
   ANNEX III. LIQUIDACIÓ ECONÒMICA DE L’ACTIVITAT (DESPESES I INGRESSOS) 

DÈFICIT DE L’ACTIVITAT (B) - (A) 

Liquidació econnòmica de l’activitat   Any 2021    (Despeses i Ingressos)

Club/ Entitat/ Associació/ ONG: 

LIQUIDACIÓ DE DESPESES I INGRESSOS 

INGRESSOS IMPORT DESPESES IMPORT 

QUOTES PRÒPIES DE L’ACTIVITAT 

Recursos propis 

PERSONAL 

DESPESES DE PROFESSIONALES 

(despeses de grups d’animació, cantants, 

assessoria, etc.)SUBVENCIONS DESTINADES A L’ACTIVITAT 

Obtingudes o en tràmit, de altres institucions diferents a 

l’Ajuntament de L’Alcúdia 

MATERIALS 

(despeses de materials per a l’activitat) 

SUBVENCIÓ AJUNTAMENT DE L’ALCÚDIA 

ALTRES 

(Indicar el concepte, per exemple aportacions dels 

DESPESES DE MANTENIMENT 

(despeses de lloguer de locals, material d’oficina, 

correu, llum, aigua, assegurança, etc.)

participants, patrocinadors, etc.) 

TRESORIA 

Saldo en compte corrent a 31/12 

ALTRES DESPESES CORRENTS 

(imputables directament a l’activitat) 

(A) TOTAL INGRESSOS (B) TOTAL DESPESES 

,   de de 202 . 

El/la Secretari/a: El/la President/a:

Amb la signatura del present formulari, AUTORITZE a l'Ajuntament de l'Alcúdia al tractament de les meues dades personals. 

L'Ajuntament de l'Alcúdia l'informa que les dades de caràcter personal que ens proporciona emplenant el present formulari seran tractats per l'Ajuntament de l'Alcúdia com a responsable del tractament. La finalitat de la recollida i tractament de les 

dades personals són gestionar la sol·licitud que vosté indica en aquest formulari de sol·licitud d'ajuda a entitats ciutadanes per concessió directa per al 2022. Com a usuari/a i interessat/dóna, informem que les dades que ens facilita estaran situades als 

servidors de l'Ajuntament de l'Alcúdia. De conformitat amb el qual disposa la Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de Protecció de Dades Personals i Garantia dels Drets Digitals i al Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell de 27 

d'abril de 2016, vosté podrà exercir els seus drets d'accés, rectificació, limitació i supressió de les dades, dirigint-se a ajuntament@lalcudia.com així com el dret a presentar una reclamació davant l'AEPD. En cas de consulta o qualsevol qüestió sobre el 

tractament de les seues dades per part de l'Ajuntament de l'Alcúdia, també podrà posar-se en contacte amb el delegat de protecció de dades en: dpd@lalcudia.com 
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