
Ajuntament de  

Nom de l’alcalde/essa o president/a 

Comarca Telèfon 

Adreça electrònica

Referència de l’acord/resolució de l’òrgan competent que autoritza la presentació de la sol·licitud
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Sol·licitud i justificació

1. Ens local sol·licitant

1.1 Dades d’identificació

NIF

Nom i cognoms

Càrrec Telèfon

Adreça electrònica

1.2. Persona de contacte a l’efecte del seguiment de l’expedient

Subvencions a les 
llars d’infants municipals

Curs 2018-2019

Diputació de Girona
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2. Dades del centre, de les matrícules i de la subvenció que se sol·licita

a) Dades del centre

b) Dades de les matrícules

c) Dades de la subvenció que se sol·licita

alumnes

Nom del centre 

Especificar nom en cas de triar "Cap. de les anteriors":

Capacitat autoritzada pel Departament d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya:

 Tipus de gestió 

Import de la subvenció que se sol·licita 

Documentació que cal annexar 
· Certificat del cost de funcionament del servei.
· Acreditació del compliment de l’obligació de difusió i publicitat

Nombre d’alumnes matriculats

Edat Total
1 

mes
2 

mesos
3 

mesos
4 

mesos
5 

mesos
6 

mesos
7 

mesos
8 

mesos
Curs sencer 
(9 mesos o 

més)

De 0 a 1 any

D’1 a 2 anys

De 2 a 3 anys

25

25

25

Jornada 
setmanal
(hores)

Total d’alumnes matriculats a efecte de finançament:

(màxim: 875,00 € per alumne matriculat a efecte de finançament)

Diputació de Girona
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Signatura de l’alcalde/essa  o president/ar

, d 20

La persona signant SOL·LICITA la subvenció especificada, la JUSTIFICA (en cas de concessió), ASSUMEIX totes 

les responsabilitats que se’n puguin derivar i DECLARA:

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

b) Que el cost del servei de llar d’infants per al curs 2018-2019 és el que es detalla al certificat del cost de funcionament que
s’adjunta, i no inclou cap import en concepte d’IVA que sigui recuperable o deduïble per aquesta entitat.

c) Que aquesta entitat no ha disposat de cap altra subvenció o ingrés afectat per al servei de llar d’infants que sumats a
l’ajuda de la Diputació en sobrepassi el cost total, tal com acredita el certificat de finançament que consta al certificat de
cost de funcionament.

d) Que els documents acreditatius de la despesa han estat aprovats per aquesta entitat i s’han comptabilitzat amb càrrec al
pressupost de la corporació de l’exercici/s econòmic/s de l’any/s

e) Que aquesta entitat es troba al corrent de pagament de les seves obligacions tributàries i amb la Seguretat Social.

f) Que, a l’efecte d’acreditar el que declaro, autoritzo la Diputació de Girona a sol·licitar a l’Agència Estatal d’Administració
Tributària i a la Tresoreria de la Seguretat Social les dades relatives a l’estat d’acompliment de les seves obligacions
tributàries i amb la Seguretat Social.

g) Que l’entitat a la qual represento 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 (LGS), i està al corrent de les
obligacions de reintegrament de subvencions.

h) Que l’entitat disposa dels certificats establerts legalment per acreditar que les persones adscrites a la realització de les
activitats subvencionades no han estat condemnades per sentència ferma per algun delicte contra la llibertat i indemnitat
sexual.

i)  Que l’entitat que represento compleix les mesures d’integració social de discapacitats, d’acord amb la normativa vigent.

j)   Que l’entitat que represento compleix la normativa en matèria de política lingüística.

3. Sol·licitud - Declaració responsable

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 de la Diputació de Girona.
Legitimació:Complimentd’unaobligaciólegal(art.6.1cdelRGPD)id’unamissiód’interèspúblic(art.6.1edel
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.

Diputació de Girona

https://seu.ddgi.cat/web/nivell/665/s-/proteccio-de-dades-de-caracter-personal-lopd
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