
 

 
 

 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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Fitxa subvencions AMPLIA CULTURA 

 
Sol·licitant 

 Sr.  

Nom/Raó social:  
  

Doc. Identificatiu: 
 

 Sra. 

 
Representant 

Nom:  Doc. Identificatiu:  

 
Dades del projecte 

Nom del projecte:   

 

Modalitat de subvenció: 

 A. Activitats culturals complementàries a l’oferta municipal 

 B. Activitats culturals amb finalitat inclusiva i d’acció social 

 

 

 

 

Àmbit de l’activitat:  

 Arts escèniques 

 Arts visuals 

 Audiovisuals 

 Cultura popular i tradicional 

 Interdisciplinari 

 Literatura i humanitats 

 Musica  

 Patrimoni  

Breu descripció de l’activitat 
a realitzar:  

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

Dates de l’activitat:   

Espais:  

Aforament previst:  
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Finançament i pressupost del projecte1  

PREVISIÓ D’INGRESSOS 

PROCEDÈNCIA ESTAT IMPORT PERCENTANTGE 

 Sol·licitat € % 

  € % 

  € % 

  € % 

SUMA TOTAL INGRESSOS: € % 

PREVISIÓ DE DESPESES 

CONCEPTE IMPORT 

Gestió i producció del projecte: € 

Equips i material tècnic: € 

Honoraris artístics: € 

Manutenció i desplaçaments2: € 

Difusió: € 

Altres:  € 

Altres:  € 

Altres:  € 

SUMA TOTAL DE DESPESES: € 

Verificació i acceptació 

L’entitat sol·licitant de la 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 
subvencions.  

 Que en el cas de concessió de la subvenció, es compromet a complir les condicions 
previstes a les bases i la convocatòria dels ajuts Amplia Cultura. 

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

 

                                                 
1 Resum dels principal conceptes 
2
 Referència d’imports: Dietes mitja jornada: 26,67€/dia, dietes complertes: 53,34€/dia, quilometratge: 0,19€/km. 
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