
Olot Esports i Lleure

PROGRAMA 
SUPORT 

ENTITATS

SOL·LICITUD CONVENI

Entitats Esportives

NOM DE L’ENTITAT O ASSOCIACIÓ:

Temporada 20    - 20



PROGRAMA SUPORT A LES ENTITATS ESPORTS I LLEURE 

ACLARIMENTS PER L’EMPLENAMENT DE LA SUBVENCIÓ 

PORTADA 

Nom de l’entitat.  

Ho han d’emplenar totes les entitats 

DOCUMENT 1 

Fitxa de l’entitat.  

Ho han d’emplenar totes les entitats 

DOCUMENT 2 

Pressupost de l’entitat. 

Ho han d’emplenar totes les entitats 

S’ha d’emplenar tots els apartats que afectin al vostre pressupost o també podeu adjuntar el 
pressupost aprovat per l’entitat en l’assemblea general del l’entitat. 

DOCUMENT 3  

Esportistes. 

Ho han d’emplenar totes les entitats 

Com que no totes les disciplines esportives segueixen el mateix criteri, cal tenir en compte què
entenem per: 

Prebenj.  

Benjamí. 

Aleví.   

Infantil.  

Cadet.   

Juvenil.  

Sènior.   

Nascuts al 2014 i posteriors 

Nascuts 2012 – 2013 

Nascuts 2010 – 2011 

Nascuts 2008 – 2009 

Nascuts 2006 – 2007 

Nascuts 2004 – 2005 

Nascuts 2003 i anteriors 

DOCUMENT 3 .1 

Equips. 

Ho han d’emplenar aquelles entitats que la seva finalitat sigui competicions federades regulars i tots 
els centres escolars 

Esport: Modalitat esportiva 

Categoria: prebenjamí, benjamí, aleví, infantil, cadet, juvenils, sènior ... 

Àmbit d’actuació: comarcal, provincial, nacional, estatal 

Nombre jugadors: Quantitat de participants que conformen l’equip o grup 

Dies/Horaris d’entrenament: Escriure abreviat el dia i franja horària de l’entrenament (ex. dll. 19 
a 20:30) 
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DOCUMENT 4

Full dels programes

Ho han d’emplenar només aquelles entitats que no tinguin una lliga regular federada i/o 

entrenaments regulars, però que tenen un programa esportiu regular durant la temporada. 

Cal emplenar un full per cada programa esportiu.

DOCUMENT 5

Certificació compliment obligacions tributàries. 

Ho han d’emplenar totes les entitats 

ANNEX 1

Dades del creditor 

Ho han d’emplenar les entitats en cas de modificacions respecte la última convocatòria i/o les 

entitats que es presenten per primera vegada.
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FITXA DE L’ENTITAT O L’ASSOCIACIÓ (DOCUMENT 1) DADES DE L’ENTITAT O L’ASSOCIACIÓ NOM NIF ADREÇA ADREÇA LOCAL SOCIAL (en cas de tenir-ne) TELÈFON/S ENTITAT CORREU ELECTRÒNIC WEB 
DADES DEL/LA PRESIDENT/A NOM I COGNOMS DNITELÈFON/S 

Clàusula informativa: Segons allò establert a la Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de Protecció de dades 
personals i garantia dels drets digitals, li informem que les dades facilitades a través del present document seran 
incloses en un fitxer titularitat de l’Ajuntament d’Olot amb la finalitat de sol·licitud, tramitació i control sobre les subvencions, 
beques i ajudes prestades als diferents programes o línies de subvenció de l’Ajuntament. Les dades seran tractades 
confidencialment i no seran cedides a tercers excepte obligació legal. Les persones interessades poden exercitar els drets 
d’accés, rectificació o supressió, oposició al tractament i sol·licitar-ne la limitació en els termes establerts a la Llei Orgànica 
3/2018, de 5 de desembre, de Protecció de dades personals i garantia de drets digitals, enviant una sol·licitud a la seu 
electrònica de l’Ajuntament d’Olot. https://seu-e.cat/ca/web/olot Es poden consultar els formularis a la pàgina web apartat 
tràmits, catàleg de tràmits, LOPD. El responsable de tractament de les dades és l’Ajuntament d’Olot, Passeig Ramón 
Guillamet 10 -17800 Olot, Tel.972279100, atencioalciutada@olot.cat , http://www.olot.cat. Les dades de contacte del delegat 
de protecció de dades són dpd@olot.cat Ajuntament d’Olot- Passeig Bisbe Guillamet 10 17800 Olot Tel 972279118. Es pot 
presentar reclamació a la seu electrònica de l’Ajuntament d’Olot https://seu-e.cat/ca/web/olot. 

