
PROGRAMA SUPORT A LES 

ENTITATS CONVENI ANY 2022  

Àrea de progrés econòmic 

NOM ENTITAT O ASSOCIACIÓ



EXPEDIENT DE JUSTIFICACIÓ DE SUBVENCIÓ
______________________________________________________________________________ 

1.- CARÀCTER DE LA SUBVENCIÓ:  

     Concurrència competitiva 

     Nominativa en pressupost 

______________________________________________________________________________ 

2.- ENTITAT BENEFICIÀRIA: 

______________________________________________________________________________ 

3.- NÚM. D’INSCRIPCIÓ EN EL REGISTRE D’ENTITATS: 

______________________________________________________________________________ 

4.- DATA DE L’ACORD DE LA CONCESSIÓ (la data consta a la notificació de la resolució 

d’atorgament):: 

______________________________________________________________________________ 

5.- NÚMERO EXPEDIENT (aquest número consta a la notificació de la resolució d’atorgament): 

______________________________________________________________________________ 

6.- IMPORT TOTAL CONCEDIT (aquest import consta a la notificació de la resolució 

d’atorgament):  

______________________________________________________________________________ 

7.- IMPORT TOTAL JUSTIFICAT : 

______________________________________________________________________________ 

8.- PERCENTATGE QUE SUPOSA LA SUBVENCIÓ SOBRE EL COST DE L’ACTIVITAT (import 

punt 6/import punt 7): 

______________________________________________________________________________ 

9.- BESTRETES REBUDES (només indicar si s’ha rebut alguna o algunes bestretes): 
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NORMES PER A LA GESTIÓ I COBRAMENT DE SUBVENCIONS: 

1.- El pagament de la subvenció es farà efectiu després de presentar l’expedient de justificació, 

tal com disposa l’expedient de sol·licitud i el conveni. Caldrà presentar una instància electrònica  

a la que s’hi haurà d’adjuntar aquest formulari de justificació i la documentació que s’escaigui, al 

web de l’ajuntament d’Olot: http://www.olot.cat a “tràmits”, Tràmits on-line”, “instàncies 

electròniques” “Presentació justificacions subvencions”. Es deduirà del total a pagar els imports 

de les possibles bestretes atorgades. 

2.- Veracitat de la documentació justificativa: la persona interessada o qui la representi es 

responsabilitza de la veracitat dels documents aportats, d’acord amb l’article 28.7 de la Llei 

39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.  

3.- L’import de la subvenció es transferirà al compte que hàgiu autoritzat a les oficines de 

Tresoreria de l’Ajuntament d’Olot. En cas que sigui la primera vegada que rebeu una subvenció 

de l’Ajuntament o que necessiteu canviar el número de compte caldrà que sol·liciteu el formulari 

de domiciliació a la següent adreça electrònica: tersoreria@olot.cat 

4.- S’atorga autorització a la secció de Tresoreria de la Corporació per a fer les consultes 

escaients pel que fa a la comprovació d’estar al corrent de pagament amb l’AEAT i amb la 

Tresoreria de la Seguretat Social. Tanmateix s’atorga autorització a fer ús de compensació en 

cas que el perceptor de la subvenció mantingui deutes pendents amb l’Ajuntament d’Olot. 

5.- Si el suport econòmic serveix per a finançar despesa d’inversió, caldrà informe dels tècnics 

municipals sobre l’actuació subvencionada. 

6.- L’entitat podrà ser requerida si el seu expedient se sotmet a revisió i/o a control financer dels 

serveis de la intervenció municipal, en base a les condicions de mostreig i control que estableix 

l’Ordenança general de subvencions de l’Ajuntament d’Olot. 

 

 

 

 

Com omplir la justificació 

És important que la persona o persones encarregades d’omplir la justificació tinguin en compte les 
recomanacions següents:  
-És imprescindible omplir tots els apartats. 
-Cal omplir l'apartat d'informe final per cada projecte/activitat que s'hagi subvencionat i que consta en el 
conveni signat. 
-Calen adjuntar una relació de totes les factures i altres documents justificatius. 
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CERTIFICACIÓ 

En/Na   

que ostenta el càrrec de  a la Junta directiva de l’entitat/ 
associació:  amb NIF     
i domicili 

FA CONSTAR: 

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.  

