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ANNEX I 

Sol·licitud per a la concessió de subvencions per a l’elaboració dels Plans de 

desplaçaments d’empresa.  

Dades de la persona que formula la sol·licitud (amb poders suficients): 

Cognoms i Nom: .......................................                         DNI: .................. 
 

Persona jurídica en nom de la qual intervé, si s’escau: 

 
Nom de la raó social: ....................                                   NIF: ................... 
Domicili seu social: .......................                                   Telèfon: ............. 
Població i CP: ...........................                                       Fax: .................. 
 

Característiques del centre de treball:  

- Adreça: ....................................................  

- Nombre de treballadors/es vinculats al centre de treball i nombre aproximats de 

visites:................................................  

- Pressupost per a la realització del PDE (segons factura que s’adjunta):.......................  

 

Documentació que aporta segons el següent índex detallat: 

 
Si es tracta de persona física, fotocòpia del DNI o equivalent legitimada per Notari o degudament 
compulsada. 
Si es tracta d’una persona jurídica, original, còpia autèntica o còpia legitimada de l'escriptura de constitució 
o modificació de la societat o escriptura anàloga, inscrita al Registre Mercantil o anàleg, quan aquest 
requisit sigui exigible. Si no ho és, l'escriptura o document de constitució, de modificació, estatuts o acte 
fundacional, o document anàleg, en què constin les normes per les quals es regula la seva activitat, inscrit, 
si s'escau, en el corresponent registre oficial.  
Si es tracta d’una persona jurídica, també s'haurà d'aportar una fotocòpia del CIF o document anàleg 
legitimada per Notari. 
Si es tracta d'una societat que actua mitjançant representació, ha de presentar l'original o còpia autèntica 
de l'escriptura de poders o document anàleg degudament inscrit en el Registre Mercantil o anàleg, 
acompanyada de la declaració jurada de la seva vigència emesa per la persona o l'òrgan competent per 
a la seva expedició, i també una fotocòpia del DNI o document anàleg legitimada per Notari. 
Si es tracten de diverses empreses que constitueixin una unió temporal d'empreses, conforme a la Llei 
18/1982, de 26 de maig, modificada per la Llei 12/1991, de 29 d'abril, cadascun dels proveïdors o 
fabricants que les compongui ha d'acreditar la seva personalitat i representació mitjançant els documents 
abans esmentats, així com les declaracions pertinents.  
Pressupost per a la realització del Pla de desplaçaments d’empresa 

 
 

Domicili / adreça de correu electrònic a efectes de notificacions: 

 
.................................................................... 
A ..........., a ........................ 

_____________________ 

Sr./a ....................... 

Empresa ................ 



  
  

 

INFORMACIÓ SOBRE PROTECCIÓ DE DADES I BASE JURÍDICA DEL TRACTAMENT (Reglament (UE) 

2016/679 general de protecció de dades) 

El tractament lícit de les seves dades personals per l’Autoritat del Transport Metropolità, necessàries per a  la 

gestió de la certificació i del segell PDE, es fonamenta en l’exercici de poders públics, derivat d’una 

competència legalment atribuïda.  

El citat tractament es realitzarà per l’ATM amb les dades mínimes necessàries, respectant la finalitat de les 
dades recollides i limitant la seva conservació a les finalitats del tractament previstes i informades. 
 

Responsable del 
tractament 

AUTORITAT DEL TRANSPORT METROPOLITÀ Pot consultar 
informació ampliada i 
detallada en la 
informació a sota 
relacionada 
 

Finalitat del 
tractament Sol·licitud per a la concessió de subvencions per a 

l’elaboració dels Plans de desplaçaments d’empresa.  
 

Exercici de drets de 
les persones 
interessades 

D'accés, rectificació, supressió, portabilitat de les dades, 
limitació i d'oposició al tractament, davant de l'adreça de 
correu electrònic: atm@atm.cat 

 

Informació ampliada i detallada sobre el tractament de dades personals relativa a l’activitat de 
tractament: Certificació i segell PDE. 

Responsable del tractament Identificació: AUTORITAT DEL TRANSPORT METROPOLITÀ                                                
Direcció: carrer Muntaner número 315-321, 08021 de Barcelona. 
Correu electrònic de contacte: atm@atm.cat 

Finalitat del tractament Gestionar la sol·licitud de subvenció del PDE 
Terminis/Criteris de conservació de les dades: durant el manteniment 
de la relació del sol·licitant amb l’ATM i fins que no existeixin 
possibles  responsabilitats derivades de la relació. 

