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Sol·licitud

1. Ens local

Nom

Adreça

Localitat Comarca

Telèfon/s Fax

Pàgina web

A/e

NIF

NIF

Codi postal

Nom i cognoms

1.2. Representant legal de l'entitat

Càrrec

A/e

Nom i cognoms

Càrrec

Telèfon

1.3. Persona de contacte per al seguiment i justificació econòmica

1.1. Dades d'identificació

Convocatòria any 2016

    Subvencions als ajuntaments,
consells comarcals i ens locals

per cobrir part dels costos d'execució de projectes aprovats per la Generalitat 
de Catalunya en la convocatòria (Ordre GAH/45/2016) del Departament de 

Governació, Administracions Públiques i Habitatge (eixos 4 i 6 del FEDER)

Pujada de Sant Martí, 5
17004 Girona
Tel. 972 18 50 41                
Fax 972 20 80 88
jllach@ddgi.cat                 
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2.4. Àmbit territorial

- 2 -

2.1. Títol de l’activitat

2.2. Operació

2.3. Descripció

2. Descripció del projecte

Eix 4

Eix 6

1.a) Execució d’inversions per instal·lar calderes de biomassa en edificis municipals o edificis d'entitats locals.

1.b) Creació de xarxes o microxarxes de calor en edificis municipals, edificis d’entitats locals a través de 
contractes innovadors. 

1.c) Instal·lacions de producció de biocombustibles  sòlids a partir de biomassa forestal i/o agrícola. 

1.e) Execució d’accions de millora de l’eficiència energètica d’edificis de les entitats locals mitjançant contractes 
amb garantia d’estalvis. 

1.d) Execució d’accions de millora de l’eficiència energètica de l’enllumenat públic exterior mitjançant contractes 
amb garantia d’estalvis.

2.a) Renovació de les museografies dels equipaments de la Xarxa Territorial de Museus de les comarques 
de Girona.

2.b) Inversions en equipaments de titularitat o gestió municipal o supramunicipal per a la informació, difusió, 
interpretació o educació ambiental del patrimoni natural i la biodiversitat d’espais naturals protegits de 
la demarcació.

2.c) Xarxa d’itineraris turístics ciclables i vies verdes que posin en valor i que enllacin espais naturals protegits de 
la demarcació de Girona. 
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2.5. Objectius

2.6. Indicadors

2.7. Calendari d'execució

- 3 -

3. Finançament privat 

4. Import que se sol·licita a la Diputació

Ingressos 2016

1. Finançament propi 

2. Finançament públic 

Unió Europea

Estat

Generalitat FEDER

Generalitat (altres)

Altres

Total ingressos

Total 

3. Pressupost del projecte

2017 2018 2019 2020
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Signatura de la persona sol·licitant i
segell de l'entitat local

4. Sol·licitud - Declaració responsable

, d 20

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 corresponen a la realitat.

· Que autoritza la Diputació de Girona a efectuar les consultes necessàries a l'Agència Estatal d'Administració Tributària i a la 
Tresoreria de la Seguretat Social a l'efecte de comprovar que està al corrent de les obligacions tributàries amb l'Administració 
de l'Estat.

· Que manifesta que es troba al corrent de les seves obligacions tributàries i de la Seguretat Social.

· Que no està incurs 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 subvencion, i que es troba al corrent de les obligacions de reintegrament de subvencions.

· Que en cas de concessió de la subvenció, es compromet a complir les condicions previstes en el cos de la resolució de 
concessió i en la normativa general de subvencions.

· Que comunicarà a la Diputació de Girona l'obtenció de subvencions o altres ingressos que provinguin d'altres administracions 
públiques o ens públics o privats i que estiguin destinats a la mateixa despesa subvencionada.

· Que la despesa relacionada en l'apartat 3 no inclou l'impost sobre el valor afegit. 

S'ha d'ANNEXAR la documentació requerida en la base 4.5.

D'acord amb la Llei 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal, us informem que les dades facilitades seran incloses en el fitxer
automatitzat del Registre de documents de la Diputació de Girona.
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Despeses (sense IVA)

Altres (especificar)

Total despeses

Recursos humans

Equipament

Serveis externs

Inversió

Compra de terrenys

Total 2017 2018 2019 20202016
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