
 

 
 

Anexo 4-S 
ORZAMENTO DE 

  INGRESOS E GASTOS 
Participación Cidadá e Innovación 
Subvencións para apoiar o funcionamento das asociacións veciñais 
 
Código convocatoria:                                   Exercizo:  
 
DATOS DA ENTIDADE 
Nome  NIF  
Proxecto/actividade  
 

BALANCE DE INGRESOS E GASTOS: 

Ingresos Importe Gastos (o máis detallado posible) Importe Subtotal 
Cotas propias da actividade  1. Persoal:  € 
Matrícula €  €  
Mensualidades €  €  
 €  €  
 €  €  
Subvencións destinadas á 
actividade (obtidas ou en trámite, 
agás a solicitada ao Concello) 

 2. Gastos de profesionais:  € 

 €  

Diputación de A Coruña €  €  
Xunta de Galicia €  €  
 €  €  

 €  €  
 € 3. Materiais e outros gastos xerais 

imputables directamente á actividade 
 

€ 
Outros:  
   €  

 €  
 €  
 €  
 €  
4. Outros gastos xerais (non imputables 
directamente á actividade) 

 € 

 €  
 €  
 €  

(A) TOTAL INGRESOS € (B) TOTAL GASTOS € € 
 

 
DÉFICIT DA ACTIVIDADE (B) – (A):  
 
 
A Coruña,                  de                                   de 20 
 
 
 
Asdo.: O/A Presidente/a ou representante 
 
 
Segundo o disposto na Lei orgánica 3/2018, do 5 de decembro, de protección de datos personales e garantía dos dereitos dixitais, os datos personales recollidos na tramitación desta convocatoria 
de subvencións, cuxo tratamento e publicación autorizan as personas/entidades interesadas mediante a presentación das solicitudes, serán incluidos nun ficheiro co obxecto de xestionar o 
presente procedemento, así como para informar ás persoas interesada sobre o seu desenvolvemento, sendo o órgano responsable deste o Concello da Coruña. Os dereitos de acceso, 
rectificación, cancelación e oposición aos datos personales rexistrados neste ficheiro poderánse exerceer na sede electrónica do Concello da Coruña: https://sede.coruna.gob.es, nos termos que 
se prevén nos artigos 13,14, 15 e 18 da dita lei.  
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