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R/N: B0420/B0101E0032
 
Núm. d'expedient: ________/______________/________
Sol·licitud per a l'acreditació transitòria de centres residencials assistits i centres de dia per a gent gran amb dret a prestació econòmica vinculada a servei (PEVS) d'acord amb la Llei 39/2006 de promoció de l'autonomia personal i atenció a les persones en situació de dependència
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Generalitat de CatalunyaDepartament de Treball, Afers Socials
i FamíliesDirecció General
de Protecció Social
Dades d'identificació de l'entitat sol·licitant
Adreça a l'efecte de notificació (només empleneu-ho en el cas de ser diferent de l'adreça de l'apartat anterior)
Dades d'identificació de la persona representant legal de l'entitat
Tipus d'identificació
Sol·licitud acreditació transitòria per: 
Declaracions / Autoritzacions 
Declaro:
1. Que són certes les dades consignades en aquesta sol·licitud, així com la documentació que s'hi adjunta, i que estic assabentat/ada de l'obligació de comunicar a aquest Departament qualsevol variació que pogués produir-se d'ara endavant. 
2. Que compleixo els requisits, els criteris i les condicions establerts en els Plecs de l'acreditació de centres amb dret a prestació econòmica vinculada a servei, d'acord amb la Llei 39/2006 de promoció de l'autonomia personal i atenció a la dependència i en les disposicions d'aplicació. 
3. Que ni l'entitat ni els seus representants legals estan en situacions fixades com a prohibicions per contractar, tal com s'esmenta en l'article 49 de la Llei 30/2007, de 30 d'octubre, de contractes del sector públic.
4. Que l'entitat compleix els requisits que estableixen els articles 32.1, 32.3, 33 i 36.4 de la Llei 1/1998, de 7 de gener, de política lingüística, en el local, la sala, l'establiment o el centre de treball on es presti l'activitat o servei objecte de subvenció. 
5. Que l'entitat no té cap deute contret per cap concepte amb l'Estat, la Seguretat Social i la Generalitat de Catalunya, ni amb cap organisme que en depengui.
6. (assenyalar l'opció que correspon a l'entitat sol·licitant): 
Que l'entitat té un nombre de 50 treballadors o més i compleix amb l'obligació (que estableix l'article 38.1 de la Llei 13/1982, de 7 d'abril, d'integració socials dels minusvàlids) de donar ocupació almenys a un 2% de treballadors discapacitats sobre el nombre total de treballadors de l'entitat, o d'aplicar les mesures alternatives de caràcter excepcional que regulen el Reial decret 27/2000, de 14 de gener, i el Decret 246/2000, de 24 de juliol.
Que l'entitat té un nombre inferior a 50 treballadors. 
7. Que estic informat/ada del contingut de l'apartat de comunicació que consta en aquesta sol·licitud. 
Autoritzo a aquest Departament a consultar les meves dades a altres administracions o organismes per comprovar si compleixo les condicions requerides per accedir a l'objecte d'aquesta sol·licitud i pugui consultar-les durant la seva vigència. 
Autoritzo a aquest Departament a facilitar les dades aportades quan una altra administració o organisme les requereixi per fer els tràmits en què sóc part interessada.
Signatura de la persona representant legal de l'entitat
Segell de l'entitat
Documentació general que cal adjuntar a la sol·licitud    
(1) En cas que autoritzeu a aquest Departament a consultar les vostres dades a una altra administració o organisme, no caldrà que aporteu aquesta documentació. 
(2) En el cas del NIE, atès que no es pot fer la consulta davant l'organisme corresponent, caldrà que aporteu fotocòpia compulsada, o bé original i fotocòpia, del document identificador de la persona sol·licitant. 
(3) El model el podeu trobar a:
  http://economia.gencat.cat/web/sites/economia/.content/70_tresoreria_pagaments/arxius/transf_banc_area_sepa.doc
Comunicació del Departament a la persona sol·licitant
1. En compliment de l’art. 5 de la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal, us informem que les dades personals que proporcioneu s’incorporaran al fitxer ”Prestacions socials”. La finalitat del fitxer és gestionar les prestacions socials a les persones en l’àmbit competencial de l’entitat i gestionar els recursos disponibles a tal efecte.
Així mateix, us comuniquem que les vostres dades se cediran a l’Agència Tributària (Llei 35/2006, de 28 de novembre, de l’impost sobre la renda de les persones físiques i de modificació parcial de les lleis dels impostos sobre societats, sobre la renda de no residents i sobre el patrimoni, i Llei 58/2003, de 17 de desembre, general tributària), a l’Institut Nacional de la Seguretat Social, a la Tresoreria de la Generalitat de Catalunya i al Catsalut, d’acord amb les seves competències, i a altres administracions públiques i entitats de dret públic vinculades en matèria de serveis socials.
La unitat responsable del fitxer és la Secretaria General i les dades recollides s’emmagatzemaran amb les mesures de seguretat i confidencialitat establertes legalment.
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 General de Protecció Social per correu postal (Passeig del Taulat, 266-270 08019 Barcelona) o correu electrònic (adreçat a protecciosocial.tsf@gencat.cat i signat electrònicament amb el DNI electrònic o certificat digital reconegut), o a la Direcció General d’Atenció a la Infància i l’Adolescència per correu postal (Av. Paral·lel, 50-52 08001 Barcelona) o correu electrònic (adreçat a dgaia.tsf@gencat.cat i signat electrònicament amb DNI electrònic o certificat digital reconegut).
Amb la vostra signatura, autoritzeu la unitat responsable del fitxer per al tractament de les vostres dades amb les finalitats indicades.
2. D'acord amb l'article 42 de la Llei 30/1992, el termini de resolució i notificació és de tres mesos. El transcurs d'aquest termini es pot suspendre pel temps que transcorri entre la petició de l'informe al Servei d'Inspecció i Registre i la recepció de l'informe. Aquest termini de suspensió no pot excedir de tres mesos. 
D'acord amb l'article 43 de la Llei 30/1992, transcorregut el termini esmentat sense que s'hagi notificat la resolució, les entitats interessades poden entendre desestimades les seves sol·licituds.
8.2.1.3144.1.471865.466488
	PáginaActual1: 
	RecuentoPáginas1: 
	PáginaActual2: 
	RecuentoPáginas2: 
	denominacio: 
	cif: 
	num_registre_entitat: 
	adreça: 
	codi_postal: 
	poblacio: 
	telefon: 
	fax: 
	adreça_correu_electronic: 
	adreça_de_correu_electronic: 
	nom: 
	pr_cognom: 
	sg_cognom: 
	dni_nif: 
	nie: 
	num_ident: 
	carrec: 
	residencia: 
	centre_dia: 
	opcio1: 
	opcio2: 
	no_voleu_autorizar_a_consultar_dades: 0
	no_voleu_autoritzar_a_facilitar_dades: 0
	poblacion: 
	data: 
	nif_entitat: 0
	dni_nif_nie_persona_representant_legal: 0
	certificat_faci_constar_nombre_associats_i_personal_contractat_nombre_seus_obertes_i_domicilis: 0
	tota_la-Informacio_necessaria_dels_criteris_valoracio_base_5: 0



