
Olot Esports i Lleure

PROGRAMA 
SUPORT 

ENTITATS
ESPORTIVES

NOM DE L’ENTITAT O ASSOCIACIÓ:

SOL·LICITUD DE SUBVENCIÓ DE CONCURRÈNCIA  COMPETITIVA 
SUPORT ENTITATS ESPORTIVES

*Concurrència competitiva suport entitats: Sol·licitud per donar suport a clubs i entitats que participen en una lliga regular federada amb partits i 
entrenaments i / o aquelles entitats que tenen una activitat regular durant tota la temporada.  Es sol·licita per a activitats quotidianes que es desenvolupen 
durant tot el curs. ( exemples: sous d’entrenadors, arbitratges, desplaçaments de partits, material, inscripcions, lloguer d’instal·lacions..) 



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:



IMPORT 
SOLꞏLICITAT

A/ Per quin concepte es demana la subvenció?:              Pressupost  

 Inscripcions a la Federació corresponent

• Sous entrenadors/ores

• Desplaçaments

• Arbitratges

• Altres (especificar):

       SUMA A  

B/ L'entitat sol·licita al programa suport entitats la quantitat de  _____________________  

que representa el ________     % del total del pressupost dels conceptes sol·licitats. 

C/ L’Entitat declara uns ingressos relacionats amb aquest conceptes de: 

• Altres ajuts/subvencions

• Fons Propis

       SUMA B+C 

NOTES ACLARATÒRIES 
· La suma dels pressupostos dels conceptes de l’apartat A han de ser iguals a 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 total de les despeses dels conceptes marcats ( com a mínim un
concepte, encara que és recomana fer-ne més d’un)
· 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



ESPORTISTES  

Prebenj. Benjamí Aleví Infantil Cadet Juvenil / 
Júnior  

Sènior Totals 

Masculí 

Femení 

 Es demana la màxima precisió i veracitat ja que aquestes dades es faran servir per elaborar quadres
estadístics per determinar les polítiques esportives de l’Ajuntament

Quadre de referència temporada  

TEMP. 2022-2023 

Any naix Curs Edat 

2020 - 2 
2019 P3 3 
2018 P4 4 
2017 P5 5 
2016 1r 6 
2015 2n 7 PREBENJAMÍ 

BENJAMÍ I 2014 3r 8 
BENJAMÍ II 2013 4t 9 

2012 5è 10 ALEVÍ I 
2011 6è 11 ALEVÍ II 
2010 1 ESO 12 INFANTIL I 
2009 2 ESO 13 INFANTIL II 
2008 3 ESO 14 CADET I 
2007 4 ESO 15 CADET II 
2006 1r Batx 16 JUVENIL I 

2005 2n Batx 17 JUVENIL II 
2004 Uni 17 JÚNIOR I 
2003 Uni 17 JÚNIOR II 
2002 Uni/Feina 18 SÈNIOR 



 

 
 
 
 
 
 
 

EQUIPS: 

 

(1) 
 
 

ESPORT CATEGORIA (2) Masculí 
o femení 

NOMBRE 
JUGADOR
S/ORES 

ÀMBIT 
D’ACTUACIÓ (3)  

1      

2      

3      

4      

5      

6      

7      

8      

9      

10      

11      

12      

13      

14      

15      

16      

17      

18      

19      

20      

21      

22 
     

23      

(1) De més petits a més grans (edats) 

(2) Segons el quadre de referència de la pàgina anterior  

(3) Àmbit d’actuació: local,  comarcal, provincial, nacional Català, estatal 
 



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

Olot Esports i Lleure

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



Olot Esports i Lleure

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

Olot Esports i Lleure
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