DADES DEL/LA SECRETARI/ANOM I COGNOMS DNITELÈFON/S 
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DADES DE LA PERSONA DE CONTACTENOM I COGNOMS DNITELÈFON/S CORREU ELECTRÒNIC 
ADREÇA



PRESSUPOST GLOBAL DE L’ENTITAT O L’ASSOCIACIÓ (DOCUMENT 2) DESPESES CONCEPTE IMPORT Despeses generals de l’entitat €uros Sous  €uros Fitxes Federatives  €uros  Arbitratges  €uros Desplaçaments  €uros  Material  €uros Cursos  €uros Promoció  €uros Diversos  €uros Altres despeses  €uros Total  €uros INGRESSOS CONCEPTE IMPORT QUOTES Participants  €uros Socis  €uros SUBVENCIONS I PATROCINIS Generalitat  €uros Diputació  €uros Consell Comarcal  €uros Ajuntament d’Olot  €uros Patrocinis  €uros 
Federacions  €uros  €uros 
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Altres ingressos 
Total  €uros 



ESPORTISTES (DOCUMENT 3) Prebenj. Benjamí Aleví Infantil Cadet Juvenil Sènior Totals Masculí Femení EQUIPS (DOCUMENT 3.1) (Ho han d’emplenar aquelles entitats que la seva finalitat sigui competicions federatives 
regulars i tots els centres escolars ) ESPORT CATEGORIA (equip) ÀMBIT D’ACTUACIÓ NOMBRE JUGADORS DIES/HORARIS D’ENTRENAMENT 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

IMPORTANT: Cal adjuntar-hi una acta oficial d’un partit realitzat, que acrediti la participació de cada un dels equips en la lliga federada relacionats en aquest imprès i en cas d’esports individuals un document oficial que acrediti la participació de cada un dels esportistes relacionats en aquest imprès. 
21 
22

23
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FULL DEL PROGRAMA (DOCUMENT 4) (Ho han d’emplenar només aquelles entitats que no tinguin 
una lliga regular federada i/o entrenaments regulars, però que tenen un programa esportiu regular durant la 
temporada.)

Programa núm. de Cal omplir i numerar un full per cada un dels programes EXPLICACIÓ DEL PROGRAMATítol i tipus del programa: 

Dia/dies en què es desenvolupa (amb hores, si pot ser): 
Lloc/s on es desenvolupa: 

El programa és gratuït? SI  NO És un programa obert al públic en general? SI  No  S’adjunta documentació addicional del programa  SI NO 
PRESSUPOST DEL PROGRAMA (només el previst per aquest programa) DESPESES Total despeses programa  €euros INGRESSOS (d’on provenen els ingressos per pagar aquest programa?) Ingressos propis  €euros Ajut que sol·licita a l’Ajuntament  €euros Altres administracions  €euros Espònsors i patrocinis  €euros Total ingressos programa  €euros 

Nombre de participants del programa:

Olot Esports i Lleure

 €euros 



FULL DEL PROGRAMA (DOCUMENT 4) (Ho han d’emplenar només aquelles entitats que no tinguin 
una lliga regular federada i/o entrenaments regulars, però que tenen un programa esportiu regular durant la 
temporada.)