Que cap membre de la Junta és perceptor de cap tipus de retribució pecuniària (en altre cas cal 

especificar càrrec i dotació assignada). 

Càrrec Retribució anual en € 

Que l’import total de l’activitat subvencionada ha estat de:..............€ 

Que l’Ajuntament d’Olot ens va atorgar una subvenció per un import de:................€ per a la finalitat 

següent:.......... 

Que el detall dels ingressos rebuts per dur a terme l’activitat/s subvencionades són (omplir amb tots els 

ingressos : 

Tipus ingrés (Públic o Privat) Entitat (en cas que sigui 

públic) 

Import en € 

Públic Ajuntament d’Olot 
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TOTAL ( ha de coincidir amb 

l’import total de l’activitat) 

Que la nostra entitat ha realitzat les activitats per les quals va ser subvencionada tot seguint els criteris 

i requisits que fixava l’imprès de sol·licitud, les bases de concurrència competitiva i el conveni de 

referència i que a tal efecte es detallen en el full annex 1.  

Que els justificants que es relacionen per acreditar la subvenció (veure full annex 2) no s’han fet servir 

com a comprovant de subvenció de cap més altre organisme i que han estat satisfets i pagats de 

forma definitiva als respectius creditors de l’entitat.  

Que l’entitat disposa dels comprovants de pagament  (transferències, rebuts bancaris...) a disposició de 

l’Ajuntament d’Olot en cas de ser requerits. 

Que l’entitat autoritza a la Tresoreria de l’Ajuntament d’Olot a fer les consultes escaients en relació a la 

seva situació amb l’Agència Estatal de l’Administració Tributària (AEAT), amb la Tresoreria de la 

Seguretat Social (INSS) i a practicar les compensacions escaients, cas que es mantinguin deutes amb 

la Tresoreria de l’Ajuntament d’Olot. 

Que l’entitat es troba a disposició de qualsevol actuació de revisió o de control financer que requereixi 

la Intervenció de l’Ajuntament. 

Olot,            de                       de 20 

Signatura del President o persona que ostenta la representació legal de l’entitat sol·licitant. 
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FULL ANNEX 1 

INFORME FINAL 

NOM DEL PROJECTE O ACTIVITAT: 

RESULTATS ACONSEGUITS: 

RESULTATS ACONSEGUIT DIFERENTS DELS PLANTEJATS A LA SOL·LICITUD, SI S’ESCAU: 

INDICADORS: 

NOMBRE DE BENEFICIARIS: 

EVIDÈNCIES DE LA COMUNICACIÓ (relacionar el material imprès o fotografies de l’acte o activitat on 

es visualitzi el suport de l’ajuntament d’Olot que s’adjunten a l’expedient de justificació):  
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FULL ANNEX 1 

INFORME FINAL 

NOM DEL PROJECTE O ACTIVITAT: 

RESULTATS ACONSEGUITS: 

RESULTATS ACONSEGUIT DIFERENTS DELS PLANTEJATS A LA SOL·LICITUD, SI S’ESCAU: 

INDICADORS: 

NOMBRE DE BENEFICIARIS: 

EVIDÈNCIES DE LA COMUNICACIÓ (relacionar el material imprès o fotografies de l’acte o activitat on 

es visualitzi el suport de l’ajuntament d’Olot que s’adjunten a l’expedient de justificació):  
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FULL ANNEX 1 

INFORME FINAL 

NOM DEL PROJECTE O ACTIVITAT: 

RESULTATS ACONSEGUITS: 

RESULTATS ACONSEGUIT DIFERENTS DELS PLANTEJATS A LA SOL·LICITUD, SI S’ESCAU: 

INDICADORS: 

NOMBRE DE BENEFICIARIS: 

EVIDÈNCIES DE LA COMUNICACIÓ (relacionar el material imprès o fotografies de l’acte o activitat on 

es visualitzi el suport de l’ajuntament d’Olot que s’adjunten a l’expedient de justificació):  
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FULL ANNEX 1 

INFORME FINAL 

NOM DEL PROJECTE O ACTIVITAT: 

RESULTATS ACONSEGUITS: 

RESULTATS ACONSEGUIT DIFERENTS DELS PLANTEJATS A LA SOL·LICITUD, SI S’ESCAU: 

