
Servei d’esports

Manual per presentar sol·licituds

de subvenció 
Guia per a entitats, empreses i ciutadans



Com presentar una sol·licitud

Anar a la pàgina web del Servei d’Esports 

de la Diputació de Girona 

Fes clic aquí:

Diputació de Girona - Servei d'Esports (ddgi.cat)

https://www.ddgi.cat/web/nivell/226/s-0/servei-d-esports


Clicar al programa que ens interessi



Formulari de 

Sol·licitud

Descarregar
Guardar el formulari a l’ordinador!!!

Documentació 

específica i 

formularis de 

sol·licitud



Omplir el formulari de sol·licitud

• Obrir el formulari que tenim guardat a l’ordinador

• Omplir els diferents camps del formulari 

• Signar el formulari

• Guardar-lo



Entitat sol·licitant

Cal omplir totes les dades

Dades de contacte, posar les dades de la persona 

que tingui tota la informació sobre la sol·licitud



Dades de l’activitat

Cada formulari demana unes dades específiques per 

poder valorar cada programa

Cal omplir totes les dades

En els camps que hi hagi desplegables, triar una de 

les opcions

En els camps buits, escriure la resposta



Finançament de l’activitat

Cal posar els imports de les despeses que es detallen

(només cal omplir els camps en que tingueu despesa)

No poseu “punts”, només les “comes” si hi ha decimals

L’import que se sol·licita a la Diputació es calcula 

directament

La quantitat total de despeses i ingressos ha de 

coincidir







Coses a tenir en compte

El formulari ha d’anar signar digitalment.

Aquells que no tinguin signatura de representació de l’entitat hauran de presentar la Declaració 

responsable” i ha d’estar signada per la mateixa persona que signa la sol·licitud.

Cal que tingueu en compte la documentació que cal aportar juntament amb el full de sol·licitud 

(surt especificada a cada formulari de sol·licitud)

La subvenció no superarà mai el 50 % del pressupost

S’HAURÀ DE JUSTIFICAREL 100% DEL PRESSUPOST PRESENTAT



Com fer l’enviament a través de la plataforma 

de subvencions

Accedir al mòdul de gestió

- Inici de sessió (aoc.cat)

- Clicant sobre INICIA ELS TRÀMITS EN LÍNIA (des de qualsevol programa)

Passos per fer l’enviament

1

https://identitats.aoc.cat/o/oauth2/auth?response_type=code&client_id=tramits.ddgi.cat&redirect_uri=https%3A%2F%2Fseu.ddgi.cat%2Ftramits-subvencions-entitats%2FrespostaValidador&scope=autenticacio_usuari&state=ddgi&access_type=online&approval_prompt=auto


Identifiqueu-vos

S’admeten els certificats digitals emesos per totes les entitats de certificació 

classificades pel Consorci d’Administració Oberta de Catalunya com a vàlides per 

identificar els ciutadans i les empreses davant de les administracions públiques 

catalanes

També podeu identificar-vos a través de l’idCAT Mòbil

Passos per fer l’enviament

2



Finalitzeu l’enviament

• Seleccioneu la subvenció

• Escolliu el tipus d’operació

Passos per fer l’enviament

3



• Empleneu les dades del beneficiari

Passos per fer l’enviament



• Adjunteu la documentació necessària

Passos per fer l’enviament

• Documentació obligatòria a adjuntar:

• Formulari de sol·licitud (signat digitalment)

• Declaració responsable = Acreditació del 

signatari (signat digitalment)

• Documentació específica requerida a cada 

formulari de sol·licitud



• Finalitzeu la tramesa 

Un cop feta la tramesa es mostrarà una pantalla que us informarà que l’enviament 

s’ha realitzat correctament, us mostrarà el codi de l’assentament i us donarà l’opció de 

descarregar-vos el comprovant d’haver presentat la sol·licitud.

Passos per fer l’enviament




