
ANNEX 10. CERTIFICAT DE LA RELACIÓ DE DESPESES, D’INGRESSOS I DE REALITZACIÓ DEL PROJECTE (NOMÉS PER PROMOCIÓ DE L’ESPORT FEMENÍ) 
 

Nom entitat: _____________________________                                                                                      Convocatòria: ___________________________________________________ 
Títol del projecte: _________________________                                                                                      Data BOP: ___________________ 

 
En/Na _________________ amb DNI/NIE _____________, en qualitat de SECRETARI/ÀRIA de l’entitat més amunt esmentada, i en relació amb el projecte indicat, 
subvencionat per l’Ajuntament de Sabadell amb la quantitat de ____________ euros, del que s'ha justificat la quantitat de _____________ (import igual o superior a la 
subvenció atorgada), CERTIFICO:  
 
1. Que el projecte ha tingut un cost total de __________________ euros, segons els d’ingressos i despeses que es detalla tot seguit:  
 

INGRESSOS                                                                       Import euros DESPESES                                                                            Import euros 

    

1. Recursos propis 
 

 Despeses Directes 
1. Personal (propi, contractat) 

 

Quotes socis   Salaris, etc.    

Entrades   Seguretat Social   
 

 

Vendes de productes o serveis   2. Personal col·laborador  

Altres (especificar conceptes i quantitats corresponents)   Pagaments  
 

 

  3. Material fungible o no inventariable  

2. Patrocinadors privats (especificar)   
 

 

  4. Altres (especificar conceptes i quantitats)  

  Lloguer   

3. Subvencions públiques (especificar)  Serveis professionals (professorat)   

  Transports :  

  Assegurances:  

4. Altres subvencions Ajuntament de Sabadell - Servei:  Publicitat i propaganda  
Actuacions, grups, etc.  

 

  Premis   

    

    

    

5. Altres (especificar conceptes i quantitats corresponents)    

    

    



    

    

    

    
Subtotal ingressos   Subtotal despeses directes _____________________  

  Despeses indirectes  
6. Subvenció atorgada per l’Ajuntament de Sabadell – Servei  
d'ESPORTS  

 Subministraments (llum, aigua, gas, telèfon, etc.)  
Despeses manteniment instal·lacions  
Altres(especificar conceptes i quantitats)  
 

 

Subtotal ingressos  
 

 Subtotal despeses indirectes   

 
TOTAL INGRESSOS 

€ (*)  
TOTAL DESPESES 

                                  € (*) 

  
 

   

(*) L’import total de les despeses ha de coincidir amb l’import total dels ingressos. 
 

 
2.- Que el projecte s’ha realitzat de conformitat amb les condicions imposades en la concessió i amb el projecte i el pressupost presentats, adjunts a la sol·licitud presentada. 
 
3.- Que l'entitat disposa de la documentació que acredita les dades expressades en els apartats anteriors, i es compromet a conservar els documents justificatius mentre 
puguin ser objecte de les actuacions i de control. 
 
Sabadell, ____ de ____________________ de ____ 
 

  
 

 
 

JUSTIFICACIÓ CONCEPTES PRESSUPOST – LIQUIDACIÓ: (Els conceptes del pressupost inicial i de la liquidació han de ser els mateixos, si hi ha qualsevol variació s’ha de 
justificar en aquest apartat). 
 
 
 
 
 
 

Signatura del secretari/ària i segell de l’entitat 
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