Base jurídica de la licitud del 
tractament 

Exercici de poders públics conferits a l’ATM, d’acord amb les 
competències atribuïdes pels seus Estatuts, aprovats per Acord de 
Govern de la Generalitat de Catalunya de data 21 de febrer de 2017. 
Categories de dades: dades identificadores, relatives a les 
característiques personals i professionals. 

Destinataris de les dades Destinataris de cessions de dades: només estan previstes 
exclusivament les derivades del compliment d’obligacions legals. 
Destinataris de transferències internacionals de dades: no estan 
previstes. 
Encarregats del tractament: no està previst. 

Drets de les persones 
interessades 

Els interessats poden exercir el dret d'accés a les seves dades 
objecte de tractament per l’ATM, de rectificació de dades errònies o 
inexactes, de supressió quan, entre altres motius, les dades ja no 
siguin necessaris per a les finalitats que van ser recollides, i a la 
portabilitat de les dades. 
En determinades circumstàncies, els interessats podran sol·licitar la 
limitació del tractament de les seves dades, en aquest cas únicament 
es conservaran per a l'exercici o la defensa de reclamacions. 
En determinades circumstàncies i per motius relacionats amb la seva 
situació particular, els interessats podran oposar-se al tractament de 
les seves dades. L’ATM deixarà de tractar les dades, excepte per 
motius legítims o per a l'exercici o la defensa de possibles 
reclamacions. 
Aquests drets poden exercir-se enviant un missatge a l'adreça de 
correu electrònic: atm@atm.cat 

 

 
 
 

 



  
  

Declaració responsable del sol·licitant o de l’entitat o persona que ostenti la 

representació del sol·licitant:  

 
 
Cognoms i Nom: ...........................................................................        DNI: ...................... 
 
Càrrec que ocupa: ...................................................................... 
 
 

La persona que actua en el seu propi nom / en nom i representació, DECLARA:  

 

- Que les dades contingudes en aquesta sol·licitud i els documents que s’hi adjunten 

corresponen a la realitat. 

- Que no s’han sol·licitat altres ajuts o subvencions per al mateix projecte d’altres 

administracions públiques. En cas contrari, es fan constar en el pressupost del 

projecte i el sol·licitant haurà de comunicar a l’ATM les que s’obtinguin en un futur. 

- Que es compromet, en qualsevol dels casos, a aportar la documentació 

acreditativa d’aquests extrems en la forma i termini en què sigui requerida a 

l’efecte per l’òrgan gestor. 

- Que reuneix els requisits establerts a la convocatòria. 

- Que compleix i accepta la normativa general vigent reguladora de la subvenció 

que s’atorga i tots els requisits exigits a les bases i la convocatòria per sol·licitar i 

atorgar aquestes subvencions. 

- Que no està incorreguda en cap dels supòsits de prohibició d’obtenir subvencions, 

de conformitat amb l’article 13 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de 

Subvencions, i que es troba al corrent de les obligacions de reintegrament de 

subvencions. 

- Que es troba al corrent en el compliment de les obligacions tributàries davant 

l’Administració de la Generalitat de Catalunya i l’Administració General de l’Estat, 

i de les obligacions davant la Seguretat Social. 

- Que no ha estat mai objecte de sancions administratives fermes ni de sentències 

fermes condemnatòries per haver exercit o tolerat practiques discriminatòries per 

raó de sexe o de gènere.  

- Que compleix amb els requisits establerts en l’Acord de Govern 85/2016, de 28 

de juny (DOGC núm. 7152, de 30.6.2016) que siguin d’aplicació (marcar el què 

correspongui): 

 Empreses amb 50 o més treballadors: Complir amb la quota legal de reserva de llocs 

de treball en la plantilla de l’empresa prevista a 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, 29 de novembre, o amb les mesures alternatives e caràcter 

excepcional previstes pel Reial decret 364/2005, de 8 d’abril, i pel Decret 86/2015, de 

2 de juny. 

