Sol·licitud

Programa B: Suport a l’esport federat
Subprograma B1: Suport a l’activitat
esportiva federada
Convocatòria per a l’any 2021
1. Entitat local sol·licitant
1.1 Dades de l’entitat esportiva
Entitat

NIF

Número d’inscripció al Registre d’Entitats Esportives
Codi postal

Municipi
Adreça
Comarca

Telèfon

Fax

Adreça electrònica
Coordenades geogràfiques

X

Y

1.2. Dades del / de la representant legal de l’entitat
Nom i cognoms
Càrrec
Telèfon

Fax

Adreça electrònica

1.3. Dades de la persona de contacte
Nom i cognoms
Càrrec
Telèfon

Fax

Adreça electrònica
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Diputació
Girona
Àrea de Cultura, de
Noves
Tecnologies,
Esports i Benestar

Servei d’Esports

2. Dades de l’activitat
Modalitat esportiva

Activitat esportiva de base
Participació
Edat

Nivell de
competició

Durada

Periodicitat
setmanal

Total

Gènere
Masc.

Fem.

Discapacitats

Menys de 12 anys

0

0

0

0

De 12 a 18 anys

0

0

0

0

Més de 18 anys

0

0

0

0

0

0

0

0

Total

L’entitat disposa d’un programa, d’una línia d’ajuts o de beques per a esportistes
amb baixos recursos econòmics, en risc d’exclusió social i/o derivats de serveis
socials, d’entitats socials o d’altres programes d’atenció social.
Nº d’esportistes que reben ajut.
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Diputació
de Girona
Àrea de Cultura, Noves
Tecnologies,
Esports i Benestar

Servei d’Esports

3. Finançament del programa
Despeses detallades

Euros

0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €

0,00 €

0,00 €
0,00 €
0,00 €
Total despeses

0,00 €

Ingressos

Euros

1. Finançament propi

0,00 €

2. Finançament públic
Unió Europea

0,00 €

Estat

0,00 €

Generalitat de Catalunya

0,00 €

Consell comarcal

0,00 €

Altres

0,00 €

3. Finançament privat

0,00 €

4. Import que se sol·licita a la Diputació de Girona

0,00 €
Total ingressos

0,00 €
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Diputació
Girona
Àrea de Cultura, de
Noves
Tecnologies,
Esports i Benestar

Servei d’Esports

4. Sol·licitud i declaració
La persona signant SOL·LICITA la subvenció, assumeix totes les responsabilitats que se’n puguin derivar i DECLARA:
· Que les dades contingudes en aquesta sol·licitud es corresponen amb la realitat.
· Que l’entitat està al corrent de les seves obligacions tributàries i de la Seguretat Social (en subvencions de fins a 3.000 €).
· Que no està incursa 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 està al corrent de les obligacions de reintegrament de
subvencions.
· Que en cas de concessió de la subvenció, es compromet a complir les condicions establertes en el cos de la resolució de la
concessió i en la normativa general de subvencions.
· Que comunicarà a la Diputació de Girona l’obtenció de subvencions o ajuts per al mateix projecte per part d’altres
administracions públiques o ens públics o privats.
. Que en el cas de concessió de la subvenció, si aquesta finança activitats que poden implicar el contacte habitual amb
menors, disposa dels certificats legalment establerts per acreditar que les persones que s’adscriguin a la realització de
les activitats subvencionades no han estat condemnades per sentència ferma per algun delicte contra la llibertat i
indemnitat sexual.
· Que els monitors que realitzen l’activitat tenen les titulacions que són requerides per la normativa vigent.
· Que disposa de l’assegurança d’accident i de responsabilitat civil, d’acord amb el Decret legislatiu 1/2000, de 31 de juliol
pel qual s’aprova el text únic de la Llei de l'esport (article 62).

5. Informació bàsica de protecció de dades
Responsable del tractament: Diputació de Girona.
Finalitat: Gestió de les convocatòries de subvencions de l’Àrea d’Esports.
Legitimació: Compliment d’una obligació legal (art. 6.1.c del RGPD) i de missió d’interès públic (art. 6.1.e RGPD).
Destinataris: les dades es comunicaran a altres administracions públiques quan sigui necessari a efectes del procediment
administratiu.
Drets de les persones interessades: Es poden exercir els drets d’accés, rectificació, supressió, oposició al tractament i
sol·licitud de la limitació del tractament, per la qual cosa cal adreçar-se a la Diputació de Girona.
> Cliqueu aquí per consultar la informació addicional i detallada sobre protecció de dades.

Signatura
r de la persona sol·licitant

Documentació que cal annexar (entitats)
· Si és el primer cop que demaneu un ajut a la Diputació o les dades del vostre NIF han canviat, cal que presenteu la fitxa d’alta de
creditor acompanyada de la conformitat de l’entitat bancària i d’una còpia de la targeta del NIF. També cal que aporteu la fitxa
esmentada si la que vau presentar inicialment ha sofert modificacions
· La Diputació de Girona, en cas que ho consideri necessari, es reserva el dret de sol·licitar més informació sobre l’activitat.
· El certificat del Registre d’Entitats Esportives.
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