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1. Dades d'identificació

2. Dades del projecte

Telèfon

Adreça electrònica

Adreça electrònica

Web

Número al registre de museus

Comarca

AdreçaCodi Postal

Municipi

Cognoms i nom

NIF Càrrec 

Nom i cognoms

Posició laboral Telèfon

Denominació del museu

Projecte: Renovació equipament noves tecnologies segons bases aprovades pel Ple de 22 de gener de 2019

Sol·licitud
de subvenció per a museus i col·leccions de les 

comarques gironines per a dotar-se d’equipaments 
relaciontats amb les noves tecnologies

Convocatòria any 2019

1.1 Equipament museístic

Municipi Comarca

NIF

TelèfonAdreça electrònica

Codi Postal

Nom

1.2 Institució o entitat titular del museu

1.3 Persona signant de la sol·licitud

1.4 Persona de contacte per al seguiment de l'expedient

Àrea de Cultura, Noves Tecnologies, 
Esports i Benestar
Sistemes i Tecnologies de la Informació
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Signatura de la persona sol·licitant

4. Sol·licitud - Declaració

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 el sol·licitant es troba al corrent del compliment de les seves obligacions tributàries i de la Seguretat Social.

· Que autoritza a la Diputació de Girona a efectuar les consultes necessàries a l'Àgencia Estatal d'Administració Tributària a
l'efecte de comprovar que està al corrent de les obligacions tributàries. 

· Que 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 en cas que se li concedeixi la subvenció, es compromet a complir les condicions previstes en el cos de la resolució o
de l’acord de concessió i en la normativa general de subvencions.

· Que comunicarà a la Diputació de Girona l’obtenció d'altres subvencions o ajuts per al mateix projecte per part d’altres
administracions públiques o ens públics o privats.

Documentació a ANNEXAR
· Les sol·licituds han d’anar acompanyades de la Fitxa d’Alta de Creditor amb la conformitat de l’entitat bancària i una còpia del NIF, si és la 

primera vegada que es demana una ajuda a la Diputació de Girona, o si es volen canviar les dades fiscals o bancàries.
· Es pot trobar el model del certificat a la pàgina web de la Diputació de Girona.

Àrea de Cultura, Noves Tecnologies, 
Esports i Benestar
Sistemes i Tecnologies de la Informació

3. Destinataris

Museus o col·leccions registrats al catàleg oficial (art. 5 de la Llei 17/1990, de 2 de novembre, de museus) amb 
un pressupost anual de fins  a 5000000€.

Museus o col·leccions no registrats al catàleg esmentat al punt anterior sempre que pertanyin a l'administració 
local o a un organisme depenent de la mateixa i que estiguin oberts un mínim de cinc dies a la setmana 
durant més de 40 setmanes l'any. En aquest cas, adjuntar certificat de declaració responsable acreditant-ho.

Informació bàsica de protecció de dades

Responsable del tractament: Diputació de Girona.
Finalitat: gestió de les convocatòries de subvencions de la Diputació de Girona. 
Legitimació: compliment d’obligació legal (art. 6.1.c RGPD) i de missió d’interès públic (art. 6.1.e RGPD).
Destinataris: les dades es comunicaran a altres administracions públiques quan sigui necessari a efectes del procediment 
administratiu. 
Drets de les persones interessades: es poden exercir els drets d’accés, rectificació, supressió, oposició al tractament i 
sol·licitud de la limitació del tractament adreçant-se a la Diputació de Girona.

> Clicant aquí podeu consultar la informació addicional i detallada sobre protecció de dades.

https://seu.ddgi.cat/web/nivell/665/s-/proteccio-de-dades-de-caracter-personal-lopd

	idsubvencio: 2019044
	c11museu: 
	c11reg: 
	c11mun_c: 
	c11com: 
	c11CP: 
	c11adre: 
	c11tel: 
	c11web: 
	c11mail: 
	c12nom: 
	c12com: 
	c12CP: 
	c12mail: 
	c13nom: 
	c13carrec: 
	c13NIF: 
	c14nom: 
	c14pos: 
	c14tel: 
	c14mail: 
	c12NIF: 
	c12tel: 
	h_cp: []
	h_com: []
	c11mun: []
	c12mun: []
	h_cp12: []
	h_com12: []
	c12mun_c: 
	c3Destinatari: Registrats


