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Sol·licitud de suport econòmic a ONL per a la realització d'activitats de millora de les
condicions i estils de vida (CEV)

1. Dades d'identificació
1.1. Institució o entitat
Nom:

Adreça:

Codi postal: Municipi: Província:

Nombre
d'habitants:

Telèfon:

1.2. Persona que signa la sol·licitud
Selecciona el representant de l'ens que signarà el tràmit

Nom: Cognoms: NIF:

Càrrec:

Telèfon: Adreça electrònica:

Data de l'acord/resolució autoritzant la sol·licitud de la subvenció:

1.3. Persona de contacte per al seguiment de l'expedient
Nom: Cognoms:

Càrrec:

Telèfon: Adreça electrònica:

1.4. Nombre de socis
Nombre de socis de l'entitat l'1 de gener de 2020

1.5. Pressupost
Pressupost de despeses d'activitats de la memòria de 2018
(desp. de personal i desp. d'explotació) o bé Pressupost de 2019

2. Informació sobre el projecte / programa / activitat
Cal emplenar la documentació següent:

- Formulari "Annex A" - Model de projecte

- Formulari "Annex B" - Declaració responsable sobre la vigència de les dades recollides als estatuts de l’entitat.

3. Finançament

Ingressos

1. Finançament propi

2. Finançament públic (identificació de la institució o institucions públiques patrocinadores o col·laboradores)

Unió Europea

Estat

Generalitat de Catalunya

Consell Comarcal

Diputació de Girona

Ajuntament

Altres

3. Finançament privat (identificació de l'entitat o les entitats i/o empreses patrocinadores o col·laboradores)



4. Import que se sol·licita a Dipsalut

Total ingressos Suma automàtica

Despeses

... (x n)

Total despeses Suma automàtica

4. Sol·licitud - Declaració

La persona que 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 es mantindran durant la vigència d'aquest procediment i
que s'actuarà d'acord amb allò establert a l'article 24 de l'Ordenança general de subvencions de la Diputació de Girona.

· Que l'entitat es troba al corrent de les seves obligacions tributàries i de la Seguretat Social, i autoritza a Dipsalut a efectuar les consultes
necessàries a l'Agència Estatal de l'Administració Tributària i a la Tresoreria General de Seguretat Social a l'efecte de comprovar que està al
corrent de les obligacions tributàries amb l'Administració de l'Estat, d'acord amb l'article 18 de l'Ordenança general de subvencions de la
Diputació de Girona.

· Que no incorre en cap dels supòsits de prohibició d'obtenir subvencions, de conformitat amb l'article 13 de la Llei 38/2003, de 17 de
novembre, general de subvencions, i que es troba al corrent de les obligacions de reintegrament de subvencions.

· Que en cas de concessió de la subvenció, es compromet a complir les condicions previstes en el cos de la resolució de concessió i en la
normativa general de subvencions.

· Que comunicarà a Dipsalut l'obtenció de subvencions o ajuts pel mateix projecte per part d'altres administracions públiques o ens públics
o privats.

Annex A - Model projecte subvencions ONL

1.1. Resum de l’activitat/projecte
Títol del projecte

Emplaçament (àmbit territorial de la
intervenció)

Data/es de realització de l’activitat

(Període subvencionable de la convocatòria: 1 d'agost de 2019 a 31 de juliol de 2020)

Nombre d'accions (p.ex. tallers, exercici físic, ...)

Nombre de beneficiaris del projecte (nombre de persones que
han participat o s'han beneficiat de l'activitat/s proposada/es)

Nombre de professionals implicats en les activitats proposades
(videll, tècnics, ...)

