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FITXA TÈCNICA DE L'ACTIVITAT DE L'AMPA
1. Dades de l'entitat sol·licitant
Nom de l’entitat

NIF

2. Finalitat de les activitats de l'entitat

3. Dades bàsiques de l'entitat (nombre d'associats, percentatge d'associats respecte
al nombre total de famílies del centre al qual està vinculada, import de les quotes)
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4. Dades avaluables

4.1 Serveis oferts al centre i gestionats per l'AMPA
(especifiqueu si és o no gestionat per l'AMPA)

Menjador escolar:
Servei d'acollida:
Transport escolar:
Altres (enumereu-los):

4.2 Nombre d'usuaris i usuàries fixes dels diferents serveis
Menjador escolar:
Servei d'acollida:
Transport escolar:
Altres (enumereu-los i especifiqueu el nombre d'usuaris/àries):

4.3 Gestió d'activitats extraescolars
(Enumereu totes les activitats extraescolars que gestiona l'AMPA i l'horari de celebració. Si us
manca espai, afegiu un annex a aquest document)
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4.4 Nombre
extraescolars:___

total d'infants usuaris únics de
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les activitats

(A la justificació caldrà aportar la documentació necessària per acreditar la xifra especificada)

4.5 Acompanyament a l'escolaritat: organització d'activitats
formatives adreçades a les famílies, jornades col·laboratives, etc.
(Enumereu-les, indiqueu el nombre de persones usuàries, i afegiu un annex a aquest document
amb els objectius de cada activitat, la motivació de la mateixa, interacció amb la tasca del
centre, valor afegit que aporta, ...)

4.6 Organització de jornades lúdiques que fomenten la relació
entre les famílies, la difusió de la cultura popular, etc.
(Enumereu-les i feu-ne una breu explicació)
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5. Pressupost de l'entitat per al curs 20__-20__

INGRESSOS
Recursos propis:
Quotes d'associats _______
Entrades _______________
Venda de productes o
serveis ________________
Altres _________________
Patrocinadors privats:
__________________
__________________
__________________
Subvencions públiques:
__________________
__________________
Altres subvencions Aj.:
__________________
__________________

DESPESES
Imports en €: Personal propi:
Salaris_________________
€ Seguretat social_________
€ Altres _________________
€ Material no inventariable:
€
___________________
___________________
___________________
€
€ Altres despeses:
€
Empreses de serveis _____
Lloguers _______________
Serveis professionals _____
€ Transports______________
€ Assegurances ___________
Despeses bancàries ______
Publicitat i propaganda ___
Subministraments _______
€ Premis ________________
€ Altres _________________

Altres ingressos:
__________________
__________________

€
€
€

€
€
€
€
€
€
€
€
€
€

€
€

Subtotal ingressos:

€ Subtotal costos directes:

Import de subvenció
sol·licitada:

€

TOTAL INGRESSOS

€ TOTAL DESPESES

€

Costos indirectes1:
____________________
____________________

Només quan resti previst a les Bases reguladores de la subvenció.
Excepte quan aquestes estableixin un percentatge fix sobre les despeses directes, s'hauran de
justificar els criteris d'imputació i el seu càlcul, d'acord amb principis i normes de comptabilitat
generalment acceptats, en una memòria adjunta a aquest pressupost.
1

€
€
€

€
€
€
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La persona signatària DECLARA que les dades contingudes en aquest
document són certes i es compromet a aportar, en el moment de la
justificació de la subvenció que, si escau, li sigui atorgada a l'entitat que
representa,

tota

la

documentació

necessària

per

permetre

la

seva

verificació.

Corbera de Llobregat, ....... de ....................... de 20 ..........
Nom i cognoms de la persona signatària: .................................................................
DNI ..................................................
Càrrec a l'entitat: ...............................

Signatura i segell de l'entitat
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