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MINISTERI D’AGRICULTURA,
PESCA I ALIMENTACIÓ

3129 REIAL DECRET 177/2003, de 14 de febrer,
pel qual es regulen les organitzacions
d’operadors del sector oleícola. («BOE» 40,
de 15-2-2003.)

El Reglament (CE) número 1334/2002 de la Comis-
sió, de 23 de juliol de 2002, pel qual s’estableixen dis-
posicions d’aplicació del Reglament (CE) número
1638/98 del Consell, de 20 de juliol de 1998, que modi-
fica el Reglament número 136/66/CEE pel qual s’es-
tableix l’organització comuna de mercats al sector de
les matèries grasses, respecte als programes d’activitats
de les organitzacions d’operadors del sector oleícola a
les campanyes de comercialització 2002/2003 i
2003/2004, concreta determinats aspectes referents
als programes d’activitats en el marc de l’organització
comuna de mercat en el sector de les matèries grasses,
que requereix el desenvolupament pels estats membres
i, en particular, l’establiment de les condicions relatives
a l’autorització de les organitzacions d’operadors del sec-
tor oleícola, línies d’activitats subvencionables i normes
per a la concessió d’avançaments.

Així mateix, escau dictar determinades mesures en
desenvolupament de la facultat d’elecció sobre els
imports retinguts de l’ajuda a la producció de l’oli d’oliva,
que atribueix als estats membres productors el Regla-
ment (CE) número 1873/2002 del Consell, de 14 d’oc-
tubre de 2002, que fixa els límits del finançament comu-
nitari dels programes d’activitats de les organitzacions
d’operadors del sector oleícola que preveu el Reglament
(CE) número 1638/98 i pel qual s’estableix una excepció
al Reglament número 136/66/CEE.

L’elaboració d’aquest Reial decret ha estat sotmès
a consulta de les comunitats autònomes i entitats repre-
sentatives dels sectors afectats.

En virtut d’això, a proposta del ministre d’Agricultura,
Pesca i Alimentació, amb l’aprovació prèvia del ministre
d’Administracions Públiques, d’acord amb el Consell
d’Estat i amb la deliberació prèvia del Consell de Minis-
tres a la reunió del dia 14 de febrer de 2003,

D I S P O S O :

CAPÍTOL PRELIMINAR
Objecte

Article 1. Objecte.

Aquest Reial decret té per objecte la regulació de
les organitzacions d’operadors del sector de l’oli d’oliva,
en el marc del que disposa el Reglament (CE) número
1334/2002 de la Comissió, de 23 de juliol de 2002,
pel qual s’estableixen disposicions d’aplicació del Regla-
ment (CE) número 1638/98 del Consell, referent als
programes d’activitats de les organitzacions d’operadors
del sector oleícola a les campanyes de comercialització
2002/2003 i 2003/2004.

CAPÍTOL I
Règim d’autorització d’organitzacions

d’operadors del sector oleícola

Article 2. Requisits i òrgans competents per a l’auto-
rització.

1. Les organitzacions d’operadors del sector oleícola
són autoritzades sempre que s’ajustin al que estableix
l’article 2 del Reglament (CE) número 1334/2002.

Les organitzacions de productors que, a efectes d’ob-
tenir l’autorització, hagin d’acreditar que tenen el nombre
mínim de productors afiliats o que aquests representen,
com a mínim, el 2 per 100 dels productors d’olives de
la zona corresponent a què es refereix l’apartat 2.a) de
l’article 2 del Reglament (CE) número 1334/2002, han
de presentar una relació dels productors esmentats, i
en queden exclosos els que es mantinguin en l’orga-
nització de productors únicament a efectes de la gestió
de l’ajuda a la producció a què es refereix l’article 5
del Reglament número 136/66/CEE del Consell, de 22
de setembre de 1966, pel qual s’estableix l’organització
comuna de mercats al sector de les matèries grasses.

