ORZAMENTO
Don/a:

Tobías Betanzos Rego

Código do centro:

15027551

Concello:

Rianxo

Nome do centro:

Ano:

2014
director/a do:

C.R.A. de Rianxo
Provincia:

A Coruña

Certifico que o presente orzamento foi aprobado polo consello escolar do centro na súa reunión celebrada en :

Asados

o día: 25 de Marzo de 2014

A) Estado de ingresos:
a) Dotacións procedentes da Consellería de Educación e Ordenación Universitaria

16.665,00 €

a.1) Gastos de funcionamento (incluíndo os gastos de funcionamento do fondo social europeo, os do programa PROA, os destinados á
biblioteca, os recibidos por participación en distintos proxectos de ordenación e innovación educativa, etc.)

16.665,00 €

a.2) Programa de gratuidade de libros de texto.
a.3) Dotacións para a biblioteca escolar (fondos documentais, mobiliario e equipos informáticos - incluídos os ingresos do plan de mellora de
biblioteca escolares para estas finalidades-)
a.4) Fondos recibidos para o plan de mellora de calidade dos centros.
a.5) Fondos recibidos para proxectos de ordenación e innovación educativa e similares.
a.6) Comedores escolares.
a.7) Fondos da Secretaría Xeral de Política Lingüística
a.8) Outros (indicar):

a.8.1)
a 8.2)
a 8.3)

b) Os procedentes doutros organismos públicos, das institucións da Unión Europea ou doutros organismos internacionais.

2.087,50 €

c) Achegas económicas procedentes de legados e doazóns legalmente adquiridas, axudas e subvencións de calquera entidade ou
institución privada, ou particulares.
d) Ingresos derivados de convenios con persoas físicas ou xurídicas, de acordo coa normativa reguladora.
e) Os procedentes do alleamento de bens mobles en desuso, que requirirán a autorización documental previa da Consellería de Educación
e Ordenación Universitaria.
f) Os procedentes da prestación de servizos distintos dos remunerados polos prezos públicos dos servizos académicos, e os derivados das
pequenas vendas de produtos obtidos polos centros a través das súas actividades lectivas.

5.350,00 €

g) Os derivados do uso das instalacións do centro.

15,94 €

h) Os remanentes do exercicio anterior
i) Os derivados da venda de fotocopias e uso do teléfono.
j) Achegas de entidades ou particulares para o pagamento dos servizos de comedor, residencias, instalacións deportivas e outros.

-0,43 €

k) Xuros da conta bancaria.
l) Calquera outro ingreso, para o que se deberá contar coa autorización da delegación provincial da Consellería de Educación e
Ordenación Universitaria.

A. Total ingresos

24.118,01 €

B) Estado de gastos:
1. Arrendamentos.
2. Reparacións, mantemento e conservación.
3. Material de oficina.
4. Subministracións.
5. Comunicacións.
6. Transporte.
7. Traballos realizados por outras empresas.
8. Primas de seguro.
9. Tributos.
10. Axudas de custo e locomoción.
11. Gastos diversos.
12. Mobiliario e utensilios inventariables.
13. Outros materiais inventariables.
14. Comedores escolares

250,00 €
200,00 €
4.793,17 €
1.800,00 €
6.850,00 €
700,00 €

8.214,84 €
910,00 €
400,00 €

B. Total gastos

Lugar e data:

Rianxo, 25 de marzo de 2014
O/a director/a do centro

Asdo.:

Tobías Betanzos Rego

O/a secretario/a do consello escolar

Asdo.:

Rubén Diéguez Galego

24.118,01 €

