jurídiques o entitats.

•

Que l'entitat no està subjecte a una ordre de recuperació pendent després d'una decisió prèvia de la Comissió
Europea que hagi declarat un ajut il·legal i incompatible amb el mercat comú.

•

Que l'entitat no té la consideració d'empresa en crisi segons l'establert a l'apartat 18 de l'article 2 del Reglament (UE)
651/2014 (DOUE L187 de 26.6.2014).
No procedeix

•

Que en el cas de ser una fundació o associació ha adaptat els estatuts segons la disposició transitòria primera de la
Llei 4/2008, de 24 d'abril, del llibre tercer del Codi civil de Catalunya, relatiu a les persones jurídiques, i a la Llei
5/2011, del 19 de juliol, de modificació de l'anterior.

•

Que en el cas de ser una fundació ha complert el deure de presentar els comptes anuals davant del protectorat,
d'acord amb l'article 336-3 del llibre tercer del Codi civil de Catalunya, aprovat per la Llei 4/2008, de 24 d'abril.

He llegit i declaro que SI són certes les dades incloses a la declaració i a la documentació que s'hi adjunta.
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