
Please wait... 
  
If this message is not eventually replaced by the proper contents of the document, your PDF 
viewer may not be able to display this type of document. 
  
You can upgrade to the latest version of Adobe Reader for Windows®, Mac, or Linux® by 
visiting  http://www.adobe.com/go/reader_download. 
  
For more assistance with Adobe Reader visit  http://www.adobe.com/go/acrreader. 
  
Windows is either a registered trademark or a trademark of Microsoft Corporation in the United States and/or other countries. Mac is a trademark 
of Apple Inc., registered in the United States and other countries. Linux is the registered trademark of Linus Torvalds in the U.S. and other 
countries.


..\Agaur.jpg
.\cic_bn_h2.jpg
.\logopactoestadocolor.png
Per tal de completar, desar i enviar les dades del formulari de sol·licitud és imprescindible disposar de l’Adobe Reader versió 8.0.0 o versions posteriors.
 
NO OBRIU el formulari des de l'Outlook ni des del navegador. S'ha d'emplenar amb l'Adobe Reader.
Descarregueu i treballeu el formulari al vostre ordinador.
 
Per presentar la sol·licitud haureu de realitzar els passos següents:  
 
• Pas 1. Empleneu degudament el formulari.
El botó “Validar formulari” us indicarà els errors i/o els camps que us manquen completar.
 
 
 
Si desitgeu esborrar tots els camps introduïts, premeu el botó "Netejar formulari".
 
 
 
 
El formulari es pot desar, mitjançant el menú Arxiu-Desar, tancar i continuar treballant posteriorment.
 
Quan el formulari estigui correctament emplenat la marca d’aigua amb el text ESBORRANY  canviarà pel text  PENDENT D’ENVIAR.
 
• Pas 2. Un cop completat i validat el formulari, envieu-lo a l’AGAUR prement el botó “Enviar formulari” (cal estar connectat a Internet). Si surt missatge de seguretat d'Adobe, dieu que confieu en el formulari, el tancarà i el tornarà a obrir, feu de nou enviar. 
 
 
 
 
Pas 3. Un cop enviat, les dades del formulari ja no es podran modificar. Llavors, en el formulari apareixerà el "Número de referència AGAUR"  amb un codi de barres, que significa que l'enviament de la sol·licitud s'ha fet correctament.
Per tal de completar el procés de sol·licitud, és imprescindible que la persona representant legal de l'entitat signi electrònicament el formulari a l'espai reservat per la signatura, que s'activarà un cop hagueu clicat al botó "Enviar formulari" i per tant ja hagi aparegut el codi de barres en el pdf.
 
 
• Pas 4. Un cop signat, el formulari s'haurà de fer arribar al registre de l'AGAUR dins el termini establert a la convocatòria (mitjançant el tràmit Tramesa genèrica que hi ha disponible a l'Extranet de les Administracions Catalanes (EACAT) o bé via Petició genèrica a través de Tràmits Gencat)
 
En el cas d'utilitzar la "Petició genèrica", recordeu que s'ha d'adreçar al “Departament d'Empresa i Coneixement”, assenyalant el Tema i el Subtema de “Recerca i Innovació” i “Recerca” respectivament i deixant constància del concepte “Sol·licitud INDOVIG 2020” a tots els camps (Assumpte, Exposo, Sol·licito)
 
 
 
FULL NO VÀLID
Instruccions i passos a seguir per a emplenar la sol·licitud
Ajuts per a projectes d'innovació per a la millora de la qualitat docent en matèria de violència de gènere 2020 (INDOVIG 2020)
Dades de la persona representant legal de l'entitat
Nom
Primer cognom
Segon cognom
Tipus identificador
Núm. identificador
Adreça electrònica
Telèfon
Entitat sol·licitant (perceptora de l'ajut)
Entitat / Universitat / Centre
Nom departament / laboratori / unitat
Telèfon
Adreça electrònica
Tipus via
Nom de la via
Número
Bloc
Escala
Pis
Porta
Codi postal
Població
Província
Comarca
CIF
Dades de la persona que actua com a investigador/a responsable del projecte
Nom
Primer cognom
Segon cognom
Tipus identificador
Núm. identificador
Telèfon
Adreça electrònica
007 sexe
Dades del projecte
Títol
Import sol·licitat 
Àrea de coneixement
Àrea de coneixement (si escau)
Breu resum del projecte (màxim 1/2 full)
Documentació annexa (màxim 5 MB per document).
Adjunteu els següents documents
- Annex 1 - Annex normalitzat (Obligatori)
- Annex 2 (Obligatori)
- Annex 3 - Document idoneïtat (Obligatori)
- Annex 4 - Propietat intel·lectual (Obligatori)
En complimentar el present formulari, autoritza i dóna el seu consentiment per al tractament de les dades personals facilitades en els termes següents:
 
Responsable. AGAUR  - CIF Q0801117C  - Passeig Lluís Companys 23, 08010, Barcelona  - T. 93 310 63 94  - lopd.agaur@gencat.cat.
 