Nombre d'entitats implicades

1.2. Àmbit d'intervenció
Social / comunitari

Sanitari

Lleure

Laboral

Esportiu

Escolar

(En cas que el projecte es dugui a terme en l'àmbit escolar, s'ha de coordinar amb el programa Pm08 Sigues tu de Dipsalut)

1.3. Justificació



Presentació bàsica del projecte i
descripció de la problemàtica en la
qual voleu actuar

1.4. Destinataris
Per a quines persones voleu fer
l'activitat?

Infants

Joves

Adults

Gent gran

Totes edats

Families

1.5. Objectius
Què voleu aconseguir amb
l'activitat?

1.6. Metodologia
Com ho voleu aconseguir? Com ho
fareu? Quina composició tindrà
l'equip de treball?

1.7. Descripció detallada de les activitats

1.8. Habilitats per la vida
Com s'ha incorporat al vostre
projecte el treball de les habilitats
per a la vida definides per l'OMS en
Promoció de la Salut (empatia, presa
de decisions, pensament crític...)

1.9. Determinants de la salut
Com s'han de tenir en compte els
determinants de la salut? Definició
de la influència dels determinants de
la salut en el projecte i adequació
del projecte a aquesta realitat

1.10. Objectius de desenvolupament sostenible
Definir de quina manera s'incorporen
els ODS en el projecte

1.11. Pla de difusió
Com ho comunicareu a la gent
interessada? Com ho donareu a
conèixer a la resta de la gent?

1.12. Recursos i pressupost



1.13. Avaluació
Avaluació segons el model de "Memòria avaluativa subvencions ONL" (annex C) que trobareu al web de Dipsalut
(www.dipsalut.cat), i que caldrà que presenteu un cop concedida la subvenció, juntament amb el compte justificatiu.

1.14. Experiència en accions similars

Annex B - Model de declaració responsable sobre la vigència de les dades recollides als estatuts
de l’entitat
El/la senyor/a interessats.cognoms amb DNI núm. interessats.nif , com a interessats.carrec de ens.nomEns amb NIF núm. ens.cif ,

Sota la meva responsabilitat, per sol·licitar la subvenció per a entitats sense ànim de lucre i per acreditar la vigència de les dades
recollides als estatuts i comprometre'm a mantenir-la durant la tramitació d'aquest procediment,

DECLARO:

Que els estatuts van ser presentats a Dipsalut en l'exercici 2011 o posteriors i no han estat modificats.

Que els estatuts de l'entitat no han estat lliurats a Dipsalut o bé que, tot i haver estat lliurats, han sofert modificacions, segons s'acredita
mitjançant l'aportació dels estatuts vigents, amb còpia compulsada o originals.

Així mateix, consento que Dipsalut pugui dirigir-se a les administracions públiques responsables de la gestió del registre corresponent per
tal de comprovar la veracitat de la informació facilitada.

Fitxers adjunts (opcional)
Formats admesos: pdf, odt, ods, doc, xls, jpg, zip. Utilitzeu noms de fitxer CURTS, sense cometes ni símbols (max 40 cars).
Premeu el botó "Examinar" i escolliu un fitxer. Si necessiteu adjuntar-ne un altre, premeu l'enllaç de sota Afegeix/treu fitxer i us apareixerà un
nou botó per adjuntar. Podeu afegir d'aquesta manera fins a 4 fitxers. Si necessiteu adjuntar-ne més, comprimiu-los en un ZIP (no utilitzeu el
format WAR).

Document adjunt: Navega… No s'ha seleccionat cap fitxer.

Descripció curta:

Afegeix/treu fitxer

D'acord  amb la  Llei  15/99 de 13 de  desembre, de  protecció  de  dades de  caràcter  personal,  s'informa a  la  persona interessada que les  dades
facilitades seran incloses en el fitxer automatitzat del Registre de documents de Dipsalut, amb la finalitat d'atendre la seva sol·licitud, així com la
tramitació del procediment administratiu que correspongui. La persona interessada té dret a exercir els drets d'accés, rectificació, cancel·lació i
oposició en els termes previstos a la normativa vigent, mitjançant escrit presentat davant el Registre general de Dipsalut, C/ Pic de Peguera nº 15
(Parc Científic i Tecnològic de la UdG, Edifici Jaume Casademont) - 17003 Girona.

Titularitat i regulació Estructura i Certificats digitals Canals d'accés Validador de certificats Verificador de documents
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