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ANNEX I 

SOL·LICITUD DE SUBVENCIÓ 

AJUNTAMENT SOL·LICITANT: 

 (alcalde/ssa o altre/a), amb DNI/NIE   , en 
representació de l’Ajuntament de       , amb NIF 

  i correu electrònic 

L’AJUNTAMENT MANIFESTA QUE: 

Dins del termini i en la forma legalment establerta, concorre a la convocatòria de subvencions 
efectuada pel Consell Comarcal del Ripollès, per a l'execució de projectes d'implantació, 
desenvolupament, millora, desplegament o ampliació de xarxes de fibra òptica a la comarca del 
Ripollès. 

En el marc d’aquesta convocatòria, pretén executar el Projecte anomenat 
.                                                                                         , que té un pressupost de                                    €,   
més                          € corresponent al          % d’IVA, resultant un import total de 
.                                    €, IVA inclòs.   

L’AJUNTAMENT DECLARA QUE: 

- Coneix, accepta i donarà compliment a les bases que regulen aquesta convocatòria.

- Compleix els requisits exigits per poder obtenir la condició de beneficiari.

- Es compromet a donar compliment a les condicions imposades per a l’atorgament de la
subvenció.

- No ha sol·licitat cap subvenció que, ni aïlladament, ni en concurrència amb altres subvencions,
ajudes, ingressos o recursos, amb la mateixa finalitat, superi el cost del projecte o l’activitat
subvencionada.

- Assumeix el compromís de comunicar al Consell Comarcal del Ripollès, l’existència de qualsevol
ajuda per a la mateixa finalitat. En el cas que l’Ajuntament optés per acceptar una subvenció
diferent a la prevista en aquestes bases i que, de forma conjunta, excedís el cost de les activitats
subvencionades, es reduiran les ajudes en una quantia igual a aquests excessos.

- No incorre en cap dels supòsits que impedeixen l'obtenció d'ajudes públiques en els termes
recollits en l'article 13.2 de la Llei 38/2003, de 17 nombre, General de Subvencions.
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- Es compromet a finançar la part del Projecte no subvencionada per aquesta convocatòria. 
 
- Establirà un sistema de comptabilitat separada per tal que es pugui dur a terme l’adequat control 
de les actuacions. 
 
- Es conservaran els documents justificatius de l’execució del projecte durant el termini establert a 
les Bases. 
 
- Es posa a disposició del Consell Comarcal del Ripollès, per tal que pugui comprovar si s’ha executat 
l’activitat o projecte subvencionat. 
 
- Està al corrent de les obligacions tributàries amb l’Estat i la Generalitat de Catalunya, així com les 
obligacions davant la Seguretat Social.  
 
- No té contrets deutes amb el Consell Comarcal del Ripollès. 
 
- Són certes les dades i declaracions d’aquest imprès de sol·licitud i de la documentació que s’hi 
adjunta. 
 
 
DOCUMENTACIÓ QUE ADJUNTA: 

Certificat del Decret/acord de sol·licitud de la subvenció i d’aprovació de la documentació.  
 
Projecte o memòria de l’obra o actuació a realitzar i per la qual es demana la subvenció. 
La memòria o projecte conté: 

- Descripció de l’objecte de les actuacions i detalla els antecedents i situació prèvia a 
les mateixes, les necessitats públiques a satisfer i la justificació de la solució 
adoptada.  
 

- El projecte proposat connecta amb un altre municipi: 
 
    SI    NO 
 

- El projecte proposat connecta diversos nuclis de població del municipi, d’acord amb 
el nomenclàtor estadístic d'entitats de població de Catalunya de la Generalitat de 
Catalunya: 
 
     SI     NO 
     2 nuclis 
     De 3 a 4 nuclis 
     5 nuclis o més 

 
- Els plànols de conjunt i de detall necessaris.  

 
      SI     NO 
 

- El pressupost detallat. 
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Per tot l’exposat, SOL·LICITA:  
 
Que tingueu per presentada aquesta sol·licitud i la documentació que s’hi adjunta i, de conformitat 
amb el que preveuen les Bases reguladores, atorgueu a l’Ajuntament de                                                   
.                                       una subvenció per a l'execució del Projecte .                       .                                           
.                                                                             , que té un pressupost de                          €, més                       
.                         € corresponent al           % d’IVA, resultant un import total de                                €, IVA 
inclòs.   
 
 
 
 
 
 
Signat i datat electrònicament  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
D’acord el que estableix l’Article 13 del Reglament General de Protecció de Dades, l’informem que les dades facilitades seran 
incloses en un tractament de dades responsabilitat del Consell Comarcal del Ripollès, les dades seran utilitzades per a la gestió 
del tràmit que esteu realitzant. Les seves no seran cedides a tercers i un cop gestionat el tràmit seran conservades per obligació 
legal com a part del registre d'expedients del Consell. Per a més informació consulti la nostra política de privacitat 
(http://ripolles.cat/avis-legal/). 
  
Així mateix s’informa de la possibilitat d’exercir els seus drets d’accés, rectificació, supressió i la resta dels seus drets mitjançant 
la remissió d’un escrit dirigit al Responsable del Tractament a la següent adreça: Consell Comarcal del Ripollès, Carrer del 
Progrés nº 22, 17500 Ripoll (Girona) o mitjançant la Seu Electrònica del Consell (http://ripolles.cat/gestions-en-linia/). 

http://ripolles.cat/avis-legal/
http://ripolles.cat/gestions-en-linia/
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