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Memòria d’actuació del projecte/activitat/servei subvencionat en la convocatòria 2022. 
 
Amb indicació de les activitats realitzades i resultats obtinguts.  
 
A.- SOBRE L’ENTITAT  
 
1.- DADES BÀSIQUES 
 
Nom de l’entitat:  

 

NIF:  
 

Persona responsable 
del projecte: 

 
 

 
 
 
2.- NOM DEL PROJECTE SUBVENCIONAT 
 

Títol projecte:   

Import atorgat:   

 
 
 
B.- SOBRE EL PROJECTE 
 
1.- BREU DESCRIPCIÓ DE COM ES VA EXECUTAR EL PROJECTE 
(Cal que expliqueu com heu portat a terme el vostre projecte, des de que el vàreu 
dissenyar/pensar/programar... fins que s’ha executat. Si s’escau, cal que indiqueu la/es possible/s 
modificacions que s’hagin pogut produir entre el projecte presentat a la sol·licitud i el que finalment es va 
executar).   
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Altres entitats col·laboradores:  

 
 
 
 
 

Lloc de realització de l’activitat:  
 
 
 

Data d’inici:  
 

Data de finalització:   
 

 
2.- JUSTIFICACIÓ DEL PROJECTE 
(En aquest punt cal que indiqueu la necessitat del vostre projecte per a la ciutadania del municipi de la 
Roca del Vallès o bé pel col·lectiu a qui l’heu adreçat). 
      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3.- DESTINATARIS DEL PROJECTE 
(Quins han estat els destinataris del projecte i quina ha estat la seva participació en el procés de 
preparació del projecte, la seva execució i el seguiment) 
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4.- ASSOLIMENT D’OBJECTIUS 
(A la vostra sol·licitud vàreu indicar un/s objectiu/s del vostre projecte, en aquest sentit, quin ha estat 
finalment l’objectiu assolit pel vostre projecte i, si s’escau, quines desviacions i quins objectius que no 
contemplàveu heu assolit respecte a l’objectiu inicial) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
5.- PLA DE COMUNICACIÓ I DIFUSIÓ 
(A tenor de l’article 26 de l’Ordenança General de Subvencions,  cal adjuntar exemplars del 
material de difusió o publicitat de l’activitat subvencionada, o fotografies si es tracta 
d’alguna compra)   
 
ACCIONS COMUNICATIVES DUTES A TERME: 
      
 
 
 
 
 
 
 
PÚBLIC OBJECTIU DESTINATARI D’AQUESTES ACCIONS: 
 
      
 
 
 
 
 
 
PRODUCTES, CARTELLS, DÍPTICS O ALTRES SISTEMES DE DIFUSIÓ:  
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6.- RECURSOS UTILITZATS PER DESENVOLUPAR EL PROJECTE 
 
Humans: (Nombre de persones que han participat al projecte) 
 
Recursos propis de l’entitat: 
      
 
 
 
 
 
 
 
 
Recursos aliens a l’entitat: 
      
 
 
 
 
 
 
Infraestructurals: (Locals, instal·lacions, equips tècnics per al desenvolupament del projecte) 
 
Infraestructures pròpies: 
      
 
 
 
 
 
 
 
Infraestructures alienes en règim de lloguer, compra o de l’Ajuntament:  
      
 
 
 
 
 
 
 
7.- VALORACIÓ I CONCLUSIONS DEL PROJECTE EXECUTAT 
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CERTIFICAT 

Nom Entitat: 

NIF: 

Àmbit: 

Títol projecte que es justifica: 

 com a Secretari/ària de l’entitat referida més 
amunt, 

CERTIFICO: 

1. Que l’entitat ha contret obligacions de pagament, les quals es recullen en la present relació de

despeses, les quals han estat destinades al finançament de les actuacions anteriorment

esmentades i objecte de subvenció per part de l’Ajuntament de la Roca del Vallès.

2. Que la quantitat de l’aportació efectuada per l’Ajuntament de la Roca del Vallès per aquesta/es

activitat/s, conjuntament amb les altres fonts específiques de finançament de l’actuació, NO
supera el cost total de la mateixa.

3. Que el cost total de l’actuació/projecte/programa subvencionat ha estat de:

4. Que amb la presentació de la present relació de factures es fa lliurament de còpia dels

documents per al seu examen per part de l’Ajuntament de la Roca del Vallès.

A continuació relació de factures: 
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Núm. factura Data factura Nom proveïdor NIF proveïdor 
Descripció de la 
factura (concepte) 

Import 
justificat 
(EUR) 

TOTAL: 

LES FACTURES CALDRÀ PRESENTAR-LES ESCANEJADES EN UN 

ÚNIC DOCUMENT PDF AMB L’ORDRE QUE S’HA FIXAT A LA 

GRAELLA ANTERIOR.  
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Data:       

Signatura:  
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