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ANNEX VIII –DECLARACIÓ RESPONSABLE-  
Justificació: Declaració responsable de la realització del  
projecte subvencionat i dels seus ingressos i despeses 

 
 
DADES DEL  SOL·LICITANT  
Nom i Llinatges/ Nom o raó social: ................................................................................................. 
DNI/CIF:  .................................................................  
Nom del PROJECTE: ............................................................................................................................ 
 
DADES DE L’EXPEDIENT 
Núm. Exp. ................................... LÍNIA .......................................... 
 
En relació amb la convocatòria de subvencions per co-màrqueting per fomentar la 
promoció de Mallorca com a destí turístic, 
 
DECLAR 
 
1. Que l’esmentat projecte s’ha realitzat. 
2. Que la subvenció atorgada per la Fundació Mallorca Turisme s’ha aplicat a la 
finalitat per la qual es va concedir i que no supera – amb les subvencions i altres 
ingressos concurrents, si n´és el cas, el cost del projecte subvencionat. 
3. Que s’adjunta una memòria d’actuacions del projecte realitzat (on consta 
l’avaluació dels objectius i finalitats aconseguits i qualsevol altre aspecte que sigui 
rellevant), signada pel beneficiari o pel representant legal de l’entitat. 
4. Que s’adjunten les factures originals de les despeses realitzades i que aquestes 
no superen el valor de mercat. 
5. Que la relació final de despeses i ingressos que integren el pressupost executat 
del projecte assenyalat és la que s’adjunta (annex IX – on consta una relació amb totes 
les factures i/o documents justificatius) i correspon sense cap dubte a l’activitat 
subvencionada i s’inclouen despeses financeres. 
6. Que en relació amb l’IVA suportat en la despesa subvencionable de l’execució 
del projecte, aquest 
 
☐ És recuperat i compensat. 
☐ No és recuperat ni compensat. 
 
7. D’acord amb l’article 58.2 de l’Ordenança general de subvencions del Consell 
Insular de Mallorca en el cas que la justificació definitiva presentada sigui d’un import 
inferior al de la subvenció concedida: 
 
☐ ACCEPTO renunciar al romanent de la subvenció concedida no justificada. 
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Perquè es faci efectiu el pagament de la subvenció atorgada és necessari presentar 
aquesta instància emplenada i signada juntament amb: 
 
a) Memòria d’actuacions 
b) Factures originals corresponents a la totalitat del projecte subvencionat 
c) Relació final d’ingressos i despeses (signada pel representant legal) 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
........................................................., .............. de ................................. de 20... 
 
(Signatura) 
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