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1. Ens local sol·licitant

1.1 Dades de l’entitat esportiva

Entitat

Adreça

Número d'inscripció al Registre Entitats Esportives

NIF

Adreça electrònica

Municipi Codi Postal

Nom i cognoms

Càrrec

Telèfon Fax

Adreça electrònica

1.2. Dades del representant legal de l’entitat

1.3. Dades de la persona de contacte

Comarca Telèfon Fax

Convocatòria any 2019

Nom i cognoms

Càrrec

Telèfon Fax

Adreça electrònica

Servei d’Esports Sol·licitud
Programa B: Suport a les entitats esportives 

per la promoció i foment de l’esport
Subprograma B4: Suport a la participació en 
esdeveniments esportius federats puntuals
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2. Dades de l'activitat

Servei d’Esports

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

3. Finançament de l'actuació

Despeses detallades 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

Durada

Data inici

Data fi

Activitat

Modalitat esportiva 

Nivell de competició 

Dades dels participants:

Masculí Femení Discapacitats Total
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Signatura de la persona sol·licitantr

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’entitat es troba al corrent de les seves obligacions tributàries i de la Seguretat Social (en subvencions fins a 3.000 €).

· 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 en el cas de concessió de la subvenció, si aquesta finança activitats que poden implicar el contacte habitual amb 
menors, disposa de les certificacions legalment establertes per acreditar que les persones que s’adscriguin a la realització 
de les activitats subvencionades no han estat condemnades per sentència ferma per algun delicte contra la llibertat i 
indemnitat sexual. 

4. 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 (Entitats)
· Si és el primer cop que es demana ajut a la Diputació o ha canviat les dades del NIF, caldrà presentar la fitxa d’alta de creditor, amb la 

conformitat de l’entitat bancària i còpia de la targeta del NIF. També caldrà aportar l’esmentada fitxa en el cas que hagi experimentat 
modificacions la presentada inicialment. 

· En cas que ho consideri necessari, la Diputació de Girona es reserva el dret de sol·licitar més informació sobre l’activitat. 

Servei d’Esports

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