AJUNTAMENT D’ALBALAT DE LA RIBERA
CERTIFICACIÓ DE PRESSUPOST I PROGRAMA D’ACTIVITATS
En/na/n’ ______________________________________________, secretari/secretària
de l’associació ________________________________________________________.
CERTIFIQUE que en l’assemblea general ordinària celebrada en la data ___________
es va aprovar el següent programa d’activitats i pressupost per a l’exercici __________
ACTIVITATS

PREVISIÓ D’INGRESSOS PER A LES ACTIVITATS
(Indicar només els ingressos directament relacionats amb l’activitat per a la qual se solꞏlicita la
subvenció; no es considerarà dins d’aquest apartat la subvenció que se solꞏlicitat a l’Ajuntament
d’Albalat de la Ribera, ni altres ingressos o recursos de caràcter general de l’entitat.)1
TIPUS D’INGRÉS

PRESSUPOST (€)

TOTAL IMPORT D’INGRESSOS



1
Respecte l’apartat PREVISIÓ D’INGRESSOS PER A L’ACTIVITAT, parlem d’ingressos directament
relacionats amb l’activitat per la qual se sol∙licita la subvenció, fa referència a ingressos com, a mode
exemplificatiu, venda d’entrades, loteria o inscripcions per realitzar la concreta activitat, i a més altres
ingressos com puguen ser subvencions d’altres administracions públiques i/o aportacions d’entitats
privades directament relacionades amb l’activitat a realitzar.
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PREVISIÓ DE DESPESES
(Indicar en aquest apartat, per al tipus de despesa, si la despesa és de personal (persones amb
exclusiva dedicació a l’activitat a realitzar), compra/ arrendament de material (per exemple
material de so i imatge, o ilꞏluminació, etc.), contractació externa de personal per a l’esmentada
activitat, o altre tipus de despeses.)
TIPUS DE DESPESA

IMPORT (€)

TOTAL DESPESES

DIFERÈNCIA ENTRE ELS INGRESSOS I LES DESPESES QUE ES PUGUEN
GENERAR EN L’ORGANITZACIÓ I REALITZACIÓ DE LES ACTIVITATS OBJECTE DE
SUBVENCIÓ
TOTAL D’INGRESSOS
TOTAL DESPESES
TOTAL DIFERÈNCIA
SUBVENCIÓ SOLꞏLICITADA

D’acord amb el que disposa l’article 236 (en relació amb els articles 232 a 235) del RD
2568/1986, de 28 de novembre, pel qual s’aprova el Reglament d’Organització,
Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats Locals, les associacions inscrites estan
obligades a notificar al Registre qualsevol modificació de les dades dins del mes
següent en què es produeix. El pressupost i programa anual d’activitats es comunicaran
en el mes de gener de cada any.
L’incompliment d’aquestes obligacions donarà lloc a que l’Ajuntament puga donar de
baixa l’associació en el Registre.
D’acord amb el que disposa l’article 14 de la Constitució Espanyola, els espanyols són
iguals davant la llei, sense que puga prevaldre cap discriminació per alguna raó de
naixement, raça, sexe, religió, opinió o qualsevol altra condició o circumstància personal
o social. El fet de no executar una política inclusiva de tot tipus de persones dintre
de l’organització i realització d’activitats de l’associació, serà condicionant per a
no autoritzar la subvenció, o obligar al reintegrament de la mateixa.
Albalat de la Ribera, ____ de _______________ de ____
[Signatura]
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