En el cas d’entitats associatives amb secció de trull,
el 50 per 100 del volum de negocis a què es refereix
l’apartat 2.c) de l’article 2 del Reglament (CE) número
1334/2002, s’entén referit al de la secció esmentada,
sempre que aquesta disposi d’autonomia de gestió, així
com patrimoni separat i compte d’explotació diferenciat
respecte a l’entitat associativa.

2. L’autorització de les organitzacions d’operadors
del sector oleícola s’ha de fer:

a) Quan el seu àmbit geogràfic no superi el d’una
comunitat autònoma, per l’òrgan competent d’aquesta.

b) Quan el seu àmbit geogràfic superi el d’una comu-
nitat autònoma, per la Direcció General d’Agricultura del
Ministeri d’Agricultura, Pesca i Alimentació.

Article 3. So�icituds d’autorització.

Les organitzacions d’operadors del sector oleícola que
vulguin ser autoritzades als efectes d’aquest Reial decret,
han d’adreçar a l’autoritat competent, segons el que dis-
posa l’apartat 2 de l’article 2, la so�icitud corresponent
que contingui com a mínim les dades que figuren a l’an-
nex I abans del dia 1 de març de 2003.

Article 4. Resolució d’autorització.

D’acord amb el que disposa l’apartat 2 de l’article 3
del Reglament (CE) número 1334/2002, l’autoritat com-
petent a què es refereix l’apartat 2 de l’article 2 d’aquest
Reial decret ha de dictar i notificar la resolució que escai-
gui sobre l’autorització dins els dos mesos següents a
aquell en què s’hagi presentat l’expedient complet de
la so�icitud, i assignar, si s’escau, el número d’autorit-
zació corresponent.

Article 5. Registre general d’organitzacions d’opera-
dors del sector oleícola.

1. Es crea en el Ministeri d’Agricultura, Pesca i Ali-
mentació, adscrit a la Direcció General d’Agricultura, un
registre general d’organitzacions d’operadors del sector
oleícola, de caràcter informatiu.

2. El Registre general d’organitzacions d’operadors
del sector oleícola té caràcter públic. En el Registre s’hi
ha de fer constar per a cada entitat reconeguda la deno-
minació, el domicili social, l’àmbit territorial d’actuació
de l’organització i altres dades que siguin necessàries
per a identificació completa de l’entitat.

Així mateix, en el Registre hi han de figurar, referits
a cada campanya i organització d’operadors, les dades
relatives al nombre de productors i a la producció d’oli
d’oliva o olives de taula en quilograms.

3. Les comunitats autònomes han de comunicar al
Ministeri d’Agricultura, Pesca i Alimentació, en el termini
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de quinze dies hàbils a comptar des que es produeixin
les corresponents autoritzacions d’organitzacions d’ope-
radors del sector oleícola, les dades especificades a l’a-
partat anterior, a efectes de la seva incorporació al Regis-
tre general d’organitzacions d’operadors del sector oleí-
cola, així com les modificacions que es produeixin.

CAPÍTOL II

Finançament dels programes d’activitats

Article 6. Finançament comunitari.

1. D’acord amb el que disposa el Reglament (CE)
número 1873/2002 del Consell, de 14 d’octubre de
2002, que fixa per a les campanyes 2002/2003 i
2003/2004 els límits del finançament comunitari dels
programes d’activitats de les organitzacions reconegu-
des d’agents del sector oleícola que preveu el Reglament
(CE) número 1638/98, es reserven els percentatges
següents de l’ajuda a la producció d’oli d’oliva per a
les destinacions que s’especifiquen a continuació:

a) El 0,8 per 100 dels ajuts pagats per mitjà de
les organitzacions de productors i de les seves unions,
per contribuir al finançament de les despeses ocasio-
nades per les seves activitats, a què es refereix l’article
20 quinquies del Reglament número 136/66/CEE.

b) L’1,1 per 100 per als programes de millora de
la qualitat de la producció oleícola regulats pel Regla-
ment (CE) número 528/1999 de la Comissió, de 10
de març de 1999.

c) El 0,3 per 100 per al finançament dels programes
d’activitats de les organitzacions d’operadors del sector
oleícola regulats per aquest Reial decret.

2. En el cas que el finançament comunitari dels pro-
grames d’activitats aprovats de les organitzacions d’o-
peradors del sector oleícola no arribin a assolir el per-
centatge retingut segons el paràgraf c) de l’apartat 1,
els recursos no utilitzats es destinen a incrementar l’ajuda
que es reté en l’aplicació del paràgraf b).

Article 7. Aprovació dels programes d’activitats i so�i-
citud de finançament.

1. Quan l’àmbit d’aplicació dels programes d’acti-
vitats de les organitzacions d’operadors del sector oleí-
cola a què es refereix l’article 5 del Reglament (CE) núme-
ro 1334/2002, incloguin una sola comunitat autònoma,
aquesta és competent per a l’aprovació del programa
amb caràcter provisional, sempre que hi hagi finança-
ment comunitari suficient. Quan l’àmbit d’aplicació del
programa d’activitats superi el d’una comunitat autòno-
ma, és competent per a la seva aprovació provisional
la Direcció General d’Agricultura del Ministeri d’Agricul-
tura, Pesca i Alimentació.

2. Les organitzacions d’operadors que vulguin obte-
nir finançament per als seus programes d’activitats,
inclòs el finançament nacional, si s’escau, abans del 31
de març de 2003 han de presentar una so�icitud de
finançament per a un sol programa d’activitats davant
l’autoritat competent per a la seva aprovació provisional,
i s’hi han de fer constar les dades establertes a l’apartat 2
de l’article 5 del Reglament (CE) número 1334/2002.

3. La comunitat autònoma corresponent ha de
remetre, amb l’antelació suficient i com a molt tard abans
de l’1 de maig de 2003, les so�icituds i la còpia de

la documentació aportada corresponent als programes
aprovats provisionalment per la comunitat a la Direcció
General d’Agricultura perquè aquesta els elevi, juntament
amb els aprovats provisionalment per la mateixa Direcció
General, a la Comissió per a l’anàlisi i el seguiment dels
programes d’activitats de les organitzacions d’operadors
del sector oleícola.

En el cas que els programes aprovats provisionalment
per les comunitats autònomes i pel Ministeri d’Agricul-
tura, Pesca i Alimentació no superin el finançament pre-
vist a l’article 6.1.c) d’aquest Reial decret, i respectin
els percentatges mínims que preveu l’apartat 2 de l’ar-
ticle 5 bis del Reglament (CE) número 1334/2002, la
Comissió per a l’anàlisi i seguiment dels programes els
ha d’elevar a la Conferència Sectorial d’Agricultura i
Desenvolupament Rural per a la seva aprovació defini-
tiva.

En cas que els programes aprovats provisionalment
superin el finançament a què es refereix el paràgraf ante-
rior, o no assoleixin els percentatges mínims que preveu
l’apartat 2 de l’article 5 bis del Reglament (CE) número
1334/2002, la Comissió per a l’anàlisi i el seguiment
dels programes ha de fer els reajustaments necessaris
i elevar les propostes corresponents a la Conferència
Sectorial d’Agricultura i el Desenvolupament Rural per
a la seva aprovació definitiva. En l’elaboració de les pro-
postes són prioritaris els programes que s’ajustin als cri-
teris de l’article 6.1.c) del Reglament (CE) número
1334/2002.

Article 8. Comissió per a l’anàlisi i el seguiment dels
programes d’activitats.

1. Es crea la Comissió per a l’anàlisi i el seguiment
dels programes d’activitats de les organitzacions d’ope-
radors del sector oleícola, adscrita al Ministeri d’Agri-
cultura, Pesca i Alimentació per mitjà de la Direcció Gene-
ral d’Agricultura, com a òrgan co�egiat al qual correspon
elaborar les propostes relatives a l’aprovació definitiva
dels programes d’activitats, així com fer-ne el seguiment.
Així mateix la Comissió d’anàlisi i seguiment dels pro-
grames ha d’elaborar els informes anuals sobre l’exe-
cució dels programes per elevar-los a la Conferència Sec-
torial d’Agricultura i Desenvolupament Rural.

