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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

Servei d’Esports

Municipi

Convocatòria any 2019

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

Servei d’Esports

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

Total

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
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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

Servei d’Esports

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

Despeses

 Aportació total als esportistes
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Signatura de la persona sol·licitantr

, 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 l'ajuntament 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 subvencions, 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 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 coneix i accepta les presents bases reguladores de la convocatòria.

3. Sol·licitud - Declaració

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.

Documentació a ANNEXAR
· 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. 

Servei d’Esports

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

· Acreditació de l'ajuntament que l'esportista està empadronat en el municipi.
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