
 

 Termini de presentació: 30 de juny de 2022  
Per a obtenir més informació consulteu www.baixebre.cat 

Il·lm. Sr. President del Consell Comarcal del Baix Ebre 

D’acord amb el que estableix l’article 5 de la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal, li informem que 
les dades personals subministrades per vostè, s’incorporaran en un fitxer automatitzat, del qual el Consell Comarcal del Baix Ebre n’és responsable. 
Vostè pot exercir els drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició que legalment li corresponen, dirigint-se al Consell Comarcal del Baix Ebre, per 
correu postal a C. Barcelona, 152, 43500 de Tortosa o al correu electrònic ccbe@baixebre.cat. 

 

ANNEX 2.- BALANÇ ECONÒMIC DE L’OBJECTE DE LA SOL.LICITUD DE SUBVENCIÓ  

 

DETALL DELS INGRESSOS PREVISTOS 

per venda d’entrades  

per aportació de l’entitat amb recursos propis  

per patrocinis  

 per inscripcions  

 per quotes socis  

ingressos per publicitat  

ingressos obtinguts per servei de bar  

per altres subvencions sol.licitades (especificar on s’han sol.licitat)  

  

  

  

altres ingressos (especificar)  

  

  

  

  

TOTAL INGRESSOS  

 

DETALL DE LES DESPESES PREVISTES 

Personal (només si està relacionat amb l’activitat)  

per serveis a tercers  

assegurances (necessàries per a la realització de l’activitat)  

lloguer d’equips  

publicitat i propaganda  

de transport   

d’allotjament  

de llicències, fitxes, arbritatges  

trofeus  

material esportiu  
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Altres despeses (desglossar)  

  

  

  

  

TOTAL DESPESES  

 

 

RESULTAT DEL BALANÇ 

 

TOTAL INGRESSOS  

TOTAL DESPESES  

DIFERÈNCIA  

 
Espai per la signatura electrònica 
Vistiplau el President de l’entitat 

 

 

 

 

 

El tresorer 

 

 

 

 
 
 
 

 


