
Olot Esports i Lleure

PROGRAMA 
SUPORT

ESDEVENIMENTS 
ESPORTIUS

NOM DE L’ENTITAT O ASSOCIACIÓ:

Activitat

Tipus de subvenció:

*Subvencions concurrència competitiva (Esdeveniments esportius): Sol·licituds per desenvolupar una activitat i /o
concepte no previst dins del plantejament general de la temporada de l’entitat i que té un caràcter extraordinari. ( per 
exemple, un torneig, una fase d’ascens etc...). Seran activitats que no estan dins la sol·licitud del conveni general. 

*Subvencions nominatives: Entitats que reben una subvenció nominativa per a una activitat concreta, bé des d’alcaldia o
bé en pressupost. 

(S’ha de presentar una sol·licitud per cada activitat que es realitzi)



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 
DADES DEL/LA SECRETARI/ANOM I COGNOMS DNITELÈFON/S 

Olot Esports i Lleure

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

NÚMERO REGISTRE A LA SECRETARIA GENERAL DE L’ESPORT:

NUMERO REGISTRE AL REGISTRE D’ENTITATS DE L’AJUNTAMENT D’OLOT:

NÚMERO DE SOCIS:
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Activitat

Explicació de l'activitat 

Breu explicació de l'activitat:

Nombre de participants de l'activitat:

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

Lloc/s  on es desenvolupa:

C/ L’Entitat declara uns ingressos relacionats amb 
aquesta activitat de: 

Altres ajuts/subvencions

Fons Propis

SUMA B+C 

quantitat sol·licitada a l’ajuntament.  

Notes aclaratòries:

La quantitat sol·licitada al programa de suport a les entitats NO podrà superar el 50% del pressupost total

Què ens costa i com volem finançar l'activitat

A/ Pressupost total:

B/ L’Entitat solꞏlicita al programa suport entitats la 
quantitat de:
Percentatge del pressupost presentat: 

El  pressupost de l’apartat A ha de ser igual a la quantitat que es demana en el apartat B  +  la suma dels 
conceptes de l’apartat C 
L’entitat ha de marcar, pressupostar i posteriorment justificar el 100% del pressupost de l’activitat. 
La Subvenció concedida NO podrà superar el 50% del global dels conceptes subvencionats. 
En l’apartat d’ingressos s’han de posar tots aquells que fan referència al conceptes demanats 



CERTIFICACIÓ COMPLIMENT OBLIGACIONS TRIBUTÀRIES 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)

dintre de
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Dades del creditor. Ho han d’emplenar les entitats en cas de modificacions respecte la ultima convocatòria  
i/o les entitats que es presenten per primera vegada. Descarregar SEPA i adjuntar

Certificat de càrrecs. Ho han d’emplenar les entitats en cas de modificacions en la seva junta respecte 
l’última convocatòria i/o les entitats que es presenten per primera vegada. Descarregar i adjuntar 

Important
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DECLARACIÓ DE RETRIBUCIONS DELS MEMBRES DELS ÒRGANS DE DIRECCIÓ
I ADMINISTRACIÓ 
(NOMÉS PER A PERSONES JURÍDIQUES QUE OPTIN A SUBVENCIONS DE MÉS DE 10.000 EUROS I
AMB CÀRRECS RETRIBUÏTS EN ELS SEUS ÒRGANS DE DIRECCIÓ I ADMINISTRACIÓ)

El/la Sr./Sra. _______________________________________________amb NIF___________________ 

que ostenta el càrrec______________________________________ de a la Junta Directiva de l’entitat / 

associació___________________________________________________________________________

CERTIFICA

Que segons consta en els arxius de l’entitat/associació la retribució que perceben llurs òrgans de direcció 

o administració és la següent:

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

Olot, ___________de________________ de_____________

Vist-i-plau



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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