INDICADORS: 

NOMBRE DE BENEFICIARIS: 

EVIDÈNCIES DE LA COMUNICACIÓ (relacionar el material imprès o fotografies de l’acte o activitat on 

es visualitzi el suport de l’ajuntament d’Olot que s’adjunten a l’expedient de justificació):  
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FULL ANNEX 1 

INFORME FINAL 

NOM DEL PROJECTE O ACTIVITAT: 

RESULTATS ACONSEGUITS: 

RESULTATS ACONSEGUIT DIFERENTS DELS PLANTEJATS A LA SOL·LICITUD, SI S’ESCAU: 

INDICADORS: 

NOMBRE DE BENEFICIARIS: 

EVIDÈNCIES DE LA COMUNICACIÓ (relacionar el material imprès o fotografies de l’acte o activitat on 

es visualitzi el suport de l’ajuntament d’Olot que s’adjunten a l’expedient de justificació):  
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FULL ANNEX 1 

INFORME FINAL 

NOM DEL PROJECTE O ACTIVITAT: 

RESULTATS ACONSEGUITS: 

RESULTATS ACONSEGUIT DIFERENTS DELS PLANTEJATS A LA SOL·LICITUD, SI S’ESCAU: 

INDICADORS: 

NOMBRE DE BENEFICIARIS: 

EVIDÈNCIES DE LA COMUNICACIÓ (relacionar el material imprès o fotografies de l’acte o activitat on 

es visualitzi el suport de l’ajuntament d’Olot que s’adjunten a l’expedient de justificació):  
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FULL ANNEX 1 

INFORME FINAL 

NOM DEL PROJECTE O ACTIVITAT: 

RESULTATS ACONSEGUITS: 

RESULTATS ACONSEGUIT DIFERENTS DELS PLANTEJATS A LA SOL·LICITUD, SI S’ESCAU: 

INDICADORS: 

NOMBRE DE BENEFICIARIS: 

EVIDÈNCIES DE LA COMUNICACIÓ (relacionar el material imprès o fotografies de l’acte o activitat on 

es visualitzi el suport de l’ajuntament d’Olot que s’adjunten a l’expedient de justificació):  
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FULL ANNEX 1 

 
INFORME FINAL 
 

NOM DEL PROJECTE O ACTIVITAT: 

 

 

RESULTATS ACONSEGUITS: 

 

 

 

RESULTATS ACONSEGUIT DIFERENTS DELS PLANTEJATS A LA SOL·LICITUD, SI S’ESCAU: 

 

 

 

INDICADORS:  

 

 

 

NOMBRE DE BENEFICIARIS:  

 

 

EVIDÈNCIES DE LA COMUNICACIÓ (relacionar el material imprès o fotografies de l’acte o activitat on 

es visualitzi el suport de l’ajuntament d’Olot que s’adjunten a l’expedient de justificació):  
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FULL ANNEX 1 

 
INFORME FINAL 
 

NOM DEL PROJECTE O ACTIVITAT: 

 

 

RESULTATS ACONSEGUITS: 

 

 

 

RESULTATS ACONSEGUIT DIFERENTS DELS PLANTEJATS A LA SOL·LICITUD, SI S’ESCAU: 

 

 

 

INDICADORS:  

 

 

 

NOMBRE DE BENEFICIARIS:  

 

 

EVIDÈNCIES DE LA COMUNICACIÓ (relacionar el material imprès o fotografies de l’acte o activitat on 

es visualitzi el suport de l’ajuntament d’Olot que s’adjunten a l’expedient de justificació):  
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FULL ANNEX 1 

INFORME FINAL 

NOM DEL PROJECTE O ACTIVITAT: 

RESULTATS ACONSEGUITS: 

RESULTATS ACONSEGUIT DIFERENTS DELS PLANTEJATS A LA SOL·LICITUD, SI S’ESCAU: 

INDICADORS: 

NOMBRE DE BENEFICIARIS: 

EVIDÈNCIES DE LA COMUNICACIÓ (relacionar el material imprès o fotografies de l’acte o activitat on 

es visualitzi el suport de l’ajuntament d’Olot que s’adjunten a l’expedient de justificació):  
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RELACIÓ DE JUSTIFICANTS DE DESPESA (1)

Activitat o 
Projecte 

Nom 
proveïdor 

NIF 
proveïdor 

Núm. 
factura

Concepte IMPORT 

IMPORT TOTAL JUSTIFICAT (2) € 

(1) Cal adjuntar factures de totes les despeses imputades a la subvenció Es poden acceptar certificats i altres

documents acreditatius que no tinguin format factura (sempre que siguin validats tècnicament).

