
ANNEX I

A. PROGRAMA ACTIVITATS I PRESSUPOST DE GASTOS I INGRESSOS

DATA DESCRIPCIÓ DE 
L’ACTIVITAT/ NÚMERO 
DE PARTICIPANTS

OBJETIUS TENINT EN COMPTE ELS 
CRITERIS DE VALORACIÓ

GASTOS PREVISTOS DE L’ ACTIVITAT (1) INGRESSOS PREVISTOS PER A 
L’ACTIVITAT (2)

Concepte Import Concepte Import

Nòminas i seguretat social 
personal

Aportació socis

Gastos imprempta i/o 
papereria

Aportació empreses 
privades

Servei transport Loteries

Lloguer instal·lacions o 
material tècnic per a 
l’activitat 

Sponsor

Revistes i publicacions Subvencions 
públiques

Compra material per a 
l’activitat

Subvenció 
Ajuntament

Gastos protocolaris, regals, Venda entrades

Gastos desplaçaments, 
allotjaments i manutenció 

Altres

Contracte assegurances

Altres gastos

TOTAL

1) S’indicaran els costs previstos per a l’execució de la actividad que es vol que es subvencione. Aquests imports també s’inclouran en les despeses generals. 
Despeses i Ingressos han de coincidir. 

2) S’indicaran els ingressos previstos  que serviran per a financiar les despeses de l’activitat. En l’apartat de subvenció de l’Ajuntament es pot indicar la quantitat
que es sol·licita a l’Ajuntament. 



B. PRESSUPOST DE GASTOS I INGRESSOS GENERALES DE L’ ENTIDAD (3).

(S’ incluiran tots els gastos i ingressos de l’entitat, inclosos els que es destinen a les activitats a subvencionar) 

CONCEPTE GASTOS IMPORT INGRESSOS IMPORT

LLoguer local Aportació socis

Subministre elèctric i/o agua Aportació empreses privades

Reparacions Loteríes

neteja Sponsor

Material oficina Subvencions públiques

Telèfon Subvenció Ajuntament

Gastos bancaris Venta entrades

Contractes d’assegurances Altres

Gastos de Gestoria

Otros

TOTAL GASTOS GENERALS (4) TOTAL INGRESsOS GENERALS (4)

El apartado B del Anexo I se rellenará en el caso que se utilicen facturas de este tipo, y sean distintas de las que están directamente relacionadas con las 
actividades a subvencionar, para justificar la subvención.

(3) L’apartat B de l’Anxex I s’omplirà en el cas que s’utilitzen factures d’aquest tipo, y que siguen distintes de les que estan directament relacionades amb les 
activitats a subvencionar, per a justificar la subvenció.  

(4) L’import total previst dels gastos i ingressos generals han de coincidir. 

Almussafes, 

El/la President/a de l’ Associació

Firma:


