ANNEX 2 Bis

BREU DESCRIPCIÓ DE L’ENTITAT, DE L’ACTIVITAT o PROJECTE concret / DE L’ACTIVITAT A DESENVOLUPAR
DURANT L’ANY 2018 I PREVISIÓ D’INGRESSOS I DESPESES
A omplir únicament en el cas de sol·licituds de subvenció destinades al funcionament general de l’entitat o
d’import inferior a 1.000,00 €, ja que no hauran d’omplir el Document Annex 3
1. BREU DESCRIPCIÓ DE L’ENTITAT
Trajectòria, objectius, col·lectiu al qual s’adreça i valors en els quals se sustenta la seva activitat,
Any de fundació:

Anys d’activitat:

Objectius i col·lectiu al qual s’adreça:

Valors:

Justificació de la necessitat de l’activitat o projecte concret o de la previsió d’activitats a desenvolupar durant l’any, actors
que hi intervenen, destinataris, valors que promou, voluntat de permanència en el temps, objectius...
(En el cas dels clubs esportius cal especificar detalladament les fitxes federatives i les no federatives per a cada
categoria/edats i esportistes que no competeixen)
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2. BREU DESCRIPCIÓ DE L’ACTIVITAT o PROJECTE concret / DE L’ACTIVITAT A DESENVOLUPAR DURANT L’ANY
2018 (o temporada/curs 2017-18)
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3.PRESSUPOST ANY 2018 (o temporada/curs 2017-18)
DESPESES PREVISTES
A. Recursos humans (Nòmina i Seguretat Social del personal fix i eventual)

€

B. Lloguer (de materials, infraestructures, etc)

€

C. Subministraments (llum, aigua, gas, etc)

€

D. Comunicacions (telèfon, correu, missatgeria)

€

E. Manteniment d’edificis i/o instal·lacions

€

F. Adquisició de material fungible (d’oficina, etc)

€

G. Transport - Missatgeria

€

H. Publicitat i propaganda

€

I.

Assegurances

€

J.

Allotjament i dietes

€

K. Viatges i desplaçaments

€

L. Treballs realitzats per a empreses externes (neteja, seguretat, altres directament relacionats amb el
projecte)

€

M. Altres despeses (no incloses als apartats anteriors)

€
Total de despeses previstes

€

INGRESSOS PREVISTOS
A. Subvenció municipal (import sol·licitat)

€

B. Subvencions d’altres administracions

€

C. Subvencions d’ens privats

€

D. Recursos propis de l’entitat

€

E. Taquillatge

€

F. Quotes d’inscripció

€

G. Venda de productes

€

H. Publicitat i/o esponsorització

€

I.

€

Altres ingressos

Tordera,
de/d’
Signatura del representant legal

de

Total d’ingressos previstos

€

Balanç final (Ingressos menys despeses)

€

Segell de l’entitat

D’acord amb la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal, l’informem que les seves dades seran incorporades a
un fitxer per gestionar la seva sol·licitud. El responsable del fitxer és l’Ajuntament de Tordera i podrà dirigir-se a l’OAC-Oficina d’Atenció al Ciutadà, Plaça de
l’Església 2, 08490 Tordera per exercir els drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició de les seves dades personals.
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