
  

Sol·licitud
per participar a la convocatòria dels premis als esportistes 

gironins que participen en competicions esportives federades 

1. Dades del / de la sol·licitant (ha de ser major d’edat) * 

DNI 

Nom i cognoms 

Telèfon 

Adreça electrònica 

Nom Cognoms 

DNI Sexe Data de naixement 

Lloc de naixement 

Adreça Codi postal 

Municipi Comarca 

Telèfon Web 

Adreça electrònica 

Instagram 

SOL·LICITO:

Concórrer a la convocatòria dels premis als esportistes gironins que participen en competicions federades de Diputació la 

de Girona, en la línia de suport als: 
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2. Dades de l’esportista

* IMPORTANT : En cas que l’esportista sigui menor d’edat, el sol·licitant haurà de ser el seu
representant legal. Aquestes mateixes dades són les que han de constar a la fitxa de creditor.



Diputació de Girona 

3. Currículum esportiu 

Els mèrits que es presentin s’han de justificar i han de ser de la temporada esportiva en curs (de l’1 d’agost de l’any anterior a la convocatòria al 31 de juliol de l’any de la convocatòria) 

Modalitat esportiva Nivell de competició Classificació Lloc de l'esdeveniment Data esdev. 
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Diputació de Girona

DECLARO: 

Que conec i accepto les bases de la convocatòriad els premis als esportistes gironins que participen en competicions 
federades de la Diputació de Girona. 

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 de la persona sol·licitant 

Documentació a annexar 

· Fotocòpia del DNI del sol·licitant 
· Certificat d’estar al corrent amb l’AEAT i amb la TGSS del sol·licitant 
· Fotocòpia del DNI de l'esportista 
· Certificat d’empadronament de l'esportista 
· Acreditació dels mèrits esportius obtinguts dins del període d’execució establert en el punt 4 d’aquestes bases. 
· Certificat d’esportista d’alt rendiment (ARC) o certificat d’esportista d’alt nivell del Consejo Superior de Deportes (DAN), en cas 

detenir-lo. 
· Còpia del llibre de família, del certificat de naixement o de la resolución judicial o administrativa que acrediti la tutela (només per als 

esportistes menors d’edat). 

En cas que el sol·licitant no estigui donat d'alta de creditor a la Diputació de Girona, cal tramitar-la a través del següent 
enllaç: https://www.ddgi.cat/web/nivell/3457/s-0/alta-de-creditor 
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http://www.ddgi.cat/web/nivell/665/s-/politica-de-proteccio-de-dades
https://www.ddgi.cat/web/nivell/3457/s-0/alta-de-creditor
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