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MODELO DE MEMORIA DESCRIPTIVA

A MEMÒRIA / MEMORIA

Els projectes hauran d'estar prou desenrotllats perquè puga avaluar-se la seua conformitat amb la normativa i la seua 
viabilitat tècnica i econòmica adjuntant-se a aquest efecte les pàgines que siguen necessàries. 
La present memòria descriptiva per a les que se sol·licita l'ajuda haurà d'aportar tota la informació perquè els òrgans 
de l'administració puguen valorar amb precisió les actuacions a desenvolupament, els mitjans econòmics, tècnics i 
personals, propis i/o externs, amb què es comptarà per al desenvolupament del projecte. L'estructura i contingut de la 
memòria inclourà, almenys, els apartats següents: 

-Tipus d'actuacions basant-se en les quals se sol·licita l'ajuda. 
-Objectius. 
-Descripció detallada de les actuacions, incloent antecedents, motivacions per al desenvolupament de les activitats, 
 programa d'execució i dades rellevants sobre la magnitud de l'activitat o esdeveniment a realitzar.. 
-Pressupost detallat per activitats, que inclouran el pla de finançament de les mateixes i el balanç econòmic 
 benvolgut del projecte global, així com la planificació amb indicació de les activitats, temps (dates celebració i 
 durada) i cost. 

Los proyectos deberán estar lo suficientemente desarrollados como para que pueda evaluarse su conformidad con la 
normativa y su viabilidad técnica y económica adjuntándose a tal efecto las páginas que sean necesarias. 
La presente memoria descriptiva para las que se solicita la ayuda deberá aportar toda la información para que los 
órganos de la administración puedan valorar con precisión las actuaciones a desarrollar, los medios económicos, 
técnicos y personales, propios y/o externos, con que se contará para el desarrollo del proyecto. La estructura y 
contenido de la memoria incluirá, al menos, los siguientes apartados:  

- Tipo de actuaciones en base a las cuales se solicita la ayuda. 
- Objetivos. 
- Descripción pormenorizada de las actuaciones, incluyendo antecedentes, motivaciones para el desarrollo de las    
  actividades, programa de ejecución y datos relevantes sobre la magnitud de la actividad o evento a realizar. 
- Presupuesto detallado por actividades, que incluirán el plan de financiación de las mismas y el balance 
  económico estimado del proyecto global, así como la planificación con indicación de las actividades, tiempo 
  (fechas celebración y duración) y coste. 
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Els projectes hauran d'estar prou desenrotllats perquè puga avaluar-se la seua conformitat amb la normativa i la seua viabilitat tècnica i econòmica adjuntant-se a aquest efecte les pàgines que siguen necessàries.
La present memòria descriptiva per a les que se sol·licita l'ajuda haurà d'aportar tota la informació perquè els òrgans de l'administració puguen valorar amb precisió les actuacions a desenvolupament, els mitjans econòmics, tècnics i personals, propis i/o externs, amb què es comptarà per al desenvolupament del projecte. L'estructura i contingut de la memòria inclourà, almenys, els apartats següents:
-Tipus d'actuacions basant-se en les quals se sol·licita l'ajuda.
-Objectius.
-Descripció detallada de les actuacions, incloent antecedents, motivacions per al desenvolupament de les activitats,
 programa d'execució i dades rellevants sobre la magnitud de l'activitat o esdeveniment a realitzar..
-Pressupost detallat per activitats, que inclouran el pla de finançament de les mateixes i el balanç econòmic
 benvolgut del projecte global, així com la planificació amb indicació de les activitats, temps (dates celebració i
 durada) i cost.
Los proyectos deberán estar lo suficientemente desarrollados como para que pueda evaluarse su conformidad con la normativa y su viabilidad técnica y económica adjuntándose a tal efecto las páginas que sean necesarias.
La presente memoria descriptiva para las que se solicita la ayuda deberá aportar toda la información para que los órganos de la administración puedan valorar con precisión las actuaciones a desarrollar, los medios económicos, técnicos y personales, propios y/o externos, con que se contará para el desarrollo del proyecto. La estructura y contenido de la memoria incluirá, al menos, los siguientes apartados: 
- Tipo de actuaciones en base a las cuales se solicita la ayuda.
- Objetivos.
- Descripción pormenorizada de las actuaciones, incluyendo antecedentes, motivaciones para el desarrollo de las   
  actividades, programa de ejecución y datos relevantes sobre la magnitud de la actividad o evento a realizar.
- Presupuesto detallado por actividades, que incluirán el plan de financiación de las mismas y el balance
  económico estimado del proyecto global, así como la planificación con indicación de las actividades, tiempo
  (fechas celebración y duración) y coste.
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