Sol·licitant
Sr.
Sra.

Nom/Raó social:

Doc. identificatiu:

Representant
Nom:

Doc. identificatiu:

Dades per a notificacions
Adreça electrònica:
Telèfon mòbil:
Titular de l’adreça:
Adreça (en cas de ser pers. física):
Municipi:

CP:

Telèfon fix:

Exposo

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

Demano

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

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

Pagament de la taxa
Si aquest tràmit està subjecte al pagament de la taxa corresponent mitjançant el document
d’autoliquidació que se us lliurarà amb el justificant del Registre General, disposeu de 10 dies
hàbils per fer el pagament a comptar de la data de presentació de la sol·licitud.

Veracitat de la documentació aportada
La persona interessada o qui la representi es responsabilitza de la veracitat dels documents
aportats, d’acord amb l’article 28.7 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu
comú de les administracions públiques.

Documentació pendent de digitalitzar
La documentació aportada pendent de digitalitzar estarà a disposició de la persona sol·licitant a
partir del tercer dia hàbil des de la data de presentació, i es podrà recollir fins al cap de 10 dies
naturals a comptar de la mateixa data.
Recollirà la documentació pendent de digitalitzar:

Sí
No

Autoritzo
L’Ajuntament a destruir la documentació no recollida, segons el que s’estableix en l’Acord 1/2010
de la Comissió Nacional, d’Accés, Avaluació i Tria Documental sobre les condicions de substitució
de documents en suports físics per còpies electròniques de documents amb validesa d’originals i,
el procediment de la Secció de Gestió Documental i Arxiu de l’Ajuntament de Girona.

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

En el supòsit de no autoritzar l’Ajuntament de Girona a consultar i verificar les dades, mitjançant les plataformes habilitades per les diferents
administracions públiques, la persona interessada haurà de comunicar la seva oposició expressa.
Les vostres dades personals s’incorporaran als fitxers automatitzats de l’Ajuntament de Girona únicament per a la resolució d’aquesta
tramitació. En compliment de la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal, podreu exercir-ne el
dret d’accés, modificació, cancel·lació i oposició mitjançant sol·licitud expressa adreçada al registre general de l’Ajuntament de Girona o al
registre telemàtic habilitat al web www.girona.cat.

Sol·licitud d’ajuts GIRONA KREAS
Modalitat d’ajut Girona KREAS

Modalitat a. Beca KREAS de formació artística no reglada: 1.000 € per beca
Modalitat b. Beca KREAS de recerca i creació artística: 3.000 € per beca
Modalitat c. Subvenció Kreas d’ajuda a la producció i difusió artística: fins a un màxim
de 20.000€1.
En cas d’haver rebut ajuts (beques i/o subvencions) de l’Àrea de Cultura de l’Ajuntament de
Girona amb anterioritat, indiqueu si us plau:2
Any:

Nom del projecte:

Dades del projecte o estudis a realitzar
Nom del projecte o curs de formació:
Àmbit de creació:

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

Data d’inici:

Data prevista de finalització:

Data prevista de presentació pública:
Lloc previst de presentació pública:

1

L’import de l’ajut sol·licitat no podrà ser superior al 70% del cost total de l’activitat
Queden exclosos de la convocatòria els projectes que, havent estat beneficiaris per un ajut en anteriors convocatòries,
hagin estat finalment revocats 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.

2

MODEL 1411

Finançament i pressupost del projecte o estudis
BEQUES I SUBVENCIONS: PREVISIÓ D’INGRESSOS
ESTAT3

PROCEDÈNCIA

IMPORT

4

Ajuts GIRONA KREAS :

PERCENTATGE
€

%

-

€

%

-

€

%

€

%

-

€

%

-

€

%

-

€

%

-

€

%

Altres subvencions o ajuts:

Aportació pròpia:
Ingressos previstos generats per la pròpia activitat:

Altres (especificar)

€

SUMA TOTAL PREVISIÓ D’INGRESSOS

MODALITAT A. BECA DE FORMACIÓ ARTÍSTICA NO REGLADA: PREVISIÓ DE DESPESES5
CONCEPTE

IMPORT

Matrícula del curs:

€

Manutenció:

€

Desplaçaments:

€

Altres:

€

Altres:

€

SUMA TOTAL PREVISIÓ DE DESPESES

€

MODALITAT B. BEQUES DE RECERCA I CREACIÓ ARTÍSTICA: PREVISIÓ DE DESPESES5
CONCEPTE

IMPORT

Manutenció:

€

Desplaçaments:

€

Altres:

€

Altres:

