
Olot Cultura

REGISTRE D’ENTRADA
Institut de Cultura Ciutat d’Olot

Can Trincheria (c/ Sant Esteve, 29)

NOM DE L’ENTITAT O ASSOCIACIÓ:

PROGRAMA 
SUPORT A 

LES ENTITATS
que organitzen activitats culturals a Olot

DOCUMENT DE SOL·LICITUD DEL CONVENI



Olot Cultura

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         FAX

CORREU ELECTRÒNIC      WEB

NOMBRE TOTAL DE SOCI/ES DE L’ENTITAT

DADES DE/LA PRESIDENT/A
NOM I COGNOMS       NIF

ADREÇA        CODI POSTAL

POBLACIÓ        TELÈFON/S

DADES DE/LA SECRETARI/SECRETÀRIA
NOM I COGNOMS       NIF

ADREÇA        CODI POSTAL

POBLACIÓ        TELÈFON/S

HORARI D’ATENCIÓ

ADREÇA ON VOLEU REBRE LA CORRESPONDÈNCIA
ADREÇA        

POBLACIÓ         CODI POSTAL

CORREU ELECTRÒNIC

S’accepten tots els condicionants de les bases reguladores de la concessió de subvencions de l’Ajuntament d’Olot, i es 
fa constar que se’n compleixen els requisits, en especial que l’entitat es troba insctrita en el Registre d’entitats de l’Ajun-
tament d’Olot i que els càrrecs que s’hi esmenten tenen vigència actualitzada.

Signatura del/la president/a                                Signatura del/la secretari/ària

(Segell de l’entitat o associació).

Protecció de dades: Segons l’establert a l’article 5 de la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de dades de Caràcter Personal 
(LOPD), li informem que les dades personals facilitades a través del present formulari seran incloses en el fitxer Institut de Cultura Ciutat d’Olot titulari-
tat de l’Ajuntament d’Olot amb la finalitat de procediment d’atorgament de subvencions. Les dades seran tractades confidencialment i no seran ce-
dides a tercers excepte en els supòsits establerts en la normativa de protecció de dades. Les persones interessades poden exercir els drets d’accés, 
rectificació, cancel·lació i oposició en els termes establerts en la llei citada anteriorment mitjançant comunicació escrita dirigida a: Ajuntament d’Olot 
–Passeig de Ramon Guillamet, núm. 10 – 17800 OLOT (Girona), indicant a l’assumpte: Ref. Protecció de dades.
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PRESSUPOST GLOBAL DE L’ENTITAT O L’ASSOCIACIÓ (DOCUMENT 2)

DESPESES (ompliu només els buits que calguin)
         CONCEPTE   IMPORT

         Despeses generals de l’entitat  €uros

             Activitats    €uros

€uros

€uros

€uros

                 Cursos  €uros

            Promoció  €uros

               Material    €uros

              Diversos  €uros

             Altres despeses  €uros

          Total  €uros

INGRESSOS (ompliu només els buits que calguin)
         CONCEPTE   IMPORT

             QUOTES SOCIS

       euros l’any          x socis =  €uros

            SUBVENCIONS I PATROCINIS    €uros

          Generalitat  €uros

            Diputació  €uros

         Consell Comarcal    €uros

        Ajuntament d’Olot  €uros

         Patrocini principal  €uros

             Altres despeses  €uros

          Total  €uros



Olot Cultura

RESUM GENERAL D’ACTIVITATS (DOCUMENT 3)

Activitats culturals que demana que l’Ajuntament d’Olot subvencioni:

€uros

€uros

€uros

€uros

€uros

€uros

€uros

€uros

€uros

€uros

€uros

€uros

€uros

NÚM. ACTIVITAT
(cicle, conjunt d’activitats)

COST TOTAL SUBVENCIÓ QUE DEMANA A
L’AJUNTAMENT D’OLOT

€uros

€uros

€uros

€uros

€uros

€uros

€uros

€uros

€uros

€uros

€uros

€uros

€uros

TOTAL QUE DEMANA A
L’AJUNTAMENT D’OLOT:

          €uros  

*Cal omplir un full (DOCUMENT 4)
per cada una d’aquestes activitats,

grups d’activitats o cicles.
(Segell de l’entitato associació)
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FULL D’ACTIVITAT (DOCUMENT 4)

Cal omplir i numerar un full per cada una de les activitats.

EXPLICACIÓ DE L’ACTIVITAT

Títol i tipus d’activitat:

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

Lloc/s on es desenvolupa:

OBJECTE DE LA SOL·LICITUD

Ajut econòmic        / Cessió d’equipaments

L’activitat és gratuïta? Sí   NO

S’adjunta documentació addicional de l’activitat? Sí  NO

És una activitat oberta al públic en general?    Sí      NO

ACTIVITAT NÚMERO  DE

PRESSUPOST DE L’ACTIVITAT (només el previst per aquesta activitat)

         DESPESES   IMPORT

        Total despeses activitat     €uros= 100 %

       INGRESSOS  

                                          Ingressos propis  €uros

     Ajut que sol·licita a l’Ajuntament  €uros

           Altres Administracions    €uros

                       Espònsors i patrocinis €uros

        Total  €uros

Tipus de despesa: Cal especificar el tipus de factures que genererà, sobretot si es tracta d’àpats.
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En/Na                                                                        Secretari/Tresorer de l’entitat/associació:                                                                                                                                  

                                                                                       , amb NIF                                  i amb domicili 

CERTIFICA:

Que segons consta en els arxius i antecedents comptables de la nostra entitat/associació 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.

