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1. Dades d’identificació

Centre

Adreça

Municipi 

Codi postal 

Adreça electrònica

Web

NIF

Comarca

Telèfon

Càrrec al centre

Adreça electrònica

Adreça

Nom i cognoms NIF

Comarca

TelèfonCodi postal

Municipi

1.2. Dades d’identificació de la persona signant de la sol·licitud

2.1. Descripció i característiques

2. Objecte de la sol·licitud. Informació sobre la publicació

Títol de la publicació

Data aproximada de publicació 

Tipus de publicació

Nombre de pàgines

Tiratge / Nre. d’exemplars PVP de l’exemplar (IVA inclòs)

Sol·licitud
de subvencions per a edicions dels centre 

i instituts d’estudis locals i comarcals 
Convocatòria per a l’any 2022

1.1. Dades d’identificació del / de la sol·licitant

Diputació de Girona

La publicació tindrà número d’ISSN o ISBN, segons correspongui
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Per a les monografies, descriviu-ne el contingut, valoreu l’aportació original de l’obra i redacteu-ne el sumari detallat.

Per a les revistes científiques, descriviu el contingut previst del número i esmenteu el director i l'equip editorial 
(nom i cognoms i filiació acadèmica i/o professional). Esmenteu també el títol de cada article i feu-ne una breu 
descripció, i detalleu el nom i cognoms de l'autor o autors i la seva filiació acadèmica i/o professional.

Per a les monografies, justifiqueu l’interès que tenen per al coneixement.

Per a les revistes científiques, esmenteu breument la seva orientació temàtica i els seus objectius (si és 

generalista d’àmbit territorial, indiqueu-ho, com també on es pot trobar).

Diputació de Girona
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Per a les monografies, indiqueu el nom i cognoms de l’autor/s o investigador/s, la seva filiació acadèmica o professional 
i la trajectòria individual o conjunta (si es tracta de diversos autors). (Es pot adjuntar un currículum, sempre que sigui breu 
i s’orienti al treball objecte de la sol·licitud.) Si la monografia forma part d’una col·lecció, esmenteu-ne els responsables 
científics. Si hi ha un editor o coordinador del volum, indiqueu-ho.

Diputació de Girona

Per a les monografies, esmenteu els antecedents de recerca.

Per a les revistes científiques, indiqueu si es disposa de normes de publicació per als autors i, en cas afirmatiu, aporteu-
les o digueu on es poden trobar.

Per a les monografies, indiqueu els objectius, la metodologia i el material sobre el qual es treballa.
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Indiqueu, si s’escau, la col·laboració i complementarietat editorial amb el sector públic, el privat o el no lucratiu 
(Administració local, editor privat, cooperativa...).

Indiqueu, si s’escau, la cooperació que s’estableix entre centres d’estudis i entitats culturals.

Descriviu com es difon i es fa arribar als associats la publicació i com es duu a terme la seva distribució
comercial. 

Per a les revistes científiques, indiqueu el/s repositori/s digital/s en què s’inclou.

Diputació de Girona
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Esmenteu la llicència d’ús dels continguts.

Diputació de Girona

Feu constar, si és el cas, quins criteris d'ecoedició aplicareu en la publicació objecte de subvenció (paper reciclat o amb 
certificat FSC, PEFC o equivalent, paper lliure de clor, ús de tintes ecològiques, etc.) (ODS 12 i 13)
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3. Pressupost / Finançament previst

Despeses detallades Euros

Total despeses

3. Finançament privat  (identifiqueu l’entitat o les entitats i/o empreses patrocinadores o col·laboradores) 

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

Ingressos Euros

1. Finançament propi

2. Finançament públic (identifiqueu la institució o les institucions públiques patrocinadores o col·laboradores) 

Unió Europea

Estat

Generalitat de Catalunya

Consell comarcal

Ens local

Total ingressos

Diputació de Girona
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Signatura de la persona sol·licitant

Documentació que s'adjunta
· Imprès, emplenat i validat, de la domiciliació bancària per als pagaments de la Tresoreria de la Diputació de Girona a creditors, 

disponible al web http://www.ddgi.cat, dins l’apartat «Fitxa alta de creditor». Aquest imprès no s’ha de presentar si la Diputació de Girona 
ja disposa d’aquesta informació, tret que no hagin transcorregut més de cinc anys des que es va presentar o bé que la informació hagi 
sofert algun canvi. La fitxa de creditor s’ha d’acompanyar de la fotocòpia compulsada del NIF.

Diputació de Girona

4. Sol·licitud i declaració
La persona que signa SOL·LICITA la subvenció per a l’objecte especificat, assumeix totes les responsabilitats que puguin 
derivar de la seva realització i DECLARA:

· Que no està incursa en cap dels supòsits de prohibició per 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 autoritza la Diputació de Girona perquè sol·liciti a l’Agència Estatal d’Administració Tributària (AEAT) les dades
relatives a les seves obligacions tributàries i amb la Seguretat Social per comprovar que compleix els requisits establerts
per obtenir, percebre i mantenir la subvenció sol·licitada, en aplicació del que estableix la disposició addicional quarta de
la Llei 40/1998, de 9 de desembre, de l’impost sobre la renda de les persones físiques i altres normes tributàries.

· Que les dades contingudes en aquesta sol·licitud i en els documents que s’hi adjunten es corresponen amb la
realitat.

· Que, en cas de concessió de l’ajut, es compromet a complir les condicions que estableixen les bases de la
convocatòria i la normativa general de subvencions.

· Que comunicarà a la Diputació de Girona l’obtenció de subvencions o ajuts per al mateix projecte que provinguin
d’altres administracions públiques o ens públics o privats.

· Que, en cas d’utilitzar textos, música, imatges o qualsevol altre element susceptible de generar drets d’autor,
disposa de les autoritzacions necessàries dels titulars dels drets de propietat intel·lectual.

5. Informació bàsica de protecció de dades

> Cliqueu aquí per consultar la informació addicional i detallada sobre protecció de dades.

Finalitat: Gestió de les convocatòries de subvencions del servei de Comunicació Cultural.

Legitimació: Compliment d’una obligació legal (art. 6.1 c del RGPD) i d’una missió d’interès públic (art. 6.1 e del 
RGPD).

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.

Responsable del tractament: Diputació de Girona.

Destinataris: Les dades es comunicaran a altres administracions públiques quan sigui necessari a efectes del 
procediment administratiu.

http://www.ddgi.cat/web/nivell/665/s-/politica-de-proteccio-de-dades
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