
- 1 -

Sol·licitud

1. Ens local sol·licitant

1.1 Dades d’identificació

Ajuntament

Nom de l’alcalde/essa

NIF

Adreça electrònica

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

Nom i cognoms

Càrrec Telèfon

Adreça electrònica

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

Comarca Telèfon

Subvencions per a actuacions 
municipals per nevades

Convocatòria any 2017

Àrea de Cooperació Local
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2. Actuació per a la qual es demana la subvenció / Actuacions per a les quals
es demana la subvenció

a) Despeses de personal i despeses en béns corrents i serveis

Títol actuació 

Pressupost / Finançament previst

Breu descripció de l’obra o l’activitat a subvencionar

Total previsió de despeses

Previsió de despeses Euros

€

€

€

€

€

€

Documentació que cal annexar 
· Memòria explicativa, en què s’especifiqui les actuacions per a les quals se sol·licita el finançament i el detall del pressupost de les 

despeses previstes.  

Àrea de Cooperació Local
Assistència i Cooperació als Municipis

Total previsió d’ingressos

Previsió d’ingressos Euros

Finançament propi €

€

€

€

€

€

Finançament específic (taxes, contribucions especials...)

Altres subvencions

Subvenció que se sol·licita a la Diputació

Percentatge màxim permès Percenatge que es sol·licita% %

* L’import que podrà rebre un mateix ajuntament en cada línia de subvenció, despeses corrents i inversions tindrà un import màxim
de 30.000€ i un mínim de 1.000 €.

*

Altres ingressos
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b) Despeses d’inversió

€

Títol actuació 

Pressupost / Finançament previst

Breu descripció de l’obra o l’activitat a subvencionar

Total previsió de despeses

Previsió de despeses Euros

Import total sol·licitat

€

€

€

€

€

€

Documentació que cal annexar 
· Projecte tècnic o memòria valorada.

Àrea de Cooperació Local
Assistència i Cooperació als Municipis

Total previsió d’ingressos

Previsió d’ingressos Euros

Finançament propi €

€

€

€

€

€

Finançament específic (taxes, contribucions especials...)

Altres subvencions

Subvenció que se sol·licita a la Diputació

Percentatge màxim permès Percenatge que es sol·licita% %

* L’import que podrà rebre un mateix ajuntament en cada línia de subvenció, despeses corrents i inversions tindrà un import màxim
de 30.000€ i un mínim de 1.000 €.

*
Altres ingressos
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, d 20

L’alcalde/essa, en representació de l’entitat, sol·licita una subvenció de l’import i per a l’objecte especificats, assumeix totes 
les responsabilitats que se’n puguin derivar i declara:

· Que les dades contingudes en aquesta sol·licitud i en els documents que s’hi adjunten corresponen a la previsió feta fins avui.

· Que es compromet a complir les condicions de la subvenció.

· Que l’entitat que representa ha sol·licitat o preveu sol·licitar per a la mateixa finalitat a altres administracions públiques o
entitats privades les subvencions consignades al finançament previst de l’actuació i que es compromet a comunicar a la
Diputació de Girona, en el moment de la justificació de la subvenció atorgada en el marc d’aquesta convocatòria, l’obtenció
d’altres subvencions per a la mateixa actuació.

· Que l’entitat que representa 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 que està al corrent de les obligacions de
reintegrament de subvencions.

· Que l’entitat que representa està al corrent de les seves obligacions tributàries i amb la Seguretat Social.

· Que l’entitat que representa compleix les mesures d’integració social de discapacitats d’acord amb la normativa vigent.

· Que l’entitat que representa compleix la normativa en matèria de política lingüística.

3. Sol·licitud - Declaració responsable

D'acord amb la Llei 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal, us informem que les dades que faciliteu mitjançant aquest formulari i 
la documentació adjunta s’incorporaran en un fitxer automatitzat de titularitat de la Diputació de Girona, i seran utilitzades únicament per gestionar la sol·licitud. Els 
titulars de les dades podran exercir els drets d’accés, rectificació, oposició i cancel·lació tot adreçant-se a la Presidència de la Diputació. 

Àrea de Cooperació Local
Assistència i Cooperació als Municipis

Signatura de l'alcalde/essa
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