 Empreses de plantilla igual o superior a 25 persones: Estar en disposició dels mitjans 

per prevenir i detectar casos d’assetjament sexual i d’assetjament per raó de sexe, i 

per intervenir-hi als seus centres de treball, d’acord amb els agents socials, de 

conformitat amb la Llei 5/2008, de 24 d’abril, del decret de les dones a erradicar la 

violència masclista. 



  
  

 Centres laborals: Compliment de la normativa de política lingüística. 

 Fundacions i associacions: Haver 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 i haver 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.   

 

Segell de l’entitat (si s’escau)  Signatura 
 

 

Lloc...........................               Data................................. 

 

INFORMACIÓ SOBRE PROTECCIÓ DE DADES I BASE JURÍDICA DEL TRACTAMENT (Reglament (UE) 

2016/679 general de protecció de dades) 

El tractament lícit de les seves dades personals per l’Autoritat del Transport Metropolità, necessàries per a  la 

gestió de la certificació i del segell PDE, es fonamenta en l’exercici de poders públics, derivat d’una 

competència legalment atribuïda.  

El citat tractament es realitzarà per l’ATM amb les dades mínimes necessàries, respectant la finalitat de les 
dades recollides i limitant la seva conservació a les finalitats del tractament previstes i informades. 
 

Responsable del 
tractament 

AUTORITAT DEL TRANSPORT METROPOLITÀ Pot consultar 
informació ampliada i 
detallada en la 
informació a sota 
relacionada 
 

Finalitat del 
tractament Declaració responsable per a la concessió de 

subvencions per a l’elaboració dels Plans de 
desplaçaments d’empresa.  
 

Exercici de drets de 
les persones 
interessades 

D'accés, rectificació, supressió, portabilitat de les dades, 
limitació i d'oposició al tractament, davant de l'adreça de 
correu electrònic: atm@atm.cat 

 

Informació ampliada i detallada sobre el tractament de dades personals relativa a l’activitat de 
tractament: Certificació i segell PDE. 

Responsable del tractament Identificació: AUTORITAT DEL TRANSPORT METROPOLITÀ                                                
Direcció: carrer Muntaner número 315-321, 08021 de Barcelona. 
Correu electrònic de contacte: atm@atm.cat 

Finalitat del tractament Gestionar la sol·licitud de subvenció del PDE 
Terminis/Criteris de conservació de les dades: durant el manteniment 
de la relació del sol·licitant amb l’ATM i fins que no existeixin 
possibles  responsabilitats derivades de la relació. 

Base jurídica de la licitud del 
tractament 

Exercici de poders públics conferits a l’ATM, d’acord amb les 
competències atribuïdes pels seus Estatuts, aprovats per Acord de 
Govern de la Generalitat de Catalunya de data 21 de febrer de 2017. 
Categories de dades: dades identificadores, relatives a les 
característiques personals i professionals. 

Destinataris de les dades Destinataris de cessions de dades: només estan previstes 
exclusivament les derivades del compliment d’obligacions legals. 
Destinataris de transferències internacionals de dades: no estan 
previstes. 
Encarregats del tractament: no està previst. 

Drets de les persones 
interessades 

Els interessats poden exercir el dret d'accés a les seves dades 
objecte de tractament per l’ATM, de rectificació de dades errònies o 
inexactes, de supressió quan, entre altres motius, les dades ja no 
siguin necessaris per a les finalitats que van ser recollides, i a la 
portabilitat de les dades. 



  
  

En determinades circumstàncies, els interessats podran sol·licitar la 
limitació del tractament de les seves dades, en aquest cas únicament 
es conservaran per a l'exercici o la defensa de reclamacions. 
En determinades circumstàncies i per motius relacionats amb la seva 
situació particular, els interessats podran oposar-se al tractament de 
les seves dades. L’ATM deixarà de tractar les dades, excepte per 
motius legítims o per a l'exercici o la defensa de possibles 
reclamacions. 
Aquests drets poden exercir-se enviant un missatge a l'adreça de 
correu electrònic: atm@atm.cat 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  
  

ANNEX II 

Justificació de la subvenció atorgada per a l’elaboració dels Plans de 

desplaçaments d’empresa (Expedient número:......)  

 

Dades de la persona que formula la sol·licitud (amb poders suficients): 

Cognoms i Nom: .......................................                         DNI: .................. 
 

