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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 l’activitat

Nom de l’activitat

Data prevista de realització 

Tipus d'activitat

Sol·licitud
de subvencions per a activitats dels centres i 

instituts d’estudis locals i comarcals 
Convocatòria per a l’any 2023

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

Diputació de Girona
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Indiqueu el plantejament i els objectius de l’activitat, i la trajectòria i els resultats anteriors, si n’hi ha, entre altres dades 
que vulgueu fer constar.

Indiqueu els mitjans digitals en accés obert pels quals es difon i divulga l’activitat.

Descriviu l’activitat (indiqueu clarament la durada en dies, el nombre de convidats o participants, les activitats 
complementàries, si n’hi ha, i altres detalls que considereu d’interès).

Diputació de Girona

Paritat i perspectiva de gènere (ODS 5). Feu constar si en l’activitat objecte de subvenció es compleix la paritat de gènere 
(indiqueu el nombre d’homes i dones que s’ha previst en el cas de conferenciants, ponents, redactors/ores de butlletins, 
etc.) i/o si la temàtica tractada té en compte la perspectiva de gènere i, si s’escau, expliqueu-ho.
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Indiqueu, si s’escau, la coorganització o col·laboració que s’estableix amb altres centres d’estudis o amb altres entitats del 
sector públic, privat o no lucratiu.

Indiqueu la col·laboració que s’estableix amb la universitat.

Esmenteu els aspectes innovadors de la proposta, els criteris d’oportunitat o actualitat, o els elements mitjançant els quals 
l’activitat dona resposta a demandes de la societat.

Diputació de Girona
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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

4. Sol·licitud i declaració

Diputació de Girona

5. Informació bàsica de protecció de dades

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

Documentació que s'adjunta

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 autèntica de la targeta del NIF. També cal que aporteu la fitxa 
esmentada si la que vau presentar inicialment ha sofert modificacions o fa més de cinc anys que la vau presentar. Tots dos documents 
han d’estar signats digitalment.

Responsable del tractament: Diputació de Girona.
Finalitat: Gestió de les convocatòries de subvencions de la Diputació de Girona.
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). 
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 a la qual cosa cal adreçar-se a la Diputació de Girona.

Com a persona que signa en representació de l’Ajuntament, SOL·LICITO la subvenció de l’import i  per a l’objecte 
especificats, assumeixo totes les responsabilitats que se’n puguin derivar i DECLARO:

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

• Que l’Ajuntament esmentat:

a) No està incurs 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 està al corrent de les obligacions de
reintegrament de subvencions.

b) Autoritza la Diputació de Girona perquè sol·liciti a l’Agència Estatal d’Administració Tributària (AEAT) les
dades relatives al compliment de 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 disposa 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.

c) En cas que se li concedeixi la subvenció, es compromet a complir les condicions que estableixen les bases
de la convocatòria i la normativa general de subvencions.

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

e) 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.

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