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Pressupost de funcionament de l'entitat privada sense afany de lucre que realitzi actuacions en l'àmbit de la salut i demani per a un o més projectes la subvenció corresponent a la convocatòria de l'any 2017
Pressupost de funcionament de l'entitat privada sense afany de lucre que realitzi actuacions en l'àmbit de la salut i demani per a un o més projectes la subvenció corresponent a la convocatòria de l'any 2017
20/12/2017
20/12/2017
Pressupost de funcionament de l'entitat privada sense afany de lucre que realitzi actuacions en l'àmbit de la salut i demani per a un o més projectes la subvenció corresponent a la convocatòria de l'any 2017
Dades de l'entitat sol·licitant
Dades de la persona titular o representant legal
Com a:
Dades de les convocatòries de subvenció per a les quals se sol·licita finançament  
Bases reguladores:  l'ORDRE SLT/257/2017, de 30 de novembre, per la qual s'aproven les bases reguladores per a la concessió de subvencions en règim de concurrència competitiva per al finançament a entitats privades sense afany de lucre que realitzin actuacions en l'àmbit de la salut (Ordre de 30 de novembre, publicada al BOE núm. 297, de 7 desembre) (DOGC núm. 7512, de 7.12.2017)
Any de la convocatòria: 2017
Àrea d'actuació en l'àmbit de la salut en la qual s'insereixen les actuacions subvencionables:
Pressupost de funcionament de l'entitat
Tipus de projecte o projectes:
Pressupost anual 
Pressupost d'ingressos 
Ingressos propis
Concepte 
Import
Subtotal:
Quantitats sol·licitades al Departament de Salut i rebudes, si és el cas (indiqueu el nom del projecte o projectes per als quals s'ha demanat finançament per a les diverses convocatòries d'enguany i el nom de la convocatòria o bé l'àmbit d'actuació)
Nom del projecte o projectes
Convocatòria o àmbit d'actuació
Import
Subtotal:
Altres ingressos, subvencions o ajuts, públics o privats (indiqueu el nom de l'entitat o organisme al qual s'ha sol·licitat, si és públic o privat i si està sol·licitat pendent d'aprovació o bé ja està atorgat. En cas que s'hagin demanat per a diferents projectes, heu de desglossar els diferents imports per a cadascun d'ells i especificar la convocatòria i el nom del projecte)
Nom de l'entitat o organisme
Tipus d'entitat  o organisme
Estat de l'ajut
Import
Subtotal:
Total del pressupost de finançament de l'entitat
Pressupost de despeses 
Recursos humans
Personal assalariat
Concepte 
Import
Subtotal:
Béns i serveis
Personal extern
Concepte 
Import
Subtotal 1:
Personal voluntari
Concepte 
Import
Subtotal 2:
Altres béns i serveis contractats
Concepte 
Import
Subtotal 3:
Subtotal:
Altres
Concepte 
Import
Subtotal:
Total pressupost de despeses de l'entitat
Important: 
Heu de seleccionar "Anual" si el projecte per al qual se sol·licita finançament té caràcter anual, és a dir, el cas en què les actuacions es realitzen durant l'anualitat de 2017 o bé durant l'anualitat de 2018. Si, al contrari, aquest projecte té caràcter pluriennal, és a dir, el cas en què les actuacions es realitzen tant durant l'anualitat de 2017 com de 2018, heu de seleccionar "Pluriennal".
Tingueu en compte que un cop marcada la casella de l'opció seleccionada, si la desmarqueu es perden les dades consignades.
Informació addicional
- Aquest pressupost s'ha de correspondre amb el pressupost de funcionament global de l'entitat (sense comptar amb les inversions).
- En cas que l'entitat presenti una sol·licitud per a més d'una convocatòria del Departament de Salut d'enguany, caldrà presentar aquest document a cadascuna de les sol·licituds, indicant a l'apartat corresponent a quines convocatòries s'ha presentat.
- En cas que l'entitat presenti una sol·licitud per a diversos projectes, només cal presentar aquest pressupost una vegada com a document adjunt al formulari de sol·licitud corresponent.
- En relació amb els ingressos, heu de desglossar al màxim cadascun dels conceptes als diferents apartats. A l'apartat de la "Quantitat sol·licitada al Departament de Salut" heu d'indicar el nom del projecte o projectes per als quals s'ha demanat finançament per a les diverses convocatòries d'enguany i el nom de la convocatòria. A l'apartat "Altres ingressos, subvencions i ajuts, públics o privats" heu de desglossar per entitat o organisme, tipus d'entitat o organisme ("Públic" o "Privat"), estat de l'ajut ("Previst sol·licitar", "Sol·licitat (pendent d'aprovació)", "Concedit" o "Rebut") i per a cadascun dels projectes i convocatòria.
- En tot cas, l'import total dels ingressos que s'hi reflecteixen ha de coincidir amb l'import total de despeses. 
- L'entitat hi pot adjuntar la documentació que cregui convenient per tal de complementar les dades referents al seu pressupost de funcionament. 
Documentació que adjunteu
Departament de Salut
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