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1. Ens local sol·licitant

1.1. Dades de l’entitat sol·licitant

Nom de l’ens

Codi postal

NIF

Adreça

 Comarca 

Adreça electrònica

Nom i cognoms

Càrrec

Telèfon Fax

Adreça electrònica

1.2. Dades del representant legal de l’entitat sol·licitant

1.3. Dades de la persona de contacte

Telèfon Fax

Nom i cognoms

Càrrec

Telèfon Fax

Adreça electrònica

Municipi

Convocatòria per a l’any 2020

Sol·licitud

Subprograma A5: Subvencions de suport als programes
municipals d'ajuts als esportistes individuals gironins

Programa A: Suport als municipis per la promoció  
i foment de l’activitat fisicoesportiva i l’esport
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2. Informació sobre l’activitat esportiva

2.1 Títol de l’activitat

Àrea de Cultura, Noves Tecnologies, 
Esports i Benestar
Servei d’Esports

Suport als programes municipals d'ajuts als esportistes d'esports individuals

2.2 Taula de dades dels esportistes

Nom esportista
Data

DNI
Modalitat

14

13

12

11

10

9

8

7

6

5

4

3

2

1

Ajut econòmic
Naixement Esport a l'esportista

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

Data 
Esdev.

Nivell
Competició

(continua a la pàgina següent)

Diputació de Girona
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2.2 Taula de dades dels esportistes (continuació)

Nom esportista
Data

DNI
Modalitat

39

38

37

36

35

34

33

32

31

30

29

28

27

26

Ajut econòmic
Naixement Esport a l'esportista

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

Data 
Esdev.

Nivell
Competició

(continua a la pàgina següent)

Diputació de Girona
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2.2 Taula de dades dels esportistes (continuació)

Nom esportista
Data

DNI
Modalitat

Total

64

63

62

61

60

59

58

57

56

55

54

53

52

51

Ajut econòmic
Naixement Esport a l'esportista

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

Data 
Esdev.

Nivell
Competició

Diputació de Girona
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2.3. Finançament de l’activitat

Euros

Total despeses

3. Finançament privat

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

Ingressos Euros

1. Finançament propi

2. Finançament públic

Unió Europea

Estat

Generalitat de Catalunya

Consell comarcal

Altres

Total ingressos

Àrea de Cultura, Noves Tecnologies, 
Esports i Benestar
Servei d’Esports

Despeses

 Aportació total als esportistes

Diputació de Girona
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Signatura de la persona sol·licitantr

, d 20

Documentació a annexar

Àrea de Cultura, Noves Tecnologies, 
Esports i Benestar
Servei d’Esports

· Fotocòpia del DNI dels esportistes.

· Llistat oficial de la federació corresponent on hi figuri la classificació de l'esportista obtingutda en el campionat esportiu i la data de
celebració d'aquest.

· Acreditació de l'ajuntament que l'esportista està empadronat en el municipi.
Tota aquesta documentació s'ha d'adjuntar per a cadascun dels esportistes en un sol document, especificant el nom de l'esportista en 
concret.

Diputació de Girona

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’accident 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).

3. Sol·licitud i declaració

4. 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.

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