Delegat de Protecció de Dades. Microlab Hard, S.L. - C/ Santiago Rusiñol 8, local 11, 08750, Molins de Rei  -Email: agaur@dpo.microlabhard.es
 
Finalitat. La finalitat de la recollida de les dades és gestionar la convocatòria corresponent, gestió que comprèn, controlar, fer el seguiment, anàlisi i avaluació de resultats de la convocatòria, de conformitat amb el Reglament  (UE) 2016/679 del Parlament Europeu relatiu a la protecció de dades de caràcter personal i la Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de protecció de dades personals i garantia dels drets digitals.
 
Base Legal. El compliment d'una obligació legal reforçada amb el consentiment del sol·licitant.
 
Altres finalitats. Si marca les caselles que es mostren a continuació, vostè accepta el tractament de les seves dades per a les següents finalitats:
 
 
 
Conservació de les dades. Les seves dades es conservaran mentre siguin necessàries per gestionar la convocatòria corresponent, i un cop tancada, es conservaran d'acord amb els terminis establerts a la normativa d'arxius aplicable. El Responsable, certifica haver implementat les mesures tècniques i organitzatives recollides al Reglament (UE) 2016/679, per tal de garantir la seguretat i integritat de les dades de caràcter personal incloses als fitxers i evitar la seva alteració, pèrdua i tractament o accés no autoritzats.
 
Drets. En qualsevol moment, vostè pot exercir els drets d'accés, rectificació, supressió, oposició, limitació del tractament de les seves dades, o exercir el dret a la portabilitat de les mateixes. Tot això, mitjançant escrit, acompanyat de còpia de document oficial que l'identifiqui, adreçat a l'Agaur o al Delegat de Protecció de Dades. En cas de disconformitat amb el tractament, també té el dret de presentar una reclamació davant l'Autoritat Catalana de Protecció de Dades.
 
Destinataris. Departament d'Empresa i Coneixement al qual es troba adscrit l'AGAUR amb l'objectiu d'exercir les funcions de control, avaluació i direcció al respecte de la gestió de l'AGAUR així com proposar subvencions i altres mesures de foment en matèria universitària i de recerca, en exercici de les competències que té atribuïdes legalment. Entitats de l'àmbit públic o privat en cas que resulti totalment necessari per a la correcta resolució de la convocatòria. Sempre que existeixi obligació legal.
 
DECLARACIÓ RESPONSABLE DE L'ENTITAT
Declaro:
 
a) Tenir la capacitat administrativa, financera i operativa per complir totes les obligacions que assumeixen amb l'acceptació de l'ajut regulat per aquestes bases.
 
b) Haver justificat degudament les beques o ajuts o premis concedits amb anterioritat a càrrec dels pressupostos de la Generalitat de Catalunya.
 
c) Estar al corrent de les obligacions tributàries amb l'Estat i amb la Generalitat de Catalunya, així com de les obligacions amb la Seguretat Social.
 
d) No trobar-se en cap de les circumstàncies que preveu l'article 13 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions.
 
e) Complir la normativa sobre propietat intel·lectual.
 
f) Presentar declaració sobre si s'han demanat o s'han obtingut altres ajuts públics o privats per a la mateixa activitat, i fer constar la relació detallada amb l'entitat condecent i la quantitat sol·licitada o obtinguda.
 
g) Fer constar, almenys en català, els rètols i les informacions de caràcter fix i que contenen el text que ha de figurar a l'interior dels centres laborals adreçats a les persones que hi treballen, d'acord amb la Llei 1/1998, de 7 de gener, de política lingüística.
 
h) Complir amb la quota de reserva per a la integració social del personal discapacitat que estableix la legislació vigent, si escau.
 
i) En el supòsit que la institució tingui una plantilla igual o superior a 25 persones, indicar, d'acord amb els agents socials, els mitjans que utilitzen per prevenir i detectar casos d'assetjament sexual i d'assetjament per raó de sexe i d'intervenir en llurs centres de treball, de conformitat amb la Llei 5/2008, de 24 d'abril, del dret de les dones a erradicar la violència masclista.
 
j) Estar donades d'alta en el cens de l'impost sobre activitats econòmiques en aquells supòsits en què sigui obligatori.
k) Estar inscrites al registre corresponent.
l) En el cas de les fundacions i associacions, haver adaptat els seus Estatuts a la Llei 5/2011, de 19 de juliol, de modificació de la Llei 4/2008, de 24 d'abril, del llibre tercer del Codi civil de Catalunya, relatiu a les persones jurídiques.
 
m) En el cas de les fundacions, haver presentat els comptes anuals davant el Protectorat.
 
n) Complir la finalitat de la subvenció duent a terme l'activitat subvencionada en el termini que estableixi la convocatòria corresponent.
 
