
 

 

 

FULL DE SEGUIMENT FINAL DE LES PERSONES EMPRENEDORES 
Programa PRIMER (2019-2020) afectació COVID-19 

 

Dades de l’entitat: 

Nom de l’entitat NIF 

            

 

Dades de la persona emprenedora: 

Nom i cognoms de la persona emprenedora DNI/NIE/PASSAPORT 

            

 

Data d’inici del participant: 

      

 

 

Actuacions realitzades per la persona emprenedora: 

  

Període  Hores Modalitat Àmbit de la Formacio/Tutoria 

            Online

/presencial/mixta 

Formació en tecnologia i innovació 

 

            Online

/presencial/mixta 

Formació en gestió empresarial 

 

            Online

/presencial/mixta 

Tutories 

 

 

 

Projectes emprenedors 

S’ha elaborat un projecte emprenedor    SÍ  NO  

 

 

Empresa creada    

 S’ha acabat constituint una nova empresa?        sí  no 

 

 

 

 

DECLARACIONS DE LA PERSONA EMPRENEDORA 

 

Declaro que: 

Forma 

jurídica 

Data de 

finalització 

Certificat de 

viabilitat 
Finançament Signatura emprenedor/a 

            SÍ  NO  

 

 sí  no  

Heu utilitzat el pla d’empresa en línia (POL)?    sí       no 

Data 
constitució 

NIF Nom empresa Forma 
jurídica 

Data d’alta 
CNAE/IAE 

Data d’alta 
RETA 

Nombre  
de promotors 

                                          



 
PROGRAMA PER PROMOURE L’EMPRENEDORIA TERRITORIAL ESPECIALITZADA 2019 

 

 

☑He estat informat/ada del cofinançament del Programa per part del Fons Social Europeu i el 

Departament d’Empresa i Coneixement. 

☑He estat informat/ada del dret d’accessibilitat per a les persones amb discapacitat i dels criteris de 

responsabilitat social, productivitat, competitivitat, defensa i protecció del medi ambient i de qualitat en 

els productes o serveis, així com la igualtat d’oportunitats i la prevenció de riscos laborals. 

☑Que són certes les dades aportades en aquest formulari sota la meva responsabilitat. 

 

La signatura d’aquest formulari implica que heu llegit la informació bàsica de protecció de dades 

Senyor/a       

 

SIGNATURA DE LA PERSONA EMPRENEDORA 

Signatura de la persona emprenedora 

 

Senyor/a       

 

SIGNATURA DEL/LA TÈCNIC/A I SEGELL DE L’ENTITAT 

Signatura del tècnic/a tutor i segell de l’entitat 

 

Lloc i data       

 

EMCO 
Informació bàsica de protecció de dades del tractament “Serveis i subvencions en matèria d’emprenedoria” 
Responsable del tractament: Secretaria d’Empresa i Competitivitat 
Finalitat: La finalitat és gestionar ordres o serveis per fomentar la creació d’empreses i l’emprenedoria. 
Legitimació: consentiment de la persona interessada/missió realitzada en interès públic, d’acord amb el Capítol 9 del Decret 
Legislatiu  3/2002, de 24 de desembre, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei de finances públiques de Catalunya i amb la Llei 
38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions. 
Destinataris: Les dades seran comunicades a entitats col·laboradores en el desenvolupament de programes previ consentiment de 
les persones afectades i es conservaran mentre es prestin els serveis corresponents. 
Drets de les persones interessades: Teniu dret a accedir a les dades facilitades, rectificar-les, suprimir-les, oposar-vos al seu 
tractament i a sol·licitar-ne la limitació del tractament, en les condicions previstes per la legislació vigent. Per exercir aquests drets, 
heu d’adreçar un escrit a la Subdirecció General de Personal, Organització i Prevenció de Riscos Laborals per correu postal (passeig 
de Gràcia, 105, 08008, Barcelona) o correu electrònic (adreçat a bustiaprotecciodedades.emc@gencat.cati signat electrònicament 
amb DNI electrònic o certificat digital reconegut).  
Més informació al webhttp://empresa.gencat.cat/ca/treb_departament/proteccio-de-dades/info-addicional/unitats/secretaria-
empresa-competitivitat/serveis-emprenedoria/ 
 
SOC 
Informació bàsica de protecció de dades del tractament “Base de dades de persones demandants de feina” 

Responsable del tractament: Direcció del Servei Públic d’Ocupació de Catalunya. 

Finalitat: La finalitat d’aquest fitxer és la de gestionar el tractament de dades de les persones demandants d'ocupació inscrites al Servei 

Públic d'Ocupació de Catalunya. 

Legitimació: Compliment de la Llei 13/2015, de 9 de juliol, d’ordenació del sistema d’ocupació i del Servei Públic d’Ocupació de Catalunya 

i del Reial decret legislatiu 3/2015, de 23 d’octubre, pel qual s’aprova el text refós de la Llei d’Ocupació. 

Destinataris: Les dades no es cediran a tercers. 

Drets de les persones interessades: Teniu dret a accedir a les dades facilitades, rectificar-les, cancel·lar-les i a oposar-vos al seu 

tractament, en les condicions previstes per la legislació vigent. Per exercir aquests drets, heu d’adreçar un escrit a la Direcció del Servei 

Públic d’Ocupació de Catalunya; carrer Llull, 297-307, 08019- Barcelona, o correu electrònic adreçat a  protecciodades.soc@gencat.cat 

signat electrònicament amb DNI electrònic o certificat digital reconegut.  

Més informació al web: http://serveiocupacio.gencat.cat/ca/soc/proteccio-de-dades/  FULL D   
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