Sol·licitant
Sr.

Nom o
Sra. Raó social:

Doc. identificatiu:

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:

Exposo

Sí

No

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

Demano

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

TRACTAMENT DE DADES PERSONALS:
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

Sol·licitud d’ajudes per al foment i promoció de l’esport escolar
Identificació de l’entitat/associació o centre escolar
Nom:

NIF:

Recursos
S’han demanat o obtingut altres ajudes per a la mateixa activitat/finalitat?

Sí

En cas afirmatiu, indicar import:

€

Pressupost econòmic de les activitats3
Ingressos

Euros

Quota que abona l’alumnat participant grup 1:
Quota que abona l’alumnat participant grup 2:
Quota que abona l’alumnat participant grup 3:
Quota que abona l’alumnat participant grup 4:
Altres (especificar):

Total d’ingressos:

Despeses detallades

Euros

Personal/Monitoratge:
Serveis externs:
Material:
Difusió:
Altres (especificar):

Total de despeses:

3

El total d’ingressos i de despeses ha de quadrar

MODEL 1476

No

Dades dels grups que demanen subvenció:4
Grup 1
Modalitat escola esportiva:5
Dies i horaris d’entrenament:
Total d’hores a la setmana:
Nom i cognoms del tècnic/a o monitoratge
responsable de l’activitat:
Nom entitat/empresa que realitza el servei:6
Memòria de l’activitat:7

Participants de cada grup demanat8
Núm.

Nom i cognoms de l’alumnat participant (Grup 1)

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.

4

Com a màxim es poden demanar 4 grups

5

Nom esport específic o poliesportiu

6

En cas que s’hagi subcontractat el servei

7

Adjuntar en document annex, detallant cada activitat esportiva

8

Mínim 8 i màxim 18

MODEL 1476

Edat i curs

Grup 2
Modalitat escola esportiva:9
Dies i horaris d’entrenament:
Total d’hores a la setmana:
Nom i cognoms del tècnic/a o monitoratge
responsable de l’activitat:
Nom entitat/empresa que realitza el servei:10
Memòria de l’activitat:11

Participants de cada grup demanat12
Núm.

Nom i cognoms de l’alumnat participant (Grup 2)

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.

9

Nom esport específic o poliesportiu

10

En cas que s’hagi subcontractat el servei

11

Adjuntar en document annex, detallant cada activitat esportiva

12

Mínim 8 i màxim 18

MODEL 1476

Edat i curs

Grup 3
Modalitat escola esportiva:13
Dies i horaris d’entrenament:
Total d’hores a la setmana:
Nom i cognoms del tècnic/a o monitoratge
responsable de l’activitat:
Nom entitat/empresa que realitza el servei:14
Memòria de l’activitat:15

Participants de cada grup demanat16
Núm.

Nom i cognoms de l’alumnat participant (Grup 3)

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.

13

Nom esport específic o poliesportiu

14

En cas que s’hagi subcontractat el servei

15

Adjuntar en document annex, detallant cada activitat esportiva

16

Mínim 8 i màxim 18

MODEL 1476

Edat i curs

Grup 4
Modalitat escola esportiva:17
Dies i horaris d’entrenament:
Total d’hores a la setmana:
Nom i cognoms del tècnic/a o monitoratge
responsable de l’activitat:
Nom entitat/empresa que realitza el servei:18
Memòria de l’activitat:19

Participants de cada grup demanat20
Núm.

Nom i cognoms de l’alumnat participant (Grup 4)

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.

17

Nom esport específic o poliesportiu

18

En cas que s’hagi subcontractat el servei

19

Adjuntar en document annex, detallant cada activitat esportiva

20

Mínim 8 i màxim 18

MODEL 1476

Edat i curs

Declaro
1.

Que les dades contingudes en aquest document corresponen a la realitat.

2.

Que estic al corrent en el compliment de les obligacions tributàries amb l’Estat, amb la
Generalitat de Catalunya i amb l’Ajuntament de Girona, així com les obligacions amb la
Seguretat Social.

3. Que no he estat sancionat mitjançant resolució ferma amb la pèrdua de la possibilitat d’obtenir
subvencions segons la Llei general de subvencions (38/2003, de 17 de novembre), o la Llei
general tributària.
4. Que no he estat condemnat/da mitjançant sentència ferma a la pena de pèrdua de la
possibilitat d’obtenir subvencions o ajuts públics.
5. Que estic al cas i que accepto les condicions de les Bases reguladores per a la concessió de
subvencions en règim de concurrència competitiva per finançar activitats realitzades.
6. Autorització a l’Ajuntament de Girona per poder sol·licitar, per mitjans telemàtics, les
certificacions d’estar el corrent del compliment de les obligacions tributàries, de la Seguretat
Social i amb l’Ajuntament de Girona.
7. Que la nostra entitat (si és el cas de presentació de sol·licitud per una entitat) està
correctament registrada en el Registre Municipal d’Entitats de l’Ajuntament de Girona.
8. Manifesto que es disposa de les certificacions legalment establertes per acreditar que totes les
persones que s’adscriuen a l’execució de la subvenció indicada no hagin comès cap delicte
dels establerts a la normativa, i tinguin la titulació adequada d’acord amb la llei de l’exercici
professional de l’esport a Catalunya, per a realitzar l’activitat.

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

MODEL 1476