2. La Comissió per a l’anàlisi i el seguiment dels
programes d’activitats està presidida pel director general
d’Agricultura i en formen part els vocals següents:

a) El subdirector general de Matèries Grasses i Con-
reus Industrials de la Direcció General d’Agricultura, que
substitueix el president en els casos d’absència, vacant
o malaltia.

b) Un representant de la Direcció General d’Agri-
cultura.

c) Un representant de la Direcció General de Desen-
volupament Rural.

d) Un representant de la Direcció General d’Alimen-
tació.

e) Un representant del Fons Espanyol de Garantia
Agrària.

f) El director de l’Agència per a l’Oli d’Oliva.
g) Un representant de cada una de les comunitats

autònomes productores d’oli d’oliva i oliva de taula que
decideixin integrar-se a la Comissió.

Els representants a què es refereixen els paràgrafs
b), c), d) i e) són designats pels titulars dels respectius
centres directius d’entre els seus funcionaris amb rang
de subdirector general o assimilat.
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3. Actua de secretari un funcionari de la Direcció
General d’Agricultura, amb veu però sense vot.

4. Poden participar en la Comissió, amb veu però
sense vot, els representants següents:

a) Un representant de cada una de les organitza-
cions professionals agràries.

b) Un representant de les cooperatives agràries.
c) Un representant dels trulls.
d) Un representant dels envasadors d’oli d’oliva.
e) Un representant dels exportadors d’oli d’oliva.
f) Un representant dels industrials i exportadors d’o-

lives de taula.

5. La Comissió per a l’anàlisi i el seguiment dels
programes d’activitats de les organitzacions d’operadors
del sector oleícola ha d’elevar una proposta a la Con-
ferència Sectorial d’Agricultura i Desenvolupament Rural
perquè aquesta, abans del 31 de maig del 2003, aprovi
definitivament els programes d’activitats i determini el
corresponent finançament dels fons, tant comunitaris
com nacionals.

Article 9. Modificació dels programes.

1. Les organitzacions d’operadors del sector oleícola
que vulguin modificar un programa d’activitats aprovat
definitivament, sempre que això no doni lloc a un aug-
ment de finançament per a algun dels àmbits d’activitat
als quals es refereix l’article 4 del Reglament (CE) número
1334/2002, han de presentar la seva so�icitud davant
de l’òrgan que el va aprovar provisionalment, que l’ha
de remetre a la Comissió per a l’anàlisi i el seguiment
dels programes d’activitats, juntament amb l’aprovació
provisional de la modificació, en el termini màxim de
vint dies a partir de la seva presentació.

2. En el termini màxim de dos mesos des de la
so�icitud, la Comissió per a l’anàlisi i el seguiment dels
programes d’activitats ha de valorar les modificacions
aprovades provisionalment, i les ha d’elevar a la Con-
ferència Sectorial d’Agricultura i Desenvolupament Rural
per a la seva aprovació definitiva.

Article 10. Avançaments i abonament del finançament.

1. Les organitzacions d’operadors del sector oleícola
que vulguin percebre l’avançament que preveu l’article 8
del Reglament (CE) número 1334/2002 han de pre-
sentar, juntament amb la so�icitud de finançament que
preveu l’article 7 d’aquest Reial decret, una so�icitud
que contingui com a mínim les dades de l’annex II, davant
l’òrgan competent per a l’aprovació provisional dels pro-
grames d’activitats acompanyada de la prova d’haver
constituït una garantia per un valor igual al 110 per
100 de l’import indicat, que ha d’estar a disposició de
l’organisme pagador corresponent.

