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Annex 7 - Pressupost específic del projecte solꞏlicitat 
 
Dades econòmiques del període:                 /20__    a         /20__ 
 

Nom Entitat: CIF entitat: 

PRESSUPOST DE DESPESES IMPORT (€) 

1. Despeses de personal (monitors, entrenadors,....)  

2. Despeses federatives, llicències, inscripció equips, taxes  

3. Despeses d’arbitratge  

4. Material esportiu  

5. Assegurances  

6. Desplaçaments, transport  

7. Despeses d’administració  

8. Lloguer d’instalꞏlacions esportives  

9. Despeses de publicitat  

10. Despeses d’ambulància, metge,...  

11. Despeses de megafonia   

12.   

13.   

14.   

15.   

16.   

17.  

18.  

19.  

20.  

  

  

  

  

  

  

TOTAL DESPESES  
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Nom Entitat: CIF entitat: 

PRESSUPOST D’INGRESSOS  IMPORT (€) 

1. Propis de l’entitat  

1.1 Quotes socials  

1.2 Quotes d’inscripció  

1.3 Venda d’entrades  

1.4 Organització altres activitats, serveis  

1.5 Convenis  

1.6 Explotació bar  

1.7 Explotació altres serveis  

1.8 Donacions  

  

2. Altres ingressos  

2.1 Subvenció solꞏlicitada a l’Ajuntament  

2.2 Subvencions d’altres administracions (detallar 
administració, import i estat, a solꞏlicitar, pendent de 
resolució o concedida)  

 

  

  

  

3. Aportació d’altres entitats (detallar entitat, import i estat: 
a solꞏlicitar, pendent de resolució o concedida)

 

  

  

  

  

  

  

  

TOTAL INGRESSOS  

 
El solꞏlicitant certifica que les dades expressades són les correctes i corresponen al 
pressupost del projecte: 
 
 
 
 
 
 
Santa Coloma de Gramenet, a ___ de/d’ ____________________ de 20__ 
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