Persona jurídica en nom de la qual intervé, si s’escau: 

Nom de la raó social: ....................                                   NIF: ................... 
Domicili seu social: .......................                                   Telèfon: ............. 
Població i CP: ...........................                                       Fax: .................. 
 

Característiques del centre de treball:  

- Adreça: ....................................................  

- Nombre de treballadors/es vinculats al centre de treball i nombre aproximats de 

visites:................................................  

- Pressupost per a la realització del PDE:.......................  

 

Documentació que aporta segons el següent índex detallat: 

 
Pla de Desplaçaments d’Empresa del centre de treball corresponent, elaborat segons la metodologia de l’ATM. 

Factura dels treballs realitzats. 

Comprovant de pagament. 

 
Les dades bancàries de l'ens beneficiari de la subvenció on s'ha de fer efectiu el pagament. 

 
 
 
.................................................................... 
 

A ..........., a ........................ 

 

_____________________ 

Sr./a ....................... 

Empresa ................ 

 

 

 

 

 

 

 

 



  
  

INFORMACIÓ SOBRE PROTECCIÓ DE DADES I BASE JURÍDICA DEL TRACTAMENT (Reglament (UE) 

2016/679 general de protecció de dades) 

El tractament lícit de les seves dades personals per l’Autoritat del Transport Metropolità, necessàries per a  la 

gestió de la certificació i del segell PDE, es fonamenta en l’exercici de poders públics, derivat d’una 

competència legalment atribuïda.  

El citat tractament es realitzarà per l’ATM amb les dades mínimes necessàries, respectant la finalitat de les 
dades recollides i limitant la seva conservació a les finalitats del tractament previstes i informades. 
 

Responsable del 
tractament 

AUTORITAT DEL TRANSPORT METROPOLITÀ Pot consultar 
informació ampliada i 
detallada en la 
informació a sota 
relacionada 
 

Finalitat del 
tractament 

Justificació de la subvenció atorgada per a l’elaboració 
dels Plans de desplaçaments d’empresa 

Exercici de drets de 
les persones 
interessades 

D'accés, rectificació, supressió, portabilitat de les dades, 
limitació i d'oposició al tractament, davant de l'adreça de 
correu electrònic: atm@atm.cat 

 

Informació ampliada i detallada sobre el tractament de dades personals relativa a l’activitat de 
tractament: Certificació i segell PDE. 

Responsable del tractament Identificació: AUTORITAT DEL TRANSPORT METROPOLITÀ                                                
Direcció: carrer Muntaner número 315-321, 08021 de Barcelona. 
Correu electrònic de contacte: atm@atm.cat 

Finalitat del tractament Gestionar la sol·licitud de subvenció del PDE 
Terminis/Criteris de conservació de les dades: durant el manteniment 
de la relació del sol·licitant amb l’ATM i fins que no existeixin 
possibles  responsabilitats derivades de la relació. 

Base jurídica de la licitud del 
tractament 

Exercici de poders públics conferits a l’ATM, d’acord amb les 
competències atribuïdes pels seus Estatuts, aprovats per Acord de 
Govern de la Generalitat de Catalunya de data 21 de febrer de 2017. 
Categories de dades: dades identificadores, relatives a les 
característiques personals i professionals. 

Destinataris de les dades Destinataris de cessions de dades: només estan previstes 
exclusivament les derivades del compliment d’obligacions legals. 
Destinataris de transferències internacionals de dades: no estan 
previstes. 
Encarregats del tractament: no està previst. 

Drets de les persones 
interessades 

Els interessats poden exercir el dret d'accés a les seves dades 
objecte de tractament per l’ATM, de rectificació de dades errònies o 
inexactes, de supressió quan, entre altres motius, les dades ja no 
siguin necessaris per a les finalitats que van ser recollides, i a la 
portabilitat de les dades. 
En determinades circumstàncies, els interessats podran sol·licitar la 
limitació del tractament de les seves dades, en aquest cas únicament 
es conservaran per a l'exercici o la defensa de reclamacions. 
En determinades circumstàncies i per motius relacionats amb la seva 
situació particular, els interessats podran oposar-se al tractament de 
les seves dades. L’ATM deixarà de tractar les dades, excepte per 
motius legítims o per a l'exercici o la defensa de possibles 
reclamacions. 
Aquests drets poden exercir-se enviant un missatge a l'adreça de 
correu electrònic: atm@atm.cat 

 
 