2. Entre l’1 de gener i el 31 de maig de 2004, les
organitzacions d’operadors poden presentar a l’òrgan
competent per a l’aprovació provisional dels programes
d’activitats una so�icitud de reintegrament de la garantia.
El reintegrament ha de ser com a màxim del 50 per
100 de les despeses realment sufragades del programa
d’activitats, i s’han de reintegrar les garanties corres-
ponents a les despeses indicades, com a molt tard durant
el segon mes següent a aquell en què s’hagi presentat
la so�icitud.

3. Abans del 31 de gener de 2005 les organitza-
cions d’operadors del sector oleícola han de presentar,
davant l’òrgan competent per a l’aprovació provisional
dels programes d’activitats, una so�icitud que contingui

com a mínim les dades de l’annex III, per al cobrament
del finançament comunitari i nacional corresponent. La
so�icitud ha d’anar acompanyada de la documentació
que estableix l’apartat 2 de l’article 9 del Reglament
(CE) número 1334/2002.

4. No obstant el que disposen els apartats 1, 2 i 3,
la competència per dictar els actes administratius relatius
a programes d’activitats d’àmbit superior a una comu-
nitat autònoma que les organitzacions d’operadors del
sector oleícola tinguin aprovats definitivament correspon
al centre directiu competent d’acord amb el que estableix
el Reial decret 1282/2000, de 30 de juny, pel qual
es modifica i es desplega l’estructura orgànica bàsica
del Ministeri d’Agricultura, Pesca i Alimentació, tot això
sens perjudici de les competències que li corresponen
al Fons Espanyol de Garantia Agrària com a organisme
pagador.

Article 11. Elaboració dels informes que s’han de trans-
metre a la Comissió Europea.

Les comunitats autònomes han de remetre a la Direc-
ció General d’Agricultura, amb una antelació mínima de
quinze dies a les dates límit que assenyala l’article 11.1.
bis i 11.2 del Reglament (CE) número 1334/2002, els
informes, els documents i els programes que s’hagin
de presentar a la Comissió Europea en compliment del
que especifica l’article esmentat.

Article 12. Plans de control.

El Ministeri d’Agricultura, Pesca i Alimentació ha d’e-
laborar un pla nacional de controls, tenint en compte
els plans elaborats per les comunitats autònomes, d’a-
cord amb les so�icituds de finançament dels programes
d’activitats que siguin objecte d’aprovació. En tot cas,
s’hi ha d’incloure el llistat de les organitzacions de pro-
ductors reconegudes a efectes d’aquest Reial decret que
mitjançant una mostra aleatòria estableixi el Ministeri
d’Agricultura, Pesca i Alimentació per al seu control pels
òrgans competents.

Article 13. Infraccions i sancions.

Les infraccions contra el que disposa aquest Reial
decret se sancionen de conformitat amb el que preveuen
el text refós de la Llei general pressupostària, aprovat
pel Reial decret legislatiu 1091/1988, de 23 de setem-
bre, i altres normes que resultin d’aplicació.

En tot cas, les multes que s’hagin d’imposar han de
ser del doble de l’import del finançament comunitari res-
pecte al qual s’hagi comès la infracció, de conformitat
amb el que estableix l’article 10.2 del Reglament (CE)
número 1334/2002.

Disposició addicional primera. Mitjans personals i
materials.

El funcionament de la Comissió per a l’anàlisi i el
seguiment dels programes a què es refereix l’article 8
d’aquest Reial decret s’atén amb els mitjans personals
i materials del Ministeri d’Agricultura, Pesca i Alimen-
tació. Així mateix, s’atenen amb càrrec als mateixos mit-
jans la constitució i el funcionament del Registre que
regula l’article 5.

Disposició addicional segona. Utilització dels fons retin-
guts per al programa de millora de la qualitat de la
producció oleícola.

