
Annex VI: Formulari Informe Final                                      Programa d’Ajuts Josep Sardà 

 

Annex VI.A – Informe Final 
 

Informació tècnica 

A) 1Dades d’identificació de la persona/grup destinatària de l’Ajut___________ 

Nom i cognoms: 

Adreça:  

Nº DNI/NIE:      Edat: 

e-mail:       Tel.:  

 

B) 2Dades d’identificació de l’Ajut concedit______________________________  

Modalitat d’Ajut (A, B, C ó D) i títol de l’Ajut: 

Any convocatòria:     Dates d’execució (inici/final): 

Import concedit:    Import sol·licitat: 

Data d’inici:     Data de finalització: 

L’Ajut concedit és continuïtat d’un ajut anterior?: Sí/No 

 

C) Informació sobre l’execució de l’Ajut__________________________________ 

C.1 – Descripció de les activitats realitzades. Especificar també si alguna de les 
accions previstes no s’ha realitzat i/o si se n’han realitzat de noves. 

 
 
C.2 – S’han acomplert els objectius previstos? Sí/No i Perquè? 

 
 
C.3 – Quines han estat les principals dificultats i com s’han solucionat. 

 
 
C.4 – Com preveus aplicar o utilitzar els bens i/o serveis rebuts gràcies a l’Ajut? Com 
creus que poden ser útils al teu barri o comunitat? 

 
 
C.5 – Canviaries alguna cosa en el plantejament de l’Ajut o en la seva execució per tal 
de millorar-lo? 

 

 

                                                      
0 Número de Registre intern que el Programa assigna a la sol·licitud. 
1 Són les mateixes dades que les donades en el formulari de la sol·licitud 
2 Són les mateixes dades que les donades en el formulari de la sol·licitud 

Nº de registre0::... 



Annex VI: Formulari Informe Final                                      Programa d’Ajuts Josep Sardà 

Informació econòmica 

P.1 – Taula: Relació de dates de pagament, imports i receptors 

Data pagament Import Receptor 
   
   
   

Total   
 

P.2 – Taula: Relació ordenada de despeses 
A la taula següent s’ha d’incloure un llistat de totes les despeses subvencionades ordenades segons 
els grups de costos de la sol·licitud. 

*Nota: la relació de despeses de la taula és merament orientativa. 

Llistat de despeses  
(segons grups de costos) 

Cost unitari 
Nº 

unitats
Import total 

Import 
previst a la 
sol·licitud 

1.Cursos de formació     
    1.1.Inscripció o matrícula     
    1.2.Mensualitat/trimestre/curs     
    1.3.....     
     
2.Equips i materials     
    2.1.Material esportiu     
      2.1.1.Pilotes     
      2.1.2.Samarretes     
      2.1.3.....     
    2.2.Llibres     
    2.3.Material informàtic     
    2.4.....     
     
3.Funcionament     
    3.1.Transport      
    3.2.Manutenció     
    3.3.Allotjament     
    3.4.Papereria/fotocòpies,...     
    3.5.....     
     
4. Altres     
    4.1.....     
     

Total     
**Nota: adjuntar justificants originals i comprovants de pagament. 

 

P.3 – Descripció detallada de les despeses realitzades 

 

 

 

Signatura Destinatari/a de l’ajut   Signatura Referent entitat sol·licitant 
Nom i cognoms:     Nom i cognoms: 
Data:       Data: 
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Annex VI.B – Informe Final 
(a emplenar per l’entitat sol·licitant) 

 

A) Dades d’identificació de l’entitat sol·licitant ____________________________ 
Nom entitat:  
Adreça: 
Nº CIF:   e-mail:      Tel.: 
 

Nom i cognoms del/de la representant de l’entitat:      
Càrrec:       DNI/NIE: 
e-mail:       Tel.: 
 

Nom i cognoms de la persona de referència3:    
Càrrec:       DNI/NIE: 
e-mail:       Tel.: 
 
 
B) Valoracions_______________________________________________________ 

B.1  – Valoració global de l’execució de l’Ajut i dels objectius obtinguts.  

 

 

B.2 – Com entitat sol·licitant, preveieu algun tipus de retorn o transferència cap a la 
pròpia entitat i/o barri o comunitat? 

 

 

B.3 - Una vegada finalitzat l’Ajut, preveieu alguna mena de seguiment o  
acompanyament de la persona destinatària de l’ajut? 

 

 

B.4 - Canviaríeu alguna cosa en el plantejament de l’Ajut o en la seva execució per tal 
de millorar-lo?  

 

 

B.5 - Valorar el procediment general de gestió i coordinació entre la vostra entitat, la 
persona destinatària de l’ajut i el Programa d’Ajuts Josep Sardà. 

 

 

Signatura Representant entitat sol·licitant 
Nom i cognoms: 
Data: 

                                                      
0   Número de Registre intern que el Programa assigna a la sol·licitud. 
3  És la persona de contacte i referent de l’entitat per aquesta sol·licitud. 

Nº de registre0::.. 