(2) L’import total només cal indicar-lo a la pàgina on hi ha la darrera despesa justificada

Olot,     

Signatura del President o persona que ostenta la representació legal de l’entitat sol·licitant. 

de de 20
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RELACIÓ DE JUSTIFICANTS DE DESPESA

Activitat o 
Projecte 

Nom 
proveïdor 

NIF 
proveïdor 

Núm. 
factura

Concepte IMPORT 

IMPORT TOTAL JUSTIFICAT € 

(1) Cal adjuntar factures de totes les despeses imputades a la subvenció Es poden acceptar certificats i altres

documents acreditatius que no tinguin format factura (sempre que siguin validats tècnicament).

(2) L’import total només cal indicar-lo a la pàgina on hi ha la darrera despesa justificada

Olot,     

Signatura del President o persona que ostenta la representació legal de l’entitat sol·licitant. 

de de 20
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RELACIÓ DE JUSTIFICANTS DE DESPESA

Activitat o 
Projecte 

Nom 
proveïdor 

NIF 
proveïdor 

Núm. 
factura

Concepte IMPORT 

IMPORT TOTAL JUSTIFICAT € 

(1) Cal adjuntar factures de totes les despeses imputades a la subvenció Es poden acceptar certificats i altres

documents acreditatius que no tinguin format factura (sempre que siguin validats tècnicament).

(2) L’import total només cal indicar-lo a la pàgina on hi ha la darrera despesa justificada

Olot,     

Signatura del President o persona que ostenta la representació legal de l’entitat sol·licitant. 

de de 20
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RELACIÓ DE JUSTIFICANTS DE DESPESA

Activitat o 
Projecte 

Nom 
proveïdor 

NIF 
proveïdor 

Núm. 
factura

Concepte IMPORT 

IMPORT TOTAL JUSTIFICAT € 

(1) Cal adjuntar factures de totes les despeses imputades a la subvenció Es poden acceptar certificats i altres

documents acreditatius que no tinguin format factura (sempre que siguin validats tècnicament).

(2) L’import total només cal indicar-lo a la pàgina on hi ha la darrera despesa justificada

Olot,     

Signatura del President o persona que ostenta la representació legal de l’entitat sol·licitant. 

de de 20
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RELACIÓ DE JUSTIFICANTS DE DESPESA

IMPORT 

SUBTOTAL 1 

SUBTOTAL 2 

SUBTOTAL 3 

SUBTOTAL 4 

TOTAL DESPESA JUSTIFICADA € 
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Responsable del tractament Ajuntament d’Olot 

Passeig Bisbe Guillamet, 10 17800 OLOT 

Tel. 972 27 91 00 

atencioalciutada@olot.cat http://www.olot.cat 

Dades de contacte del delegat de protecció de 

dades 

 

 

 

dpd@olot.cat 

Ajuntament d’Olot  

Passeig Bisbe Guillamet, 10 17800 OLOT 

Tel. 972 27 91 18 

Finalitat del tractament Sol·licitud, tramitació i control sobre les 

subvencions, beques i ajudes prestades als 

diferents programes o línies de subvenció de 

l’Ajuntament 

Base jurídica 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 

Administratiu Comú de les Administracions 

Públiques (Llei 39/2015, de 1 d’octubre) 

Destinataris Les vostres dades no es cediran a tercers, 

excepte que una norma legal ho autoritzi. 

Drets de les persones Podeu accedir a les vostres dades, rectificar-

les o suprimir-les, oposar-vos 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 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 

Termini de conservació de les dades Mentre es mantingui la vigència de la 

comunicació  

Reclamació Podeu presentar una reclamació a 

l’Ajuntament d’Olot, en paper o mitjançant la 

seu electrònica de l’Ajuntament d’Olot 

https;//seu-e.cat/ca/web/olot 
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