
 
 

ANNEX VI 

 

MEMÒRIA SOBRE LA RELACIÓ D'ACTIVITATS 
REALITZADES I A REALITZAR EN L´ANY : ________(indicar) 

 
 

Entitat:___________________________________________ NIF:____________________ 

Nombre de persones 

físiques associades 

Nombre de persones 

jurídiques associades 
Nombre total de socis 

 

   

 

Núm. registre d'associació :__________________________________ 

 

 

Objectius que aconseguir de l'associació : 

 

 

 

Col·lectiu destinatari: 

 

A continuació es detallen cadascuna de les activitats necessàries. En cas 

d'insuficiència del nombre d'activitats en aquest annex, s'insertirà de manera 

numerada correlativament el nombre suficient i necessari. 

  

 

TÍTOL DE L'ACTIVITAT 1: 

Descripció del projecte/programa/activitat: 

 

 

 

 

 

 

Lloc de desenvolupament (especificar local, carrer, partida, etc.): 

 

 

Data prevista d'inici i fi: 

 



Recursos humans que emprar: 

Recursos materials que emprar: 

Pressupost econòmic desglossat 

A. Ingressos -Finançament propi: 

-Altres subvencions públiques (annex III de la memòria econòmica): 

- Otros recursos privados (annex III de la memòria econòmica): 

A. Ingressos totals: 

B. Despeses - Despeses de personal: 

- Compra de béns no inventariables: 

- Compra de béns inventariables: 

- Contractació de serveis i/o activitats: 

- Ajudes a tercers: 

- Altres despeses (especificar) 

 B. Despeses totals: 

    Cost total (A - B): 



TÍTOL DE L'ACTIVITAT 2: 

Descripció del projecte/programa/activitat: 

Lloc de desenvolupament (especificar local, carrer, partida, etc.): 

Data prevista d'inici i fi: 

Recursos humans que emprar: 

Recursos materials que emprar: 

Pressupost econòmic desglossat 

A. Ingressos -Finançament propi: 

-Altres subvencions públiques (annex III de la memòria econòmica): 

- Otros recursos privados (annex III de la memòria econòmica): 

A. Ingressos totals: 

B. Despeses - Despeses de personal: 

- Compra de béns no inventariables: 

- Compra de béns inventariables: 

- Contractació de serveis i/o activitats: 

- Ajudes a tercers: 

- Altres despeses (especificar) 

 B. Despeses totals: 

    Cost total (A - B): 



TÍTOL DE L'ACTIVITAT 3: 

Descripció del projecte/programa/activitat: 

Lloc de desenvolupament (especificar local, carrer, partida, etc.): 

Data prevista d'inici i fi: 

Recursos humans que emprar: 

Recursos materials que emprar: 

Pressupost econòmic desglossat 

A. Ingressos -Finançament propi: 

-Altres subvencions públiques (annex III de la memòria econòmica): 

- Otros recursos privados (annex III de la memòria econòmica): 

A. Ingressos totals: 

B. Despeses - Despeses de personal: 

- Compra de béns no inventariables: 

- Compra de béns inventariables: 

- Contractació de serveis i/o activitats: 

- Ajudes a tercers: 

- Altres despeses (especificar) 

 B. Despeses totals: 

    Cost total (A - B): 



D./Sra. ……………………………………………………… (president/-a), 

D./Sra. …………………… …………………………………… (secretari/-a) i 

D./Sra. ……………………………………… …………………… (tresorer/-a), en 

qualitat de representants de l'entitat sol·licitant, declaren sota la seva 

responsabilitat que les dades que figuren en aquesta memòria són certs, i es 

comprometen a aportar la documentació justificativa que els sigui requerida. 

L’Alcúdia, _______de___________________del 202______ 

Signatures i segell de l'entitat 

PRESIDENT/-A  SECRETARI/-A  TRESORER/A 

Amb la signatura del present formulari, AUTORITZE a l'Ajuntament de 
l’Alcúdia al tractament de les meues dades personals 

L'Ajuntament de l'Alcúdia l'informa que les dades de caràcter personal que ens 
proporciona emplenant el present formulari seran tractades per l'Ajuntament de 
l'Alcúdia com responsable del tractament. La finalitat de la recollida i tractament 
de les dades personals són gestionar la sol·licitud de subvencions nominatives 
d’entitats ciutadanes 2022. Com a usuari/a i interessat/da, informem que les 
dades que ens facilita estaran ubicades als servidors de l'Ajuntament de 
l'Alcúdia. De conformitat amb el que disposa la Llei Orgànica 3/2018, de 5 de 
desembre, de Protecció de Dades Personals i Garantia dels Drets Digitals i al 
Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell de 27 d'abril de 
2016, vostè podrà exercir els seus drets d'accés, rectificació, limitació i 
supressió de les dades, adreçant-se a ajuntament@lalcudia.com així com el 
dret a presentar una reclamació davant l'AEPD. En cas de consulta o qualsevol 
qüestió sobre el tractament de les seues dades per part de l'Ajuntament de 
l'Alcúdia, també podrà posar-se en contacte amb el delegat de protecció de 
dades en: dpd@lalcudia.com 
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