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1. Dades d'identificació

 Nom

Adreça

Municipi

Codi Postal 

Adreça electrònica

Fax

Web

Comarca

Telèfon

NIF

Adreça electrònica

Fax

Càrrec a l’organització

Adreça

Nom i cognoms NIF

Comarca

TelèfonCodi Postal

Municipi

1.2. Dades d’identificació de la persona signant de la sol·licitud

Diputació de Girona
Àrea de Cultura, Noves Tecnologies, 
Esports i Benestar
Comunicació Cultural

Sol·licitud
Subvencions per a publicacions d'interès 

local editades per ajuntaments

Convocatòria any 2017

1.1. Dades d’identificació del sol·licitant



- 2 - 

2.1. Descripció i característiques

2.2. Sumari i/o resum de l’obra

2. Objecte de la sol·licitud. Informació sobre la publicació

Títol de l’obra

Autor

Tirada d’exemplars

2.3. Pla de treball

En cas de coedició, el nom de l’entitat o entitats participants

Número de pàgines

Diputació de Girona
Àrea de Cultura, Noves Tecnologies, 
Esports i Benestar
Comunicació Cultural
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3. Pressupost / Finançament previst

Diputació de Girona
Àrea de Cultura, Noves Tecnologies, 
Esports i Benestar
Comunicació Cultural

Despeses detallades Euros

Total despeses

3. Finançament privat  (identificació de l’entitat o les entitats i/o empreses patrocinades o col·laboradores) 

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

Ingressos Euros

1. Finançament propi

2. Finançament públic (identificació de la institució o les institucions públiques patrocinades o col·laboradores) 

Unió Europea

Estat

Generalitat de Catalunya

Consell comarcal

Ens local

Total ingressos
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, d 20

Signatura de la persona sol·licitant

3. Sol·licitud - Declaració
La persona que signa SOL·LICITA fons/subvenció pel motiu especificat, assumeix totes les responsabilitats que es puguin 
derivar de la seva realització/aplicació, i DECLARA:

· 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 subvencions, i que es troba al corrent de les obligacions de reintegrament de 
subvencions.

· Que autoritza la Diputació de Girona per tal de sol·licitar a l'Agència estatal d'Administració Tributària (AEAT) les dades
relatives al compliment de les seves obligacions tributàries per comprovar el compliemnt dels requisits establerts per obtenir, 
percebre i mantenir la subvenció sol·licitada, en aplicació d'allò que disposa la Disposició addicional quarta Llei 40/1998, de 
9 de desembre. a efectuar les consultes necessàries a l'Agència Estatal d'Administració Tributària a l'efecte de comprovar 
que està al corrent de les obligacions tributàries i de la seguretat social. 

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

· Que, en cas de concessió de l'ajut, es compromet a complir les condicions previstes a les bases de la convocatòria i
a 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, per al mateix projecte.

· Que 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.

De conformitat amb la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal, us informem que les dades de caràcter personal que 
faciliteu a través d'aquest formulari seran objecte de tractament i s'incorporaran a una base de dades que és responsabilitat de la Diputació de Girona, amb domicili 
a la Pujada de Sant Martí, 5, de Girona. 
La finalitat del fitxer i del tractament de les dades és poder gestionar la sol·licitud de subvenció i mantenir la relació i la comunicació administrativa entre el 
sol·licitant i la Diputació de Girona. 
Com a persona interessada podeu accedir al fitxer i exercir, en qualsevol moment, els vostres drets d'oposició, d'accés, de rectificació i de cancel·lació dirigint un 
escrit a la Diputació de Girona a l'adreça assenyalada. 
Emplenant la present sol·licitud, s'entén que doneu el vostre consentiment per tractar les vostres dades personals en les condicions esmentades. Aquest 
consentiment es pot revocar, sense efectes retroctius, en qualsevol moment, per causa justificada i en els terme establerts per l'esmentada llei.

Diputació de Girona
Àrea de Cultura, Noves Tecnologies, 
Esports i Benestar
Comunicació Cultural

Documentació que s'adjunta
· Memòria explicativa: Sinopsi del llibre, sumari, nota bibliogràfica de l'autor o autors, característiques de l'edició, calendari de publicació i pvp.
· Imprès, emplenat i validat, de la domiciliació bancària per als pagaments de la Tresoreria de la Diputació de Girona, a creditors 

http://www.ddgi.cat (dreceres) - fitxa de creditor. 
(Aquest imprès no s'ha de presentar si la Diputació de Girona ja disposa d'aquesta informació, sempre que no hagin transcorregut més de 
cinc anys des de la seva presentació i no hagi experimentat cap modificació. Aquesta fitxa de creditor ha d'anar acompanyada de la 
fotocòpia compulsada del NIF).
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