
J03 - RELACIÓ DE DESPESES I INGRESSOS DE L'ACTIVITAT REALITZADA

Beneficiari: Exercici: 

DESPESES DESPESA REALITZADA

 A.- Despeses relacionades directament amb l'organització de les activitats subvencionades.

 Personal relacionat amb l'activitat. €
 Arrendaments / lloguers derivats de l'activitat. €
 Material gràfic per a la difusió de l'activitat. €
 Assegurances derivades de l'activitat. €

 Subministraments derivats de l'activitat (material d'oficina, aigua en ampolles, etc...). €
Allotjaments, dietes i locomoció relacionats amb l'activitat (només despeses justificades amb 
factures. €

 Treballs realitzats per altres empreses (servei de bus, de monitoratge, d'arbitratge, de 
restauració, ...). €

 Altres despeses (fitxes federatives, ...) €
 Suma despeses de l'apartat  A. €

  

 B.- Altres despeses relacionades amb el funcionament ordinari de l'entitat.  

 Lloguer seu social. €
 Consums (aigua, electricitat, gas). €
 Comunicacions (internet, telefonia, ...). €
 Material d'oficina. €
 Altres despeses. €

 Suma de despeses de l'apartat B. €

 TOTAL DESPESES (A + B). €

  

INGRESSOS INGRESSOS OBTINGUTS

 Recursos propis. €
 Taquillatge o ingressos derivats de l'activitat. €
 Aportacions d'ens privats. €
 Altres ingressos. €
 Subvenció de l'Ajuntament de Sant Feliu de Guíxols. €
 Altres subvencions públiques. €

 SUMA TOTAL D'INGRESSOS €

LLOC I DATA
Sant Feliu de Guíxols, a Signatura

Exercici:

NOTA: El total de despeses ha de coincidir amb el total d'ingressos.

Nom i cognoms d'el/la President/ta  o representant de l'entitat, Sr./Sra. :
D.N.I. :


Instància sol·licitud Subvenció
9.0.0.2.20120627.2.874785
972327000
Ajuntament Sant Feliu de Guíxols
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 Lloguer seu social.
 Consums (aigua, electricitat, gas).
 Comunicacions (internet, telefonia, ...).
 Material d'oficina.
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