
Bases dels ajuts destinats a entitats esportives a fi de becar quotes 
d’esportistes. Temporada 2021-2022 

 

1.- Objecte: 

L’objecte d’aquestes bases és dotar a les entitats esportives d’Olot d’una eina per 
treballar la inclusió social de persones econòmicament desafavorides, amb l’objectiu 
de garantir la igualtat d’oportunitats en la pràctica de l’esport de competició. 

 

2.- Beneficiaris: 

Són beneficiàries d’aquests ajuts totes les entitats esportives federades que estiguin 
donades d’alta al registre d’entitats esportives de la Secretaria General de l’Esport de 
la Generalitat de Catalunya, i que estiguin inscrites al registre d’entitats de 
l’Ajuntament d’Olot. 

 

3.- Procediment per a la sol·licitud d’ajuts: 

Per a la concessió de subvencions caldrà la prèvia sol·licitud del possible beneficiari, 
que es presentarà amb model normalitzat i que en tot cas hi haurà de constar el 
següent: 

 
• Model d’instància general. 

 
• Imprès 1, amb les dades de l’entitat. 

 
• Imprès 2, amb les dades de l’esportista (cal omplir un imprès per a cada 

esportista que sol·liciti l’ajut). 

 
• Documentació que acrediti els ingressos de la família de l’esportista (en un 

sobre tancat que cal presentar a les oficines de l’Àrea d’Esports de 
l’Ajuntament d’Olot, de dilluns a divendres de 10h a 14h a l’Avinguda República 
Argentina n.8 d’Olot, en un termini màxim de 5 dies després de presentar la 
sol·licitud). 

 
L’entitat pot sol·licitar fins a un màxim del 5% de beques, a comptar del total de les seves 
fitxes federades i escolars des de pre-benjamins fins a sèniors (inclosos). 
Exemple. Una entitat que té 100 fitxes pot demanar 5 beques. 

 
També s’ha establert un topall de 12 beques, de manera que una entitat no pot superar 
aquesta xifra encara que el 5% de les seves fitxes sigui superior. 
 

Les sol·licituds s’han de formalitzar mitjançant els models normalitzats complimentats 
íntegrament, disponibles als webs www.olot.cat. 
 
La presentació de la sol·licitud s’ha de fer via electrònica, a través de la pàgina 
www.olot.cat, a tràmits, tràmits online, instàncies electròniques i instància 
genèrica electrònica. Segons el previst a la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, de procediment 
administratiu comú de les administracions públiques, aquest canal és obligatori per a les 
entitats o associacions, però les persones físiques poden optar presentar la sol·licitud 
presencialment a l’Oficina d’Atenció al Ciutadà de l’Ajuntament d’Olot (passeig Bisbe 
Guillamet, 10) amb cita prèvia.  

http://www.olot.cat/
http://www.olot.cat/


 
4.- Termini: 

 
El termini de presentació de sol·licituds serà de 20 dies hàbils a comptar des de l’endemà 
de la publicació de la convocatòria al BOP. 
 

5.- Resolució: 

Una comissió mixta de l’Àrea d’Esports i el Consorci de Benestar Social, una vegada 
acabat el termini de presentació de sol·licituds i a la vista de la documentació 
presentada, avaluarà si es compleixen els requisits demanats en aquestes bases, i 
concedirà o denegarà la petició formulada. En cas d’acceptació, se signarà un conveni 
entre l’entitat beneficiària de l’ajut i l’Àrea d’Esports. El termini de resolució de les 
peticions presentades es fixa en un mes. Transcorregut aquest termini sense resolució 
expressa, s’entendrà denegada per silenci administratiu. 

 

6.- Quantia: 

La quantia total destinada a aquests ajuts serà de 5.500,00 € que es pagaran de la 
partida 2022 399 341 4800001 – BEQUES ESPORTIVES consignada en el  
pressupost de l’Àrea d’Esports per l’any 2022. En cas de concedir-se l’ajut, sempre 
serà d’un terç de la quota anual que té fixada l’entitat. 

 

7.- Cobrament de l’ajut: 

Prèvia presentació d’un certificat del secretari/a de l’entitat, l’Àrea d’Esports abonarà 
directament a l’entitat l’import total de tots els ajuts concedits. 

 
 

8.- Interpretació i aplicació de les bases: 

L’Àrea d’Esports es reserva el dret de negociar directament amb una entitat que, degut 
a les seves especials característiques, tingui alguna dificultat per acollir-se a aquest 
programa sota aquestes bases. També pot excloure a aquelles entitats que, malgrat 
complir les bases, les seves activitats no s’ajustin al seu objecte. En cas que una 
vegada resoltes totes les sol·licituds la quantitat total sigui superior o inferior a la 
quantia assignada en el pressupost, l’Àrea d’Esports es reserva el dret de modificar 
el percentatge del punt 6. 

Aquestes bases es regeixen per la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de 
subvencions; el Reial Decret 887/2006, de 21 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament 
de la Llei general de subvencions; el Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova 
el Reglament d’obres, activitats i serveis de les entitats locals; la Llei 19/2013, de 9 de 
desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern, i per 
l’ordenança general de subvencions aprovada per l’Ajuntament d’Olot.  

 