Programa núm. de Cal omplir i numerar un full per cada un dels programes EXPLICACIÓ DEL PROGRAMA Títol i tipus del programa:

Dia/dies en què es desenvolupa (amb hores, si pot ser): 
Lloc/s on es desenvolupa: 

PRESSUPOST DEL PROGRAMA (només el previst per aquest programa) DESPESES Total despeses programa  €euros INGRESSOS (d’on provenen els ingressos per pagar aquesta programa?) Ingressos propis  €euros Ajut que sol·licita a l’Ajuntament  €euros Altres administracions  €euros Espònsors i patrocinis  €euros Total ingressos programa  €euros 

Nombre de participants del programa:
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 €euros 
El programa és gratuït? SI         NOÉs unaprograma obert al públic en general? SI  No S’adjunta documentació addicional del programa?   SI NO 



FULL DEL PROGRAMA (DOCUMENT 4) (Ho han d’emplenar només aquelles entitats que no tinguin 
una lliga regular federada i/o entrenaments regulars, però que tenen un programa esportiu regular durant la 
temporada.)

Programa núm. de Cal omplir i numerar un full per cada un dels programesEXPLICACIÓ DEL PROGRAMA Títol i tipus de programa:

Dia/dies en què es desenvolupa (amb hores, si pot ser): 
Lloc/s on es desenvolupa: 

PRESSUPOST DEL PROGRAMA (només el previst per aquesta programa) DESPESES Total despeses programa  €euros INGRESSOS (d’on provenen els ingressos per pagar aquest programa?) Ingressos propis  €euros Ajut que sol·licita a l’Ajuntament  €euros Altres administracions  €euros Espònsors i patrocinis  €euros Total ingressos programa  €euros 

Nombre de participants del programa:
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El programa és gratuït? SI        NO És un programa obert al públic en general? SI  No  S’adjunta documentació addicional del programa?  SI NO 
 €euros 



FULL DEL PROGRAMA (DOCUMENT 4) (Ho han d’emplenar només aquelles entitats que no tinguin una 
lliga regular federada i/o entrenaments regulars, però que tenen un programa esportiu regular durant la 
temporada.)

Programa núm. de Cal omplir i numerar un full per cada un dels programesEXPLICACIÓ DEL PROGRAMA Títol i tipus d’activitat: 

Dia/dies en què es desenvolupa (amb hores, si pot ser): 
Lloc/s on es desenvolupa: 

PRESSUPOST DEL PROGRAMA (només el previst per aquesta programa) DESPESES Total despeses programa  €euros INGRESSOS (d’on provenen els ingressos per pagar aquest programa?) Ingressos propis  €euros Ajut que sol·licita a l’Ajuntament  €euros Altres administracions  €euros Espònsors i patrocinis  €euros Total ingressos programa  €euros 

Nombre de participants del programa
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El programa és gratuït? SI        NO És un programa obert al públic en general? SI  No S’adjunta documentació addicional del programa?    SI NO 
 €euros 



FULL DEL PROGRAMA (DOCUMENT 4) (Ho han d’emplenar només aquelles entitats que no tinguin una 
lliga regular federada i/o entrenaments regulars, però que tenen un programa esportiu regular durant la 
temporada.)

Programa núm. de Cal omplir i numerar un full per cada una dels programes.EXPLICACIÓ DEL PROGRAMA 
Títol i tipus de programa

Dia/dies en què es desenvolupa (amb hores, si pot ser): 
Lloc/s on es desenvolupa: 

PRESSUPOST DEL PROGRAMA (només el previst per aquest programa) DESPESES Total despeses programa  €euros INGRESSOS (d’on provenen els ingressos per pagar aquest programa?) Ingressos propis  €euros Ajut que sol·licita a l’Ajuntament  €euros Altres administracions  €euros Espònsors i patrocinis  €euros Total ingressos programa  €euros 

Nombre de participants del programa:
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El progrma és gratuït? SI          NO És un programa obert al públic en general? SI  No S’adjunta documentació addicional del programa?  SI NO 
 €euros 



