Conceptes
Detall d'ingressos
Vendes Material Esportiu
Ingressos per llicencies fed.
Ingressos quotes clubs
Ingressos Federatius
Altres Ingressos
Ingressos excepcionals
Ingressos financers
Subvencions oficials
Ingressos varis
Ingressos i benef. exerc.ant.

botiga FCC / on-line
anuals i temporals
taxes activitat esportiva, curs tècnics, quotes escoles pista, inscripcions cicloturisme (ciclomarató, estades,
nit de marxa) casals.
arrendament pis Fontanella, arrendaments varis Velòdrom, RFEC campionats estatals
regularització assegurances
interessos comptes bancari
Consell Català de l'Esport, UFEC (material esportiu, informática), Ajuntament Barcelona (gestió Velòdrom)
organització pedalades Diputació Barcelona , escola municipal Ajuntament Barcelona
Detall despeses

I - Administració i infraestructura
Personal Administratiu
salaris i seguretat social
64200001
Seguretat social
Arrendaments i Cànons
delegacions, velòdrom , vehicle programa ARC, material oficina, despeses comunitat pis Fontanella
Reparacions i Conservació
manteniment equip informàtic i pàgina web, domini.cat, manteniment Velòdrom, reparacions vehicle FCC
Subministraments
aigua, electricitat Velòdrom, Telèfons fixos i mòbils
Material / Equipament Oficina
Despeses Financeres
serveis bancaris, comissions ingrés i transferències, interessos pòlissa crèdit
FCC. Delegacions
Despeses Junta, Assemblea compensació quatre delegats i secretari, despeses reunions i desplaçaments membres junta
Altres Despeses
adquisició /reparació equip cronometratge, material control bicixip, equipament bicicletes pista,
recanvis varis bicicletes, trofeus i medalles competicions, material Velòdrom, missatgeria, segells,
carburant vehicles, cursos INEFC, targes llicències, lloguers vehicles, desplaçaments tècnics, dorsals
Inversions
immobilitzat
II - Serveis Externs
Tecnificació Comité Arbitres
Primes d'assegurances
Serveis Mèdics
Publicitat i RR PP
Altres professionals
Tributs
III - Activitat Esportiva
Subvencions Clubs

desplaçaments Comité, arbitratges pista, cronometratge i control curses.
assegurances llicències, immobles, vehicle.
centre alt rendiment
comissió comunicació, pàgina diari esportiu, floristeria, premis i distincions, acte de cloenda
serveis ambulàncies i mèdics, gestoria, assesoria fiscal, gestió llicències on-line, dietes técnics i auxiliars,
catering campus i casals, col·laboradors autònoms.

premis campionats i subvencions clubs.

Taxes RFEC, Trànsit
llicències RFEC, taxes activitat esportiva trànsit.
Personal Tècnic
salaris i seguretat social
Secció BMX
desplaçaments comissió, control curses, campionat estatal, selecció curses Europa
Secció BTT
desplaçaments comissió, camp. estatal ( xc i dh), copa catalana xc i dh, dietes tècnics, copa França xc i dh
Centres BTT
revisió i actualització 18 centres, gestió i coordinació
Secció CICLOTURISME
desplaçaments comissió, estada cicloturisme, nit de marxa, ciclomarató, bcn-sitges, diada montserratina
Secció PISTA
desplaçaments tècnics, lliga de pista, campionats de Catalunya, campionats estatals,
Secció TRIAL
desplaçament tècnic, campionats estatals, copa catalana, selecció cursa Europa
Secció INICIACIO / ESCOLES
Secció CARRETERA-Sèni/M30
Secció CARRETERA-Elit-S.23 (M/F)
campionat de Catalunya, campionat estatal, muntatge arribades ràdio i vehicle neutre grans clàssiques,
Secció CARRETERA-Júniors (M/F)
campionat de Catalunya, campionats estatals,selecció cursa calendari RFEC
Secció CARRETERA-Cadets (M/F)
campionat de Catalunya, campionats estatals,selecció cursa calendari RFEC
Secció CARRETERA-Veterans
Secció CICLOCRÒS
desplaçaments comissió, copa catalana, campionat de Catalunya, campionat estatal
Secció CICLISME ADAPTAT
Secció PROMOCIO
campionat estatal infantils, casals d'estiu, proves promoció velòdrom
Despeses extraordinàries

