
 

 
 

 Sol·licitant 

 Sr. Nom o 
Raó social: 

 Doc. identificatiu:  
 Sra. 

Representant 

Nom:   Doc. identificatiu:  

Dades per a notificacions 

Adreça electrònica:  

Telèfon mòbil:  Telèfon fix:  

Titular de l’adreça:  

Adreça (en cas de ser persona física):  

Municipi:  CP:  

Vull rebre notificacions a través d’e-NOTUM:  Sí      No 

Exposo 
 

 

 

 

 

 

 

Demano 
 

 

 

Girona, ___ de/d’ ___________ de 20___ 

                                                  Signatura,  

 

 

 
 

 
 

(Si cal, podeu utilitzar el revers o un full addicional)

Responsable del tractament: Ajuntament de Girona. 
Finalitat: Exclusiva per aquesta tramitació. No se cediran a tercers sense el vostre consentiment
excepte que una norma legal ho autoritzi. 
Base legal: El tractament està legitimat per la Llei municipal i de règim local de Catalunya (DL
2/2003, art. 66) i la Llei de procediment administratiu comú de les administracions públiques (L
39/2015, art. 28.1 i 66). 
Drets ARSLOP: Podeu exercir els drets sobre les vostres dades mitjançant sol·licitud presentada
al Registre General (plaça del Vi, 1, 17004-Girona) o a la Seu electrònica de l’Ajuntament de
Girona (https://seu.girona.cat). Més informació a www.girona.cat/dadespersonals. 

 
 

ALCALDIA PRESIDÈNCIA DE L’AJUNTAMENT DE GIRONA 
Ajuntament de Girona –  Pl. del Vi, 1 – 17004 Girona – Tel. (+34) 972 419 000 – www.girona.cat – CIF: P1708500B 

Codi d’identificació: L01170792 

TRACTAMENT DE DADES PERSONALS: 
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Sol·licitud d’Ajuts Girona Crea a la creació i producció artística  

Sol·licitant de la beca / subvenció 

 Sr. 
Nom/Raó social: Doc. identificatiu: 

Sra. 

Representant 

Nom: Doc. identificatiu: 

Dades del projecte o estudis a realitzar 

Nom del projecte o curs de formació: 

Àmbit de creació: Arts escèniques 

Arts visuals 

Audiovisual i cinematogràfic 

Cultura tradicional i popular 

Literatura 

Música 

Cultura digital 

Breu descripció del projecte o estudi a 
realitzar (màxim 300 caràcters): 

Data d’inici: Data prevista de finalització: 

Lloc de realització del projecte:1

En cas d’haver rebut ajuts del Servei de Cultura del Ajuntament de Girona amb anterioritat, 
indiqueu:2 

Any: Nom del projecte: 

1 La formació, creació, producció o exhibició dels estudis o projectes sol·licitats s’ha de dur a terme, parcialment o en la 
seva totalitat, al municipi de Girona o fora d’aquest, en el cas que es consideri d’interès per a la projecció exterior de la 
ciutat i la seva promoció cultural o artística. 
2 Queden exclosos de la convocatòria els projectes que, havent estat beneficiaris per un ajut en anteriors convocatòries, 
hagin estat finalment per causes imputables al/la peticionari/a, i els/les artistes o entitats que han estat beneficiats per una 
ajuda de la mateixa modalitat a la darrera convocatòria i/o tinguin conveni cultural vigent  amb l’Ajuntament de Girona pel 
mateix projecte. 
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Modalitats d'Ajuts Girona Crea

Modalitat A. Beques Girona Crea de formació artística no reglada: 1.000,00 € per beca 

Modalitat B. Beques Girona Crea de recerca i creació artística: 3.000,00 € per beca 

Modalitat C. Subvencions Girona Crea a la producció artística: fins a un màxim de 
20.000,00 € 3. 

Finançament i pressupost del projecte o estudis4  

MODALIDAD A. BECA CREA DE FORMACIÓ ARTÍSTICA NO REGLADA 

PREVISIÓ D’INGRESSOS 

PROCEDÈNCIA ESTAT IMPORT PERCENTATGE 

Ajut Girona Crea: Sol·licitat € %

€ %

€ %

SUMA TOTAL D’INGRESSOS: € %

PREVISIÓ DE DESPESES 

CONCEPTE IMPORT 

Matrícula del curs: €

Manutenció:5 €

Desplaçaments: €

Altres:    €

Altres:    €

Altres:    €

SUMA TOTAL DE DESPESES: €

3 L’import de l’ajut sol·licitat no podrà ser superior al 70% del cost total de l’activitat. 
4 Només cal omplir la modalitat escollida.
5 Referència d’imports: Dietes mitja jornada: 26,67€/dia, dietes completes: 53,34€/dia, quilometratge: 0,19€/km. 
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MODALITAT B. BECA CREA DE RECERCA I CREACIÓ ARTÍSTICA 

PREVISIÓ D’INGRESSOS 

PROCEDÈNCIA ESTAT IMPORT PERCENTATGE 

Ajut Girona Crea Sol·licitat € %

€ %

€ %

SUMA TOTAL D’INGRESSOS: € %

PREVISIÓ DE DESPESES 

CONCEPTE IMPORT 

Manutenció:6  €

Desplaçaments: €

Altres:    €

Altres:    €

SUMA TOTAL DE DESPESES: €

MODALITAT C. SUBVENCIÓ GIRONA CREA A LA PRODUCCIÓ ARTÍSTICA

PREVISIÓ D’INGRESSOS 

PROCEDÈNCIA ESTAT IMPORT PERCENTATGE 

Ajut Girona Crea: Sol·licitat € %

€ %

€ %

€ %

SUMA TOTAL D’INGRESSOS: € %

PREVISIÓ DE DESPESES 

CONCEPTE IMPORT 

Gestió i producció del projecte: €

Equips i material tècnic: €

Honoraris artístics: €

Manutenció i desplaçaments:7 €

Difusió: €

Altres:    €

Altres: €

Altres:    €

Altres:    €

SUMA TOTAL DE DESPESES: €

6 Referència d’imports: Dietes mitja jornada: 26,67€/dia, dietes completes: 53,34€/dia, quilometratge: 0,19€/km. 
7 Referència d’imports: Dietes mitja jornada: 26,67€/dia, dietes completes: 53,34€/dia, quilometratge: 0,19€/km. 
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Verificació i acceptació 

La persona, empresa o entitat sol·licitant de la beca o subvenció  pel motiu especificat, assumeix 
totes les responsabilitats que se’n derivin i declara: 

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

Que la persona sol·licitant de l’ajut no es troba en cap de les circumstàncies previstes a 
l’article 13, apartat 2 i 3, de la Llei 38/2003, de 14 de novembre, general de subvencions. 

Que la persona sol·licitant de l’ajuda no ha estat mai objecte de sancions administratives 
fermes ni de sentències fermes condemnatòries per haver exercit o tolerat practiques 
discriminatòries per raó de sexe o de gènere i segons Llei 17/2015 d’Igualtat efectiva de 
dones i homes. 

Que en el cas de concessió de la beca o subvenció, es compromet a  complir  
les  condicions previstes a les bases i la convocatòria dels Ajuts Girona Crea. 

Girona, ___ de/d’ ___________ de 20___ 
Signatura, 
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