€

SUMA TOTAL PREVISIÓ DE DESPESES

€

3

Concedit o sol·licitat
Modalitat a. Beca Kreas de formació artística no reglada: 1.000 € per beca. Modalitat b. Beca Kreas de recerca i creació
artística: 3.000 € per beca. Modalitat c. Subvenció Kreas d’ajuda a la producció i difusió artística: fins a un màxim de 20.000
€. L’import de l’ajut sol·licitat no podrà ser superior al 70% del cost total de l’activitat.
5
Referència d’imports. Dietes mitja jornada: 18’70€/dia, dietes completes: 37,40€/dia, quilometratge: 0,19€/km, allotjament:
65,97€/dia, allotjament+dietes: 103,37€/dia.
4
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MODALITAT C. SUBVENCIONS D’AJUDA A LA PRODUCCIÓ I DIFUSIÓ ARTÍSTICA.
PREVENSIÓ DE DESPESES6
CONCEPTE

IMPORT

Gestió i producció del projecte:

€

Equips i material tècnic:

€

Honoraris artístics:

€
5

Manutenció i desplaçaments :

€

Publicitat:

€

Altres:

€

Altres:

€

Altres:

€

SUMA TOTAL PREVISIÓ DE DESPESES

€

Declaració responsable
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’ajuda no es troba en cap de les circumstàncies previstes a
l’article 13, apartats 2 i 3, de la Llei 38/2003, de 14 de novembre, general de
subvencions7. Només en el cas de sol·licitar a una beca de les modalitats a o b, o bé una
subvenció de fins a 3.000 €.
Que en el cas de concessió de la subvenció, es compromet a complir les condicions
previstes a les bases i la convocatòria dels ajuts Girona Kreas.
Girona, ___ de/d’ ___________ de 20___
Signatura,
6

Resum per principals conceptes.
Article 13.2. No poden obtenir la condició de beneficiari o entitat col·laboradora de les subvencions que regula aquesta Llei les persones o
les entitats en les quals es doni alguna de les circumstàncies següents, llevat que per la naturalesa de la subvenció ho exceptuï la normativa
reguladora:a) Haver estat condemnat mitjançant sentència ferma a la pena de pèrdua de la possibilitat d'obtenir subvencions o ajuts públics.
b) Haver sol·licitat la declaració de concurs, haver estat declarats insolvents en qualsevol procediment, estar declarats en concurs, estar
subjectes a intervenció judicial o haver estat inhabilitats d'acord amb la Llei concursal sense que hagi conclòs el període d'inhabilitació fixat
ala sentència de qualificació del concurs. c) Haver donat lloc, per una causa de la qual hagin estat declarats culpables, a la resolució ferma
de qualsevol contracte subscrit amb l'Administració. d) Que la persona física, els administradors de les societats mercantils o els que tinguin
la representació legal d'altres persones jurídiques,estiguin incursos en algun dels supòsits de la Llei 12/1995, d'11 de maig, d'incompatibilitats
dels membres del Govern de la Nació i dels alts càrrecs de l'Administració General de l'Estat; de la Llei 53/1984, de 26 de desembre,
d'incompatibilitats del personal al servei de les administracions públiques, o que es tracti de qualsevol dels càrrecs electius que regula la Llei
orgànica 5/1985, de 19 de juny, del règim electoral general, en els termes que estableixi aquesta normativa o la normativa autonòmica que
reguli aquestes matèries. e) No estar al corrent en el compliment de les obligacions tributàries o davant la Seguretat Social imposades per les
disposicions vigents, en la forma que es determini per reglament. f) Tenir la residència fiscal en un país o un territori qualificat per reglament
com a paradís fiscal. g) No estar al corrent de pagament d'obligacions per reintegrament de subvencions en els termes que es determinin per
reglament. h) Haver estat sancionat mitjançant resolució ferma amb la pèrdua de la possibilitat d'obtenir subvencions segons aquesta Llei o
la Llei general tributària. No poden accedir a la condició de beneficiaris les agrupacions previstes en el segon paràgraf de l'apartat 3 de
l'article 11 d'aquesta Llei quan concorri alguna de les prohibicions anteriors en qualsevol dels seus membres. Article 13.3. En cap cas no
poden obtenir la condició de beneficiari o entitat col·laboradora de les subvencions que regula aquesta Llei les associacions incurses en les
causes de prohibició que preveuen els apartats 5 i 6 de l'article 4 de la Llei orgànica 1/2002, de 22 de març,reguladora del dret d'associació.
Tampoc no poden obtenir la condició de beneficiari o entitat col·laboradora les associacions respecte a les quals s'hagi suspès el
procediment administratiu d'inscripció perquè s'hi hagin trobat indicis racionals d'il·licitud penal, en aplicació del que disposa l'article 30.4 de
la Llei orgànica1/2002, mentre no hi recaigui resolució judicial ferma en virtut de la qual es pugui practicar la inscripció al registre
corresponent.
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