No obstant el que preveu l’article 6.1.b), i tenint en
compte que els fons retinguts per als programes de millo-
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ra de la qualitat de la producció oleícola en una cam-
panya determinada s’apliquen a la segona campanya
següent, el Ministeri d’Agricultura, Pesca i Alimentació
ha de decidir, amb la consulta prèvia amb les comunitats
autònomes i el sector, l’aplicació definitiva d’aquests fons
a partir de la campanya 2004/2005 a la vista del nou
marc comunitari que, si s’escau, sigui aplicable al sector
oleícola.

Disposició final primera. Facultat de desplegament i
aplicació.

Es faculta el ministre d’Agricultura, Pesca i Alimen-
tació per dictar, en l’àmbit de les seves competències,
les mesures necessàries en desplegament i compliment
d’aquest Reial decret, així com per a l’adequació neces-
sària a la normativa comunitària. En particular, es faculta
per establir el règim de pagament amb càrrec als pres-
supostos generals de l’Estat dels ajuts a què es refereix
aquest Reial decret, sense perjudici de les atribucions
que confereix al ministre d’Hisenda l’article 74.1 del text

refós de la Llei general pressupostària, aprovat pel Reial
decret legislatiu 1091/1988, de 23 de setembre.

Disposició final segona. Títol competencial.

Aquest Reial decret es dicta a l’empara del que dis-
posa l’article 149.1.13a de la Constitució, que atribueix
a l’Estat la competència exclusiva en matèria de bases
i coordinació de la planificació general de l’activitat eco-
nòmica.

Disposició final tercera. Entrada en vigor.

Aquest Reial decret entra en vigor l’endemà de la
publicació en el «Butlletí Oficial de l’Estat».

Madrid, 14 de febrer de 2003.
JUAN CARLOS R.

El ministre d’Agricultura, Pesca
i Alimentació,

MIGUEL ARIAS CAÑETE
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ANNEX I

MODEL DE SOL·LICITUD DE RECONEIXEMENT COM A ORGANITZACIÓ D’OPERADORS

(REIAL DECRET 177/2003)1

I. DADES PERSONALS I DOMICILI DEL SOL·LICITANT

NOM I COGNOMS NIF Càrrec exercit a l’entitat que representa

Domicili

Carrer/Plaça i número Localitat Província Codi Telèfon i faxpostal

II. ENTITAT A LA QUAL REPRESENTA EL SOL·LICITANT

Nom CIF

Domicili

Carrer/Plaça i número Localitat Província Codi Telèfonpostal

IV. DOMICILI A EFECTES DE NOTIFICACIÓ3

1) .........................................................................................................................................................................................................

2) .........................................................................................................................................................................................................

1 Empleneu en espanyol, a màquina o amb bolígraf negre i lletra d’impremta.
2 Ratlleu amb una creu la casella corresponent.
3 Consigneu-hi el mitjà o els mitjans preferents pels quals voleu que se us practiqui la notificació. Hi heu de consignar, almenys, un lloc per fer-hi la
notificació.

III. DOCUMENTACIÓ QUE S’HI ADJUNTA2

� a) Certificat d’inscripció de l’entitat

� b) Certificació de l’acta de l’Assemblea General

� c) Previsió detallada de les despeses de constitució i funcionament administratiu

� d) Relació adjunta de productors, acompanyant suport informàtic

� e) Compromís de sotmetre’s als controls necessaris

�

Espais per a segells
 de registre
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V. SOL·LICITUD

El/La sotasignat/da sol·licita que sigui reconeguda aquesta entitat com a Organització d’Operadors a efectes d’inscripció al Registre
d’Organització d’Operadors i concessió dels possibles beneficis que l’esmentat reconeixement comporti, i declara que són certes les
dades que s’hi consignen.