S’autoritza expressament a l’Ajuntament d’Olot a realitzar les consultes escaients en aquests organis-
mes per acreditar que s’està al corrent de pagament en les fases del procediment que ho requerei-
xin.

I perquè consti i tingui els efectes escaients signo el present certificat, amb el vist-i-plau del/la presi-
dent/ta de l’entitat. 

Olot ,          de                                 de                 .

 Vist-i-plau
 El/la President/a                                   Secretari/ària

(Segell de l’entitat o associació).

Protecció de dades: Segons l’establert a l’article 5 de la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de dades de Caràcter Personal 
(LOPD), li informem que les dades personals facilitades a través del present formulari seran incloses en el fitxer Institut de Cultura Ciutat d’Olot titulari-
tat de l’Ajuntament d’Olot amb la finalitat de procediment d’atorgament de subvencions. Les dades seran tractades confidencialment i no seran ce-
dides a tercers excepte en els supòsits establerts en la normativa de protecció de dades. Les persones interessades poden exercir els drets d’accés, 
rectificació, cancel·lació i oposició en els termes establerts en la llei citada anteriorment mitjançant comunicació escrita dirigida a: Ajuntament d’Olot 
–Passeig de Ramon Guillamet, núm. 10 – 17800 OLOT (Girona), indicant a l’assumpte: Ref. Protecció de dades.

CERTIFICACIÓ COMPLIMENT OBLIGACIONS TRIBUTÀRIES (DOCUMENT 5)
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(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)

En/Na                                                                        Secretari/Tresorer de l’entitat/associació:                                                                                                                                  

                                                                                       , amb NIF                                  i domicili 

CERTIFICA:

Que segons segons consta als arxius de l’entitat/associació la retribució que perceben llurs òrgans 
de direcció o administració és la següent:

 

Olot ,          de                                 de                 .

 Vist-i-plau
 El/la President/a                                   Secretari/ària

(Segell de l’entitat o associació).

Protecció de dades: Segons l’establert a l’article 5 de la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de dades de Caràcter Personal 
(LOPD), li informem que les dades personals facilitades a través del present formulari seran incloses en el fitxer Institut de Cultura Ciutat d’Olot titulari-
tat de l’Ajuntament d’Olot amb la finalitat de procediment d’atorgament de subvencions. Les dades seran tractades confidencialment i no seran ce-
dides a tercers excepte en els supòsits establerts en la normativa de protecció de dades. Les persones interessades poden exercir els drets d’accés, 
rectificació, cancel·lació i oposició en els termes establerts en la llei citada anteriorment mitjançant comunicació escrita dirigida a: Ajuntament d’Olot 
–Passeig de Ramon Guillamet, núm. 10 – 17800 OLOT (Girona), indicant a l’assumpte: Ref. Protecció de dades.

DECLARACIÓ DE RETRIBUCIONS DELS MEMBRES D’ÒRGANS DE DIRECCIÓ I ADMINIS-
TRACIÓ (DOCUMENT 6)
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SOL·LICITUD DE TRANSFERÈNCIA BANCÀRIA PER A PAGAMENTS DE LA TRESORERIA 
DE L’AJUNTAMENT D’OLOT A ENTITATS BENEFICIÀRIES DE SUBVENCIONS I AJUTS 
(DOCUMENT 7)

DADES DEL CREDITOR
NIF ENTITAT          

NOM ENTITAT

ADREÇA        CODI POSTAL

PROVÍNCIA

Autoritzo a l’Ajuntament d’Olot (fins que no es faciliti una nova domiciliació) que aboni les dife-
rents subvencions i ajuts que, a partir d’aquesta data, hagi de percebre la societat esmentada, al 
compte bancari que ara s’indica.

ALTA DE DADES BANCÀRIES
DENOMINACIÓ ENTITAT BANCÀRIA       

CODI IBAN        

COMPTE CORRENT O LLIBRETA
(10 posicions)         

Olot,             de                         de

Protecció de dades: Segons l’establert a l’article 5 de la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de dades de Caràcter Personal 
(LOPD), li informem que les dades personals facilitades a través del present formulari seran incloses en el fitxer Institut de Cultura Ciutat d’Olot titulari-
tat de l’Ajuntament d’Olot amb la finalitat de procediment d’atorgament de subvencions. Les dades seran tractades confidencialment i no seran ce-
dides a tercers excepte en els supòsits establerts en la normativa de protecció de dades. Les persones interessades poden exercir els drets d’accés, 
rectificació, cancel·lació i oposició en els termes establerts en la llei citada anteriorment mitjançant comunicació escrita dirigida a: Ajuntament d’Olot 
–Passeig de Ramon Guillamet, núm. 10 – 17800 OLOT (Girona), indicant a l’assumpte: Ref. Protecció de dades.

Diligència de l’entitat bancària
Per fer constar que les dades especificades en 
aquesta domiciliació coincideixen amb les exis-
tents en aquesta oficina.

Signatura i segell

Declaració de l’entitat creditora
Declaro, sota la meva responsabilitat, que aques-
tes dades corresponen al compte corrent/llibreta 
d’estalvis obert a nom de l’entitat.

El secretari de l’entitat

Nom i NIF
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