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MODEL ESPECÍFIC DE JUSTIFICACIÓ (26/01/2016) 

 
 

CONVOCATÒRIA PÚBLICA DE SUBVENCIONS DE L’ÀREA D’IGUALTAT, JOVENTUT I DRETS 
CÍVICS 
JUSTIFICACIÓ DE SUBVENCIÓ PER A PROGRAMES HABITUALS O PUNTUALS, JOVES 
CREADORS, I INICIATIVES MUSICALS, EN MATÈRIA DE JOVENTUT, I FEDERACIONS,  PER 
A L’ANY    

 
Sr/a. ______________________________________, amb NIF: __________________ i domicili al 

carrer ___________________________________, núm. ____ Pis ___ Porta ___ CP 07____ del 

municipi de _____________, en representació de l’entitat/agrupació _________________________,  

amb CIF ____________ i domicili social ___________________________, núm.___ Pis __ Porta __ 

CP 07____ municipi de Palma, telèfon 971_________ tel. mòvil _____________, fax ____________,  

e-mail _________________________ , en la qual ocup el càrrec de __________________________, 

d’acord amb el que estableix les bases reguladores de subvencions per a la realització de 
programes i activitats habituals o puntuals, joves creadors i iniciatives musicals, en matèria 
de joventut, i FEDERACIONS, per a l’any______  
 

JUSTIFIC 
 

La subvenció concedida per Acord de la Junta de Govern de dia...................... per : 
 
                                   Linea 1 / Linea A                      , per un import de ______________ € 
                                   Linea 2 / Linea B                      , per un import de ______________ € 

                                   Linea 3                                      , per un import de _____________  €    
                                      
 
   I, com a  _________________________ de l’entitat / agrupació, certific sota la meva responsabilitat 

la certesa de les dades presentades.  

 
DOCUMENTACIÓ QUE PRESENT 

 
 Memòria descriptiva de les activitats subvencionades amb vinculació de les factures                

 Compte justificatiu (relació de factures numerades)                                                                     

 Elements publicitaris per a difusió de les activitats                                                                       

 Certificat d’aplicació dels fons concedit a la finalitat per la qual es va sol·licitar                           

 Certificat d’estar al corrent de les obligacions tributàries i de la Seguretat Social                        

 Certificat d’estar al corrent de les obligacions fiscals amb aquest Ajuntament                             

 Altres: ................................................................................................................................................  
.......................................................................................................................................................  

 
 
Palma,   ............  d ..................................... de 20 
 
 
(signatura) (segell de l’entitat sol·licitant)
 

Per a no aportar documents elaborats per l'Administració, el 
sol·licitant declara la veracitat de les dades consignades i autoritza 
que es verifiquin utilitzant els mitjans telemàtics necessaris i 
disponibles per a les administracions públiques SÍ 
   NO 

E
S

P
A

I 
P

E
R

 A
 

S
E

G
E

L
L

 R
E

G
IS

T
R

E
 


	Texto8: 
	Sra: 
	amb NIF: 
	carrer: 
	núm: 
	Texto1: 
	Texto2: 
	CP 07: 
	municipi de: 
	en representació de lentitatagrupació: 
	amb CIF: 
	i domicili social: 
	Texto3: 
	Texto4: 
	Texto5: 
	CP 07_2: 
	municipi de Palma telèfon 971: 
	tel mòvil: 
	fax: 
	email: 
	en la qual ocup el càrrec de: 
	Texto7: 
	Texto6: 
	per un import de: Off
	€: 
	per un import de_2: Off
	€_2: 
	per un import de_3: Off
	€_3: 
	I com a: 
	Casilla de verificación9: Off
	Casilla de verificación10: Off
	Casilla de verificación11: Off
	Casilla de verificación12: Off
	Casilla de verificación13: Off
	Casilla de verificación14: Off
	Altres 1: 
	Texto15: 
	Texto16: 
	Texto17: 
	Botón de radio1: Off