o) De conformitat amb el que estableix la Llei 17/2015, de 21 de juliol, d'igualtat efectiva de dones i homes, els beneficiaris de les subvencions han de presentar una declaració responsable en què manifestin no haver estat mai objecte de sancions administratives fermes ni de sentències fermes condemnatòries perquè han exercit o tolerat pràctiques laborals considerades discriminatòries per raó de sexe o gènere.
 
p) Les persones beneficiàries d'ajuts públics han d'adoptar una conducta èticament exemplar, abstenir-se de realitzar, fomentar, proposar o promoure qualsevol mena de pràctica corrupta i posar en coneixement dels òrgans competents qualsevol manifestació d'aquestes pràctiques que, al seu parer, sigui present o pugui afectar el procediment. Particularment s'abstindran de realitzar qualsevol acció que pugui vulnerar els principis d'igualtat d'oportunitats i de lliure concurrència. Amb caràcter general, assumeixen les obligacions següents:
 
         Observar els principis, les normes i els cànons ètics propis de les activitats, els oficis i/o les professions corresponents a l'activitat
         objecte de subvenció o ajut públic.
 
         No realitzar accions que posin en risc l'interès públic.
 
         Denunciar les situacions irregulars que es puguin presentar en les convocatòries de subvencions o ajuts o en els processos
         derivats d'aquestes convocatòries.
 
         Comunicar immediatament a l'AGAUR les possibles situacions de conflicte d'interessos.
 
         No sol·licitar, directament o indirectament, que un càrrec o empleat públic influeixi en l'adjudicació de la subvenció.
 
         No oferir ni facilitar a càrrecs o empleats públics avantatges personals o materials, ni per a ells mateixos ni per a terceres
         persones amb la voluntat d'incidir en el procediment d'adjudicació de la subvenció.
 
         Col·laborar amb l'AGAUR en les actuacions que aquesta realitzi per al seguiment i/o l'avaluació del compliment de les
         obligacions establertes en les bases reguladores i en la convocatòria, i particularment facilitar la informació que els sigui
         sol·licitada per a aquestes finalitats relacionades amb la percepció de fons públics.
 
         Complir les obligacions de facilitar la informació que la legislació de transparència imposa als adjudicataris, sens perjudici del
         compliment de les obligacions de transparència que els pertoquin de forma directa per previsió legal, en els supòsits establerts
         en l'apartat quart de l'article 3 de la Llei de transparència.
 
En cas d'incompliment dels principis ètics i regles de conducta serà d'aplicació el règim sancionador que preveu la Llei 19/2014, de 29 de desembre, i les sancions que preveu l'article 84 pel que fa a beneficiaris d'ajuts públics, sens perjudici d'aquelles altres possibles conseqüències que estableix la legislació vigent en matèria de subvencions.
 
Signatura de la persona física representant legal de l'entitat
............................................, ....... de ......................... de 201_
Ajuts per a projectes d'innovació per a la millora de la qualitat docent en matèria de violència de gènere 2020 (INDOVIG 2020)
Representant legal
Entitat
REGISTRE D'ENTRADA AUXILIAR NÚMERO: 9014
RECORDEU QUE EL TRÀMIT NO FINALITZA FINS QUE FEU ARRIBAR A L’AGAUR AQUEST FORMULARIAMB LA SIGNATURA ELECTRÒNICA DE LA PERSONA REPRESENTANT LEGAL DE L'ENTITAT DINSEL TERMINI ESTABLERT A LA CONVOCATÒRIA MITJANÇANT EL TRÀMIT “TRAMESA GENÈRICA” QUE HI HADISPONIBLE A L’EXTRANET DE LES ADMINISTRACIONS CATALANES (EACAT) O BÉ VIA “PETICIÓ GENÈRICA”A TRAVÉS DE TRÀMITS GENCAT
RECORDEU QUE EXISTEIXEN DIFERENTS MITJANS DE PRESENTACIÓ DE SOL·LICITUDS: 
http://www.gencat.cat/agaur/presentacio
- Les dades informades han de ser les mateixes que s'indiquin a SIFECAT
-S'han d'adjuntar tots els documents obligatoris.
- S'han adjuntat documents per altres canals no correctes. Elimineu tots els documents adjuntats i torneu a adjuntar.
- Dades del document correctes.
- Existeixen documents annexats amb el mateix nom i extensió.Haureu de canviar el nom d'aquests fitxers per tal de poder validar correctament el document.
- Si marqueu aquesta opció la vostra entitat no és elegible per a sol·licitar els ajuts d'Innovadors. LA VOSTRA SOL·LICITUD QUEDARÀ EXCLOSA.
-El número de membres relacionats no és correcte, com a mínim ha d'haver 10 membres (inclòs l'investigador/a responsable)
És requisit indispensable que tant la persona responsable com un mínim de 9 membres han de ser doctors/res i pertanyents a una universitat catalana o a un centre de recerca CERCA
11/2020
Agència de Gestió d'Ajuts Universitaris i de Recerca
Generalitat de Catalunya
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