Annex 1

LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST DE L'ACTIVITAT SUBVENCIONADA 2014 o
TEMPORADA 2013 / 2014.
Nom de l’entitat:
Activitat subvencionada:

ACTIVITAT REGULAR DE L'ENTITAT

Despeses PREVISTES (segons pressupost presentat a la
sol·licitud de subvenció).

Despeses REALS

Import (€)

Concepte

Import (€)

Concepte

Despeses federatives

Despeses federatives

Personal Tècnic

Personal Tècnic

Arbitratges

Arbitratges

Material i vestuari esportiu

Material i vestuari esportiu

Publicitat i comunicacions

Publicitat i comunicacions

Desplaçaments

Desplaçaments

Premis i trofeus

Premis i trofeus

Formació

Formació

Assegurança RC

Assegurança RC

Altres despeses (especificar):

Altres despeses (especificar):

-

-

-

-

-

Total despeses:

Ingressos PREVISTOS (segons pressupost presentat a la
sol·licitud de subvenció).

Import (€)

Concepte

Quotes participants

Quotes participants

Socis

Socis

Esponsors

Esponsors

Publicitat

Publicitat

Loteria

Loteria

Taquillatge

Taquillatge

Subvenció Ajuntament Igualada

Subvenció Ajuntament Igualada

Altres subvencions rebudes

Altres subvencions rebudes

Altres ingressos (especificar ):

Altres ingressos (especificar ):

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Total ingressos:

Igualada, ........ de .................................. de 2014.

0,00 €

Ingressos REALS

Import (€)

Concepte

Total despeses:

0,00 €

0,00 €

Total ingressos:

0,00 €

Signatura i segell representant de l’entitat:

Annex 2

MEMÒRIA DE L'ACTIVITAT SUBVENCIONADA 2014 o TEMPORADA 2013 / 2014.
Nom de l’entitat:
Activitat subvencionada:

ACTIVITAT REGULAR DE L'ENTITAT

Quota
esportistes: SÍ /
NO (2)

Data final
competició

Núm. jornades
competició

Data inici
competició

Hores
entrenament /
setmana

Génere

Núm. esportistes
de fora Igualada
(1)

Categoria

Núm. esportistes

Núm.

Participació dins de la competició federada:

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
TOTALS:
Número d'esportistes becats pel club (3):

0

0

0 Femenins
0 Masculins

Igualada, ........ de .................................. de 2014.

Signatura i segell representant de l’entitat:

-Tantes files com equips diferents hàgeu tingut a l'entitat, independentment que siguin de la mateixa categoria i gènere. Podeu omplir tantes fulles
de memòria com us facin falta per tal de poder llistar tots els equips.
-Queden exclosos d'aquest resum els components de les escoles esportives.
(1) Núm d'esporties de l'equip que resideixen fora d'Igualada.
(2) Especificar si els esportistes paguen una quota per pertanyer a l'equip.
(3) Número d'esportistes que no paguen cap mena de quota per la seva participació. En el cas que en el camp 'Quota esportistes' heu respost
no, la totalitat d'esportistes d'aquest equip es consideraran becats (exceptuant els components dels primers equips de l'entitat).

Annex 3a

ESTRUCTURA DESPESES - INGRESSOS PER CENTRES 2014 o TEMPORADA
2013 / 2014 - ESPORTS D'ASSOCIACIÓ.
Per subvencions superiors a 10.000,00 €.

Nom de l’entitat:
Activitat subvencionada:

ACTIVITAT REGULAR DE L'ENTITAT

Despeses REALS

Ingressos REALS
Import (€)

Concepte

Import (€)

Concepte

0,00 € 1r equip masculí
0,00 € 1r equip femení

1r equip masculí
1r equip femení

Altres equips

0,00 € Equips base
0,00 € Altres equips

Resta despesa

0,00 € Resta ingressos

Equips base

Total despeses:

0,00 €

Els totals d'aquest full han de coincidir amb els totals de l'annex 1.

0,00 €

0,00 €
0,00 €

0,00 €
0,00 €
Total ingressos:

0,00 €

Annex 3b

ESTRUCTURA DESPESES - INGRESSOS PER CENTRES 2014 o TEMPORADA
2013 / 2014 - ESPORTS INDIVIDUALS.
Per subvencions superiors a 10.000,00 €.

Nom de l’entitat:
Activitat subvencionada:

ACTIVITAT REGULAR DE L'ENTITAT

Despeses REALS

Ingressos REALS
Import (€)

Concepte

Import (€)

Concepte

Sots 23 / Absolut

0,00 € Sots 23 / Absolut

0,00 €

Escoles esportives fins juvenil

0,00 € Escoles esportives fins juvenil

0,00 €

Veterans

0,00 € Veterans
0,00 € Resta despesa

0,00 €

Resta despesa
Total despeses:

0,00 €

Els totals d'aquest full han de coincidir amb els totals de l'annex 1.

0,00 €
Total ingressos:

0,00 €

Annex 4

(1)

amb NIF núm.

com a president/a de l'entitat
amb NIF núm.

(2)
(3)

(4)

DECLARO QUE
Que l'entitat que presideixo ha rebut una subvenció per import de

(5)

(6)
suport a l’organització d’una INSTAL·LACIÓ esportiva municipal
(7) segons s'especifica a l'annex de conve-

en concepte de
de la instal·lació

ni i que la mateixa s'ha destinat a assumir el cost d'aquest servei.

Igualada, ........ de .................................. de 2014.

(Signatura i segell de l'entitat)

(1) Nom i cognoms del president/a de l'entitat.
(2) NIF del president/a.
(3) Nom de l'entitat.
(4) NIF de l'entitat.
(5) Import de l'ajut econòmic destinat control, vigilància, manteniment, ... de la instal·lació.
(6) Concepte d'aquest ajut (s/conveni).
(7) Instal·lació objecte d'aquest servei.

