
 

 

 

 
Sol·licitud

Programa A: Suport als municipis per a la promoció 
i el foment de l’activitat fisicoesportiva i l’esport 

Subprograma A3: Suport a les actuacions d’acondicionament 
i millora en equipaments esportius municipals 

Convocatòria per a l’any 2022 

1. Ens local sol·licitant

1.1. Dades de l’ens local

NIFEntitat 

Adreça 

Nombre d’habitants 

Telèfon 

Adreça electrònica 

Codi postal 

Comarca 

Fax 

Municipi 

1.2. Dades del /de la representant legal de l’ens local

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 de Girona

2. Dades de l’actuació

Data fi 

Títol de l’actuació 

Tipus d’actuació 

Motiu de l’actuació 

Data d’inici 

He rebut subvenció a la convocatòria de l'any anterior Si No Sí, però es va renunciar 

3. Finançament de l’actuació

Despeses detallades (l’import de les despeses ha de ser sense IVA) Euros 

  

 

 

 

 

Total despeses 

Ingressos Euros 

1. Finançament propi

2. Finançament públic

Unió Europea 

Estat 

Generalitat de Catalunya 

Consell comarcal 

Altres 

3. Finançament privat

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

Total ingressos 
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Període d'execució de les actuacions :



  

  
  

 
 

 

 

 

Diputació de Girona 

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’accidents 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. 

rSignatura de la persona sol·licitant 

Documentació que cal annexar 
· En cas que ho consideri necessari, la Diputació de Girona es reserva el dret de sol·licitar més informació sobre l’activitat. 
· Certificat del cens d'equipaments esportius de Catalunya. 
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http://www.ddgi.cat/web/nivell/665/s-/politica-de-proteccio-de-dades
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