
     

 

 ANNEX X  

 Justificació: Declaració responsable sobre ingressos i despeses 

  

DADES DEL  SOL·LICITANT  

Nom i Llinatges/ Nom o raó social: ................................................................................................. 

DNI/CIF:  .................................................. En nom de: ....................................................................... 

............................................................................................................................ 

 

En relació amb la convocatòria de subvencions per a la promoció turística dels 

municipis de Mallorca per a l’any 2020, baix la meva responsabilitat,  

DECLAR 

 

 Que l’activitat subvencionada només ha estat finançada per la quantitat objecte 

d’aquesta subvenció. 

 

 Que l’activitat subvencionada ha estat finançada, a més, pels següents recursos 

econòmics:  

 

A) INGRESSOS 

 

- Fundació Mallorca Turisme:     B. Imposable  IVA 

.................................................................... Quantia: .......................   ............. 

 

- Sol·licitud al Consell Insular de Mallorca                     B. Imposable  IVA           

Depart. ................................................................. Quantia: .......................  ............. 

Depart. ................................................................ Quantia: .......................  ............. 

............................................................................... Quantia:  ......................  ............. 

- Govern CAIB 

Conselleria ......................................................... Quantia:  ......................  ............. 

Conselleria ......................................................... Quantia:  ......................   ............. 

............................................................................... Quantia:  ......................  ............. 

- Recursos propis:    Quantia: .....................  ............. 

- Altres subvencions o ajuts: 

Entitat/concepte: ............................................. Quantia:  .....................  ............. 

Entitat/concepte: ............................................. Quantia:  .....................  ............. 

 TOTAL INGRESSOS    .............................................. 

 

 

 

 



     

 

 

 

 

 

(Nota: la relació de despeses, que s’ha d’estructurar d’acord amb les partides del 

pressupost presentat, ha d’indicar les següents dades de les factures o documents 

acreditatius: nom i NIF del proveïdor, el número i concepte de la factura o document 

similar, el seu import i la data d’emissió i la seva data de pagament. La relació 

d’ingressos ha d’assenyalar la subvenció de la Fundació Mallorca Turisme, altres 

subvencions sol·licitades i/o rebudes, i la resta d’ajuts o ingressos que hagin finançat 

el mateix projecte subvencionat, amb indicació de l’import i la procedència. L’import 

total de les despeses ha de coincidir amb el dels ingressos i s’han d’explicar les 

desviacions significatives respecte al pressupost inicial). 
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B) DESPESES (si totes les despeses no caben dins aquesta relació es pot adjuntar una fulla a part) 

 

 Núm. Fra. Data Fra. Proveïdor   CIF Concepte Total base 

imposable 

IVA TOTAL Data  

pagament 

Forma  

pagament 

1           

2           

3           

4           

5           

6           

7           

 

Aquesta relació correspon al cost total definitiu 

del projecte subvencionable, els justificants del qual s’adjunten.    Base imposable IVA  TOTAL 

 

        TOTAL DESPESES  ........................ .............. ............................ 

C) DESVIACIONS 

 

Indiqueu les desviacions esdevingudes, increments o disminucions respecte del pressupost presentat, i expliqueu el motiu. 

 

1. _______________________________________________________________________________________________________________ 

 

2. _______________________________________________________________________________________________________________ 

 

 

 

__________________________, de ___________________ de 20... 

(Signatura) 


