
Ajudes a entitats culturals per la realització d'activitats culturals (annex II): memòria valorada de les activitats

Dades 
de l'associació

Nom de l'associació NIF

Nom del president/a NIF

Dades de 
l'activitat 1

Nom de l'activitat Data de realització

Lloc de realització Número de socis participants Inversions en materials i millora

 No  Sí:  €

Població a qui va dirigida l'activitat

 Infantil  Juvenil  Gent gran  Tots el públics  Altres: 

Àmbit de difusió

 Local  Comarcal  Provincial  Comunitat Valenciana  Nacional  Internacional
Objectius que pretenia l'activitat

Objectius aconseguits amb l'activitat

Pressupost 
de l'activitat 1

Despesa Números de les factures relacionades amb la despesa

 €

Dades de 
l'activitat 2

Nom de l'activitat Data de realització

Lloc de realització Número de socis participants Inversions en materials i millora

 No  Sí:  €

Població a qui va dirigida l'activitat

 Infantil  Juvenil  Gent gran  Tots el públics  Altres: 

Àmbit de difusió

 Local  Comarcal  Provincial  Comunitat Valenciana  Nacional  Internacional
Objectis que pretenia l'activitat

Objectius aconseguits amb l'activitat

Pressupost de 
l'activitat 2

Despesa Números de les factures relacionades amb la despesa

 €

Ajuntament 
de Benicarló



Dades de 
l'activitat 3

Nom de l'activitat Data de realització

Lloc de realització Número de socis participants Inversions en materials i millora

 No  Sí:  €

Població a qui va dirigida l'activitat

 Infantil  Juvenil  Gent gran  Tots el públics  Altres: 

Àmbit de difusió

 Local  Comarcal  Provincial  Comunitat Valenciana  Nacional  Internacional
Objectius que es pretenia

Objectius aconseguits amb l'activitat

Pressupost de 
l'activitat 3

Despesa Números de les factures relacionades amb la despesa

 €

Dades de 
l'activitat 4

Nom de l'activitat Data de realització

Lloc de realització Número de socis participants Inversions en materials i millora

 No  Sí:  €

Població a qui va dirigida l'activitat

 Infantil  Juvenil  Gent gran  Tots el públics  Altres: 

Àmbit de difusió

 Local  Comarcal  Provincial  Comunitat Valenciana  Nacional  Internacional
Objectius que pretenia l'activitat 

Objectius aconseguits amb l'activitat

Pressupost de 
l'activitat 4

Despesa Números de les factures relacionades amb la despesa

 €

Signatura

Datació Lloc Data

ALCALDIA PRESIDÈNCIA DE L'AJUNTAMENT DE BENICARLÓ
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