.......................................... , ........ de /d’ ......................................... de 2003
      (Signatura)

IL·LM. SR. DIRECTOR GENERAL DE/D’ .......................
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RELACIÓ DE PRODUCTORS DE L’APARTAT d) DE L’ANNEX I

DNI/NIF Nom i cognoms Mesura de la producció (kg)
Camp 1999/00, 2000/01 i 2001/02

 TOTAL
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Espais per a segells
 de registre

ANNEX II

MODEL DE SOL·LICITUD DE L’AVANÇAMENT DE L’AJUDA

(REIAL DECRET 177/2003)1

I. DADES PERSONALS I DOMICILI DEL SOL·LICITANT

NOM I COGNOMS NIF Càrrec exercit a l’entitat que representa

Domicili

Carrer/Plaça i número Localitat Província Codi Telèfon i faxpostal

II. ENTITAT A LA QUAL REPRESENTA EL SOL·LICITANT

Nom CIF

Domicili

Carrer/Plaça i número Localitat Província Codi Telèfonpostal

III. DOCUMENTACIÓ QUE S’HI ADJUNTA2

� a) Acreditació de l’execució de les mesures del programa d’activitats

� b) Dipòsit d’una garantia per un import igual al 110% de l’avançament sol·licitat.

�

�

�

�

IV. DOMICILI A EFECTES DE NOTIFICACIÓ3

1) .........................................................................................................................................................................................................

2) .........................................................................................................................................................................................................

1 Empleneu en espanyol, a màquina o amb bolígraf negre i lletra d’impremta.
2 Ratlleu amb una creu la casella corresponent.
3 Consigneu-hi el mitjà o els mitjans preferents pels quals voleu que se us practiqui la notificació. Hi heu de consignar, almenys, un lloc per fer-hi la
notificació.
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V. SOL·LICITUD

El/La sotasignat/da sol·licita com a avançament de l’ajuda comunitària per al programa d’activitats de l’Organització d’Operadors
núm. ........................, per la quantitat de ........................ € (................................................ en lletres), i declara que són certes les dades
que s’hi consignen.

.......................................... , ........ de /d’ ......................................... de 2003
      (Signatura)

IL·LM. SR. DIRECTOR GENERAL DE/D’ .......................
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ANNEX III

MODEL DE SOL·LICITUD DEL PAGAMENT DE L’AJUDA

(REIAL DECRET 177/2003)1

I. DADES PERSONALS I DOMICILI DEL SOL·LICITANT

Espais per a segells
 de registre

NOM I COGNOMS NIF Càrrec exercit a l’entitat que representa

Domicili

Carrer/Plaça i número Localitat Província Codi Telèfon i faxpostal

II. ENTITAT A LA QUAL REPRESENTA EL SOL·LICITANT

Nom CIF

Domicili

Carrer/Plaça i número Localitat Província Codi Telèfonpostal

III. DOCUMENTACIÓ QUE S’HI ADJUNTA2

� a) Les despeses efectuades.

� b) Justificants del pagament efectiu de les contribucions financeres dels agents i de les administracions públiques.

� c) Descripció de les realitzacions del programa, desglossades segons els àmbits d’activitat.

� d) Justificació i repercussions financeres de les diferències entre les previsions i les realitzacions.

� e) Avaluació dels resultats basada en els indicadors quantitatius i qualitatius d’eficàcia que permetran l’avaluació del progra-
ma a posteriori.

�

IV. DOMICILI A EFECTES DE NOTIFICACIÓ3

1) .........................................................................................................................................................................................................

2) .........................................................................................................................................................................................................

1 Empleneu en espanyol, a màquina o amb bolígraf negre i lletra d’impremta.
2 Ratlleu amb una creu la casella corresponent.
3 Consigneu-hi el mitjà o els mitjans preferents pels quals voleu que se us practiqui la notificació. Hi heu de consignar, almenys, un lloc per fer-hi la
notificació.
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V. SOL·LICITUD.

El/La sotasignat/da sol·licita l’ajuda comunitària per al programa d’activitats de l’Organització d’Operadors núm. ........................, per la
quantitat de ........................ € (................................................ en lletres), i declara que són certes les dades que s’hi consignen.

.......................................... , ........ de /d’ ......................................... de 2003
      (Signatura)

IL·LM. SR. DIRECTOR GENERAL DE/D’ .......................