CERTIFICACIÓ COMPLIMENT OBLIGACIONS TRIBUTÀRIES (DOCUMENT 5) El/la Sr./Sra.    amb càrrec de l’entitat/associació amb nif i domicili  CERTIFICA Que segons consta en els arxius i antecedents comptables de l’entitat    en data d’avui no figura cap deute pendent amb l’Agència Tributària de l’Estat ni amb la Tresoreria de la Seguretat Social. Que l’entitat està al corrent de les seves obligacions fiscals i financeres amb l’Ajuntament d’Olot, quan escaigui. S’autoritza expressament a l’Ajuntament d’Olot a realitzar les consultes escaients en aquests organismes per acreditar que s’està al corrent de pagament en les fases del procediment que ho requereixin. I perquè consti i tingui els efectes escaients signo el present certificat i s'accepten tots els condicionants de 

la sol·licitud de subvenció fent constar que se’n compleixen els requisits, en especial que l’entitat es troba 

inscrita en el Registre d’entitats de l’Ajuntament d’Olot i que els càrrecs que s’hi esmenten tenen vigència 

actualitzada. Olot, 
Signatura del/la President/a o persona que ostenta la 

representació legal de l’entitat sol·licitant.(Segell de l’entitat)

Clàusula informativa: Clàusula informativa: Segons allò establert a la Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de Protecció 
de dades personals i garantia dels drets digitals, li informem que les dades facilitades a través del present document seran 
incloses en un fitxer titularitat de l’Ajuntament d’Olot amb la finalitat de sol·licitud, tramitació i control sobre les subvencions, 
beques i ajudes prestades als diferents programes o línies de subvenció de l’Ajuntament. Les dades seran tractades 
confidencialment i no seran cedides a tercers excepte obligació legal. Les persones interessades poden exercitar els drets 
d’accés, rectificació o supressió, oposició al tractament i sol·licitar-ne la limitació en els termes establerts a la Llei Orgànica 
3/2018, de 5 de desembre, de Protecció de dades personals i garantia de drets digitals, enviant una sol·licitud a la seu 
electrònica de l’Ajuntament d’Olot. https://seu-e.cat/ca/web/olot Es poden consultar els formularis a la pàgina web apartat 
tràmits, catàleg de tràmits, LOPD. El responsable de tractament de les dades és l’Ajuntament d’Olot, Passeig Ramón 
Guillamet 10 -17800 Olot, Tel.972279100, atencioalciutada@olot.cat , http://www.olot.cat. Les dades de contacte del 
delegat de protecció de dades són dpd@olot.cat Ajuntament d’Olot- Passeig Bisbe Guillamet 10 17800 Olot Tel 
972279118. Es pot presentar reclamació a la seu electrònica de l’Ajuntament d’Olot https://seu-e.cat/ca/web/olot.

dintre de
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Responsable del tractament 

Dades de contacte del delegat de protecció de 
dades 

Finalitat del tractament 

Base jurídica 

Destinataris 

Drets de les persones 

Termini de conservació de les dades 

Reclamació 

Ajuntament d’Olot
Passeig Bisbe Guillamet, 10, 17800 Olot
Tel. 972 27 91 00 
Atencioalciutada@olot.cat  http://www.olot.cat 

dpd@olot.cat
Ajuntament d’Olot
Passeig Bisbe Guillamet, 10, 17800 Olot
Tel. 972 27 91 18

Sol·licitud, tramitació i control sobre les subven-
cions, beques i ajudes prestades als diferents 
programes o línies de subvenció de l’Ajunta-
ment.

Sobre la base legal que atorga la llei 38/2003, 
de 17 de novembre, general de subvencions i 
els arts. 28.1 i 66 de la Llei de Procediment Admi-
nistratiu Comú de les Administracions Públiques 
(Llei 39/2015, de 1 d’octubre)

Les vostres dades no es cediran a tercers, ex-
cepte que una norma legal ho autoritzi.

Podeu accedir a les vostres dades, rectificar-les 
o suprimir-les, oposar-vos al tractament i sol·li-
citar-ne la limitació, en els termes establerts a la
Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de Pro-
tecció de Dades personals i garantía dels drets
digitals, enviant la vostra sol·licitud a l’adreça
de l’Ajuntament d’Olot o mitjançant la seva seu
electrònica https://seu-e.cat/ca/web/olot
Podeu consultar els formularis a la pàgina web
apartat tràmits, catàleg de tràmits, LOPD

Mentre es mantingui la vigència de la comunica-
ció

Podeu presentar una reclamació a l’Ajuntament 
d’Olot, en paper o mitjançant la seu electròni-
ca de l’Ajuntament d’Olot https://seu-e.cat/ca/
web/olot

PROTECCIÓ DE DADES
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